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روهظ رصع 

باتک تاصخشم 

م. یلع 1944 -  یناروک  هسانشرس : 
Kurani,Ali

. یسراف . روهظلا رصع  يدادرارق :  ناونع 
یلالج  سابع  همجرت  یناروک ؛  یلع  فیلات  روهظ /  رصع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

یگنهرف 1369. تنواعم  یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  نارهت  رشن :  تاصخشم 
412ص. يرهاظ :  تاصخشم 

سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  لایر  1200 کباش : 
Muhammad ibn Hasan, Imam عوضوم :  مهدزاود  ماما  مهدزاود 255ق ،-  ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم --  عوضوم : 
تیودهم عوضوم : 

یگنهرف تنواعم  یمالسا . تاغیلبت  نامزاس  هدوزفا :  هسانش  مجرتم  سابع 1334 ، -  یلالج  هدوزفا :  هسانش 
BP224/ك9ع6041 1369 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 
م1426-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

روهظ ماگنه  ندوب  مولعمان  رب  تمکح  اضتقا 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
هب دشاب ، هدیـشوپ  نانآ  زا  مولع و  نـا مـ مدرم ،  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  تسا  هدومن  اضتقا  ادـخ ، تم  حـکـ

درک . دهاوخ  روهظ  یتقو  هچ  قیقد  روطب  ترضح  نآ  هک  دنناد  یمن  مدرم  تهج  نیمه 
مالسلا هیلع  رـصع  ماما  تایح  نوگانوگ  داعبا  نوماریپ  مالـسلا  مهیلع  رون  ناماما  ردقنارگ و  ربمای  زا پـ يرا کـه  ـیـ ـس تا بـ ـ یاور دو  ـ جو بـا 

ربمایپ زا  یتایاور  سکعب ،  هکلب  هدشن  حیرصت  یتیاور  چیه  رد  صخشم  روطب  ترض  نآ حـ روهظ  هماگنه  هب  فصو  نیا  اب  تسا ،  هدیسر 
ار نانآ  هتـشگ و  داق  ـتـ نا ـنـد  هد روهظ خـبـر  ماگنه  زا  هک  یناسک  زا  تدشب  اهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلاامهیلع  موصعم  ناماما  و 

يارب هتفگن و  ینخـس  دروم  نیا  رد  مالـسلاامهیلع  موص  نا مـعـ ـ یاو ـ ـش زا پـیـ کی  چـیه  هک  دـنا  هتخاـس  نشور  زین  و  دـنا . هدومن  بیذـکت 
تسا .  هدومرفن  صخشم  ینامز  روهظ ،

هنومن :  يارب 
دومرف : نآ  هب  طوبرم  لیاسم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  دروم  رد  هک  دنا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمار  ـبـر گـ ما زا پـیـ 1 ـ 

( 394  .(() نوتاقولا اهیف  بذکی  و  )) 
دنیوگ . یم  غورد  دننک ، یم  نییعت  تقو  روهظ  يارب  هک  یناسک  ینعی : 

دیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لیضف ))  (( ـ  2
تقو ))؟  رمالا  اذهل  له  ))
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ینعی : 
تسا ؟  مولعم  روهظ  هماگنه  ایآ 

( 395  .(() نو ـ تا ـ قولا بذ  کـ نو ،  ـ تا ـ قولا بذ  کـ نو ،  ـ تا ـ قولا بذ  کـ  : )) مال ـ سلا ـه  یل لا عـ فـقـ
دنیوگ )). یم  غورد  دننک ، یم  نییعت  تقو  روهظ ، يارب  هک  یناسک  :)) دومرف راب  هس  وا  خساپ  رد  تر ،  نآ حـضـ

دننافاب . غورد  روهظ ، يارب  ناگدننک  نییعت  تقو  يرآ ! 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  3 ـ 

( 396  .(() لبقتسی ـت فـیـمـا  قو ـ نال ـتـنـا فـیـمـا مـضـی و  قو مـا  نو ،  ـتـ قو ـ ملا بذ  کـ ))
ینعی : 

نـالعا یـصخشم  تقو  نآ  يارب  هتـشذگ  رد  هن  تلاـسر ،  نادـناخ  اـم  دـنفاب ، یم  غورد  دـننک  یم  نییعت  تقو  روـهظ  يارب  هک  ینا  ـ ـس کـ
درک . میهاوخ  نینچ  هدنیآ  رد  هن  میدرک و 

دومرف : هک  دنا  هدروآ  یمارگ  نآ  زا  زین  و  4 ـ 
( 397  .(() نوملسملا اجن  نولجعتسملا و  کله  نوتاقولا و  بذک  ))... 

یم كاله  هب  نآ  رد  ناگدننک  با  ـتـ ـش دنیوگ و  یم  غورد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  يارب  ناگدـننک  نی  ـت تـعـیـ قو یـعـنـی : 
دنبای . یم  تاجن  ادخ ، رما  هب  ناگدنوش  میلست  اهنت  دنسر و 

 ، ـی مار نآ گـ رو  لا ظـهـ ـ ـس ـتـن  خا ـ ـس موـل  ـخـص و مـعـ ـش نا مـ هـمـ ـنـجـا ، یا رد  ـت  قو مد تـعـیـیـن  زا عـ رو  ـت کـه مـنـظـ ـسا ـن  ـشور
، دـنک یم  ناـیب  ار  روـهظ  یعطق  ياـه  هناـشن  هک  مالـسلا  اـمهیلع  تی  ـل بـ ها زا  هد  ـیـ ـسر تا  ـ یاور هو  ـبـ نا ار کـه  چـ ـت ،  ـسا ـیـق  قد رو  بـطـ

ياه هناـشن  تقیقح  رد  ددرگ و  یم  کـیدزن  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  روهظ  اـه  هنا  ـ ـش ـن نـ یا ـش  یاد تسا کـه بـا پـیـ نآ  رگناـیب  یگمه 
دنتسه کیدزن  مه  هب  نآ  هماگنه  ای  روهظ  یعطق 

روهظ نامز  ندوب  ناهن  زار 

روهظ  نامز  ندوب  ناهن  زار 
ناماما ربمای و  هل پـ ـیـ سو بـ تر ،  ـ ـض نآ حـ روهظ  نامز  نتـشاد  هدیـشوپ  یقیقح  تمکح  زمر و  زار و  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح 

لیذ رو  ـ ما نآ ،  ير  ـ ها يا ظـ ـ هزار زا حـکـمـتـهـا و  ـی  خر ـد بـ یا ـ ـش ـیـم .  با ـ یرد یعطق  روـطب  ار  نآ  میــسانشب و  ار  مالــسلا  اـمهیلع  روـن 
دشاب :

1 ـ 
نآ را غـیـبـت  ـ ـص ـ عا نور و  رد هـمـه قـ ناـیارگ ،  دـیحوت  ناـنموم و  هک  دـشاب  نیا  روـهظ ، ماـگنه  ندوـب  يّرـس  تمکح  تسا  نـک  مـمـ

دنرب . شاداپ  تخس  راظتنا ، نیا  يارب  دنشاب و  وا  روهظ  هدنزاس  راظتنا  رد  اهربا ، یپ  رد  هدیشکرب  خر  دیشروخ 
دیما نادـب  هراومه  ناتـسرپات  ناگدروآ و یـکـ ناـمیا  ياهلـسن  نونکاـت ،  ترـضح ،  نآ  يارغ  ـ ـص نا غـیـبـت  ـ مز زا  ـت کـه  ـسور ـن  یا زا 

يا هدنزادرپ  هدنزاس و  راظتنا  نینچ  رگ  ـ ید ـد  ـش مول مـی  رو مـعـ ـر ظـهـ گا نایب ،  نیا  اب  دـننک . كرد  ار  یمارگ  نآ  روهظ  هک  دـنا  هتـسیز 
یتدـیقع یلمع و  یقالخا و  یگدـنزاس  زا  ناسنا  اهنویلیم  دـش و  یم  لیدـبت  يدـیمون  سءای و  هب  اـهنامرآ  اـهوزرآ و  هکلب  دوبن ، راـک  رد 

دنتشگ . یم  مورحم  نآ  هوکشرپ  شاداپ  راظتنا و 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  زا 

( 398  .(( ) جرفلا راظتنا  یتما ،  لامعا  لضفا  ))
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ینعی : 
دومرف : مالسلا  هیلع  نانمومریما  و  تسا .  ندرب  جرف  راظتنا  نم  تّما  ياهراک  نیر  تل تـ پـر فـضـیـ

( 399  .(() هللا لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  ان  رمال  رظتنملا  ))
هار رد  هنانامرهق  داه  ـت کـه بـا جـ ـسا یـسک  ناسب  شاداپ  رظن  زا  دـشاب  ام  رتسگناهج  هنـالداع و  تموکح  راـظتنا  رد  هک  سک  ره  ینعی : 

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و  تسا .  هدیطلغ  رد  شیوخ  نوخ  هب  ادخ 
لو ـ سر يد  برا بـیـن یـ ـ ضلا ۀلز  نا بـمـنـ بـل کـ ال ...! هطاطـسف ،  یف  مالـسلا  هیلع  مئاقلا  عم  ناک  نمک  ناک  رمالا ، اذهل  ارظتنم  تام  نم  ))

( 400  .(() ـیـف سلا هلآ بـ ـه و  یل هللا عـ یل  هللا صـ
مالسلا هیلع  مئاق  اب  هک  تسا  یسک  ـنـد  نا هـمـ دورب ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  راظتنا  رد  هک  ییارگ  دیح  وت  ره  یـعـنـی : 

روتسد هب  قح و  هار  رد  ریـشمش  اب  تلادع  ربمایپ  نا  ـ گد ـ ید ـر  بار رد بـ ـت کـه  ـسا ـی  ـس دننام کـ هکلب  تسا ...  هدوب  شیهدنامرف  داتـس  رد 
تسا .  هدرک  هناصلاخ  داهج  ترضح ،  نآ 
هک :  تسا  نیا  جرف  راظتنا  رگید  هرمث  2 ـ 

مال ـ ـسلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما درو  رد مـ مال  ـ ـسلا امهیلع  رون  ناماما  ربماـیپ و  نانخـس  نآرق و  تاـیآ  قیدـصت  شیقیقح ،  موهفم  هب  راـظتنا 
تسا .  مالسلا  امهیلع  موصعم  نایاوشیپ  قح و  زا  يرادربنامرف  میلست و  بتارم  نامیا و  تاجرد  زا  یقیدصت  رواب و  نینچ  تسا و 

تسا .  یهلا  ياهتنس  زا  یکی  هک  تسا  شیامزآ  ناحتما و  لصا  رو ، نا ظـهـ ـ مز ندو  ـشـخـص بـ ما ـگـر نـ ید حـکـمـت  3 ـ 
 . یتدیقع لیاسم  تاعوضوم و  هلیسوب  هلمج  نآ  زا  دراپـس ، یم  ناحتما  هتوب  هب  اهـشیامزآ  ماسقا  عاونا و  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  ـد ، نواد خـ

نامیا تسا ،  هدروآ  مالـسلا  هیلع  يدـه  تر مـ ـ ـض درو حـ رد مـ تر  ـ ـض نآ حـ ـچـه  نآ هب  شروآ و  ماـیپ  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  ور  نیا  زا 
قیمع و نامیا  مدق و  تاب  زا ثـ ددرگ  ینالوط  هچ  ره  وا  رابمغ  راظتنا  دشاب و  هک  يا  هزادنا  ره  هب  هیامنارگ  نآ  تبیغ  لوط  رگید  دـنروایب ،

هدیقع الاو و  هشیدنا  نیا  دض  رب  ییوگ  هوای  ازهتـسا و  يارب  یبسانم  نادیم  تصرف و  ناگـشیپ ،  قافن  اما  دـهاک ، یمن  نانآ  ریذـپان  لزلزت 
را مـی ار کـنـ دـنبوک و هـمـه  یم  راوـید  هب  ار ، دروـم  نیا  رد  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  دـنبای و  یم  سدـقم 

تساه .  لسن  ـا و  هر رد هـمـه عـصـ نا  ـ یار ـل گـ طا هو بـ ـن شـیـ یا ـد و  نراذ گـ
دومرف : مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  دروم  رد  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

( 401  ... .(( ) هقلخ اهب  نحتما  لجوزع ،  هللا  نم  ۀنحم  یه  امنا  ))
دیامزآ . یم  نادب  ار  شیوخ  ناگدنب  هک  تسادخ  بناج  زا  یشیامزآ  جنر و  ترضح ،  نآ  غـیـبـت  یـعـنـی : 

شیامزآ ات  دنراد  نورد  رد  هچنآ  تسین و  هاگآ  شناگدنب  راک  ّتیعقاو  زا  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  ناحتما  موهفم  انعم و  هک  تسا  نشور 
هک دنام  یمن  یفخم  وا  رب  يزیچ  دناد و  یم  تساه  هنیس  رد  هچنآ  ـت و  سا ـ ناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هکلب  زگره ! هن !  دسانـش ، یمن  دنکن 

دیامرف : یم  دروم  نیا  رد  نآرق 
نیبذاکلا نملعیلو  اوق  دص  نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذـلااّنتف  دـقل  نونتفیال و  مه  ان و  ـ مآ اولو  نا یـقـ او  ـ کر نا یـتـ سا  ـ نلا ـب  ـس ـ حا ))

( 402 ....(()
؟ دش دنهاوخن  شیامزآ  دنوش و  یم  اهر  دوخ  لاح  بـه  ـم ،  یدروآ نا  ـمـ یا رد کـه گـفـتـنـد : ـقـ نا ـد هـمـ نا ـتـه  شاد مدر پـنـ ـا مـ یآ یـعـنـی : 
دـنیوگ و یم  تسار  هک  یناسک  دروم  رد  ادـخ  ملع  دـیاب  مییامزآ )  یم  زی  ار نـ نا  ـنـ یا و   ) میدومزآ دـندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام 

. دبای قّقحت  دنیوگ ، یم  غورد  هک  یناسک 

ناگدنب شیامزآ  زار 
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ناگدنب  شیامزآ  زار 
ناگدنب  شیامزآ  زار 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
شیامزآ ؟  ارچ  نایب ،  نیا  اب 

ناحتما ؟  هچ  يارب  و 
هک :  تسا  نیا  خساپ 

زا : دنترابع  اهنآ  مها  هک  دهد  یم  رارق  شیامزآ  دروم  دنچ  یلیالد  هب  ار  شیوخ  نا  ـ گد ـد بـنـ نواد خـ
تسا .  تجح  مامتا  ناگدنب ،  شیامزآ  زار  نیتسخن  1 ـ 

( 403  ... .(() ۀّجح هللا  یلع  ساّنلل  نوکی  الئل  ))... 
دنشک رپ  یبایماک  يزوریپ و  تاجن و  جوا  هب  هشیپاو  رپ  نامیا و  اب  ياهناسنا  هک :  تسا  نیا  ادخ ، بناج  زا  ناگدنب  ناحتما  رگ  ـ ید زار  2 ـ 

دندرگ . یهلا  هوکشرپ  شاداپ  روخ  رد  و 
هب هک  اعد  نیا  اب  ار  يادـخ  زورفا ، ناهج  دیـشروخ  نآ  تبیغ  نامز  رد  نامیا  اـب  ناـسنا  هک :  دـنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  3 ـ 

دناوخب : تسا ،  هدش  هدیمان  قیرغ ))  ياعد  ))
( 404  .(() کنید یلع  یبلق  تبث  بولقلا !  ّبلقم  ای  میحر !  ای  هللا !  ای  ))

هدنیاشخب !  يا  اتکی ! يادخ  يا  ینعی : 
رگشیاشخب ! يا 

زاس . راوتسا  تباث و  شیوخ  نید  رب  ارم  بلق  اهبلق ! زاس  نوگرگد  يا 
دومرف : یم  رما  اعد  نیا  ندناوخ  هب  ار  همه  هک  دنا  هدروآ  ترضح  نآ  زا  زین  و 

کیبن .  فرعا  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  کناف  کسفن ،  ینفرع  مهللا  ))
کتجح .  فرعا  مل  کلوسر  ینفرعت  مل  نا  کناف  کلوسر ،  ینفرع  مهللا 

( 405  .(() ینید نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح ،  ینفرع  مهللا 
ینعی : 

هتخانـشن ار  تروآ  مایپ  يدوب ،  هدناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  شیوخ  سدقم  كاپ و  تاذ  دوخ  وت  ایادـخ ! راب 
مدوب . 

هتخانـشن ار  وت  تجح  نم  يدوب ،  هدناسانـشن  نم  هب  ار  تروآ  مایپ  تدوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تگرزب  روآ  مایپ  دوخ  وت  اـهلاراب !
مدوب . 

نیتـسار يرادـنید  نید و  زا  يدوب ،  هدناسانـشن  نم  رب  ار  شیوخ  تجح  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  شیوخ  ـل  یلد حـجـت و  اد ! ـ نواد خـ
مدوب .  هدش  هارمگ 

روهظ . ماگنه  ندوب  صخشمان  زا  يرگید  زار  زین  نیا 
نیدب هک  دیوگ  یم  نخس  ترضح  نآ  روهظ  هب  طوبرم  روما  زا  یخرب  نوماریپ  هک  تسا  یتایاور  دروم ، نیا  رد  یمارگ !  هدنناوخ  يرآ ! 

میروآ :  یم  ار  اهنآ  زا  یخرب  تبسانم ، 
دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  1 ـ 

( 406  .(() هعمجلا موی  تیبلا  لها  انمئاق  جرخی  ))
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دنک . یم  روهظ  هعمج  زور  ربمایپ ، نادناخ  ام  مئاق  ینعی : 
دومرف : زین  و  2 ـ 

( 407  .(() عستوءا عبس  وا  سمخ  وءا  ثالث  وءا  يدحا  ۀنس  نینسلا :  نم  رتو  یف  الا  مالسلا  هیلع  مئاقلا  جرخیال  ))
ای 9 .  7 ، 5 ، 3 ، 1 نوچ :  ییاهلاس  دنک ، یم  روهظ  کت  ياهلاس  زا  یکی  رد  ام  مئاق  ینعی : 

دومرف : زین  و  3 ـ 
امهیلع یلع  نب  نیـسحلا  هیف  لتق  يذـلا  مویلا  وه  اروشاع و  موی  یف  موقی  نیرـشع و  ثـالث و  ۀـلیل  یف  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  مساـب  يداـنی  ))

( 408  ... .(() مالسلا
نیسح هک  يزور  دنک ؛ یم  مایق  اروشاع  زور  رد  هاگنآ  ددرگ و  یم  نکفا  نینط  اج  همه  بش 23 ، رد  مالسلا  هیلع  مئاق  سدقم  مان  ینعی : 

دیسر . تداهش  هب  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع 
ما زا قـیـ ـی پـیـش  کد ـ نا ـی ،  مار نآ گـ روهظ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  دیوگ  یم  نخس  ترضح  نآ  روهظ  زا  هک  یتایاور  عوم  زا مـجـ

ـب یـا جر ها  رد مـ هیامنارگ  دوجو  نآ  تسخن ،  هلحرم  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوب . دـهاوخ  یهلا  هدـعو  یناـهج و  لدـع  يار تـحـقـق  بـ ، 
زور هجحیذ و 9  هدعقیذ و  لاو و  ـ ـش ها  ـت مـ ـشذ زا گـ سپ  هاگنآ  دوش ، یم  نکفا  نینط  اج  همه  شکرابم  مان  ددرگ و  یم  رهاظ  ناضمر 

دنک . یم  زاغآ  ار  شیوخ  سدقم  كرابم و  تضهن  دزیخ و  یم  اپب  مرحم ،  زور  نیمهد  اروشاع ، زا 
یم دهد ، هزاجا  ـد  نواد ـبـی کـه خـ سا تاظحل مـنـ نامز و  راظتنا  هب  دشیدنا و  یم  ار  مزال  ریباد  تـ تد ،  ـن مـ یا فر  رد ظـ تر ،  نآ حـضـ

درادرب و نایم  زا  دیوشب و  ار  دادیب  متـس و  نفعت  زاغآ و  ار  شیوخ  هدننک  كاپ  شخب و  تاجن  تکرح  ادخ ، نذا  ندـمآ  زا  سپ  ات  دـنام 
دشخب . شرتسگ  هتخاس و  رارقرب  یتیگ  رسارس  رد  ار  يرگداد  تلادع و 

تشاد .  میهاوخ  ثحب  ادخ ، تساوخ  هب  هدنیآ  تاحفص  رد  دروم  نیا  رد 
ساسا  یب  ياهییوگشیپ 

ـتـنـا عا هتسیاش  مادکچیه  ام ، رصع  رد  ییوگشیپ  نایعدم  رگید  ناضاترم و  هف ،  ـ شا ـل و جـفـر و مـکـ مر لها  ناسانش ،  هراتـس  باسح  اما 
يارب هک  یناسک  تشذگ ،  ناتر  زا نـظـ ـی  خر مالسلا کـه بـ امهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  زا  هدیـسر  تایاور  رد  هک  هژیوب  تسین ،  دامتعا  یـا 
نیمه زا  دارفا ، یخرب  ای  ناهج  هدنیآ  نوماریپ  يرایسب  ياهییوگشیپ  زین  ام  ـد و  نا هد  ـ ـش ـب  یذ تـکـ دنـشاب ، هک  ره  دننک  نییعت  تقو  روهظ 

تسا .  هدمآ  رد  راک  زا  ساسا  یب  غورد و  اهنآ  رتشیب  هک  میا  هدناوخ  هدید و  نایعدم 
ار روهظ  نامز  ندش  کیدزن  روهظ ، یعطق  ياه  هناشن  ندـش  راکـشآ  اب  هک  تسا  نیا  تسا ،  نکمم  دروم  نیا  رد  هک  يزیچ  اهن  تـ يرآ ! 

. دمآ دهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  ادخ ، تساوخ  هب  هک  تشاد  میهاوخ  یثحب  اه ، هناشن  نیا  دروم  رد  ام  و  میسانشب . 

؟  تسا نایعیش  صوصخم  یناهج  حلصم  روهظ  هب  هدیقع  ایآ 

تسا ؟  نایعیش  صوصخم  یناهج  حلصم  روهظ  هب  هدیقع  ایآ 
تسا ؟  نایعیش  صوصخم  یناهج  حلصم  روهظ  هب  هدیقع  ایآ 
يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 

دنسرپ : یم 
دندقتعم ؟ نآ  هب  زین  رگید  نایدا  ای  تسا  هعیش  صوصخم  نامزلارخآ  رد  جع )   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  هدیقع  ایآ 

خساپ : 
رد دراد و  دوجو  اهیبرغ  نایم  رد  یتح  اهینیچ و  اهیرـصم و  نایم  رد  لـیجنا و  تاروت و  نایدـنه و  ناـیتشترز ،  بتک  رد  یتح  هدـیقع  نیا 
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ياهباتک :  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا ،  هدمآ  دایز  رایسب  رتاوتم و  تایاور  ننست ،  لها  عفانم 
هحفص 157 . راصبالارون  - 1

فسان .)  یلع  روصنم  خیش  فیلءات   ) لوصالا عماجلا  جاتلا  - 2
هقرحلا .  قعاوص  باتک  - 3

یفاص .)  هّللا  ۀیآ  فیلءات   ) رثالا بختنم  باتک  - 4
دعب . هب  هحفص 179  زا  ج 7 ، ةادهلا ،  ةابثا  - 5

. دیئامرف هعجارم  ات 743  هحفص 713  دلج 5  هر )   ) یلماع لبج  نسحم  دیس  هتشون  هینسلا  سلاجلا  - 6

؟ دنتسه اجک  رتشیب  ع )  ) يدهم نارای 

دنتسه ؟ اجک  رتشیب  ع )  ) يدهم نارای 
دنتسه ؟ اجک  رتشیب  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
خساپ : 

دنزیخ ، یم  اپب  نیمز  قرشم  زا  جع )   ) يدهم ماما  نارای  تاجتسم  هک  هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  هکنیا  بلاج 
دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر 

يدهم ادـخ  هفیلخ  وا  هک  دـینک  تعیب  جـع ) ))   )) مئاق ماما   ) يو اب  سپ  دوش ، رادومن  قرـشم  فرط  زا  هایـس  ياهمچرپ  روهظ ) ماگنه  )) )
تسا .  جع )  )

( 106 .(( ) دنزاس مهارف  ار  جع )   ) يدهم تموکح  تامدقم  دننک و  جورخ  قرشم  فرط  زا  مدرم  زا  یعمج  دومرف : زین  و 
دومرف : مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما 

ار ادـخ  هتـسیاش  روطب  هک  دنتـسه  ینم  ؤم  نادرم  هکلب  تسین  هرقن  الط و  زا  هک  هداـهن  یئاـهجنگ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  ناـقلاط  رب  نیرفآ  ))
( 107 .(( ) دوب دنهاوخ  جع )   ) يدهم ترضح  ناروای  نامزلارخآ ،  رد  دنا و  هتخانش 

دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
هفیلخ هک  ارچ  دشاب ، فرب  يور  هنیس  تسد و  اب  دنچ  ره  دیورب  نآ  فرط  هب  دیدید ، ناسارخ  بناج  زا  ار  هایـس  ياهمچرپ  هک  یماگنه  ))

( 108  .(( ) تسا اهنآ  نایم  رد  جع )   ) يدهم ادخ 
دومرف : رگید  تیاور  رد  و 

رما هکنیا  ات  دنیایب ... قرشم  فرط  زا  هایـس  ياهمچرپ  اب  یعمج  هکنیا  ات  دش ، دنهاوخ  اهیگراوآ  اهیراتفرگ و  راچد  نم  تیب  لها  يدوزب  ))
زا رپ  دـشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دـعب  ار  نیمز  رـسارس  وا  هک  دوش ، هدرپس  جـع ) ))   )) مئاق ماما   ) نم تیب  لها  دارفا  زا  یکی  هب 
رگ دیدنویپب  اهنآ  هب  دیدرک  كرد  ار  اهنآ  امـش  زا  هک  مادک  ره  جلثلا )) ؛  یلع  اوبح  ول  اهتایلف و  مکنم  كردا  نمف  دـنک (( ، داد  لدـع و 

( 109 .(( ) دیناسرب اهنآ  هب  ار  دوخ  دشاب  فرب  يور  هنیس  تسد و  اب  نتفر  هار  اب  هچ 
نیمز قرـشم  اـهنت  تسادـیپ ،  شیاـه  هناـشن  زا  نونکا  مه  هکناـنچ  تسا و  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نیمز  قرـشم  مینیب ،  یم  بیترت  نیا  هب 

دزیخاپب ! دیاب  نیمز  قرشم  نیاربانب  درک ، دهاوخ  ار  راک  نیا  هک  تسا 
یئایفارغج و میظع  تاناکما  هب  هجوت  اب  دنتسه و  نیمز  قرشم  رد  نافعضتسم  زا  ناملـسم  تما  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 

يدـهم روهظ  يارب  یبوخ  يزاس  هنیمز  دـننک و  عطق  ار  اهتردـقربا  ياهتـسد  دـنزیخاپب و  دـنناوت  یم  دـنراد ، هک  یناسنا  يورین  يداصتقا و 
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. دنیامنب داجیا  جع )  )

؟  تسیچ ع )  ) ماما روهظ  ياه  هناشن 

تسیچ ؟  ع )  ) ماما روهظ  ياه  هناشن 
تسیچ ؟  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  ياه  هناشن 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
خساپ : 

( 110 . ) دنا هدش  هدرمش  وگغورد  دننک ، نییعت  ار  روهظ  تقو  هک  یناسک  تایاور  قباطم  یتح  و  تسین ،  مولعم  ترضح  نآ  روهظ  تقو 
روهظ زاغآ  هناتـسآ و  هب  طوبرم  روهظ و  زا  لبق  یکدـنا  تدـم  هب  طوبرم  هک  هدـمآ  رایـسب  تایاور  رد  مئالع  ناونع  هب  ییاـه  هناـشن  یلو 

. ددرگ یم  دوهشم  ایند  زیچ  همه  رد  جرم  جره و  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتعماج  نیرتفورعم و  هک  ( 111  ) دندایز رایسب  اه  هناشن  نیا  تسا ، 
( 112)

، ددرگ یم  بالقنا  ثعاب  نآ ،  زا  لبق  داسف  ملظ و  الومعم ، یبالقنا  ره  رد  هکناـنچ  ( 113  ) ددرگ داسف  روج و  ملظ و  زا  رپ  ناهج  رـسارس 
تسا و هدرک  نایب  هداـم  رد 119  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدـش و  ناـیب  حورـشم  روطب  عماـج  تیاور  کـی  نمـض  رد  عوضوم  نیا 

تیاور :  همجرت  کنیا 
دومرف : شنارای  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

دنوش . دوبان  شنرادفرط  دریمب و  قح  يدید :  هاگره  - 1
هتفرگ .  ار  اج  همه  ملظ  هک :  يدید  و  - 2

دوش . یمن  ینعم  تسرد  هدش و  هدوسرف  نآرق  هک :  يدید  و  - 3
تسا .  هدش  اوتحم  یب  و  یلاخ ،  وت  فرظ  نوچمه  نید  هک :  يدید  و  - 4

دنا . هدش  قئاف  لطاب  نارادفرط  رب  قح  نارادفرط  هک :  يدید  و  - 5
دنوش . یمن  تساوخزاب  ناراکدب  دوش و  یمن  یهن  نآ  زا  هدش و  راکشآ  دب  ياهراک  هک :  يدید  و  - 6

دننک . یم  ءافتکا  نانز  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم  هک  هدش  راکشآ  روجف  قسف و  نانچ  هک :  يدید  و  - 7
دنریذپ . یمن  ار  ناشنخس  هدرک و  توکس  نامیا  اب  دارفا  هک :  يدید  8-و 

دنک . یمن  در  ار  وا  ياوران  تبسن  غورد و  یسک  و  دیوگ ، غورد  راکدب ، صخش  هک :  يدید  و  - 9
دننک . ریقحت  ار  ناگرزب  اه ، هچب  يدید  و  - 10

دوش . يدنواشیوخ  دنویپ  عطق  هک :  يدید  11-و 
ددرگنرب . وا  هب  شدب  نخس  دوش و  داش  وا  دننک و  شیاتس  ار  راکدب  هک :  يدید  و  - 12

دننک . یم  نانز  هک  دننک  نامه  رسپ ، ناناوجون  يدید  و  - 13
دنیامن . جاودزا  نانز  اب  نانز  هک :  يدید  و  - 14

دوش . دایز  صاخشا ،  زا  نیغورد  یحادم  هک :  يدید  و  - 15
دوش . یمن  عنام  یسک  دننک و  یم  فرصم  ادخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  دوخ  لاوما  اهناسنا  هک :  يدید  و  - 16

دنرب . یم  هانپ  ادخ  هب  نینم ،  ؤم  بسانمان  شالت  راک و  ندید  اب  دارفا  هک :  يدید  و  - 17
دوش . یمن  يریگولج  نآ  زا  دنک و  یم  تیذا  دوخ  هیاسمه  هب  هیاسمه  هک :  يدید  و  - 18
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تسا .  داش  نم ،  ؤم  یتخس  رطاخ  هب  رفاک  هک :  يدید  و  - 19
دنسرت . یمن  لاعتم  دنوادخ  زا  دننیشن و  یم  مه  رانک  نآ  ندیشون  يارب  دنماشآ و  یم  اراکشآ  ار  بارش  هک :  يدید  و  - 20

تسا .  لیلذ  راوخ و  دنک  یم  فورعم  هب  رما  هک  یسک  يدید :  و  - 21
تسا .  شیاتس  دروم  دنمورین و  درادن ، تسود  ادخ  ار  نآ  هچنآ  رد  راکدب  مدآ  يدید  و  - 22

تسا .  زاب  دب  هار  هتسب و  کین  هار  يدید  و  - 24
دوش . یم  هداد  راوتسا  نآ  یلیطعت  هب  و  هدش ،  لیطعت  هبعک  هناخ  يدید  و  - 25

دنک . یمن  لمع  یلو  دیوگ  یم  نابز  هب  ناسنا  هک :  يدید  و  - 26
دننک .) یم  هبرف  نانز  ار  دوخ  نانز  و  نادرم ،  يارب  ار  دوخ  نادرم  ای  ، ) دنرب یم  تذل  نانز  زا  نانز  نادرم و  زا  نادرم  هک :  يدید  و  - 27

دوش . یم  نیمءات  انز  هار  زا  نز  یگدنز  طاول و  هار  زا  درم  یگدنز  هک :  يدید  و  - 28
دنهد . یم  لیکشت  عورشمان )   ) سلاجم دوخ  يارب  نادرم  نوچمه  نانز  هک :  يدید  و  - 29

دیآ . دوجو  هب  یگنانز  ياهراک  سابع ،))   )) نادنزرف نایم  رد  هک :  يدید  و  - 30
دننک . یم  کمک  يراکمه  دوخ  رهوش  اب  نادرم ،  اب  انز  يارب  نز  هک :  يدید  و  - 31

دننک . یم  کمک  يراکدب  رب  ار  نانز  هک  اه  هناخ  نیرتهب  مدرم و  نیرتشیب  هک :  يدید  و  - 32
دوش . هدرمش  لیلذ  راوخ و  نم ،  ؤم  هک :  يدید  و  - 33

دوش . راکشآ  انز  تعدب و  هک :  يدید  34-و 
دننک . دامتعا  قحان  تداهش  هب  مدرم  يدید  و  - 35

ددرگ . لالح  مارح ،  دوش و  مارح  لالح ،  هک :  يدید  و  - 36
ددرگ . لیطعت  شماکحا  ادخ و  باتک  دوش و  ینعم  صاخشا  لیم  ساسارب  نید  هک :  يدید  و  - 37

ددرگن . بش  یکیرات  رظتنم  نآ  ماجنا  يارب  یسک  رگید  و  دوش ، راکشآ  هانگ  رب  تئرج  هک :  يدید  و  - 38
شبلق .  رد  رگم  دنک  رکنم  زا  یهن  دناوتن  نم  ؤم  يدید  و  - 39

ددرگ . جرخ  ادخ  مشخ  هار  رد  دایز  رایسب  تورث  هک :  يدید  و  - 40
دنوش . رود  ناراکوکین  زا  دنوش و  کیدزن  نارفاک  هب  نارادمدرس  هک :  يدید  و  - 41

دنریگب . هوشر  تواضق  رد  نایلاو  هک :  يدید  و  - 42
یگتسیاش .  ساسارب  هن  تسا  هدیازم  ساسارب  نایلاو  مهم  ياهتسپ  هک :  يدید  و  - 43

دنشکب . نظءوس  ای  تمهت و  يور  زا  ار  مدرم  هک :  يدید  و  - 44
دریگ . رارق  شنزرس  دروم  دوخ  نارسمه  اب  يرتسبمه  رطاخب  درم  هک :  يدید  و  - 45

دروخ . یم  نان  شرسمه  یگراکدب  زا  درم  هک :  يدید  و  - 46
دهد . یم  یجرخ  شرهوش  هب  و  دهد ، یم  ماجنا  تسین  رهوش  رب  نز  هک :  يدید  و  - 47

تسا .  دونشخ  دروآ ) یم  تسدب  هار  نیا  زا  هک   ) تسپ ياذغ  هب  دهد و  یم  هیارک  ار  شزینک  رسمه و  درم  هک :  يدید  و  - 48
ددرگ . رایسب  ادخ  هب  غورد  ياهدنگوس  هک :  يدید  و  - 49

دوش . یم  يزاب  رامق  اراکشآ  هک :  يدید  و  - 50
دوش . یم  شورف  دیرخ و  عنام  نودب  راکشآ  روطب  یلکلا  تابورشم  هک :  يدید  و  - 51

دنشخب . یم  رفاک  هب  ار  دوخ  ناملسم  نانز  هک :  يدید  و  - 52
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دوش . یمن  نآ  عنام  درذگ  یم  نآ  رانک  زا  سک  ره  هدش و  راکشآ  تشز  ياهراک  هک :  يدید  و  - 53
دنوش . راوخ  دنراد ، سرت  شتنطلس  زا  مدرم  هک  یسک  طسوت  مرتحم ،  مدرم  هک :  يدید  و  - 54

دنوش . شیاتس  مالسلا  مهیلع  تمصع  هداوناخ  ام  هب  یئوگازسان  هب  هک  دنتسه  ینانآ  نارادنامرف  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هک :  يدید  و  - 55
دننک . یمن  لوبق  ار  شتداهش  هدناوخ و  وگغورد  ار  وا  دراد  تسود  ار  ام  سک  ره  هک :  يدید  و  - 56

دننک . تباقر  رگیدمه  اب  غورد ،  لطاب و  نخس  نتفگ  رد  هک :  يدید  و  - 57
تسا .  ناسآ  ناشیارب  لطاب  ندینش  یلو  تسا  نیگنس  مدرم  رب  قح  نخس  ندینش  هک :  يدید  و  - 58

دنک . یم  مارتحا  ار  وا  هیاسمه ،  دب  نابز  سرت  زا  هیاسمه  هک :  يدید  و  - 59
دوش . لمع  سوه  يوه و  قبط  دوش و  لیطعت  یهلا  دودح  هک :  يدید  و  - 60

دوش . هداد )  تنیز   ) يراکالط اهدجسم  هک :  يدید  و  - 61
تسا .  وگغورد  نایرتفم  اهنآ  دزن  مدرم  نیرتوگتسار  هک :  يدید  و  - 62

دوش . یم  ششوک  ینیچ  نخس  يارب  هدش و  راکشآ  يراکدب  هک :  يدید  و  - 63
هدش .  عیاش  زواجت  متس و  هک :  يدید  و  - 64

دنهد . تراشب  نآ  هب  ار  رگید  ضعب  یضعب  و  ددرگ ، اهنآ  شوخ  نخس  تبیغ ،  هک :  يدید  و  - 65
تسین .  ادخ  يارب  داهج  جح و  هک :  يدید  و  - 66

دنک . راوخ  ار  نم  ؤم  صخش  رفاک ، رطاخ  هب  ناطلس  هک :  يدید  و  - 67
تسا .  يدابآ  زا  رتشیب  یبارخ  هک :  يدید  و  - 68

دیآ . یم  تسدب  یشورف  مک  زا  ناسنا  شاعم  هک :  يدید  و  - 69
ددرگ . ناسآ  يزیرنوخ  هک :  يدید  و  - 70

دنک . یم  تسایر  شیایند  رطاخب  درم  هک :  يدید  و  - 71
دنرامش . کبس  ار  زامن  هک :  يدید  و  - 72

تسا .  هدادن  ار  شتاکز  رخآ  ات  نآ  زاغآ  زا  یلو  هدرک  عمج  يدایز  تورث  ناسنا  هک :  يدید  و  - 73
دننک . تیذا  ار  اهنآ  دنفاکشب و  ار  اه  هدرم  ربق  هک :  يدید  و  - 74

تسا .  رایسب  جرم  جره و  هک :  يدید  و  - 75
همانرب هب  یتیمها  چیه  دناسرب و  حبص  هب  لاونم  نیمه  هب  زین  ار  دوخ  بش  دناسر و  یم  بش  هب  یتسم  ار  دوخ  زور  درم  هک :  يدید  و  - 76

دهدن . مدرم 
دوش . یم  شزیمآ  تاناویح  اب  هک :  يدید  و  - 77

دنا .) هدیدزد  ار  شسابل   ) درادن ندب  رد  سابل  ددرگ  یمرب  یتقو  دور  یم  زامن ) لحم   ) دجسم هب  درم  هک :  يدید  و  - 78
دنردب . ار  رگیدمه  تاناویح  هک :  يدید  و  - 79

تسا .  نارگ  ناشیارب  ادخ  دای  کشخ و  ناشناگدید  تخس و  مدرم ،  ياهلد  هک :  يدید  و  - 80
دننک . تباقر  اراکشآ ، مارح  ياهبسک  رس  رب  هک :  يدید  و  - 81
دناوخ . یم  زامن  یئامندوخ  يارب  ناوخ  زامن  هک :  يدید  و  - 82

ددرگ . یم  مارتحا  شیاتس و  مارح ،  بلاط  دزومآ و  یمن  هقف  نید ،  يارب  هیقف  هک :  يدید  و  - 83
دننادنمتردق . فارطا  رد  مدرم  هک :  يدید  و  - 84
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ددرگ . یم  مارتحا  شیاتس و  مارح  بلاط  دوش و  یم  شنزرس  تمذم و  لالح ،  بلاط  هک :  يدید  و  - 85
اهنآ نیب  سک  چیه  و  دنک ، یمن  يریگولج  نآ  زا  یسک  درادن و  تسود  ادخ  هک  دننک  یم  یئاهراک  هنیدم  هکم و  رد  هک :  يدید  و  - 86

دوش . یمن  عنام  ناشدب  ياهراک  و 
ددرگ . راکشآ  هکم  هنیدم و  رد  وهل  یقیسوم و  تالآ  هک :  يدید  و  - 87

دنراد . یم  رذح  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  نارگید  یلو  دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیوگ و  قح  نخس  درم  هک :  يدید  و  - 88
دنیامن . يوریپ  راکدب  مدرم  زا  و  دننک ) یم  یمشچ  مه  مشچ و  حالطصا  هب  ، ) دننک یم  هاگن  رگیدمه  هب  مدرم  هک :  يدید  و  - 89

درادن . هدنور  هار  یلاخ و  کین  هار  هک :  يدید  و  - 90
دوشن . نیگهودنا  وا  يارب  یسک  دننک و  هرخسم  ار  هدرم  هک :  يدید  و  - 91

دوش . رتشیب  اهیدب  تعدب و  لاس  هب  لاس  هک :  يدید  و  - 92
دننکن . يوریپ  ناراد  هیامرس  زا  زج  اهتیعمج  مدرم و  هک :  يدید  و  - 93

دننک . محرت  ادخ  ریغ  هار  رد  یلو  دندنخب  شیارب  هک  دنهد  يزیچ  ریقف  هب  هک :  يدید  و  - 94
دوشن . نارگن  نآ  زا  یسک  دوش و  راکشآ  ینامسآ  مئالع  هک :  يدید  و  - 95

یمن يریگولج  نآ  زا  مدرم  سرت  زا  یـسک  دـنروآ و  یم  اجب  یـسنج  لمع  رگیدـکی  راظنا  رد  تاناویح  دـننام  مدرم  هک :  يدـید  و  - 96
دنک .

دراد . هقیاضم  مه  كدنا  زا  ادخ  هار  رد  یلو  دنک  جرخ  رایسب  ادخ  ریغ  هار  رد  ناسنا  هک :  يدید  و  - 97
دنرتدب . همه  زا  دنزرف  دزن  هکلب  دنتسین ، لئاق  اهنآ  يارب  یمارتحا  چیه  نادنزرف  دراد و  جاور  ردام  ردپ و  قوقع  هک :  يدید  و  - 98

دورن . شیپ  اهنآ  هتساوخ  زج  يراک  چیه  و  دننیشنب ، تموکح  دنسم  رب  اهنز  هک :  يدید  و  - 99
ددرگ . داش  ناشگرم  زا  دنک و  نیرفن  ار  شردام  ردپ و  و  دهدب ، غورد  تبسن  شردپ  هب  رسپ  هک :  يدید  و  - 100

 ، هدادن ماجنا  یتشز  و  یـشورف ،  مک  يراکدب ،  دننام  یگرزب  هانگ  زور  نآ  رد  وا  یلو  درذگب  يدرم  رب  يزور  رگا  هک :  يدـید  و  - 101
تسا .  تحاران 

دننک . راکتحا  ار  مدرم  یمومع  ياذغ  نادنمتردق ،  هک :  يدید  و  - 102
يزابرامق و نآ  اب  و  ددرگ ، میـسقت  لطاب  هار  رد  سمخ )   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  ناـشیوخ  قح  لاوما  هک :  يدـید  و  - 103

دوش . يراوخبارش 
دنیامن . زیوجت  ار  نآ  رامیب  يدوبهب  يارب  و  دننک ، اوادم  ار  رامیب  بارش ،  هلیسو  هب  هک :  يدید  و  - 104

دنناسکی . توافت و  یب  نید  كرت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  مدرم  هک :  يدید  105 و 
تسا .  شوماخ  نابلط  قح  يادص  رس و  یلو  تسا  اپ  رب  ناقفانم  يادص  رس و  هک :  يدید  و  - 106

دنریگ . یم  دزم  زامن  نذا و  يارب  هک :  يدید  و  - 107
دنیامن . مه  تبیغ  دنسرتن و  ادخ  زا  هک  یناسک  زا  تسا  رپ  اهدجسم  هک :  يدید  و  - 108

دوش . مدرم  زامن  شیپ  تسم ،  راوخبارش  هک :  يدید  و  - 109
دنوش . هدوتس  نامیتی  لاوما  ناگدنروخ  هک :  يدید  و  - 110

دننک . تواضق  دنوادخ  روتسد  فالخرب  نایضاق  هک :  يدید  111-و 
دنهد . رارق  دوخ  نیما  ار  نانئاخ  عمط ،  يور  زا  نارادناتسا  هک :  يدید  و  - 112

دنهد . رارق  ربخ  یب  ادخ  زا  ناراکدب  رایتخا  رد  ار  نافعضتسم )   ) ثاریم نایاورنامرف ،  هک :  يدید  و  - 113
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دنتسین . راکزیهرپ  نآ  ناگدنیوگ  یلو  دنیوگ  یم  نخس  يراکزیهرپ  زا  اهربنم  يور  رب  هک :  يدید  و  - 114
دنهدب . مدرم  تساوخرد  رطاخب  ادخ و  ياضر  نودب  نارگید  تطاسو  اب  ار  هقدص  هک :  يدید  و  - 115

دنرامشب . کبس  ار  اهزامن  لوا )   ) تقو يدید :  هک  یتقو  - 116
تسا .  ناشتوهش  مکش و  مدرم ،  فده  مه و  هک :  يدید  و  - 117

هدرک .  يور  اهنآ  هب  ایند  هک :  يدید  و  - 118
هانگ تارطخ  زا  هک  هاوخب  ادـخ  زا  نک و  ظفح  ار  دوخ  تقو  نیا  رد  تسا ،  هدـش  ناریو  قح ،  هتـسجرب  ياه  هناشن  هک :  يدـید  و  - 119

( 114 ... ) دهدب تتاجن 
ایـسآ اقیرفآ و  ياهروشک  زا  یـضعب  یتح  اکیرمآ و  اپورا و  رد  برغ ،  ياـیند  رد  نونکا  مه  اـه  هناـشن  نیا  هک  تشاد ،  هجوت  دـیاب  هتبلا 

همه زا  هک  دور  یم  هدـش و  يریگولج  ناـهانگ  نیا  زا  يرایـسب  زا  ناریا ،  رد  یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب  هک  ار  ادـخ  رکـش  دراد ، دوـجو 
ددرگ . جع )   ) مئاق ماما  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  دوش و  يریگولج 

ینامی  ینسح و  دیس  جورخ 
کنیا تسا ،  ترضح  نآ  يرای  يارب  شنارای  اب  ینسح  دیس  جورخ  دهد  یم  خر  جع )   ) مئاق ماما  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  یمئالع  هلمج  زا 

نآ :  حیضوت 
دایرف هب  هک  دـنک  دایرف  دـنلب  يادـص  اب  دـیامن و  یم  جورخ  نیوزق  و  ( 115  ) ملید فرط  زا  هک  تسا  یتروص  شوخ  ناوـج  ینـسح  دـیس 
یبتجم نسح  ماما  ترضح  دالوا  زا  ارهاظ  ینسح  دیس  نیا  دنبلط و  یم  يرای  امش  زا  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  لآ  دیـسر 

نید عبات  مالسلا و  مهیلع  رشع  ینثا  همئا  صلخ  نایعیـش  زا  هکلب  دنکن  دوخ  سفن  رب  توعد  دیامنن و  لطاب  رب  يوعد  دشاب و  مالـسلا  هیلع 
اب تسا  قفاوم  رادرک  راـتفگ و  رد  دوب و  دـهاوخ  سیئر  گرزب و  عاـطم و  نکل  دومن و  دـهاوخن  تیودـهم  تباـین و  يوعد  دـشاب و  قح 
زا مدرم  دشاب و  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  ملظ ،  رفک و  وا  جورخ  نامز  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ترـضح  هرهطم  تعیرش 

هثاغتسا ینسح  دیس  لاح  نآ  رد  و  نیملاظ ،  ملظ  يارب  زا  دنشاب  دعتسم  زین  نینم  ؤم  زا  یعمج  دنـشاب و  تیذا  رد  ناقـساف  ناملاظ و  تسد 
الط و زا  هک  ناقلاط  ياهجنگ  اصوصخ  دنیامن  تعاطا  ار  وا  مدرم  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  لآ  نید  ترـصن  يارب  زا  دیامن 
وا تیعمج  دندرگ و  عمج  وا  فارطا  رد  دنشاب ، راوس  بهشا  ياهبسا  رب  هک  لمکم  حلسم و  لد و  يوق  عاجـش و  نادرم  هکلب  دنـشابن  هرقن 

دوخ ياج  ناکم و  زا  دیامن و  هبلغ  نایغط  ملظ و  لها  رب  مک  مک  دیامن و  كولس  مکح و  ناشیا  نایم  رد  لداع  ناطلـس  دننام  دوش و  دایز 
ۀجح ترضح  هک  دنهد  ربخ  وا  هب  دوش ، هفوک  دراو  دوخ  باحصا  اب  نوچ  دنک و  كاپ  نارفاک  نیملاظ و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  هفوک  ات 

باحـصا اب  ینـسح  دیـس  سپ  تسا  هدروآ  فیرـشت  هفوک  هب  هنیدم  زا  هدومن و  روهظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  لآ  يدهم  هّللا 
ترضح دنیامن ، یم  ار  مالسلا  هیلع  ءایبنا  ثیراوم  تماما و  لئالد  هبلاطم  ترـضح  نآ  زا  دنوش و  یم  فرـشم  ترـضح  نآ  تمدخ  دوخ 

نکل تسا و  قح  رب  وا  هک  دـناد  یم  دسانـش و  یم  ار  ترـضح  نآ  ناوج  نآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
زا مالـسلا  هیلع  ءایبنا  ثیراوم  تماـما و  لـئالد  ترـضحنآ  سپ  دـیامن ، رهاـظ  باحـصا  مدرم و  رب  ار  وا  تقیقح  هک  تسا  نیا  شدوصقم 
زا هک 000/400  وا  باحصا  زا  یلیلق  رگم  دومن  دنهاوخ  تعیب  ترضح  نآ  اب  شباحصا  ینسح و  دیـس  تقو  نآ  رد  دیامن ، رهاظ  وا  يارب 

رحـس رب  لمح  ار  نآ  تازجعم  لئالد و  زا  دندومن  هدهاشم  هچنآ  تسا و  لیامح  ناشیا  ندرگ  رد  نآرق  اه و  فحـصم  هک  دنـشاب  هیدـیز 
تحیـصن و ار  نانآ  هچنآ  جع )   ) مئاق ماما  سپ  دـنا ، هدومن  ام  هب  هک  تسا  رحـس  همه  اهنیا  تسا و  یگرزب  نانخـس  نیا  دـنیوگ  دـنیامن و 
ار ترضح  نآ  هظعوم  نوچ  دهد و  یم  تلهم  ار  ناشیا  زور  هس  ات  درک ، دهاوخن  ریثءات  اهنآ  رد  دروایب  تازجعم  زا  هچنآ  دیامن و  هظعوم 

رکـشل رد  هک  ناورهن  جراوخ  لاح  هب  تسا  هیبش  ناشیا  لاح  دـننزب و  ار  ناشیا  ياـهندرگ  هک  دـیامرف  یم  رما  دـنیامنن  لوبق  تسا  قح  هک 
( 116 . ) دندوب نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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: دومرف یتیاور  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنک ، یم  جورخ  جـع )   ) يدـهم زا  تیاـمح  هب  هک  تسا  قح  رب  ناربهر  زا  زین  یناـمی 
تیادـه هب  ینامی ،  دـننام  یمچرپ  چـیه  دـننک و  یم  جورخ  زور  کی  رد  رهـش و  کی  رد  لاس و  کی  رد  یناـمی  یناـسارخ و  یناـیفس و 

( 117 . ) دنک یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  ینامی  اریز  تسین ،  رتکیدزن 
دنتسیک ؟ لاجد  ینایفس و 

زا ینایفس  تسا  ( 118  ) لاجد ینایفـس و  جورخ  هلمج  زا  دنک  یم  زورب  زین  يرگید  ياه  هناشن  جع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد 
( 119 . ) دزیخ یمرب  ماش ،  بناج 

ماجنارـس دـنزورفا و  یم  رب  تفلاخم  مچرپ  همه  اـهنیا  ( ، 120  ) تسا هدـش  رکذ  تایاور  رد  باذـک  ای 60  اـت 30  هـک  زین  يرگید  دارفا  و 
هورگ ناگدروخ  تسکش  زا  هلمج  زا  دنسر ، یم  تکاله  هب  دنروخ و  یم  تسکش  ترـضح  نآ  يربهر  هب  و  جع )   ) يدهم نارای  تسدب 
هفوک رد  ماـما  دنـسر ، یم  تکـاله  هب  یگمه  دـننک و  گـنج  جـع )   ) مئاـق هاپـس  اـب  هفوـک  ریـسم  رد  هک  تسا  هیرتـب ))   )) يرفن  000/10

( 121 . ) دنسر یم  تکاله  هب  جع )   ) يدهم نارای  تسدب  رگ  هئطوت  نیقفانم  همه  دزاس و  یم  ناریو  ار  نارگمتس  ياهخاک 
یم یبآم  سدقم  رهاظ  رد   ) تسا گنر  درز  هب  لیام  خرـس  مدرم ،  نیرتدـیلپ  زا  تسا  نایفـسوبا  لسن  زا  وا  هک  هدـمآ  ینایفـس  فصو  رد 
هدش راد  هچب  وا  زا  هک  ار  شزینک  هک  تسا  دیلپ  ردقنآ  تسا ،  خزود  شماجنارـس  بر ،  ای  بر ،  ای  بر ،  ای  تسا :  نیا  شرکذ  و  دـنک )

( 122 . ) دنک یم  روگ  هب  هدنز 
( 123  . ) ینایفس عقبا و  بهصا ،  دننک : یم  جورخ  مچرپ ،  ياراد  هورگ  هس  ماش  رد  مالسلا :  هیلع  رقاب  ماما  رگید  لقن  هب  و 

دنک . یم  مایق  جع )   ) يدهم ترضح  دض  رب  شا  هتسد  راد و  اب  دیلپ  ینایفس  لاح  ره  هب 
دنزیخرب . ناتدوخ  نمشد  ادخ و  نمشد  نیا  گنج  هب  دهد  یم  نامرف  مدرم  هب  جع )   ) يدهم

ماجنارـس دـگنج  یم  وا  اب  ماش  رد  هتفر و  ماـش  هب  هکم  زا  ینایفـس  اـب  گـنج  يارب  ناناملـسم  هارمه  جـع )   ) يدـهم ترـضح  دوخ  سپس 
( 124 . ) دسر یم  تکاله  هب  قشمد  هطوغب  تخرد  ریز  ینایفس  دنروخ و  یم  تسکش  شا ،  هتسد  راد و  ینایفس و 

نیمزرـس هب  هار  رد  هک  یتـقو  دـنور ، یم  هکم  هب  جـع )   ) يدـهم اـب  گـنج  يارب  وا  نارادـفرط  شترا و  هدـمآ :  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  و 
( 125 . ) دنور یم  ورف  نیمز  رد  ای  دندرگ و  یم  خسم  یهلا  تردقب  دندیسر ، ادیب )) ))

يدـهم یناهج  بالقنا  اب  صاخ  ياهیگژیو  اب  هک  تسا  یمنهج  میژر  کی  ياراد  دـیلپ  توغاـط  کـی  نایفـس ))   : )) هکنآ نخـس  هاـتوک 
( 126 . ) دروخ یم  تسکش  دنک و  یم  تفلاخم  جع )  )

هیلع یلع  نانم  ؤمریما  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  لـقن  قبط  تسا .  رگید  رگ  هلیح  توغاـط  کـی  زین  وا  تفگ :  دـیاب  لاـجد  دروم  رد  اـما 
دومرف : ینالوط  هبطخ  نمض  رد  مالسلا 

عقاو گنج  لاجد  شترا  لاجد و  اب  ترـضح  نآ  نیب  اجنآ  رد  دنیآ و  یم  سدقملا  تیب  هب  هکم  زا  شنارای  اب  جـع )   ) يدـهم ترـضح  ))
دوش و یم  دابآ  ایند  دنـسر و  یم  تکاله  هب  اهنآ  رخآ  ات  لوا  زا  هکیروطب  دـنروخ ، یم  تسکـش  هناحـضتفم  شـشترا  لاجد و  دوش ، یم 

دراد . یم  اپب  ناهج  رد  ار  طسق  تلادع و  يدهم ،  ترضح 
( 127 .(( ) دنز یم  راد  هب  هفوک  هسانک  رد  ار  لاجد  ترضح  نآ  یتیاور :  قبط 

تسا .  هدمآ  زین  لیجنا  تاروت و  رد  ننست و  لها  تایاور  رد  لاجد  جورخ 
( 128  . ) هدش رکذ  تایاور  رد  زین  وا  ياهیگژیو  فاصوا و 

دهد و یم  تسکش  دزیخ  یمرب  جع )   ) يدهم گنج  هب  هک  زین  ار  ریوزت  رپ  زاب و  هقح  توغاط  نآ  ینعی  لاجد  ترـضح ،  نآ  لاح  ره  هب 
( 129 . ) دنک یم  کمک  نیطسلف  نیمزرس  رد  لاجد  نتشک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ترضح ،  نآ  تایاور ،  زا  یضعب  قبط 

دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ 
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. دنیامن یم  باذغ  ار  اهنآ  ترخآ  رد  دنوادخ  و  دنریگ ، یم  ماقتنا  ایند  رد  دندرک  متس  وت  نایعیش  وت و  هب  هک  یناسک  زا  مدنزرف  هکنادب  ))
تسیک ؟  وا  دیسرپ : ناملس 

نامرف دوش و  یم  رهاظ  ینالوط  تبیغ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنزرف  نیمهن  وا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ 
ملظ و زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  رسارس  دریگ و  یم  ماقتنا  ادخ  نانمـشد  زا  دزاس و  یم  راکـشآ  ار  ادخ  نید  دنک و  یم  مالعا  ار  ادخ 

( 130 .(( ) دیامن یم  داد  لدع و  زا  رپ  هدش ،  روج 
دننیمز يور  رگید  ییاه  هچتوغاط  اب  اهتوغاط  زین ، رگید  فلاخم  ناربهر  هک  دش  نشور  انمض 

؟  تسا ءارجا  لباق  ینیب  شیپ  نیا  ایآ 

تسا ؟  ءارجا  لباق  ینیب  شیپ  نیا  ایآ 
تسا ؟  ءارجا  لباق  ینیب  شیپ  نیا  ایآ 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
دنسرپ : یم 

رد نامز  طیارـش  هب  هجوت  اب   ) یعامتجا یعیبط و  رظن  زا  جع )   ) يدهم ترـضح  یناهج  حلـصم  دروم  رد  هدنیآ  يارب  ینیب  شیپ  نینچ  ایآ 
تسا !؟  ریذپ  ناکما  مک  تسد  ای  لمع و  لباق  اهروشک ،) همه 

خساپ : 
يرارقرب دـیون  اـهناسنا ، ناـیم  رد  یملع  یعاـمتجا و  یلماـکت  ریـس  صوـصخب  دوـش ، یم  هدـهاشم  ناـهج  همه  رد  هک  رـشب  یلماـکت  ریس 

دهد . یم  ربخ  ام  هب  ینشور  هب  هدنیآ  رد  ار  دحاو  حلصم  تموکح 
یگنهامه و ياضتقا  میتسه ،  شنیرفآ  زا  یئزج  هک  اـم  و  دـنراد ، یمرب  ماـگ  لـماکت  يوس  هب  شنیرفآ  ياههاگتـسد  همه  رگید  يوس  زا 

يدرم ياهیربهر  تحت  یهلا  تموکح  کی  هیاس  رد  هک  گرزب  لماکت  کی  يوس  هب  زین  اهناسنا  هک  دنک  یم  مازلا  شنیرفآ  اب  یـشودمه 
دنسرب . هجیتن  هب  دنرادرب و  ماگ  دوش  یم  رارقرب  لداع  گرزب و 

دوخ هبون  هب  دوش  یم  ادیپ  يدـعت  ملظ و  ربارب  رد  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هزور  همه  هک  یئاهـشنکاو  و  یعامتجا ،  ياهترورـض  هوالع  هب 
دنهد . یم  هدژم  ار  یناهج  حلصم  تموکح  تحت  یناهج  تدحو  يوس  هب  یلماکت  ياه  هلپ  زین 

داسف هنوگ  ره  ملظ و  اب  هزرابم  افص و  حلـص و  یهاوخ و  تلادع  اهناسنا ، داهن  نادجو و  قامعا  ترطف و  رد  هک  مینک  یم  هفاضا  اجنیا  رد 
لآ و هدیا  تموکح  نینچ  يرارقرب  هب  ار  اهناسنا  شوجدوخ ،  یعیبط و  روط  هب  هاوخان  هاوخ  زین  لماع  نیا  و  تسا ،  هدش  هتـشرس  يدعت  و 
زا ات  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  ار  یماـظن  نینچ  هب  یباـیتسد  قیفوت  ریـس ، نیا  رد  ماجنارـس  دـهد و  یم  قوس  افـص  رـسارس  یتشهب و  ماـظن  نینچ 

دبای . یئاهر  یمنهج  ياهماظن 
تسا .  یلمع  مه  و  تسا ،  ریذپ  ناکما  مه  تسا و  ینیب  شیپ  لباق  مه  یسانش  هعماج  یعیبط و  رظن  زا  ینیب  شیپ  نینچ  نیاربانب : 

یگدنز يارب  رایسب  ياهحرط  اهبالقنا و  رد  يزوریپ  شهج و  يارب  ار  يرایسب  دهاوش  دوخ  ینالوط  ریسم  رد  رـشب  خیرات  ياهبیـشن  زارف و 
خیرات لوط  رد  لک  حلـصم  یناهج  میظع  بالقنا  هب  یبایتسد  يارب  یئاه  هلپ  ناوت  یم  ار  همه  هک  هدنیآ  رد  یمـسج  یحور و  رظن  زا  رتهب 

دهد . یم  ناشن  دروآ  باسح  هب 
یبوخ هب  هتفر  شیپ  هب  یعامتجا  يداصتقا و  یملع و  رایسب  ياه  هتشر  رد  رـشب  هنوگچ  هک  لبق  لاس  نارازه  اب  هسیاقم  رد  ار  بلطم  نیا  ام 

مینک كرد  میناوت  یم 
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؟  تسا هناحلسم  ع )  ) يدهم ماما  مایق  ایآ 

تسا ؟  هناحلسم  ع )  ) يدهم ماما  مایق  ایآ 
تسا ؟  هناحلسم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مایق  ایآ 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
خساپ : 

نایناهج هب  ار  شمایپ  روهظ ، زاغآ  رد  دنک و  یم  توعد  نالعا  تسخن  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نوچمه  جع )   ) مئاق ماما 
، دنزیخ یمرب  تفلاخم  هب  هدرک و  يرگ  هئطوت  ینکـشراک و  رگید  يا  هدع  یلو  دنریذپ  یم  ار  شتوعد  يا  هدع  نایم  نیا  رد  دناسر ، یم 

دنک . یم  هناحلسم  مایق  اهنیا  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  یثیدح  رد 

ینعی  ) دزاس یم  راکشآ  نایناهج  هب  ار  شتوعد  ترضح  دندیسر ، هکم  رد  شتمدخ  هب  جع )   ) مئاق ماما  صاخ  نارای  رفن  هک 313  یتقو  ))
(.(( دیامن یم  جورخ   ) دنک یم  هناحلسم  مایق  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  دیسر ، رفن  هب 000/10  دادعت  نیا  هک  یتقو  و  دنک ) یم  روهظ 

؟  تسیچ ترضح  نآ  تسدب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  روظنم 

تسیچ ؟  ترضح  نآ  تسدب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  روظنم 
تسیچ ؟  ترضح  نآ  تسدب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  روظنم 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
دنسرپ : یم 

مولعم تقو  زور  ات  وت  هب  دومرف : دنوادخ  هدب  تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  ایادخ  درک : ضرع  ادخ  هب  نیطایـش )  ردپ   ) سیلبا هدمآ :  نآرق  رد 
( 132 . ) دوش یم  هداد  تلهم 

تقو نیعم  تقو  زور  زا  روظنم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هدومرف  قبط  و  تسا ،  هدشن  تباجا  ناطیـش ،  تساخرد  دوش  یم  مولعم  ریبعت  نیا  زا 
دریم ؟ یم  ای  دوش و  یم  هتشک  تقو  نیا  رد  ناطیش  ایآ  نیاربانب  تسا ،  جع )   ) مئاق ماما  روهظ 

خساپ : 
لا ؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدـمآ  روکذـم  هیآ  رد  هک  مولعملا ))  تقولا  موی   )) هلمج دروم  رد  یـصخش  میناوخ  یم  تایاور  رد  ام 

دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  درک ،
یم نیمز  هب  وناز  دیآ و  یم  ترـضح  نآ  روضح  هب  ناطیـش  دجـسم ، نیا  رد  دیایب ، هفوک  دجـسم  هب  دنک و  روهظ  جع )   ) ام مئاق  هک  یتقو 

دیوگ : یم  دنز و 
مویلا ))؛  اذه  نم  هلیو  ای  )) 

زور )). نیا  زا  یلاو  يا 
رد  ، ) مولعم تقو  زور  نیا  دناسر ، یم  تکاله  هب  ار  وا  دنز و  یم  ار  شندرگ  دریگ و  یم  ار  ناطیش  یناشیپ  يوم  جع )   ) مئاق ماما  هاگنآ 

( 133  . ) تسا روکذم ) هیآ 
ناگتشرف نوچمه  دنرادن و  هدارا  رد  يدازآ  مدرم ،  رگید  سپ  دیآ ، یم  شیپ  لا  ؤس  نیا  اجنیا  رد  یلو  دوش ، یم  هتـشک  ناطیـش  نیاربانب 

دش ؟ دنهاوخ  ادخ  تعاطا  هب  روبجم 
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لماوع داسف و  ياه  هشیر  هک  تسا  نیا  ناطیش  نتـشک  زا  روظنم  دوش ، یمن  هتفرگ  اهناسنا  زا  رایتخا  هدارا و  يدازآ  مییوگ :  یم  خساپ  رد 
هکنانچ دنک ، یم  تموکح  نامیا  لقع و  نآ  ياجب  ددرگ و  یم  دوبان  جع )   ) يدهم تموکح  ناشخرد  رـصع  رد  روج  ملظ و  فارحنا و 

میناوخ :  یم  زین  رگید  یثیدح  رد 
كرـش و رفک و  زا  نامز  نآ  رد  ار  نیمز  هک  ما  هدرک  ردقم  هک  ینامز  ات  ناطیـش  يا  وت  هدمآ :  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  فحـص  رد  ))

هفیلخ ار  اهنآ  دنیآ  راک  يور  نامیا  اب  لدکاپ و  قلاخ و  ناگدـنب  وت ) ياجب   ) نامز نیا  رد  یلو  دـش ، یهاوخ  هداد  تلهم  زاس ، كاپ  هانگ 
نآ رد  دـنهد  یمن  رارق  نم  کیرـش  ار  زیچ  چـیه  دنتـسرپ و  یم  ارم  اهنت  اهنآ  هک  مزاس ،  یم  راوتـسا  ار  ناشنید  منک و  یم  نیمز  مکاح  و 

( 134  .(( ) میامن یم  دوبان  ار  هراوس  هدایپ و  زا  تنایرکشل  همه  و  ناطیش )   ) وت هک  تسا  زور 
ترضح يربهر  هب  ادخ  صلخم  ناگدنب  ربارب  رد  و  درادن ، گنر  شیاه  هچب  ناطیش و  يانح  رگید  نامز  نآ  رد  میمهف  یم  بیترت  نیا  هب 

تسا هدیسر  ارف  ناطیش  گرم  میریگ  یم  هجیتن  دنملاع ، كانبات  دیشروخ  ربارب  رد  یئاهشافخ  نوچمه  جع )   ) تجح

يدهم ترضح  نارای  ياهیگژیو 

يدهم  ترضح  نارای  ياهیگژیو 
يدهم  ترضح  نارای  ياهیگژیو 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
همدقم : 

هک تسا ،  يرایسب  لماوع  هب  زاین  متس و  روج و  ياهتموکح  يدوبان  تسکـش و  بالقنا و  يزوریپ  يارب  هک  تسین  هدیـشوپ  سک  چیه  رب 
هب تسا و  ناشخرد  هدـنیآ  هب  دـیما  اهجنر و  لمحت  یهاگآ و  و  ریذـپان ، یگتـسخ  شالت  تیامح و  هنحـص و  رد  روضح  اـهنآ  سءار  رد 

دنتسه . اهیگژیو  نیا  ياراد  جع )   ) يدهم ترضح  نارای  رگید  ترابع 
دنتشاد و روای  یماح و  اهنآ  اجک  ره  مینیب  یم  مینک ،  یم  لیلحت  هیزجت و  ار  مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  توعد  لحارم  یگدنز و  هک  یتقو  ام 
رد دـنچ  ره  ناشربمایپ  دـنتفر ، یم  شیپ  هب  ادـخ  هب  لکوت  دـیما و  اب  دـندوب و  هنحـص  رد  عطاق  هناـهاگآ و  روط  هب  نارواـی  ناـیماح و  نیا 

دش . یم  شبیصن  يرهاظ  تسکش  تروص  نیا  ریغ  رد  دیسر و  یم  يزوریپ  هب  شفادها  زا  یشخب 
رد هکنیا  هلمج  زا  درک ، تباث  نشور و  جع )   ) يدهم ترضح  مایق  اب  هطبار  رد  ار  مهبم  هلئـسم  نیدنچ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

لابند دـیاب  هکنیا  رگید  تسا و  یلمع  هکلب  نکمم  اهنت  هن  ینوگرگد ،  بالقنا و  دـشاب ، داسف  هانگ و  رد  قرغ  دـنچ  ره  ایند  یلعف  طیارش 
صوصخم نارای  عمجت  تدحو و  اب  دوش و  هبناج  همه  جیسب  تیامح و  دیاب  هکنیا  رتنشور  همه  زا  تشاد ،  هدنیآ  هب  دیما  تفرگ و  ار  راک 

دز . تسد  جع )   ) مئاق ترضح  روهظ  يارب  ناهج  ندرک  هدامآ  ینعی  گرزب  راک  نیا  هب  ، 
دنیوگ یم  هکنانآ  روز ، یلیمحت و  روط  هب  هن  دیآ  راک  يور  شوجدوخ  یعیبط و  روط  هب  هک  تسا  نآ  تموکح  نیرتهب  هکنیا  هب  هجوت  اب 

دنچ ره  رابجا  هزجعم و  ربانب  رگا  هک  دنرادن  هجوت  لاکشا  نیا  هب  ایوگ  تسین  ریذپ  ناکما  هزجعم  نودب  جع )   ) يدهم ترـضح  تموکح 
ددرگ . یم  یلیمحت  تموکح  عون  کی  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شوجدوخ  یعیبط و  يابیز  تلاح  نآ  دشاب  يرکف  رابجا 

یم ناشفادها  هب  دنک و  یم  يرای  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  دنتفر  شیپ  هب  تقادص  صالخا و  اب  ینادرم  یتقو  میتسین ،  یبیغ  ياهدادما  ام  هتبلا 
( 135 . ) دناسر

هّللا یلص  مالسا  ربمایپ  تموکح  نوچمه  جع )   ) يدهم ترـضح  تموکح  ( 136  ) هدمآ تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب 
زور ناریش  مالسا  ردص  رد  ترضح  نآ  تماقتسا  اب  هاگآ و  نارای  هک  هنوگنامه  رتقیمع  رتعیسو و  حطس  رد  اهتنم  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و 
نیا زا  زین  جع )   ) تجح ترـضح  تموکح  دندرک ، ءافیا  ار  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  رد  مهم  رث و  ؤم  شقن  دـندوب و  بش  نایاسراپ  و 
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رد اهنآ  هبناج  همه  جیسب  نارای و  یگدامآ  زین  راظتنا ))  )) یعقاو يانعم  هدش  نایب  احورشم  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  و  تسین ،  ینثتسم  نوناق 
تسا یناهج  تموکح  اب  بسانم  عیسو  حطس 

ماما صوصخم  نارای  زا  رفن  هرابرد 313  یلیلحت  هیزجت و 

ماما  صوصخم  نارای  زا  رفن  هرابرد 313  یلیلحت  هیزجت و 
ماما  صوصخم  نارای  زا  رفن  هرابرد 313  یلیلحت  هیزجت و 

يدراهتشا  يدمحم  دمحم  مالسالا  ۀجح  راثآ :  زا  هتفرگرب 
رفن  ثیدح 313  رتاوت 

دینک : هجوت  ریز  بلاطم  هب  صوصخم  نارای  نیا  تخانش  يارب 
نارای رفن  ترـضح 313  نآ  روهظ  ماگنه  هک  هدـش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  طوبرم  ياـهباتک  رد  تسا و  فورعم  اـج  همه  رد 

نیا رد  هک  تساجب  نونکا  دنتسه ، جع )   ) ماما هارمه  هدرک و  یگداتسیا  ثداوح  ربارب  رد  هوک  نوچمه  دندنویپ و  یم  وا  هب  شـصوصخم 
یـسررب دروم  ار  ثیدح  لصا  تحـص  تسخن  بلطم  ندش  نشور  يارب  میزادرپب ،  يا  هدرـشف  یـسررب  هب  صاخ  دارفا  نیا  هرابرد  باتک 

مینک .  یم  نایب  ار  نارای  نیا  ياهیگژیو  سپس  هداد  رارق 
بختنم و  دلج 7 ، ةادـهلا ،  ةابثا  دلج 52 ،) دـیدج  پاچ  زین  و  دلج 13 ، میدـق ،  قبط  ، ) راونالاراحب دـننام  هطوبرم  بتک  رد  هک  يروط  هب 

(( رتاوتم  )) هکم رد  روهظ  ماگنه  ترضح ،  نآ  هب  جع )   ) مئاق ترضح  صاخ  نارای  زا  رفن  نتسویپ 313  يارجام  ثیدح  هدمآ ،  رثالا و ...
هیلع هّللا  یلص  ربمایپ  زا  و  تسا ،  حیحص  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  ادیپ  ملع  اهنآ  یـسررب  اب  ناسنا  هک  هدش  لقن  يا  هزادنا  هب  ینعی  تسا ، 

تسا .  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  و 
دومن . مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بناج  زا  روکذم  ثیدح  رودص  رد  یکش  دیابن  نیاربانب 

زا نآ  رودـص  تحـص  رب  يونعم  رتاوت  حالطـصا ،  هب  عومجم  رد  هدـش و  لـقن  نوگاـنوگ  تاریبعت  اـب  ثیدـح  نیا  هکنیا :  رتشیب  حیـضوت 
میراد .  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

دارفا  نیا  ياهیگژیو 
مینک :  یم  یسررب  ریز  هناگ  هد  روما  رد  ار  جع )   ) مئاق ماما  رگید  صلخم  نارای  دارفا و  نیا  ياهیگژیو  هاتوک ،  تاحیضوت  اب  نونکا 

درب : یم  رسب  اهنآ  راظتنا  رد  ماما  -1
يارآ لد  يادص  دنک و  دیحوت ) زکرم  نوناک و   ) هبعک رب  هیکت  دورب و  هبعک  رانک  هکنآ  زا  لبق  ترضح  نآ  جع )   ) مئاق ماما  روهظ  ماگنه 

ات دنک ، یم  فقوت  شـصاخ  نارای  زا  رفن  راظتنا 313  رد  ( 152  (( ) يوط يذ   )) مانب یناکم  رد  دـناسرب ، نایناهج  هب  هدرک و  دـنلب  ار  دوخ 
( 154 ... ) دنور یم  هبعک  رانک  هب  ماما  هارمه  اجنآ  زا  و  ( 153 ... ) دندنویپ یم  ترضح  نآ  هب  دنیآ و  یم  اهنآ  هکنیا 

دنوش : یم  عمج  ناهج  فارطا  زا  اهنآ  - 2
هیلع رقاب  ماما  زا  یثیدـح  رد  هکنانچ  دـندنویپ  یم  جـع )   ) مئاـق ماـما  هب  هدـش و  عمج  اـه  هطقن  نیرترود  ناـهج و  فارطا  زا  رفن  نیا 313 

هدش :  نایب  مالسلا 
الجر ))؛ رشع  ثالث  ةءامثالث و  ردب  لها  ةدع  یلع  دالبلا  یصاقا  نم  هّللا  عمجی  )) 

( 155 .(( ) دنک یم  عمج  ار  درم   313 ردب ، گنج  نارواگنج  دادعت  هب  اهرهش ، نیرترود  زا  مئاق  ترضح  يارب  دنوادخ  ))
دنتسه : جع )   ) مئاق ماما  اب  ناگدننک  تعیب  نیتسخن  اهنآ  - 3

هکنانچ دنتسه ، رفن  نیمه 313  دـننک ، یم  تعیب  جـع )   ) مئاق ماما  اب  مالـسلا  هیلع  نیما  لیئربج  زا  سپ  هک  یناسک  نیتسخن  روهظ ، ماگنه 
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( 156 . ) دومرف یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ار  بلطم  نیا 
یم دوزفا  ترضح  نآ  نارای  رب  عیرس  روط  هب  هنرگ  و  دنرفن ، مالسلا 313  هیلع  نامز  ماما  نارای  روهظ ، زاغآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  دنسر ، یم  رفن  هب 000/10  زاغآ  نامه  رد  هک  يروط  هب  دوش 
فالآ ))؛  ةرشع  نم  لقا  ةوقلا  ولوا  نوکی  ام  موق و  هلوا  یف  الا  جرخی  ام  )) 

( 157 . ) دنتسین رفن  زا 000/10  رتمک  نارای  نیا  و  دیشر ، دنمورین و  نارای  هارمه  رگم  دنک  یمن  روهظ  جورخ و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
دنروشحلس : نازابناج  اهنآ  - 4

هب ار  ترضح  نآ  ات  دنوش  یم  عمج  جع )   ) مئاق نانمشد  هک  دنتسه  يروشحلـس  تعاجـش و  يزابناج و  راثیا و  زا  يدح  رد  رفن  نیا 313 
فده هب  ندیـسر  هار  رد  ار  نانآ  هدرک و  عفد  ار  نانمـشد  راوگرزب ، نآ  هار  رد  يزابناج  هنانامرهق و  عافد  اب  رفن  نیمه 313  دنناسرب ، لتق 

( 158  . ) تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  نمض  رد  بلطم  نیا  هکنانچ  دنهد ، یم  تسکش  هناحضتفم  دوخ ، موش 
دننیمز : يور  نامکاح  نارادمچرپ و  اهنآ  - 5

رب ار  گرزب  تسکش  نیتسخن  ردب ، گنج  رد  هک  دنا  هدش  يروشحلس  عاجش و  ناناملسم  رفن  هب 313  هیبشت  رایسب ، تایاور  رد  دارفا ، نیا 
ار یتسکش  نینچ  روصت  الصا  و  دندوب ، هدروخن  مالسا  زا  یتسکش  نینچ  نانمـشد  تقو  نآ  ات  هک  دندروآ ، دراو  مالـسا  نانمـشد  رافک و 

دندرک . یمن 
یم نآ  زا  تیاکح  اهیگژیو  نیا  دنـشاب ، یم  نیمز  رـسارس  رد  مدرم  رب  ادخ  نامکاح  و  نیمز ،  يور  نارادمچرپ  رفن  نیا 313  هوالع ،  هب 

ار نآ  یگتـسیاش  دنراد و  ار  اه  هعماج  يربهر  تقایل  هک  هدوب  شنیب  ملع و  ياراد  تعاجـش ،  يروشحلـس و  رب  هوالع  دارفا  نیا  هک  دـنک 
دنشاب . اهروشک  رادمچرپ  هک  دنراد 

ره رد  و  ددرگ ، میسقت  ناتـسا  تلایا و  هب 313  ناهج  همه  جع )   ) يدـهم ترـضح  یناهج  تموکح  يرارقرب  ماگنه  تفگ :  ناوتب  دـیاش 
دینک : هجوت  تیاور  لصا  هب  کنیا  دندرگ ، اجنآ  ربهر  گرزب  نادرم  نیا  اهناتسا  اهتلایا و  نیا  زا  کی 

ردبلا لها  ةدع  الجر  رشع  ثالث  ةءامثلث و  هباحصا  هلوح  ۀفوکلا و  ربنم  یلع  جع )   ) مئاقلا یلا  رظنا  ینءاک  مالـسلا و  هیلع  قداصلا  نع  )) 
هقلخ ))؛...  یلع  هضرا  یف  هّللا  ماکح  مه  ۀیولءالا و  باحصا  مه  و 

نارواگنج دادـعت  هب  درم  رفن  شنارای 313  هک  مرگن  یم  هفوک  ربنم  يالاب  رب  ار  جـع )   ) مئاق ماـما  اـیوگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
( 159 . ) دنتسه ادخ  بناج  زا  نیمز  رد  مدرم  رب  نامکاح  نارادمچرپ و  نارای  نیا  دنا ، هتفرگ  ار  شفارطا  ردب ، گنج  ناملسم 

دنتسه : مکارتم  ياهربا  ياه  هراپ  نوچمه  دودعم و  تما  اهنآ  - 6
میناوخ :  یم  نآرق  رد 

( 160 .(( ) دنک یم  رضاح  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  هک  اج  ره  ))
دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هیآ ،  نیا  ریسفت  رد 

عزقک عزق  ةدحاو  ۀعاس  یف  هّللا  نوعمتجی و  لاق  ةدودعملا  ۀـمالا  مه  هّللا  الجر و  رـشع  ۀعـضبلا  ةءامثالثلا و  جـع )   ) مئاقلا باصا  ینعی  )) 
فیرخلا ))؛ 

هب دنتسه ، اهنآ  هدمآ )  دوه  هروس  هیآ 8 ، رد  هک   ) هدودعم تما  زا  روظنم  دنگوس  ادخ  هب  دـنرفن ، هک 313  دنا   ( جع  ) مئاق نارای  روظنم  ))
( 161 .(( ) ددرگ یم  مکارتم  عمج و  داب  رثا  رب  هک  يزیئاپ  ربا  ياه  هراپ  نوچمه  دنوش  یم  عمج  یگمه  تعاس  کی  رد  دنگوس  ادخ 

ناهج فلتخم  طاقن  زا  تمایق  رد  ار  اهناسنا  كاخ  هدنکارپ  تارذ  دراد  تردق  هک  یئادخ  دـیوگ : یم  روکذـم  هکرابم  هیآ  تقیقح  رد  و 
بالقنا ياه  هقرج  نیتسخن  نتخورفا  يارب  يارب  تعاس  کی  زور و  کی  رد  ار  جع )   ) يدهم نارای  دناوت  یم  یناسآ  هب  دنک  يروآ  عمج 

دیامن . عمج  متس  ملظ و  هب  نداد  نایاپ  یهلا و  لدع  یناهج  تموکح  سیسءات  روظنم  هب 
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دوخ رفن  نیا 313  هک  تسا  یکاح  دندرگ ، یم  مکارتم  عمج و  نآ  ياه  هدوت  هک  يزیئاپ  ربا  ياه  هراپ  اب  نینچمه  و  ةددعم ))  ۀما   )) ریبعت
دنشاب . یم  دنمورین  زاورپ و  زیت  ریذپان و  للخ  مکارتم ،  ياهربا  ياه  هدوت  نوچمه  دنتسه و  تما ))   )) کی

دنا : مکحم  نانابیتشپ  ریذپان و  للخ  ياه  هیاپ  اهنکر و  اهنآ  - 7
راکهبت شکرس و  موق  هب  مالسلا  هیلع  طول  ترـضح  هدمآ  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  دوه  هروس  هیآ 80 ، ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

تفگ :  دوخ 
دیدش ))؛ نکر  یلا  يوآ  وءا  ةوق  مکب  یل  نءا  ول  )) 

سپ امش  اب  هک  متسناد  یم  هاگنآ   ) دوب نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متشاد  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  سوسفا )  )))
منک .)) )  هچ  ناترطف 

( 162 . ) دنتسه شنارای  زا  رفن   313 مکحم )  نانابیتشپ  (( ) دیدش نکر   )) زا روظنم  تسا و  جع ))   )) مئاق نامه  هوق ))   )) زا روظنم  دومرف :
دنمورین ياهنامیپ  مه  یفاک و  یمسج  یحور و  تردق  اب  ممـصم ،  ینادرم  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  مالـسلا  هیلع  طول  ترـضح  يرآ 

اب دنک و  مایق  ات  تشاد  رایتخا  رد  دنهد  یم  لیکشت  ار  جع )   ) يدهم ترضح  یناهج  تموکح  يزکرم  هتسه  هک  ینادرم  رفن  دننامه 313 
دیامن . هزرابم  فارحنا  داسف و  اب  تردق ،  رب  هیکت 

. دنتسه راوتسا )) مکحم و   )) نهآ ياه  هراپ  نوچمه  اهنآ  میناوخ  یم  تیاور  قبط  و 

؟ دناد یم  ار  شروهظ  نامز  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ایآ 

دناد ؟ یم  ار  شروهظ  نامز  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ایآ 
دناد ؟ یم  ار  شروهظ  نامز  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  ایآ 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
نیموصعم همئا  یهلا و  جـجح  اـیآ  هک  تسا  هدـش  ناونع  هربتعم  بتک  رد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  تیب  لـها  تاـیاور  رد  لـصفم  یثحب 

ای دنتسه  ملاع  دوش  یم  ماجنا  هدنیآ  رد  ای  هداد و  يور  هتـشذگ  رد  دیآ و  یم  شیپ  هک  هچنآ  ثداوح و  مامت  هب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس 
 ، هن ای  دنراد  دوخ  روهظ  تقو  هب  ملع  ءادفلا  هل  انحاورا  نامز  ماما  سدقم  دوجو  ایآ  هکنیا  هژیو  هب  تقیقح و  نیا  ندش  نشور  يارب  ریخ ؟

مینک .  یم  هدافتسا  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  نیموصعم  همئا  زا  هدیسر  تانایب  زا 
مالسلا  مهیلع  ءایبنا  ریاس  مرکا و  لوسر  ملع  رقاب و  ماما 

دنیامرف : یم  ترضح  نآ  دسرپ . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ملع  تیفیک  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ریصب  یبا 
ۀعاسلا مایق  یلا  نئاک  وه  ام  ناک و  ام  ملع  نییبنلا و  عیمج  ملع  یبنلا  ملع  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ملع  نع  مالّسلا  هیلع  یلع  لئس 
( 15  . ) ۀعاسلا مایق  نیب  ینیب و  امیف  نئاک  وه  ام  ناک و  ام  ملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ملع  ملعال  ینا  هدیب  یسفن  يذلاو  لاق  مث 

رد ءاـیبنا  همه  ملع  ینعی   ) ءاـیبنا همه  ملع  ینعی  ربماـیپ  ملع  دوـمرف : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ملع  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دـش  لاؤـس 
هتشذگ رد  هچنآ   ) تسا نوکیام  ناکام و  هب  ملاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  و  تسا )  مالـسا  یمارگ  لوسر  دزن  تمدخ و 

رد مناج  هک  يدنوادخ  هب  مسق  تمایق .  زور  ات  دریگ ) یم  ماجنا  هدـنیآ  رد  هک  ییاهراک  تسا و  مادـقا  تسد  رد  نونکا  هک  هچره  هدوب و 
رد هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  مناد و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعم  لوسر  ياهشناد  همه  مالّسلا )  هیلع  یلع   ) نم هک  تسوا  تردق  فک 

متسه .  ملاع  دش  دهاوخ  یلمع  هدنیآ  رد  هک  يروما  تسا و  مادقا  تسد  رد  نونکا  هک  هچره  هداد و  خر  ایند 
زیزع ! هدنناوخ 

 ( تبیغ ناـمز   ) زورما شمرکم  لوـسر  دـنوادخ و  رما  هب  ماـقم  نیا  هیعطق  كرادـم  قـبط  و  مالّـسلا ،  هـیلع  ماـما  یملع  نءاـش  تـسا  نـیا 
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نیموصعم همئا  ءایبنا و  همه  مولع  ثراو  هک  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب ،  دراد . ءادفلا  هل  یحور  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هب  صاصتخا 
شمایق روهظ و  زور  ینعی   ) شیوخ یتایح  هلءاسم  نیرتمهم  زا  دراد  ار  نئاک  وهام  نوکیام و  ناکام  ملع  تسا و  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس 

 ((، تقونال  )) دندومرف اذل  دوش ؛ هتفگ  دیابن  تسا ،  یهلا  گرزب  رارسا  زا  نوچ  یلو  دناد  یم  هکلب  الک ، اشاح و  دشاب ؟ هتشادن  یهاگآ  ( 
مینک .  یمن  نییعت  ار  روهظ  تقو  زور و  ینعی 

گرزب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا 
دنا : هدومرف  نایب  نینچ  تیاور  نیا  رد  ار  مهیلع  هّللا  مالس  همئا  يدوجو  تیعقوم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

( 16  . ) هللا یحو  ۀبیع  هللا و  ملع  ۀنزخ  هللا و  رما  ةالو  نحن 
میتسه .  دنوادخ  فرط  زا  نایاورنامرف  ام  . 1

میتسه .  یهلا  مولع  ناراد  هنازخ  ام  . 2
میتسه .  یهلا  رارسا  زکرم  ام  . 3

زیزع ! هدنناوخ 
ار شدوخ  رارسا  دنوادخ  ینعی  دشاب -  قح  كاپ  تاذ  رارـسا  زکرم  دشاب ، دنوادخ  ملع  نزاخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 
وا يارب  هک  دـنوادخ  نانمـشد  زا  ماقتنا  ماگنه  مایق و  زور  زا  اما  دـشاب  یتسه  ملاـع  ياورناـمرف  وا  فرط  زا  و  دـشاب -  هداد  اـهنآ  تسد  هب 

دشاب ؟ عالطا  یب  تسا  هدش  هریخذ 
مالّسلا  هیلع  ماما  یملع  تیعقوم 

دنیامرف : یم  يوار  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
( 17  . ) هملع یلع  الا  ۀضف  یلع  بهذ و ال  یلع  هضرا ال  هئامس و  یف  هللا  نازخل  انا  هللاو 

وا . ملع  رب  هکلب  هرقن  الط و  رب  هن  هتبلا  میتسه و  نیمز  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  ناراد  هنازخ  ام  دنگوس  ادخ  هب 
یمارگ !  هدنناوخ 

هک تسا  نکمم  هنوگچ  تقونآ  تسا ،  سدقم  دوجو  نآ  دزن  رد  دنوادخ  ملع  ياهجنگ  ءادفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  سدقم  دوجو  زورما 
دشاب ؟ عالطا  یب  دراد ، رارق  شنیرفآ  ملاع  یتایح  لئاسم  مامت  سءار  رد  هک  دوخ  روهظ  هب  ملع  زا 

دومرف : هک  دننک  یم  لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  هزمح  یبا 
مه کلبق و  نم  ءایبنالا  ۀنـس  کتنـس و  مهیف  ناف  كدعب  نم  ءایـصوالاو  یلع  ۀـیالو  كرت  نم  کتما  نم  ءایقـشالا  یلع  یتجح  لامکتـسا 

( 18  . ) مهئابآ ءامسا  مهئامساب و  مالسلا  هیلع  لیئربج  ینءابنا  دقل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مث  كدعب  نم  یملع  یلع  ینازخ 
؛ دنتفریذپن ار  وا  زا  دعب  نانیشناج  و  مالّسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هک  ییاهنآ  ینعی  تسا ،  مامت  وت  تما  يایقشا  رب  نم  تجح 

هیلع  ) یلع زین  دراد و  دوـجو  وا  زا  دـعب  همئا  وا و  رد  ناربماـیپ  همه  امـش و  شور  وا  زا  دـعب  همئا  نینم و  ؤـملاریما  سدـقم  دوـجو  رد  اریز 
 ، تسا دنوادخ  ملع  راد  هنازخ  نابهگن و  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هک  زورما  سپ   ) دنا نم  ملع  راد  هنازخ  وا  زا  دعب  همئا  و  مالّسلا ) 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هاگنآ  دنامب .)؟ ناهنپ  ترضح  نآ  زا  روهظ  تعاس  زور و  تقو و  هب  ملع  هک  دوش  یم  هنوگچ 
تسا .  هداد  ربخ  نم  هب  ار  ناشناردپ  ياهمان  همئا و  ياهمان  مالّسلا  هیلع  لیئربج 

مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  شناد  هفلتخم  تاهج 
دنیامرف : یم  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 

یف رقن  بولقلا و  یف  فذـقف  ثداحلا  اما  روبزمف و  رباغلا  اما  رـسفمف و  یـضاملا  اماف  ثداح  رباغ و  ضام و  هوجو  ۀـثالث  یلع  اـنلمع  غلبم 
( 19 . ) انیبن دعب  یبنال  انملع  لضفا  وه  عامسالا و 
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تسا :  مسق  هس  رب  همئا  ام  شناد 
ماما .)  ره  زا  شیپ  ماما  ای  وا  لوسر  ای  تسا  گرزب  دنوادخ  ای  رسفم   ) دنا هدرک  ریسفت  ام  يارب  هک  هتشذگ  هب  ملع  . 1

هدش هتشون  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف -  ترضح  فحصم  ای  هعماج  رد  ای  ظوفحم  حول  رد   ) دوش یم  عقاو  ناهج  رد  هچنآ  هدنیآ و  هب  ملع  . 2
تسا .)  ربخاب  اهنآ  همه  زا  موصعم  ماما  هک 

ای لد و  رد  ماهلا  قیرط  زا  اهنآ  هب  ام  یهاگآ  دوش ) یم  لصاح  ادب  اهنآ  رد  هک  ییاهدادـیور  زا   ) دـهد یم  خر  هدـنیآ  رد  هچنآ  هب  ملع  . 3
دوب . دهاوخن  ام  ربمایپ  زا  دعب  يربمایپ  زگره  و  تسام ،  شناد  نیرترب  نیا  و  تسا ،  شوگ  رد  هتشرف  نتفگ  نخس  تروص  هب 

يرادزار  همئا و 
دیوگ : یم  راتخم  دنزرف  دحاولادبع  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

( 20  . ) هیلع هل و  امب  يرما ء  لک  تثدحل  ۀیکوا  مکتنسل  ناکول ال 
تسامش .  عفن  نایز و  هب  هچنآ  زا  مداد  یم  ربخ  امش  هب  هنیآ  ره  دیشاب ، رادزار  دیتسناوت  یم  دیتشاد و  یم  نابز  کلمت  رگا 

یمارگ !  هدنناوخ 
تقو زا  ءادـفلا  هل  یحور  رـصع  ماما  هنوگچ  سپ  دـشاب . یم  سکعنم  شملع  هریاد  رد  زیچ  همه  تسا و  دودـحمان  مالّـسلا  هیلع  ماما  ملع 

درادن ؟ ربخ  دوخ  روهظ 
رگا هک  تسادیپ  هداد و  ماما  هب  ینادان  لهج و  تبـسن  دنک  یم  روهظ  تقو  هچ  دناد  یمن  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  يرآ ، 

دوب . دهاوخ  هچ  شتازاجم  دهدب  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  لهج  تبسن  یسک 
رد هژیو  هب   ) تسا مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم  همئا  زا  رارـسا  نتفرگ  يارب  نایعیـش  تیفرظ  مدع  دوش  یم  هدافتـسا  روکذم  تیاور  زا  هچنآ 

روهظ .) تقو  نییعت  اب  طابترا  رد  مه  نآ  ءادفلا  هل  یحور  رمالا  بحاص  ترضح  اقآ  سدقم  دوجو  زا  يربک  تبیغ  کیرات  نامز  نیا 
س )   ) همطاف فحصم  هعماج و  رفج و  بتک  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما 

دیوگ : ریصب  یبا 
هیلع هللادبع  وبا  عفرف  لاق  یمالک ؟  عمسی  دحا  انهیه  ۀلءاسم  نع  کلءاسا  ینا  كادف  تلعج  هل  تلقف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلع  تلخد 

لوسر نا  نوثدحتی  کتعیـش  نا  كادف  تلعج  تلق  لاق  کلادب  امع  لس  دـمحم  ابا  ای  لاق  مث  هیف  علطاف  رخآ  تیب  نیب  هنیب و  ارتس  مالّـسلا 
ایلع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  دمحم  ابا  ای  لاقف  لاق  باب  فلءا  هنم  هل  حـتفی  اباب  مالّـسلا  هیلع  ایلع  ملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

کلذب وه  ام  ملعل و  هنا  لاق  مث  ضرالا  یف  ۀعاس  تکنف  لاق  ملعلا  هللاو  اذه  تلق  لاق  باب  فلا  باب  لک  نم  حـتفی  باب  فلا  مالّـسلا  هیلع 
نوعبـس اهلوط  ۀفیحـص  لاق  ۀعماجلا ؟  ام  كادف و  تلعج  تلق  لاق  ۀعماجلا ؟  ام  مهیردی  ام  ۀعماجلا و  اندنع  نا  دمحم و  ابا  ای  لاق  مث  لاق 

هیلا سانلا  جاتحی  یش ء  لک  مارح و  لالح و  لک  اهیف  هنیمیب  یلع  طخ  هیف و  قلف  نم  هئالما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عراذب  اعارذ 
ینزمغف لاق  تئـش  ام  عنـصاف  کل  انا  امنا  كادف  تلعج  تلق  لاق  دمحم  ابا  ای  یل  نذءات  لاق  یلا  هدیب  برـض  شدـخلا و  یف  شرالا  یتح 

رفجلا و اندنع  نا  لاق و  مث  ۀعاس  تکـس  مث  کلاذب  سیل  ملعل و  هنا  لاق  ملعلا  هللاو  اذه  تلق  لاق  بضغم  هناک  اذه  شرا  یتح  لاق  هدیب و 
تلق لاق  لیئارسا  ینب  نماوضم  نیذلا  ءاملعلا  ملع  نییـصولا و  نییبنلا و  ملع  هیف  مدا  نم  ءاعو  لاق  رفجلا  ام  تلق و  لاق  رفجلا  ام  مهیردی  ام 

فحـصم ام  مهیردی  ام  مالـسلااهیلع و  ۀمطاف  فحـصمل  اندنع  نا  لاق و  مث  ۀعاس  تکـس  مث  کلذب  سیل  ملعل و  هنا  لاق  ملعلا  وه  اذه  نا 
لاق دـحاو  فرح  مکنارق  نم  هیف  ام  هللاو  تارم  ثالث  اذـه  مکنآرق  لثم  هیف  فحـصم  لاق  ۀـمطاف ؟  فحـصم  ام  تلق و  لاق  ع ؟)   ) ۀـمطاف
لاق ۀعاسلا  موقت  نا  یلا  نئاک  وه  ام  ملع  ناک و  ام  ملع  اندنع  نا  لاق  مث  ۀعاس  تکـس  مث  كاذب  وه  ام  ملعل و  هنا  لاق  ملعلا  هللاو  اذه  تلق 

لیللاب و ثدـحی  ام  لاق  ملعلا  یـش ء  ياف  كادـف  تلعج  هل  تلق  لاق  كاذـب  سیل  ملعل و  هنا  لاـق  ملعلا  هللاو  وه  اذـه  كادـف  تلعج  تلق 
( 21  . ) ۀمایقلا موی  یلا  یشلاو ء  رمالا  دعب  رمالا  راهنلا 
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ام زا  ریغ  اجنیا  رد  ایآ  مسرپب .  یعوضوم  امش  زا  مهاوخ  یم  مدرگ ،  تنابرق  مرک :  ضرع  مدش ،  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  بایفرش 
یبا يا  دومرف : هاگنآ  تسین .  یسک  هک  دنیبب  ریصب  یبا  ات  دز  الاب  ار  قاطا  طسو  هدرپ  ماما  دیوگ  یم  دونـشب ؟ ارم  نخـس  هک  تسه  یـسک 

زا باب  کی  هیلع  هّللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  دـنیوگ  یم  امـش  نایعیـش  مدرگ ،  تنابرق  مدرک :  ضرع  نک  لا  ؤس  یهاوخ  یم  هچره  ریـصب !
يا دومرف : ترـضح  تسا .  هدـش  زاب  یلع  ترـضح  يور  رب  ملع  باب  رازه  نآ  زا  هک  تخومآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربمایپ  زا  ملع 
نآ يور  هب  ملع  باـب  رازه  باـب  ره  زا  هک  داد  داـی  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مـلع  زا  باـب  رازه  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ریـصبابا !

دیوگ : یم  ریصب  یبا  ملع .  تسا  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  مدرک :  ضرع  دیوگ  یم  ریصبابا  دش . زاب  ترضح 
باتک دندومرف : تسین .  هبناج  همه  لماک و  ملع  نآ  اما  تسا ،  ملع  نیا  املسم  دومرف : دز و  نیمز  رب  شکرابم  ناتشگنا  اب  یتعاس  میالوم 
داتفه نآ  لوط  هک  تسا  یباتک  دومرف : تسیچ ؟  هعماج  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم  تسیچ .  هعماج  دـنناد  یمن  مدرم  تسام و  دزن  هعماـج 

هب تسا .  هتشون  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدومرف و  نایب  كرابم  نابز  هب  ار  نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  عارذ  اب  تسا  عارذ 
ماـما عقوم  نیا  رد  شارخ .  کـی  مرج  هید و  یتـح  تسه ،  نآ  رد  دـنراد  نآ  هب  زاـین  مدرم  هچره  مارح و  بجاو و  زا  یهلا  ماـکحا  ماـمت 
لمع دـیراد  لـیم  هچره  نم !  يـالوم  مدرک :  ضرع  یهد ؟  یم  هزاـجا  دـندومرف : هدز ،  نم  رب  ار  ناـشکرابم  تسد  مالّـسلا  هیلع  قداـص 

رد مه  کچوک  لمع  نیا  يازج  یتح  دومرف : تفرگ و  نم  هب  ریجنپ ) کی  اهیسراف  حالطـصا  رد  ای   ) نوگـشن کی  ترـضح  هاگنآ  دینک .
 . تسا ملع  نیا  هللاو  مورب ،  تنابرق  مدرک :  ضرع  دندیـسر . یم  كانبـضغ  رظن  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  عقوم  نیا  رد  تسا .  هدـش  ناـیب  نآ 

و تسا ،  رفج  باتک  ام  دزن  رد  دندومرف : سپـس  دندرک و  توکـس  یتخل  سپـس  تسین .  ییاهن  شناد  اما  تسا  ملع  نیا  يرآ ،  دندومرف :
ءایـصوا و ءایبنا و  مولع  مامت  هک  تسا  یفرظ  دومرف : تسا ؟  مادـک  رفج  موش ،  تناـبرق  مدرک :  ضرع  تسیچ .  رفج  دـنناد  یم  هچ  مدرم 

ملع زاب  اما  تسا  ملع  نیا  دـندومرف : ملع ؟  ینعم  تسا  نیا  مدرگ ،  تنابرق  مدرک :  ضرع  تسا .  نآ  رد  همه  لیئارـسا ،  ینب  نادنمـشناد 
 . تسیچ همطاف  فحصم  دنناد  یم  هچ  مدرم  و  همطاف ،  مردام  فحصم  تسام  دزن  دندومرف : دندنام و  تکاس  یتدم  هاگنآ  تسین .  لماک 

فحـصم نآ  رد  امـش  نآرق  زا  هملک  کی  دنگوس ، ادخ  هب  تسامـش ،  نآرق  ربارب  هس  دندومرف : تسیچ ؟  همطاف  فحـصم  مدرک :  ضرع 
، دـندش شوماخ  یتاظحل  و  تسین .  لماک  ملع  اما  تسا  ملع  باتک  نیا  دـندومرف : تسا .  نیا  لـماک  ملع  ادـخ  هب  مدرک :  ضرع  تسین . 
، دنگوس ادخ  هب  مدرک :  ضرع  تمایق .  مایق  ات  دوش  یم  عقاو  هدنیآ  رد  هک  هچره  هتـشذگ و  هچنآ  هب  ملع  تسام  دزن  رد  دـندومرف : هاگنآ 

تسیچ ییاهن  لماک و  ملع  سپ  مدرک :  ضرع  دیوگ  یم  ریصب  یبا  تسین .  لماک  ملع  اما  تسا  ملع  نیا  دندومرف : تسا .  نیا  ییاهن  ملع 
دوش و یم  رداص  هک  ییاهنامرف  رب  دـیآ ، یم  دـیدپ  زور  هنابـش  رد  هچنآ  رب  و  دـشاب ، دـیازت  رد  هراومه  هک  تسا  نآ  لـماک  ملع  دومرف :  ؟

دشاب . هتشاد  هطاحا  دهد ، یم  خر  تمایق  زور  ات  هک  یثداوح 
زیزع ! هدنناوخ 

نآ یملع ،  تیاهن  یب  تردق  نیا  اب  درک  رواب  ناوت  یم  مه  زاب  ایآ  تسا .  ءادفلا  هل  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  دزن  رد  اهملع  اهباتک و  نیا 
يدنوادخ گرزب  رارـسا  زا  اما  دنادب ، مه  دیاب  دناد و  یم  وا  ادـبا . دـشابن ؟ شا  یناهج  مایق  تعاس  روهظ و  لاس  زور و  هب  ملاع  ترـضح 

درک . دهاوخن  ادیپ  یهاگآ  نآ  هب  یسک  تسا و 
 ( هراصنا هناوعا و  نم  انلعجا  هجرف و  لجع  مهللا  )

تسا شخب  هس  هدیسر  روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  هک  یتایاور 

تسا  شخب  هس  هدیسر  روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  هک  یتایاور  تسا  شخب  هس  هدیسر  روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  هک  یتایاور 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

شخب هس  رب  تسا ،  دوجوم  یثیدح  ياهباتک  رد  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـض  رو حـ يا ظـهـ ـه هـ نا ـ ـش درو نـ رد مـ ـی کـه  تا ـ یاور
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تسا :  میسقت  لباق 
تسخن :  شخب  1 ـ

ـا هرو نا و کـشـ ـر جـهـ ـسار ـ ـس رد  کـه  یل و ... عـمـ یتدیقع ،  يرکف ،  هدرتسگ  تافارحنا  زا  هک  تسا  یمو  يا عـمـ ـه هـ نا ـ ـش ـم و نـ یال عـ
دیوگ . یم  نخس  دنک ، یم  هدولآ  ار  يرشب  ياهندمت  اه و  هعماج  دیآ و  یم  دیدپ  یمال  ـ سا ـز  کار ـ مو

ددرگ . رتسگ  ناهج  رادیدپ و  یمارگ ،  نآ  روهظ  هب  میالع  اهاهناشن و  زا  شخب  نیا 
مود :  شخب  2 ـ

نامهرد روهظ  هک  تسین  نیا  رگناشن  اما  ددر ، یم گـ رادـیدپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  هب  کیدزن  هک  تسا  ییاـه  هناـشن  میـالع و 
ات راصعا  نورق و  یطرد  جیردت  هب  تایاور ،  هنوگ  نیا  رودص  زا  سپ  هک  دنتسه  ییاه  هنتف  اهدادخر و  عاونا  اهنیا  هکلب  دوب ، دهاوخ  لاس 

دش . دنهاوخ  رادیدپ  روهظ ، هماگنه 
موس :  شخب  3 ـ

داد دهاوخ  خر  راوگرزب ، نآ  روهظ  زا  شیپ  لاس  ای  گرزب  رگحالصا  نآ  روهظ  لا  ـ ـس نا  رد هـمـ ـت کـه  ـسا ـی  یا ـه هـ نا ـ ـش ـم و نـ یال عـ
ددرگ : یم  میسقت  شخب ،  ود  هب  دوخ  شخب  نیا  هک 

نکمم هکلب  تسا ،  یمتح  اـهنآ  نداد  خر  هک  تسا  نیا  اـهنآ  موهفم  تسا و  یعطقریغ  ياـه  هناـشن  میـالع و  ـت ،  ـس بـخـش نـخـ فلا : 
دهدن . ای  دهد  خر  تسا 

داد . دنهاوخ  يور  متح  روط  هب  دنریذپاندیدرت و  هک  تسا  یعطق  میالع  مود ،  شخب  ب : 
یگدیچیپو لامجا  ماهبا و  تیاهن  رد  یخرب  دنراکـشآ و  نشور و  مایپ  انعم و  موهفم و  رظن  زا  یخرب  یلک  روط  هب  اه  هناشن  میال و  ـن عـ یا

. 
ها ـ گد ـ ید هدو و طـبـق  ار تـفـسـیـر نـمـ ـهـا  نآ هدروآ ،  ام  زا  شیپ  تایاور  ار  نیا  رصاعم ، ناگدنسیون  هژیوب  ناگدنـس ،  ـ یو زا نـ يرا  ـیـ ـس بـ

دنا . هدرک  لیلحت  ار  ـهـا  نآ دو ، يارآ شـخـصـی خـ سا  ـ سا ـتـه و بـر  خادر ـهـا پـ نآ ـل  یوءا بـه تـ ـش ،  یو صا خـ خـ
 . یخیراترظن زا  هن  دنراد و  یملع  زا نـظـر  هن  هراشا ،  دروم  تایاور  دروم  رد  ار  اههاگدید  ءارآ و  نیا  تباث  ناوت  نانیا  منک  یم  رکف  مـن 

تایاور تالیوءات  واههاگدـید  رد  نانآ  هب  يادـتقا  اـی  تاـهیجوت !  نیا  ییوج  یپ  يور و  هلاـبند  تراـسج  تءارج و  نم  تهج  نیمه  هب 
روما قیاـقح  هب  مالـسلا  مهیلع  تلاـسرو  یحو  نادـناخ  ربماـیپ و  ادـخ و  تسا و  مهبم  اـهنآ  یقیقح  ماـیپ  هک  ار  چـ مراد ،  ار نـ ثحب  دروم 

دنرتاناد .
میروایب :  يا  هنومن  دروم  نیا  رد  تساجب 

دسیون : یم  روهظ  ياه  هناشن  رد  ثحب  نمض  داشرا ،))  )) رد دیفم ))  )) موحرم
ۀلمرلا ))...  مورلا  لوزن  ةریزجلا و  كرتلا  لوزن  و  ))...

روظنم سپ  دـنراد ، تنوکـس  يوروش  ناجیابرذآ  زاـقفق و  هیکرت ،  قار ،  لا عـ ـمـ ـش رد  نار ،  ـ یا رد  ـهـا )) کر تـ  ، )) ـی نو ـط کـنـ یار ـ ـش 1 ـ
( 409  .) تسین نشور  دننایک ؟ اهکرت  نیا  و  تسیچ ؟  نخس  نیازا 

نآ دیآ ؟ یمدورف  نآ  رد  كرت  داژن  هک  ایند  ياه  هریزج  زا  هریزج  مادـک  تسا ،  رایـسب  هدـمآ ،  هلمج  نیا  رد  هک  زین  هریزج ))   )) هژاو 2 ـ
تساجک ؟  هریزج 

ياـهتلود اـهرو و  ـ ـش ياراد کـ زور ، ـ ما ياـپورا  هزاـت  هک  تـسا  نـشور  ددرگ و  یم  ـل  ما ـ ـش ار  ـی  نو يا کـنـ ـ پورا هـمـه  مور ))   )) ـا ما 3 ـ
 ، مور هژاو  زارو  ـا مـنـظـ یآ  : )) ـت کـه ـسا ـن  یا ـگـر  ید لا  ـؤ  ـس زور ، ـن  یا زا  دنتـسه ، میدق  مور ))   )) وزج مه  اهنآ  همه  تسا و  يددعتم 

تنوکس ینونک  نیطـسلف  ندرارد و  دندمآ  هتوم ))   )) راکیپ رد  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  هک  ینایمور  هک  رابتعا  نادب  دشاب ))؟ ـل  یئار ـ ـسا
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دنتشاد ؟
هتفر اپورا  هراق  زا  هک  دنا  هداد  لیکـشت  ینارجاهم  ار  اهییاکیرمآ  رتشیب  هک  ارچ  دشاب  اکیرمآ ))  ، )) مور هژاو  زا  دوص  ـت مـقـ ـسا مـمـکـن 

دنا .
ـتـه فر را  ـا بـکـ هرا بـ رو ، يا ظـهـ ـه هـ نا ـ ـش رگناـیب نـ روـهظ و  هـب  طوـبرم  تاـیاور  رد  بر ))  مـغـ  )) یـا قر ))  ـ ـش مـ  )) يا هژاو هـ و نـیـز  4 ـ

تسیچ ؟  برغم  قرشم و  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  لا  سـؤ  ـت ،  سا
هنایم ؟  رواخ  ای  رود ؟ رواخ 

کیمادک ؟  دوش ؟ یم  شکارم  برغم و  و  ریازجلا ))  ((، )) سنوت  ((، )) یبیل  )) ياهروشک لماش  هک  یبرع  برغم  ای  رود ؟ برغ 
زا روظنم  نالف ))؟  ینب  کلم  رخآب  مکربخا  الا   : )) هلمج نیا  اب  تسا ،  هدـمآ  نالفونب ))   )) هژاو ـن بـخـش  یا تا  ـ یاور رد  هـمـچـنـیـن  5 ـ

دننایک ؟ ای  تسیک ؟  نالف ))  ینب  ))
ـت مو ـد و حـکـ نا هد  ـ ــش ضر  مـنـقـ هلــسلس ،  نـیا  هـکنیا  رب  یهاــگآ  اــب  تـسا .  ساــبع ))  ینب   )) دوــص ـد مـقـ نا ـتـه  ــشاد ـی پـنـ خر بـ

بسنو داژن  زا  یبرع  ياهروشک  رد  نارادمدرس  یضعب  تسا  نکمم  ایآ  تسا ،  هتـشگ  دوبان  يرجه  لا 656  رد سـ نا ،  ـ نآ ـه  نار ـ گداد بـیـ
دنشاب ؟ نانآ 

یمندوخ ناوت  رد  و  میـسانش .  بـ ـد ، نراد تهابـش  زمر  زار و  هب  هدـمآ  تایاور  نیا  رد  هک  ار  ییاـهمان  نیا  می  ـ ناو لا مـا نـمـی تـ بـه هـر حـ
تـسا هدـمآ  هک  هنوگنامه  ار  روهظ  میالع  اـه و  هناـشن  هنوگنیا  تسا  رتهب  ـن  یار ـ با بـنـ میباـیرد ؛  قیقد  روط  هب  ار  اـهنآ  زا  روظنم  هک  مینیب 
قیبطت اهنآ ، هتـسیاش  دراوم  ردو  نییبت  ار  اهنآ  قیداصم  ریـسفت و  ار  تاملک  اه و  هژاو  نیا  شیاهدادخر ،  اب  دوخ  هدـنیآ  میـسرت کـنـیـم . 

دومن . دهاوخ 
ترضح نآ  روهظ  یمومع  ياه  هناشن  مه  نیا  امش و  نیا  کنیا 

روهظ یمومع  ياه  هناشن 

روهظ  یمومع  ياه  هناشن 
روهظ  یمومع  ياه  هناشن 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
کی اهنت  شخب ،  نیا  تایاور  همه  زا  ام  تسا ،  رایسب  دهد  یم  لیکشت  ار  ـه هـا کـه نـخـسـتـیـن بـخـش  نا ـم و نـشـ یال زا عـ ـن بـخـش  یا

میزادرپ .  یم  نآ  ياه  هژاو  زا  یخرب  حیضوت  ریسفت و  هب  هاگنآ  مینک  یم  هدنسب  ـث  ید نا یـک حـ مینیزگ و بـه هـمـ یمرب  ار  تیاور 
دروآ و اجبار  ادخ  ساپس  تسخن  هک :  تفگ  یم  نخس  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  دیوگ : یم  هک  دنا  هدروآ  هربس ))  نب  لزن   )) زا

دومرف : راب  هس  هاگنآ  داتسرف ، دورد  مالسلا  مهیلع  شنادناخ  ربمایپ و  رب  دوتس و  ار  وا 
ینودقفت ))...  نا  لبق  سانلا ـ !  اهیا  ینولس ـ  ))

ینعی : 
دیسرپب . دیهاوخ  یم  هچنآ  ره  دیا ، هدادن  تسد  زا  ارم  ات  مدرم ! 

تفگ :  تساخ و  اپب  ناحوص ))  نب  ۀعصعص  ))
لاجدلا ))؟  جرخی  یتم  نینم !  ؤملاریما  ای  ))

ینعی : 
دمآ ؟ دهاوخ  لاجد ))   )) ینامز هچ 
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تدارا )). ...  ام  ملع  کمالک و  هللا  عمس  دقف  دعقا ، مالسلا :  هیلع  لاقف  ))
یم ـ یال ـ عو ـه هـا  نا نـشـ لا ))  ـ جد  )) جور يارب خـ تسناد ...  ار  تروظنم  دینش و  ار  وت  نخس  ادخ  نیـشنب !  : )) دومر مال فـ ـ ـسلا ـه  یل یل عـ عـ

مزاس ))؟  هاگآ  اهنآ  زا  ار  وت  یهاوخ  یم  رگا  داد  دهاوخ  يور  يرگید  زا  سپ  مادک  ره  هتسد  هتسد  هک  تسا 
نانم ))!  ؤم  ریما  يا  يرآ !  : )) داد خساپ  ۀعصعص 

تسا :  نآ  ياه  هناشن  میالع و  اهنیا  هک  نک  ظفح  راپسب و  رطاخ  هب  سپ  دومرف :
ـیـا ندـلا ـن بـ یدـلا او  ـ عا و بـ ـا ... ــشرلا اوذ  ـ خءا اـبرلا و  اوـلکءا  بذـکلا و  اولحتــسا  ۀـنامالا و  اوعاـضءا  ةالــصلا و  ساـنلا  تا  ـ مءا اذءا  ))...

ءامدلاب )). اوفختسا  ءاوهءالا و  اوعبتا  ماحرالا و  ءاهفسلا  اولمعت  ـ ساو
نل ـتـعـ ـساو روزلا  تر  ـقـۀ و ظـهـ ـس ءار فـ ـ قلا و  ۀنوخ ،  ءافرعلا  ۀملظ و  ءارزولا  ةرجف و  ءارمءالا  ناک  ارخف و  ملظلا  افعـض و  ملحلا  ناک  و  ))

نایغطلا .  مثالا و  ناتهبلا و  لوق  رو و  ـجـ فلا
ـت ـض ـقـ نو ءاو  ـ هالا ـت  فل ـتـ خا فوفـصلا و  تمحدزا  رارـشالا و  مرکا  تارانملا و  تیوطو  دجاسملا  تفرخز  ـف و  حا ـ ـص ـ ملا ـت  یل و حـ

میعز ناک  مهنم و  عمتـساو  قاسفلا  تاوصا  تلع  ایندـلا و  یلع  اصر  ةراجتلا حـ یف  نهجاوزا  ءاسنلا  كراش  دوعوملا و  برت  ـ قا دو و  ـهـ علا
ـا هلوا ـۀ  مئءالا هذ  رخآ هـ نعل  فزاعملاو و  نایقلا  تذختا  نئاخلا و  نمت  ؤا  بذکلا و  قدص  هرـش و  ۀـفاخم  رجافلا  یقتاو  مهلذرا .  موقلا 

ءاضق رخآلا  دهـش  دهـشتسی و  نا  ریغ  نم  دهاشدهـش  و  ءاسنلاب . لاجرلا  لاجرلاب و  ءا  ـ ـس ـ نلا ـبـه  ـش جور و تـ ـ ـسلا جور  ـ فلا تاوذ  ـبـت  کر و 
نم نتنءا  مهبولق  بائذلا و  بولق  یلع  نءاضلا  دولج  اوسبل  ةرخآلا و  یلع  ایندلا  لمع  اورثآ  و  نیدلا ،  ریغل  ۀقفت  هفر و  ریغب حـق عـ مامذـلا 

( 410  ...(( ) لجعلا لجعلا  مث  احولا ... ... احولا کلذ ...  دنعف  ربصلا ، نم  رمءا  فیجلا و 
ینعی : 

ـت نا ـ ما ـی  گژ ـ یو ـت و  عا نآ قـنـ ـتـه  ــسو هـب پـ دــنتخاس و  دوباـن  ار  زاــمن  تیوـن  ـنـگ و مـعـ هر ـم و فـ ــسر هار و  مدر  ـی کـه مـ ما هـنـگـ
نیدو دنتفرگ  دنداد و  هوشر  دنتسناد و  حاب  ار مـ ـا  بر ـی و  گراو ـ خا ـ بر ـد و  ندر ـمـ ـش اور  ار  يزادرپغورد  دنتخاس و  عیاض  ار  يرادت  ـ نا ـ ماو

دـندرک و يوریپار  لد  ياهاوه  دـندرک و  محر  عطق  دنتـشامگ و  هعماج  روما  هرادا  هب  ار  نادرخ  نا و کـم  ـفـیـهـ ـس ـتـنـد و  خور اـیند فـ هب 
دنتخاس . ناسآ  ار  اهنوخ  نتخیر 

 ، ناریزو و  راـکد ! ـر و بـ جا ناراد فـ ـ ما ـ مز دـیدرگ و  راـختفا  ثعاـب  يرگدادـیب ،  دـش و  هدرم  ـ ــش ـی  ناو ـ تا نـ يرا ،  ـ بدر ـی کـه بـ ما هـنـگـ
دـندروآ و يور  هانگ  قسف و  هب  نآرق ،  نایراق  ناگدـنیوگ و  دـنتخاس و  ـه  ـش تنایخ پـیـ تلادـع ،  نایرجم  نارومءام و  دـندشراکمتس و 
ـی نل ير عـ ـ گزوا ـجـ تو يراکهانگ  اهیـشارت و  تمهت  ـنـد و  ـس ـ پا ـت نـ ـشز يا  ـ هرا ـد و کـ ـش راد  ـ ید ـعـه پـ ما رد جـ ـیـن  غورد ياـهتداهش 

نا ـمـ سآ ـر بـه  ـسا هرا هـ ـد و مـنـ ـش ـتـه  ـسارآ ـا  هد ـجـ ـس ـد و مـ یدر نییزت گـ دلج و  پاچ و  ییابیز  تروص  هب  نآرق  هک  هاگنآ  ـد ، یدر گـ
نآ هتس و  اهنامیپو گـسـ اهدهع  دش و  رود  مه  زا  اهلد  هدرشف و  تعامج  يا  ـفـهـ ـص ـتـنـد و  فر رار گـ ـل قـ یل درو تـجـ رار مـ ـ ـشا ـیـد و  یا سـ

اه و هزاغم  اهرازاب و  هب  دندرک و  تکرـشدوخ  نارـسمه  راک  بسک و  رد  ایند ، هب  صرح  رطاخ  هب  نانز  دـیدرگ و  کیدزن  گرزب  هدـعو 
دنتشگ . ریزارس  اه  هناخراک 

تـسد هب  اه  هعماج  يربهر  دش . هتفریذ  نانآ پـ زا  دندناوخ  دنتفگ و  هچ  ره  دیـسر و  اهـشوگ  هب  شخپ و  اج  همه  ناقـساف ،  زاوآ  ياد  صـ
دـشدییءات و قیدـصت و  زادرپ ، غورد  زاـسغورد و  ـد و  یدر اراد گـ مـ ـش ،  ترار ـ ــش زا  سرت  رطاـخ  هـب  رجاـف  اـب  دـش و  هتــشاذگاو  لذارا 

دش . هدرمش  نیمار  راکتنایخ ،
نیـشیپ ياهلـس  ـن بـه نـ یر ـ خآ يا  ـ هل ـ ـس دـش و نـ هتفرگ  راکب  یقیـسوم ،  وهل و  تالآ  اه و  هصاقر  ناوخ و  هزاوآ  نازین  ـی کـه کـ ما هـنـگـ

نانز ناسب  قالخاو  رهاظ  رد  ار  دوخ  زین  نادرم  دنزاس و  نادرم  هیبش  ار  دوخ  دندرک  شالت  دـندش و  راوس  اهنیز  رب  نانز  دـندرک و  نیرفن 
هب یهاگآ ،  نودب  تلادع و  قح و  فالخرب  يرگید  داد و  تداهـش  تفر و  هاگداد  هب  دنهاوخب  تداهـش  وا  زا  هکنآ  یب  دهاش  دنتخاس و 
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درک . یهاوگ  غورد  هب  وا  عفن  هب  یسک ،  اب  تقافر  رطاخ 
دـش هتفرگ  را  ـت بـکـ ـسا ـ یر ترد و  اـیند و قـ يارب  هکلب  نید  هب  تمدـخ  يارب  هـن  ینید ،  موـلع  شزوـمآ  ـن و  ید رد  ها کـه تـفـقـه  ـگـ نآ

ياهرهاظ ، دـندناشوپ مارآ  دنفـسوگ  سابل  راوخنوخ ، ياهگرگ  هب  یبیرف  ماوع  رهاظت و  ایر و  اب  دـندیزگرب و  ترخآ  راک  رب  ار  ایند  راکو 
دیدرگ . معطدب  خلت و  هایگ  زا  رتخلت  نفعتم و  رادرم  زا  ـر  ترا ـت بـ نو عـفـ ـا ، هلد ـا  ما ـتـه ،  سارآ مدر ،  مـ

رد ددرگ و  یمرهاظ  لاجد  هک  تسا  یناهج  یمالـسا و  ياهندـمت  اه و  هعماج  دولآ  هانگ  راب و  تماخو  ّطحنم و  طیار  ـ ـش ـن  یا رد  يرآ ! 
دنک . ... یم  باتش  ندمآ 

تیاور  نیا  رب  هاتوک  یحرش 
تکرح نیـسپاو  زا  شیپ  هک  یعاـم  ـتـ جا ـد  ـسا طا و مـفـ ـحـطـ نا ـل  ماو ـتـهـا و عـ فآ زا  ـی  خر بـه بـ ـت ،  ـشذ نا گـ ـ تر زا نـظـ ـتـی کـه  یاور

دراد : هراشا  دبای ، یم  شرتسگ  یمالسا  عماوج  رد  نامزلارخآو  خیرات 
دنلب ، میهافم  ندش  هنوراو  هب 

هعماج ،  رکف  یتدیقع و  داعبا  فعض  هب 
یمالسا ،  ياهشزرا  لوصا و  هب  ندادن  اهب  ییانتعا و  یب  هب 

یهت ،  نایم  یلدب و  چوپ و  ياهشزرا  هب  ندروآ  يور  هب 
فرحنم ،  ياههورگ  نارادمامز و  هلیسو  هب  اه  هدوت  تاناکما  تردق و  راصحنا  هب 

ایح و نودب  ادـخ و  زا  ساره  نودـب  هعماج  نارک  ات  نارک  رد  اهـشزرادض  اهاوران و  شرتسگ  جاور و  یع و  ـ قاو يا  ـهـ ـشزرا طو  ـقـ ـس بـه 
نارگید ...  زا  مرش 

دراد . هراشا  اهنیا  هب  تیاور  يرآ ! 
حور و مـغـز ـت ،  ـسا نا  ـمـ یا نـید و  نوتـس  هـک  زاـمن  اـه ، هعماـج  نـیا  رد  هـک :  تـسا  نآ  رگناـشن  مالـسلا  هـیلع  ناـنم  ؤـم  ریما  تـیاور 
ـی ـش هر کـ ـی و بـهـ گراو ـ خا ـ بر دو و  ـ ـش اور مـی  ـی  یو ـگـ غورد ددرگ و  یم  عیاض  اهتناما  دـهد ، ـت مـی  ـسد زا  ار  ـش  یو ياو خـ ـحـتـ مو

یمراصحنا هب  ار  هعماج  تاناکما  تردق و  مزال ،  ياهیگژیو  اهت و  ـیـ حال ـتـن صـ ـشاد نود  ـی بـ تا ـ نا ـ یر رـصان و جـ ددر و عـ حا مـی گـ مـبـ
دوش . یم  هتسسگ  يدنواشیوخ  ياهدنویپ  دنریگ و 

نایم تشز ،  ياهراک  دنشورف و  یم  رخف  دوخ  متس  هب  ناراکمتس  ددرگ و  یم  ناسآ  نازیتس  ملظ  نابوخ و  ناگتـسیاش و  نو  ـخـتـن خـ یر
هژیو ناـسوساج  نارومءاـم و  ناـیم  تناـی  نار و خـ ـ یزو نا  داد مـیـ مـل و بـیـ دــبای و ظـ یم  شرتـسگ  جاور و  نارادمتــسایس ،  تاـماقم و 

دبای . یم  شرتسگ  ناگدنیوگ  ابطخ و  نآرق و  نایراق  نایم  قسف  اهتموکح و 
تاجن تاروتسد  هب  لمع  ـسـتـه و  یا ـ ـش توالت  هب  هن  تسا  نآرق  سیفن  نیگنر و  دلج  پاچ و  هب  اه ، هعماج  نیا  نا  رد مـیـ نآر  مار قـ ـتـ حا

هک لاح  نا  ـمـ هرد ـا  ما را ، ـیـ ـس ناراز بـ ـ گزا ـت و نـمـ ـسا هدر  ـ ـش اهتعامج و جـمـعـه هـا فـ زامن  ياهفـص  یگدنز ،  هنحـص  در  نآ  شخب 
دنا . هدنکارپ  رود و  مه  زا  اهبلق  اهلد و  دنتسه ، مه  رانک  رد  اهمسج 

ناقساف موش  ياون  دندرگ و  یم  ریزارس  تورث  لام و  ندروآ  ـت  سد يار بـ ـهـا بـ ها ـ گرا هزا هـا و کـ ـا و مـغـ هرازا نار بـه بـ ـتـ خد نا و  ـ نز
یم قیدصت  ینامـسآ ،  یحو  ناسب  ار  نانآ  نیغورد  ياه  هتفاب  هدـش  خـسم  مدرم  ددرگ و  یم  اج پـخـش  همه  یهورگ و ... ياه  هناسرزا 

دننک .
تمارکو تفارش  ینا و  ـسـ نا يالاو  يا  ـهـ شزرا هب  هک  ددرگ  یم  راذگاو  یتسپ  رصانع  لذارا و  هب  هعماج  یسای  تال سـ ير و تـشـکـیـ ـبـ هر

نانآ ترارـش  ندیـسرنرطاخ  هب  دننک و  یم  ارادم  شمرن و  نانآ  اب  ناراکدب ،  نار و  ـ جا سرت فـ ساره و  زا  دنبرد ، مدرم  دنرادن و  نامیا  ، 
دنیامن . یم  مارتحا  اهنآ  هب  ناشیگدنز ،  میرح  هب 
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هب اـج  همه  روـبن ، را و طـ ـیـقـی و تـ ـسو عاوـنا مـ هب  هتخیمآ  اـهبرطم ، اـه و  هـشیپ  رنه  اـه و  هصاـقر  نا و  ـ گد ـنـ ناو زاوآ خـ زا و  ـ ـس ياد  صـ
هلیـسو هب  اوه ، ایرد و  یکـشخ و  رد  یتح  هیلقن و  لیاسو  زا  اهتـشد ، اه و  ـ نا ـ با بـیـ اهنابایخ ، اـه ، هچوک  اـه ، هناـخ  زا  تسا و  دـنلب  نامـسآ 

دننک . یم  رپ  ار  اهشوگ  اه ... هراوهام  اهراون و  اه ، هناسر 
یـشخب صاخ  سامت  رطاخ  هب  اهبکرم  هنوگ  ـنـ یا اهنیز و  هنوگنیا  رب  نتـسشن  تسین  يدیدرت  دندرگ و  یم  راوس  اهنیز  اهب و  ـ کر نا بـر مـ ـ نز

لاثما ـیـن و  شا ند بـه مـ راو شـ رد سـ ـک ،  یر ـه تـهـیـیـج و تـحـ نو ـنـگـ یا تاناجیه تـنـد مـی کـنـد کـه  داجیا  اهنیز ، اب  نانآ  ياهمادنا  زا 
تسین .  نآ 

ناشدروخ هب  نانآ  ندش  ندمتم  يرکفنـشور و  تفرـشیپ و  هناشن  هب  کنیا  هک  نانآ  سابل  ندیـشوپ  نانز و  نتفرگ  هنادر  ـت مـ ـسژ و نـیـز 
تسا .  هتفر 

يوسزا دـننک ... ـش مـی  یارآ ـه  نادر ار مـ شیوخ  ياهوم  دـننک ، یم  نت  هب  ار  نادرم  سابل  ناوج ،  نارتخد  هک  تسا  نآ  رگناش  ـت نـ یاور
دندرگ . یم  مادختسا  هعماج  ياهنادیم  رگید  اه و  هناخترازو  تارادا و  رد  رگید 

ـتـر طـال بـه ـش ـگـ نا ـد ، نز ـ یوآ ـش مـی  یو ندرگ خـ هب  الط  ریجنز  دـنبندرگ و  دـننک و  یم  نت  هب  نانز  صاخ  گنراگنر و  ساـبل  نادرم ، 
توارط يارب  دـننک و  یم  كزاـن  ار  دوـخ  ياـهوربا  ـنـد و  ـشار ـت مـی تـ قد ار بـه  ـش  یو ـبـیـل خـ ـس ـش و  یر ـت مـی کـنـنـد و  ــش ـگـ نا
دنیامن بلج  دوخ  هب  ار  اهر  ـنـد نـظـ هاو یم خـ ییوگ  دـنریگ ، یم  راـکب  ار  اـهمرک  اـهردوپ و  عاو  ـ نا ـی ،  یا ـمـ ندو هر و خـ ـی چـهـ بادا ـ ـشو

سکع .  هب  نانز  دنوش و  امن  نز  نادرم  هک  تسا  هدیدرگ  دقعنم  نادرم  نانز و  نایم  هلدابم  يارب  یگنهرف  دادارق  ییوگو 
ير بـه ـگـ ید ـد و  هد ـی مـی  هاو ـ گدو هاوخلد خـ هب  دنهاوخب  وا  زا  هکنآ  یب  هاوگ  دهاش و  هاگداد ،  رد  هک  ـت  ـسا نآ  ـگـر  نا ـ ـش ـت نـ یاور

دهد . یم  تداهش  دشاب ، لطاب  هشیدنا  رد  ای  دسانشب و  ار  لطاب  ـکـه حـق و  نآ بـی  دو ، ـت خـ سود نـفـع 
نخس سکع ،  هب  ای  قح و  ندرک  قحان  نانآ و  رظن  بلج  يارب  اه ، هطساو  و  نامکاح ،  نایضاق ،  هب  اه  هیده  یگراوخ ،  هوشر  زا  رگید  و 

دنام . یمن  هدیشوپ  یسک  رب  رگید  اهنیا  وگم ..!
يارب هن  دری ، ترو مـی گـ ـ ـص ما  هاج و مـقـ یبلطاـیند و  يراداـیند و  يارب  یمالـسا  مولع  نتخومآ  هقفت و  هک  تسا  نآ  رگناـش  ـت نـ یاور
تـسپ هک  تهج  نادب  دندرگ ، لیـصحتلا  غراف  ات  دنزو  ـ مآ ار مـی  ـنـی  ید مول  سورد و عـ یخرب  ایند . يارب  هکلب  نید ،  تمدخ  رد  نید و 

یمن اهب  نید ،  هب  تمدـخ  ینید و  ياهـشزرا  نید  هب  يا  هرذ  دـنبای و  تسد  هافر  دـمآرد و  هناهام و  قوقح  هب  دـنروآ و  تسدـب  تواضق 
درادن . یتیمها  ناشیارب  دنهد و 

هک یماگنه  . دنراد دیلپ  ياهنطاب  دب و  ییاه  نـیـتـ رابررش ، ییاهنورد  هک  یلاح  رد  دننک  یم  یگتـسیاش  اوقت و  عرو و  ـر بـه  ها يدار تـظـ ـ فا
زج هک  دنتـسه  يا  هدـنرد  گرگ  ناـسب  بهذـم .  نید و  هن  تیناـسنا و  هف و  ـ طا ـد و نـه عـ نراد ینادـجو  هن  دـیآ ، شیپ  ناـشیارب  یتصرف 

دنسانش . یمن  يزیچ  نآ ،  ياضعا  نتخاس  هعطق  هعطق  نآ و  نوخ  ندروخ  شیوخ و  راکش  ندیرد 
ـن یارد مال  ـ سلا ـه  یل نا عـ ـیـر مـؤ مـنـ ما زا  هک  يا  هدنهد  رادشه  تالمج  زا  یخرب  يارب  يا  هدرشف  حرـش  دوب  نیا  یمارگ  هدنناو  خـ يرآ ! 

رایسب دشاب  اهندمتو  اه  هعماج  نایم  رد  شزرا  ّدض  یفنم و  ياهدادخر  تاعوضوم و  عون  نیا  رگنایب  هک  یتایاور  ـت .  سا هد  ـیـ ـسر درو  مـ
يدومن هدنسب  تیاور  کی  هب  اهنت  راصتخا ، تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  تسا 

روهظ کیدزن  ياه  هناشن 

روهظ  کیدزن  ياه  هناشن 
روهظ  کیدزن  ياه  هناشن 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
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خیش موحرم  دنرایسب . زین  ـنـهـا  یا ددر و  رادیدپ مـی گـ مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  کیدزن  هک  تسا  ییاه  هناشن  مود ،  شخب 
هدرـشف روط  هب  شیوخ ،  هاگدـید  زا  ربتعم  حیحـص و  تایاور  زا  ار  میالع  اـه و  هناـشن  نیا  زا  یهوبنا  داـشرا ، شیوخ ،  باـتک  رد  دـیفم ،

نآ رو  نا بـا ظـهـ ـ مز نراـقمرگید و هـمـ هتـسد  روهظ و  زا  شیپ  هتـسد  کـی  هک  ار  رو  ـم ظـهـ یـال ـتـه عـ ـسد ود  ـت و  ـسا هدو  میـسرت نـمـ
، زیزع هدـنناوخ  امـش  رتشیب  يرو  هرهب  يارب  ام  هک  تسا  هدروآ  هدرـشف  لاـم و  ـ جا ترو  ـ ـص ار بـه  هـمـه  ددر ، راد مـی گـ ـ ید تر پـ ـ ـض حـ

میزادرپ .  یم  تاملک  اه و  هژاو  یخر  ـیـح بـ ضو حر و تـ ها بـه شـ ـگـ نآ ـم و  یروآ درو مـی  ـن مـ یا رد  ار  وا  نانخس  تسخن 
دیفم  خیش  نایب 

اه هناـشن  میـالع و  رگ  ـ نا مـال بـیـ ـ ـسلا ـه  یل تلاـسر عـ یحو و  نادـناخ  ربماـیپ و  زا  هدیــسر  تـیاور  دـیامرف : یم  ـیـخ مـفـیـد  ــش مو  ـ حر مـ
زا : دنترابع  اهنآ  مها  هک  دندرگ  یم  رادیدپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهدادخرو 

ینایفس ،))   )) یعاجترا شبنج 
ینسح ،))  دیس   )) لتق

سابع ،))  ینب   ) تردق گنج 
ناضمر ،  هام  زور  مین  رد  دیشروخ  نتفرگ 

تداع ،  فالخ  رب  ناضمر ،  هام  رخآ  رد  هام  نتفرگ 
ناراکزواجت ،  ندرب  ورف  نیمز و  ندش  هتفاکش 

قرشم ،  رد  نیمز  نتفر  ورف 
برغم ،  رد  نیمز  نتفر  ورف 

نامسآ ،  طسو  رد  زور  مین  ماگنه  هب  دیشروخ  فقوت 
برغم ،  زا  دیشروخ  عولط 

ناگتسیاش ،  زا  رفن  داتفه  هرمز  رد  هفوک  هزاورد  تشپ  هیکز ))  سفن   )) لتق
ماقم ،  نکر و  نایم  مشاه  ینب  زا  يدرم  رس  ندش  هدیرب 

هفوک ،  دجسم  راوید  ندش  ناریو 
ناسارخ ،  فرط  زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآ 

ینمی ،  شبنج  مایق و 
وا ، هاپس  هلیسو  هب  ماش  فرصت  یبرغم و  درم  ندش  راکشآ 

هریزج ،  رد  اهکرت  ندمآ  دورف 
هلمر ،))   )) رد نایمور  ندمآ  دورف 

نآ ،...  صاخ  فاطعنا  هاگنآ  هام و  ناسب  ینارون  ناشخرد و  يا  هراتس  عولط 
نامسآ ،  قافآ  رد  نآ  شرتسگ  نامسآ و  رد  یخرس  ندش  رادیدپ 

زور ، تفه  ات  هس  تدم  هب  قرشم  رد  یشتآ  نوتس  شیادیپ 
مدرم ،  هلیسو  هب  اهروشک  روما  مامز  نتفرگ  تسدب  شیوخ و  ياهتلم  هلیسو  هب  برع  نارادمامز  ندش  رانکرب  برع و  تما  مایق 

مجع ،  هرطیس  زا  برع  ناهج  جورخ 
مدرم ،  تسدب  رصم  ربهر  ندش  هتشک 

نآ ،  رد  یسایس  نایرج  هس  فالتخا  ماش و  مادهنا 
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رصم ، هب  برع ))   )) و سیق ))   )) ياهمچرپ دورو 
ناسارخ ،  هب  هدنک ))   )) ياهمچرپ و 

هریح ،))   )) رهش هزاورد  هب  اهنآ  ندیسر  برغم و  يوس  زا  یهاپس  درورو 
قرشم ،  يوس  زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآ 

هفوک ،  ياه  هچوک  رد  بآ  نتفای  نایرج  تارف و  راوید  نتسکش 
نیغورد ،  ربمایپ  جورخ 60 

نیغورد ،  ماما  هدزاود  جورخ 
نیقناخ ،))   )) و ءالولج ))  )) نیب سابع  ینب  زا  يردقنارگ  درم  ندش  هدیشک  شتآ  هب  و 

دادغب ، و  خرک ))   )) نایم طابترا  لپ  داجیا 
زور ، زاغآ  رد  هایس  يداب  شزو 

درب ، یم  ورف  نیمز  هب  ار  یهوبنا  هک  يا  هلزلز 
دریگ ، یم  ارف  ار  دادغب  قارع و  همه  هک  يریگارف  ینماان  سرت و 

تارمث ،  ناج و  لاوما و  رد  نایز  صقن و  كاندرد و  عیرس و  گرم 
يزرواشک ،  ماگنه  هب  ماگنهبان و  خلم  تفآ 

یعارز ،  تالوصحم  مک  تشادرب 
نانآ ،  نایم  رد  رایسب  يزیرنوخ  مجع و  نایم  تردق  گنج 

نانآ ،  نتشک  ناراد و  هدرب  دض  رب  ناگدرب  شروش 
هب هدـنام  بـقع  ياـهروشک  طلـست  ناـنآ ،  ندـمآ  رد  كوـخ  نوـمی و  ترو مـ ـ ــص نارذ و بـه  ـت گـ عد زا بـ ـی  هور ند گـ ـ ــش ـخ  ــس مـ

دنمتورث ، دنمروز و  ياهروشک 
نوگانوگ ،  ياهنابز  هب  نایناهج  شوگ  هب  نآ  ندیسر  نامسآ و  زا  ییادن  ندش  نکفا  نینط 

دیشروخ ، هرک  رد  يا  هینس  هرهچ و  ندش  رادیدپ 
دننک . یم  رادید  نانآ  اب  هتخانش و  ار  نانآ  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  ایند  هب  نانآ  تشگزاب  ناگدر و  زا مـ ـی  هور ند گـ هد شـ ـ نز

زا سپار  نیمز  هک  یپا  نارا پـیـ را بـ ـبـ گر زور  هلیسوب 24  زیگنا  باجعا  تفگش و  فرگش و  ياهدادخر  هلـسلس  نیا  نایاپ  ها بـه  ـگـ نآ و 
نایعیـش ناریذـپ و  قح  نابلط و  قح  زا  اهدرد  اهجنر و  اهتفآ ، همه  نآ  زا  سپ  دـنک و  یم  رادـیدپ  ار  شتاکرب  دزاس و  یم  هدـنز  شندرم 

اب دـندرگ و  یم  هاگآ  هّللا  تیبو  همرکم  هکم  رد  یمارگ  نآ  روهظ  زا  هک  تسا  هاگنآ  ددرگ و  یم  ـل  یاز مال  ـ ـسلا ـه  یل يدـهم عـ ترـضح 
( 411 .) دنباتش یم  وا  يرای  يارب  صالخا  تیارد و  قوش و  روش و 

دیفم  خیش  ياهتفایرد  رب  یشرگن 
نونکات  ، تسا هدومن  صیخل  ار تـ ـهـا  نآ ـتـه و  ـشاد تفاـیرد  ثحب  دروم  تیاور  زا  دـیفم  موحرم  هک  ار  ییاـه  هناـشن  زا  یخرب  وا ، رواـب  هب 

تشگ .  دهاوخ  رادیدپ  رود ، ای  کیدزن  هدنیآ  رد  یخرب  هتشگ و  رادیدپ 
هب کنیا   . میرادن ار  اهنآ  ریسف  ناو تـ نشور نـیـسـت و تـ ام  يارب  زین  یخرب  دراد و  حیـضوت  حرـش و  یکدنا  هب  زاین  اه  هناشن  نیا  زا  یخرب 

موهفم و هک  میتسین  نآ  یعدمزگره  هک  يروآدای  نیا  اب  میزادرپ  یم  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  ریـسفت  حرـش و  هب  وا ، يرای  ادـخ و  تساوخ 
میا .  هتشاد  تفایرد  ام  هک  تسا  ییاهنیمه  تسرد  تایاور ،  نیا  دوصقم 

هـیکز و سفن  لـتق  نـی ،  ـ مز ـتـن  فر ورف  هاـم ،  دیــشروخ و  یگتفرگ  ینــسح ،  لـتق  زین  وا و  یعاــجترا  شب  ـی و جـنـ نا ـفـیـ ــس درو  رد مـ
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ـیـم ناد ـنـکـه مـی  یا بـا  ـت ؟  سا رو  يا ظـهـ ـه هـ نا زا نـشـ ـه  نو سابع چـگـ ینب  تردق  گنج  اما  دمآ ، دهاوخ  ثحب  يدوزب  یمـشاهدرم ، 
دنا ؟ هدش  ضرقنم  شیپ  لاس  دودح 800  رها  نا بـه ظـ ـ نآ

مضهدناوت و یمن  نآ  را مـا  ـ گزور رد  دیدج  شناد  هک  دوب  دهاوخ  يدادخر  نیا  برغم :  زا  نآ  عولط  ای  نامسآ  رد  دیـشروخ  فقوت  اما 
دیدج شناد  قیدصت  ودییءات  هب  يزاین  تایاور  يار  ـت و مـا بـ ـسا ـ ناو يرا تـ ره کـ رب  دـنوادخ  تفگ  ناوت  یم  ام  رظن  هب  اما  دـنک ، لیلحت 

میرادن .  دراوم  نیا  رد 
را طو خـفـت بـ ـقـ ـــس لو و  مو مـغـ هرا بـه هـجـ ـ ـــشا ترا  ـن عـبـ یا ـیـم کـه  ناد نـمـی  نا ،  ـ ـــسار زا خـ ها  ـیـ ـــس يا  ـمـهـ چر ند پـ ـ مآ ـا  ما

تسا ؟  هدنیآ  رد  يدادخر  هب  هراشا  ای  هتسویپ و  عوقو  هب  لبق  لاس  ـا  هد ـت کـه صـ سا ـی  سا ـت عـبـ فال خـ
ددرگ . یم  نآ  فارطا  دهشم و  رهش  قباس و  يوروش  زا  یشخب  ناتسناغفا و  زا  یشخب  لماش  هک  تسا  یعیسو  هقطنم  مان  زی  نا نـ ـ سار و خـ

تسا نکمم  دنا و  هتفای  هطلس  ماش  رب  اهراب  نایرصم  هک  تسا  نیا  رگنایب  خیرات  رـصم : رد  یبرغم  درم  رو  در یـمـنـی و ظـهـ جور مـ ـا خـ ما
ددرگ . رارکت  طلست  نیا  رگید  راب 

ودشاب اض  ـق یـا فـ فا رد  ـیـد  ـشرو وترپ خـ ساکعنا  تسا  نکمم  دادـخر  نیا  ددرگ : یم  رهاظ  نامـسآ  رد  هک  هراشا ،  درو  ـی مـ خر ـ ـس ـا  ما
هدـش رادـیدپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  اروشاع و  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  ناینیمز  رب  ادـخ  مشخ  ياه  هناشن  راـثآ و  زا  نیا 

تسا . 
دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  ءالعلاوبا )) ))

نادهاش )).  هلجن ،  یلع و  نیدیهشلا  ءامد  نم  قفالا  یلع  و  ))
ینعی : 

تسا .  دوجوم  شدنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  سدقم  نوخ  زا  دهاش  ود  نامسآ ،  قفا  رب 
دیاـش تسا ،  ناـیامن  زور ، تفه  اـی  هس  ددرگ و  یم  رادـیدپ  قرـشم  رد  هدیـشک :  نامـسآ  هب  رـس  ینوتـس  تروـص  ـی کـه بـه  ـش ـ تآ ـا  ما

یم قیرح  همعط  قطانم  یخرب  رد  هک  دشاب  یتفن  ياههاچ  مه  دیا  ـ ـش ددر و  یم گـ رهاظ  روهظ  زا  شیپ  هک  دـشاب  ینیگیمهـس  ياهـشتآزا 
ملاعلا ))  هّللا  و  . )) دبای یم  همادا  نآ  نتخاس  شوماخ  يارب  شالت  زور  تفه  ای  هس  دزاس و  یم  دود  شتآ و  زا  ولمم  ار  اضف  ددرگ و 

برع ییاهر  زین  یبرع و  ياهروشک  یخرب  رد  دوخ  روما  مامز  نتفرگ  فک  هب  نارادـمامز و  نت  ـ خا ـ ـس را  ـنـ کر بر و بـ ـت عـ ما ما  ـا قـیـ ما
برع ریغ  هکلب  تسین  سراف ))  )) روظنم اجنیا  رد  مجع ))   )) هک میناد  یم  تسا و  هداد  خر  دـیاش  هک  تسا  يروما  اهنیا  مجع :  هرطیـس  زا 

للم .  رگید  ای  كرت  ای  سراف  هاوخ  دشاب  یم 
نوــچمه نآ ،  مـهم  ياــهروشک  زا  يا  هدــمع  شخب  برع و  ناــهج  رب  ـی  نا گرز عـثـمـ يرو بـ ـ طار ـپـ ما ـت  مو زا حـکـ ور پـس  ـنـ یا زا 
ياهروشک ییاهرو  گرزب  يروطارپما  نآ  طوقـس  هاگنآ  و  زاـجح ...، نمی ،  نادوس ،  رـصم ، ناـنبل ،  هیروس ،  نیطـسلف ،  ندرا ،  قارع ،  :

تسا .  روما  نامه  زا  گرزب  دادخر  نیا  دیاش  تفگ  ناوت  یم  ینامثع ،  هرطیس  زا  یبرع 
دمآ . دهاوخ  هدنیآ  تاحفص  رد  نایرج ،  هس  مچرپ و  هس  نایم  تردق  گنج  ماش و  یناریو  اما 

دهاوخ نشورار  نآ  اه  هعماج  خیرات و  هدـنیآ  ياهدادـیور  هک  تسا  يرابخا  زا  رـصم : هب  برع ))   )) و قـیـس ))   )) يا ـمـهـ چر دورو پـ و 
تخاس . 

برغم زا  روــظن  ـیـم مـ ناد ـل کـه نـمـی  یلد ناد  بـ قار :  رد عـ هر ))  حـیـ  )) هزاورد نآ بـه  ند  ـیـ ـــسر و  بر ))  مـغـ  )) زا ها  ـپـ ـــس دورو  ـا  ما
میهدب .  یعطق  رظن  دمآ ، دهاوخ  قارع  يوس  هب  هک  زین  نآ  هاپس  دروم  رد  میناوت  یمن  تساجک ، 

مینک .  رظن  راهظا  میناوت  یمن  زین  قارع ،  هریح  يوس  هب  قرشم  بناج  زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآ  دروم  رد  و 
بآ ند  ـ ـش يرا  نا و جـ بآ و طـغـیـ ندـمآ  ـالاب  تارف و  دـنب  بآ  نـتخیر  ورف  زا  طیارـش  نـیا  دـیاش  تارف ،  هراوـید  یگتـس  ـکـ ــش ـا  ما
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تسا .  هداد  خر  یثداوح  نینچ  اهراب  زین  هتشذگ  رد  دیآ ، دیدپ  هفوک  ياه  هچو  ـ کرد
هدمآ هتـشذگ  نرق  ود  رد  زادرپغورد ، نایعدم  نیا  زا  يرامـش  هداد و  خر  يدودـح  ات  زین  هناشن  نیا  ـیـن ،  غورد ـبـر  ما رو 60 پـیـ ـا ظـهـ ما

ینایداق فرحنم  ماد  ـبـر مـ هر ـی ))  نا ـ یدا ـمـد قـ حا  ، )) ـیـت یا سا بـهـ ـ ـسا کلـسم بـی  ربهر  باب ))  دـمحم  یلع   )) ریظن یناراکبیرف  دـنا 
تسین .  نانآ  مان  ندروآ  هب  يزاین  هک  ینازادرپغورد  رگید  يرگ و 

ـن یا رد  قار :  رد عـ ءــالول )) جـ  )) و نیقناــخ ))   )) هــطقن ود  ناــیم  سا ،  زا بـنـی عـبـ ـی  گرز در بـ ند مـ ـ ـــش ند  ـیـ ـــش ـش کـ تآ ـا بـه  ما
دزاس . نشور  ار  نآ  نامز  تشذگ  دیاش  دسر ، یمن  نهذ  هب  يزیچ  کنیادرو  مـ

تسا .  هدیسر  ددع  تفه  هب  اهلپ  نآ  رامش  کنیا  هتشگ و  داینب  لبق  لاس  ـهـا  هد ـد : هد ـد  نو ار بـه هـم پـیـ داد  خر و بـغـ یل کـه کـ ـا پـ ما
باذـع اـی  گرزب  ياـهیزوس  شتآ  بیهم و  ياـهراجفنا  دروآ  هر  تسا  نـکمم  دادـغب : رد  زور  زاـغآ  رد  هایـس  دا  عا بـ ـفـ ترا شزو و  ـا  ما

دمآ . دیدپ  نیشیپ  ياهندمت  اه و  هعماج  یخرب  رد  هک  هنوگنامه  دشاب ، ادخ  بناج  زا  یکاندرد 
هب ار  رهش  هک  دشاب  یکان  ـتـ ـش ـ حو يا  ـهـ نارا هب بـمـبـ هراشا  دیاش  درب : ور مـی  ـیـن فـ مز داد بـه قـعـر  رد بـغـ ار  ـی  هو ـبـ نا يا کـه  هلزلز  ـا  ما
تسا .  هدادن  خر  زونه  هک  دشاب  یعقاو  ياه  هلزلز  اه و  هزرل  نیمز  هب  هراشا  هکنیا  ای  دزاس ، یم  مدهنم  ار  اهنامتخاس  دروآ و  یمرد  هزرل 

تـسا مکاح  کنیا  هک  دشاب  یکانتـشحو  روتاتکید  هب  هراشا  تسا  نکمم  درب : یم  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  نایقارع  هک  يا  هرهلد  ساره و  اما 
دنک . یمن  تینما  ساسحا  نآ  ترارش  زا  یسک  و 

 ، هنازور بترم و  روطب  نونکا  مه  هک  دـشاب  یعمج و ... هتـسد  ياهراتـشک  رایـسب ، ياهمادـعا  هب  هراشا  تسا  نکمم  كاندرد :  گرم  اما 
دراد . همادا  تعاس ،  ره  هکلب 

تسویپ .  عوقو  هب  برغ  قارع و  ناریا و  نایم  هک  دشاب  يرابنوخ  گنج  هب  هراشا  تسا  نکمم  اه : ـ نا رد جـ ـا نـقـص  ما
ـد کـه شا ـی بـ ضرا تا  ـ حال ـ صا برخم  تسایـس  هب  هراشا  تسا  نکمم  تاج :  هوی  ـی و مـ عارز تالو  ـ ـص رد مـحـ دو و نـقـص  ـا کـمـبـ ما

تخاس .  لیدبت  یلاخ  کشخ و  ياهنابایب  هب  ار  باداش  توار و  ـ طا مر و بـ ـبـز و خـ سر يا سـ ـ هر شـهـ
یم رظنب  دش ، دـهاوخ  تالغ  اه و  هناد  تالوصحم ،  تعارز ،  ناج  تفآ  دـمآ و  دـهاوخ  ماگنهبان  ای  ماگنه  هب  هک  هراشا  دروم  خـل  ـا مـ ما

دشاب . هدماین  زونه  دسر 
تروص هب  هک  ـد  شا ـی بـ تار ـ ـش هب حـ هراشا  تسا  نکمم  يزرواشک :  تالوصحم  زا  تاکرب  بلـس  عرز و  ـت و  ـش رد کـ ـد  ـشر مد  ـا عـ ما

دزاس . یم  دوبان  ار  زیچ  همه  هک  يرایسب  یپایپ و  ياهناراب  هب  هراشا  ای  دننک  یم  هابت  ار  زیچ  همه  یتفآ 
هن دوش و  یم  برع  ریغ  ياهداژن  اهتلم و  همه  لماش  ار عـجـم  چـ ـن نـیـسـت ،  شور يار مـا  بـ زا عـجـم :  ـتـه  سد ود  لاد  ـا جـنـگ و جـ ما

دناد . یم  ار  روما  قیاقح  هک  تسادخ  تسا و  مهبم  ام  يارب  هلمج  نیا  رظن  دروم  هتکن  نیاربانب ،  اهنت ، سراف 
ـی نو ـ گا ـ نو تا گـ نا طـبـقـ در مـیـ یشکرس و تـمـ هب  هراشا  تسا  نکمم  نانآ :  نتـشک  شیوخ و  نارادمدرـس  دض  رب  ناگدرب  شروش  اما 

ناراد هناخراک  دض  رب  نارگرا  بال کـ ـقـ نا ناراد ،  ـیـن  مز ـر  بار رد بـ نازروا  درمت کـشـ زا  داد ؛ دهاوخ  خر  هداد و  خر  هک  دشاب  مدر  زا مـ
ـه مـی نا ـ ـش نا نـ ـ نآ يو  ـ ـس ار بـ شیوخ  ياهحالـس  دـننک و  یمن  ارجا  ار  نانآ  تاروتـسد  هک  دوخ  نا  ـ هد ـ نا ـ مر نا بـر فـ ـیـ ما شروش نـظـ ، 

ملاعلا ))  هللا  و  . )) داد يور  هرصب  رد  هک  دشاب  جنز ))   )) بحاص بالقنا  هب  هراشا  تسا  نکمم  دننک و  یم  ورد  ار  نانآ  دنور و 
درک . میهاوخ  هراشا  دنونش  یم  ار  نآ  نایناهج  همه  هک  ینامسآ  يادن  هب  اما 

یمن نانآ  لیلحت  رد تـفـسـیـر و  دنتسه کـه  يا  هدیچیپ  مهم و  روما  زا  دندرگ : یم  رهاظ  دیشروخ  نامـسآ و  رد  هک  يا  هنیـس  هرهچ و  اما 
دـشاب تعجر  هلءاسم  هب  هراشا  نیا  تسا  نکمم  دنزیخ ، یمرب  شیو  يا خـ ـ هر زا قـبـ هک  ینامدرم  اما  درک . هدنـسب  سدح  رادـنپ و  هب  ناوت 

دروآ . میهاوخ  یلصفم  تیاور  دروم ، نیا  رد  هک 
دش . دهاوخ  ثحب  هدنیآ  تاحفص  رد  زین  دروم  نیا  رد  رایسب : ناراب  اما 
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 ، همه همه و  میدروآ ،  دیفم  خیش  نان  ـل سـخـ یل رد تـفـسـیـر و تـحـ ـچـه  نآ مو کـه  ـ ـش روآدا مـی  ـگـر یـ ید را  بـ ـن بـحـث ،  یا نا  ـ یا رد پـ
هتـشاد يرگید  یناـعم  میهاـفم و  هب  هراـشا  تاـیاور ،  هعومجم  نیا  تسا  نک  هن یـقـیـن و مـمـ تسا  نظ  زا  هتـساخرب  هک  تسا  ییاـهزیچ 

 (( ملاعلا هللا  و   . )) تسا هدیسرن  ام  هشیدنا  هب  هک  دشاب 

ددرگ یم  رادیدپ  روهظ  لاس  رد  هک  ییاه  هناشن 

ددرگ  یم  رادیدپ  روهظ  لاس  رد  هک  ییاه  هناشن 
ددرگ  یم  رادیدپ  روهظ  لاس  رد  هک  ییاه  هناشن 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
یعطق  ریغ  ياه  هناشن  فلا : 

یم رادیدپ  نآ  زا  شیپ  لا  مال یـا سـ ـ سلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما رو  لا ظـهـ رد سـ ـت کـه  سا ـی  یا ـه هـ نا ـ ـش نـ ـن بـخـش ،  یر ـ خآ ـیـن و  مو سـ
دنعون : ود  رب  اهنیا  هک  میتخاس  ناشنرطاخ  ددرگ و 

تـسا یعطقریغ  میالع  اهنیا  دندرگن . رادیدپ  ای  دندرگ  رادـیدپ  تسا  نکمم  هک  انعم  نادـب  تسا ،  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  تسخن ،  شخب 
مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  ام  هک 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رابت  رد  يدرم 
تسا .  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  يارب  یعطق  ریغ  میالع  زا  ـمـی ))  شا هـ  )) ـم چر ند پـ راد شـ ـ ید پـ

لسن زا  مشاه و  ینب  زا  يدرم  وا  هک :  دوش  یم  هدافتسا  اهنآ  عومجم  زا  تسا و  هدمآ  نایم  هب  یمـشاه ))   )) مان دای و  يددعتم  تایاور  رد 
ار شیوخ  شبنج  تکرح و  ناسارخ  زا  تسا و  یلاخ  وا  تسار  تسد  رد  تسا و  یناوج  جوا  رد  تسا .  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

دنک . یم  زاغآ 
يزیرنوخ كانتش ،  ـ هد ـع  یا با فـجـ ـکـ ترا هفوک و  زا  ینایفس  هاپس  جورخ  زا  سپ  درمناوج ، نیا  ـت کـه  ـسا نآ  ـگـر  نا بـیـ تا ،  ـ یاور ـن  یا

عاضوا طیارـش و  نیا  رد  دـسر . یم  هفوک  هب  شیوخ  هاپـس  اب  ماـش ،  يوس  نا بـه  ـ نآ نداد  تکرح  ناوناـب و  ندروآرد  تراـسا  هب  رایـسب ،
درب . یم  دوخ  اب  زین  ار  ناریسا  هدومن و  تکرح  ماش  يوس  هب  هفوک  زا  ینایفس  دیلپ  هاپس  هک  دبای  ـی  مرد كا  ـ ندرد را و  تبیصم بـ

ینایفس هاپس  يوسب  شیوخ  ناهدنامر  ها بـا فـ ود سـپـ ره  دسر و  یم  هفوک  هب  شیوخ  هاپس  اب  زین  ینمی ))   )) زیتس ملظ  درم  رگید ، يو  زا سـ
زا ینمی  یمشاه و  هاپس  ود  وس و  کی  زا  ینایفس  هاپس  نایم  يدیدش ،  راکیپ  دنسر . یم  مه  هب  هفوک  زا  جراخ  یکدنا  دننک و  یم  تکرح 

دنوش و یم  زوریپ  شنامی  ـمـی و هـم پـ شا درمناوج هـ ماجنارس  يرایسب  تاعیا  تا و ضـ ـ فل زا تـ ددر و پـس  زا مـی گـ ـ غآ ـگـر ، ید يو  سـ
دندرگ . یم  زاب  رهش  نآ  هب  هفوک  ناریسا  نتخاس  دازآ  اب  دنبوک و  یم  مهرد  ار  ینایفس  هاپس  مامت 

دنک و یم  یفرعم   (( ین حـسـیـ  )) ـی خر و بـ ینسح ))   )) ار وا  یخرب  تسا .  مایپ  ود  ياراد  یمشاه  درم  بسن  ـشـه و  یر درو  رد مـ تا  ـ یاور
دنک . یم  ریبعت  هیکز ))  سفن   )) هبوا زا  تایاور  یخرب  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  تسا و  ینسح ))   )) زین هدنراگن  رظن  هب 

ینب راـبت  زا  و  هیکز ))  سفن  ، )) ددرگ یم  ادـج  شرکیپ  زا  شرـس  ماـقم  نکر و  ناـیم  هکم ،  رد  هک  يدرم  هک  تسا  نـیا  روهـشم  يرآ ! 
تسا .  بسن  ینسح  مشاه و 

هدرتسگ و ذوفن  ياراد  راوتسا و  دنبیاپ و  شیوخ  هدیقع  هب  تسا .  تلاسر  یحو و  نادناخ  وریپ  هعیـش و  وا  هکنیا :  یع  ـل قـطـ یا ـ ـس زا مـ و 
ددرگ : میسرت  دروم  نیا  رد  یتایاور  تساجب  تسا .  یمدرم  ذوفنرپ  تیصخش  کی  اهلد و  رد  تیبوبحم 

ار ام  نامداش  يا  هرهچ  هب  ترـضح  نآ  هک  میتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  رادـید  هب  يزور  هک :  تسا  هدروآ  دوعـسم  نب  هّللادـب  عـ 1 ـ
نخس وا  لا کـه  نا حـ رد هـمـ ـنـکـه  یا ـت تـا  خا رو سـ هر  ار بـهـ سـخـن گـفـت و مـا  میدیـسرپن ،  میدیـسرپ و  هچره  دروم  رد  تفریذپ . 
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ند ـ مآ بـا  ـتـنـد . ـشذ ـجـا گـ نآ زا  ـد  ندو نا بـ ـ نآ نا  رد مـیـ مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هک  مشاـه  ینب  ناـناوج  زا  یهورگ  تـفگ ،  یم 
نایامن و شا  هرهچ  رد  هودـنا و  راثآ  هک  دروآ  دایب  يزیچ  ییوگ  دـش و  هارمه  نانآ  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  رب  ـ ما هد پـیـ ـ ید لد و  نا ،  ـ نآ

تخیر .  ورف  شناگدید  زا  کشا  بالیس 
ارچ ))؟ میرگن ،  یم  یتحاران  راثآ  تا  هرهچ  رد  ادخ ! ربمایپ  يا   : )) میدیسرپ

دومرف :
نم دوس  تایار  عفرت  یتح  ادیرشتو ، ادیرطت  يدعب  نم  یتیب  لها  ـی  قل ـه سـیـ نا و  ـیـا ، ندلا یل  هر عـ ـ خالا ـا  نل هّللا  را  ـتـ خا ـل بـیـت ،  ها ـا  نا ))

و ـل بـیـتـی ،  ها ماما  تایلف  مکباقعا ،  نم  وا  مکنم  مهکردءا  نم  فـ نور ،  ـ ـص نول فـیـنـ ـ تا فـیـقـ ـه .  نو ـعـطـ یال قحلا فـ نولءاسیف  قرـشملا ، 
( 412  .(() یتیب لها  نم  لجر  یلا  ـهـا  نو ـعـ فد یـ يد ،  تا هـ ـ یار ـهـا  نا جل فـ ـ ثلا یل  او عـ ول حـبـ

ینعی : 
ور مـی ـ بور ـی  گراوآ را و  ـ ـش فـ زا مـن بـا تـبـعـیـد ، سپ  منادـناخ  ار و  ایند  هن  دـیزگرب  اـم  يارب  ار  ترخآ  ادـخ  هک  میتسه  ینادـناخ  اـم 
دننک و یمن  تیاعر  ار  نانآ  قح  ناراکمتس ،  اما  دنتـسه ، قح  یپ  رد  نانآ  دوش . ـتـه  ـشار ـ فار قرـشم بـ يوس  زا  هایـس  ياهمچرپ  ات  ـد  نو شـ

دندرگ . یم  زوریپ  دننک و  یم  راکیپ  قح  هار  رد 
یتخس تیاهناب  هچرگ  دباتش  ناد مـن بـ ـ نا ماما خـ يوس  هب  دید ، ار  هتشارفارب  ياهمچرپ  نآ  امش ، ياهلسن  امـش و  زا  سک  هـر  ور ، ـن  یا زا 

دننک . یم  میلست  نم ،  نادناخ  زا  يدرم  گرزب  هب  ار  تردق  دنا و  تیاده  ياهمچرپ  نانآ  هک  ارچ   ؛
ملـسم وبا   )) یهارمه یهدـنامرف و  هب  هک  دـشاب  ییاـهمچرپ  تیاور ،  نیا  رد  هایـس  ياـهمچرپ  زا  روظنم  هک  دـنرادنپ  نینچ  یخر  ـد بـ یا شـ

تموکح ياه  هیاپ  يوما  راکمتـس  یلاشوپ و  تردـق  مادـهنا  اب  دـش و  هتـشارفار  يوما بـ هاپـس  تموکح  ّدـض  رب  وا  تضهن  و  یناسارخ )) 
ناـمزلارخآ رد  ناـسارخ  زا  هک  ییاـهمچرپ  نیا  تسین و  تـسرد  يروـصت  ـا چـنـیـن  ما در ؛ دا کـ ير بـنـیـ لا 656 هـجـ رد سـ ار  نایـسابع 

درادن . یناسارخ  ملسموبا  هب  یطبر  چیه  دمآ ، دنهاوخ  هتشارفارب 
دسیون : یم  دروم  نیا  رد  ریثک )) نبا   )) ریهش خروم 

نیا هکلب  تخادناربار ،  نایوما  ـت  مو هل حـکـ ـیـ سو نادب  دش و  هتشارفارب  ناسارخ  زا  هک  درادن  ملسموبا  تضهن  هب  یطابترا  اهمچرپ  نیا  ))
( 413 .(() دشدنهاوخ هتشارفارب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هارمه  هب  هک  تسا  نامزلارخآ  هب  طوبرم  اهمچرپ 

دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  زا  لیفط  وبا  2 ـ
کلذ ـفـل و  قلا کـلذ  ـر  ـس ـ کا فـ ـک ،  یل قود مـقـفـل عـ ـنـ ـص فـکـنـت فـی  نا .  ـ ـسار ۀـل مـن خـ دو مـقـبـ ـ ـسلا تا  ـ یارلا ـمـعـت  ــس اذا  ))

( 414  . (() جرحدتف عطتست ،  مل  ناف  اهتحت  لتقت  قود حـتـی  ـنـ صلا
ینعی : 

ره هب   ، یتشاد رار  رد بـسـتـه قـ ـی  قود رد صـنـ هدروآ و تـو  يور  برع  ناهج  يوس  هب  ناسارخ  زا  هایس  ياهمچرپ  يدینـش  هک  یما  هـنـگـ
 ، يورب دوـخ  ياـپ  يور  ییاـشگب و  ار  قودنـص  رد  یتـسناوتن  رگا  يریگرارق و  ـمـهـا  چر نآ پـ تحت  اـت  اـشگب  ار  نآ  نـکمم ،  تروـص 

یسرب .  فده  هب  ات  ناطلغب  ار  دوخ  هنوگنامه 
اهنت ، اهنآ نای  زا مـ ـت و  ـسا نو  ـ گا ـ نو نامزلارخآ گـ خیرات و  تکرح  نیـسپاو  رد  اهتوعد  اهمچرپ و  هک  تهج  نادب  منیب ،  یم  ناسنیدب  و 

تسین .  لطاب  هب  هدولآ  تسا و  تسرد  قح و  مچرپ  یمشاه ،  درمناوج  نآ  مچرپ 
نتسویپ ياربار  شیوخ  ششوک  شالت و  هجرد  تیاهن  نابلط  قح  هک  دننک  یم  هجوت  شیوخ ،  نانخس  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ـیـر  ما

دنریگ . راکب  یمشاه ))   )) هاپس هب 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  رون  ماما  نیمجنپ  زا  3 ـ
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لتاقی حلا ،  ـه بـن صـ ید بـیـن یـ دو ، تا سـ ـ یار نا بـ ـ ـسار ـی مـن خـ تءا و یـ لا ،  ـمـنـی خـ یلا بـکـفـه  ـم ،  ـشا با مـن بـنـی هـ ـ ـش جر  یـخـ ))
( 415  .(() مهمزهیف ینایفسلا ،  باحصءا 

ینعی : 
هتـشارفارب و ياـه  ـمـ چر ـت بـا پـ ـسا یلا  وا خـ تـسار  تسدـب  هـک  مشاـه  ینب  زا  هاوـخ )  تلادـع   ) یناوـج خـیرات ،  تـکرح  نیـسپاو  رد 
ار نانآ  دـنک و  یمراـکیپ  ینایفـس  یعاـجترا  شبنج  اـب  وا  تسا و  حـلاص  نب  بعـش  وا  شیپاـشیپ  دـیآ  یم  ناـسارخ  يوس  زا  گـنرهایس 

دهد . یم  تسکش 
دومرف : زین  و  4 ـ

( 416  .(() ۀعیبلاب هیلا  تثعب  ۀّکمب  مالسلا  هیلع  يدهملا  رهظ  اذاف  ۀفوکلا ،  ناسارخ ـ  نم  جرخت  یتلا  دو ـ  ـ سلا تا  ـ یارلا لز  تـنـ )) 
ینعی : 

ناـنیا ، دومرف روهظ  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  یماـگنه  دـنیآ و  یم  دورف  هفوک  رد  جراـخ و  نا  ـ ـسار زا خـ ـی  یا ـمـهـ چر پـ
دننک . یم  زارد  وا  يوسب  تعاطا  تعیب و  تسد 

دومرف : هلمج  زا  نایب ،  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  5 ـ
ـی مو دد  ـ نو يد مـی پـیـ تر مـهـ ـ ـض حالـس بـه حـ ناـمیا و  شناد و  هب  زهجم  راوـس  رازه  اب 12  مالـسلا  هیلع  نسح  نادـنزرف  زا  يدر  مـ ))
هک ارچ  مشاـب  رت  هد  ـ نزار تلاد بـ يرار حـق و عـ ـ قر داد و بـ ـتـم و بـیـ ـس ـتـن  خاد ـ نار يارب بـ وت  زا  نم  دـیاش  ردـقنارگ ! هدازوم  عـ ـد : یو گـ

تسا )).  رت  گرزب  نسح  مالسلا و  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  امش  متسه و  نسح  نادنزرف  زا  نم 
یسانش ))؟  یمن  ارم  متسه .  دوعوم  يدهم  نامه  نم  : )) دهد یم  خساپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

يراد ))؟  یتمالع  ای  هزجعم و  ای  هناشن  ام ، یبلق  نانیمطا  تراتفگ و  تقاد  ـا بـر صـ یآ : )) ـد هد ـخ مـی  سا وا پـ
فک يور  رب  ترضح  هراشا  هب  هدنرپ  درگن و  ـت مـی  ـسا زاور  لا پـ رد حـ او  رد هـ يا کـه  هد  ـ نر مال بـه پـ ـ ـسلا ـه  یل يد عـ تر مـهـ ـ ـض حـ

دهد . یم  یهاوگ  مالسلا  هیلع  يدهم  تماما  هب  شراگدیرفآ  تردق  هب  دیآ و  یم  دورف  یمارگ  نآ  تسد 
دنیشن . یم  راب  گرب و  هب  ددرگ و  یم  توارطرپ  زبس و  مد  رد  دنک و  یم  سرغ  کشخ  نیمز  زا  يا  هشوگ  رد  ار  یکشخ  بوچ  هاگ  ـ نآ

دزاس یم  ریمخ  نآ  زا  سپ  دنک و  یم  ردوپ  دراشف و  یم  شیوخ  ياناوت  تسد  هب  ار  نآ  دراد و  یمرب  يا  هرخص  زا  ار  یگنـس  هتخت  پـس 
دنک . یم  مرن  عمش  ناسب  و 

تاجنو تما  يرالاسناوراک  ییاو و  ـ ـش هک پـیـ یتسار  : )) دـیوگ یم  دزیخ و  یم  اپب  هنابلط  حـق  ـنـی ))  ـس ـمـی و حـ ـشا هـ  )) در ـمـ ناو و جـ
تسوت )).  هدنبیز  وت و  ناوت  رد  يرشب  هعماج  ندمت و 

یم رارق  وا  یهدنامرف  يدهم و  مچرپ  تحت  ار  شیوخ  هاپس  دنک و  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  میلـست  ار  تا  ـ نا ـکـ ما ها هـمـه  ـگـ نآ و 
( 417 .(() دهد

هام  دیشروخ و  نتفرگ 
زین نآ  ببس  نتخانـش  ددرگ و  یم  زاب  لاس  اهنو  ـ یل هب مـیـ نآ  یخیرات  هقباس  هکلب  تسین ،  يدیدج  هدید  پـ ها ،  ـیـد و مـ ـشرو ـتـن خـ فر گـ
خر يرمق  هام  رخاوا  رد  دیـشروخ  نتفرگ  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا .  جراخ  باتک  ثحب  عوضوم  زا  هک  ارچ  تسین  ام  روظنم  کنیا 

ناهیک نادنمـشناد  قاـفتا  دروم  نونکاـت  شیپ  لاـس  ـا  هد ـ ـص زا  هلءا  ـ ـس ـن مـ یا ير و  ها قـمـ ـط مـ ـساوا رد  ها نـیـز  ـتـن مـ فر ـد و گـ هد یم 
تسا .  سانش  هراتس  سانش و 

 ، نونک ات  نیمز  هرک  هب  مدآ  دورف  زا  هک  تسا  هدوب  سوسحم  نونکات  هتشذگ  راصعا  نورق و  زا  اهناسنا  نایم  رد  ییاجنآ  هلءا تـا  ـن مـسـ یا
دنا . هتشادن  فالتخا  نآ  دروم  رد  اهناسنا 
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درو مال بـه هـم مـی خـ ـ سلا ـه  یل يدهم عـ ترضح  روهظ  زا  شیپ  یمک  هام ،  دیـشروخ و  نایرج  رد  يداع  هو طـبـیـعـی و  ـیـ ـش ـن  یا ما  ـ ما
هام .  رخآ  رد  شیوخ ،  يداع  نایرج  فالخرب  هام  دوش و  یم  یگتفرگ  راچد  هام  طسو  رد  يا  هقباس  یب  روطب  دیشروخ  هجیتن ،  رد  و 

یگتفرگ  هام  یگتفرگ و  دیشروخ  دروم  رد  تایاور 
دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  1 ـ

مال ـ ـسلا ـه  یل مدآ عـ کلذ مـنـذ هـبـط  نکی  مل  ةرـشع و  سمخل  سمـشلا  فوسک  سمخل و  رمقلا  فوسخ  رمالااذه : يدـی  نیب  ناتیآ  )) 
( 418  .(() ـنـجـمـیـن ملا با  کلذ یـسـسـقـط حـسـ ضرالا و عـنـد  یلا 

ینعی : 
نتفرگ يرگید  هاـم و  رد 25  هاـم  نت  ـ فر یکی گـ دـهد  یم  خر  نامـسآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روـهظ  زا  شیپ  یکدـنا  يوـج  هناـشن  ود 
ماگنه نآ  رد  هقباس و  یب  ، دادـخر ماگنه  ات  نونکات و  ـیـن  مز مال بـه  ـ ـسلا ـه  یل مدآ عـ دورف  زا  ّيوج  هثداح  ود  نیا  هام و  رد 15  دیشروخ 

دروخ . یم  مه  هب  ناسانش  ناهیک  ناسانش و  هراتس  باسح  هک 
مئاق مایق  زا  شیپ  هک  تمالع  هناشن و  ود  زا  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دزن  تفگ :  هک  دنا  هدروآ  يدسا ))  لیلخ  نب  ردب   )) زا 2 ـ

دومرف : درک و  دای  ددرگ  یم  رادیدپ 
: زا دـنترابع  ود  نآ  دـیآ و  یم  دـیدپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  شیپ  اهنت  تسا و  هقباس  یب  نونکاـت  مدآ  ناـمز  زا  هک  تسا  هناـشن  ود  ))

هام )).  نآ  رخآ  رد  هام ،  نتفرگ  ناضمر و  هام  همین  رد  دیشروخ  نتفرگ 
نآ )).  طسو  رد  هام  دریگ و  یم  هام  رخآ  رد  دیشروخ  هن !  مرورس ...!   : )) گـفـت دو ، ـجـا بـ نآ رد  يدر کـه  مـ

تـسا نامه  يدهم  روهظ  يوج  هنا  ـ ـش ود نـ نیا  اما  تسا ،  هنوگنیا  یعیبط  نایرج  تسا  تسرد  ییوگ  یم  وت  ـچـه  نآ دو : ـ مر تر فـ ـ ـض حـ
( 419  .(() تسا هقباس  یب  روهظ  هماگنه  ات  مدآ  نامز  زا  متفگ و  هک 

نآ )).  طسو  رد  هام  دریگ و  یم  هام  رخآ  رد  اهنت  دیشروخ   : )) هک درک  ضارتعا  ترضح  هب  درم  نآ  هک  تسا  نیا  رگنایب  ـت ،  یاور
ماما روهظ  هماگنه  ندـش  کیدزن  رگناـشن  اـت  دوش  یم  هتـسکش  روهظ  زا  شیپ  هدـعاق  نیا  : )) دومرف وا  خـساپ  رد  مالـسلا  ـه  یل ما عـ ـ ما کـه 

دشاب )). مالسلا  هیلع  يدهم 
دومرف : ترضح  نآ  زین  و  3 ـ

باـسح طقـسی  هدـنع  ناـضمر و  رهـش  یف  کـلذ  ةرـشع و  سمخل  سمـشلا  یقبت و  سمخل  رمقلا  فاـسکنا  رمـالا  اذـه  يدـی  نی  نا بـ ))
( 420  .(() نیمجنملا

ینعی : 
نتفرگ رگ  ـ ید نا و  ـضـ مر ها  رد 15 مـ ـیـد  ـشرو نتفرگ خـ یکی  دوب : دهاوخ  يو  ـه جـ نا ـ ـش ود نـ مال  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ رو مـهـ زا ظـهـ پـیـش 

دزیر . یم  مه  رد  ناسانش  هراتس  باسح  هک  تسا  هاگنآ  و  نآ .  رد 25  هام 
هب دهد  یم  خر  يرییغت  یسمش ،  همو  رد مـنـظـ روهظ ، هناتسآ  رد  هک  دوش  یم  نشور  تایاور  نیا  میسرت  زا  سپ  یمارگ !  هدنناوخ  يرآ ! 

ددرگ . یم  نوگرگد  نیمز  هرک  هام و  دیشروخ و  ریسم  یعیبط  نایرج  دبای و  یم  رییغت  هام  دیشروخ و  نتفرگ  نامز  هک  يا  هنوگ 
تعیبط و هب  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  هنوگنامه  تسین  رشب  راک  تافرصت  ـن  یا ـت کـه :  ـسا ـن  یا ـت  ـسا ـر  یذ ـ پا ـد نـ یدر ـچـه قـطـعـی و تـ نآ و 

داد . تبسن  زین ، فداصت 
طوبرم باتک  چیه  رد  هدنراگن  دسر و  یمن  رظنب  یعیبط  زین  هام  کی  رد  فوسک  فوسخ و  عوقو  دوخ  هک  تسا  يروآدا  ـسـتـه یـ یا ـ ـش و 

دتفا . قافتا  هام  کی  رد  ود  ره  دیشروخ  هام و  نتفرگ  هک  ما  هدیدن  یسانش  ناهیک  هب 
روهظ يّوج  ياه  هناشن  زا  ار  اهنآ  دـناد و  یم  طبترم  ترـضح  نآ  روهظ  اـب  ار  هثداـح  ود  ره  تاـیاور ،  نیا  هک  تسا  يروآداـیب  مزـال  و 
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ار دوخ  دریگب و  هدیدانار  اهنآ  دناوت  یمن  یسک  هک  ینامسآ  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  یتسه ،  ناهج  رد  راکـشآ  هناشن  ود  دنک . یم  نالعا 
دنز : لفاغت  ای  تلفغ  ای  ینادان ،  هب 

( 421  .(( ) ۀجح هللا  یلع  سانلل  نوکی  اّلئل  )) 
ناراب  رایسب  شراب 

نوناـق قبط  تساوخ و  هدارا و  هب  ناراـب  تار  هک قـطـ دـهد  یمن  هار  دوخ  هب  دـیدرت  يا  هرذ  ـعـیـت ،  قاو ـن  یا رد  نا ،  ـمـ یا نا بـا  ـ ـس ـ نا هـر 
تشاد .  دنهاوخن  ناراب  شزیر  رد  يا  هرهب  شقن و  چیه  اهنت ، یعیبط  نیناوق  دراب و  یم  ورف  نیمز  رب  ادخ 

دیامرف : یم  دنک و  یم  حیرصت  تیعقاو  نیا  هب  يددعتم  تایآ  رد  نآرق 
( 422 .(() اروهط ءا  ءا مـ ـسـ ملا ـا مـن  نلز ـ نءا ـمـتـه و  حر يد  ار بـیـن یـ حا بـشـ ـ یرلا ـل  سرا يذلا  و هـو  ))

ینعی : 
میتخاس .  لزان  كاپ  یبآ  نامسآ  زا  و  داتسرف . نداد  هدژم  هب  ار  اهداب  دوخ ، تمحر  شیپاشیپ  هک  تسوا  و 

( 423 .(() اباحس ریثتف  حایرلا  لسرءا  يذلا  هللاو  ))
ینعی : 

دنزیگنارب . ار  اهربا  ات  دتسرف  یم  ار  اهداب  هک  تسادخ  و 
( 424 .(() اراردم مهیلع  ءامسلا  انلسرءاو  ))

ینعی : 
میداتسرف .  یپایپ  ياهناراب  نامسآ  زا  ناشیا  رب  و 

( 425 .(() ءام ءامسلا  نم  انلزنءاف  حقاول  حایرلا  انلسرءاو  ))
ینعی : 

میتخاس .  لزان  ـی  بآ نا  ـمـ سآ زا  ـم پـس  یدا ـتـ سر ار فـ هد  ـسـتـن کـنـنـ بآ يا  ـ هدا و مـا بـ
( 426  .(() هّللا نلوقیل  اهتوم  دعب  نم  ضرءالا  هب  ییحءاف  ءام  ءامسلا  نم  لزن  نم  مهتلءاس  نئل  و  ))

ینعی : 
!(( اتکی يادخ   :)) تفگ دنهاوخ  تخاس ))؟  هدنز  نادب  ار  هدرم  نیمز  داتسرف و  ناراب  نامسآ  زا  یس  چـه کـ  : )) ـی سر نا بـپـ ـ نآ زا  ـر  گا و 

( 427 .(() دیصحلا بحو  تانج  هب  انتبنءاف  اکرابم  ءام  ءامسلا  نم  انلزن  و  ))
ینعی : 

میدینایور .  یندش  ورد  ياه  هناد  اهغاب و  نادب  میداتسرف و  ورف  تکربرپ  یبآ  نامسآ  زا  و 
( 428  .(() هب مکرهطیل  ءام  ءامسلا  نم  مکیلع  لزنی  و  ))

ینعی : 
دهد . ناتیوش  تسش و  ات  دتسرف  یم  ورف  یناراب  امش  يارب  نامسآ  زا  و 

( 429 .(() ردقب ءام  ءامسلا  نم  انلزنءاو  )) 
ینعی : 

میداتسرف .  بآ  زاین  هزادنا  هب  نامسآ  زا  و 
لامش برغ و  قرش و  يوسب  ار  اه  ـ نآ ـد و  نروآ یم  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  ییاهداب  هک  دنک  یم  حیرصت  ینشور  هب  هفیر ،  ـ ـش تا  ـ یآ ـن  یا

دریگ . یم  ماجنا  وا  تردق  تساوخ و  ادخ و  نامرف  هب  اهنت  اهنیا  همه  دنرب  یم  بونج  و 
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هب هیآ  نیرخآ  زا  بلطم  نیا  هک  هنوگنامه  تسوا  همانرب  قبط  ادخ و  تساوخ  هب  زین  ناراب  تبـسن  هزادنا و  هک :  دـنک  یم  حیرـص  و نـیـز تـ
ددرگ . یم  تفایرد  ینشور 

اد و رو خـ ـتـ ـسد هراو بـه  ـی هـمـ نا ـمـ ـسآ تمحر  نیا  هک  دـنام  یمن  يدـیدرت  چـیه  تایآ ،  نیا  هب  تایآ ،  ـن  یا ـه بـه  جو ور بـا تـ ـن  یا زا 
ددرگ . یم  لزان  نا  ـیـنـیـ مز ـیـن و  مز وا بـر  نذا 

نیمه هـب  ددر ، ـی قـطـع مـی گـ ـصا ـل خـ یـالد ـا بـه  هلا ـ ـس ـی  خر رد بـ ـا  هرو ـ ــش ـا و کـ هر ـهـ ــش ـی  خر زا بـ ـی  هلا ـمـت  حر ـن  یا ـی  ها گـ
هدـش و هداد  نامرف  نابرهم ،  يادـخ  زا  ناراب  بلط  ینعی  ءاقـستسا ))  )) زاـمن ندـناوخ  هب  طیارـش  نیا  رد  یمالـسا  هقف  رد  هک  تسا  تهج 

دننکرازگرب . صالخا  اب  ار  اهزامن  نیا  اهرهن ، ندش  کشخ  ناراب و  لوزن  ندش  مک  ما  ـت کـه بـه هـنـگـ سا هد  ـ یدر هیصوت گـ
بلط ـش ،  یو را خـ ـ گدرور زا پـ ـهـی  با طیارش مـشـ رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  رب  ـ ما ـد کـه پـیـ نا هدروآ  نا  ـ ثد نا و مـحـ ـ خر و مـؤ 

بآ زا  زیربلاه  هرد  اهتشد و  دیراب و  يرایسب  ناراب  دیدرگ و  ینارا  ير و بـ ـ با نا  ـمـ سآ نآ ،  یپ  زا  دومن و  ار  نیمز  ندش  باریـس  ناراب و 
دیدرگ .

ءاقـستسا زاـمن  مالـسلا  مـهیلع  ـل بـیـت  ها نا  ـ ما ـ ما زا  ـی  خر مـال و بـ ـ ـسلا ـه  یل نا عـ ـیـر مـؤ مـنـ ما ـت کـه :  ــسا هد  ـ مآ تا  ـ یاور رد  و نـیـز 
مدـع ای  ناراب  شراب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناشن  اهنیا ، همه  تسا و  هدـیراب  ناراب  نانآ ،  صالخارپ  زامن  نتفای  ناـیاپ  اـب  دـنا و  هدـناوخ 

تسادخ .  هدارا  تساوخ و  هب  نآ ،  شراب 
نا بـه ـمـ ـسآ دراد و  ـی  نازرا نا  ـیـنـیـ مز رب  ار  شیوخ  رتنوزفا  شیاشخب  تمحر و  دهاوخب  ادخ  رگا  درادـن  ـگـفـتـی  ـش يا  جـ ور ، ـن  یا زا 

دنشاب . هتشادن  ریظن   ، تفرگارف ار  نیمز  هرک  همه  بآ  هک  حون  رصع  زج  ناسنا  خیرات  رسارس  رد  هک  دزیر  ورف  يرایسب  ناراب  وا  نامرف 
دریگ . ماجنا  دنک  یم  روهظ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یلاس  نامه  رد  ریظن  یب  هقبا و  نارا بـی سـ ـن بـ یا شز  ـ یر و 

ناهج و همه  ای  تسا  قارع و ... زاجح ، نوچمه :  هنایمرواخ  هژیو  یهلا ،  صاـخ  تیاـنع  نیا  اـیآ  هک  درادـن  داـی  هب  قیقد  روطب  هدـنراگ  نـ
يدهم ترضح  اهناسنا  شخب  تاجن  روهظ  هماگنه  ندش  کیدزن  يارب  یناهج  ياه  هیمالعا  هلیسونیدب  دریگ ؟ یمرب  رد  ار  تیرشب  یمامت 

تسا .  مالسلا  هیلع 
 ، هافرراگزور ناویح ،  هایگ و  ناـمز ،  نیمز و  يارب  اـهتوارط ، اـهینامداش و  اـهتکرب ، اـهیبوخ ، یماـمت  نارود  شتموکح ،  نارود  هک  ومه 

تسا .  ناسنا  یتخب  کین  يدازآ و  شیاسآ ، 
ددرگ : یم  میسرت  تسا  نیمز  يور  مدرم  يارب  دیون  نیا  هدنرادرب  رد  هک  یتایاور  زا  تیاور  کی  کنیا 

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
( 430  .(() هلثم ری  مل  ارطم  سانلارطم ...  همایق  نا  اذا  ))

ینعی : 
نآ ریظن  هک  یناراب  دراب ، یم  مدرم  رب  دـننامه  یب  یناراب  بجر ـ  هام  زا  زور  هد  يداـمج و  هاـم  رد  دـسر ـ  ارف  وا  ماـیق  هماـگنه  هک  هاـگنآ 

تسا .  هدشن  هدید 
هک :  تشذگ  روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  دیفم ، خیش  موحرم  نایب  رد  و 

هدنز شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ ،  هلیـسوب  دنوادخ  دریذـپ و  یم  نایاپ  ناوارف  یپایپ و  ناراب  زور  هب 24  اه  هناشن  هل  ـ سل ـن سـ یا ها  ـگـ نآ ))
دنک )). یم  راکشآ  ار  نآ  تاکرب  دزاس و  یم 

یناهج  گنج  نیموس 
تسا .  هدماین  نایم  هب  تحارص  هب  یناهج  گنج  نیموس  زا  يدای  مان و  چیه  دوب ، نم  تسد  رد  هک  ییاهبا  ـع و کـتـ با رد مـنـ

دهد . یم  ربخ  راتشک  لتق و  يرامیب و  یطحق و  یگنسرگ و  هلیسوب  مدرم  يدوبان  زا  تحارص  هب  هک  تسا  هدیسر  يددعتم  تایاور  اما 
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تسا ؟  يرگید  زیچ  اهنیا  ای  ددرون  یم  مهرد  ار  ناسنا  اهنویلیم  هک  تسا  یناهج  گنج  نامه  ـنـهـا ، یا يا  ـا مـعـنـ یآ
ددرگ . یم  تفایرد  یمایپ  هچ  اهنآ  زا  هک  میرگنب  ات  میروایب  ار  تایاور  نآ  زا  یخر  نـخـسـت بـ ـت ،  سا بـهـتـر 

دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  1 ـ
( 431  .(() ثلث یقبیو  ثلث  تومیو  ثلث  لتقی  یتح  يدهملا  جرخی  ال  ))

ینعی : 
دننامب . یقاب  دنریمب و3/1  نانآ  دنوش و 3/1  هتشک  مدرم  هکنیا 3/1  ات  دنک  یمن  رو  يد ظـهـ مـهـ

دومرف : هک  دنا  هدروآ  ترضح  نآ  زا  زین  و  2 ـ 
ـمـر: حـالا تو  ـ ملا ـا  ما فـ مدــلا ،  ناوـلا  هـنیح کـ ریغ  یف  دارج  هـنیح و  یف  دارج  ضیبءا و  توـم  رمحءا و  توـم  يدــهملا  يدــی  نـی  بـ ))

( 432  .(() نو ـ عا ـ طلا فـ ـیـض :  بالا تو  ـ ملا ـا  ما ـیـف و  سلا فـ
ینعی : 

دوب . دهاوخ  ماگنهب  ای  ماگنهبان  یگنرنوخ ،  ياهخلم  تفآ  دیفس و  گرم  خرس و  گرم  يدهم  روه  زا ظـ پـیـش 
نوعاط .  كانتشهد  يالب  دیفس : گرم  تسا و  راکیپ  ریشمش و  زا : ترابع  خرس  گرم  اما 

دومرف : هک  تسا  ترضح  نآ  زا  زین  و  3 ـ 
 : ۀـیآلا هذـه  لـیوءات  ذـئمویف  اـض ، ـهـم بـعـ ـض یـقـتـل بـعـ فلءا ،  فـالآ  ـۀ  ثـال ثـ بر ـ  ـغـ ملا قر و  ـ ـش ـ ملا ذـئ مـا بـیـن  ـ مو یـ فـیـقـتـل ـ  ))

( 433  .(() فیسلاب نیدماخ ))  ادیصح  مهانلعج  یتح  مهاوعد  کلت  تلازامف  ))
ینعی : 

نآ ار مـی کـشـنـد و  ير  ـگـ ید ـی  خر بـ ـد ، نو ـ ـش یم  هتـشک  رفن  رازه  برغم 300  قرـشم و  نایم  يدهم  روهظ  ندیـسر  ارف  ـه  ما بـه هـنـگـ
تسا :  ریشمش  هب  هفیرش ،  هیآ  نیا  لیوءات  زور ،

( 434  .(() نیدماخ ادیصح  مه  انلعج  یتح  مهاوعد  کلت  تلاز  امف  ))
ینعی : 

مینادرگ .  هتشگ ،  شوماخ  شتآ  هدیورد و  هتشک  نوچ  ار  همه  ات  دوب  نیا  ناش  هراو سـخـنـ و هـمـ
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  4 ـ 

توـملاو فیـسلا  رمحـالا : توـملا  ۀـسمخ ،  ۀعبـس  لـک  ـب مـن  هذ حـتـی یـ ـیـض ،  بءا تو  ـمـر و مـ حءا تو  مـ نا :  ـ تو مئا مـ ـ قلا ماد  قـ ))
( 435  .(() نوعاطلا ضیبالا ، 

ینعی : 
شخب جنپ  اهناسنا ، زا  شخب  تفه  زا  ات  دیفـس ، گرم  خرـس و  گرم  دوب : دهاوخ  هدرتسگ  گرم  ود  مالـسلا  هیلع  مئا  ند قـ ـ مآ زا  پـیـش 

دورب . نایم  زا  نآ 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  زین  و  5 ـ 

سانلا ))  اثلث  بهذی  یتح  رمالا  اذه  نوکی  ال  ))
یقبی ))؟  امف  سانلا  اثلث  بهذا  اذاف   : )) هل لیقف 

( 436  .(() یقابلا ثلثلا  اونوکت  نءا  نوضرت  امءا   : )) مالسلا هیلع  لاقف 
ینعی : 

دنورب . نایم  زا  اهناسنا  هکنیا 3/2  ات  دیسر  دهاوخن  ارف  ترضح  نآ  روهظ 
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دنام ))؟ یم  هچ  رگید  نیاربانب ،  : )) دش هتفگ 
دشاب ))؟ هدنام  یقاب  امش 2/1  هک  دیوش ، یمن  یضار  ایآ  : )) دومرف

یم شرازگ  نو و ... ـ عا يرا طـ را یـا بـیـمـ هلیـسوب کـشـتـ رفن  اهنویلیم  ای  اهرازه  ای  اهدص  يدوبان  زا  هک  تسا  ـی  تا ـ یاور زا  ـی  خر ـنـهـا بـ یا
دنک . یمن  حیرصت  یناهج  گنج  نیموس  عوقو  هب  مادک  چیه  اهنآ  دنس  تحص  ضرف  هب  تایاور و  نیا  دنس  زا  رظن  فرص  دنک ،

دسرب . نویلیم  اهدص  هب  اهنآ  ینابرق  دیآ و  دیدپ  اهروشک  زا  يرایسب  رد  یلخاد  تابالقنا  تسا  نکمم  يرآ ! 
تسا .  تافلت  شرتسگ و  تعرس  رد  ابو ))  )) يرامیب هیبش  هک  تسا  يرابگرم  ياهیرامیب  زا  زین  نوعا  و طـ

تسا هدشن  حیرصت  هناتسآ  رد  گنج  نیموس  هب  اما  دنرایسب  ناینابرق  نایب ،  نیا  اب 

هدنکارپ ياه  هناشن 

هدنکارپ  ياه  هناشن 
هدنکارپ  ياه  هناشن 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
هب هک  ار   (( نایب  )) ینالوط زا خـطـبـه  ـی  ـش کنیا بـخـ مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  یعطق  ریغ  ياه  هناشن  میالع و  زا  نا بـحـث  ـ یا رد پـ

ندـش کیدزن  زا  يددـعتم  ياه  هناـشن  رایـسب و  ياـهثحب  هدـنرادربرد  هبط  ـن خـ یا ـم .  یروآ یم  تسا  بوسنم  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤم  ریما 
تسا .  روهظ  هماگنه 

دومرف : مدرم  هوبنا  هب  باطخ  ربنم  زارف  رب  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  يزور  هک  دنا : هدروآ 
نیمز و حالـصا  يارب  ادخ  نامرف  هب  خیرات ،  تکرح  نیـسپاو  هک  متـسه  یـشخب  تاجن  مئاق  نامه  يده ،  رد مـ مـن پـ مدر !  يا مـ نا  هـ ))

دزیخ )). یم  اپب  نامز 
دنک ))؟ یم  مایق  امش  مئاق  نآ  ینامز  هچ  ام ! رالاس   : )) تفگ تساخ و  اپب  رتشا )) کلام  ))

دومرف : هلمج  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  شدنزرف  روهظ  مایق و  هماگنه  ياه  هناشن  ندرمش  رب  نمض  خساپ  رد 
نآ رد  هک  یعیاجف  نادرم و  مادعا  ناکدوک و  ندـش  هدیربرـس  نانز ،  نتفر  تراسا  هب  نیگمهـس و  راتـشک  و  ير ))   )) رهـش ياو بـر  ))...

دهد . یم  يور 
رورت ای  ودشک  یم  ار  اجنآ  نانکاس  همه  دوش ، یم  هدایپ  اجنآ  رد  دوخ  هاپس  اب  هک  یکانلوه  رصنع  ترارـش  زا  سیق ))   )) هر ـ یز ياو بـر جـ

دیامن . یم 
هجیتن رد  دیآ و  یم  دیدپ  نآ  رد  يرگ  ـ ید زا  سپ  یکی  یناکم  ره  وس و  ره  زا  هک  ییاهدادخر  زا  نیرحب  ـل  ها ياو بـر  ـیـد  ـشا شو بـ بـهـ

دندرگ . یم  ریسا  شناکدوک  دنوش و  یم  هتشک  نآ  نادرم  ناگرزب و  ، 
دهد : یم  خر  يرگید  زا  سپ  یکی  هثداح ،  تفه  اجنیا  رد 

دراد . مان  ( 437  (() ـیـچ ها سـمـ  )) دراد و رار  نآ قـ یلا  خا شـمـ رد شـ نآ کـه  زا  يا  هر  ـ یز رد جـ لوا ،  ـه  ثدا حـ 1 ـ 
نآ .  یبرغ  یلامش  خاش  یکیدزن  رد  مود  هثداح  2 ـ 

( 438  (( ) هلبا  )) نایم موس  هثداح  3 ـ 
هونح .))   )) هوک هب  فورعم  يدنلب  ود  دنلب و  هوک  نایم  مراهچ  هثداح  4 ـ 

دروآ . ... یم  يور  خرک  هب  سپس  5 ـ 
یحام .))   )) طش فرط  ردس  ناتخرد  اهلگنج و  نایم  مشش  هثداح  6 ـ 
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رد بر  نار عـ زا سـ ـت کـه یـکـی  سا نیا  اهدادخر  نیا  تمالع  نیتروح .))   )) مانب يا  هطقن  رد  اهدادخر  نیا  نیرتگرزب  نیمتفه و  و   - 7
شروی وا  يوسب  برع  هاگنآ  دوش و  یم  هد  ـ یر بـ هر ،  ـ یز نآ جـ ـم  کا ـ حرو ـتـ سد هب  شرس  دوش و  یم  هتـشک  هریزج  لحا  ـ ـس رد  شا  ـه  نا خـ

رب مجع  هک  تساهیگتفـشآ  جرم و  جره و  نیا  یپ  زا  دور و  یم  تراغ  هباهتورث  دـنوش و  ـتـه مـی  ـش نادر کـ مـ رد نـتـیـجـه ،  دـنرب و  یم 
دروش . یم  برع 

دهد . یم  خر  نآ  رد  هک  یپایپ  نوگانوگ و  ياهدادخر  زا  هطخ ))   )) لها رب  ياو  دیشاب ! شوه  بـ
( 439  (( ) فصفص  )) رد موس  هثداح  هریبد ))   )) رد مود  هثداح  دهد ، یم  خر  ءاحطب ))  )) رد اهنآ  نیلوا 

هزارج )) رد متشه  ( 440  (( ) هفارز  )) نایم رد  متفه  نآ ،  هارهاش  رد  مشـش  اـهباصق ، رازاـب  رد  مجنپ  اـج ، ـ نآ ـل  حا ـ ـس رد  مرا  ـه چـهـ ثدا حـ
(. 442  (() تورات  )) رد يرگید  و  سرادم ))   )) رد رگید  هثداح  ( 441 (()

یم ارفار  نآ  لها  همه  ددرگ و  یم  هجو  نآ مـتـ يوسب  ير ))   )) زا هک  یساره  راتـشک و  گرم و  زا  دادغب  لاح  رب  ياو  دی ! ـ ـشا شو بـ بـهـ
دوش . یم  هتشک  دهاوخب  ادخ  هچنآ  دیآ و  یم  دورف  نآ  نایم  رد  ریشمش  هک  هاگنآ  دریگ ،

هار ناسب  اه  هنتف  دبای و  هر  ـیـطـ ـس اجنآ  رب  برع  ددرگ و  فیعـض  مور  تموکح  هک  هاگنآ  تسا :  نیا  هل  زا جـمـ نآ ،  يا  ـه هـ نا ـ ـش زا نـ و 
دریگ . یم  ار  هرصب  دنک و  یم  شروش  برع  دض  رب  طیارش  نآ  رد  مجع  دنبای  هار  مدرم  نایم  رد  هچروم  نتفای 

ددرگ . یم  عقاو  نآ  رد  هک  نیگمهس  اسرف و  تقاط  ياه  هنتف  زا  هچنآ  و  نیطسلف ،  رب  ياو  دی ! ـ شا شو بـ بـهـ
 ، بونجات لامش  قرشم و  ات  ـتـه  فر بر گـ زا غـ اهروشک  همه  نامز ،  نآ  رد  هک  ییاهجنر  اه و  هنتف  نایناه و  ياو بـر جـ ـیـد ! شا شو بـ بـهـ

رطاخب اهنیا  همه  دـنکفا ، یم  هیاس  نایناهج  رب  ریذـپا  نا نـ ـ یا يا پـ ـد و جـنـگ هـ ندر طلـسم مـی گـ یخرب  رب  یخرب  دریگ ، یم  ار  اج  همه 
( 443 .(() دراد اور نـمـی  ـش سـتـم  نا ـ گد ترا بـه بـنـ ـ گدرور ـت و پـ سا مدر  دو مـ ـه خـ نا ـ ملا در ظـ ـ کل عـمـ

یم روهظ  یعطق  ياهتمالع  میـسرت  هب  کنیا  و  تشذـگ .  ناترظن  زا  اه  هناشن  نیا  زا  يرگید  شخب  دـیفم  خیـش  موحرم  نخـس  رد  زین  نیا 
میزادرپ

یعطق ياه  هناشن 

یعطق  ياه  هناشن 
یعطق  ياه  هناشن 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
طابترا داد و  دـنهاوخ  خر  ترـضح  نآ  روهظ  نراقم  يدـیدرت  چـیه  یب  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  ریذـپان  فلخت  ياـه  هناـش  نـ

دنا . هناشن  جنپ  دنراد ، نآ  اب  يریذپان  تسسگ 
شخب و تاجن  مایق  زا  شیپ  یکدنا  یخرب  یمارگ و  نآ  ندمآ  زا  سپ  هام  دنچ  یخرب  روهظ و  زا  شیپ  یکدنا  هناشن ،  جنپ  نیا  زا  یخر  بـ

دش . دنهاوخ  رادیدپ  ترضح ،  نآ  یناهج 
یم ناشن  ار  اهنآ  اه ، هناشن  میالع و  نیا  شیادـیپ  بیترت  رد  تواـفت  كدـنا  اـب  هک  تسا  هدـش  دراو  يرا  ـیـ ـس تا بـ ـ یاور درو ، ـن مـ یا رد 

دهد .
نآ زا  مادـک  ره  هاگنآ  ـم ،  یروآ یم کـنـد مـی  میـسرت  هاـتوک  تروص  هب  ار  هناـگجنپ  میـالع  نیا  هک  ار  تاـیاور  زا  یخرب  تسخ ،  مـا نـ

مییامن .  یم  میسرت  دسر ، یم  نهذ  هب  هک  یبسانم  ریسفت  هدمآ و  نآ  دروم  رد  تایاور  رد  هک  یحیضوت  اب  ار  اه  هناشن 
تایاور 

دومرف : دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  1 ـ 
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( 444  .(() ۀیکزلا سفنلا  لتق  ءادیبلاب و  فسخ  ءامسلا و  نم  يدانی  يدانملا  ینافسلا و  ینامیلا و  مالسلا :  هیلع  مئاقلا  مایق  لبق  سمخ  ))
ینعی : 

دوب : دهاوخ  شیپ  رد  گرزب  دادخر  جنپ  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  زا  شیپ 
ینمی ،  درم  هناهاوخ  یقرت  شبنج  1 ـ 

ینایفس ،  یعاجترا  شبنج  2 ـ 
ینامسآ ،  شخبحور  يادن  3 ـ 

نیمز ،  نتفر  ورف  4 ـ 
هیکز ،  سفن  لتق  و  5 ـ 

دومرف : و  2 ـ 
( 445 ((. ) ءادیبلاب فسخلا  ۀیکزلا و  سفنلا  لتق  ۀحیصلا و  ینایفسلا و  ینام و  ـ یلا تا :  ـ مو تا مـحـتـ ـ مال مئا خـمـس عـ ـ قلا ما  قـبـل قـیـ ))

ینعی : 
دوب : دهاوخ  شیپ  رد  مهم  هناشن  تمالع و  جنپ  مئاق ،  مایق  زا  شیپ 

نیمز .  نتفر  ورف  هیکز و  سفن  لتق  ـی ،  نا ـمـ سآ ياد  نـ ـی ،  نا ـی سـفـیـ عا ـجـ ترا جـنـبـش  هاو یـمـنـی ،  ـی خـ قر مدر تـ جـنـبـش مـ
دومرف : زین  و  3 ـ 

 ((. موتحملا نم  هیکزلا  سنفلا  لتق  موتحملا و  نم  ینامیلا  موتحملا و  نم  ءادیبلا  فسخ  موتحملا و  نم  ـی  نا ـفـیـ سلا مو و  ـحـتـ ملا ءاد  ـ نلا ))
( 446)
ینعی : 

سفن ندش  هتشک  رگید ، نیمز و  نتفر  ورف  ینم ،  درم یـ یقرتم  شبنج  ینایفـس ،  یعاجترا  شبنج  مئاق ،  مایق  هماگنه  هب  ینا  ـمـ ـسآ ياد  نـ
. دنروهظ یعطق  میالع  زا  هناشن ،  جنپ  نیا  هیکز ، 

ینامسآ يادن  1 ـ 

ینامسآ  يادن  ینامسآ 1 ـ  يادن  1 ـ 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

شخبتاجنو زاسنوگرگد  روهظ  رب  نیهارب ،  لیالد و  نیرتدنمورین  اهتمالع و  نیرتنشور  اه و  هناشن  نیرتزراب  زا  ینامـسآ ،  شورخ  ای  ادن ،
تسا .  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

رپ میظع و  تیعقاو  تاـبثا  مـال و  ـ ـسلا هیلع  مئاـق  ماـیق  تیناـقح  هب  ناینامـسآ  نامـسآ و  فارتـعا  ناـسب  ینامـسآ ،  ياد  شور و نـ ـن خـ یا
دنا . هداد  دیون  نآ  زا  شا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  مالسا و  ردقنارگ  ربمایپ  فیرش و  نآرق  هک  تسا  یهوکش 

، ار مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  يادن  هک  تسوا  تسا و  یحو  هتشرف  بناج  زا  ینامسآ  شورخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  تحارص  هب  هدیسر  تایاور 
دهد . یم  رس 

هتخاس هک  تسا  هنوگنیا  زا  ییاهحالس  ای  اهکشوم  هناخپوت و  شرغ  ای  دعر  بیهم  يادص  هن  ینامسآ  شورخ  زا  روظنم  هک  ـت  سا ـن  شور
دنبای . یم  رد  ار  نآ  مایپ  ناگمه  هک  نشور  انعم و  رپ  تسا  ینخس  ینامسآ  شورخ  نیا  هکلب  دشاب  وا  هشیدنا  دروآ  هر  ناسنا و  تسد 

 ، تسا باوـخ  رد  نآ کـس کـه  هک هـر  تسا  يا  هنوـگ  هب  ناـیناهج  رد  نآ  يراذـگرثا  ادـن و  نآ  نینط  هک  دروآ  می  ـ هاو تا خـ ـ یاور زا 
زا تفعاـب  ناوناـب  دـتفا و  یم  نیمز  هب  راـیتخا  یب  هداتـسیا  دزیخ و  یم  اـپب  سرت  زا  تسا  هتـسشن  هـک  نآ  ددرگ و  یم  رادـیب  هدز  تـشحو 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


دنود . یم  نوریب  ساره  فوخ و  زا  شیوخ  هدرپارس 
رارق ناهج ،  زا  در و  ار مـی گـیـ ير  هعماج بـشـ هرهلد  سرت و  زا  یمیظع  جوم  ینامـسآ ،  يادن  نآ  نین  ما طـ بـه هـنـگـ ـگـر : ید ترا  بـعـبـ

ای ودرامش  کچوک  ار  نآ  ای  هتفرگ  هدیدان  ار  ینامـسآ  شور  نآ خـ ـد  ناو سک نـمـی تـ چیه  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ  یم  بلـس  شمارآ  و 
ار بـی هـیـچ ـش  ما ادن و پـیـ نآ  اهناسنا  هک  ارچ  دـهد ، تبـسن  یتسه ،  تمظعاب  نامزاس  یعیبط و  ياهداد  ـ خر ـهـا و  نا ـ یر تعیبط و جـ هب 

ریـسفت هیجوت و  شیوخ  ياهاوه  قبط  ار  نآ  دنهاوخب  نارگدادـیب  نافرحنم و  مه  هچ  ره  دـنراد و  یم  تفایرد  یگتـسیاش  بـه  يد ،  ـ یدر تـ
دنرب . یمن  يدوس  دنیامن ،

یناهج  هیمالعا 
نآ یناهج ،  هیمالعا  کی  شیوخ ،  نداد  خر  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  نوچ  یهوکـشرپ ،  دادخر  هک  تسا  نیا  ـعـیـت  قاو

هناـهاوخ و تلادـع  ینامـسآ و  تضه  ـن نـ یا ـی کـه  یا ـجـ نآ زا  و  ـد . بل موـهفم مـی طـ اـنعم و  نیرتنـشور  حطـس و  نیرت  هدرتـسگ  رد  مـه 
ـی ها ـ گآ ـش  نداد خر  رب  نایناهج  همه  هک  تسا  هدنبیز  تهج  نیمه  هب  دراد  قلعت  تیرشب  همه  هب  تسا و  ینا  تضهن جـهـ کی  زاسناسنا 
ار ـی  گد ـ نز نو مـی کـنـد و  ـ گر ـ گد یل  ار بـکـ ـخ  یرا هعماـج و تـ دـنور  شیوخ ،  روهظ  اـب  ترـضح  نآ  يدوز  ـنـد کـه بـ ناد ـنـد و بـ با یـ

دزادنا . یم  يرگید  لیر  بـه 
دومرف : ینامسآ  يادن  دروم  رد  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

( 447  .(() مهتنسلءاب موق  لک  هعمسی  ))
ینعی : 

دونش . یم  ار  ینامسآ  شروخ  نآ  شیوخ  گنهرف  نابز و  هب  یمدرم  هعماج و  ره 
هنوگچ :؟  اما 

ـن شور هد  ـ نرا يار نـگـ ـیـق بـ قد رو  هک بـطـ تسا  يا  هلءاسم  دنراد ، یم  تفایرد  هنوگچ  ار  ینام  ـ سآ ياد  ـن نـ یا نا ،  ـیـ نا ـنـکـه جـهـ یا رد 
دشاب : لیذ  ترو  ود صـ زا  ـت بـه یـکـی  سا ـا مـمـکـن  ما نـیـسـت 

رسارس هینا  رد چـنـد ثـ نآ  ها طـنـیـن  ـگـ نآ دنکفا و  نینط  اسر ، حیصف و  یبرع  نابز  هژاو و  هب  اهنت  ینا  ـمـ سآ شور  ـت خـ ـسا مـمـکـن  1 ـ
گنهرف هژاو و  هب  هک  نانآ  دنبایرد و  تروص  نامه  ار بـه  ما  نآ پـیـ ـنـد ، ناد ـی مـی  بو ار بـخـ یبرع  نابز  هک  یناسک  دریگارف و  ار  یتیگ 

دنبایرد . ار  نآ  يانعمو  موهفم  ییوج ،  یپ  قیقحت و  زا  سپ  دنونشب و  موهفم  تفایرد  نودب  ار  نآ  دنرادن  لماک  یهاگآ  یبرع 
دـنیامن و رـشتنم  نآ  گـنهرف  ناـبز و  هب  يروـشک  ره  رد  هرباـخم و  ناـهج  رـسارس  هب  اـهیرازگربخ  ار ، ینامـسآ  يادـن  نآ  تسا  نـکمم 

ياه هناسر  زا  شیوخ  ناـبز  هب  ار  نآ  یندـمت  هعماـج و  ره  دوش و  هم  ـ جر اـهنابز تـ ناـمه  هب  هقیقد  دـنچ  فرظ  ینامـسآ  يادـن  ناسنیدـب 
دراد . تفایرد  یهورگ 

نتفگ نخس  هدنیآ و  زا  دیون  ماگنه  هب  مالسلا  مهیلع  رون  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک :  تسا  يروآدای  هتسیا  شـ ـن نـکـتـه ،  یا
ياه هناسر  دنتسناوت  یمن  ناراگزور  نآ  رد  اه  هشیدنا  هک  میناد  یم  دنتفگ و  یم  نخـس  مدرم  هشیدنا  درخ و  حطـس  هب  هجوت  اب  مدرم ،  اب 

رد یتیگ ـ  طاقن  نیرترود  هب  اهدادیورو  رابخا  ندناسر  رد  ار ، اه  نآ  شقن  زور و  ـ ما نا  ـی جـهـ نا ـ سر ـع خـبـر  یر ـل سـ یا ـ ـسو ـی و  هور گـ
موق لک  یـسـمـعـه   : )) در کـه هد کـ نا بـسـنـ ـن بـیـ یا مال بـه  ـ ـسلا ـه  یل قدا عـ ـ ـص ماما  ور  نیا  زا  دننک ، كرد  نکمم ـ  تصرف  نیرتهاتوک 

مکهتنسلءاب )). 
ملاعلا هللاو   . )) تسا هتخادرپن  نیا  زا  رتارف  نآ و  یگنوگچ  هب  رگید  دونش و  یم  شیوخ  تغل  نابز و  هب  ار  ینامـسآ  يادن  يا  هعما  هـر جـ

.(( 
تفایرد شیوخ  نابز  گنهرف و  قبط  يزیمآزاجعا ،  تروصب  ار  ینامـسآ  يادـن  نیا  یندـمت  هعماج و  ره  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  2 ـ
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تغل نابز و  هب  اهیرازگربخ  شرازگ  همجرت و  نود  ار بـ ـی  نا ـمـ ـسآ ياد  نـ تسخن ،  تاظحل  ناـمه  رد  ناـگمه  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  یم 
هب زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  روـهظو  تساـناوت  يراـک  ره  رب  دـنوادخ  اریز  تسین ،  دـیعب  يزیچ  نـی  چـنـ یم کـنـنـد ، كرد  شیوـخ 

تسا .  هدش  هدیچیپ  یعیبط  ياروام  زیمآ و  زاجعا  ياهراک  تازجعم و 
میتسه تقیقح  نیا  دـهاش  نونکا  مه  ام  هک  ارچ  تسین ،  نکممان  راک  زین  يدام  رظن  زا  ینامـسآ  يادـن  یناگمه  تفایرد  نیا ،  رب  هوـالع 

تاـغل و هب  ار  یعاـمتجاای  یـسایس  قـطن  کـی  ـظـه  حل فر چـنـد  دزاـسب کـه ظـ یتازیهجت  تسا  هتـسناوت  ادـخ ، قوـلخم  نیا  ناـسنا ،  هک 
يروشک ره  هدنیامن  هکیروطب  دنریگ  یم  راکب  یناهج  تسایـس  زکارم  رد  ار  هاگتـسد  نیا  کنیا  مه  هک  دـنک  همجرت  ینوگانوگ  ياهنابز 

دراد . یم  تفایرد  شیوخ  هژیو  نابز  هب  ار  ددعتم  ياهینارنخس 
، ار روهظ  زا  شیپ  ینا  ـمـ ـسآ ياد  ـن نـ یا دـناوت  یمن  یتسه  راگدـیرفآ  اـیآ  تفاـی ،  ییاـناوت  يراـک  نینچ  رب  رـشب  هک  یماـگنه  کـن ،  ـ یا

شیوخ نابزو  تغل  هب  ار  نآ  یمدرم  هعماج و  ره  دناسرب و  نایناهج  همه  شوگ  هب  ار  نآ  هک  دزاس  نکفا  نینظ  يا  هنوگ  هب  هظحل  کیرد 
دنونشب ؟

الا مـلعلا  نـم  مـتیتوا  اـم  و   . )) تـسا هدـشن  ینازرا  شناد  مـلع و  زا  یکدـنا  زج  اـهناسنا  هـب  تساـناوت و  يراـک  ره  رب  دــنوادخ  هـک  ارچ 
( 448 (() الیلق

ددعتم  ياهادن 
بلاق و رظن  زا  دـنددعتم و  روهظ ، هنات  ـ ـسآ رد  ینامـسآ  ياهادـن  هک  ددرگ  یم  تفایرد  هتکن  نیا  دـمآ  دـهاوخ  هک  یتایاور  عو  زا مـجـمـ

دراد . هلصاف  مهاب  زین  اهنآ  ندنکفا  نینط  نامز  توافتم و  مهاب  حور 
مرحم .  هام  ناضمر و  هام  رد  بیترت  هب  موس  مود و  يادن  دنکفا و  یم  نینط  بجر  هام  رد  ادن  نیتسخن 

یعطق ياه  هناشن  زا  تسا و  يرایسب  تیمها  ياراد  هک  ینامـسآ  شور  اد و خـ نآ نـ ددر کـه  ـت مـی گـ فا ـ یرد تا چـنـیـن  ـ یاور زا  زا  و بـ
هوکـشرپ ینامـسآ  شورخ  نیا  دوش و  یم  هدینـش  اج  همه  ناضمر  هام  هک  تسا  ییادن  ینعی  تسادـن ،  نیمود  تسا  هدـش  هدرمـش  روهظ 

نارگنایغط و هب  راطخا  رادشه و  نیرتگرزب  هک  هنوگنامه  دتسرف ، یم  نیمز  لها  هب  نامـسآ  هک  تسا  یتراشب  دیون و  نیرتروشرپ  نیرت و 
دنروآ . یمن  دورف  رس  قح ،  ربارب  رد  هک  تسا  ینارابج 

شیوخ هشیدنا  هحفـص  رد  ار  روه  هناتـسآ ظـ رد  يرـشب  ياهندـمت  هعماج و  رد  ینامـسآ  يادـن  نیا  لمعلا  سکع  نینط و  میناوت  یمن  مـا 
سرت و بارطـضاو و  هرهلد  وس  رگید  زا  ددرگ و  یم  رگ  هولج  ناـگدروآ  نا  ـمـ یا هرهچ  رب  رورـس  یناـمداش و  ییوس  زا  مییاـمن ،  میـسرت 

نآ ـت  مو ترد و حـکـ ور قـ ـ مل ـ قزا زیرگ  ناوت  رگید  دـنبای  یم  رد  هک  هاـگنآ  هژیوب  دـنکفا ، یم  ـه  یا ـ ـس نارا  ـتـکـ یا يا جـنـ ـ هلد رب  ساره 
هتـساخرب و شیرای  هب  ناینیمز  زا  شیپ  ناینام  ـ ـسآ ـی کـه هـمـه  هو ـکـ ـشر ياوشیپ پـ دنرادن و  ار  رتس  تلاد گـ راد و عـ ـتـ قار ياو پـ ـ ـش پـیـ
رد اه  لسن  اهرصع و  هیامنارگ  نآو  دنا  هدروآ  دورف  عضاوت  میظع و  وا سـر تـ نا  ـ مر ـر فـ بار رد بـ يا طـبـیـعـت  ـهـ گر ـ ها زکارم و شـ یمامت 

دیامن . یم  فرصت  زین  تعیبط  هدام و  ياروام 
هچنآره هداهن و  درو نـظـر  سا و مـ طاقن حـسـ يور  تشگنا  اهنادیم ، همه  رد  هک  داب  وا  هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  رب و  ـ ما اد بـر پـیـ دورد خـ

هتـشاد ناراگزور  نآ  رد  ار  نآ  تفایرد  ناوت  اه  هشید  ـ نا ـا و  هدر يا کـه خـ هزاد  ـ نا هب  ار  همه  ددرگ  یم  ینامـسآ  شورخ  نیا  هب  طوبرم 
دنا . هدومرف  نایب  ار  همه  دنا ،

تایاور  زا  ییاه  هنومن 
دومرف : دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  1 ـ

( 449  .(() ناضمر رهش  نم  نیضم  نیرشع  ثالثل و  ۀعمجلا ،  ۀلیل  نوکت  ناضمر  رهش  یف  یتلا  ـیـحـۀ  صلا ))
ینعی : 
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دوب . دهاوخ  ناضمر  هام  بش 23  هعمج ،  بش  رد  دنکفا ، یم  نینط  روهظ  زا  شیپ  ناضمر  هام  رد  هک  ینا  ـمـ سآ شور  نآ خـ
هک :  دیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلامث ))  هزمحوبا   )) زین و  2 ـ

ءادنلا ))؟ نوکی  فیکف  ))
ینعی : 

دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ینامسآ  يادن  نآ 
دومرف : ترضح  نآ  هک 

هتعیش )).  یلع و  یف  قحلا  نا  الءا !  : )) مهتنسلءاب موق  لک  را یـسـمـعـه  ـهـ نلا لوا  ءا  ـمـ سلا دا مـن  يدا مـنـ یـنـ ))
( 450  .(() نولطبملا کلذ  دنع  باتریف  هتعیش )).  ینایفسلا و  یف  قحلا  نا  الءا ! (( ـ  راهنلا رخآ  یف  سیلبا ـ  يدان  ثـم یـ ))

ینعی : 
دونش . یم  ار  نآ  شیوخ  گنهرف  نابز و  هب  یتلم  هعماج و  ره  هک  دهد  یم  رس  ییادن  نامسآ  زا  زور  زاغآ  رد  يا ،  هدن  ـنـ کاد نـ
تسا )).  یمارگ  نآ  یقیقح  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  مسر  هار و  رد  یلع و  اب  قح  هک  دیشاب  شوهب  نایناهج !   : )) تسا نیا  ادن 

تسوا )).  ناوریپ  ینایفس و  مسر  هار و  رد  قح  هک  دیشاب  شوهب  مدرم !   : )) هک دهد  یم  ادن  زور  نامه  رصع  سیلبا  ها  ـگـ نآ
دندرگ . یم  راتفرگ  دیدرت  کش و  تفآ  هب  نایارگ  لطاب  هک  تساجنیا  و 

دیامرف : یم  دروم  نیا  رد  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  3 ـ 
دعق الا  مئاق  الو  ظقیتسل ، الا  دقار  یقبیال  برغملاب ،  نم  قرشملاب و  نم  عمسیف  مالسلا )  هیلع   ) مئاقلا ـم  سا ءا بـ ـمـ سلا دا مـن  يدا مـنـ یـنـ ))

وه لوءالا  تو  ـ ـصلا نا  با فـ ـ جءا تو فـ ـ ـصلا کلذ  ـتـبـر بـ عا هللا مـن  ـم  حر فـ تو ،  ـ ـصلا کلذ  نم  اعزف  هیلجر ،  یلع  ماـقالا  دـعاق  ـال  و 
لیئربج )).  توص 

اوعمـساو و کلذ  یف  اوکـشتالف  نیرـشع ،  تالث و  ۀلیل  یف  ۀعمج ،  ۀـلیل  یف  ناضمر ،  رهـش  یف  توصلا  نوکی   (: )) مالـسلا هیلع   ) لاق مث 
اوعیطءا )).

یف مکف  مهنتف ،  ـ یو سا  ـ نا ـکـک  ـش ـ یل ـا )). مول ـا قـتـل مـظـ نال نا فـ ـالءا !  : )) يدا یـنـ ـس ،  یل ـ با نو  ـ عل ـ ملا تو  ـ ـص را ، ـهـ نلا ـر  خآ و فـی  ))
رانلا )). یف  يوه  دق  ریحتم  كاش  نم  مویلا  کلذ 

مسا مئاقلا و  مساب  يدانی  هنا  کلذ  ۀمالع  لیئربج و  تو  ـه صـ نا او فـیـه ،  فـال تـشـکـ نا ،  ـ ـض ـ مر ـهـر  ـش تو فـی  ـ ـصلا ـمـعـتـم  ـس اذا  فـ ))
جورخلا )).  یلع  اهاخءا  اهابءا و  ضرحتف  اهردخ ، یف  ءارذعلا  هعمست  یتح  هیبءا 

( 451  (.(( ) مالسلا هیلع   ) مئاقلا جورخ  لبق  ـیـن  تو ـ صلا ـن  یذ ـد مـن هـ بال  (: )) مال ـ سلا ـه  یل عـ  ) لا ثـم قـ
ینعی : 

یم دنتـسه  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هک  ـی  نا ـ ـس همه کـ دهد و  یم  ادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  مانب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  اد  نـ
. دزیخ یم  اپب  هدز  تشحو  هکنیا  زج  يا  هتسشن  دنیشن و  یم  هکنیا  زج  يا  هداتسیا  ددرگ و  یم  رادیب  هکنیا  زج  دنام  یمن  يا  هتفخ  دنونش ،

تسوا .  يادن  ادن ، تسا و  لیئربج  لوا  رگادن  هک  ارچ  دنریگ  زردنا  دنپ و  ینام  ـ سآ ياد  نآ نـ زا  ـی کـه  نا اد بـر کـسـ دورد خـ پـس 
نایاپ رد  و  دینکن . ـد  یدر نآ تـ رد  ورنیا  زا  دوب  دـهاوخ  هام  بش 23  رد  هعمج و  بش  ناضمر ،  كرابم  هاـم  رد  ادـن ، نیا  دومر : ها فـ ـگـ نآ

دناشفایب و دیدرت  رذب  هلیـسونیدب  ات  هدش )).  هتـشک  مولظم  ینالف  هک  ـیـد  ـشا شوهب بـ : )) دیوگ یم  هک  دنکفا  یم  نینط  سیلبا  يادـن  زور 
دنرایسب . ، دننک طوقس  خزود  شتآ  هب  هک  يا  هدز  تریح  نا  ـ گد ـد کـنـنـ یدر تـ زور ، نآ  ـکـنـد و  فا ار بـه فـتـنـه  مدرم 

نیا نآ  تمالع  تسا و  نیما  هتـشرف  يادن  هک  ارچ  دینکن  دیدرت  نآ  رد  دیدینـش ، ناضمر  هام  رد  ار  یناسآ  يادن  هک  یماگنه  نیار ،  ـ با بـنـ
ناردپ دنونش و  یم  ار  نآ  شیوخ  هدرپارس  رد  ناگزیـشود  هک  ییادن  دهد ، یم  ادن  شردقنارگ  ردپ  و  مالـسلا )  هیلع   ) مئاق مانب  هک  تسا 
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دنیامن . یم  قیوشت  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  هب  نتسویپ  هناخ و  زا  تکرح  يارب  ار  شیوخ  ناردارب  و 
دوب )). دهاوخ  مالسلا )  هیلع   ) مئاق روهظ  زا  شیپ  ریزگانب  ادن  ود  نیا  : )) دومرف هاگنآ 

دومرف : ترضح  نآ  زین  و  4 ـ 
یلا جرخی  مئانلاظقوتف و  ۀحیـصلا  ـمـع  ـسالا حورلا  هللا فـیـه  قلخ  یـش ء  یقبیالف  نیرـشع ،  ثالث و  ۀلیل  یف  ناضمر  رهـش  یف  تو  ـ ـصلا ))

( 452 .(() اهردخ نم  ءارذعلا  جرخت  هراد و  نحص 
ینعی : 

دهاوخن دشاب  ـتـه  ـشاد ـی  نازرا حور  وا  دنوادخ بـه  هک  يدوجوم  چیه  دوب ، دهاوخ  نآ  بش 23  ناضمر و  كرابم  هام  رد  ینامـسآ  يادن 
نانز و دش و  دنهاوخ  جراخ  اه  هناخ  زا  همیـسارس  رادیب و  ناگتفخ  هم  هـ نآ ،  ـر  ثا بـر  دونـش . یم  ار  ینامـسآ  شورخ  نآ  هکنیا  زج  دوب ،

تخیر .  دنهاوخ  نوریب  شیوخ  هدرپارس  زا  هنهربرس  ناوج ،  نارتخد 
دومرف : مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  5 ـ 

مارحلا و هللا  تیب  یلع  ـالجر  عـضی  مث  هعیاـبیف  ضیبءا ،  ریط  ةروـص  یف  لزنی  ـل ،  یئر جـبـ مـال )  ـ ـسلا ـه  یل عـ  ) مئا ـ قلا ـع  یا لوا مـن یـبـ نا  ))
( 453  .(() هولجعتستالف هللا  رمءا  یتءا  قئالخلا ،  هعمست  قلذ ،  قلط  توصب  يدانی  مث  هروسدقملا ،  تیب  یلع  الجر 

ینعی : 
ترضح نآ  اب  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  يد  هدنرپ سـفـیـ هرهچ  رد  وا  تسا .  یحو  هتشرف  دومن ، دهاوخ  تعیب  مئاق  اب  هک  یسک  نیتسخن 

ار نآ  ناگمه  هک  ییاسرو  ابیز  يادـن  اب  دراذـگ و  یم  سدـقملا  تیب  هب  رگید  ياپ  هللا و  تیب  رب  اپ ، کی  هاگنآ  دـهد . یم  تعیب  تسد  ، 
دیوگ : یم  دنونش  یم 

( 454  .(() هولجعتست الف  هللا  رما  یتءا  ))
ینعی : 

دیهاوخن . باتش  هب  ار  نآ  سپ  دیسر ، ادخ  نامرف 
دومرف : مالسلا )  هیلع   ) اضر ماما  6 ـ 

ءامسلا : نم  تاوصا  ۀثالث  بجر  یف  نودانی  ))
نیملاظلا .  یلع  هللا  ۀنعل  الءا  اهنم : اتوص 

نینم !  ؤملارشعم  ای  ۀفزالا  تفزءا  یناثلا :  توصلاو 
( 455 .(( ) اوعیطءا هل و  اوعمساف  انالف  ثعب  هللا  نا  ثلاثلا :  توصلاو 

ینعی : 
دنکفا : یم  نینط  نامسآ  زا  ادن  هس  بجر  هام  رد 

تسا )).  ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  هک  دیشاب  شوهب  : )) دیوگ یم  یکی 
دش )). کیدزن  هدنوش ،  کیدزن  هثداح  نآ  نانم !  ؤم  يا  ناه  : )) دیوگ یم  یمود 

دیهن )). ندرگ  ار  وا  نامرف  دیونشب و  ار  وا  نانخس  سپ  تسا ،  هداد  روهظ  نامر  ار فـ ـی  مار نآ گـ ـد  نواد خـ : )) ـد یو ـی مـی گـ مو و سـ
دومرف : یم  هک  تسا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هرارز  7 ـ 

نوزئافلا )).  مه  هتعیش  ایلع و  نا  دانم : يدانی  و  ))...
اذه ))؟ دعب  يدهملا  لتاقی  نمف   : )) تلق

( 456  .(() نوزئافلا مه  هتعیش  انالف و  نا  يدانی :  ناطیشلا  نا   : )) لاقف
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ینعی : 
دنبایماک )). راگتسر و  وا  نا  یل و شـیـعـیـ ـد عـ یدر بـی تـ  : )) ـد کـه هد اد مـی  ير نـ ـ گاد و نـ ... 

دنگنج ))؟ یم  مالسلا )  هیلع   ) يدهم اب  یناسک  هچ  نآ ،  زا  سپ  مرورس !  : )) دیوگ یم  هرارز 
درب . یم  ار  نایوما  زا  یکی  مان  و  دنراگتسر )). بایماک و  وا  ناوریپ  ینالف و  هک :  دهد  یم  ادن  ناطیش  : )) دومر فـ

دسانش ))؟ یم  زاب  زادرپغورد  زا  ار  وگتسار  یسک  هچ  نایب ،  نیا  اب   : )) متفگ
دنسانش )). یم  ار  وگتسار  دننک ، یم  تیاور  دنسانش و  یم  ار  ام  تایاور  هک  نانآ  : )) دومرف

دومرف : مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤم  ریما  8 ـ 
هوبیجاف ۀکم  ضرءا  نم  جراخ  دمحم ، لآ  يدـهم  اذـه  نا  لوقءا :  او مـا  ـمـعـ ـسا هللادا !  یـا عـبـ ـیـحـتـه :  ـص ـل فـی  یئر لو جـبـ فـیـقـ ))... 

( 457 .(( )
ینعی : 

هکم زا  هک  تسا  دمحم  لآ  يدهم  نیا  دیونـشب ، میوگ  یم  هچنآ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  ناه  : )) دـیوگ ـش مـی  یو ياد خـ رد نـ ـل  یئر جـبـ ... 
. دینک تعاطا  ار  شنامرف  دییوگ و  خساپ  ار  وا  تسا ،  هدرک  روهظ 

ینایفس یعاجترا  شبنج  2 ـ 

ینایفس  یعاجترا  شبنج  ینایفس 2 ـ  یعاجترا  شبنج  2 ـ 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

دشاب . یم  هسبنع ))  نب  نامثع  ، )) وا مان  هک  تسا  هدش  حیرصت  اهنآ  زا  يا  هتسد  رد  تسا و  هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  ینایفس  ناتساد 
جورخ تسین و  دنا  هتشادنپ  مسینوم  هد کـ ـیـ شا مه پـ زا  هاگیاپ  و  يوروش ))   )) ار وا  یخرب  هک  هنوگ  نآ  تسا و  ـر  ـش دار بـ ـ فا زا  يدر  وا فـ

تسا .  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  روهظ  یعطق  ياه  هناشن  زا  راکزواجت  دیلپ و  رصنع  نیا 
ناسنا ندـب  رب  يوم  شیاهت  ـ یا زا جـنـ تسا کـه  يا  هنوگ  هب  دـیوگ  یم  نخـس  وا  كانلوه  تاـیانج  ینایفـس و  ياـهراک  زا  ـی کـه  تا ـ یاور

دراد و نـه دو  ـ جو ـیـش  گد ـ نز سو  ـ ما رد قـ ـفـه  طا ـت کـه نـه عـ ـسا ـی  یا ـهـ نا ـ ـس ـ نا نیرتلدگنـس  زا  وا  دزرل . یم  اـهلد  دوـش و  یم  تـسار 
رد تـسا و  ریظن  مـک  وا ، رب  تءارج  ادــخ و  تاررقم  نتــسکش  رظن  زا  تساــهناسنا و  نیرتـمرجم  نـیر و  ـ ترا ـتـکـ یا جـنـ ـم ،  حر مـهـر و 

تسا .  دننام  یب  یلدگنس ،  تواسق و 
اب رادرک  هتسیاش  ناملسم و  ناوناب  هب  دشک و  یم  تارـشح  ناسب  یناسآ ،  هب  ار  اهناسنا  هک  تسا  يزیرنوخ  رـصنع  دراد . نایوما  زا  داژن  وا 

ددرگ . یم  بکترم  ار  یتیانج  ره  هدومن و  لالح  ار  یمارح  ره  دراد و  یم  اور  تمرح  کته  یلدگنس ، 
، وا هک  ارچ  دنراد ، هتشابنا  هلآ  هیل و  هللا عـ یلص  ربمایپ  نادناخ  يالاو  ماقم  هب  تبـسن  یهاوخدب ،  هنیک و  زا  ییاهلد  شراکمتـس  نارای  وا و 

هدولآ نآ  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  نوخ  هب  قفرم  ات  اهتسد  ـت کـه  ـسا هشیپ  رفک  نایوما  دوخ ، دیلپ  ناگتـشذگ  ثراو 
دنراد .

دو کـه ـکـب مـی شـ تر ار مـ ـی  تا ـ یا جـنـ دشخب . دادتما  ار  شیوخ  دیلپ  دادجا  تنایخ  طخ  یپایپ و  تایانج  نآ  ـد تـا  شو وا نـیـز مـی کـ و 
دنیآرد . هجض  هب  ناینیمز  ناینامسآ و  اهتواسق ، عیاجف و  نآ  زا  هدمآ و  رد  هزرل  هب  اهنآ  زا  اد  شر خـ عـ

ـت حا ـ قو وا بـا  يور مـی کـنـنـد و  یهارمه و پـیـ ار  وا  شدوخ  شامق  زا  یهوبنا  هک  يزوت  هنیک  نکش و  نوناق  رـصنع  دروم  رد  ورنیا ، زا 
رد ار  همه  نادجو ،  مرش و  نیرتمک  ایح و  سرت و  يا  هرذ  نودب  ار  نآ  تاناکما  تردق و  لی و  تـحـمـ ـعـه ،  ما رو و جـ ـ ـش ار بـه کـ دو  خـ

تشادنپ ؟  ناوت  یم  هچ  دریگ ، یم  راکب  شرابررش  هدولآ و  نورد  ياه  هتساوخ  هار 
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مالسا خیرات  ياه  هرود  نیر  ـ ترا ـ برر نیرتدب و شـ زا  دنک ، یم  تمو  نآ حـکـ رد  ـی ))  نا ـفـیـ ـس  )) ار کـه ـی  ها ـ تو نارود کـ ـتـی کـه  ـسار
ناسنا .  خیرات  راودا  ناراگزور و  نیرتهایس  نیرتدب و  زا  هماکدوخ ،  شکرس و  راکزواجت  نیا  ینارمکح  راگزور  تسا و 

یم تشک  اه  هعجاف  اهجنر و  اهتبیصم ، دنارتسگ . یم  ار  ملظ  دناشفا و  یم  دادیب  رذب  ـت مـی کـنـد و  کر ـت کـه حـ ـسا يرا  ـ کزوا وا تـجـ
عون ره  دـقاف  وا  ینارمکح  نامز  رد  رـشب  یگدـنز  هک  يا  هنوگ  دراد بـه  اـپرب مـی  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  يارب  اههاگراتـشک  دـنک و 

ددرگ . یم  يرشب  قوقح  یناسنا و  شزرا  عون  ره  زا  یهت  تمارک و 
رواجم قطانم  زاجح و  قارع ،  ـه ،  یرو سـ ریظن ، نآ  ياهروشک  هنایمرواخ و  يارب  یگرزب  جنر  راکشآ و  تبیـصم  نی ،  ـهـمـگـ ـس يال  وا بـ

گرزب و يالب  نیا  دروم  رد  مالسلا )  هیلع   ) رون ناماما  رگید  و  مال )  ـ سلا ـه  یل عـ  ) نانم ؤمریما  ربمایپ و  زا  تهج  نیمه  هب  دوب . دهاوخ  اهنیا 
تفای .  یمالسا  عبانم  رد  ناوت  یم  يرایسب  تاشرازگ  تایاور و  دریگ ، رد بـر مـی  ار  ـی کـه هـمـه  باذ تفآ و عـ نیا 

درک و داـی  داد ، دـهاوخ  خر  برغم  قرـشم و  ناـیم  هک  يا  هنتف  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  رب  ـ ما پـیـ ـد کـه :  نا هدروآ  ـفـه  یذ زا حـ 1 ـ 
دومرف :

یلا اـشیبج  نیـشیج :  ثعب  فـیـ ـق ،  ـش ـ مد لز  یتح یـنـ کـلذ  روف  یف  سباـیلا  يداولا  نم  ینایفـسلا  مهیلع  جرخی  کلذـک  مه  فـبـیـنـمـا  ))
نوحـضفی فالآ و  هثالث  نم  رثکءا  نولتقیف  دادغب ـ  ینعی  ۀـنوعلملا ـ  ۀـنیدملا  نم  لباب  ضرءاب  اولزنی  یتح  ۀـنیدملا ،  یلا  رخآ  قرـشملا و 

سابعلا .  ینب  نم  شبک  ۀئامثالث  اهب  نولتقی  ةءارما و  ۀئام  نم  رثکءا 
شیحلا کلذ  قحلت  ـۀ فـ فو ـ کلا يد مـن  ـۀ هـ یار جرختف  ماشلا ،  یلا  نیهجوتم  نوجرخی  مث  اهلوح ، ام  نوبرخیف  ۀـفوکلا  یلا  نوردـحنی  مث 

مئانغلا .  یبسلا و  نم  مهیدیءا  یف  ام  نوذقنتسی  ربخم و  مهنم  تلفیال  مهنولتقیف ، 
هللا ءاد بـعـث  ـیـ بلا او بـ ـ نا اذا کـ حـتـی  یلا مـکـۀ ،  نیهجوتم  نوجرخی  مث  اهیلایلب ، مایءا  هثالث  اهنوبهتنیف  ۀـنیدملاب ،  یناثلا  شیجلا  لـحی  و 
اهنم تلفیالو  اهدنع  مهب  هللا  فسخی  ۀبرض  هلجرب ،  ضرالا ـ  برضی  يءا  اهبرـضیف ـ  مهدبءاف ،  بهذا  لیئر !  یـا جـبـ لو :  ـل فـیـقـ یئر جـبـ

( 458  ...(() ۀنیهج نم  نالجر  الا 
ینعی : 

دور ـشـق فـ مد رد  جور مـی کـنـد و  نا خـ ـ نآ ـد  ـض رب  سبای ،  يداو  کشخ  هرد  زا  ینایفـس ،  مانب  يدیلپ  رـصنع  جوا فـتـنـه ،  نا  رد هـمـ
لباب ـیـن  مزر رد سـ وا  ها  سـپـ دراد . هرو گـسـیـل مـی  ـنـه مـنـ ید يو مـ ار بـسـ ير  ـگـ ید قرـشم و  يوسب  یکی  هاپـس ،  ود  هاگنآ  ـد . یآ مـی 

بحاصت و روز  ار بـه  نز  ـد  ـص زا یـک  ـر  تار دشک و فـ یم  ار  رفن  رازه  هس  زا  شیب  دیآ و  یم  دورف  تسا  هدـش  نیرفن  هک  دادـغب  رهـش  و 
دزاس . یم  دوبان  ار  سابع  ینب  ياهتیصخش  اه و  هرهچ  زا  رفن  دصیس  دننک و  یم  تمرح  کته 

مچرپ نآ ،  یپ  زا  دروآ . یم  يور  ماش  نآ بـه  زا  سپ  دنک و  یم  بیرخت  ار  نآ  فارطا  ياه  هناخ  ددرگ و  یم  ریزارس  هفو  سـپـس بـه کـ
ار همه  يدیدش ،  راکیپ  نمـض  دسر و  یم  اهنآ  هب  هار  رد  تکرح و  نانآ  يوسب  اجنآ  زا  هدمآ و  رد  زازتها  هب  هفوک  رد  یتاجن  تیادـه و 

همه دـناسرب و  نانآ  هناحـضتفم  تسکـش  ناسر  ربخ  ات  دـنام  یمن  یقاـب  ینایفـس  هاپـس  زا  رف  يا کـه یـک نـ ـه  نو دزا بـه گـ ـ ـس یم  دوباـن 
دزاس . یم  دازآ  زین  ار  یگنج  مئانغ  ناریسا و 

ـد تـا نروآ يور مـی  يو مـکـه  ـهـر بـسـ ـش زا  نآ  زا  سپ  دنک . یم  تراغ  ار  نآ  زور  هنابـش  هس  ددرگ و  یم  دراو  هنیدم  هب  وا  رگید  هاپس 
دزاـس و دوباـن  ار  ناـنآ  دورب و  هک  دـهد  یم  روتـسد  دزیگنا و  یم  رب  ناـنآ  يوس  ار بـ ـل  یئر ـد جـبـ نواد ـنـد کـه خـ ـسر ـی مـی  نا ـ با بـه بـیـ

یمن یقاـب  رفن  ود  زج  درب و  یم  ورف  ار  ناـنآ  همه  ادـخ  ناـمرف  هب  نیمز  هک  دروآ  یم  دورف  نیمز  نآ  رب  یتبرـض  دوـخ  ياـپ  اـب  لـیئر  جـبـ
دنام ....

ـیـم مـی کـنـد، سر ار تـ هد  ـنـ یآ يا  اهدادخر و فـتـنـه هـ زا  یخرب  هک  نایب ))   )) مانب شروهشم  هبطخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمر  ـیـ ما 2 ـ 
میروآ :  یم  ار  نآ  زا  ییاهزارف  هک  دهد  یم  ربخ  ینایفس ،))   )) جورخ زا  هل  زا جـمـ
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نامزلا !!  کلذ  یف  ینایفسلا  نم  اهب  لحی  ام  و  هذه ...  مکنافوکل  لیوای  الءا ! ))...
نیش ....  همسا  لوءا  ۀمعاشق  ثویل  ۀمغارض و  دوسءا  اهدو  قا تـقـ بـخـیـل سـبـ ـیـۀ هـجـر ، حا ـهـا مـن نـ یلا ـی  تءا یـ

هلاجر ریزغ و  هرـش  لـیوط و  هرمع  مک ،  ءاـسن  کـتهی  مکلاـفطءا و  حـبذی  مکمیرح و  کـلمی  مکرادـب ،  هلوزن  نم  مکناـفوکل  لـیوا  فـیـ
ۀمغارض .... 

میرحلا ....  اهیف  یبسی  زیزعلا و  اهیف  لذی  تال ،  ـ خد ثال  ةر ثـ ـصـ بلا ـل  خد یـ ـی ،  نا ـفـیـ سلا نا  و  الءا !
تایار :  ثالث  فالتخا  ینایفسلا :  جورخ  ۀمالع  و 

مهنم .  اهب  لحیام  رصمل و  لیوایف  برغملا ،  نم  ۀیار 
سراف .  ضرءا  نم  لاوءا  ةریزج  نم  نیرحبلا  نم  ۀیارو 

ماشلا .  نم  ۀیارو 
با ـحـ ــصءا تا  مو حـفـ ـم قـ کءا قـد جـ قار :  ـ علا ـل  هءا لو  فـیـقـ هرو ،  ـ ــسا ـبـ علا دــلو  ـل مـن  جر جر  ثـم یـخـ ـنـۀ ،  ـــس ـتـنـۀ  فلا مود  فـتـ

نولوقیف :  رصم  ماشلا و  ءاس  ؤر  یلا  نوعجری  نیطسلف و  ماشلا و  لهءا  برط  فـیـضـ ـۀ ،  فل ءاو مـخـتـ ـ هءا
 ، مهب لح  اذاف  اتـسر ـ  حـ ـا ـ : هل لا  ـع یـقـ ـضو بـمـ قشمد ،  ۀطوغب  هنوقفاوی  مث  هنوبلط ،  فـیـ ـی )  نا ـفـیـ ـسلا یـعـنـی  کل ( .  ـ ملا دلو  او  ـ بل ـ طءا

ةدیدع .  ۀعامج )  يءا :   ) ةدع سبایلا  يداولاب  هل  نوکی  ۀناهد و  ینب  بلک و  ینب  هلاوخءا :  جرخءا 
مه رمءای  بطخی و  مث  هدع ،  لوءا مـنـبـر یـصـ ـشـق و هـو  مد ـعـد مـنـبـر  ـص فـیـ ـمـعـۀ ،  جلا مو  جر مـهـم فـی یـ ـه یـجـیـبـهـم و یـخـ نا ثـم 

هیلع .  سانلا  عمتجی  یتح  اهب  جلیال  ۀطوغلا و  یلا  جرخی  مث  هوهرک ،  مءا  هوضر  هرمءا ،  اوفلاخیال  نءا  یلع  مهعیابی  داهجلاب و 
تایار :  ثالث  فلتختف  ماشلا ،  لهءا  بئاصع  یف  ینایفسلا  جرخی  کلذ  دنعف 

ءادوس . یهو  مجعلا  كرتلا و  ۀیارف 
ءارفص . هروسابعلا ،  نبال  نییربلل  ۀیارو 

ینایفسلل .  ۀیارو 
کل ار و یـمـ ـا کـثـیـ قل فـیـقـتـل مـنـهـم خـ ینایفـسلا ،  مهبلغی  مث  اـفلءا ، نوتـس  مـهنم  لـتقیف  ادـیدش ، ـالاتق  قرزـالا  نوـل بـبـطـن  فـیـقـتـتـ

ابذکالا )). هیلع  لاقی  ناک  ام  هللاو !   : )) هیف لاقی  لد فـیـهـم حـتـی  ـهـم و یـعـ نو بـطـ
لد لاز یـعـ ـ یال کلذ و  اولا  ـا قـ مل اولا  ـا قـ مل اوملع  ولو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ۀـما  یقلت  اـم  نوملعی  ـالو  نوبذاـکل ،  ـهـم  نا هللاو !  ))
ـ :  هل لاقی  ـع  ضو یلا مـ ریسی  رصم ، باب  نم  تارفلا  ربعی  مث  لاح ،  ءوسءاب  اهلهءا  نا  صمح و  یلا  هر  لوءا سـیـ فـ ـیـر ، ـس فـیـهـم حـتـی یـ

دلب ... دعب  ادلب  لخدی  لازیالف  عزج  فوخ و  کلذ  نم  مهلخدیف  هرب ،  مهغلبو خـ الا  دلب  یقبیالف  ۀمیظع ،  ۀعقو  اهب  هل  نوکیف  ابس ـ  ۀیرق 
ـا فلءا ـبـعـیـن  ـس ءاروزلا  فـیـقـتـل بـ قرـشملا ،  یلا  شیجو  ۀـنیدملا  یلا  اـشیج  شیجیف  قـلخلا ،  هـل  ـت  ناد ـق و قـد  ـش ـ مد یلا  ـع  جر ثـم یـ

لماح .!  ةءار  ـ ما ۀئءا  ـمـ قال نو ثـ ـبـقـر بـطـ یو
ۀیکاب ...  كاب و  نم  مکف  هذه ،  مکنافوک  یلا  شیجلا  جرخی  و 

الا ضرالا  هب  هللا  فسخو  الا  دـحءا  یقبیالف  ۀـمیظع ،  ۀحیـص  لـیئرب  حا بـه جـ ـ ـص ءاد  ـیـ بلا ـط  ـسو اذا تـ ـه  نا فـ ـنـۀ ،  ید ـ ملا ـا جـیـش  مءا و 
درت مورلا :  کلمل  ینایفسلا  لوقیف  مورلا ـ  دل  یلا بـ فار ـ  ـ شءا ـم  هو هلآ  ـه و  یل هللا عـ یل  هللا صـ لو  ـ ـسر دالوءا  نم  موق  بوهیف  نالجر ... 

يدیبع !!  یلع 
دحءا . هیلع  کلذ  رکنیالف  قشمد ،  عماجل  یقرشلا  جردلا  یلع  مهقانعءا  برضیف  هیلا ،  ـم  هدر فـیـ

نئادملاب ....  راوسءالا  دیدجت  کلذ  ۀمالع  نا  و  الءا !
راوسءالا ))؟ انل  رکذءا  نینم !  ؤملاریمءا  ای   : )) لیقف
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اهیلع ینبی  ۀـفوکلاو  روس  اهیلع  ینبی  ءاـضیبلاو  روس ، طـساو  یلع  ناروس و  اـمهیلع  ینبی  نارحلاو  زوجعلاو  ماـشلاب  روس  ددـجت   : )) لاـق فـ
ۀبحرلا یلع  روس و  ءاـطقرلا  یلع  روس و  نید  رطم  یلع  رو و  ـ ـس یل حـمـص  رو و عـ ـ ـس ـس  نو راـید یـ یلع  روس و  رتـشوش  یلع  ناروس و 

روس . ۀعلقلا  یلع  روس و  دنه  رید  یلع  روس و 
ۀیرقب مث  ۀـقرلاب ،  مث  بلحب  تپمث  صمحب ،  ۀـعقو  لوءاف  ما ،  ـع عـظـ یا ـ قو هل  نو  ـی تـکـ نا ـفـیـ ـسلا اذا ظـهـر  ـه  ناو الءا ! سا !  ـ نلا ـر  ـشا مـعـ

افلءا . نیتس  ینایفسلا  مهنم  لتقی  ۀمیظع ،  ۀعقو  یهو  لصوملاب  مث  نیبیصنب ،  مث  نیعلا ،  سءارب  مث  ءابس ،
 ، هیقر هجیدخ و  بنیز و  یسوم و  رفعج و  ۀمطافو و  نیـسح  نسح و  یلعو و  دمحم  هم :  ـ ـسا ـی یـقـتـل کـل مـن  نا ـفـیـ ـسلا لاز  الو یـ ... 

دمحم .!! لآل  اقنح  اضغب و 
جرخیف کلذ ،  ـه بـ با ـحـ ـصءا ـر  مءا ـ یو یـصاعملاو ،  رمخلا  برـش  یلع  فکتعا  هدـل  یلا بـ ـل  خد اذا  فـ ما ...  ـ ـشلا یلا  ـا  مز ـع مـنـهـ جر و یـ

مث اهب ، لعفیف  ـق ،  یر ـ طلا ـط  ـسو ـجـر بـهـا فـی  فءا هل :  لو  ـه فـیـقـ با ـحـ ـصءا یلا بـعـض  اهعفدیف  ةءارمالاب  رمءای  ۀـبرح و  هدـیبو  ینایفـسلا 
کلذ .  هیلع  رکنی  نءا  دحءا  ردقی  الف  هما ،  نطب  نم  نینجلا  طقسیو  اهنطبرقبی 

هر فـی کـل ثـم یـشـیـع خـبـ نا ،  ـ مزلا ـب  حا وه صـ یتیرذ و  نم  مئاقلا  جورخب  هللا  نذءایو  تاوامسلا  یف  ۀکئالملا  برطضت  کلذ  دن  فـعـ
نا لـطابلا  قهز  قـحلا و  ءاـج  : )) ایندـلا لـهءا  ـیـح فـی  ـص فـیـ سد ،  ـقـ ملا ةر بـیـت  ـخـ ـص یل  ـل عـ یئر جـبـ ذـئ ـ  حـیـنـ لز ـ  فـیـنـ نا ،  مـکـ

اقوهز )). ناک  لطابلا 
هوبیجءاف ۀـکم  ضرءا  نم  جراخ  دـمحم ، لآ  يدـهم  اذـه  نا  لوقءا :  او مـا  ـمـعـ ـسا هللادا !  یـا عـبـ  : )) ـیـحـتـه ـص ـل فـی  یئر لو جـبـ فـیـقـ

( 459 ...(()
ینعی : 

زا يدـهم ،  روهظ  هناتـسآ  رد  نامزلارخآ  خـیرات و  تکرح  نیـسپاو  رد  هچنآ  امـش و  راـید  رهـش و  نیا  هفوک !  رب  ياو  دـی ! ـ ـشا شو بـ بـهـ
ددرگ . یم  دراو  نآ  رب  ینایفس 

تسخن فرح  هک  ـت  سو ها پـ ـتـخـو و سـیـ ـشرد يو هـیـکـل و  يا قـ هدر  ـ کر ـ ـس نار کـه  ـی گـ ها ـپـ ـس بـا  ( 460 (() هـجـر  )) ـیـه حا نـ زا  وا 
ددرگ . یم  امش  رهش  دراو  دنک ، یم  یهدنامرف  ار  كافس  هاپس  نآ  تسا و  نیش ))   )) شمان

هب درب و  یم  رس  هنامحر  یب  ار  ناتنا  ـ کدو دوش و کـ یم  کلام  هنابـصاغ  ار  امـش  میرح  وا  امـش ! ياه  هناخ  هب  وا  دورف  زا  و  هفوک !  رب  ياو 
دنکاب . یب  هدنردریش و  ناسب  وا  نایوجگنج  رایسب و  وا  ترارش  ینالوط و  وا  رمع  دراد . یم  اور  تناها  هنامرشیب  ناتنانز 

دـشک و یم  تلذ  هب  ار  نیمزرـس  نآ  نازیزع  ددرگ . یم  اـجنآ  دراو  درب و  یم  شروـی  هرـصب  هب  راـب  ـه  ـس ـی  نا ـفـیـ ـس ـیـد کـه  ـشا ها بـ ـ گآ
تراسا .  هب  ار  شنانز 

تساهنآ :  دروخرب  مچرپ و  هس  فالتخا  ینایفس ،  جورخ  هناشن 
دوش . یم  بکترم  يرایسب  تایانج  اجنآ  رد  ددرگ و  یم  رصم  دراو  هک  برغم  زا  یمچرپ 

ماش .  زا  یمچرپ  و  دیآ . یم  رد  زازتها  هب  سراف ))   )) نیمزرس زا  ( 461  (( ) لاوءا  )) هریزج زا  نیر ))  بـحـ  )) زا ـمـی  چر و پـ
: دـنیو قار مـی گـ ـل عـ ها یم کـنـد و  جورخ  ساـبع ))   )) نادـنزرف زا  يدرم  نآ  زا  سپ  تفاـی و  دـهاوخ  هـمادا  لاـس  کـی  هـنت ،  ـن فـ یا

دندمآ )). هفلتخم  ءارآ  باحصا  نارگدادیب و  ای  ناگنهرباپ  هورگ  ))
دیورب و امش  : )) دوش یم  هتفگ  نا  ـ نآ دنروآ و بـه  یم  يور  رصم  ماش و  نارادمدرس  يوسب  دندرگ و  یم  هرهلد  راچد  نیطسلف  ماش و  لها 

دیبلطب )). يرای  هب  ار  وا  دیهاوخب و  ار  ینایفس ،  ینعی  اورنامرف ، رسپ 
دیآ یم  دورف  (462 (( ) اتسرح  )) ما قشمد بـنـ زا  يا  هطقن  رد  دیامن و  یم  تقفاوم  نانآ  تساوخ  اب  وا  دننک و  یم  توعد  ار  ینایف  نا سـ ـ نآ

ياـههورگ تسا ،  قـشمد  زا  يا  هقطنم  هک  کـشخ  ناـبایب  رد  دروآ و  یم  در  اـجنآ گـ رد  ار  شیوـخ  يرکف  ناگتـسب  اـه و  ییاد  همه  و 
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دندنویپ . یم  وا  هب  هک  دراد  رادفرط  يددعتم 
زارف رب  راب  ـتـیـن  ـس يار نـخـ دور و بـ یم  دجـسم  هب  قشمد  رد  نانآ  همه  هارمه  هب  هعمج  زور  دنک و  یم  تباجا  ار  نانآ  توعد  ینا  سـفـیـ

تـسد وا  اـب  شنانخـس ،  ندـی  ـنـ ـش نا نـیـز بـا  ـ نآ دا مـی کـنـد و  تو بـه جـهـ ـ عد ار  ناـنآ  شیوخ  ربنم  نیتسخن  رد  دریگ و  یم  رارق  ربنم 
دننکن . ینامرفان  دشابن ، ای  دشاب  لیم  قباطم  هاوخ  ار ، وا  تاروتسد  هک  دنهد  یم  تعیب 

سءار رد  ینایفــس  هـک  تساـجنیا  دـننک و  یم  عاـمتجا  وا  درگ  رب  مدرم  هـمه  دور و  یم  ( 463  (( ) هطوـغ  )) ماــنب يا  سـپـس بـه نـقـطـه 
دزادرپ : یم  فالتخا  هب  مچرپ  هس  دنک و  یم  جورخ  ماش ،  مدرم  زا  ییاههورگ 

تسا .  گنرهایس  هک  مجع  كرت و  زا  یمچرپ  1 ـ
تسا .  سابع  دنزرف  مچرپ  هک  گنر  درز  یمچرپ  2 ـ

وا . هاپس  ینایفس و  زا  یمچرپ  و  3 ـ
زور ـی پـیـ نا ـد و سـفـیـ نا ـیـن مـی مـ مز هتشک بـر  رازه  دهد و 60  یم  خر  نانآ  نایم  رد  یتخس  راکیپ  قزرا ))  نطب   )) مانب يا  رد نـقـطـه 

تـسخن نانآ  ناـیم  رد  دروآ و  یم  رد  فرـصت  هب  ار  لـیابق  زکارم  نیمزرـس و  ما مـی کـنـد و  ار قـتـل عـ يرا  ـیـ ـس مدر بـ ددر و مـ مـی گـ
تسا )).  ساسا  یب  هدش ،  شرازگ  ام  هب  ینایفس  يرگدادیب  زا  هچنآ  ره  : )) دنیوگ یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنک  یم  را  ـتـ فر ـه  نالدا عـ

هب ینایفس ،  تواقـش  ترارـش و  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  هک  دنناد  یمن  دنیوگ و  یم  غورد  نانآ  دنگوس ! يادخ  ـا بـ ما
تلادـع ار  وا  دنتـشادن و  وا  دروم  رد  يا  هناحولداس  رادـنپ  نین  ـتـنـد چـ ـس ـ ناد ـر مـی  گا هک  ارچ  ددرگ . یم  راتفرگ  يدادـیب  هعجاـف و  هچ 

دنتفگ . یمن  هاوخ 
هک ددرگ  یم  زاغآ  وا  تکرح  نیت  ـ ـس هاگنآ نـخـ دزاس ، یم  هشیپ  ار  تلادـع  دـنک و  یم  يراتفرـشوخ  نانآ  اب  یتدـم  هاتوک  وا  لاحره  هب 

هزاورد هب  دـنک و  یم  روبع  تارف  زا  دور ، یم  دـننراذگ ، یم  راـگزور  طیارـش ، نیرت  تخـس  رد  نآ  مدرم  هک  ( 464  (() صمح  )) يوسب
اج همه  نآ  ـت کـه خـبـر  شاد دهاوخ  ینیگمهس  راکیپ  میظع و  دادخر  اجنآ  رد  دراد . رارق  ابس )) هیرق   )) هک يا  هطقن  هب  دسر و  یم  رصم 

طوقـس وا  ربارب  رد  يرگید ،  زا  سپ  یکی  اهرهـش  ددرگ و  یم  هرهلد  سرت و  زا  زیربل  وا  تواقـش  تنوشخ و  زا  اـهلد  ددرگ و  یم  رـشتنم 
دنک . یم 

دراد و یم  لیـسگ  هنیدـم  يوسب  نارگ  یهاپـس  وا  دـنوش و  یم  کـیدزن  وا  هب  مدرم  ددرگ و  یم  زاـب  قـشمد  هب  هنارورغم  هناتـسم و  سپس 
هفوک هب  وا  هاپس  هاگنآ  و  دفاکش . یم  ار  رادراب  نز  مکش 300  دنک و  یم  ماع  لتق  ار  رفن  رازه  دادغب 70  رد  قرشم ،  يوسب  رگید  یهاپس 

دوش . یم  يراج  نز ،  درم و  نامشچ  زا  اهکشا  هچ  دسر ، یم 
لیئربج نیگمه  شور سـ بـا خـ ـد ، سر ینازوس مـی  کشخ و  نابایب  هب  هک  یماگنه  تسا ،  هتشاد  لیـسگ  هنیدم  يوسب  هک  ار  یهاپ  ـ ـس ـا  ما

درب . یم  ورف  ادخ  نامرف  هب  نیمز  ار ، نت  ود  زج  نانآ  همه  ددرگ و  یم  وربور 
هب ار ، وا  ناـگدرب  هـک  دـهاوخ  یم  مور  رب  ـ هر زا  ینایفـس  دـنور و  یم  مور ))   )) هـب وا  ترارـش  زا  ربماـیپ  نادـنزرف  نیرتفیرـش  زا  یهورگ 

یقرـش هاگرذگ  رد  ار  نانآ  ندرگ  دهد  یم  روتـسد  ینایفـس  دهد و  یم  تشگزا  ریگتـسد و بـ ار  نانآ  زین  وا  دـهد و  تشگزاب  شروشک 
دنک . یمن  ارچ  نوچ و  هنارگدادیب ،  روتسد  نیا  رب  مه  یسک  و  دننزب ... قشمد  عماج  دجسم 

تساهرهش .  رود  رب  یتظافح  ياهراوید  اه و  هقلح  دیدجت  نآ ،  هناشن  زا  هک  دیشاب  هاگآ 
هنوگچ ))؟  : )) دندیسرپ

(466 (() طساو  )) رهش و بـر  ( 465  (() نار حـ  )) و زوجع ))  )) رهـش رود  رب  ددرگ ، یم  نامتخاس  ـد  ید ما تـجـ ـ ـش ـی  عا ـ فد راو  ـ ید : )) دو ـ مر فـ
((، ـتـر شو شـ  )) رب هنوگ  نیمه  ددرگ . یم  داینب  یعافد  راوید  ود  زا  يا  هریجنز  هفوک  فارطا  رب  دوش . یم  هتخاس  یعافد  راوید  ءاضیب ))  )) و

ای یعاــفد  راوـید  مادــک  ره  و ... حـمـص ))   ((، )) ـس نو تـ  )) نیمزرــس (، 467  (() ـه قر  ((، )) ناد هـمـ  ((، )) ـل ــــصو مـ  ((، )) ـیـه مورا ))
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. ددرگ یم  داجیا  یتینما  یماظن و  ياههاگیاپ 

ینایفس یعاجترا  شبنج  زا  هدرشف  شرازگ 

ینایفس  یعاجترا  شبنج  زا  هدرشف  شرازگ 
رد داد  ـ خر ـتـیـن  ــس نـخـ داد . دـهاوخ  يور  ینیگمهــس  ياهدادـخر  ددرگ  رهاـظ  ینایفــس  هـک  هاـگنآ  دیــشاب ، شوـهب  مدرم !  يا  نا  هـ
(، 468  (() نیعلا سءار   ((، )) هاپـس  )) رد بیترت  هب  هاـگنآ  هـقر ))   )) رد سپـس  بـلح ،))   )) رد نآ  لاـبند  بـه  دو ، ـد بـ هاو خـ حـمـص ))  ))

دهد . یم  يور  یمیظع  ياهدادیور  (، 470  (() لصوم  )) و ( 469  (() نیبیصن ))
شمان هک  سکنآ  ره  هژیوب  دهد ، همادا مـی  شیوخ  راتـشک  هب  هراومه  وا  دـشک . یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  مدرم  زا  رفن  رازه  ینا 60  سـفـیـ

رد تلاسر  یحو و  نادناخ  یتسود  زا  یناشن  دشاب و  هیقر ،  ـجـه و  ید خـ بنیز ،  یسوم ،  رفعج ، همطاف ،  نیـسح ،  نسح ،  یلع ،  دمحم ،
لد رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  زا  راکزواجت  رـصنع  نیا  هک  یتوادـع  هنیک و  رطاـخ  هب  هناـم و  ـ حر یب  دوش ، هدـید  وا 

ددرگ . یمرب  ماش  هب  سپس  دوش ، یم  هتشک  دراد ، شا  هنیکرپ 
تیانج هانگ و  ماجنا  هب  ار نـیـز  ـش  یو ناوریپ خـ نارای و  دنیـشن و  یم  تیـصعم  هانگ و  باکترا  بارـش و  ندیـشو  يار نـ يا بـ رد نـقـطـه 

نانز اب  دـیوگ  یم  شنارای  هب  دـهد و  یم  انز  روتـسد  دراد  یحالـس  تسد  رد  هک  یلاح  رد  دزیخ  یمرب  هانگ  سلجم  زا  دـهد . یم  ناـمرف 
یم اهتواقـش  نینچ  بکترم  اهنآ  و  دنـشک . یم  نوریب  اهمحر  زا  ار  ناکدوک  دـننک و  هراـپ  ار  ناـنز  مکـش  هاـگنآ  دـندرگ  اـشحف  بکترم 

دنیب . یمن  دوخ  رد  ار  اهتواقش  اهیدیلپ و  نیا  زا  نانآ  نتشاد  زاب  ناوت  سک  چیه  دندرگ و 
لسن زا  هک  ار  نامزلا  بحاص  لآ مـحـمـد و  مئاق  رو  نا ظـهـ ـ مر اد فـ ـد و خـ نو لا مـی شـ نا حـ ـشـ یر پـ نا ،  ـتـه گـ شر ـت کـه فـ سا ـن جـ یا

رد يا  هرخص  زارف  رب  ماگنه  نآ  رد  لیئربج  ددرگ و  یم  شخپ  یتیگ  رـسارس  رد  وا  روهظ  ربخ  گنرد  یب  دنک . یم  رداص  دشاب ، یم  نم 
هک :  دهد  یم  ادن  نایناهج  هب  باطخ  دیآ و  یم  دورف  سدقملا  تیب 

( 471 .(() اقوهز ناک  لطابلا  ّنا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  ))
ینعی : 

هب میوگ  یم  هچنآ  ادخ ! ناگدنب  : )) دیوگ یم  و  دوب . یندـش  دوبان  ـل ،  طا ـتـی کـه بـ ـسار ـد ، یدر دو گـ ـ با داد نـ ـل و بـیـ طا ـد و بـ مآ حـق 
دیراپسب . ناج  شوگ 

تسا و هدرک  تکرح  هکم  زا  کنیا  تسا و  دمحم  لآ  يد  مـهـ ـت ،  ـسا هدر  رو کـ ـی کـه ظـهـ نا گرز جـهـ ـگـر بـ حال ـ ـصا ـن  یا مدر !  مـ
دییوگ )). خساپ  ار  شتوعد  دیونشب و  ار  وا  ینامسآ  یناهج و  يادن 

دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  زا  3 ـ
اذا يردـجلا ،  رثءا  ههجوـب  ۀـماهلا ،  مخـض  هجوـلا ،  ـش  حو ـعـۀ ،  بر ـل  جر ـو  هو ـس  با ـ یلا يداوـلا  دا مـن  ـبـ کءـالا ۀـل  ـ کآ ـن  با جر  یـخـ ))

( 472  .(() نیعم رارق و  تاذ  ضرءا  یتءای  یتح  نایفس ،  یبءا  دلو  نم  وه  ۀسب و  نا بـن عـنـ عـثـمـ ـمـه ،  سا روعءا ، هتبسح  هتیءار 
ینعی : 

طسوتم و یتماـق  ياراد  وا  دـنک . جور مـی  خـ سباـی ))  يداو   )) اـی نازوس  کـش و  ـیـن خـ مزر ـ ـس نآ  زا  هراو ،  ـ خر نز جـگـ نآ  ـد  نزر فـ
ماـن ینیب .  یم  مشچ  کـی  ار  وا  يرگنب ،  هک  شا  هفاـیق  هب  تسا .  هلبآرپ  یتروـص  تشرد و  يا  هـلک  زیگنا ، ساره  يا  هرهچ  هناـشراهچ ، 

دور . یم  شیپ  تارف ،  هلجد  رانک  هفوک و  عماج  دجسم  ات  جورخ  زا  سپ  نایفسوبا و  رابت  زا  تسا و  هسبنع ))  نب  نامثع   )) شدیلپ
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  4 ـ

اهتکردءا : نا  کل ...  اهرکذا  تامالع  يرت  یتح  الجر  ادی و ال  كرحت  ضرءالا و ال  مزلا  رباج ! ای  ))
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ینع .  يدعب ـ  نم  هب ـ  ثدح  نکلو  کلذ  كردت  كارءا  ام  سابعلا و  ینب  فالتخا  اهلوءا :
هفئاط طقـست  ۀیباجلا و  یمـست  ما  ـ ـشلا يرق  نم  ۀیرق  فسخت  حتفلاب و  قشمد  ۀیحان  نم  توصلا  مکئی  ـجـ یو ءا  ـ ـس ـ ملا يدا مـن  دا یـنـ و مـنـ

كر حـتـی ـ تلا ناو  ـ خا ـیـقـبـل  ـس مورلا و  قـتـل )  يءا :   ) جر و یـعـقـبـهـا هـ كرتلا .  ۀـیحان  نم  قرمت  ۀـقرامو  نمیءالا  قشمد  دجـسم  نم 
( 473  ... . (() ۀلمرلا اولزنی  یتح  مورلا  ۀقرام  لبقتسو  ةر  ـ یز ـ جلا اولز  یـنـ

ینعی : 
ار نامزلارخآ  رگا  هتبلا  باتـشم .  نانآ  يوسب  نکم و  قیدصت  ار  تیودهم  نیغورد  نایعدم  زگر  ـیـن و هـ ـش تا بـنـ ـه  نا رد خـ ـر ! با يا جـ

يدرک :  كرد 
هب نم  زا  اما  ینک ،  كرد  ار  ثداوح  نآ  نامز و  نآ  امش  منک  یمن  رکف  تسا .  سابع  ینب  فالتخا  ير و  ـیـ گرد ـه :  نا ـ ـش ـتـیـن نـ ـس نـخـ

وگزاب ! ار  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  نیا  نارگید ، 
یم نایناهج  شوگ  هب  قشمد  يوس  زا  هک  تسا  يزوریپ  يادن  نینط  زین  دهد و  یم  ادن  نامـسآ  زا  هک  تسا  يا  هدننک  ادـن  رگید : هنا  ـ ـش نـ

يراـکزواجت دزیر و  یم  ورف  قـشمد  عماـج  دجـسم  تسار  تمـسق  دور ، یم  ورف  هیباـج ))   )) ماـنب ماـش  ياهاتـسور  زا  ییاتـسور  دـسر و 
رد ناـکرت ))   )) هاـگنآ دوـب ، دـهاو  خـ مور ))   )) رد جر  جر و مـ ـی و هـ ـشا ور پـ نآ فـ زا پـی  ددر . جرا مـی گـ قـح خـ نـید  زا  سانـشرس 

دنیآ . یم  دورف  هلمر ))   )) رد اهیمور  هریزج و 
، ددرگ یم  ناریو  هک  ینیمزرس  نیتسخن  داد . دهاوخ  يور  يرایسب  گرزب و  تافالتخا  نیمز  برغم  ـر  سار رد سـ لا  ـ ـس نآ  رد  ـر ! با يا جـ

دیآ : یم  رد  زازتها  هب  اجنآ  رد  هک  تسا  یمچرپ  هس  رطاخب  نآ  تسا و  ماش  نیمزرس 
هرهچ ،  درز  ای  بهصا ))   )) مچرپ

دراد . تروص  رب  دیفس  هایس و  ياه  هطقن  هک  يدرم  و  عقبا ))   )) مچرپ
ینایفس .  مچرپ  و 

دروآ و یم  رد  ياپ  زا  ار  نانآ  ـی ،  نا ـفـیـ ـس هورگ  دـهد و  یم  يور  یتخـس  راـکیپ  دوش و  ـیـر مـی  گرد ـقـع ))  با  )) ـی بـا نا ـفـیـ ـس هور  گـ
اجنآ دـسر و  یم  اسیقرق ))  )) ماـنب يا  هقطنم  هب  وا  هاپـس  دروآ . یم  قار  يو عـ ـ ـس ور بـ هاـگنآ  دزاـس ، یم  دوباـن  زین  ار  بهـصا ))   )) هورگ

دنوش . یم  هتشک  ناراکمتس  زا  رفن  رازه  دوش و 100  یم  ریگرد 
رد ترا  ـ ـسا ما مـی کـنـنـد و بـه  ار قـتـل عـ هفوک  مدرم  ناـنآ  دـسر  یم  رازه  هب 70  نآ  رامـش  هک  دراد  یم  لیـسگ  هفوک  هب  زین  یها  سـپـ
هب ار  دوخ  تعرس  هب  هک  ییورین  ـد . سر نا مـی  ـ ـسار فر خـ زا طـ ـی  یا ـمـهـ چر هک پـ تسا  كاندرد  طیارـش  نیا  رد  تسرد  و  دنروآ . یم 
ما ـه قـیـ فو ـل کـ ها زا  زا عـجـم و  يدرم  تسا .  مالسلا )  هیلع   ) يدهم نیتسار  نارای  زا  یهورگ  ورین ، نیمه  نایم  رد  ـد و  نا ـ ـسر یم  هفوک 
نا ار مـیـ وا  ـی  نا ـفـیـ ـس ـکـر  ــشل هد  ـ نا ـ مر ـا فـ ما ددر ، دراو عـمـل مـی گـ ینایفــس  ـد جـنـبـش  ــض كد بـر  ـ نا ـی  هور مـی کـنـد و بـا گـ

دناسر . یم  لتق  هر بـه  ـه و حـیـ فو کـ
هب شرازگ  دنک . یم  تکرح  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  اما  دراد ، یم  لیـسگ  هنیدم  يوس  هب  زین  یهاپـس  ینای  سـفـ
یم ترضح  یپ  زا  یهاپس  وا  تسا و  تکرح  رد  هک  يو مـ ـ ـس بـه  مال )  ـ ـسلا ـه  یل عـ  ) يدهم ترـضح  هک  دسر  یم  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف 

ددرگ . یم  هکم  دراو  وا ، شور  هریس و  رب  و  میلک ))  یسوم   )) ناسب یمارگ  نآ  دنسر و  یمن  ترضح  نآ  هب  نانآ  اما  دتسرف ،
هاپـس نیا  نازوس !  ـک و  ـش ـر خـ یو يا کـ  : )) هک دهد  یم  ادن  نامـسآ  زا  يرگ  يادن  دیآ و  یم  دورف  ینابایب  رد  ینایفـس  هاپـس  هدنا  ـ مر فـ
هنوگ هب  زین  ار  نانآ  ادـخ  دـنام و  یمن  یقاب  نانآ  زا  رفن  هس  زج  درب و  یم  ورف  ار  نا  ـ نآ نیمز ،  هک  تساجنیا  و  زاس ))! دوبان  ار  راـکزواجت 

دنادرگ . یم  رب  بقع  هب  ار  ناشیاهرهچ  دنک و  یم  رفیک  تدش  هب  خسم و  يا 
دیامرف : یم  هک  تساهنادب  هراشا  هفیرش  هیآ  نیا 
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( 474 ...(() اهرابدا یلع  اهدرنف  اهوجو  سمطن  نا  لبق  ـا مـعـکـم مـن  مل ـا  قد ـا مـصـ نلز او بـمـا نـ ـنـ مآ با  ـتـ کلا او  ـ توا ـن  یذلاا ـهـ یا یـا  ))
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  5 ـ

هلف یلع ،  ۀعیـش  سءارب  ءاج  نم   : )) هیدانم يدا  ۀـفوکلاب فـنـ مکتبحر  یف  هلحر  حرط  دـق  ینایفـسلا  بحاـص  ـ بوءا ـی  نا ـفـیـ ـسلا ـی بـ نا کـ ))
( 475  .(() مهرد فلءا  ذخءای  هقنع و  برضیف  مهنم )).  اذه   : )) لوقی هراج و  یلع  راجلا  بثیف  مهرد )).  فلءا 

ینعی : 
 : هک دننز  یم  راج  وا  ياهیچرا  ـت و جـ سا هدر  ارشیوخ گـسـتـ طاسب  امـش ، رهـش  نادیم  رد  هفوک و  رد  ینایف  ـ ـس مر کـه  ـی مـی نـگـ یو گـ

دراد )). هزیاج  مهرد  رازه  کی  دروایب  ار  يا  هعیش  رس  سکره  ))
دریگب . ار  هزیاج  مهرد  رازه  ات  درب  یم  رس  ندوب  هعیش  مرج  هب  ار  وا  دروش و  یم  هیاسمه  رب  هیاسمه  هک  تسا  ها  ـگـ نآ

دومرف : هک  دنا  هدروآ  ترضح  نآ  زا  زین  و  6 ـ
ـل تا ـهـر یـقـ شءا ـتـۀ  ـس ار ، ـهـ ـشر ـ ـش ـۀ عـ ـس هر خـمـ ـ خآ یلا  ـه  جور لوءا خـ ـب و مـن  جر ـه فـی  جور مو و خـ ـحـتـ ملا ـی مـن  نا ـفـیـ ـسلا ))

( 476 .(() ادحاو ـا  مو ـهـا یـ یل دز عـ ملو یـ ـهـر  شءا کل تـسـعـۀ  ـمـس مـ خلا رو  ـ کلا کل  اذا مـ فـ فـیـهـا ،
ینعی : 

شرو و ـ ـش جور مـی کـنـد و  ـب خـ جر ها  رد مـ وا  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ماـما  روهظ  یعطق  ياـه  هناـشن  زا  وا  جورخ  یناـیف و  سـ
ـل ما ـ ـش هـک  هـنا  روا مـیـ زا خـ ـیـعـی  ـسو ها بـر مـنـطـقـه  ـگـ نآ ها مـی جـنـگـد و  ـش مـ ـش ـد . ما ـجـ نا لو مـی  ها بـه طـ هدز مـ ـ نا وا پـ فـتـنـه 

دنک . یم  ینارمکح  تساک  مک و  نودب  هام  هن  دوش و  یم  طل  مـسـ ددر ، مـی گـ ـشـق و ... مد ـطـیـن ،  سل فـ ندرا ، 
دومرف : مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  دنا  هدروآ  زین  و  7 ـ

( 477  (() بجر یف  ینایفسلا  جورخ  موتحملا :  نم  موتحمب و  ـس  یل مو و مـنـه مـا  ـر مـحـتـ مءالا مـن  ))
ینعی : 

ینایفـس جورخ  یمتح ،  ياـه  هناـشن  هلمج  زا  یعطق ،  ریغ  یخرب  ریذـپان و  فلخت  تسا و  یعطق  روهظ ، مئـالع  اـه و  ـه  نا ـ ـش زا نـ ـی  خر بـ
تسا . 

هک :  تسا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  زا  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  8 ـ
هللا )).  تایآ  نم  ۀیآ  نع  الا  لجنت  مل  ماشلاب  ناحمرلا  فلتخا  اذا  ))

نینم ))؟!  ؤملاریمءا  ای  یهام  و   : )) لیق
کلذ ناک  اذاف  نیرفاـکلا ،  یلع  اباذـع  نینم و  ؤملل  ۀـمحر  هللااـهلعجب  فلءا ،  ۀـئام  نم  رثکءا  اـهیف  کـلهی  ماـشلاب  نوکت  ۀـفجر   : )) لا قـ

ربکءالا و عزجلا  دنع  کلذ  ماشلاب و  لحت  یتح  برغملا  نم  لبقت  ـفـر ، صلا تا  ـ یارلا ۀقوذحملا و  بهـشلا  نیذاربلا  باحـصءا  یلا  اورظناف 
رمحءالا . توملا 

مالسلا هیلع   ) يدهملا جورخ  اورظتناف  کلذ  ناک  اذاف  اتسرح ، اهل : لاقی  ـق  ـش ـ مد ـۀ مـن  یر ـف قـ ـس اور خـ ـظـ نا ـظـر فـ نا کلذ فـ نا  اذا کـ فـ
( 478 (.(()

ینعی : 
دراد )). یمرب  هدرپ  روهظ ، ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  زا  دندش ، ریگرد  ماش  رد  اه  هزین  ـی کـه  ما هـنـگـ ))

هنوگچ ))؟  : )) دندیسرپ
نانم ؤم  يارب  ـمـتـی  حر ار  نآ  ـد  نواد خـ دراذگ ، یم  ياجب  تافلت  رازه  دصکی  هک  داد  دهاو  خر خـ ما  ـ ـش رد  يا  هزرل  ـیـن  مز : )) دو ـ مر فـ

یناراوس دیفس و  هایس و  ياهبکرم  هار  چـشـم بـه  ـت ،  سو عو پـیـ ـ قو يداد بـ ـ خر نینچ  هک  یماگنه  دهد ، یم  رارق  نارفاک  يارب  يرفیک  و 
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تسا .  خرس  گرم  گرزب و  هثداح  نآ  هماگنه  هک  تسا  هاگنآ  دندرگ ، یم  ماش  دراو  برغ ،  زا مـ درز  يا  ـمـهـ چر اب پـ هک  شاب 
نینچ هک  یماگنه  شاب و  ( 479 (() اتسرح  )) مانب قشمد  هقطنم  رد  ییاتسور  نتفر  ورف  راظتنا  رد  تسویپ  عوقوب  يدادخر  نینچ  هک  ها  ـگـ نآ
دراو دنک و  یم  جورخ  نازوس ،  کشخ و  نابایب  نآ  سب ،  ای  يداو  زا  ینایفـس ،  هراوخ ،  رگج  نز  نآ  دنزرف  تسویپ ،  عوقوب  يدادـیور 

 ( مالسلا هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  راظتنا  رد  رگید  دش  نینچ  هک  هاگنآ  و  دریگ . یم  رارق  عماج  دجـس  ددر و بـر مـنـبـر مـ یم گـ قشمد 
دیشاب .

دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  زا  هتابن ))  نب  غبصا  (( ـ 9
لیخ نـم  نا  فـلءا عـنـ ـر  ـش ـنـی عـ ثاو بـل  ـل مـن کـ جر ـا  هر ـیـ مءا ءار ، ـۀ حـمـ یار ـی بـ نا ـفـیـ ـسلا جور  و خـ تا ...:  ـ مـال کلذـلو عـ ))... 

ةر یل عـیـنـه ظـفـ لا عـ ـمـ ـشلا ـیـن  علا ـمـس  طءا ـمـۀ ،  یز خـ هل :  لا  ـیـۀ یـقـ ما ـل مـن بـن  جر اهریمءا  ۀنیدملاو ،  ۀکم  یلا  هجوتی  ینایفـسلا 
نسحلا .))  یبءا  راد  : )) اهل لاقی  راد  یف  ۀنیدملا  لزنی  ـۀ حـتـی  یار هل  در  ـ تال لا .  ـ جرلا ـظـۀ یـمـثـل بـ یل غـ

ـط ـسو اذا تـ نا ،  ـل مـن غـطـفـ جر اهریما  ۀکم ،  یلا  دوعی  ۀعیـشلا  نم  سان  هیلا  عمتجا  دـقو  دـمحم  لآ  نم  لجر  بلط  یف  الیخ  ثع  ـبـ یو
ـهـم و فل ـن خـ مل ـۀ  یآ نو  ـکـ یو ـم  هرذ ـنـ یل ها ،  یلا قـفـ ـهـه  جو هللا  لو  ـل یـحـ جر ـالا  ـال یـنـجـو  فـ ـف بـهـم ،  ــس خـ ـیـض ،  بءــالا عا  ـ قلا

( 480  ((... . (() ـب یر نا قـ اوذ مـن مـکـ ـ خءا تو و  ـ فال او فـ ـ عز ذا فـ ير  ـ تول و   : )) ـۀ یآلا هذ  ـل هـ یوءا ذئ تـ ـ مو یـ
ینعی : 

نآ رادـمچرپ  هک  تسا  خرـس  مچرپ  اب  ینایفـس  جورخ  اـهنآ : هلمج  زا  تسا ...  ییاـه  هناـشن  مـال )  ـ ـسلا ـه  یل عـ  ) يد رو مـهـ يار ظـهـ بـ ... 
تسا .  بلک ))   )) هلیبق زا  يدرم 

وا ما  نـ ـت .  ـسا نا  ـ یو ـ ما زا  يد  ـ یل رـصنع پـ هاپـس ،  نآ  رادـمچرپ  هک  دـننک  یم  تکرح  هنیدـم  هـکم و  يوـسب  وا ، هاپـس  زا  راز نـفـر  12 هـ
مدرم هک  تسا  يا  هشیپ  تواسق  وا  تسا ـ  هتفرگ  ار  شمـشچ  يور  يدیفـس  هدرپ  تسا و  روک  وا  پچ  مشچ  هک  دشاب  یم  ـمـه ))  یز خـ ))

زا يدر  گرزب مـ يوجتـسج  رد  دوش و  یم  رقتـسم  اـجنآ  رد  دوخ  ددرگ ـ  یم  هنیدـم  دراو  اـت  دـبوک  یم  ار  اـج  همه  دـنک و  یم  هلثم  ار ،
تسا .  نافطغ  هفیاط  زا  يدرم  نآ  رادمچرپ  هک  ( 481) دراد یم  لیسگ  يو مـکـه  نار بـسـ ـی گـ ها سـپـ ـبـر ، ما ناد پـیـ ـ نا خـ

تاجن نانآ  زا  یکی  زج  درب و  یم  ورف  ار  نانآ  نیمز  دـسر ، یم  هنیدـم  هکم و  نایم  رد  يا  هطقن  هب  هک  یماگن  را هـ ـ کزوا ها تـجـ ـپـ ـس ـن  یا
یتربع سرد  دشاب و  ناراکزواجت  نآ  يارب  يرادشه  ات  دنادرگ  یم  رب  دزاس و بـه عـقـب  یم  هنوراو  زین  ار  وا  هرهچ  دـنوادخ  دـبای ، یمن 

ناگدنیآ .  يارب 
دیامرف : یم  هک  ددرگ  یم  رهاظ  هیآ  نیا  لیوءات  هاگنآ  و 

( 482  .(() بیرق ناکم  نم  اوذخاو  توفالف  اوعرف  ذا  يرتولو  ))
ینعی : 

دنزاس . ناشراتفرگ  کیدزن  یناکم  زا  دشابن و  ناشییاهر  دن و  ـ سر ها کـه سـخـت بـتـ ـگـ نآ ـر بـبـیـنـی  گا
زا رفن  رازه  دنیآ و 60  یم  دورف  يا  هطقن  رد  نانآ  دراد . یم  لیسگ  ـه  فو ار نـیـز بـه کـ ـش  یو يا خـ ـ هور زا نـیـ راز تـن  ـی 130 هـ نا سـفـیـ
یم موجه  اـهنآ  هب  دـیع  زور  رد  هلیخن ))   )) هقطنم رد  مالـسلا )  هیلع   ) دوه ترـضح  ربـق  را  رد کـنـ ـنـکـه  یا دوش تـا  یم  هفوک  دراو  ناـنآ 

رحاس . نهاک و  مانب  تسا  يزوت  هنیک  هماکدوخ  مدرم ،  ياورنامرف  دنرب ،
در بـه ترو مـی گـیـ ـیـعـی صـ سو را  دنباتـش و کـشـتـ یم  نانآ  يوسب  جورخ و  نهاک  رفن  رازه  اب 5  يرگید  هدنامرف  زین  دادغب  رهش  زا  و 

هرهچ تسد و  هک  يا  هزیـشود  نارازه  هفوک  زا  ددرگ و  یم  وبدـب  نیگنر و  تار ))  فـ  ، )) هتـشک رازه  اـههد  داـسجا  نوخ  زا  هک  يا  هنوگ 
دنرب . یم  فجن  رهش  هب  هتفرگ و  تراسا  هب  تسا  هدشن  هدید  نانآ 

دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  زا  يرگید  تیاور  رد  10 ـ 
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اهنآرق دشک ، یم  ار  نادنمشناد  دنز ، یم  رود  ار  قطانم  اهرهش و  همه  دنک ، یم  تکرح  هرصب  هفوک و  يوسب  رفن  رازه  اب 70  ـی  نا سـفـیـ ))
رد روبنط  رات و  یقیسوم و  نتخاون  هب  وا  دنک . یم  نالعا  مار  ار حـ لال  لال و حـ ار حـ مارح  دزاس ، یم  ناریو  ار  اهدجـسم  دنازوس ، یم  ار 
اور ار  ـتـی  ـشز ءا و  ـ ـش فـحـ دـهد ، یم  روتـسد  رهـش  زکارم  اـهکراپ و  رد  یگراوخ  بارـش  ـد و بـه  هد نا مـی  ـ مر ـا فـ هرازا اـه و بـ هچوک 

هکلب ـد ؛ نادر يور نـمـی گـ دراد و  زا نـمـی  ـی نـه تـنـهـا بـ مل روج و ظـ چـیه  زا  دزاس و  یم  میرحت  ار  تابجاو  همه  دـنک و  نـال مـی  ـ عا
دیازفا . یم  اهیرگنایغط  يراکزواجت و  یشکرس و  رب  یفلتخم  لیاسو  نوگانوگ و  نیوانع  هب 

ار وت  نامرف  ام  ناردپ  رگا   : )) ـنـد کـه نز یم  دایرف  نانآ  دننکفا . یم  ناشوج  نغور  رد  دننک و  یم  يروآدرگ  شروتسد  هب  ار  نا  ـ کدو کـ
دشک . یم  راد  هب  ار  نیسح  نسح و  ياهمان  هب  كدوک  ود  و  تسیچ ))؟  ام  هانگ  سپ  دنا  هدربن 

ـه بـه فو ـع کـ ما برد مـسـجـد جـ ار بـر  نیسح  نسح و  ياهمان  هب  رگید  كدوک  ود  ددرگ و  یم  بکترم  ار  اهتیانج  نیمه  زین  ـه  فو رد کـ
یم نیقی  شیوخ  يدوبان  الب و  لوزن  هب  كانتـشحو  هرظنم  نیا  نید  اب  دـشوج . یم  ییحی ))   )) نوخ ناسب  ناـنآ  نوخ  هک  دـشک  راد مـی 

، دوش یم  قش  ـ مد دراو شـهـر  یتقو  ددنبب . وا  رب  ار  هار  یـسک  هکنآ  یب  دزیرگ  یم  ما  ـ ـش ـه بـه  فو زا کـ هدز  ـت  ـش ـ حو تهج  نیمه  هب  دنک 
( 483 .) دزاس یم  راداو  هانگ ،  باکترا  هب  زین  ار  دوخ  نارای  مامت  درتسگ و  یم  هانگ  يراوخبارش و  طاسب 

هک :  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  11 ـ
يراث و برای ...!  رانلا ! يراث و  برای ...!  لوقی :  طق . ۀـنیدملا  ۀـکم و  ری  مل  طـق و  هللا  دـبعی  مل  قرزءا ،  رفـشءا ، رمحءا  ـی ،  نا ـفـیـ ـسلا ))

( 484 !(( ) رانلا
ینعی : 

و دـنیب . یمن  ار  هنیدـم  هکم و  هدـیتسر و  ار نـپـ اد  يا خـ هظحل  زگره  تسا  روب  ییاهوم  ياراد  غاز و  مشچ  ور  خرـس  يرـصنع ،  ینایفس ، 
تسا )).  شتآ  هب  نم  ماقتنا  اراگدرورپ ! دیوگ : یم 

دیـس هک  تسا  يریگارف  گـنج  ناـمه  شتآ ،  زا  دارم  و  دـشاب . شتآ  هب  دورو  اـب  هچ  رگا  تفرگ  مهاوخ  ار  شیوـخ  ماـقتنا  نم  ین ،  یـعـ
دنک : یم  لقن  يراخب  داتسا  دامح  نب  میعن  هک  هنوگنامه  دنک ، یم  زاغآ  هیما  ینب  نامدود  هیلع  رب  یمشاه 

ـقـتـل غـیـر هـم ثـم یال ـسـیـر  یلا الا  ـبـقـی مـنـهـم  یال ـیـۀ فـ ما ـم فـیـقـتـل بـنـی  شا ـل مـن بـنـی هـ جر کل  یـمـ لا :  ـی قـبـیـل قـ بءا عـن  ))
مالسلا )).  هیلع  يدهملا  جرخی  مث  ءاسنلا  الا  یقبی  یتح ال  نیلجر  لجر  لکب  لتقیف  ۀیما  ینب  نم  جرخی 

ینعی : 
دریگ یم  ارف  ار  هی  ـ ما نا بـنـی  ـ مدود ـر  سار سـ وا ، گنج  شتآ  ياه  هلعش  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  تموک  ما حـ را بـنـی هـشـ زا تـبـ يدر  مـ

دنک و یم  مایق  هیما  ینب  زا  يدرم  هاگنآ  و  دوش . یمن  ضرعتم  ار  هیما  ینب  ریغ  ـد و  نارذ یم گـ ریشمش  مد  زا  ار  همه  نانآ  زا  یکدنا  زج  و 
هک تسا  هاگنآ  دراذـگ و  یمن  یقاب  ار  یـسک  ناـنز  زج  دـناسر و  ار بـه قـتـل مـی  ود نـفـر  ـیـه ،  ما زا بـنـی  ـتـه  ـش ـر هـر یـک کـ بار رد بـ

دیامن . یم  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم 
یتح مشاـه  ینب  نم  اـهیف  ناـک  نم  لـک  رمءاـیف بـقـتـل  ۀـنیدملا  یلا  اـشیج  ینایفـسلا  ثعبی   : )) لا قـ ـی قـبـیـل :  بءا ـا عـن  ـض ـ یءا يور  ))

مهلتقب رمءایف  مهلبق  نم  الا  یباحـصءا  لتق  هلک و  ءالبلا  اذـه  اـم  لوق :  قر یـ ـ ـشلا نم  جرخی  يذـلا  یمـشاهلا  عنـص  اـمل  کـلذ  یلاـبحلا و 
مه ؤاــسن  یلاو مـکـۀ حـتـی  لا  ـبـ جلاو يداو  ـ بلا یلا  ـیـن  برا او مـنـهـا هـ ـ قر ـد و یـفـتـ حءا ـنـۀ مـنـهـم  ید ـ ملا فر بـ ــال یـعـ یتـح  نوـلتقیف 

( 485  .(() ۀکمب مالسلا  هیلع  يدهملا  رمءا  رهظی  یتح  فئاخ  الا  مهنم  رهظی  الف  مهنع  فکی  مث  امایا . فیسلا  مهیف  عضی 
ینعی : 

ـد: هد رو مـی  ـتـ ـسد نا  ـ نآ دراد و بـه  ـیـل مـی  ـس ـنـه گـ ید فر مـ ار بـه طـ ير  ـگـ ـشل ـی  نا ـفـیـ ـس در  مـ هدر :  لـیبقوبا نـقـل کـ نینچمه  و 
دینکن )). محر  هلماح  نانز  هب  یتح  دینارذگب  ریشمش  بل  زا  ار  مشاه  ینب  لسن  ما  تـمـ ))
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تسا .  هداد  ماجنا  هیما  ینب  نامدود  زا  یمشاه  درم  هک  تسا  یعیسو  راتشک  رطاخب  نیا  و 
هکم هب  ای  اههوک و  اهنابایب  هب  مه  يا  هدع  دنوش و  یم  هتشک  نآ  زا  يا  هدع  نوچ  دنام  یمن  یقاب  هنیدم  رد  ار  مشاه  ینب  زا  یس  کـ يرآ ! 

و دنزادرپ . یم  گنج  هب  ینایفـس  رگـشل  اب  هتفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  مشاه  ینب  نانز  دسر کـه  یم  ییاج  هب  راک  دـنرب و  یم  هانپ  همظعم 
دسر  یم  ارف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هک  تسا  هاگنآ 

ینایفس یعاجترا  شبنج  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رون  ناماما  یمارگ و  ربمایپ  زا  هک  تسا  یتایاور  زا  یشخب  اهنیا  یمارگ !  هد  ـنـ ناو خـ يرآ ! 
تسا .  هدش  دراو  وا  تایانج  نیگمهس و  مئارج  و 

نآ شیوخ  ياهباتک  رد  ـل سـنـت نـیـز  ها ياملع  هکلب  دنا  هدروای  نا نـ ار تـنـهـا شـیـعـیـ ـی  نا نا سـفـیـ ـتـ ساد ـت کـه  سا يروآ  دا  مزال بـیـ
یم تنـس  لها  زا  ـع کـه هـمـه  با ـن مـنـ یا ـه  نو يار نـمـ ـت بـ ـسا ـر  تاو درو مـتـ نیا مـ رد  هورگ  ود  ره  ياهباتک  رد  تایاور  دـنا و  هدروآ  ار 

دنا : هدروآ  ار  ینایفس  ناتساد  دشاب 
هحفص 75 . ج 2  یعفاش ،  یطویس  يدرولا ))  فرعلا  . )) 1

هحفص 314 . دلج 7 ، دئاوازلا )) عمجم  .)) 2
هحفص 493 . دلج 2 ، ملسم ))  حیحص  .)) 3

باب 4 . هحفص 72 . رردلادقع )) .)) 4
هحفص 68 . دلج 6  لامعلازنک ،))  .)) 5

يدهملا .))  تامالع   )))) باب رد  يراخب ـ  داتسا  دامح ـ  نبا  نتفلا  باتک  .)) 6
هحفص 468 . دلج 4 ، نیحیحصلا ))  كردتم  .)) 7

هحفص 72 . دلج 22 ، یعفاش ))  یبلعث  ریسفت  ))
( 486  ...) تنس لها  رگید  باتک  اههد  و  يربط ))  ریسفت  .)) 9

ینایفس  یعاجترا  شبنج  زا  هدرشف  شرازگ 
هایس هدنور  رد حـقـیـقـت پـ ـت  شذ ـی گـ مار هدنناوخ گـ امش  رظن  زا  شراک  ماجرف  وا و  یعاجترا  شبنج  ینایفـس و  دروم  رد  هک  یتایاور 

هصالخ تروص  نیدب  ار  روطق  هایـس و  هدنورپ  نیا  ناوت  یم  دهد و  یم  ناشن  ار  وا  تایان  مئارج و جـ زا  زیربل  یگدنز  هک  تسا  ینیگنن  و 
درک :

ینایفس  بالقنا  1 ـ
زا سپ  زین ، شبالقنا  دنک و  یم  بالق  ـ نا ـه  یرو رد سـ هک  تسا  داژن  يوما  تبـسن و  يوما  رد  هدرپ  هدولآ و  راب ، دنب و  یب  رـصنع  ینایفس ، 

ار يرگید  ور و  خرـس  يدرم  ار  یکی  يربهر  هک  ار  فلاـخم  طـخ  ود  نآ  ددرگ و  یم  زوریپ  رهاـظ  هب  شیوخ  فلاـخم  هورگ  ود  رب  هبلغ 
دبوک . یم  مه  رد  دراد  هدهع  هب  صربا ))   )) يدرم

 ، ندرا بل ،  حـمـص حـ ـشـق ،  مد ـل :  ما ـیـعـی کـه شـ سو وا بـر مـنـطـقـه  دو و  هدا مـی شـ ـ مآ وا  يار  ـی بـ عا ـتـمـ جا ـی و  سا يا سـیـ فـضـ
را ـی و کـنـ ها ـگـ شرور ناکدوک پـ زیتس ، قح  راکهبت و  رصانع  نایدوهی و  ددرگ و  یم  طلسم  ـت ،  سا ـی  نو ـل کـنـ یئار ـ سا و  ـطـیـن ،  ـسل فـ

دریذپ . یم  تروص  هام  شش  فرظ  تالوحت  نیا  همه  دننک و  یم  يوریپ  وا  زا  ینابای ،  خـ
زاجح  قارع و  لاغشا  هار  رد  2 ـ

یهدنامزاس رفن  رازه  زا 142  بکرم  ینارگ  هاپس  دش ، هدرب  مان  هک  یعیسو  هقطنم  هیروس و  رد  ینایفـس  هرطیـس  تردق و  رارقتـسا  زا  سپ 
نآ مالـسلا  هیلع  يدهملا  يدهم  ترـضح  ات  دور  یم  هنیدم  يوسب  ار  رگید  یـشخب  قار و  روظنم فـتـح عـ هب  ار  نآ  زا  یـشخب  دـنک و  یم 
هب تسد  اجنآ  رد  دننک و  یم  فقوت  هنیدم  رد  زور  هس  نانآ  دیامن  ریگتسد  هدیدرگ  شخپ  شروهظ  ربخ  هک  ار  یناهج  گرزب  رگحالصا 
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دـصق هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  يرایتسد  روظنمب  ار  هنید  مـ راز نـفـر ، نآ 12 هـ مهم  شخب  نآ  زا  سپ  دـننز و  یم  تیانج  لواـپچ و 
تسا .  هتفر  هکم  هب  هنیدم  زا  اهلسن  اهرصع و  گرزب  رگحالصا  نآ  هک  دنبای  یم  عالطا  هک  ارچ  دننک ، یم  كرت  هکم 

دنام یمن  یقاب  رفن  ود  زج  دـعل و  ار مـی بـ نانآ  همه  ادـخ  رما  هب  نیمز  اجنآ  رد  دنـسر و  یم  ینابایب  هب  هکم  هار  رد  راک  زواـجت  هاپـس  نیا 
ینایفس يوسب  يرگید  دهدب و  ار  تلادع  قح و  نانمـشد  يدوبان  تراشب  ات  دور  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يوسب  ود  نآ  زا  یکی 

دنک . شرازگ  ار  وا  راک  زواجت  هاپس  زا  ینوتس  موش  تشونرس  ات  دور  یم 
نآ  يدازآ  قارع و  لاغشا  3 ـ

دراد مان  ءاحور ))  )) هک فجن  فارطا  زا  يا  هقطنم  رد  ددرگ ، یم  قار گـسـیـل  ـی بـه عـ نا يو سـفـیـ زا سـ يرا کـه  ـ کزوا ها تـجـ ـا سـپـ ما
دننک . یم  تکرح  هفوک  فجن و  لاغشا  يارب  نانآ  زا  رفن  رازه  اههد  دوش و  یم  هدایپ 

یم دادغ  زا بـ نا کـه  ـعـ فاد زا مـ ـی  نو اب سـتـ دوخ  هار  رس  دننک و  یم  زاغآ  رهش  ود  نیا  هب  ار  شیوخ  زواجت  یمالـسا  دایعا  زا  يدی  زور عـ
 ، ینایفس هاپس  هتبلا  هک  دبای  یم  نایرج  یکانتشحو  گنج  ینایفـس  ها  ـپـ ـس ـی و  قار عفادم عـ رازه  اههد  نیا  نایم  دنوش و  یم  ریگرد  دسر 
نو بال خـ ـتـن سـیـ خا يرا سـ جـ نیماظن ،  ریغ  عیسو  راتشک  هب  تخس  اجنآ  رد  دروآ و  یم  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ار  هفوک  دوش و  یم  زوریپ 

دنز . یم  تسد  نارتخد  نانز و  ندرب  تراسا  هب  راد و  رامش  یب  ياه  هبوچ  نتخاس  اپرب  ناهان  زا بـیـگـ
دوش . یم  هتشک  اما  دزادنا  یم  هار  هب  یبالقنا  دزیخ و  یم  اپ  هب  نآ  مدرم  قوقح  هفوک و  زا  عا  ـ فد يار  يدر بـ مـ

و یمشاه ))  دیـس   )) یهدنامر ـی بـه فـ هور هفوک و گـ زا  یهورگ  اما  ددرگ  یم  رب  ماش  يوسب  ینایفـس  ها  ـپـ ـس زا  ـن بـخـش  یا ما  ـجـ نار سـ
قارع هار  نایم  نینوخ  گنج  یط  دننک و  یم  بیقعت  ار  ینایفس  يرفن  رازه  هاپس 100  ینمی ،))   )) هشیپاورپ نامرهق  یهدنامرف  هب  یهورگ 

دروآ . یم  تسدب  یگنج ،  میانغ  ریسا و  یهوبنا  دنبوک و  یم  مهرد  ار  همه  ماش  و 
لطاب  قح و  لماک  ییورایور  4 ـ

نیمز رگحالصا  نآ  مالسلا  هیلع  يده  تر مـ حـضـ دریذپ کـه :  یم  نایاپ  هنوگ  نیدب  وا ، یعاجترا  شبنج  ینایفس و  موش  ما  ـجـ نار ـا سـ ما
ورملق قشمد ،  قارع و  زاجح و  رد  تلادـع  رارق  ـتـ ـسا زا  ـد و پـس  ـسر ـه مـی  فو ـج بـه کـ یرد هب تـ هکم  زا  شیوخ  روهظ  زا  سپ  نامز  و 

ـد و ند ـ نو وا مـی پـیـ نا بـه  ـ بل زا حـق طـ یهوبنا  ماش ،  يوسب  ماما  یحالصا  تکرح  رد  دهد  یم  رارق  فده  ار  ینایفـس  هناملاظ  هر  سـیـطـ
ـل و طا قح و بـ هاپس  ود  ییورایور  تاظحل  دوش . یم  هدامآ  ترارـش  يارب  سدق  نیطـسلف و  یقرـش  لامـش  هل ))  ـ مر  )) رد ـی نـیـز  نا سـفـیـ

هاپس هب  زین  یهورگ  دندنویپ و  یم  قح  رکشل  هب  هدرک و  هار  ار  شیوخ  هاگ  رارق  ینایفـس  هاپـس  زا  ییاههورگ  دسر  یم  ارف  دادیب ، لد و  عـ
دنوش . یم  قحلم  ینایفس 

دوش . یم  هدامآ  زاس  تشونرس  گرزب و  راکیپ  کی  يارب  طیارش  و 
کیتاملپید  ياهشالت  تارکاذم و  5 ـ

ماش و هب  قارع  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اهل ، اهرـصع و نـسـ گرزب  رگحالـصا  ندمآ  قح و  يورین  ندیـسر  شرازگ  تفایرد  اب  ینایفس 
دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  هب  دنک  یم  رادید  ییورایور و  هدامآ  تاناکما  تردق و  همه  اب  ار  دوخ  نیطسلف 

یمع ))!  نبا  یلا  اوجرخا  ))
ینعی : 

( 487 .) دیروایب دزن  ار  ما  هدازومع 
وگتفگ نآ  دریذپ و  یم  روضح  هب  وگت  يارب گـفـ ار  ینایفس  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ـد و  نر رار مـی گـیـ يورا هـم قـ ـ یور ـکـه  نآ زا  پـس 
يدهم ترضح  هاگرارق  زا  ینایفس  دماجنا  یم  وا  ینامسآ  قیمع و  میظع و  تکرح  وا و  هب  نامیا  اب  يدهم و  ترضح  اب  ینایفـس  تعیب  هب 

دنسرپ : یم  شهاپس  نارس  هک  ددرگ  یم  زاب  شیوخ  هاپس  يوسب  مالسلا  هیلع 
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يدرک ؟  هچ  تعنصام ))؟  ))
وا مسر  هار و  هب  متفریذـپ و  ار  وا  مالـسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  قحب  عضوم  نیدالوپ و  قطنم  ربار  رد بـ مـن  : )) ـد هد ـخ مـی  ـسا پـ

مدرک ))  تمادن  شیوخ  هایس  هتشذگ  زا  مداد و  تعیب  تسد  وا  اب  مداهن و  ندرگ 
مال ـ سلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما يو  راد بـسـ ـتـ قار عنامالب و پـ يا  هفیلخ  هک  یطیارـش  رد  وت ! يءار  داب  تشز  : )) دنیو وا مـی گـ ها  ـپـ ـس نار  سـ

يا ))؟  هتشگزاب  هداهن  ندرگ  وا  تعاطا  طخ  رب  کنیا  ـتـی ،  فر
ینکش  تعیب  يدرمناوجان و  6 ـ

هاپـس نارـس  قـیوشت  هب  دنکـش و  یم  ار  وا  نیتـسار  هفیلخ  ادـخ و  تجح  اـب  شیوـخ  تعیب  هدیـشک و  تسد  شیوـخ  ناـمیپ  زا  یناـی  سـفـ
دوش . یم  هدامآ  تلادع  قح و  اب  راکیپ  يارب  دوخ  راکزواجت 

مل لد و ظـ ها عـ ـپـ ـس ود  نا  را مـیـ ـبـ نو يدربن خـ زا  سپ  دنوادخ  ددرگ و  یم  زاغآ  لطاب  قح و  ییاهن  راکیپ  ـا  هزور زا  ها یـکـی  ـ گر سـحـ
دوبان لـماک  رو  ار بـطـ ـی  نا ـفـیـ ـس ـتـیـز  ـس ها حـق  ـپـ ـس نا  ـ نآ ـد و  ـش ـل مـی بـخـ ما يزور کـ ار پـیـ وا  يار  نارا حـق گـ اد و یـ حـجـت خـ

( 488) دزاس یم 
نامرف هب  نیمز  دور و  یم  ور  ـیـن فـ مز هب  هکم  هار  رد  هک  شیوخ  هاپس  هدنهد  ناکت  موش و  تشونرـس  زا  ینایفـس  يرگ  ـ ید ـت  یاور طـبـق 

دنک یم  تعیب  تهج  نیمه  هب  دهن . ندرگ  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نامر  دشوک تـا فـ یم  هتفرگ و  تربع  سرد  دـعلب  یم  ار  اهنآ  ادـخ 
یم دوبان  دـیآ و  یم  رد  تراسا  هب  نینوخ  يدربن  زا  سپ  دـنک و  یم  یـشکرس  دنکـش و  یم  ار  شیوخ  تعیب  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  اـما 

( 489) ددرگ
( 490 .) دوش یم  هتشک  سدقملا  تیب  هزاورد  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روتسد  هب  يریگتسد  زا  سپ  يرگ  ـ ید ـت  یاور بـه 

هـشیر ار  اهنآ  یناهج  گرزب  رگحالـصا  نآ  هک  يرابگرم  ياهبورکیم  دیلپ و  رـصانع  نیا  ترارـش  زا  ادخ ، ناگدنب  اهرهـش و  ناسنیدب  و 
دنوش . یم  تحار  یگمه  دزاس  یم  نک 

شسرپ :  کی 
ارچ ))؟ عیاجف  بئاصم و  همه  نیا   : )) هک تسا  نیا  شسرپ  اجنیا  رد 

همه دزاس و  یم  را  هر و تـ ار تـیـ گرز  کچوک و بـ ناوج ،  ریپ و  درم  نز و  یگدنز  دزاس و  یم  ریپ  ار  نا  ـ کدو ـی کـ یا ـجـهـا و غـمـهـ نر
دهد ؟ یم  خر  بئاصم  اهیهابت و  نیا  ارچ  دریگ  یم  ارف  ار 

دندرگ ؟ یم  اهالب  اهدرد و  اهجنر و  نیا  روخ  رد  اهناسنا  ارچ 
ار مدرم  یتسه  اهندمت و  اه و  عماج  دـنبای و  طلـست  نانآ  تشونرـس  رب  هنوگ  نیا  یناگـشیپ  ترارـش  هک  دـنبای  یم  ار  نیا  قاقحتـسا  ار  چـ

هچ ؟  يارب  دننک ، يزاب  نانآ  یتسه  تشونرس و  اب  دنریگب و  يزاب  هب  پوت  ناسب 
خساپ : 

نادـنز هب  ینکـش  نوناق  نیا  رفیک  هب  دـنک و  یم  ینکـش  نوناق  رابکی  ناسنا  کی  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  زیچ ، ره  زا  شیپ 
تسا نکمم  دوش و  یم  موکحم  هقاش  لامعا  اب  دبا  نادنز  ـتـی بـه  یا يار جـنـ ها بـ ددرگ گـ یم  موکحم  دیعبت  ای  یندب  رفیک  یلام ،  همیرج 

: دیـسرپ دـیاب  کنیا  ددرگ  موکحم  تلادـع  قح و  ساسا  رب  هنوگ  نیا  يرفیک  هب  تیانج  کی  ین و  ـکـ ـش نو  ـ نا ها یـک قـ کـی گـنـ يارب 
... اهندـمت اه و  هعماـج  دـعب  رد  مه  نآ  اـهراب و  اـهراب و  هکلب  رفن  کـی  هن  راـبکی و  هن  مه  نآ  تسکـش  ار  یهلا  نیناوق  رگا  ناـسنا  نیا  ))

هنوگچ ))؟ 
دنتسین ؟ هنوگ  نیا  يرفیک  راوازس  یمدرم  ندمت و  هعماج و  نینچ  ایآ 

دنام ؟ یم  رفیک  نودب  وا  تاررقم  ادخ و  نیناوق  یهلا ،  ننس  اب  تفلاخم  ایآ 
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ناو ـل جـ ـس نا نـ هژ مـیـ ـ یو ـی بـ تد تافارحنا عـقـیـ دش و  هدرمـش  حابم  تامرحم  دـیدرگ و  كرت  یعرـش  تابجاو  رتشی  ـی کـه بـ ما هـنـگـ
ياهشزرا دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  یت  را هـسـ ـ گد ـ یر ـ فآ را حـق و  ـکـ نا هار  نا  ـ نا ـ مل زا مـسـ یخرب  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  تفای و  شرت  ـ ـس گـ

دنام ؟ یم  یعیبط  رفیک  نودب  یلمع  یتدیقع و  ياهشزرا  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  یتسه  راگدیرفآ  قح و  راکنا  هار  نانامل  زا مـسـ یخرب 
تا ـ فار ـحـ نا ـتـهـا و  فآ ـن  یا ـیـم  هاو رگا بـخـ هک  ارچ  میتسین ،  اه  هعماج  نایم  رد  يراج  تافارحنا  ناهانگ و  ندرمـش  رب  ماقم  رد  کنیا  اـم 
یم یمالـسا  ياه  هعماج  عاـضوا  هب  یـشرگن  هدرـشف  روطب  اـهنت  دـنک  یم  رییغ  با تـ ياو کـتـ ـکـل و مـحـتـ ـش ـم بـحـث و  یرا ـمـ ـشر ار بـ

دوش . نشور  بلطم  ات  میرذگ  یم  میزادنا و 
دنزادرپ . یمن  ار  شیوخ  یلام  قوقح  دنریگ و  یمن  هزور  يرایسب  دنناوخ ؛ یمن  زامن  ناناملسم  زا  يرایسب  هک  میرگن  یم  دوخ  کنیا 
زاجم تایانج  مئارج و  دوش و  یم  هدرمش  حابم  لالح و  اد  مار خـ ناوار و حـ ـهـا فـ شزرا ضـد  ـی ،  مال ـ سا يا  ـ هرو ـ ـش زا کـ يرا  ـیـ ـس رد بـ

ددرگ . یم  مالعا 
تفای نارگید  لاوما  هب  زواجت  تقرـس و  نآ  رد  هک  یـسانش  یم  ار  اهروشک  رگید  ای  مالـسا  يایند  زا  يروشک  زیزع ! هدنناوخ  ـمـا  ـش ـا  یآ

دوشن ؟
یتـح یخرب  تـسا  هـتفر  تقرـس  هـب  نارئاز  لوـپ  ـم کـه  یا هدو  ـد بـ ها ـ ـش را  ـیـ ـس ـی بـ هلا ـن  ما مر  را حـ رد کـنـ ـم حـج  ـسار رد مـ دو  مـا خـ

دنشورف . یم  یکدنا  ياهب  هب  دنرب و  یم  يدابع  زکارم  دجاسم و  زا  ار  اهنآرق 
دراو زین  یمالسا  يا غـیـر  ـ هرو زا کـشـ ـل  ما يدازآ کـ تءار و  لا جـ دو و بـا کـمـ ـد مـی شـ یلو مار تـ تا حـ ـ بور ـ ـش مال مـ ـ ـسا نا  رد جـهـ

 ، ـت ـسا را  ـ گزور نیا  موش  ياـه  هدـیدپ  هب  زا  هنادـنمگوس  اـشحف ، یتـفع و  یب  دوش ... یم  فرـصم  هت و  ـ خور ینلع فـ روـطب  ددرگ و  یم 
هدـش اه  هعماج  ریگنماد  ندـمت ،  ناشن  هنهک و  راکفا  دـنب و  دـیق و  زا  ییاهر  نیغورد  ناونع  اب  يراـب  دـنب و  یب  يـالب  یگن و  ـ هر ـت بـ فآ

تسا . 
ترا تاردا و تـجـ ـتـه تـا صـ فر تادراو گـ زا  هتـشگ و  يداصتقا  روما  ریذپان  تسـسگ  ءزج  دنبرد  ياه  هدوت  نوخ  ندیکم  یگراوخابر و 

ياه هکبـش  نیا  رانک  رد  دـنریگ و  یم  یکناب  هرهب  نویل ...  ـا مـیـ هد ـ ـص ـه  نالا ـ ـس ـی ،  نو ـ نا شـشوپ قـ اب  اهکناب  هدـیناود و  هشیر  رازا  تـا بـ
سرپم .  وگم و  تسابر  زا  ناشتسوپ  تشوگ و  یگراوخابر و  ناشراک  هفرح و  هک  ینا  زا کـسـ ـگـر  ید ـی  گراو ـ خا ـ بر ـمـی  سر

اب ناناملـسم  دننک و  یم  دراو  هناگیب  ياهروشک  زا  ار  هدش  يدنب  هتـسب  ورـسنک و  هدز و  خـی  ياهتـشو  عاو گـ ـ نا نا  ـ مل ـ ـس يا مـ ـ هرو ـ ـش کـ
دننک . یم  فرصم  ار  همه  اهنآ  تمرح  هب  یهاگآ 

هدرک و تدا  ـبـی عـ هذ ـنـی و مـ ید تا  ـ سد تناها بـه مـقـ ییوگاوران و  هب  يرایسب  یمالسا  ياهروشک  رد  هکنیا :  رتراب  هعجاف  رتاو و  ـ سر
یم خرس  نآ  روصت  زا  یناشیپ  هدش و  هدنمرش  نآ  نای  زا بـ نا  ـسـ نا دو کـه  ـ ـش درو مـی  ـ خر هاگ بـ یبهذم  يالاو  ياهـشزرا  اب  يا  هنوگ  هب 

ددرگ .
قوس طوقس  هاگترپ  هب  ار  ناوج  لسن  هدروآ و  رد  لاغشا  ار بـه  مال  ـ ـسا نا  جـهـ نا ،  را و نـهـ ـکـ ـشآ فر  يا مـنـحـ ـهـ نا ـ مزا ـ ـس باز و  ـ حا

دنا . هتفرگ  ازهتسا  داب  هب  ار  ام  ياهشزرا  تاسدقم و  هداد و 
یب ـیـز و  چا يا نـ هد هـ ـ ید ترو پـ ـ ـص جیردتب بـ هک  یمرج  تیانج و  تیـصع ،  مـ ها ،  ـهـا گـنـ نو ـ یل مـیـ ـت ،  فر هرا  ـ ـشا ـچـه  نآ هوال بـر  و عـ

زا یخرب  هکنیا  زج  تفای  ناوت  یمن  ار  یتیـصعم  هانگ و  چـیه  يا کـه  ـه  نو هب گـ تسا  هتفاـی  جاور  ناناملـسم  ناـیم  رد  هدـمآ ،  رد  تیمها 
دنا  هدولآ  نادب  ناناملسم 

بهذـم ـی و  گد ـ نز ـفـه  ـسل سا فـ ـ ـسا رب  ار  یـصاعم  ناهانگ و  همه  ییوگ  نانآ  تسا .  رترابمغ  تیعـضو  ناملـسم  لـل غـیـر  نا مـ رد مـیـ
یناسنا تعیبط  ترطف و  اـب  تفلاـخم  هب  هدومن و  زواـجت  یناـسنا  ياـهزرم  زا  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  دـنا و  هتخانـش  اور  شیوخ 

دنا . هتساخرب 
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ناـسب تسرد  دازرداـم ، تخل  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم ،  تسا و  رئاد  ناـگنهرب  ياههاگـشاب  ایـسآ ، قرـش  یبرع و  ياـهروشک  رتشیب  رد 
دندرگ . یم  دراو  دنبای  یمن  رد  ار  تفع  ایح و  موهفم  يا  هرذ  هک  تاناویح 

اهنویلیم دنـصقر و  یم  رگاـشامت ، صیرح و  مشچ  نارازه  ربارب  رد  ناـیرع  هنهرب و  ناوج ،  نارت  ـ خد هرا هـا و ... ـ با کـ ـص ،  قر ـز  کار رد مـ
دننک . یم  حیرفت  هنهرب  ياهرکیپ  نآ  اب  دننک و  یم  دمآ  تفر و  ییاوسر  یهابت و  زکارم  نیدب  رفن 

یمالسا ریغ  یمالسا و  ياه  هعماج  نآ  جوم  هنادنمگوس  هک  تسا  یتایانج  ناهانگ و  یلک  نیوانع  اهنت  اهنیا  ـی !  مار هد گـ ـنـ ناو خـ يرآ ! 
هتخیر و رود  ار  اهنآ  یناسنا ،  ینامسآ و  يالاو  ياه  ـ شزرا ـی و  تد يا عـقـیـ ـ هرا مـعـیـ یقالخا ،  نیزاوم  هک  ییاهتفآ  تسا  هتفرگرب  رد  ار 

تسا .  هتسج  يرازیب  اهنآ  زا 
تا ـ موـل ـعـه بـه مـعـ جار ـیـد بـا مـ ناو یم تـ یمارگ !  هدـنناوخ  امــش  تساهیدــیلپ  اـهتفآ و  تاـیانج و  زا  ییاـه  هنوـمن  هزاـت  اـه  ـنـ یا يرآ ! 

ییوگروز و يراکزواجت و  نارگید  قوقح  بصغ  ییابر و  مدآ  تراغ  لتق و  نارازه  اـب  اـه ، هماـنزور  تـالجم و  هعلاـطم  اـب  ـش و  یو خـ
يدرگ .  وربور  تسا  نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  تیرشب  هک  یگماکدوخ  متس و  ملظ و  عاونا 

راکهبت و زیرنوخ و  هاپس  ـی و  نا تسین کـه سـفـیـ راوازـس  خیرات  تکرح  نیـسپاو  رد  اهیدیلپ  هب  هدولآ  راک و  زواجت  ناسنا  نیا  ایآ  کن  ـ یا
تارشح ناسب  ار  اهناسنا  دزاسب و  هتشپ  اه  هتشک  زا  دن و  ورد کـ مد  يا گـنـ ـه هـ شو نا خـ ـ ـس ار بـ همه  دبای و  هطلـس  نآ  رب  وا  راب  دنب و  یب 

دنک ؟ ماع  لتق 
نآ .  زا  رت  هدننکراوخ  يرفیک  روخ  رد  دنتسه و  ینایفس  دادیب  راوازس  یمدرم  هعماج و  نینچ  ارچ !

نانکاس عوقو  تروص  رد  تسین و  راظتنا  زا  رود  هک  ار  یناهج  موس  گنج  زین  رگناریو و  ياـهگنج  یلـصا  ببـس  ناوت  یم  نا  ـن بـیـ یا بـا 
تفایرد .  تخاس  دهاوخ  لیدبت  يا  هناریو  هب  ار  اج  همه  دیشک و  دهاوخ  شزوس  یتسه  ياه  هلعش  ماک  هب  ار  نیمز 

اهرهـش و همه  هک  تسا  یتدـیقع  یقالخا و  فارحنا  تیانج و  هانگ و  جاوما  اهطوقـس ، اهیراسنوگن و  نیا  یلـصا  یقیقح و  لـماع  يرآ ! 
دزاس . یم  هدولآ  ار  اج  همه  دریگ و  یمرب  رد  ار  اه  هناخ 

دشاب ))؟ هتشاد  دناوت  یم  یشزرا  هچ  هنوگنیا  ییایند  ندمت و  هعماج و   : )) هک دیسرپ  دیاب  کن  ـ یا
تسا ؟  ییاهب  تمارک و  هچ  ياراد  تایانج ،  عیاجف و  نیا  اب  تیرشب 

یـشکرس هب  شیوـخ  راگدـیرفآ  ربارب  رد  هک  رد ـ  هدرپ  راـک و  زواـجت  هدوـلآ و  دوـجوم  نیا  زا  ار  اـهالب  اـهت و  ـ فآ ـد  نواد يار چـه خـ و بـ
دزاس ؟ فرطرب  تسا ـ  هتساخرب 

اهرازتشک اه و  ـه  عرز ـا و مـ ـض هنوگنامه کـه فـ دزاس  یم  هزیکاپ  كاپ و  دـیلپ ، تادوجوم  نیا  زا  شیوخ  تمکح  هب  ار  ـیـن  مز ـد  نواد خـ
. دنک یم  ینوفع  دض  تسا ،  ناویح  ناسنا و  اه و  هناد  ناهایگ و  اهلگ و  ناج  تفآ  هک  رابنایز  ياهبورکیم  زا  ار 

نیمز رد  ینایفس  هاپس  نتفر  ورف 

نیمز  رد  ینایفس  هاپس  نتفر  ورف 
نیمز  رد  ینایفس  هاپس  نتفر  ورف 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
 (( هکم  ، )) سدقم رهش  ود  نایم  نیمز ،  رب  ینایفس  راک  زواجت  هاپس  زا  یشخب  نتفر  ورف  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  یعطق  ياه  هناش  زا نـ

تسا .  هنیدم ))   )) و
زاب تایاور  نآ  هب  رگید  ام  هدش و  هتشادرب  هدرپ  دادیور  نیا  زا  اهراب  تسا  هتفر  نخس  وا  یعاجترا  شبنج  ینایف و  ـ ـس زا  ـتـی کـه  یاور رد 

مینک .  یم  هراشا  تسا  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  یعطق  ياه  هناشن  زا  هک  ناشن  نیا  هب  يا  هدرشف  تروصب  اهنت  میدرگ و  یمن 
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يد و تر مـهـ ـ ـض را بـا حـ رو پـیـکـ هرونم بـه مـنـظـ هنیدـم  يوسب  نارگ  یهاپـس  ینایفـس ،  هک  میتفایرد  دـیدرگ  میـسرت  ـتـی کـه  یاور زا 
يدهم ترضح  هک  دبای  یم  رد  هنیدم  هب  ندیسر  زا  سپ  راک  زواجت  هاپس  نیا  دراد . یم  لیـسگ  ـه ،  یا ـمـ نار دو گـ ـ جو نآ  ـی بـه  با ـتـیـ ـسد

نهپ هـب  ـی کـه  ما هار هـنـگـ ـه  نا رد مـیـ دریگ . یم  شیپ  رد  ار  هـکم ))   )) هار گـنرد  یب  تـهج  نـیمه  هـب  تـسا .  هتفاتـش  بـه مـکـه  (ع ) 
نیمز و  دعلبب . ار  راک  زواجت  رکـشل  نآ  ات  دهد  یم  نامرف  نی  ـ مز ـد بـه  نواد خـ دسر ، یم  تسا  هکم ))   )) و هنیدم ))   )) نایم رد  هک  یتشد 

نیا ربخ  یکی  ات  ـد ... نا یم مـ یقاـب  رفن  ود  اـهنت  دـعلب و  یم  تاـناکما  تازیهجت و  لـیا و  ـ ـسو ـی  ما ار بـا تـمـ نا  ـ نآ ادـخ هـمـه  رما  هب  زین 
مالسلا .  هیلع  يدهم  ماما  هب  يرگید  درب و  ینایفس  هب  ار  فرگش  میظع و  دادخر 

قطانم رد  هاگ  هک  یعی  ثداو طـبـ هزرل یـا حـ نیمز  ببـس  هب  رفک ، راکزواجت  هاپـس  ندـش  هدـیعلب  نیمز و  نتفر  ورف  نیا  هک  تسا  ـن  ـشور
اهتواقش و همه  نآ  رطاخب  هک  تسا  یتخـس  زیگنا و  ترب  ـد و کـیـفـر عـ ید ـ ـش باذع  اهنت  هکلب  دشاب ، یمن  دهد  یم  يور  ناهج  فلتخم 

دیامرف : یم  نآرق  هک  هنوگنامه  دهد  یم  خر  ادخ  نامرف  هب  دوش و  یم  نانآ  ریگنماد  اهیدیلپ 
( 491  .(( ) نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیش  دارا  اذا  هرما  امنا  ))

ینعی : 
دوش . یم  دوجوم  سپ  شاب ))!  دوجوم  : )) دیوگ یم  هک  تسا  نیا  اهنت  شنامرف  دهد  ماجنا  يراک  ـد  هاو اد بـخـ ـی کـه خـ ما هـنـگـ

لادوگ هرفح و  میظع  فاک  ـ ـش نآ  ـر  ثا رب  ددرگ و  یم  رادیدپ  نیمز  رد  یقیمع  فاکـش  هک  تسانعم  نادب  نیمز  ـتـن  فر ور  ـن فـ یا يرآ ! 
نآ قامعا  رد  ینایفس  هاپـس  نیمز  یناهگان  ندوشگ  ناهد  اب  دیاشگ و  یم  ناهد  تسا  مولعمان  ام  يارب  نآ  داعبا  هک  يا  هدرتسگ  عیـسو و 

دندرگ . یم  دوبان  یگمه  دزیر و  یم  ورف  نانآ  رس  رب  يال  لگ و  كاخ و  نت  اهنویلیم  هاگنآ  دور و  یم  ورف 
ترـضح روهظ  زا  سپ  ياهدادـخر  دروـم  رد  ینـالوط  یناـیب  نمـض  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قدا  ـ ـص ما  ـ ما زا  درو  ـن مـ یا رد 

دومرف : مالسلا  هیلع  يدهم 
ـقـف بـیـن یو هرد  ـ ـص یلا  ها  ـفـ قو ها  یلا قـفـ ـهـه  جو ـل  جر مئا  ـ قلا یل  ثـم یـقـبـل عـ ـعـبـۀ ...  کلا یلا  هر  ـنـد ظـهـ ـس مئا مـ ـ قلا ـا  ند ـیـ ـسر ))

ءادیبلاب )). ینایفسلا  شیج  كالهب  كرشبا  کب و  قحلا  نءا  ۀکئالملا  نم  کلم  ینرمءا  ریشب ! انءا  يدیس !  یـا   : )) لو ـه فـیـقـ ید یـ
کیخءا ))؟  ۀصق  کتصق و  نیب   : )) مئاقلا هل  لوقیف 

ـۀ و فو ـ کلا ـنـا  جر ءا و خـ اـهانکرت جـمـ ءاروزلا و  یلا  قـشمد  نـم  ایندـلا  اـنبرخ  ینایفــسلا و  شیج  یف  یخءا  کـنـت و   : )) ـل جرلا لوـقیف 
ـتـل قو ـیـت  بلا بار  ـ خا ـد  یر نـ ـنـا مـنـهـا ... جر و خـ ص ))   )) هللا لو  ـ ـسر دجـسم  یف  اـنلاغب  تـثارو  ربـن  ـ ملا ـا  نر ـ ـس ـنـۀ و کـ ید ـ ملا ـنـا  بر خـ
ـیـش جلا ـت کـل  عل ضرالا و بـ تر  ـفـجـ نا فـ ـیـن !  ملا ـ ظلا موقلا  يدیبءا  حئاص :  انب  حاصف  اهیف  انـسر  ءاد عـ ـیـ بلا ـا فـی  نر ـ ـص ـا  مل هل فـ ـ هءا
ـا نئارو یلا  تراصف  انهوج  برـض و  دق  کلمب  نحن  اذاف  یخءا  ریغ  يریغ و  هاوس  ـۀ فـمـا  قا لا نـ ضرالا عـقـ ـه  جو یل  هللا مـا بـقـی عـ فـو 

کلهءا دق  هللا  نءا  هفرع  دمحم و  لآ  نم  يدهملا  روهظب  هرذـناف  قشمدـب  ینایفـسلا  نوعلملا  یلا  ضما  کلیو  ـی :  خال لا  ير فـقـ ـ تا کـمـ
ءادیبلاب . هشیج 

هدر هد فـیـ مئا یـ ـ قلا فـیـمـر  ـتـک ،  بو هناف یـقـبـل تـ هدی  یلع  بت  نیملاظلا و  كالهب  هرشب  ۀکمب و  يدهملاب  قحلا  ری ! ـ ـش یـا بـ یل :  لا  و قـ
( 492  .(() نو مـعـه ـعـه و یـکـ یا ـبـ یو نا  ـا کـمـا کـ یو سـ

ینعی : 
تـشپ هتـشگرب و  بقع  هب  شا  هرهچ  هک  دـسر  یم  هار  زا  يدرم  هاگنآ  دـنز ... یم  هیکت  هبعک  هناخ  راوید  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  اـم ، رـالاس 

شا .  هنیس  فرطب  شندرگ 
هک تسا  هداد  روتسد  نم  نا بـه  ـتـگـ شر زا فـ یکی  مناسر !  هدژم  نم  نم !  رالاس  : )) دیوگ یم  دتـسیا و  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ـر  بار رد بـ وا 

.(( دیدرگ دوبان  هنیدم  هکم و  نایم  تشد  نهپ  رد  ینایفس  هشیپ  تواقش  هاپس  هک  مهد  تراشب  مناسرب و  امش  هب  ار  نتشیوخ 
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ینمی تیصخش  هنابلط  حالصا  شبنج 

ینمی  تیصخش  هنابلط  حالصا  شبنج 
رد مردارب  نم و  : )) دیو ـخ مـی گـ سا رد پـ وا  هک  دیوگ  زاب  ار  شردارب  دوخ و  ناتساد  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـض  حـ

ار هنیدم  هفوک و  میداهن  ياج  رب  كاخ  زا  یلت  شیوخ  رس  تش  ـتـیـم و پـ خا ـ ـس نار  ـ یو دادغب  ات  قشمد  زا  ار  اج  همه  میدوب  ینایفـس  هاپس 
میتسب .  ربمایپ  دجسم  رد  ار  شیوخ  ياهبکرم  میتسکش و  اجنآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  زین  میتخاس و  ناریو 

يارب ارحـص ، رد  هنیدـم  هکم و  نایم  رد  هک  یماـگنه  اـما  میدرک  تکرح  هکم ))   )) مدرم نتـشک  ادـخ و  هناـخ  مادـهنا  دـصق  هب  اـجنآ  زا 
زاس ))! دوبان  ار  ناراکمتس  هورگ  نابایب !  يا   : )) هک دروآ  شورخ  يا  هدننک  ادن  هاگانب  میدش ،  هدایپ  تحارتسا 

دیعلب . ار  هاپس  دش و  هتفاکش  نیمز  ینامسآ  شورخ  نیا  اب 
دنامن . یقاب  زیچ  چیه  سک و  چیه  مردارب  نم و  زج  تشد  نهپ  نآ  رد  نیمز  يور  رب  ـنـد ! گو ياد سـ بـخـ

وا میدمآ  رد  دیرگن  یم  هک  تروص  نیدب  تخاون  ام  هرهچ  رب  هک  يا  هبرض  اب  دمآ و  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هک  میدوب  هدنا  ود نـفـر مـ مـا 
زین مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هتـشگ و  دوبان  شراک  زواجت  هاپـس  هک  دهد  رادـشه  ینای  ـفـ ـس دورب و بـه  قشمد  هب  هک  داد  روتـسد  مردارب  هب 
تا ـت نـجـ سد هد و بـه  هدژ  مال مـ ـ سلا ـه  یل يدهم عـ ماما  هب  ار  ناراکمتس  يدوبان  ورب و  هکم  هب  زین  وت  تفگ :  نم  هب  تسا و  هدومن  روهظ 

دنادرگ یم  زاب  تمالس  تلاح  هب  ار  وا  هرهچ  شیوخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  ماما  دریذ )). ار مـی پـ تا  ـه  بو وا تـ ـه کـن کـه  بو وا تـ بـخـش 
دوش . یم  هارمه  وا  نارای  اب  دهد و  یم  یناهج  گرزب  رگحالصا  هب  تعیب  تسد  زین  وا  و 

ینمی  تیصخش  هنابلط  حالصا  شبنج 
تیـصخش ناتـساد  مان و  تسا .  ینمی ))   )) تیـصخش هنابلط  حالـصا  شبنج  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  یعطق  ياه  هناـشن  رگ  ـ ید زا 

هک تسا  نیا  تسا  رایـسب  فسءات  ثعاب  هک  يزیچ  اما  تسا  هدمآ  روهظ  یع  يا قـطـ هناشن هـ رامـش  رد  يرایـسب و  تایاور  رد  ینمی ))  ))
یم هدنسب  تیاور  کی  میـسرت  هب  اهنت  دروم  نیا  رد  زین  ام  تسا و  ناوتان  وا  ـل  ما ـی کـ فر زا مـعـ را  ـ ـص ـتـ خا ـل  یلد دروم نـظـر بـه  تایاور 

مینک : 
دومرف : هلمج  زا  دروم  نیا  رد  ینالوط  یتیاور  نمض  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

عبتی رزخلا  ماظنک  ماظن  ـد  حاو مو  فـی یـ ـد ، حاو یف شـهـر  ةدحاو  ۀنس  یف  یمـشاهلا )   : يءا  ) یناسارخلا ینامیلا و  ینایفـسلا و  جورخ  و  ))
ینامیلا .  ۀیار  نم  يدهءا  تایارلا  یف  سیلو  اضعب ... هضعب 

ـهـض نا ـی فـ نا ـمـ یلا جر  اذا خـ مل و  ـل مـسـ کو سانلا  یلع  حالسلا  عیب  مرح  ینامیلا  جرخ  اذاف  مکبحاص  یلا  مکوعدی  هنال  يده  ۀیار  یه 
یلا قحلا و  یلا  اوعدـی  هنال  رانلا  لهءا  کـلذ فـهـو مـن  ـه فـمـن فـعـل  یل يو عـ ـ تل نا یـ مل  ـ ـس ـ مل ـحـل  یـال يد و  ـۀ هـ یار ـتـه  یار نا  ـه فـ یلا

( 493  (() میقتسم قیرط 
ینعی : 

تسرد دوب و  دهاوخ  زور  ها و یـک  لا یـک مـ رد یـک سـ ـی ))  نا ـ ـسار ـیـد خـ ـس  )) و یـمـنـی ))   )) ـیـت ـص ـخـ ـش ـی و  نا ـفـیـ ـس جور  خـ
رت هتفای  تیاده  یمچرپ  چیه  مالـسلا  هیل  يد عـ ما مـهـ ـ ما رو  ـه ظـهـ نا ـتـ ـسآ رد  ـد ... مآ دهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  حـیبست  اه  هناد  ناسب 

دوب . دهاوخن  ینمی ))   )) تیصخش مچرپ  زا 
نیا ـی کـه  ما هـنـگـ توـعد مـی کـنـد ، مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  هـب  ار  مدرم  وا  هـک  ارچ  تـسا  یتـسرد  تیادـه و  ـم  چر پـ وا ، ـم  چر پـ

دیامن . یم  میرحت  ار  حالس  نتخورف  دنک  یم  جورخ  رگحالصا  تیصخش 
هتـسیاش و ناملـسم  يارب  نآ  زا  ینادرگ  يور  دـیدید  ار  یتلادـع  تیادـه و  مچرپ  رگا  هک  ارچ  دـیزیخاپب  وا  اب  تساخ  اپب  وا  هک  یماگنه 
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یم ارف  قح  هب  وا  هک  ارچ  دوـب  دـهاوخ  شتآ  لـها  دـنز ، زابرـس  ینمی ))   )) درم شبنج  هب  نتـسویپ  زا  سک  ره  ور  نیا  زا  تسین .  عورـشم 
. دنک یم  توعد  فارحنا  یب  میقتسم و  هار  هب  دناوخ و 

هیکز سفن  ای  هتخابکاپ  ریفس 

هیکز  سفن  ای  هتخابکاپ  ریفس 
هیکز  سفن  ای  هتخابکاپ  ریفس 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
، دوش یم  هتشک  میهاربا  ماقم  دوسالارجح و  نایم  رد  مارحلادجس و  رد مـ يا کـه  ـتـه  سراو ـیـت  ـص ـخـ ـش بـا  ـیـه ))  کز نـفـس   )) تدا شـهـ

تسا .  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  یعطق  ياه  هناشن  زا 
ـتـه بلا کـه  ـیـنـی ))  ـس حـ  )) ـی خر ـد و بـ نا هدرک  یفرعم  ینـسح ))   )) ار وا  یخرب  درادـن . دوـجو  رظن  قاـفتا  درمگرزب  نیا  بسن  دروـم  رد 

دناسر . یمن  يررض  دشاب  یم  ص ))   )) ربمایپ لسن  زا  هک  وا  تیصخش  لصا  ـن بـه  یا
ناوج اـی  ناوـجون و  تداهـش  هماـگنه  هب  وا  هک  دـشاب  تهج  نادـب  تسا  نکمم  نیا  تسا و  هدـش  ریبـعت  مـالغ ))   )) وا بـه زا  تا  ـ یاور رد 

دوب . دهاوخ 
رب نانآ  هک  دناوخ  ارف  ترـضح  نآ  يرای  هب  ار  نانآ  دـشاب و  وا  ناسر  مایپ  ات  دتـسرف  یم  هکم  مدرم  يوسب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما 

دراب . یم  ورف  نانآ  رب  ادخ  مشخ  هک  تسا  هاگنآ  دنرب و  یم  رس  ماقم  نکر و  نایم  ار  وا  دنروش و  یم  وا  دض 
نـفـس  )) ناد جـهـت داد و بـ ـد  هاو يور خـ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  شیپ  زور  هتخابکاپ 15  تیصخش  نیا  تداهـش  نایرج 

هکم مدرم  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یهافش  مای  ند پـ ـیـ نا ـ ـسر ـر  طا اهنت بـخـ هانگ ،  مرج و  چیه  نودب  هک  تسا  هدش  هدیمان  هیکز )) 
دوش . یم  هتشک  رارشا  تسد  هب 

تمارک تلادـع و  ره  ما مـ ددر پـیـ یم گـ نالعا  هتـسراو  عاجـش و  تیـصخش  نیا  هلیـسوب  هک  هکم  مدرم  هب  ترـضح  نآ  ـی  ها ـفـ ـش ما  پـیـ
نیا اب  تسین و  يدـیدهت  ای  تناها و  ای  ازـسان  ـه  نو نآ هـیـچ گـ رد  دـناوخ و بـس و  یم  ارف  تلادـع  قح و  يرای  هب  ار  هکم  مدرم  تسا و 

( 494 .) دنیوگ یم  هیکز  سفن  ار  وا  دوش  یم  هتشک  یهانگ  مر و  نو بـی هـیـچ جـ ـد و چـ سر تدا مـی  وا بـه شـهـ ناسر  مایپ  فصو 
تایاور : 

ددرگ : یم  میسرت  تسا  هدیسر  دروم  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  کنیا 
دومرف : دروم  نیا  رد  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  1 ـ

مهیلع جتحی  نءا  یلثمل  یغبنی  امب  مهیلع  جتحال  مهیلا  لسرم  ینکلو  یننودـیریال  ۀـکم  لها  نا  مو !  یـا قـ  : )) ـه با ـحـ ـصال مئا  ـ قلا لو  یـقـ ))
(( 

لوقی ـو  هو ـکـم  یلا نال  لو فـ ـ سر ـا  نا ـل مـکـۀ ...!  هءا یـا  ـل مـکـۀ فـقـل :  هءا یلا  ـض  ما  : )) هل لو  ـه فـیـقـ با ـحـ صءا ـال مـن  جر او  ـ عد فـیـ
نییبنلا .  ۀلالس  دمحم و  ۀیرذ  نحن  ۀفالخلا و  ۀلاسرلا و  ندعم  ۀمحرلا و  تیب  لها  انا  مکل 

انورصناف )). مکرصنتسن  نحنف  اذه  انموی  یلا  انیبن  ضبق  ذنم  انقح  انم  زتبا  ـا و  نر ـا و قـهـ ند ـطـهـ ضا ـنـا و  مل ـا قـد ظـ نا و 
( 495  ...(( ) ۀیکزلا سفنلا  یهو  ماقملاو  نکرلا  نیب  هوحبذف  هیلا  اوتءا  مال  ـ کلا اذ  ـتـی بـهـ فلا اذ  مل هـ اذا تـکـ فـ

ینعی : 
يرگنـشور تجح و  مامتا  يارب  ام  ماما  دنتـس . اـم نـیـ ناـهاوخ  هکم  مدرم  ناراـی !  : )) دـیوگ یم  شیو  نارا خـ مـال بـه یـ ـ ـسلا ـه  یل مئا عـ قـ

میراد )).  یم  لیسگ  ناشیوسب  ار  يریفس  نانآ  رب  قیاقح  هتسیاب  هتسیاش و 
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يا ناه  وگب : راتشب ، هکم  مدرم  يوس  بـ  : )) هک دهد  یم  روتسد  وا  هب  دناوخ و  یم  ارف  ار  شیوخ  نارای  زا  يدر  تر مـ نآ حـضـ ور  ـن  یا زا 
دیوگ : یم  یمارگ )  نآ   ) متسه يدهم  ماما )   ) هداتسرف نم  نایکم ! 

هز مـحـمـد و نـسـل ـیـ کا كا و پـ مـا نـسـل پـ ـت هـسـتـیـم .  فال تلا و خـ ـ سر رو  ـز و مـحـ کر ـمـت و مـ حر ناد مـهـر و  ـ نا مـا خـ مدر !  مـ
ماگنه زا  ام  ملـسم  قح  میا  هتفرگ  رارق  دادـیب  راشف و  دروم  اـم  تسا و  هدـش  متـس  اـم  هب  ـخ  یرا لو تـ رد طـ ـیـم .  یاد ناروآ خـ ما  هـمـه پـیـ

ـیـم هاو ـمـا مـی خـ ـش زا  ـنـک  یا ور  ـن  یا زا  ـت ،  ـسا هدش  هتفرگ  هدیدان  ام  تیعقوم  ماقم و  هتفر و  تراغ  هب  نونکات  یمارگ  ربمایپ  تلحر 
دینک )). ددم  ار  ام  دیباتشب و  تلادع  قح و  يرای  هب  هک 

دنزیر و یم  شرس  رب  ناگ  ترار پـیـشـ ـ ـش دناسر  یم  مدرم  هب  ار  اوتحمرپ  مرگ و  مایپ  نیا  دنم  ـ ـش ـ ناد ـر و  یلد ناو  ـن جـ یا ـی کـه  ما هـنـگـ
دراد . مان  هیکز ))  سفن   )) هک تسا  ناوج  نیا  دنرب و  یم  رس  ماقم  نکر و  نایم  ار  وا 

دومرف : ترضح  نآ  زین  و  2 ـ
.(( انمئاق جورخ  کلذ  دـنعف  ۀـیکزلا ...  سفنلا  نسحلا ،  نب  دـمحم  همـسا  ماـقملا  نکرلا و  نیب  ص ))   )) دـمحم لآ  نم  مـالغ  لـتقو  ))... 

( 496)
ینعی : 

نـسح  )) شردـپ مان  تسا و  دـمحم ))  )) شمان هک  دوش  یم  هتـشک  ماقم  نکر و  نایم  ص ))   )) ربمایپ ناد  ـ نا زا خـ رد  ـقـ نار ـی گـ ناو ـ جو نـ
دوب . دهاوخ  شیپ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  وا  تداهش  زا  سپ  و  دشاب ... یم  هیکز ))  سفن   )) وا ((. 

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  3 ـ
( 497  .(() ۀلیل ةرشع  سمخ  الا  ـیـۀ  کزلا ـفـس  نلا لآ مـحـمـد و بـیـن قـتـل  مئا  ما قـ ـس بـیـن قـیـ یلو ))

ینعی : 
تسا .  هلصاف  زور  اهنت 15  هیکز ))  سفن   )) تداهش هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لآ مـحـمـد  مئا  ما قـ نا قـیـ مـیـ

هفوک فارطا  رد  نارادرک  هت  ـسـ یا زا شـ هارمه 70 نـفـر  هب  هک  يدرمگرزب  هب  ناونع  نیا  تایاور  یخر  رد بـ ـت کـه  ـسا يروآ  دا  مزـال بـیـ
تسا .  هدش  هتفگ  زین  دسر  یم  تداش  هب  ینایفس  هاپس  زواجت  ماگنه  هب 

یعطق ياه  هناشن  زا  هک  يا  هیکز ))  سفن   )) هک تسین  يدیدرت  اما  تسا  هدش  هتفگ  هیکز ))  سفن   )) زین ینسح ))  دیس   )) رب هکنان  هـمـچـ
نایم مارحلادجسم و  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مای  زا قـ زور پـیـش  تسا کـه 15  يدنمـشیدنا  رکفتم و  ناوج  نامه  تسا ،  روهظ 

دسر . یم  تداهش  هب  ماقم  نکر و 
یقرواپ ---  --- 

نیغورد  نایعدم 
همدقم 

دراد نآرق  هشیر  هکلب  تسین  يرو  ـهـ ظو هدیدپ نـ ای  دیدج  هلءاسم  وا  هیامنارگ  دوجو  هب  داقت  ـ عا مال و  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما زا  سـخـن 
ددرگ . یم  زاب  تلاسر  رصع  هب  نآ  یخیرات  هقباس  و 

تسا هدوب  راوتسا  تباث و  یمالسا  هعماج  رد  هراومه  نونکات  مالـسلا  مهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  نامز  زا  خسار  هدیقع  ایوپ و  هشید  ـ نا ـن  یا
. 

هارمه هب  تسا  هدـیدرگ  ریـسف  ـل و تـ یوءا مالـسلا تـ هیلع  يدـهم  ترـضح  هیامنارگ  دوجو  هب  هک  ار  نآرق  تایآ  زا  یخرب  باتک  زاغآ  رد 
رد شخبتاجن  يدـه  رو مـ زا ظـهـ تا  ـ یاور تا و  ـ یآ ـن  یا ـد کـه  ـش ـن  ـشور ـم و  یدروآ مالـسلا  مهیلع  رون  ناـماما  ربماـیپ و  زا  ییاهدـیون 

دهد یم  ما  وا پـیـ یب نـظـیـر  الاو و  هاگیاج  رادتقا و  هوکش و  زا  تحارص  اب  دیوگ و  یم  نخس  ناه  هد جـ ـنـ یآ ـخ و  یرا تکرح تـ نیـسپاو 
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زا سپ  نیمز  هدرک  رب  تیمکاح  تاناکما و  زا  يرادرو  ـ خر هو و بـ ـکـ ـش رادتقا و  رظن  زا  یتیـصخش  چیه  مالـسا  خیرات  رد  هک  يا  هنوگ  هب 
دوش . یمن  تفای  وا  دننامه  روهظ 

تسا هدمآ  وا  یحالصا  ریظن  روهظ و نـقـش بـی  الاو و  تیصخش  داعبا  ترـضح و  نآ  دروم  رد  هک  یتایاور  هوبنا  رطاخ  ـعـیـت بـ قاو ـن  یا
تیودهم هلءاسم  تشادـن و  ار  نآ  راکنا  تراسج  تءارج و  سک  چـیه  هک  دوب  هدـش  فورعم  روهـشم و  یمالـسا  هعماج  رد  يا  هنوگ  هب 

هعماج رد  ین  ـ ید یتدـیقع و  تیعقاو  نیا  يراوتـسا  رطاخب  یعطق  هدـش و  هتخانـش  ییاور و  ینآرق و  هلءاس  یـک مـ یمالـسا ،  هعماج  يارب 
يویند و تفرشیپ  يارب  نانآ  یطار  ـ فا ناراد  ـ فر ـم کـه طـ یو یم شـ وربور  ییاهتیـصخش  اب  وس  کی  زا  مالـسا ،  خیرات  رد  هک  دوب  یمالـسا 
هز ـگـیـ نا ـر  ثا رب  هک  میوش  یم  انـشآ  يرـصانع  اب  وس  رگد  زا  دـنتخاس و  حرطم  شخبتا  يد نـجـ ناو مـهـ هب عـنـ ار  ناـنآ  شیوخ  تساـیس 
هک یـشخب  تاجن  يدـهم  نامه  ار  دوخ  هدومن و  تیودـهم  ياعدا  غورد  هب  یبلطایند ،  ترهـش و  تردـق و  هسوسو  هنا ،  ـ بل ها طـ يا جـ هـ

دندرک . یفرعم  تسا  هداد  ار  وا  ندمآ  دیون  تایاور  نآرق و 
ـت کـه ـسا ـن  یا ـیـن  غورد نا  ـیـ عد ـن مـ یا اب  هطبار  رد  يروآداـی  روخ  رد  هتکن  تسا و  هدیـسر  رفن  هب 50  اهرامآ  یخرب  قبط  اهنیا  راـمش 

دنا : میسقت  لباق  ـتـه  سد را  را بـر چـهـ ـتـبـ عا ـنـهـا بـه  یا
دنا . هتخانشان  بهذم  فده و  تیوه ،  بسن  رظن  زا  نانیا  زا  یهورگ  1 ـ

دندرک . طقاس  اهرظن  زا  ار  دوخ  يوخ  زیمآ  نونج  ياهراک  اب  یهورگ  2 ـ
تسین .  اهنآ  زا  یناشن  هک  تسا  هدش  وحم  يا  هنوگ  هب  راگزور  هحفص  زا  ناشناوریپ  توعد و  نا و  ما و نـشـ ـی نـ خر بـ 3 ـ

يرامـش هنارگلاجد  درکلم  ـی و عـ گد ـ نز هب  ارذگ  يرظن  شخب  نیا  رد  ام ، هک  تسه  نانآ  زا  يدای  مان و  اما  دـنا  هدرم  ـی نـیـز  خر و بـ 4 ـ
دنکفا . میهاوخ  دنا  هتفای  ترهش  ناونع  نیدب  خیرات  رد  هک  نانآ  زا 

تیودهم  یعدم  هورگ  هس 
لوا  هورگ  فلا : 

دنا : میسقت  لباق  هورگ  هس  رب  يرابتعا  هب  ـد  نا ـتـه  فا تر یـ ناو شـهـ ـن عـنـ ید ـخ بـ یرا رد تـ ـی کـه  نا کـسـ
دندناوخ . شخب  تاجن  يدهم ))   )) ار نانآ  یصاخ ،  ياه  هزیگنا  يور  نارگید  هک  یناسک  1 ـ

دندومن . ینیغورد  ياعدا  نینچ  یهاوخ  تردق  یبلط و  هاج  هزیگنا  هب  هک  یناسک  2 ـ
يدـهم ار  دوخ  هنامرـشیب  دـندیزای و  تسد  بیرف  يرگلاـجد و  نینچ  هب  نارگدادـیب ،  هراـشا  هب  رامعتـسا و  هشقن  قب  ـی کـه طـ نا ـ ـس کـ 2 ـ

دندرک . یفرعم  شخب ،  تاجن 
نانآ دو  يو خـ ـ ـس زا  نـه  ـت ،  ـسا هد  ـ ـش هداد  تبـسن  نانادب  تیودهم  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  ددرگ  یم  تفایرد  تیعقاو  نیا  ـخ  یرا زا تـ

نآ رد  ار  هشیدـنا  نیا  هداد و  اهنآ  هب  ار  یناونع  نینچ  نانآ  ناوریپ  ناراـی و  هکل  بـ دـندوب ، یـضار  اـعدا  نادـب  دوخ  هن  هتفرگ و  همـشچرس 
تسردان ياهتبـسن  ـیـن و  غورد ياهاعدا  نینچ  نانآ  دوخ  هک  دوب  اجب  هتبلا  دنداد . شرتسگ  يزکارم  رد  ییاههورگ و  نایم  رد  ناراگزور 

نانآ ناوریپ  دندرکن و  دنلب  ضارتعا  دایرف  یگ ،  ـتـ خا ـ ـس ناو  ـن عـنـ یا ربارب  رد  نانآ  دوخ  ارچ  هک  تسین  نشور  اما  دننک . یفن  تدـشب  ار 
ریـسفت قیبطت و  اه  هرهچ  هب  تسا  هدـمآ  تایاور  هوبنا  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ياـه  هناـشن  مئـالع و  یخرب  اـت  دندیـشوک 

دنیامن .
درک : هراشا  اه  هرهچ  نیدب  ناوت  یم  هورگ  نیا  زا  هنومن  يارب 

هیفنح  دمحم  1 ـ
یم هک  تسا  تیاور  نیا  هلمج  زا  تسا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  ـی کـه  تا ـ یاور رد 

دیامرف :
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یمسا ))....  همسا  يدهملا  نا  ))
ینعی : 

تسا .  نم  مانمه  شخب ،  تاجن  يدهم 
ار تیاور  دـنداد و  ناونع  شخب  تاجن  يدـهم  ار  هیفنح ))  دـمحم  ، )) ربمایپ تیاور  نیا  هب  نتخادـنا  گنچ  اب  راتخم ))  )) ناوریپ ناراـی و 

دنتخاس . قبطنم  ودب 
نآ دوـخ  زج  هک  تسا  هدرمـشرب  ترـضح  نآ  يارب  ار  يرگید  ياـه  هناـشن  تیاور ،  اـههد  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  رب  ـ ما ـنـکـه پـیـ یا بـا 

دنمئالع . اه و  هناشن  نآ  دقاف  همه  یمارگ ، 
تفگ :  نانآ  هب  دیاب  برع  رعاش  لوق  هب 

مممم  ۀفسلف  ملعلا  یف  یعدی  يذلل  لق   )) ممم
بببب  ءایشا )) کنع  تباغ  ائیش و  تظفح  ببب 

ار يزیچ  وت  وـگب ! دـمهف ، ار مـی  همه چـیـز  درادـنپ  یم  دـنک و  یم  يرگن  فرژ  ياـعدا  شناد ،  ورملق  رد  هک  وـگ  هفازگ  رـصنع  نآ  هب 
یناد .  یمن  ار  اهنآ  تسا و  هدش  بیاغ  ترظن  زا  ییاهزیچ  اما  يا  هدرک  ظفح 

داجس  ماما  دنزرف  دیز ، 2 ـ
هک :  تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد 

( 498  .(() ۀیبس نبا  هنا  فیسلاب و  جرخی  هنا  نیسحلا و  دلو  نم  يدهملا  نا  ))
ینعی : 

دوب . دهاوخ  نازینک  نیرتهب  شردام  دزیخ و  یم  اپب  ریشمش  اب  وا  تسا و  مالسلا  هیلع  نیس  ناد حـ ـ نزر زا فـ مال  ـ سلا ـه  یل يد عـ مـهـ
تا يد نـجـ نا مـهـ وا هـمـ ـد کـه  ندر ـا کـ عدا وا  ناوریپ  درک ، مایق  نایوما  دیلپ  هاگتـسد  دض  رب  داجـس  ماما  دنزرف  دـیز ))  )) هک یماگن  هـ
تسا .  ریسا  دنزرف  ردام ، يوس  زا  اثلاث  هدرک و  مایق  هنادنمتماهش  ایناث  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  الوا  ار کـه  چـ ـت ،  سا بـخـش 

زا وا  ياه  هناشن  میـسرت  مالـسلا و  هیلع  يدهم  زا  دیون  رد  تایاور  هوبنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هک  دـندرب  دای  زا  نا  ـ نآ ـا  ما
دومرف : هلمج 

( 499  .(() مهمئاق مهعسات  نیسحلا ،  بلص  نم  ۀعست  رشع ، انثا  يدعب  ۀمئالا  ))
ینعی : 

دمحم لآ  مــئا  نا قـ ـ نآ دو و نـهـمـیـن  ـنـد بـ هاو ـیـن خـ ــس مد حـ ـ نزر ـل فـ ـــس زا نـ نا  ـ نآ نـه نـفـر  ـد ، نر هدزاود نـفـ زا مـن  نا پـس  ـ ما ـ ما
تسا . 

دشاب . شخب  تاجن  يدهم  ات  دوبن  مالسلا  هیلع  نیسح  كاپ  لسن  زا  ماما  نیمهن  دیز ، بانج  و 
نیا هب  شیوخ ،  یناسفن  ياه  هزیگنا  هب  یبهذـم و  تاساسحا  فطاوع و  ریخـست  اه و  هدوت  هجوت  بلج  رطاـخب  دـیز ، یبـالقنا  ناوریپ  اـما 

دندیزای . تسد  نیغورد  ياعدا 
رخسمت داب  هب  ار  ناشیاعدا  نانآ و  يراعشا ،  نمض  رابت  يوما  يارعش  زا  یکی  دش  هتخیوآ  راد  هب  دیسر و  تداهش  هب  دیز  هک  یماگن  و هـ

هک :  تفرگ 
مممم  ۀلخن  عذج  یلع  ادیز  مکل  انبلص   )) ممم
بببب  بلصی ))  عذجلا  یلع  ایدهم  رن  ملو  ببب 

ینعی : 
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دوش . هتخیوآ  راد  هبوچ  هب  دوخ  شخب  تاجن  يدهم  هک  میدوب  هدیدن  زگره  میتخیوآ و  راد  هب  لخن  هخاش  رب  ار  دیز  امش  نامره  قـ
مالسلا هیلع  يدهم  هب  هدیقع  هش و  ـ ید ـ نا ـل  صا بـه  دیهش ، دیز  هب  تتامش ،  ییوگازـسان و  نابز  دب  زوت و  هنیک  رـصنع  نیا  هلی  ـ ـسو ـنـ ید و بـ

تفرگ .  رخسمت  داب  هب  ار  تیودهم  لصا  تشاد و  اور  تناها  دراد ، ییاور  نآرق و  هشیر  هک 
 (( یـمـن  )) رد نآ بـیـشـتـر  ناور  داد کـه پـیـ همادا  شیوخ  تایح  هب  نونکات  راگزور  نآ  زا  دمآ و  دوجوب  هیدیز ))   )) بهذم ماجنارـس  و 

بهاذم زا  عورف و  لوصا و  هقف و  رد  هدـش و  ادـج  مالـسلا  مه  ـ یل ـل بـیـت عـ ها مسر  هار و  هعیـش و  بهذـم  زا  هنا  ـفـ ـسءا ـتـنـد و مـتـ ـس هـ
دننک . یم  يوریپ  يرگید 

بسن لصا و  هب  تسا  هتسیاش  رایسب  ـد کـه  نراد يدنسپان  هدوتسان و  عضاوم  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ربارب  رد  هناف  ـ ـسءا مـتـ ـهـا ، ید ـ یز
هار و هب  دـنیوج ، کسمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رب  ـ ما كا پـیـ ـب پـ هذ ـم و مـ ـسر هار و  ناشبهذـم بـه  رد  دـندرگ و  زاب  شیوخ  تلاـصا  و 

زاغآ رد  هک  یبهذم  نامه  هب  دـنا ؛ هداد  ار  نانآ  زا  يوریپ  نامرف  ناگمه ،  هب  شربمایپ  ادـخ و  هک  یناسک  نیرفآ  راختفا  ینامـسآ و  مسر 
مالسلا .  مهیلع  موصعم  ناماما  هعیش و  بهذم  هب  دندوب ، نآ  رب  هار 

ضحم  هللادبع  نب  دمحم  3 ـ
، دیدرگ فورعم  ضحم ))  هللادبع  نب  دمحم   )) هب هک  هللادبع  دنزرف  دمحم ، مالـسلا ،  هیلع  داجـس  ماما  دنزرف  دیز ، اهلاس  تشذـگ  زا  سپ 

هدافتسا اب  تسرپروز  رصانع  نابلط و  تصرف  تهج  نیمه  هب  دوب  مالسلا  هیلع  ترـضح مـجـتـبـی  ياه  هداون  ار  وا  دوشگ . ناهج  هب  هدید 
دیوگ : یم  هک  ار  یگتخاس  تیاور  کی  دنداد و  بقل  شخب  تاجن  يدهم  ار  وا  تصرف ،  زا 

یبا ))....  مسا  هیبا  مسا  و  يدهملا ....  ))
ینعی : 

تسا ...  نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  وا  مان  تسا ،  نم  نادنزرف  زا  يدهم 
تفلاخم یعطق  ملـسم و  تیاور  اهد  ـ ـص اب  تیاور  نیا  دـندید  یم  هکنیا  اب  دـندرک ، قیبطت  وا  رب  ار  یگت  ـ خا ـ ـس ـت  یاور ـن  یا نا  ـ نآ يرآ ! 

هلآ و ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص ـبـر  ما ـیـن پـیـ ـش ـ نا ـمـیـن جـ هدزاود ير و  ـکـ ـس ترـضح عـ دـنزرف  ار ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  تـسا 
( 500 .) دنک یم  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  لسن  زا  ما  ـ ما نـهـمـیـن 

هب ار  نآ  دـنتخادنا و  ـتـگـی چـنـگ  خا ـ ـس تیاور  نیا  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیاور  هـمه  نداـه  ـ ناو نا بـا  ـ بل ـت طـ ـصر ـا فـ ما
دندرشف . تعیب  تسد  وا  اب  زین  مدرم  زا  یخرب  دندیمان و  هیکز ))  سفن   )) ار وا  هاگنآ  دنداد و  قیبطت  ضحم ))  هللادبع  نب  دمحم  ))

ـت بـیـعـت سد وا  ـی کـه بـا  نا ـ ـس و نـیـز کـ داد . تعیب  تسد  شخب  تاجن  يدهم  اب  تعیب  ناونع  هب  شرـسپ  اب  زین  وا  ردپ  هکنیا  راد  هدنخ 
تیودـهم ياـه  هیاـپ  درک و  ضقن  ار  شیوخ  تعیب  یـسابع ،  تموـکح  ـکـیـل  ـش زا تـ دو کـه پـس  بـ ـیـقـی ))  ناود رو  ـ ـص مـنـ  )) در ـ ـش فـ

 . تخیر ورف  زین  هللادبع  نب  دمحم 

مود هورگ  ب : 

مود  هورگ  ب : 
مود  هورگ  ب : 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
 ، تاساسحا ـف و  طاو بل عـ يار جـ ـد و بـ ندو تیودـهم نـمـ ياعدا  هنابلط  هاج  هناراکبیرف و  ياه  هزیگنا  هب  هک  ـد  ندو ـی بـ نا ـ ـس نا کـ ـنـ یا

دندرک . یفرعم  شخب  باجن  يدهم  ار  دوخ  يرگلاجد ،  غورد و  هب  تمظع  تردق و  ندروآ  تسدب  اهبلق و  اهلد و  ریخست 
يدهم نامه  یسابع ،  يدهم  شرسپ  هک  درک  اعدا  یقیناود  روصنم  شردپ  تسا ،  یسابع ))  يدهم   )) نانآ هلمج  زا  دنرایـسب ، هورگ  نیا 
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تعیب تسد  شخب  تاجن  يدـهم  ناونع  هب  ضحم ،  هللادـبع  نب  دـمحم  هب  اعدا ، نیا  زا  شیپ  راـکبیرف  رـصنع  نیا  هکنیا  اـب  تسا ،  دوعوم 
تسناد .  یم  شخب  تاجن  يدهم  ار  وا  دوب و  هدرشف 

ـشـه هـا و ید ـ نا ـد و  یا ـه بـا عـقـ نو نا چـگـ ـ نآ رگنب کـه  نک و  اشامت  ار  ناراکبیرف  ناتـسرپایند و  نابلط و  تصرف  ياهییاوسر  هک  یت  ـ ـسار
قبط نانآ  زا  یکی  یهاگ  دنچ  ره  و  دندرک ! یم  يزاب  عا ،  ـ ضوا ـط و  یار ـش و طـبـق شـ یو لد خـ ياو  سا هـ ـ سا بـر  سد ،  ـیـم مـقـ ها مـفـ

ار دوخ  غورد  هب  درک و  یم  روـهظ  ینید ،  یتدـیقع و  لـصا  ـن  یا ـتـن  خا ـ ـس ـز  یوا ـتـ ـسد ـش بـا  یو تـال خـ ـ یا ـهـا و تـمـ ـش ـ ـش کـ ـا ، هاو هـ
تخاس .  یم  ناونع  شخب  تاجن  يدهم 

، راـب تحاـصف  اوسر و  غورد  ـن  یا قل بـه  ادـخ و خـ ربارب  رد  اراکـشآ  هنوگچ  هک  ناـنیا  ییوـگ  هفازگ  هورگ و  نیا  ییاـیح  یب  زا  اـتفگش !
هک ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  ارچ  تسین ،  شیب  اوسر  یغورد  ناشیاعدا  هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  دوخ  هکنیا  اب  دـندیزای  یم  تسد 
مئال ـه هـا و عـ نا ـ ـش هژ و نـ ـ یو تافـص  ياراد  دـنداد ، ار  شندـمآ  دـیون  مالـسلا  مهیلع  تیب  ـل  ها نا  ـ ما ـ ما هلآ و  ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص ربمایپ 

ار اهیگژیو  نآ  تایاور و  نآ  دناوت  یم  يزادر نـ غورد پـ لا و  ـ جد چیه  هک  تسا  یمولعم  يا مـشـخـص و مـعـیـن و  ـیـهـ گژ ـ یو صا و  خـ
دنزب . اج  نیتسار  ماما  نآ  ياجب  ار  دوخ  دزاس و  قبطنم  دوخ  رب 

دنک یم  داد  لدع و  زا  راشرس  ار  نیمز  هک  تسا  ریظن  یب  يرگحالـصا  شقن  رد  وا  هک :  تسا  نیا  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  نیرتروهـشم 
ددرگ . زیربل  دادیب  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ 

یتیگ نارک  ات  نارک  اهندمت و  اه و  هعماج  هک  ار  یناهج  دادیب  متس و  زا  يزیچ  دنتسناوت  نازادرپ  غورد  نیا  ایآ   : )) هک دیـسرپ  دیاب  کنیا 
دنرادرب ))؟ نایم  زا  تسا ،  هتفرگ  ارف  ار 

يا ـتـه هـ فا نا و بـ ـ نآ ـد و بـه  ندو رواـب نـمـ ار  ناـنیا  نیغورد  چوـپ و  ياـهاعدا  هـک  دـندوب  یناـهلبا  نآ  ناراـکبیرف ،  نـیا  زا  رت  بـیجع  و 
زگره ناراکبیرف  نیا  رب  دروم ، نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  رون  ناماما  ربمایپ و  زا  هدیـسر  تایاور  هک  دـندید  یم  هکنیا  اب  دنتـسب  لد  ناشیفارخ 

دنک . یمن  قیبطت 
یگنهرف و رقف  حیحص و  هدیقع  هش و  ـ ید ـ نا ناد  نآ فـقـ ـل  یلد یـک  ـد ، شا ـتـه بـ ـشاد یل  ـ یلد هـر  ـی ،  خر ير بـ ـ یذ ـت پـ فآ ـت و  هال ـن بـ یا

یم اوآ  مه  ییادـص  ره  اـب  مه  لـیلد  و بـه هـمـیـن  ـد . نر ـج مـی بـ نر نآ  زا  و  هدو ،  را بـ ـتـ فر ناد گـ ناریذـپ بـ تفآ  نیا  هـک  تـسا  ینید 
. دنتفا یم  هار  هب  يداب  ره  اب  دنوش و 

موس هورگ   : ج

موس  هورگ   : ج
موس  هورگ   : ج

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دندومن . تیودهم  ياعدا  نارگرامعتسا ،  هراشا  هب  رامعتسا و  هشقن  ساسا  رب  هک  دندوب  يرصا  عـنـ نا ،  ـنـ یا

هـشقن ییادج ،  يزوت و  هنیک  فالتخا و  رذب  ندناشفا  یمالـسا و  گرزب  هعماج  یـشاپورف  مالـسا و  ندیبوک  مهرد  يارب  دـیلپ  رامع  ـتـ ـسا
هلمج زا  دعلبب و  ار  مالسا  ناهج  دسرب و  دوب ، نک ))  تموکح  زادنایب و  فالتخا   : )) شیوخ کـه فده  هب  ات  دیشک  يرایسب  هنانئاخ  ياه 

يا ـهـ ـشزرا ـیـم و  ها هب مـفـ يزاب  ناناملـسم و  نایم  رد  گـنراگنر  ياهکلـسم  اـهمارم و  نتخاـس  نادـیم ،  نیا  رد  نآ  یمنهج  ياـه  هشقن 
دیدپ یمالـسا ،  هعماج  رد  ار  اهبلق  اهلد و  لزلزت  هدـیقع و  یتس  ـ ـس ینامیا و  یب  رذـب  هلیـسونیدب  ات  دوب  نانآ  ینید  تاداق  ـتـ عا سد و  مـقـ

ـی خر هار بـ نیا  رد  هک  دوب  دوعوم  يدـهم  هب  هدـیقع  هشیدـنا و  در ، هدا کـ ـتـفـ ـسا ءو  ـ ـس ناد ،  ـن مـیـ یا رد  نآ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دروآ و 
اب ار  نانآ  دننک و  ـت  یود يا مـهـ ـ عدا داد تـا  رو  ـتـ سد نانآ  هب  ناشیا  نتسارآ  نتخاس و  زا  سپ  درک و  تیبرت  شیوخ  هاوخلد  هب  ار  رصانع 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


مینکفا .  یم  يرظن  نیغورد ،  نایعدم ،  شامق  نیا  زا  یکی  هب  اهنت  هنومن ،  يارب  هک  درک  يرای  هار  نیا  رد  زین  تاناکما  همه 
باب  دمحم  یلع  تیئاهب ،  راذگنانیب 

یناطیـش دـیلپ و  هش  نـقـ نا ،  ـ نا ـ مل ـ ـس مالـسا و مـ اـب  هزراـبم  روظنم  هب  دـمآ و  ناریا  هب  سور  زا  یـسو  ـ ـسا جـ يدـال ،  لا 1834 مـیـ ـ ـس رد 
هنازوـت و هنیک  شقن  ناریا ،  زور  نآ  تسایـس  رد  تسناوـت  راـکت  ـ نا ـر خـیـ ـص نیا عـنـ هنافـسءاتم  تـشاد و  هارمه  هـب  زین  ار  نارگرامعتـسا 

دنک . يزاب  ار ، يرگناریو 
ساـبل هب  درک و  یفرعم  ینارکنل ))  یـسیع  خیـش   )) ار دوخ  دوب ، یکروگلاد ))  زاـینک   )) شماـن هکنیا  اـب  دـمآ و  قارع  هب  ـی  تد زا مـ پـس 

یلع  )) شمان يدرم ـ  اب  اجنام  رد هـ در و  ـت کـ کر دو شـ ـال بـ بر يا کـ ـ مل زا عـ کـه  یتشر ))  مظاک  دیـس   )) سرد رد  دمآ و  رد  تیناحور 
وا ـسـت بـا  ناو ـی تـ صا ياهدرگش خـ اب  درک و  تاقالم  تشاد ـ  تداع  شیـشح  فرـصم  دو و بـه  ـتـی بـ ـشر ـیـد  ـس در  ـ گا ـ ـش و  دمحم ))

دروآ . دیدپ  لباقتم  دا  ـتـمـ عا دز و  ـ یر ـت بـ قا ـ فر ـتـی و  سود حر  طـ
هدافتسا اب  یسور  سوساج  دوب ، ندیشک  شیشح  لوغشم  ـش  یو تدا خـ ـه و عـ ما ـ نر طـبـق بـ یل مـحـمـد )) عـ  )) ـبـهـا کـه ـش زا  رد یـکـی 

تفگ :  وا  هب  عضاوت  مارتحا و  عوضخ و  همه  اب  تخاس و  بطاخم  ار  وا  تصرف  زا 
اعطق ))! نامزلا  بحاص  تنا  یلع !  محرت  نامزلا !  بحاص  ای  ))

ینعی : 
ینامزلا .  بحاص  يدیدرت  چیه  یب  وت  نک ...  تبحم  نم  هب  نامزلا !  بحاص  يا 

دوب هداد  تسد  زا  ار  ـش  یو ـر خـ عا يدودح مـشـ ات  نآ  رطاخب  دوب و  شیشح  ریدخت  هئشن  فیک و  جوا  رد  ـنـکـه  یا بـا  یل مـحـمـد )) عـ ))
رارصا تخس  یسور  سوساج  اما  دنک ، عافد  دوخ  زا  در و  ـ یذ ار نـپـ ـیـن  غورد تبسن  نیا  ات  دیشوک  درک و  در  ار  سوساج  باطخ  مه  زاب 

وا هک  درک  رارـصا  وا  هـب  بـترم  تـفرگ و  راـکب  ار  نـیقلت  رارکت و  هوـی  ـ ـش و  ـم )).  یو ـت کـه مـن مـی گـ ـسا هـمـیـن  هـن !   : )) هـک درک 
تسا .  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

یم تمینغ  اوسر ، غورد  نآ  رارکت  نیقلت و  يارب  ار  تصرف  زین  یسور  سوساج  تخادرپ  یم  شیشح  فرصم  هب  دمحم )) یلع   )) هاگر هـ
نیـسحت و هب  عورـش  رگیزاب ، سوساج  درک و  یم  مهرـس  یکبآ  تسـس و  ياـهباوج  زین  وا  درک و  یم  وا  زا  يا  هداـس  ياـهلا  ؤس  درمش و 

داد . یم  ناشن  روحسم  هدز و  تفگش  وا  تسس  یکبآ و  ياهخساپ  ربارب  رد  ار  دوخ  درک و  یم  وا  قیوشت 
هک یماگ  در و هـنـ ـم کـ ید وا تـقـ صا بـه  يدرگش خـ اب  دیرخ و  دمحم )) یلع   )) يارب دادغب  زا  قرع  يرطب  کی  راکبان ، سوساج  يزور 

اـضاقت وا  زا  تسا و  يدهم  ماما  نامه  دمحم )) یلع   )) هک دـیناسر  جوا  هب  ار  شیوخ  رارـصا  نیقلت و  دـش ، تسم  دـیناروخ و  وا  هب  ار  نآ 
تءارج سرت ،  زا  اما  تسا ،  نینچ  هک  تفریذـپ  درک و  قیدـصت  زین  وا  دریذـپب  ار  یـسور  ناسوساج  هناـصلاخ  ـه و  نا ـ قدا ـ ـص راـتفگ  درک 

درک . یمن  حیرصت  نادب  تشادن و  ار  نآ  راهظا 
داد .... وا  هب  یتفگنه  تورث  هدعو  درک و  عیجشت  اوسر  غورد  نآ  راهظا  هب  ار  وا  سوساج  مود ،  ماگ  رد 

ماما صاخ  بیان  هک :  درک  اـعدا  هک  دوب  اـجنآ  رد  دـمآ و  رهـشوب ))  )) هب اـجنآ  زا  و  هرـصب ))   )) هب ـالبرک  زا  دـمحم )) یلع   )) ما ـجـ نار سـ
هن یتسه ،  رصع  ماما  دوخ  وت ،  : )) هک دیزرو  رارـصا  وا  هب  دادن و  تیاضر  هزادنا  ـن  یا هب  یـسور  سوساج  اما  تسا ،  مالـسلا  هیلع  يدهم 

وا )). صاخ  بیان 
تسا و نامزلا  بحاص  دمحم ، یلع   : )) هک درک  شخپ  يا  هدرتسگ  تروصب  البرک  رد  ناریا ،  هب  دـمحم )) یلع   )) دورو زا  سپ  سوساج 

تسا )).  هدرک  روهظ  رهشوب  رد 
یـشیشح و يرـصنع  ار  دـمحم )) یل  عـ  )) هک یناـسک  رهـشوب  مدرم  رتـشیب  تخاـس ،  هتـسد  ود  اوـسر ، غورد  نیا  شخپ  رثا  رب  ار  مدرم  وا 

هداس یخرب  اما  دندیدنخ  یم  دـش  یم  هدز  ـن  ماد ـب  تر را مـ ـتـعـمـ ـسا نا  ـ ـسو ـ ـسا هلیـسوب جـ هک  تاعیاش  نیا  هب  دنتخانـش  یم  راوخبارش ،
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دندرک . یم  قیدصت  و  تسا ))....  تسرد  دنکن  : )) دنتفگ یم  زین  هاگآان  ناهلبا  ناحول و 
نارهت  رد  تایلمع  همادا 

ـت فر نار  سور بـه تـهـ ناو سـفـیـر  بـعـنـ یناطیش ،  ياهدرگش  نیا  ماجنا  تیانج و  فالتخا و  رذب  ندناشفا  زا  پـس  ـی ،  سور سو  ـ سا جـ
تمه شیوخ  یـسیلبا  تایلمع  همادا  هب  هتـشذگ  زا  رتیدج  تصرف ،  زا  يرو  هرهب  اب  يا  هدامآ  لم  ناد عـ تا و مـیـ ـ نا ـکـ ما ترد و  و بـا قـ

تشامگ . 
نانآ دیرخ و  ار  نانآ  هد  ناد و عـقـیـ ـ جو شیوخ ،  هدرتسگ  تاناکما  اب  درک و  تیبرت  يدیدج  ناسوساج  شیوخ ،  ناتسود  زا  نارهت  رد 

ییحی ازریم   )) و ءاهب ))  )) هب فورعم  یلع ،))  نیـسح   )) نانآ هلمج  زا  ـد کـه  نداد رارق  وا  روتـسد  هراشا و  ورگ  رد  وا و  راـیتخا  رد  ار  دوخ 
نیا هـشقن  يارجا  رد  یمالـسا و  هعماـج  مالــسا و  دـض  رب  يرگناریو  شقن  ردار ، ود بـ ـن  یا ـد کـه  ندو بـ لزا ))  ـبـح  ــص  )) فورعم بـه (( 

دنتشاد . رامعتسا ، دیلپ  سوساج 
رصع ماما  صاخ  بیان  ار  دوخ  درک ، روبع  هک  ییاتـسور  زا  دیدرگ و  زاریـش  یهار  اجنآ  زا  دنام و  رهـشو  رد بـ ها  ود مـ یل مـحـمـد )) عـ ))

ءادـبم و هب  هک  ییاه  هیامورف  یخرب  ـت و  ـسا نا  ـ مزلا ـب  حا ـ ـص در کـه :  ـا کـ عدا دیـسر ، زاریـش  هب  هک  یماـگنه  اـما  دز  اـج  مالـسلا  هیلع 
دندز . هقلح  شرود  هب  دنتسین  دنبیاپ  يداعم 

يار ار بـ ـش  یو دا خـ ـتـمـ عا درو  هاـگآ و مـ دارفا  زا  یخرب  دـندش  هاـگآ  هدـش  هدـنار  ناطیـش  نآ  دورو  زا  زاریــش  ياـملع  هـک  یماـگ  هـنـ
بل ار جـ شدامتعا  وا ، هب  میظعت  رهم و  راهظا  اب  دنتسناوت  نانآ  دنداتـسرف و  دمحم )) یلع   )) لف بـه مـحـ نا ،  ـ یر ـعـیـت جـ قاو زا  تـحـقـیـق 

راکـشآ نانآ  يارب  ار  ـش  یو ياو خـ ـ ـسر ياه  هتفاـب  تاـفارخ و  فیخـس و  دـیاقع  دـمحم )) یلع   )) هک دوب  لـحارم  نآ  زا  سپ  دـن و  کـنـ
يا ـ مل ار بـه عـ هار  فر و گـمـ نآ عـنـصـر مـنـحـ يا  ـتـه هـ فا نا نـیـز بـ ـ نآ دز و  اج  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ار  دوخ  تحارـص  هب  تخاس و 

دنداد . لاقتنا  زار  شـیـ
ار وا  دندنار و  نوریب  لزنم  زا  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  زین  شنادناخ  ناگتسب و  دنتساخا و  وا بـپـ زار بـر ضـد  يا شـیـ ـ مل دو کـه عـ ـنـجـا بـ یا

دندرپس . همکحم  هب  ریگتسد و 
تفر .  ناهفصا  هب  زاریش  زا  دیدرگ و  دازآ  یتدم  زا  سپ  دنتخاس و  موکحم  قالش  ناد و  ـ نز ار بـه  وا  ـع ،  یر يا سـ ـمـه  کا زا مـحـ پـس 

مارتحا ار  دیل  نآ عـنـصـر پـ ـت کـه  ساو وا خـ زا  تشون و  اجنآ  رادناتسا  هب  يا  همان  ناهفصا  هب  دمحم )) یلع   )) دورو اب  سور  سو  ـ ـسا جـ
نارهت هب  رظن  تحت  ریگتسد و  نیغورد ،  یگتخاس و  ماما  تفر و  ایند  زا  رادنا  ـتـ سا اهزور  نامه  رد  اما  دنک ، نیمضت  ار  وا  تینما  دیامن و 

دش . هداتسرف 
هچ مدرم !  يا  ناه   : )) هک دـنزیگنارب  اولب  ادصورـس و  مدرم  نایم  رد  هک  داد  روتـسد  شناراک  نا و هـمـ ـتـ ـسود بـه  ـی ،  ـسور سو  ـ ـسا جـ

دش )).... ریگتسد  يدهم  ماما  هک  دیا  هتسشن 
((، وکاـم  )) و زیربـت ))  )) هب اـجنآ  زا  تشاد و  لیـسگ  ـن  یوز ـش بـه قـ یو نارو خـ ـ مءا هل مـ ـیـ ـسو ار بـ یل مـحـمـد )) عـ  )) ـت قو ـت  مو حـکـ

اهرهش رد  ار  دمحم )) یلع   )) يریگتسد ربخ  دنداد و  همادا  شیو  زا خـ ـت و تـ خا ـو و تـ ها شناتسود بـه هـیـ سور و  سوساج  اما  داتسرف 
دـض رب  وهایه  دایرف و  اب  دـندوب  هتخاـس  هداـمآ  تاـناکما ،  تورث و  اـب  رامعتـسا  سوساـج  هک  ار  یناـگیامورف  یخر  ـد و بـ ندر پـخـش کـ

دندرک . راداو  شروش  هب  تقو  تموکح 
ثحب و دش و  لیکشت  هاگداد  درک . ردا  اهقف صـ املع و  روضح  اب  ار  وا  همکاحم  روتـسد  درک و  راضحا  ار  دمحم )) یلع   )) هاش ما  ـجـ نار سـ

درک . ترفغم  بلط  شیوخ  هانگ  زا  وا  دش و  رجنم  املع  تسدب  دمحم )) یلع   )) هبوت هب  تیاهن  رد  وگتفگ 
هئطوت نتخاس  یفخم  يار  هب هـمـیـن جـهـت بـ ددرگ  شاف  شا  یناطیـش  هشقن  هک  دیـسرت  دـش و  ناساره  راک  دـنور  زا  سور ،  سوساـج 

نیمه رد  تسرد  درکن . راذگورف  يراک  چیه  زا  وا  ندش  هت  ـ ـش يار کـ ـت و بـ خا ـ ـس راومه  نیغورد  ماما  يدوبان  يارب  ار  هار  سور ،  دیلپ 
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مادعا وا  درک و  رداص  ار  دمحم )) یلع   )) ندش هتخیوآراد  هب  روتسد  دیسر  تردق  هب  هک  هاش  نیدلارصان  دش و  هتشک  ها  هک شـ دوب  اهزور 
دیدرگ .

تنایخ  همادا 
اما دنسرب ، شیوخ  تایانج  رف  هک بـه کـیـ دوب  هدنامن  يزیچ  شناراکمه  و  ءاهب )) یلع  نیـسح  ((، )) دمحم یل  عـ  )) ند ـ ـش ماد  ـ عا زا  پـس 

هبناج همه  تدـعاسم  سور و  سوساج  روتـسدب  نانآ  درک و  ار  ـش  یو را خـ کـ اهنآ ، تاجن  يارب  نآ  نادـنمراک  سور و  ترافـس  شالت 
ـت کـه بـه نـفـع فا تیرومءام یـ یلع ))  نیـسح   ، )) سوساج نآ  ياهـشزومآ  ساسا  رب  اج  ـ نآ رد  ـتـنـد و  فا ـتـ ـش داد  هب بـغـ سور  ترافس 
درک و دـهاوخ  روـهظ  ناـمزلارخآ  رد  هـک  تـسا  یــس  نا کـ وا هـمـ ـا کـنـد کـه  عدا دو و  ـ ــش دراو عـمـل  یـحـیـی ))   )) ـش یو ردار خـ بـ
هب درک و  زاغآ  ار  شیوخ  توعد  زین  وا  داد و  رارق  اوسر  غورد  نیا  بیقعت  يارب  وا  رایتخا  رد  زین  یتفگنه  تور  هدر و ثـ ـتـ ـس تاـناکما گـ

تخادرپ .  یگتخاس  مارم  نیا  رشن 
 (( ـه نردا  )) ـجـا بـه نآ زا  و  ـیـه ))  کز تـ  )) هـب دادـغب ))  )) زا ار  دــساف  هورگ  نـیا  یناـم ))  عـثـ  )) ـت مو دو کـه حـکـ ـط بـ یار ـ ــش نا  رد هـمـ
یل حـسـیـن عـ  )) نار تـنـظـیـم و بـه رد تـهـ سور  ترا  ـفـ ـس رد  نا  کلـسم مـنـحـط هـمـچـنـ نیا  ياهـشزومآ  اما  تخاس ،  دیعبت  ( 501)

درک . یم  غیلبت  رشن و  شیوخ ،  ناوریپ  نایم  رد  ار  اهنآ  زین  وا  دیدرگ و  یم  لاسرا  ءا )) بـهـ
جاودزا ـجـا  نآ رد  ـت و  فر سر ))  قـبـ  )) بـه ییحی ))  . )) دیشک ییحی ))   )) شردارب و  ءاهب )) یلع  نیـسح   )) نایم فالتخا  هب  راک  ماجنارس 

شال ـد و تـ ند ـ ـش دـیعبت  نیطـسلف  رد  اـکع ))  )) هب هیکرت  زا  شناوریپ  و  یلع ))  نی  ـ ـس حـ  )) ـا ما ـیـد . ما نـ لزا ))  ـبـح  ـص  )) ار دو  در و خـ کـ
دنداد . همادا  تفگنه  ياهششخب  لذب و  قیرط  زا  نیطسلف  ناریا و  رد  یفارخ  يرامعتسا و  مارم  نیا  رشن  يارب  ار  شیو  ـی خـ عا ـجـ ترا

ـن ـشور ـنـد ، ما مـی نـ ـی ))  یا بـهـ  )) ار وا  ناوریپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیزگرب و  ار  ءاـهب ))  )) بقل شیوـخ ،  يارب  یلع ))  نیـسح  ))
نید وریپ  ار  دوـخ  دنتـسین و  ناـمل  ـ ـس نا نـیـز مـ ـ یئا دراد و بـهـ نآ نـ عور  لو و فـ ـ ـصا مالـسا و  هب  یط  ـ بر ـی هـیـچ  یا مار بـهـ ـت کـه مـ ـسا

دنرامش . یم  تیئاهب ))   )) مانب رگید 
ـکـا یر ـ مآ در و  ذو کـ ـی نـفـ بر ـی و غـ مال ـ سا ياهروشک  زا  یخرب  رد  درک ـ  نت  رب  ار  نید  سابل  هک  ـی ـ  سا ـیـ ـس بز  ـن حـ یا لا  بـه هـر حـ

دندش . گنهامه  ناناملسم ،  مالسا و  دض  رب  نآ  جیورت  رد  ود  ره  ـیـه  سور و 
ـد نروآ يور مـی  ـجـا  ناد نا بـ ـ یئا دشاب بـهـ هتشاد  يرتشیب  ذوفن  روضح و  اکیر  ـ مآ يرو کـه  ـ ـش رد هـر کـ ـت کـه  ـسا بـه هـمـیـن جـهـت 
زا اجنآ  رد  ار  دوخ  ذوفن  زین  تیئاهب  مارم  دـیدرگ ، لزلزتم  درک و  شکورف  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یکی  رد  اـکیرمآ  ذوفن  هک  یماـگنه  و 

دهد . یم  تسد 
رایسب نانآ  خیرات  دیدرگ ، میسرت  نی  ـ غورد نایعدم  زا  ثحب  تبسانم  هب  هک  تیئاهب  يرامعتسا  مارم  باب و  خیرات  زا  يا  هدرـشف  دو  ـن بـ یا

. دنک یم  خرس  ار  تیناسنا  یناشیپ  هرهچ و  تلاجخ ،  مرش و  قرع  هک  تسا  ییاهیتشز  اهییاوسر و  زا  زیربل  ینالوط و 

نازادرپغورد نیا  زا  رگید  يرامش 

نازادرپغورد  نیا  زا  رگید  يرامش 
نازادرپغورد  نیا  زا  رگید  يرامش 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
نانآ زا  یخرب  دروآ . باسح  هب  دیاب  هتـسد  هس  زا  کی  مادـک  زا  مناد  یمن  هک  دنتـسه  زادرپ  غورد  اوسر و  نایعدـم  نیا  زا  يرگید  رامش 

زا : دنترابع 
دوب . یبرع  برغم  رصم و  رد  یمطاف  هلسلس  راذگناینب  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناگداون  زا  يد بـن مـحـمـد )) مـهـ هللاد ،  عـبـیـ (( ـ  1
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دش . فورعم  یعره ))  يدهم   )) هب هک  ینسح ))  يولع  ترموت  نب  هللادبع  نب  دمحم  (( ـ  2
تیصو قبط  دوخ ، گرم  هماگنه  هب  تخیر و  یپ  يرج  ـشـم هـ ـش نر  ـل قـ یاوا رد  ار  تلود مـهـمـی  ـت و  ـسا ـ خر ـی بـ بر بر عـ زا مـغـ وا 

دیدرگ . وا  نیشناج  نم ))  ؤملادبع  ، )) وا
درک . تیودهم  ياعدا  غورد  هب  دش و  رادیدپ  یبرع  برغم  رد  يرجه  متفه  هدص  رد  هک  ـمـی ))  طا سا فـ عـبـ (( ـ  3

دومن . تیودهم  ياعدا  يرجه  لاس 1243  رد  درک و  روهظ  دنه  رد  هک  دمحا )) دیس  (( ـ  4
سیـسءات نیغورد  یبهذم  دمآ و  ایندـب  يرجه  ياـهلاس 1211  دودـح  رئازجلا و  رد  هک  یـسونس ))  دـمحم  یل بـن  مـحـمـد بـن عـ (( ـ  5

دش . ردپ  نیشناج  وا  زا  سپ  زین  شرسپ  دیزگ و  تنوکس  یبیل ))   )) رد درک و 
 ، نیغورد ياعدا  نیم  ـد و بـا هـ مآ ـیـا  ند ناتـسکاپ بـ باجنپ  ياهرهـش  زا  نایداق  رد  يرجه  لاس 1249  رد  ینایداق ))  دـمحا  مالغ  (( ـ  6

دیشک . دوخ  لابند  هب  یبرع و ... ییاهروشک  یخرب  دنه ، ياهرهش  یئبمب ،  ریمشک ، باجنپ ،  رد  ار  یهوبنا 
ياـعدا نیا  زا  شیپ  وا  درک . یفرعم  رون  ماـما  نیمهدزاود  ار  دوخ  يرگلاـجد  غورد و  هب  هک  ینادو ))  ـ ـس يد  ـمـد مـهـ حا مـحـمـد  (( ـ  7

رقف و راشف  زا  نانآ  تاج  يار نـ ار بـ مال  ـ سلا ـه  یل يد عـ تر مـهـ ند حـضـ ـ مآ تراشب  نادوس ،  هدیدمتس  مدرم  هب  بترم  اوسر ، نیغورد و 
داد . یم  تقو  تلود  نیگنس  تایلام  دادیب و 

ماما سپ  : )) دندیـسرپ وا  زا  هک  یماگنه  نآ  زا  سپ  دـنکفا و  اهنابز  رـس  ساسح  طاقن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مان  هنوگنیدـب 
یشاب ))؟  تدوخ  دنکن  دمآ ، دهاوخ  یک  مالسلا  هیلع  يدهم 
متسه ))!!  شخب  تاجن  يدهم  نامه  نم  يرآ !  : )) داد خساپ 

درگ و ارحـص  ياـه  هلیبق  دیـسر و  نآ  فارطا  و  موطرخ ))   )) هب وا  ربخ  دـنکارپ و  مدرم  ناـیم  رد  ار  شیوخ  چوپ  ياـه  هشیدـنا  هاـگنآ  و 
لاس 1308 يد بـه  ـ ید ـر تـب شـ ثا يزور بـر  زا پـیـ زور شـد و پـس  در و پـیـ راکیپ کـ اهیـسیلگنا  اب  دندروآ . نامیا  وا  تماما  هب  نارادواگ 

درم . يرجه 
يارب دـنناوت  یم  دـنلیام  هک  یناسک  میدرک .  هدنـسب  هزادـنا ،  نیمه  هب  اـم  هک  دوب  نیغورد  نایعدـم  نیا  لاـح  حرـش  رب  ارذـگ  يرظن  نیا 

دنیامن . هعجارم  نیلضملا ))  تاقبط   )) و باوبالا ))  باب  حاتفم   )) باتک ود  هب  رتشیب  یهاگآ 
هاگره ات  دیدرگ  نابلط  ـت  صر يار فـ ماقم بـ ترهش و  هلیـسو  تردق و  زیواتـسد  خیرات ،  دنور  رد  تیودهم  ياعدا  هکنیا :  نخـس  هاتو  کـ

دنریگ . هرهب  نآ  زا  شیوخ ،  يرامعتسا  یصخش و  هنابلط  هاج  ياهفده  هب  ندیسر  هار  رد  دنتساوخ 
هک ارچ  دندش  بکترم  ار  یش  ـل بـخـشـ با ریغ قـ تایانج  نآ ،  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  راد و  هشیر  لیـصا و  هدیقع  هشیدنا و  نیا  وترپ  رد  نانیا 

عیـشت و نیرفآ  راختفا  اـبیز و  بهذـم  نداد  هولج  ـت  ـشز يدو حـق و  ـ با ـل و نـ طا نتخاـس بـ هدـنز  يارب  دـندرک و  يزاـب  مدرم  دـیاقع  اـب 
راوـم ـی هـ هاو ـ خد کـقلد و بـ زیتـس و  قـح  رـصنع  ره  يارب  ار  هار  دنتـسب و  رمک  تلاـسر ،  یحو و  ناد  ـ نا ناور خـ نتخاـس پـیـ هدـنکارپ 

هار زا  هارمگ و  ار  یهوبنا  كانلوه ،  تایا  ـن جـنـ یا هوال بـر  و عـ دـسیونب . دـیوگب و  عیـشت  مالـسا و  دـض  رب  تساوخ  هچنآ  ره  ات  دـندرک 
. دنداد قوس  یفارخ  یگتخاس و  ياهمارم  اهکلسم و  يوسب  دنتخاس و  فرحنم  تسار 

همدقم

همدقم 
همدقم 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
، زورفا ناهج  دیشروخ  نآ  روهظ  یگنوگچ  زا  نخس  اجنیا  رد  هک  ارچ  تسا  تیمها  جوا  رد  ساسح و  رایـسب  ثحب  نیا  هدنرا  بـنـظـر نـگـ
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درذگ . یم  نآ  زاغآ  زا  لاس  رازه  زا  رتارف  کنیا  هک  تسا  تبیغ  هریت  ياهربا  سپ  زا 
ار فادها  اهنامرآ و  نیرت  هوکشر  تسا کـه پـ تیرشب  تاجن  يارب  یحالصا  گرزب  تضهن  زاغآرـس  یگنوگچ  زا  نخـس  هک  هنوگنام  هـ
نیرتگرزب و زا  نخـس  زین  و  تشاد .  دـهاوخ  ینازرا  تیناسنا  هب  ار  تارمث  اه و  هوی  نیرترابنارگ مـ دروآ و  هر  نیرتالاو  هدیـشخب و  ققحت 
ناسنا و تایح  رد  ینوگرگد  نیرترابهوکـش  زاغآرـس  یکاخ و  هرایـس  نیا  يور  يزا بـر  ـ ـس ـی و بـهـ حـال ـ ـصا ـت  کر ـن حـ یر یـساسا تـ

تسا .  یگدنز  ياه  هولج  رد  رییغت  نیرتفرژ  نیرت و  هدرتسگ 
دوش ؟ یم  زاغآ  هنوگچ  یحالصا  گرزب  تکرح  نیا 

دنک ؟ یم  عورش  اجک  زا  ار  دوخ  یناهج  شخب  ییاهر  تکرح  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اهلسن ، اهرصع و  درم  ـی  مار نآ گـ و 
هدـنیآ زا  ـبـه کـه  تر ـد مـ نل ـالاو و بـ عوـضوم  نیا  دروـم  رد  دـناوت  یمن  اـم ، ياـسران  دودـحم و  ياـه  هشیدـنا  اـهلقع و  هک  تـسا  نـشور 

نیا هـک  ارچ  دـهد ، ربـخ  یتـخبکین  تا و  ـی و نـجـ یا ـ هر را  ـ گزور نآ  زا  دــنک و  ییوگــشیپ  دراد ، ماـیپ  خــیرات ،  هعماـج و  دــنمهوکش 
اطخ و اب  رتشیب  غورد ،  زا  تسار  لطاب و  راد  زا پـنـ ـعـیـت  قاو ـت ،  ـسردا زا نـ ـت  ـسرد ـف  ـش يا کـ هک بـجـ هدنیآ  زا  رابخا  اهییوگـشیپ و 

دشاب ؟ هتشاد  عوضوم ،  نتخاس  نشور  رد  دناوت  یم  یشزرا  هچ  تسا ،  هتخیمآ  یتسردان  غورد و  هابتشا و 
ار ام  تسا ،  هدیسر  زاس  تشونرس  سا و  عوضوم حـسـ نیا  رد  مالسلا  مهیلع  نیتسار  ناماما  یمارگ و  ربمایپ  زا  هک  ـی  تا ـ یاور هوال ،  بـه عـ

هنوگنآ ار  وا  هوکشرپ  مایق  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  تایاور ،  ـن  یا ار  ـ یز دزا ، زاین مـی سـ یب  يرواد  شیپ  ییوگشیپ و  هنوگره  زا 
ساسا رب  ار  لحارم  همه  نایا  اـت پـ زاـغآ  زا  ار ، شیوخ  هار  یمارگ ،  نآ  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  دـشک و  یم  ـف  ـصو ـت بـه  ـس کـه هـ

تسا و وا  شخبتاجن  هنالداع و  یحالـصا و  گرزب  تکرح  لماک  هب و  ـ نا همه جـ يزوریپ  رگنیمـضت  هک  یهلا ـ  ینامـسآ و  هماـنرب  ناـمه 
تفرگ دهاوخ  یپ  دنک ـ  یم  ظفح  یتسارب  یعاجترا ،  تسکش و  فارحنا و  تفآ و  ره  زا  ار  رابهوکش  مایق  نآ 

هنیدم زا 

هنیدم  زا 
هنیدم  زا 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
نآ تفای و  دـهاوخ  رو تـحـقـق  زا ظـهـ دـیدرگ کـه پـیـش  حیرـصت  هناشن  کی  هب  میتشاد ،  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  نهـس  هک  ـی  تا ـ یاور رد 

ددرگ یم  تفایرد  هتکن  نیا  تایاور  هتسد  نیا  زا  تشگ ،  دهاوخ  نکفا  نینط  ناضمر ،  كرابم  هام  رد  هک  دوب  ینامسآ  يادن  زا : ترابع 
دوب . دهاوخ  ینامسآ  يادن  شورخ و  نیا  نراقم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هک 

تما و رو تـا قـیـ هل ظـهـ ـ صا ـی فـ با ـ یزرا زا  هچ  رگ  دنک  یم  روهظ  هرون  ـنـه مـ ید رد مـ تر  نآ حـضـ ددر کـه  ـت مـی گـ فا ـ یرد تا  ـ یاور زا 
هکنیا و  دوب . دـهاوخن  يدودـحم  حطـس  رد  ترـضح  نآ  روهظ  هک  مییوگب  میناو  یم تـ اما  میناوتاـن ،  یناـمز  رظن  زا  ترـضح  نآ  تضهن 

نیا اما  تسی .  ـن نـ ـشور يارب مـا  تفرگ ،  دـنهاوخ  یعـضوم  هچ  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  ربارب  رد  هنیدـم ،  رد  شیاهورین  مکاـح و  میژر 
یعیسو هقطنم  رب  روهظ  هماگنه  هک  ینایفـس ـ  هب  ددر و  شخپ مـی گـ هقطنم  رد  تعرـس  هب  یمارگ  نآ  روهظ  ربخ  هک :  تسا  هدمآ  بلطم 

دسر . یم  دراد ـ  هطلس  نیطسلف ))   )) و ندرا ))   ((، )) هیروس  )) نوچ
مایق زا  زیهرپ  يارب  یمارگ  نآ  اما  دراد  یم  لیـسگ  ـنـه  ید مـال بـه مـ ـ ـسلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما ـی بـه  با ـتـیـ ـسد يار  ار بـ ـی  نار ها گـ ـپـ ـس وا 
دبای یمن  ار  یمارگ  نآ  اما  دوش  یم  هنیدم  دراو  ترضح  نآ  يریگتسد  يارب  ینایف  ها سـ سـپـ دور . یم  هکم  هب  ادخ  نامرف  قبط  سردوز ، 

دعلب . یم  ار  نانآ  نیمز  هار ،  نیب  هک  دروآ  یم  يور  هکم  هب  لیلد  نیمه  هب 
( 503 .) دیآ یم  دورف  هکم  فارطا  رد  يا  هطقن  ای  افص  هوک  هب  کیدزن  يا  هطقن  رد  ددرگ و  یم  دراو  هکم  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
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تساوخ هب  یتیگ  برغ  قرش و  زا  دنتسه  درم  ربا  هک 313  وا  صاخ  نارای  دوش . یم  کیدزن  مایق  هماگن  ددر و هـ ير مـی گـ ـپـ ـس ـا  هزور
ددرگ . یم  مهارف  مایق  تامدقم  جیردت  هب  دننز و  یم  هقلح  وا  دوجو  درگ  رب  راو  هناورپ  دنناسر و  یم  هکم  هب  ار  دوخ  ادخ ،

میدرگ .  یم  زاب  ثحب  هب  هاگنآ  تشاد و  میهاوخ  نخس  وا  صاخ  نارای  زا  تسخن  کنیا ، 
مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  تازایتما  رامش 

تسا ؟  يزمر  زار و  هچ  ددع 313  رد  هک  مناد  یمن  یتسارب 
تداهش یهارمه و  راختفا  هک  زی  مال نـ ـ سلا ـه  یل نیسح عـ ماما  نادیهش  ياوشیپ  نارای  دندوب ، رفن   313 ردب ))  )) زور رد  یمارگ  ربمایپ  نارای 

رفن  313 زین ، یناهج  گرزب  رگحالصا  نیا  نارای  رامش  هک  اتفگـش  دندوب و  رفن  تایاور 313  یخرب  قبط  دنتـشاد ، اروشاع ، زور  رد  ار  وا 
دوب . دنهاوخ 

یمامت و  ـی هـسـتـنـد . مار نآ گـ ما  روهظ و قـیـ هماگنه  رد  نیمز ،  يور  ياهناسنا  نیرتهب  زا  ناگتسیاش  ناگتسراو و  نیا  هک  تسا  نشور 
تحت یناهج  گرزب  هعماج  روما  ـیـر  بد هرادا گـیـتـی و تـ يار  مزال بـ يا  ـیـهـ یا ـ ناو اهییآراک و تـ اهتیافک ، اـهتقایل ، اـهیگژیو ، اهیگتـسیاش ،
ناگد ـ یز ـ گر ـن بـ یا ـد ، نواد خـ تسا .  رولبتم  نانآ  دوجو  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  شخب  تاجن  میلاعت  اهدومنهر و  ینامـسآ و  يربهر 

تسا .  هدیزگرب  ناهج  فلتخم  ياه  هراق  اهداژن و  اهنیمزرس و  زا  ار ، رادرک  هتسیاش  رکفتم و 
مان تس  ـ یل ـن  یا رد  ـت ،  سا هد  ـ مآ نا  ـ شرا ـ ید رهش و  نانآ و  مان  تسا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمر  ـیـ ما بو بـه  ـ ـس کـه مـنـ نا ))  بـیـ  )) رد خـطـبـه

نکمم هک  تسا  كرتشم  اهنآ  ياهمان  هاگ  هتخانـشان و  اـم  يارب  دـنزیخ  یم  رب  اـجنآ  زا  ناگتـسیاش  نآ  هک  ییاهینمزرـس  اهرهـش و  یخرب 
دشاب : لیذ  تاهج  زا  یکی  هب  تسا 

تسا .  هتفای  مان  رییغت  راگزور  رذگ  رد  هدربمان ،  ياهرهش  زا  یخرب  1 ـ 
دوش . یم  هتخاس  هدنیآ  رد  یخرب  2 ـ 

شیوخ ناکما  ناوت و  هزادنا  هب  ـنـجـا  یا رد  ام  تروص  ره  هب  تسا  هداد  خر  یپاچ  طالغا  هابتشا و  اهمان ، نیا  طبض  تبث و  رد  هکنیا  ای  3 ـ 
میروآ :  یم  یلودج  رد  ابفلا  فورح  قبط  ار  نانآ  هلیبق  راید و  رهش و  مان  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  نارای  هنادواج  مان  ، 

مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  هنادواج  مان 
قارع .  لامش  رد  راجنس ))  )) رهش زا  ( 504  ) نابا 1 ـ 

اقیرفآ . هراق  یقرش  لامش  زا  یپویتا  میهاربا  2 ـ 
يدوعس  ناتسبرع  رد  هدج  زا  میهاربا  3 ـ 

سراف .  جیلخ  کیدزن  ناریا و  رد  فاریس  زا  میهاربا  4 ـ 
زاریش . زا  میهاربا  5 ـ 

نانبل .  رد  هروک ))   )) زا میهاربا  6 ـ 
هنیدم .  زا  میهاربا  7 ـ 
هکم .  زا  میهاربا  8 ـ 

نادابآ .  زا  دمحا  9 ـ 
ناتسنمرا ))   )) زا دمحا  10 ـ 

دادغب . زا  دمحا  11 ـ 
فرشا .  فجن  فارطا  رد  تسا  ییاتسور  مان  ایوگ  هک  هراعج  زا  دمحا  12 ـ 

رتشوش . زا  دمحا  13 ـ 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


قارع .  رد  ( 505 (( ) رقع  )) زا دمحا  14 ـ 
اپورا . هراق  ای  هسنارف  زا  دمحا  15 ـ 

رصم . رد  طاطاسف ))  )) زا دمحا  16 ـ 
(. 506  (( ) هذاعم  )) زا دمحا  17 ـ 
هوادعس .))   )) هقطنم زا  دمحا  18 ـ 

بلح .))   )) رد ییاتسور  هیکرت و  رد  يرهش  مان  هک  نیبیصن ))   )) زا دمحا  19 ـ 
نمی .))   )) زا دمحا  20 ـ 

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا بویا  21 ـ 
سدقملا .  تیب  زا  رشب  22 ـ 

هیروس .  رد  هیقرم ))   )) زا رشب  23 ـ 
نیرحب .  زا  ریکب  24 ـ 

(. 507  (() هذاعم  )) زا بلغت  25 ـ 
(. 508  ) ناشرخ زا  هیکت  26 ـ 

نیسق .))   )) نانیشنارحص رابت  زا  رباج  27 ـ 
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا رباج  28 ـ 

نمی .))   )) زا رباج  29 ـ 
نمی .  رد  اعنص ))  )) زا لیئربج  30 ـ 

نمی .))   )) زا ریبج  31 ـ 
نادابآ .  زا  رفعج  32 ـ 
نیرحب .  زا  رفعج  33 ـ 

ناتسنمرا .  هقطنم  رد  يرهش  طالخ  زا  رفعج  34 ـ 
مهس .))   )) زا رفعج  35 ـ 

ناتسودنه .  رد  نالیس  زا  رفعج  36 ـ 
زاریش . زا  رفعج  37 ـ 

ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا رفعج  38 ـ 
هنیدم .  زا  رفعج  39 ـ 
فجن .  زا  رفعج  40 ـ 

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا لیمج  41 ـ 
زاجح . رد  همامی ))   )) هقطنم زا  لیمج  42 ـ 

نمی .))   )) زا رجح  43 ـ
قباس .  يوروش  ای  ناسارخ  ورم ))  )) زا ۀفیذح  44 ـ

رصم . هیردنکسا  زا  نسح  45 ـ 
تسا .  ناتسناغفا  ياهرهش  زا  هک  خلب  زا  نسح  46 ـ 
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هیروس .  رد  سلاب ))   )) هقطنم زا  دیز  زا  نسح  47 ـ
ناتسودنه .  رد  نالیس  زا  نسح  48 ـ

البرک . زا  نسح  49 ـ
هنیدم .  زا  نسح  50 ـ

(. 509  (( ) هذاعم  )) زا نسح  51 ـ 
دش . یم  هتفگ  يوروش  ناجیابرذآ  هیکرت و  ناریا ،  زا  يا  هدرتسگ  شخب  هب  راگزور  نآ  رد  هک  ناتسنمرا ))   )) زا نیس  حـ 52 ـ 

هاشنامرک .  هقطنم  زا  باهذ  زا  نیسح  53 ـ
البرک . زا  نیسح  54 ـ 
البرک . زا  نیسح  55 ـ
هنیدم .  زا  نیسح  56 ـ

(. 510  (() هذاعم زا  نیسح  57 ـ
قارع .  رد  هیسداق ))   )) زا نیصح  58 ـ

هیروس .  ياهرهش  زا  صمح ))   )) زا رفعح  59 ـ
ۀکم .  فارطا  زا  طاهر  زا  رفعح  60 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا رفعح  61 ـ
دهشم . فارطا  رد  سخرس  زا  صفح  62 ـ

اقیرفآ . هراق  یقرش  لامش  زا  یپویتا  63 ـ
نادابآ .  زا  هزمح  64 ـ

نمی .  رد  اعنص ))  )) زا هزمح  65 ـ
هنیدم .  زا  هزمح  66 ـ

سراف .  جیلخ  کیدزن  ناریا و  رد  فاریس  زا  لقوح  67 ـ
نمی .))   )) زا شیوح  68 ـ

سراف .  جیلخ  کیدزن  ناریا و  رد  فاریس  زا  دلاخ  69 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا دلاخ  70 ـ

سدقملا .  تیب  زا  دواد  71 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا دواد  72 ـ

نامع .  زا  دواد  73 ـ
فئاط .  هقطنم  زا  دواد  74 ـ

قشمد .  زا  دوواد  75 ـ
رصم .))  )) نانیشنارحص رابت  زا  جارد  76 ـ

دور . یم  رامشب  برع  ياه  هریت  زا  یکی  هک  میمت  داژن  رابت و  زا  نایر  77 ـ
فئاط .  زا  ایرکز  - 78

ۀعیض .))   )) هقطنم زا  دیز  79 ـ
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فئاط .  زا  ابس  80 ـ
( 511 (() اضیب  )) زا دعس  81 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا دعس  82 ـ
همامی .  هقطنم  رد  هداس  زا  نادعس  83 ـ

اضیب .))  )) زا دیعس  84 ـ
نیطسلف .  زا  هکع ))   )) ای اکع ))  )) زا دیعس  85 ـ

نمی .  رد  اعنص ))  )) زا عیمس  86 ـ
(. 512  (( ) هذاعم  )) زا دیوس  87 ـ

(. 513  (() فیض  )) هقطنم زا  لیهس  88 ـ
همامی .  هقطنم  رد  هداس  زا  بیبش  89 ـ

رصم . هیردنکسا  زا  لیبش  90 ـ
هیروس .  رد  هیقرم ))   )) زا بیعش  91 ـ

راید . هقطنم  زا  ببیعش  92 ـ
نادابآ .  زا  نابیش  93 ـ

رصم . هیردنکسا  زا  نابیش  94 ـ
ناریا .  ناتسزوخ  رد  رتشوش )  ) سوس زا  نابیش  95 ـ

نمی .))   )) زا نابیش  96 ـ
ندرا .  اهرهش  زا  اقلب ))  )) زا قداص  97 ـ

زاریش . زا  حلاص  98 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا حلاص  99 ـ

نامع .  زا  حلاص  100 ـ
ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا حلاص  101 ـ

هیروس .  ياهرهش  زا  بلح ،  زا  جیبص  102 ـ
هغارم .  زا  هقدص  103 ـ

همامی .  هقطنم  رد  هداس  زا  بیلص  104 ـ
لیقعا .))   )) نانیشنارحص رابت  زا  طباض  105 ـ

يدوعس  ناتسبرع  رد  ةدج  زا  تولاط  106 ـ
رصم . رد  طاطسف ))  )) زا رهاط  107 ـ

هنیدم .  زا  رهاط  108 ـ
(. 514  (( ) هذاعم  )) زا رهاط  109 ـ

نیطسلف .  ياهرهش  زا  هلمر  زا  قیلط  110 ـ
ناریا .  ناتسزوخ  رد  مرکم ))  رکسع   )) زا بیط  111 ـ

زاجح . رد  همامی ))   )) هقطنم زا  رفاظ  112 ـ
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نمی .))   )) زا مصاع  113 ـ
(. 515  (() فیض  )) هقطنم زا  ملاع  114 ـ

نادابآ .  زا  رماع  115 ـ
نیرحب .  زا  رماع  116 ـ

قارع .  رد  ءارماس  زا  رماع  117 ـ
نمی .))   )) زا رماع  118 ـ
هنیدم .  زا  سابع  119 ـ

ناتسکاپ .  دنس ))  )) زا نمحرلادبع  120 ـ
ماج .  تبرت  ناهبهب و  زاوها و  رد  تسا  ییاتسور  مان  هیروصنم ))   )) زا نمحرلادبع  121 ـ

تیا .  هیروس  ياهرهش  زا  هیکاطنا ،  زا  نامحرلادبع  122 ـ
قشمد .  زا  نمحرلادبع  123 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط   )) زا نمحرلادبع  124 ـ
رصم . هقطنم  رد  نینوه ))   )) زا مالسلادبع  125 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا زیزعلادبع  126 ـ
زاوها . کیدزن  قرود ،  زا  روفغلادبع  127 ـ

زاجح . نمی و  نیرحب و  رد  تسا  ییاتسور  مان  هک  رجه ))  )) زا سودقلادبع  128 ـ
( 516  ((.) هذاعم  )) زا میدقلادبع  129 ـ

دادغب . زا  هللادبع  130 ـ

زاریش . زا  هللادبع  131 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا هللادبع  132 ـ

ناریا .  رد  طاطسف ))  )) زا هللادبع  133 ـ
ناریا .  رد  نیوزق ))   )) هللادبع 134 ـ

ناشاک .  زا  هللادبع  135 ـ
نامرک .  زا  هللادبع  136 ـ

( 517  (() هذاعم  )) زا هللادبع  137 ـ
هکم .  زا  هللادبع  138 ـ

هیروس .  رد  هیکاطنا  هقطنم  زا  هللادبع  139 ـ
فئاط .  هقطنم  زا  هللادبع  140 ـ

دادغب . زا  بلطملادبع  141 ـ
نادابآ .  زا  نیهملادبع  142 ـ
نادابآ .  زا  ثراولادبع  143 ـ

تسلب .))   )) مانب رصم  هیردنکسا  ياهاتسور  زا  ثراولادبع  144 ـ
هیروس .  رد  رزیش ))  )) زا باهولادبع  145 ـ
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ناریا .  ناتسزوخ  رد  رتشوش )  ) سوس زا  باهوادبع  146 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا نودبع  147 ـ

ناشاک .  زا  هللادیبع  148 ـ
هیروس .  رد  هیکاطنا  هقطنم  زا  هللادیبع  149 ـ

هفوک .  زا  باتع  150 ـ
رصم .))  )) نانیشنارحص رابت  زا  نالجع  151 ـ

يدوعس  ناتسبرع  رد  فیطق  هقطنم  زا  زیزع  152 ـ
قارع .  رد  هطساو ))   )) رهش زا  لیقع  153 ـ

تسا .  قارع  يزرم  ياهرهش  زا  هک  رابنا  زا  ناولع  154 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا ناولع  155 ـ

تسا .  قارع  ممهم  ياهرهش  زا  هرصب  زا  یلع  156 ـ
قارع .  ياهرهش  زا  هلح ،  زا  یلع  157 ـ

ناتسکبزا .))   )) ياهرهش زا  دنقرمس ))  )) زا یلع  158 ـ
قارع .  لامش  رد  راجنس ))  )) رهش زا  یلع  159 ـ

فئاط .  زا  یلع  160 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا یلع  161 ـ

اپورا . هراق  ای  هسنارف  زا  162 ـ
ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا یلع  163 ـ

هنیدم .  زا  یلع  164 ـ
( 518  ((.) هذاعم  )) زا یلع  165 ـ

ۀعیض .))   )) هقطنم زا  یلع  166 ـ
بلح ))   )) رد ییاتسور  هیکرت و  رد  يرهش  مان  هک  نیبیصن ))   )) زا یلع  167 ـ

روباشین . زا  یلع  168 ـ
نمی .  رد  يرهش  مان  نادمه ))   )) ناریا و رد  يرهش  مان  نادمه ))   )) زا یلع  169 ـ

نمی .))   )) زا رامع  170 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا رمع  171 ـ
نیطسلف .  ياهرهش  زا  نالقسع  زا  رمع  172 ـ

ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا رمع  173 ـ
نورزاک .  زا  رمع  174 ـ

ماج .  تبرت  ناهبهب و  زاوها و  رد  ییاتسور  مان   (( هیروصنم  )) زا رمع  175 ـ
نمی .  رد  مجهم ))   )) زا رمع  176 ـ

سدقملا .  تیب  زا  نارمع  177 ـ
نادابآ .  زا  رمع  178 ـ
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ریغا .))  )) نانیشنارحص رابت  زا  ( 519) ورمع 179 ـ
هکم .  زا  ورمع  180 ـ

کبوش .))   )) زا ریمع  181 ـ
برع .  زا  یگرزب  هلیبق  هرتنع ))   )) زا ای  زاجح و  رد  دجن ))  )) زا ریمع  182 ـ

درک . رهش  زا  نوع  183 ـ
نمی .))   )) رد ندع  زا  نوع  184 ـ

اقیرفآ . هراق  یقرش  لامش  زا  یپویتا  یسیع  185 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا یسیع  186 ـ

لیقعا .))   )) نانیشنارحص رابت  زا  ( 520  ) نابرغ 187 ـ
هفوک .  زا  ثایغ  188 ـ

رصم . هقطنم  رد  نینوه ))   )) زا سراف  189 ـ
نادوس .  رصم و  يزرم  هقطنم  هبون ،))   )) زا لضاف  190 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا حلاف  191 ـ
هکم .  فارطا  رد  تافرع  کیدزن  هفرع ))   )) زا جرف  192 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا لیضف  193 ـ
هوادعس .))   )) هقطنم زا  حالف  194 ـ

نیطسلف .  رد  هیربط ))   )) زا حیلف  195 ـ
نیطسلف .  ياهرهش  زا  نالقسع  زا  دهف  196 ـ

لصوم .  زا  دهف  197 ـ
نمی .))  زا   )) دهف 198 ـ

هیروس .  رد  هیکاطنا  هقطنم  زا  مداق  199 ـ
نادابآ  زا  مساق  200 ـ

دادغب . خرک ))   )) زا مساق  201 ـ
هنیدم .  زا  مساق  202 ـ

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا هضبق  203 ـ
شبح .  زا  ریثک  204 ـ

( 521  ((.) هذاعم  )) زا ریثک  205 ـ
نمی .))   )) زا بعک  206 ـ
نمی .))   )) زا موثلک  207 ـ

رصم . هقطنم  رد  نینوه ))   )) زا بیلک  208 ـ
یقرش .  ياقیرفآ  رد  يا  هریزج  هیوجنل ))   )) زا رثوک  209 ـ

نامع .  زا  شوک  210 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا نامقل  211 ـ
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نیرحب .  زا  ثیل  212 ـ
ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا ثیل  213 ـ

نمی .))   )) رد يا  هیبلق  داژن  رابت و  زا  کلام  214 ـ
سراف .  جیلخ  کیدزن  ناریا و  رد  فاریس  زا  کلام  215 ـ

قارع .  بونج  رد  هرامع ))   )) زا کلام  216 ـ
ماج .  تبرت  ناهبهب و  زاوها و  رد  ییاتسور  مان  هیروصنم ))   )) زا کلام  217 ـ

نمی .  رد  مجهم ))   )) زا کلام  218 ـ
نمی .))   )) زا کلام  - 219

يدوعس  ناتسبرع  رد  فیطق  هقطنم  زا  كرابم  - 220
ناتسکبزا .))   )) ياهرهش زا  دنقرمس  زا  دهاجم  - 221

ير .  رهش  زا  عمجم  - 222
تسا .  قارع  ممهم  ياهرهش  زا  هرصب  زا  براحم  - 223

ناریا .  ناجیابرذآ  رد  جنوخ  زا  زورحم  - 224
رصم . هیردنکسا  زا  نسحم  225 ـ

اقیرفآ . هراق  یقرش  لامش  رد  یپویتا  زا  دمحم  - 226
نادابآ .  زا  دمحم  - 227

ناتسنمرا .  مهم  ياهرهش  زا  سیلفت  زا  دمحم  - 228
دنتفرگ . رارق  راصنا  فص  رد  هک  هنیدم  نایسوا  رابت  هریت و  زا  دمحم  - 229

هیروس .  ياهرهش  زا  بلح ،  زا  دمحم  - 230
قارع .  ياهرهش  زا  بلح ،  زا  دمحم  - 231

ناتسنمرا .  هقطنم  رد  يرهش  طالخ  زا  دمحم  - 232
هیروس .  رد  سلاب ))   )) هقطنم زا  دیز  زا  دمحم  - 233

زاقفق . هقطنم  رد  اراخب ))  )) رهش فارطا  رد  راجس  زا  دمحم  234 ـ
نیطسلف .  ياهرهش  زا  نالقسع  زا  دمحم  - 235

نامع .  زا  دمحم  - 236
ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا دمحم  - 237
دادغب . رد  شبک ))   )) زا دمحم  - 238

هفوک .  زا  دمحم  - 239
هنیدم .  زا  دمحم  - 240

( 522  ((.) هذاعم  )) زا دمحم  - 241
هکم .  زا  دمحم  - 242

هیروس .  رد  سلاب ))   )) هقطنم زا  دمحم  - 244 ماج .  تبرت  ناهبهب و  زاوها و  رد  ییاتسور  مان  هیروصنم ))   )) زا دم  مـحـ - 243
نمی .  رد  مجهم ))   )) زا دمحم  - 245
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فجن .  زا  دمحم  - 246
نمی .))   )) زا دمحم  - 247

قارع .  رد  ءارماس  زا  ییارم  - 248
نیطسلف .  زا  هکع ))   )) ای اکع ))  )) زا ناورم  - 249

( 523  .) ناشرخ زا  نونسم  - 250
بالک .))   )) نانیشنارحص رابت  زا  رطم  - 251

تسا .  لیذه ))   )) را ـ ید رد  ير  کـه شـهـ ـه ))  مولءا  )) زا مـنـطـقـه مـعـشـر  - 252
نورزاک .  زا  رمعم  - 253

قارع .  رد  تیرکت ))   )) کیدزن نس ))   )) زا دادقم  - 254
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا بعالم  255 ـ 

لیقعا .))   )) نانیشنارحص رابت  زا  هبنم  ماج 257 - تبرت  ناهبهب و  زاوها و  رد  ییاتسور  مان   (( هیروصنم  )) زا ـب  عال مـ - 256
نمی .))   )) رد ندع  زا  یسوم  - 258

زاجح . نمی و  نیرحب و  رد  تسا  ییاتسور  مان  هک  رجه ))  )) زا یسوم  - 259
نیطسلف .  ياهرهش  زا  هلمر  زا  یموم  - 260

نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا رجاهم  261 ـ
روباشین . زا  رجاهم  262 ـ

ناریا .  ناتسزوخ  رد  مرکم ))  رکسع   )) زا نومیم  263 ـ
دهشم . فارطا  رد  سخرس  زا  هیجان  264 ـ

نمی .))   )) رد يا  هلیبق  داژن  رابت و  زا  رصان  265 ـ
هیروس .  رد  سلاب ))   )) زا ریصن  266 ـ

نیرحب .  زا  ریصن  267 ـ
( 524  ((.) هذاعم  )) زا میعن  268 ـ

ناریا  ناجیابرذآ  رد  جنوخ  زا  حون  269 ـ
ناتسودنه .  رد  نالیس  زا  حون  270 ـ

نابیش .))   )) نانیشنارحص رابت  زا  شارهن  271 ـ
تاره .  زا  شورهن  272 ـ

نادوس .  رصم و  يزرم  هقطنم  هبون ))   )) زا لصاو  273 ـ
نیطسلف .  ياهرهش  زا  نالقسع  زا  نوراه  274 ـ

ناریا .  رد  نیوزق ))   )) زا نوراه  275 ـ
ناجیابرذآ .  ياهرهش  زا  یکی  ساملس  هقطنم  زا  نوراه  - 276

ناتسبرع .  دجن  هقطنم  زا  نوراه  - 277
لصوم .  زا  - 278

رتشوش . زا  لاله  - 279

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


نمی .))  فئاط   )) زا لاله  280 ـ
نامع .  زا  بشاوه  - 281

قارع .  رد  تیرکت   )) کیدزن نس ))   )) زا دوه  - 282
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط   )) زا دوه  - 283

هفوک .  زا  دوه  - 284
فرشا .  فجن  فارطا  رد  تسا  ییاتسور  مان  ایوگ  هک  هراعج  زا  ییحی  - 285

نمی .  رد  اعنص ))  )) زا ییحی  286 ـ
نیوزق .  هقطنم  رد  ناقلاط ))   )) زا ییحی  - 287

هیروس .  رد  هیکاطنا  هقطنم  زا  ییحی  - 288
هوادعس .))   )) هقطنم زا  ییحی  - 289

مق .  زا  بوقعی  - 290
( 525  (() هذاعم  )) زا بوقعی  - 291

نیطسلف .  ياهرهش  زا  نالقسع  زا  فسوی  292 ـ
فئاط .  هقطنم  زا  فسوی  - 293

ناهفصا .  زا  سنوی  - 294
نامع .  زا  سنوی  - 295

رصم . رد  طاطسف ))  )) زا سنوی  - 296
نورزاک .  زا  سنوی  - 297

تسا .  هللادبع  نانآ  همه  مان  هک  دوب  دنهاوخ  لادبا ))   )) زا تر نـیـز  نآ حـضـ نارا  زا یـ نا شـش تـن  ـنـ یا نوز بـر  ـ فا
اد نار خـ ـبـ ما ناراد پـیـ ـتـ ـسود زا  راهچ تـن  زین  و  كارب ،  و  فنخم ،  هللادـبع ،  ياـهمانب  تلاـسر  یحو و  نادـناخ  رگید  رادتـسود  هس  و 
هب یگمه  دـنراد ، نت  رب  نا  ـ گدر ـه بـ ما ـر جـ ها ـح کـه بـظـ ـصا هللاد و نـ ياـهمانب عـبـ رگید  هدازآ  ود  و  دوـه ، نوـمیم و  حـلاص  ياـهمانب ، 

. دوب دنهاوخ  وا  رادرک  هتسیاش  نارای  رانک  رد  نامز  نیمز و  گرزب  رگحالصا  نآ  روهظ  ماگنه 

ترضح نآ  راصنا  باحصا و  نایم  قرف 

ترضح  نآ  راصنا  باحصا و  نایم  قرف 
ترضح  نآ  راصنا  باحصا و  نایم  قرف 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
ماما ناـن و  ـیـر مـؤ مـ ما ـتـنـد کـه  ـس نامه 313 نـفـر هـ یمارگ  نآ  باحـصا  هک  ارچ  تسا  قرف  ترـضح ،  نآ  راـصنا  باحـصا و  نا  مـیـ

ياراد نانآ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگ  ـ نا ـن بـیـ یا ـد و  نا هدر  تـعـبـیـر کـ ـی ))  مار نآ گـ ناروای  رادـمچرپ  : )) ار نانآ  مالـسلاامهیلع  قداـص 
يورین هب  ندی  ـ ـش نا بـخـ ـ مزا ـ ـس یهدـنامرف و  يارب  ییالاب  مزال و  ياهتیحالـص  اهتیریدـم و  اهتیافک ، ـیـهـا ، ها ـ گآ ـیـهـا ، یآرا کـ اهییاناوت ،

دنک . یم  ( 527  (() هضرا یف  هللا  ماکح   : )) هب ریبعت  نانآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنا ، قح  رادفرط 
مال و فـتـح ـ ـسلا ـه  یل ـر عـ ـص ما عـ ـ ما رکـشل  یهدـنامرف  یهدـنامزاس و  رد  یمهم  شقن  نانیا  زا  مادـک  ره  هک  درک  میهاوخ  ثحب  يدوز  بـ

دنراد . تالکشم  لح  ـگـر  ید ـعـه و  ما رو جـ ـ ما هرادا  ـا و  هرو کـشـ
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هیلع ماما  مایق  اب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  يرادرک  هتـسیاش  ناـمیا و  اـب  هت و  ـ خا ـبـ کا مدر پـ مـ ار ، مـال  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما را  ـ ـص ـ نا ـا  ما
نآ یحالـصا  دـنلب  ياـهما  ـه و گـ ما ـ نر يار بـ ـ جا ـت  مد رد خـ دو  ـ جو دـندنویپ و بـا هـمـه  یم  وا  رکـشل  هب  جـیردت  هـب  هـکم ،  زا  مالـسلا 
همه راکیپ  داد ، لدع و  زا  نامز  نیمز و  نتخاس  را  ـ شر داد و سـ تـا مـحـو بـیـ تلاد ،  نا حـق و عـ ـمـنـ شد ـد و بـا  نر یم گـیـ رارق  ترضح 

دنیامن . یم  هبناج 
دنتـسه وا  راصنا  هک  نامر ،  رازه قـهـ هد  اب  هکم  زا  تکرح  ماـگنه  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  دـمآ  دـهاوخ  هدـنیآ  ياـهثحب  رد 

یم وا  هـب  رفن  رازه  اب 12  یمـشاه ))  دیـس   ، )) قارع رد  دنتـسه و  وا  نارای  زا  یـشخب  نانیا  هزاـت  دـنک و  یم  زاـغآ  ار  یحالـصا  تکرح 
دندنویپ .

ناگتشر هو فـ ـبـ نا ـنـد ، با تر مـی شـتـ نآ حـضـ يالاو  ياهنامرآ  فادها و  يرای  هب  هک  آراک  هتـسیاش و  ياهناسنا  زا  هوبنا  هوبنا  هوال بـر  عـ
دندرگ . یم  رضاح  شتاروتسد  يارجا  گرزب و  فادها  ققحت  يارب  هک  دوب  دنهاوخ  وا  نارای  زین 

زا هک :  تسا  هدـش  هداد  دوـم  ـنـ هر اـهناسنا  همه  هـب  تـسا  هدیـسر  مالـسلا  مـهیلع  موـصعم  ناـماما  زا  هـک  ییاـهاعد  اـه و  هماـن  ـ ترا ـ یز رد 
ار اهنآ  زا  یخرب  اجنیا  رد  هک  دهد  رارق  وا  نامرف  هب  نیتسار ،  نارگداهج  ناراکددـم و  نارای و  زا  ار  نانآ  ات  دـنهاوخب  شیوخ  راگدرورپ 

میروآ :  یم 
میناوخ :  یم  هلمج  زا  اروشاع  ترایز  رد  1 ـ 

( 528 ...(() دمحم لآ  نم  يداهلا  رظتنملا  مامالا  عم  مکراثب  بلطلل  ینقفوی  نا  مکتدوم و  ینقزری  نا  میحرلا  ربلا  هللا  لءاسءا  و  ))... 
ینعی : 

ماـما  )) هارمه هـب  امــش ، یهاوـخنو  يارب خـ ارم  دزاـس و  مـیزور  ار  امــش  یتـسود  ـم کـه  هاو را و پـر مـهـر مـی خـ ـ کو ياد نـیـکـ زا خـ و 
دراد . ینازرا  مقیفوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  زا  تلادع  قح و  هار  هب  هدننک  تیاده  و  رظتنم ))

هک :  میناوخ  یم  تسا  هدیسر  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  هک  یترایز  رد  زین  و  2 ـ 
( 529  ...(() مکنم قحلاب  قطان  رهاظ  يده  ماما  عم  يراث  بلط  ینقزری  نا  و  ))

ینعی : 
دهاوخ راکـشآ  هک  تلاسر  یحو و  نادناخ  امـش  زا  قح  هب  يایوگ  تیادـه و  ماما  هارمه  هب  امـش  یهاوخنوخ  هک  مهاوخ  اد مـی  زا خـ و 

دزاس . میزور  دش ،
هک :  میناوخ  یم  هلمج  زا  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوخ  زا  هک  یترایز  رد  و  3 ـ 

( 530  ...(( ) هتعیش هعابتا و  هناوعا و  هراصنا و  نم  مهللا  ینلعجاو  ))... 
ینعی : 

هد .  رارق  وا  نایعیش  ناراکددم و  نارای و  زا  ارم  ایادخ ! راب 
هک :  میناوخ  یم  و  4 ـ 

( 531 ...(() اروهشم هترصنب  یحالس  لعجاف  ارو  هر مـعـمـ ـ کذ ـی بـ بل تل قـ ـم کـمـا جـعـ هللا ))
ینعی : 

هنهرب شدنلب  فادها  وا و  يرای  يارب  زی  ار نـ زیتس مـ متس  حالـس  کنیا  یتخاس ،  دازآ  دابآ و  وا  دای  هب  ار  مبلق  هک  هنوگنام  هـ ـا ! یاد را خـ بـ
فـال ـت بـر خـ قول ار بـر مـخـ نآ  رر و  نو مـقـ ـ نا ترو یـک قـ ـ ـص ـت بـ نا ـ گد ار بـر بـنـ نآ  هک  گرم ـ  وا  نم و  ناـیم  رگا  راد و  هتخآ  و 

رب ما  هتسب  رمک  هب  هتخادنا و  هناش  رب  نفک  هکیلاح  رد  مهاگمارآ  زا  ترصح  نآ  روهظ  ماگنه  هب  ارم  دش  لئاح  یتخاس ـ  طلسم  نآ  لیامت 
تا ینامـسآ  باتک  رد  ار  نانآ  هک  مریگ  رارق  یناسک  فص  رد  منک و  داهج  ـی ،  نا گرزب جـهـ رگحالـصا  نآ  يوراشیپ  ات  زاس  هتخیگنا 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


 .(( صوصرم ناینب  مهناک   : )) يا هدومرف  هدوتس و 

دهع ياعد 

دهع  ياعد 
دهع  ياعد 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  5 ـ 

يادخ اب  هناقدا  ـ ـص ـه و  نا ـ ـصلا خـ دهع ، ياعد  نیا  اب  دـنک و  شیاین  تال  هژاو هـا و جـمـ ـن  یا داد بـا  ـ ما چـهـل بـ ار ، ياد  هـر کـس خـ ))
شهاگـشمارآ زا  ار  وا  دـنوادخ  دورب  اـیند  زا  یمارگ  نآ  روـهظ  زا  شی  رگا پـ سپ  دوـب . دـهاوخ  اـم  مئاـق  ناراـی  زا  ددـنب ، دـهع  شیوـخ 

دهاوـخ كاــپ  وا  لــمع  هد  ـ نور زا پـ ار  شز  ـ غل راز  ـتـه و هـ ــشاد ـی  نازرا وا  شادا بـه  راز پـ هـ ـش ،  یا ـ عد زا  يا  هژاو  ره  هـب  هـتخیگنارب و 
تخاس :)). 

ـل و ظلا بر  رو و  ـ بزلا ـجـیـل و  نـالا ـۀ و  یرو ـ تلا لز  رو و مـنـ ـجـ ـس ـ ملا ـحـر  بلا بر  ـیـع و  فرلا ـی  ـسر ـ کلا بر  ـظـیـم و  علا رو  ـ نلا بر  ـم  هللا
نیلسرملا .  ءایبنالا و  نیبرقملا و  ۀکئالملا  بر  میظعلا و  نآرقلا  لزنم  رور و  ـ حلا

هب تقرـشا  يذـلا  کمـساب  کلئ  ـ ـسا مویق  ای  یح  ای  میدـقلا  ککلم  رینملا و  کهج  رون و  ـم و بـ یر ـ کلا ـهـک  جو کـلئ بـ ـ ـسا ـی  نا ـم  هللا
ای یح  نیح ال  ایح  ای  یح و  لک  دعب  ایح  ای  یح و  لک  لبق  ایح  ای  نورخالا  نولوالا و  هب  حلـصی  يذلا  کمـس  اب  نوضرالا و  تاومـسلا و 

تنا .  الا  هلا  یح ال  ای  ءایخالا  تیمم  یتوملا و  ییحم 
یف تانم  ؤملا  نینم و  ؤملا  عیمج  نع  نیرهاطلا  هئابا  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  كرماب  مئاقلا  يد  ـهـ ملا يدا  ـ هلا ما  ـ مالا ـا  نـالو غل مـ ـم بـ هللا

هاصحا ام  هتاملک و  دادم  هللا و  شرع  ۀنز  تاولـصلا  نم  يدـلا  نع و  ینع و  اهر و  اهرب و بـحـ اهلبج و  اهلهـس و  اهبراغم  ضرالا و  قراشم 
هباتک .  هب  طاحا  هملع و 

ادبا . لوزا  اهنع و ال  لوحا  یقنع ال  یف  هل  ۀعیب  ادقع و  ادهع و  یمایا  نم  تشع  ام  اذه و  یموی  ۀحیبص  یف  هل  ددجا  ینا  ـم  هللا
نیقباسلا هنع و  نیماحملا  هارما و  نیلثتمملا ال و  هجئراوح و  ءاضق  یف  هیلا  نیعراسملا  هنع و  نیباذـلا  هناوعا و  هراصنا و  نم  ینلع  ـ جا ـم  هللا

هیدی .  نیب  نیدهشتسملا  هتدارا و  یلا 
ار ـ ها ـ ـش ارز کـفـنـی  ير مـؤ تـ ینجرخاف مـن قـبـ اـیقتم  اـمتح  كداـبع  یلع  هتلعج  يذـلا  توملا  يذـلا  توملا  هنیب  ینیب و  لاـح  نا  مهللا 

يدابلا .  رضاحلا و  یف  یعادلا  ةوعد  ایبلم  یتانق  درجم  یفی  سـ
عــسوا هــجرخم و  لهــس  ـه و  جر ـه و عـجـل فـ یلا ةر مـنـی  ير بـنـظـ ـ ظا ـحـل نـ کا ةد و  ـمـیـ حلا ةر  ـ غلا ةد و  ـیـ ـــشرلا ـۀ  عل ـ طلا ـی  نرا ـم  هللا

رمعا . هرزا و  ددشا  هرما و  ذفنا  هتجحم و  یب  کلسا  هجهنم و 
رهظاف . سانلا  يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ  قحلا  کلوق  تل و  ـک قـ نا كدا فـ ـی بـه عـبـ حاو كدال  ـم بـه بـ هللا

هفقحی و قحلا و  قحی  ۀقزم و  الا  لطابلا  نم  یشب ء  رفط  کلو حـتـی ال یـ ـ سر ـم  ـسا ـمـی بـ ـس ـ ملا ـن بـنـت نـبـیـک  با ـک و  یلو ـا  نل ـم  هللا
هلعجا . 

درو امل  ادیشم  کباتک و  ماکحا  نم  لطع  ـا  مل ادد  كر و مـجـ ار غـیـ ـ صا هل نـ ـن ال یـجـد  مل ار  ـ صا كدا و نـ مول عـبـ ـظـ مل ـا  عز ـم مـفـ هللا
هلعجا .  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  ننس  کنید و  مالعا  نم 

نیدتعملا .  سءاب  نم  هتنصح  نمم  مهللا 
هذ ـف هـ ـش ـ کا ـم  هللا هد  ـتـنـا بـعـ نا ـتـکـ ـسا محراو  هتوـعد  یلع  هعبت  نم  هتیورب و  هلآ  هیل و  هللا عـ یل  ـ ـص اد  ـر نـبـیـک مـحـمـ ـس ـم و  هللا
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نیمحارلا .  محرا  ای  کتمحرب  ایبرق  هیرن  ادیعب و  هنوری  مهنا  هروهظ  انل  لجع  هرو و  ـۀ بـحـضـ مالا هذ  ـمـۀ عـن هـ غلا
نامزلا بحاص  ای  يالوم  اـی  لـجعلا  لـجعلا  ـی :  یو ـبـه مـی گـ تر رد هـر مـ ـی و  نز دو مـی  ـت خـ ـسار نار  ـت بـر  ـسد ـبـه  تر ـه مـ ـس پـس 

( 533 .)
دهع : ياعد  همجرت 

هوکش !  رپ  رون  راگدرورپ  يا  ایادخ ! راب 
زارفرپ ! هبترم و  دنلب  ییاورنامرف  شناد و  دنلب  یسرک  راگدرورپ  يا  و 

روبز ! لیجنا و  تارو و  هد تـ ـتـنـ سر ور فـ نا و فـ ـ شو يا جـ ـ یرد را  ـ گدرور يا پـ و 
مرگ !  داب  شخبمارآ و  هیاس  راگدرورپ  يا  و 

دنمهوکش ! نآرق  هدنتسرف  ورف  يا  و 
هدش !  هداتسرف  ناروآ  مایپ  برقم و  ناگتشرف  راگدرورپ  يا  و 

تا !  هنرید  تیکلام  رادتقا و  هب  و  تا ؛  یشخب  ینشور  دوجو  رون  هب  يونعم و  لامج  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  ایادخ ! راب 
یتخاس و ناراـب  رون  ار  اـهنیمز  اـهنا و  ـمـ ـسآ نآ ،  تکرب  هب  هک  تا  هیاـمنارگ  ما  ناد نـ ـم بـ هاو زا تـو مـی خـ هد !  ـنـ یا يا پـ و  هد !  ـ نز يا 

دندرگ . حلاص  زورهب و  دنناوت ) یم   ) نآ تکرب  هب  شنیرفآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  اهناسنا ، یمامت  هک  تمان  نادب 
تسین !  وت  زج  يا  هدنز  هک  هاگنآ  هدنز  يا  و  هدنز !  ره  زا  سپ  هدنز  ياو  هدنز !  ره  زا  شی  هد پـ ـ نز يا  نا  هـ

ناگدنز !  هدنناریم  ناگدرم و  شخب  یگدنز  يا  ناه 
تسین !  وت  زج  ینیتسار  دوبعم  هک  يا  هدنز  يا 

دورد هک  تنامرف ـ  ماجنا  هب  هتـساخاپب  تلادـع و  قح و  يوسب  هدـننک  يرب  ـ هر ـتـگـر و  یاد ما هـ ـ ما رالا مـا ، ـ ـس رور و  ـ ـس بـه  ـا ! یاد را خـ بـ
اهنابایب و اههوک ، اهتـشد ، رد  نیمز ،  ياـهرتخاب  اـهرواخ و  رد  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  همه  بناـج  زا  داـب ـ شکاـپ  ناردـپ  وا و  رب  ادـخ 
وا تاملک  ششک  ادخ و  شرع  نزو  مه  ییاهدورد  تسرف ،  دورد  هیامنارگ  دوجو  نآ  رب  مردام ـ  ردپ و  نم و  بناج  زا  و  نآ ـ  ياهایرد 

وا . راتشون  يریگارف  قح و  شناد  شرامش  ردقب  و 
هتـشر منک و  یم  دـیدجت  یناهج ،  گرزب  رگحالـصا  نآ  اب  ار  منامیپ  ما  هدـنز  هک  یناراـگزور  اـت  زورما و  داد  ـ ما رد بـ مـن  ـا ! یاد را خـ بـ

مرادنرب .  تسد  مدرگنرب و  تعیب ،  نآ  زا  زگره  متسه  هدنز  ات  هک  منکفا  یم  ندرگ  رب  ار  وا  تعیب 
تر و نآ حـضـ يا  ـتـه هـ ـساو ندروآر خـ رد بـ وا ، يوسب  ناگدنباتـش  و  وا ـ  زا  ناگدننک  عافد  ناراک و  کمک  نارای و  زا  ارم  ایادخ ! راب 
رد هتخابکاپ  نادیهـش  زا  وا و  ياـه  هتـساوخ  ماـجنا  رد  ناورـشیپ  وا و  ياـهنامرآ  زا  ناگدـننک  تیاـمح  وا و  تاروتـسد  نارادربناـمر  زا فـ

هد !  رارق  شباکر ـ 
رد روآ ، نوری  مر بـ زا قـبـ ار  مـ ـل شـد ، یا ـتـی حـ شاد رر  ـت مـقـ نا ـ گد ار بـر بـنـ نآ  گر کـه  نو مـ ـ نا قـ وا ، نا مـن و  ـر مـیـ گا ـا ! یاد را خـ بـ

( 534  .) مشاب نابایب  رهش و  رد  قح  توعد  يوگ  کیبل  هتشارفارب و  هزین  هدیشک و  ریشمش  اب  هتسب و  رمک  رب  شیوخ  نفک  هک  یلاح 
زاس ! نامهیم  شرادید  هب  ار  ما  هدید  يامنب و  نم  هب  ار  هدنشخرد  وکین و  یناشیپ  نآ  دنمجرا و  هرهچ  نآ  ـا ! یاد را خـ بـ

نادرگ و ذـفان  ار  شناـمرف  و  هد !  رارق  وا  هار  رد  ارم  و  اـمن ! هدرتسگ  ار  شهار  و  زا ! ـ ـس نا  ـ ـسآ ار  شرو  و ظـهـ زرو ! با  ـتـ ـش وا  جر  رد فـ
امن ! راوتسا  ار  شا  هناوتشپ 

تسا تسار  تسرد و  تراتفگ  يدو و  ـ مر دوخ فـ هک  ارچ  شخب ،  یگدنز  ار  تناگدنب  زاس و  دابآ  ار  تروشک  وا  هلی  ـ ـسو بـ ـا ! یاد را خـ بـ
تشگ )).  رادیدپ  دندرک ، بسک  مدرم  ياهتسد  هچنادب  ایرد  نابایب و  رد  یهابت   : )) هک

لطاب و هب  دـشاب و  یم  تروآ  مایپ  ماـنمه  هک  ومه  زاـس ! راکـشآ  اـم  رب  ار  تربماـیپ  هیاـمنارگ  ـت  خد هداز  ـتـت و  ـسود نآ  ـا ! یاد را خـ بـ
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راب ار  وا  و  دزاس . یم  ققحم  یتیگ  ـر  ـسار ـ ـس رد  ـا و  جر ـ با راو و پـ ـتـ ـسا ار  هتخاس و حـق  دوبان  ار  نآ  هکنیا  زج  دـبای ، یمن  تسد  يدادـیب 
اپرب تنآرق و  هدـش  لیطعت  تاررقم  هدـننک  هزات  دـنباین و  يرای  وا  زج  هک  یناسک  رواـی  تا و  هدیدمتـس  نا  ـ گد يار بـنـ هاـگهانپ بـ ایادـخ 

هد .  رارق  داب ـ  شنادناخ  وا و  رب  يادخ  دورد  هک  تربمایپ ـ  شور  هویش و  تنید و  ياه  هناشن  هدنراد 
وا و رب  يادخ  دورد  هک  دمحم ـ  تربمایپ  ایادـخ ! راب  راد . ررقم  يدومن ،  شیرادـهاگن  هناملاظ  شروی  زا  هک  یناسک  زا  ار  وا  ایادـخ ! راب 

هللا یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ام  یگراچیب  رب  و  زاس ! نامداش  یمارگ  نآ  رادـید  بـه  ار ، وا  هار  ناورهر  توعد و  ناوریپ  همه  و  داب -  شنادـناخ 
نک !  محر  هلآ  هیلع و 

ناروابان هک  ارچ  زرو ! باتش  ام  يارب  شروهظ  رد  و  زاس ! فرطرب  یمارگ  نآ  روضح  هب  تما ،  نیا  زا  ار  هدیچیپ  يراتفرگ  نیا  ایادخ ! راب 
نابرهم !  نیرتنابرهم  يا  ترهم  هب  مینیب .  یم  کیدزن  ار  نآ  ام  دنرگن و  یم  رود  ار  نآ  ، 

ییوگ :  یم  راب  ره  ینز و  یم  دوخ  تسار  نار  رب  تسد  راب  هس  هاگنآ 
نامزلا !  بحاص  يا  نم !  رالاس  يا  نک ...!  باتش  ))

شیپ دنشاب و  وا  راظتنا  رد  یتسارب  هک  یناسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمح  لآ مـ مئا  درو قـ رد مـ مـا  ـت کـه :  سا هدروآ  ـل ))  ـض مـفـ (( ـ 6
دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میتفگ  یم  نخس  دنریمب ، یمارگ  نآ  روهظ  وا 

یف میقت  نءا  ءاشت  نا  قحلاف و  هب  قحلت  نءا  ءاشت  ناـف  کـبحاص ،  رهظ  دـق  هنا  اذـه ...! اـی  هل :  لاـقیف  هربق ،  یف  نم  ؤملا  یتا  ما ...  اذا قـ ))
( 535  .(( ) مقءاف کبر  ۀمارک 

ینعی : 
ترالاس بحاص و  بانج !   : )) هک دـسر  یم  ادـن  شربق  رد  نامیااب  ناسنا  هب  دـیامن ، روهظ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  ـی  ما هـنـگـ

یشاب و تراگدرورپ  تمحر  راوج  رد  ـی  هاو ـر مـی خـ گا بـپـا خـیـز و  يو ،  قحلم شـ یمارگ  نآ  هب  یهاوخ  یم  رگا  تسا ،  هدرک  روهظ 
 .(( نامب اج  نیمه  يدرگن ،  زاب  ایند  هب 

ع)  ) يدهم ماما  نارای  نوماریپ  یتایاور 

ع )  ) يدهم ماما  نارای  نوماریپ  یتایاور 
مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  نوماریپ  یتایاور 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  يراـی  یهار و  هب هـمـ هدـیزگرب و  ار  ناـنیا  دـنوادخ  هک  يا  هتـسیاش  هتـسراو و  هورگ  نـیا  زا  شیا  ـتـ ـس رد 
فاصوا هدنزاس و  شقن  دنمشزرا و  تیصخش  میسرت  ـمـن  ـض تا  ـ یاور ـن  یا رد  ـت .  ـسا هدش  دراو  يرایـسب  تایاور  هتخاس ،  ناشرختفم 

دروم رد  فیرش  نآرق  زا  یتایآ  هکنیا ،  رتارف  هتفر و  نخس  هکم ،  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  نانآ  نتسویپ  یگنوگچ  زا  نانآ ،  هتسجرب 
تسا .  هدش  لیوءات  نانآ 

میزادرپ :  یم  اهنآ  حیضوت  حرش و  هب  هاگنآ  میروآ و  یم  دروم  نیا  رد  ار  تایاور  زا  یخرب  تس  مـا نـخـ
هفیرش :  هیآ  نیا  لیوءات  رد  مال  ـ سلاا ـهـمـ یل قدا عـ تر صـ ـر و حـضـ قا تر بـ ـه حـضـ یا ـمـ نار ما گـ ـ ما ود  زا  1 ـ

هک :  تسا  هدمآ  ( 536  .(() هدودعم ۀما  یلا  باذعلا  امهنع  انرخا  نئل  و  ))
ۀعاس یف  نوعمتجی  ردـب ، لهءا  ةدـعک  الجر ، رـشع  ۀـثالث  ۀـئامثالث و  نامزلا ،  رخآ  یف  يدـهملا  باحـصءا  مه  ةدودـع ،  ـ ملا ـۀ  مالا نا  ))

( 537  .(() فیرخلا عزق  عمتجی  امک  ةدحاو ، 
ینعی : 
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رامـش هب  نانآ  دن . ـتـ ـس نا هـ ـ مزلار ـ خآ خیرات و  تکرح  نیـسپاو  رد  يدهم  ترـضح  نارای  هفیر ،  ـ ـش ـه  یآ رد  هرا  ـ ـشا درو  مـ ( 538  ) ـت ما
ناراـب لوزن  يار  ها بـ ـ گا کـه بـنـ يز ـ  ـیـ یا هد پـ ـنـ کار يا پـ ـ هر ـ با نا  ـ ـس ـد و بـ نر 313 نـفـ ردـب ، گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای 

ناهج دیشروخ  نآ  دوجو  درگرب  هکم ،  رد  ناهج  رسارس  زا  تعاس  کی  فرظ  دندرگ ـ  یم  مجسنم  مکارتم و  ادخ  تساوخ  هب  تمحر ، 
دنیآ . یم  درگ  زورفا ،

هفیرش :  هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  2 ـ
دومرف : هک  دنا  هدروآ  ( 539 .(() اعیمج هللا  مکب  تءای  اونوکت  امنیا  تاریخلا  اوقبتسا  فـ ))

( 540  .(() فیرخلا عزقک  ةدحاو  ۀعاس  یف  نوعمتجی  ةدودعملا ،  ۀمالا  هللا ـ  مه ـ  ةرشع و  عضب  ۀئامثالثلا و  مئاقلا ،  با  ـحـ صا یـعـنـی  ))
ینعی : 

اما دنتسه . كدنا  رامش ، رد  نانآ  هک  ـنـد ! گو يادخب سـ دراد . مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یلصا  نارای  رفن  هب 313  هراشا  هفیرش  هیآ  نیا 
یم مکارتم  ددنویپ و  یم  مه  هب  ادـخ  نامرف  هب  هاگانب  هک  يزییاپ ـ  هدـنکارپ  ـر  با نا  ـ ـس و بـ رایـسب . يونعم ،  هوکـش  نامیا و  ییآراک و  رد 

دندرگ . یم  رضاح  هکم  رد  یتیگ  رسارس  زا  تعاس  کی  فرظ  زین  نانآ  ددرگ ـ 
دنا : هدروآ  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  3 ـ

ۀینامثلاو ۀـینامثلاو  ۀعبـسلاو  ۀتـسلاو  ۀـسمخلاو  ۀـعبرالاو  ۀـثالثلاو  نینثالاو  دـحاولا  نیب  اـم  لـئابقلا ،  نم  فیرخلا  عزقک  اـعزق  نوعمتجی  ))
( 541  .(() ةرشعلاو ۀعستلاو 

ینعی : 
ـد ندر ـم مـی گـ کار اد مـتـ ـت خـ ساو بـه خـ ـمـت ،  حر نارا  لوز بـ يار نـ ها بـ ـ گا کـه بـنـ يز ـ  ـیـ یا هد پـ ـنـ کار يا پـ ـ هر ـ با نا  بـسـ وا ، نارا  یـ

تـشه رف ، هـفـت نـ ـش نـفـر ، ـش رفن ، جـنپ  رفن ، راهچ  رفن ، هس  رفن ، ود  رفن ، کی  تروصب  نوگانوگ ،  يا  ـ هداژ ـل و نـ یا طا و قـبـ زا نـقـ  ـ
دنیآ . یم  درگ  زورفا  ناهج  دیشروخ  نآ  درگ  هب  هکم  رد  رفن ، هد  رفن و  هن  رفن ،

دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  4 ـ
هیبا مسا  همساب و  فرعی  اراهن ، باحسلا  بـعـضـهـم یـحـمـل فـی  ـجـم ،  علا دالوءا  ـال ، جر ـۀ عـشـر  ثال ۀئا و ثـ ـمـ ثال مئا ثـ ـ قلا با  ـحـ ـصا ))

( 542 .(() داعیم ریغ  یلع  ۀکم  یف  هیفاویف  هشارف ،  یلع  مئان  مهضعب  و  هتیلح ،  هبسن و  و 
ینعی : 

روطب هدـش و  هتخان  ـ ـش ـب  ـس ـب و نـ ـس ناشن و حـ مان و  اب  نشور  زور  رد  ناـنآ  زا  یخرب  دنتـسه  رفن   313 مئاق ،  نارای  يزکرم  ـتـه  ـس هـ
یهاگآ هدعو و  نودب  دنا ، هتفخ  شیوخ  رتسب  رب  هاگنابش  هک  هنوگنامه  ـی  خر دنباتش و بـ یم  ترـضح  نآ  يوسب  اهربا  هلیـسوب  راکـشآ ،

دندرگ . یم  رختفم  شیوخ  رالاس  تمدخ  هب  هکم ـ  رد  نیشیپ ـ 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  5 ـ 

( 543  .(() حلملا دازلا ، لقءا  دازلا و  یف  حلملاک  وا  نیعلا ،  یف  لحکلاک  الا  لو فـیـهـم  ال کـهـ با ،  مئا شـبـ ـ قلا با  ـحـ صا نا  ))
ینعی : 

ماعط رد  کمن  ای  مشچ  رد  همرس  ناسب  تسا ،  كدنا  نانآ  نایم  رد  هدروخلاس  دنتسه و  ناوج  یگمه  مال  ـ سلا ـه  یل مئا عـ یل قـ ـ ـصا نارا  یـ
رتمک ... مه  زاب  ، 

دومرف : دسرپ ، یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هیامنارگ  دوجو  زا  هک  يدرف  هب  خسا  و نـیـز ضـمـن پـ 6 ـ
لخدی دـحءاب  نوحرفی  دـحءا و ال  نو مـن  ـ ـش ـ حو ـتـ ـس ال یـ مهبولق ،  نیب  هللا  فل  ؤی  باحـسلا ،  عزقک  عزق  اموق ، هل  یلاعت  هللا  عمجیف  ))...

( 544  ... .(() نورخآلا مهکردی  نولوءالا و ال  مهقبسی  مل  ردب ، باحصءا  ةدع  یلع  مهیف ، 
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ینعی : 
ياهلد نایم  دندرگ ـ  یم  مکارتم  هتـسویپ و  هب هـم  يزییاپ  هدنکارپ و  ياهربا  ناسب  هک  دروآ ـ  یم  وا  درگ  رب  ار  یهورگ  دنوادخ  هاگنآ  ...

راچد ناشهورگ  هب  یتردـق  ای  درف  نتـسویپ  رطاـخب  هن  دنـساره و  یم  یترد  زا قـ دروآ کـه نـه  یم  دوجوب  ناـمیا  رهم و  زا  يدـنویپ  ناـنآ 
هتسج تقبس  نانآ  زا  ناگتشذگ  هن  تلزنم ،  ماقم و  رظن  زاو  تسا  ردب ))  )) رد ربمایپ  نارای  رامش  ناشرامش  دندرگ ، یم  رورغ  ینامداش و 

دنسر . یم  نانآ  هب  ناگدنیآ  هن  دنا و 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و  7 ـ

( 545  . (( ) هوعیابی یتح  ایط ، مهل  يوطت  ضرءالا ،  فارطءا  نم  هراصنءا  هیلا  فـیـصـیـر  )) 
رد يرامو ،  نا طـ نا بـسـ ـ نآ يا  ـر پـ یز ـیـن  مز دنباتش و  یم  وا  يوسب  یتیگ  نارک  ات  نارک  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  ین :  یـعـ

دنیامن . تعیب  یمارگ  نآ  اب  دنسرب و  هکم  هب  رتعیرس  هچ  ره  ات  دوش  یم  هدیچیپ  مه 
دومرف : زین  و  8 ـ

باحـصا مهف  فـیرخلا ،  عزقک  عز  ـر قـ ـش ـۀ عـ ثـال ۀـئامثالمثلا و ثـ هتباحـص  هـل  تحیتاـف  یناربـعلا ،  ـمـه  ـسا هللا بـ ـا  عد ما  ـ مـالا نذا  اذا  )) 
هتیلح و هیبءا و  مسا  همساب و  فرعی  اراهن ، باحسلا  یف  ریسی  يری  نم  مهنم  فـیـصـبـح بـمـکـۀ و  الیل ، هشارف  نم  دقفی  نم  مهنم  ۀیولءالا ، 

( 546  ... (( ) هبسن
یصاخ مان  هب  ار  يادخ  وا  دهد  نا مـی  ـ مز نیمز و  حالـصا  يارب  مایق  نامرف  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  ینعی : 

زا يزییاپ  هدنکارپ  ياهربا  ناسب  دنتسه  رفن  هک 313  وا  یلصا  نارای  هک  تسا  هاگنآ  درب ، یم  زاین  یب  نآ  هاگراب  هب  زاین  يور  دناوخ و  یم 
ـ  هاگماش نانآ  زا  یخرب  دنتسه ، وا  هوکـشرپ  میظع و  رکـشل  نارادمچرپ  نانیا  دندرگ ، یم  رـضاح  وا  درگ  رب  ادخ  فطل  هب  ناهج  رـسارس 

رگید ناـشن و  ماـن و  رظن  زا  رگید  یخرب  ددرگ و  یم  رـضاح  هـک  رد مـ ـد و  ید ـ پا نـ تـسا ـ  هـتفخ  شرتـسب  رد  هناـخ و  رد  هـک  هنوگناـمه 
دنباتش . یم  فده  يوسب  اهربا ، هلیسوب  نشور  زور  رد  هدش و  هتخانش  اهیگژیو 

دنرت ))؟ هتسجرب  اهیگژیو  رگید  نامیا و  رظن  زا  هورگ  ود  نیا  زا  کیمادک  مدرگ !  ـت  یاد فـ : )) ـیـد سر يوار پـ
دروم رد  هیآ  نیا  دـنناگدش و  دـیدپان  نانآ  دـنوش ... یم  هداد  ریـس  فدـه ،  يوسب  نشور  زور  رد  ربا  هلیـسو  هب  هک  یناسک  نآ  : )) دومرف

تسا :  هدمآ  نانآ 
( 547  (( ) اعیمج هللا  مکب  تءای  اونوکت  امنیا  )) 

دروآ . یم  درگ  ار  امش  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  ینعی : 
دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  9 ـ

نءاک اهولاز ... لابجلا ال  یلع  اولمح  ول  ـجـر ، حلا نم  دـشءا  هللا ،  تاذ  یف  کش  اهبوشی  ـال  دـیدحلا ، ربز  ـهـم  بول نءا قـ لا کـ ـ جر و  )) ... 
دیری . ام  هنوفکی  بورحلا و  یف  مهسفنءاب  هنوقی  هب ،  نوفحی  ۀکربلا و  کلذب  نوبلطی  مامالا  جرسب  نوحسمتی  نابقعلا  مهلویخ  یلع 

یل نو عـ ـبـحـ ـــص ـ یو ـهـم ،  فار ـ طا یل  ـا عـ ما نو قـیـ یـبـیـتـ ـحـل ،  نلا يود  ـهـم کـ تـــال ـ ـــص يود فـی  ـم  هل ـل ،  یللا نو  ـ ما ـــال یـنـ لا  ـ جر
ـل و هـم مـن یدا ـنـ قلا مهبوـلق  ّنءاـک  حـیباصملاک ...  اهدیـسل  ۀـمءالا  نم  هـل  عوـطءا  هـم  را . ـهـ نلا ثو بـ ـ یل ـل ،  یللا نا بـ ـبـ هر ـم ،  هلو خـیـ

نیسحلا !  تاراثل  ای  مهراعش :  هللا ،  لیبس  یف  اولتقی  نءا  نّون  ةدا و یـتـمـ ـهـ شلا نو بـ ـ عد یـ نو ،  هللا مـشـفـقـ خـشـیـۀ 
( 548  ... (( ) قحلا ماما  هللارصنی  مهب  الاسرا ، یلوملا  یلا  نوشمی  رهش ، ةریسم  مهماما  بعرلا  ری  اورا یـسـ اذا سـ

ینعی : 
تسا .  نهآ  هراپ  ناسب  ناشیاهلد  هک  دنتسه  ینادرم  گرزب  نانآ  يزکرم  هتسه  يدهم و  نارای 

ار اهنآ  دنرب ، شروی  اههو  ـر بـر کـ گا تسا .  رت  تخـس  هوک  زا  ناشنامیا  دـنرادن و  دـیدرت  يا  هرذ  وا ، هدـعو  ادـخ و  نا بـه  ـ ـش ـ نا ـمـ یا رد 
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نیز هک  دننانچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  قشع  رد  دنراوس و  شیوخ  ياهبکرم  رب  باقع ،  ناسب  كالاچ  کباچ و  دنزاس . یم  دوبان 
نا نا جـ ار بـسـ وا  ـا  هرا اهبیشن و پـیـکـ زارف و  رد  دننز و  یم  هقلح  رای  درگ  رب  دنن و  ـح مـی کـ ـس ـتـن مـ ـس كر جـ يار تـبـ ار بـ وا  بکرم 

هدنناسر .  ماجنا  هب  دنا و  هدنسب  ار  وا  دهد  يروتسد  ره  دننک و  یم  تظفاحم  دوجو  همه  اب  نیر  شـیـ
شیاین و همزمز  ناهاگحبـص  اـت  لـس  يود عـ نارو کـنـ ـبـ نز هو  ـبـ نا نا  ـ ـس ـنـد و بـ باو ار نـمـی خـ ـبـهـا  ـش ـتـنـد کـه  ـس ـی هـ نادر گرز مـ بـ
. دـنناسر یم  دادـماب  هب  شیوخ  ياهبکرم  رب  راوس  ار  نآ  هاگ  يراد مـی کـنـنـد و  هدـنز  بش  ار  اهبـش  دزاون . یم  ار  اهـشوگ  ناـشتاجانم 

نا ـ ـس نا بـ ـ نآ دـنرادن ، ییارچ  نوچ و  دـیدرت و  چـیه  شیوخ  رالاس  زا  تعاـطا  يرادربناـمرف و  رد  زور و  ناریـش  دنتـسه و  بش  ناـبهار 
بلط شیوخ  يادخ  زا  دنناساره . ادخ  ربار  رد بـ عو  سرت و خـشـ زا  تسا و  رونرپ  ياهلعـشم  ناسب  ناشیاهلد  دنرگ ... ـنـ ـشور يا  ـهـ غار چـ

تسا .  نیسحلا ))  تاراثل  ای  ناشراعش (( :  دنشک و  یم  ار  ادخ  هار  رد  گرم  يوزرآ  دننک و  یم  تداهش 
دنباتـش و یم  تعرـسب  ناـشرالا  ـ ـس يوـسب  دزیرگ ، یم  اـهنآ  ربارب  زا  تشحو  بعر و  جاوـما  دـنیآ ، یم  رد  تـکرح  ـی کـه بـه  ما هـنـگـ

دیامن . یم  يرای  ار ، یناهج  گرزب  رگحالصا  نآ  تیرشب و  نیتسار  نایاوشیپ  نآ  نانیا ،  هلیسوب  دنوادخ 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  10 ـ

یلع نینم  ؤملاریما  لوق  وه  هشارف و  نم  دق  ـسـیـر فـ ملا مل یـبـتـل بـ ـۀ و مـن  عا ـ سلا کل  ـی فـی تـ فاو ـسـیـر ، ملا یل بـ ـتـ با نا  فـمـن کـ )) ... 
( 549  ((... .(() مهشارف نم  نودوقفملا   )) مالسلا هیلع 

رد سک  ره  ددرگ و  یم  رخت  وا مـفـ روـضح  هب  هکم و  هـب  تعاـس  ناـمه  درک ، تـکرح  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ناراـی  زا  سک  ره  ین :  یـعـ
تـسا ییاهنامه  زا  وا  دوش و  یم  رـضاح  رای ، هاگرارق  رد  هنوگنام  ددر و هـ یم گـ دیدپان  شرتسب  رد  دشاب  هداتفاین  هار  هب  هدـنام و  باوخ 

دناوخ . دوخ )) رتسب  رد  ناگدش  دیدپان   )) ار نانآ  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک 
دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  11 ـ

( 550  . (( ) ۀکمب نوحبصیف  داعیم ، ریغ  یلع  ةدحاو  ۀلیل  یف  مهبحاص  یلا  اوفاو  ذا  ماین ،  مهحوطس  روهظ  یلع  ۀعیشلا  باب  بـیـنـا شـ )) 
، دنباوخ رد  شیو  يا خـ ـه هـ نا ما خـ رب پـشـت بـ هک  هنوگنامه  هعیـش  نادرمناوج  ناناوج و  مالـسلا ،  هیلع  يدهم  روهظ  ماگنه  هب  ین :  یـعـ

دندرگ . یم  رختفم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رادید  هب  رضاح و  هکم  رد  ار  دادماب  یلبق ،  هدعو  نودب  بش  کی  یگمه 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  و  12 ـ

ـۀ ثال ۀئا و ثـ ـمـ ثال رد و هـم ثـ ـل بـ هءا ةّد  یل عـ عـ هباحـصءا ،  هیلا  عمتجی  ماق ،  اذا  مث  اقلخ ، اقلخ و  سانلا  نسحءا  يدهملا  نا  الءا و  )) ...
ـا عـن هولاز ـی ال  ساورلا لا  ـبـ جلا ۀلازا  او بـ ّـ ّـهـم هـم نءا ول  ـد ، ید ـ حلا ـر  بز مـثـل  ـهـم ،  تا ـ با نم غـ اوجرخ  دق  ثویل  مّهنءاک  ـال ، جر ـر  ـش عـ

یلا هللا تـعـ ـا و خـشـیـۀ مـن  فو خـ ـل ،  کاو ـ ثلا تاو  ـ صءا تاو کـ ـ صءا ـل  یللا ـم بـ هل هد ،  ـیـ حو هللا حـق تـ اود  ـ حو ـن  یذلا ـعـهـا فـهـم  ضاو مـ
فرعءا ّینا  ـالءا و  ۀحیــصنلاو ...  ۀـبحملاب  ۀـعمتجم  ـهـم  بوـل قـ ةد ،  ـ حاو ّماو  ـد  حاو بءا  ـم  ها ّـ بر ّـمـا  نءا کـ را ، ـهـ نلا ماو  ـ ــص ـل ،  یللا ماو  قـ

( 551  ... .(( ) مهراصما مهءامسءا و 
 . تسا یناسنا  يونعم و  ياهـشزرا  قـالخا و  رد  اـهنیرتلماک  امیـس و  رد  اـهناسنا  نیرتاـبیز  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  دیـشاب  شوهب  ینع :  یـ
زا یناریـش  ناسب  یگمه  تسا ،  ردـب  گنج  رد  ربمایپ  ناراـی  رامـش  ناشرامـش 313 نـفـر و بـه  هک  وا  یلـصا  نارای  دنک  مایق  هک  یماگنه 

اههوک ندومن  یشالتم  رب  هک  دنتسه  ینهآ  هراپ  ناسب  یتسارب  نانآ  دننز . یم  هقلح  یمارگ  نآ  درگرب  هتـشگ و  جرا  ـش خـ یو هاگرارق خـ
دنزاس . یم  دوبان  ار  اهنآ  دنریگب  میمصت 

زا نانآ  ياه  هیرگ  شیاین و  زاونلد  يادـن  ناهاگنابـش  دنتـسرپ ، یم  یگناـگی  ییاـتکی و  هب  تسا  هتـسیاش  ـه کـه  نو ـگـ نآ ار  ياد  نا خـ ـ نآ
مه ناسب  همه  یقالخا  يونعم و  رظن  زا  ناریگ و  هزور  دـنناراد و  هدـنز  بش  تسا .  نکفا  نینط  هدرم ،  ناوج  ناردام  ناـسب  ادـخ ، فوخ 

ار نانآ  دنلب  مان  هک  دیشاب  شوهب  تسا ،  یهاوخریخ ...  رهم و  زا  زیربل  ناشیاهلد  دنا و  هدنارورپ  ار  نانآ  ردام  رد و  کی پـ ییوگ  دنتسه ،
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مهاگآ . ...  زین  ناشیاهرهش  زا  مناد و  یم 
دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  13 ـ

لاد ـ بءـالا ـر و  ــص ـل مـ هءا ءا مـن  ـجـبـ نلا فـیـهـم  رد ، ـل بـ هءا  . ةّد عـ ۀـئا و نـیـف ،  ـمـ ثـال ثـ ما ـ  ـقـ ملا ـن و  کرلا بـیـن  مـئا ـ  ـ قلا ـع  یا یـبـ )) 
( 553  . (( ) قارعلا لها  نم  رایخءالا  ماشلا و  لهءا  مـن  ( 552)

نایم رد  دنیامن  یم  تعیب  ردب ، رد  ربمایپ  نارای  رامش  هب  گرزب  تیصخش   313 ماقم ،  نکر و  ناـیم  لآ مـحـمـد(ص )  مئا  بـا قـ یـعـنـی : 
دنتسه . قارع  زا  ینابوخ  ماش و  زا  یناگتسیاش  رصم و  زا  يا  هتسجرب  ياه  هرهچ  نانیا 

هک :  تسا  هدروآ  ص )   ) یمارگ ربمایپ  زا  هفیذح  زین  و  14 ـ
(ص دمحم ۀّما  ریخ  ـر  مءالا ّیلو  ـن و  یرا ّـ ـب جلا ةّد  مکنع مـ عطق  هللا  ّنا  سانلا ،  اهّیءا  ءامسلا : نم  دانم  يدانی  مئاقلا ،  جورخ  دنع  ناک  اذا  )) 

ربز مهبولق  ّنءاک  راـهنلاب ، ثویل  لـیللاب ،  ناـبهر  قارعلا ،  بئاـصع  ماـشلا و  نم  لادـبءالا  رـصم و  نم  ءاـبجنلا  جرخیف  ۀّـکمب ،  اوقحلاـف  ( 
( 554  . (( ) ماقملا نکرلا و  نیب  هنوعیابیف  دیدحلا 

ـه طل ـ ــس ـد  نواد خـ مدر !  يا مـ ناـه   : )) هـک دـهد  یم  ادـن  نامــسآ  زا  يا  هدـننک  ادـن  دــسر  ارف  مئاـق  روـهظ  ناـمز  هـک  یماـگنه  ینعی : 
اب فک  هب  (ص )  دمحم تما  نیرتالاو  نیرت و  هتـسیاش  ار ، یتی  رو گـ ـ ما ریبادت  اهراک و  هتـشررس  تشادرب و  امـش  رـس  زا  ار  ناگماکدو  خـ
زا یناگتسیاش  رـصم ، زا  یتلیـض  ـ فر يا پـ هر هـ ـت کـه چـهـ ـسا ها  ـگـ نآ ـیـد و  نا ـ ـسر ار بـه مـکـه بـ دو  ـنـک خـ یا تفرگ ،  شیوخ  تیافک 

دنباتش . یم  هکم  يوسب  قارع ،  زا  ییاههورگ  ماش و 
نهآ هعطق  ناسب  ناشیاهبلق  اهزور و  تماهش  تعاجش و  هشیب  ناریش  دنیاهبش و  ناگدننک  تدابع  هک  يا  هتسراو  هت و  ـسـ یا يا شـ ـهـ نا ـسـ نا

. دنهد یم  تعیب  تسد  اهلسن  اهرصع و  گرزب  رگحالصا  یتیگ و  ناگتسیاش  رالاس  اب  ماقم  نکر و  نایم  نانیا  تسا . 

 : هتشذگ تایاور  رب  يریسفت 

هتشذگ :  تایاور  رب  يریسفت 
هتشذگ :  تایاور  رب  يریسفت 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دوش : هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  تساجب  هک  ددرگ  یم  تفایرد  يددعتم  تاکن  دیدرگ  میسرت  هتشذگ  تاحفص  رد  هک  یتایاور  زا 

مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هزاوآ  دنلب  نارای  1 ـ
 ، نا ـ ـش نـ ما ،  زا نـظـر نـ تر  ـ ـض نآ حـ صاـخ  ناراـی  زا  مادـک  ره  هـک  دـیدرک  هظحـالم  هتـشذگ  تاـیاور  رد  یمارگ !  هد  ـنـ ناو شـمـا خـ

دنا . هدش  هتخانش  الماک  هینک  یگداوناخ و  هشیر  ردام ، رد ، پـ نـسـب ،  حـسـب ، 
هراو بـه ـت کـه هـمـ سا ـهـ نآ ـه  ما ـ نرذ هرا بـه گـ ـ شا هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  ( 555  (( ) هیلح  )) هژاو ریسفت  لیوءات و  رد  ناگدنسیون  زا  یخرب 
دشاب : هنوگنیا  یتسیاب  یم  ترابع  هک  دوب  نیا  روظنم  رگا  هک  ارچ  میرادن  يراش  ـ فا ـل پـ یوءا ریسفت و تـ نیا  رب  ام  اما  ـت ،  سا ـهـ نآ هار  هـمـ

هیبا )) ...  مسا  همسا و  هیف  باتک  هعم  و  )) 
هن دوب و  دنهاوخ  هزاوآ  دنلب  هدش و  هتخانش  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  صاخ  نارای  زا  مادک  ره  هک :  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  ترابع  ام  رظ  بـنـ

هتخانشان .  مانمگ و 
دیامرف : یم  هک  تسا  هتکن  نیدب  هراشا  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما 

( 556  ... (( ) ۀلوهجم ضرءالا  یف  ۀفورعم و  ءامسلا  یف  مه  ؤامسءا  )) 
هتخانشان .  یمارگ )  نآ  ندمآ  ات   ) نیمز رد  تسا و  دش  هتخانش  نامسآ  رد  مال  ـ سلا ـه  یل يد عـ نارا مـهـ ما یـ نـ یـعـنـی : 
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نانآ  تازایتما  2 ـ
یگمه هک  دزاس  یم  رختفم  تر  ـ ـض نآ حـ يروای  يرای و  گرزب  راـختفا  هب  تهج  نادـب  اـهنت  ار ، اهتیـصخ  ـ ـش زا  را  ـمـ ـش ـن  یا ـد  نواد خـ

هن دنا و  هتشاد  يریظن  هتشذگ  ياهلس  نارا و نـ ـ گزور رد  يا کـه نـه  ـه  نو بـه گـ دنرامش ، یب  ياهتیحالص  اهیگتسیاش و  تازایتما و  ياراد 
تشاد .  دنهاوخ  يریظن  هدنیآ  ياهلسن  نایم  رد 

دیامرف : یم  نانآ  تازایتما  تیصخش و  هب  هراشا  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما 
( 557  . (( ) نورخآلا مهکردی  نولّوءالا و ال  مهقبسی  مل  )) 

ناگدنیآ زا  هن  تسا و  هتفرگ  یشیپ  نانآ  زا  یسک  هتشذگ  ياهلسن  زا  هن  دنتـسه ، یعیفر  جوا  رب  تازایتما  اهیگتـسیاش و  رد  نانآ  یـعـنـی : 
دسر . یم  نانآ  يالاو  ماقم  هب  یسک 

دوـش و ـک مـی  یدز هد و نـ مهرد پـیـچـیـ يراـموط  ناـسب  ناـنآ  ياـپ  ریز  نـیمز  هـک  دنـسر  یم  یما  ـت و مـقـ مار نا بـه کـ ـ نآ زا  ـی  خر بـ
دیامرف : یم  نانآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنیامیپ  یم  هاتوک  یتدم  رد  يزیمآزاجعا  تروصب  ار  ینالوط  تفاسم 

( 558 . (( ) اّیط ضرءالا  مهل  يوطت  ضرءالا ،  فارطءا  نم  هراصنءا  ـه  یلا فـیـصـیـر  )) 
، رود هدـیچیپ و  مه  رد  ناـنآ  ياـپ  ریز  نیمز  دـننک و  یم  تکرح  وا  يوسب  نیمز  فـلتخم  طاـقن  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  نارا  یـ یـعـنـی : 

ددرگ . یم  کیدزن 
هتخانشان  تیعقاو  کی 

ادخ ناگدنب  زا  یخرب  يارب  تفگش  راک  نیا  هک  میناد  یم  ار  نیا  اما  میناد  یمن  ار  ضرالا ))  یط  یگنوگچ ((  قیقد ،  روط  ـه مـا بـ چر گـ
تسا .  رسیم 

دیامرف : یم  دنک و  یم  حیرصت  نادب  ابس ))  )) هکلم تخت  مالسلا و  هیلع  نامیلس  ترضح  ناتساد  رد  فیرش  نآرق 
ـیـک بـه تآ ـا  نا ـّن : جلا ـت مـن  یر لا عـفـ قـ (( 38  )) ـیـن مل ـ ـس ـی مـ نو ـ تءا نا یـ ـهـا قـل  ـشر ـیـنـی بـعـ تءا ّـکـم یـ یءا ءال  ـ ملا ـهـا  یا لا یـا  قـ )) 

کیلا ّدـتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  باـتکلا  نم  ملع  هد  يذـّلا عـنـ لا  قـ (( 39  )) ـیـن ما يو  ـ قل ـه  یل ّـي عـ نا ـک و  ما مو مـن مـقـ نا تـقـ قـبـل 
( 559 ((... . (( ) 40  )) ّیبر لضف  نم  اذه  لاق :  هدنع  ارقتسم  هآر  اّملف  کفرط ، 

یم میارب  دنیایب ، نم  دزن  هنارادربنامرف  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  تخت  ام  زا شـ ـیـک  ماد کـ نا !  ـ گرز يا بـ نا  هـ  : )) نا گـفـت ـمـ یل ـ ـس یـعـنـی : 
دروآ ))؟

متـسه اناوت  مه  راک  نیا  رب  نم  هک  ارچ  منک ،  یم  رـضاح  وت  دزن  ار  نآ  يزیخرب  تیاج  زا  هکنآ  زا  شیپ  نم   : )) تفگ اهّنج  زا  یت  ـ یر عـفـ
نیما )).  مه  و 

مروآ )).  یم  وت  دزن  ار  نآ  یهن  مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  نم   : )) تفگ تشاد  يا  هرهب  باتک ،  شناد  زا  نآ کـس کـه  و 
تسا ))...  نم  راگدرورپ  یشخب  نوزف  زا  نیا   : )) تفگ دید  شیوخ  دزن  ار  تخت  نآ  هک  یماگنه  هاگ  ـ نآ و 

فرظ رد  ابـس  هکلم  تخت  هک  ـت  ـسا نآ  ـگـر  نا ـ ـش نـ تسا ،  نآ  ققحت  و  ضرالا ))  یط  ناکما ((  رگنایب  تحارـص  هب  هف  ـ یر ـ ـش ـه  یآ ـن  یا
رد نمی ))   )) هلصاف نوچمه  رود ، رای  ـ ـس يا بـ هل  ـ ـصا زا فـ نآ هـم  ـد ، یدر ـر گـ ـضا مال حـ ـ ـسلا هیلع  نامیلـس  ربارب  رد  هظحل  کی  زا  رتمک 

ندرا .))   )) ات برعلا ))  ةریزج  ))
داد ؟ لاقتنا  ندرا  هب  نمی  زا  ار  ابس  هکلم  تخت  توص  تعرس  زا  رت  ـعـ یر ناو سـ ـه مـی تـ نو ـتـی چـگـ سار

دنیاسران . ناوتان و  یعیبط ،  ياروام  قیاقح  نیا  هب  ییوگخساپ  رد  یعیبط  يدام و  ياهرایعم  هک  تسا  نشور 
لماک  راوتسا و  نامیا  3 ـ

اهناج اهلد و  رد  دیدرت  يا  هرذ  نتـشادن  راوتـسا  لما و  نا کـ ـمـ یا ـت و  یو زا نـظـر مـعـنـ مال  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ تر مـهـ ـ ـض ّصا حـ نارا خـ یـ
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ات نارک  رد  هرهلد  سرت و  يا  هرذ  ادـخ ، هب  نامیا  لامک  يراوتـسا و  توق و  رطاخب  دـن و  ـ ـصال ـ خا نیقی و  جوا  رد  ناـنآ  دـنریظن . یب  زین ،
ـت و ما ـهـ ـش شال و  ناو و تـ هزاد تـ ـ نا نا  هب هـمـ ددرگ ، نوزفا  ادـخ  هب  شنامیا  هک  هزادـنا  ره  هب  ناـسنا  هک  ارچ  تسین  ناـشدوجو  نارک 
هن دنراپـس  یم  ماگ  رازراک  نادـیم  هب  هک  یماگنه  هب  ترـضح  نآ  ناراـی  هک  ـت  ـسا ـل  یلد بـه هـمـیـن  ددر . نوز مـی گـ ـ فا ـتـش  عا شـجـ
زا هدش  رداص  تاروتـسد  شخب و  تاج  ياه نـ همانرب  يارجا  عنام  دناوت  یم  يا  هدیدپ  هن  دراد و  ار  نانآ  ربارب  رد  ندات  ـ ـس ـ یا ناو  یـسک تـ

دندرگ یم  زوریپ  دنک  داجیا  عنام  دهاوخب  ناشدنلب  ياهفده  دوخ و  نایم  هک  ییورین  رب هـر  اهنآ  ددرگ . نانآ  هبترم  دنلب  یهدـنامرف  يوس 
دنراد . یم  رب  وا ، یناهج  تلادع  هار  رس  زا  هنالداع ،  تبالص  تردق و  اب  ار  نآ  و 

ینتورف  عضاوت و  یگژیو  4 ـ
دنوش . یمن  تردق  تسم  رورغم و  زگره  دنا و  یناسنا  یقالخا و  شزرا  زا  رادروخرب  عضاوتم و  نتورف ،  ینانامر  نا قـهـ ـ نآ

هن هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنراد . داق  ـتـ عا یهاگآ و  تسا  هتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يالاو  ماقم  هب  اهنآ 
ترـضح هک  ارچ  دـننک . یم  حـسم  ار  نآ  دـنیوج و  یم  كربت  هنارختفم  وا نـیـز  بکرم  نیز  زا  هک  ترـضح  نآ  هیامنارگ  دوجو  زا  اـهنت 

يراج وا  هیامنارگ  دوجو  راس  همشچ  زا  تاکرب  تاریخ و  همه  تساه و  یگتـسیاش  اهیبوخ و  یما  ـمـه تـمـ ـش ـ چر ـ ـس مالـسلا  هیلع  يدهم 
ددرگ . یم 

زارف و همه  رد  ار  شیو  نا خـ ـنـد و جـ نز هقلح مـی  اهـشزرا ، اهییالاو و  تاکرب و  همـشچرس  نآ  درگ  رب  رایـشوه ، یناراکادـف  ناسب  نانآ 
 ، قرب تعرـس  هب  ار  شیاه  هتـساوخ  تاروتـسد و  دـنزاس و  یم  وا  یمارگ  ناج  يالب  رپس  وا ، هنالداع  راکیپ  داـهج و  ياهنادـیم  اهبیـشن و 

دنیوگ . یم  کیبل 
نارگشیاین  ناراد و  هدنز  بش  5 ـ

هاگراب هب  هنا  ـقـ ـشا ـه و عـ نا ـ فرا زاد عـ زوس و گـ شیاین و  زامن و  اب  ار  ناهاگنابـش  دنعـشاخ ، عضاخ و  ناگدننک  تدابع  یمارگ  نآ  نارای 
دـندوعق و مایق و  دوجـس و  عوکر و  رد  دـنراد ، لسع  ناروبنز  همزمز  ناسب  ییاه  همزمز  شیوخ  ياهزامن  رد  دـنروآ ، یم  رحـس  هب  ادـخ ،

یب دنا و  هداتس  ـ یا مال  ـ سلا هیلع  يدهم  ترـضح  تاروتـسد  ماجنا  يارب  شیو ،  يا خـ ـبـهـ کر ـت بـر مـ ما ـهـ ـش ـی و  گدا ـ مآ جوا  رد  اهزور 
دننک . یم  ارجا  ار ، ترضح  نآ  تاروتسد  نکمم  تصرف  نیرتعیرس  رد  فقوت  لمءات و  گنرد و  چیه 

یهاگآ  نافرع و  جوا  رد  6 ـ
زا ـت و  ـسا نارا  ـ برو هد و نـ ـنـ ـش ـ خرد تفرعم  رون  هب  ناشیاهلد  تساـهنآ ،  تیارد  ییاـناد و  قمع  یهاـگآ و  جوا  ناـنآ ،  ياـهیگژ  ـ یو زا 
 ، تخانـش جوا  رد  دـنمهف و  یم  یگتـسیاش  هـب  ار  اـهتیع  ـ قاو ار کـه  چـ ـد ، نرود يرگن بـ یحطـس  يرگیرـشق و  یگنهر و  ـی و بـی فـ نادا نـ

دنا . هشیدنا  نافرع و  تیارد 
يردارب  داّحتا و  7 ـ

دنتوارط رادتقا و  طاشن و  یناوج و  جوا  رد  ترضح ،  نآ  صاخ  نارای  رتشیب  هک  تسا  هدش  حیرصت  هتکن  نیا  هب  تشذگ  هک  یتایاور  رد 
 ، هناـگی دـحتم و  ناـشیاه  هشیدـنا  هـک  تـسا  نـیا  ناـنآ ،  ياـهیگژیو  رگید  زا  تـسا ،  كدـنا  هدروخلاـس  ياـه  هرهچ  ناـنآ  ناـیم  رد  و 

ـی هاو نا خـ ـ نآ را  يءار و گـفـتـ هشیدنا و  رد  یفالتخا  هن  تسا ،  هدروخ  هرگ  مه  هب  هتـسویپ و  نا بـه هـم  ـ ـش ـ یا ـ هلد دننامه ، ناشهاگدید 
دنتسه . نابز  کی  زغم و  کی  بلق ،  کی  لد ،  نا یـک  نا و هـمـگـی بـسـ ـ شرا ـتـ فر رد  ـد و نـه  ید

فعض  ساسحا  هن  یتسم و  رورغ و  هن  8 ـ
نآ روهظ  مایق و  لـحارم  نی  ـتـ ـس رد نـخـ نازاتـشیپ  ناـهارمه و  كدـنا  رامـش  زا  هن  دـنوش و  یم  راـتفرگ  یتسم  رورغ و  تفآ  هب  هن  ناـنآ 

اب تسا ،  یتسه  ياناوت  راگدـیرفآ  اب  هناصلاخ  قیمع و  طابترا  ياراد  هک  یناـسنا  اریز  دـننک . یم  ییاـهنت  تشحو و  ساـسحا  ترـضح ، 
شیوخ و نیرفآراختفا  شخب و  تاجن  مسر  هار و  هب  نارگید  نتسویپ  زا  زین  دنک و  یمن  تش  ـ حو سا  ـسـ حا ـد  نو طابترا و پـیـ نآ  نتـشاد 
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ددرگ . یمن  رورغم  نامداش و  ناهارمه ،  يرایسب 
تداهش  هفیظو و  ماجنا  يوزرآ  رد  9 ـ

داـهج و فیاـظو و  ندـناسر  ما  ـجـ نا هـب  تیلوئـسم و  راـب  ندیـشک  شود  هـب  مالــسلا  هـیل  يد عـ ما مـهـ ـ ما صا  نارا خـ گرز یـ يوزرآ بـ
هک هنوگنآ  ار ، ادـخ  هاگراب  رد  نآ  شزرا  هتفایرد و  یگتـسیاش  هب  ار  تداهـش  یقیقح  موهفم  انعم و  هک  ارچ  تسادـخ .  هار  رد  تداـهش 

دنا . هتخانش  دیاب ،
بل  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  سّدقم  مان  10 ـ

تسا .  ( 560  ! (( ) نیسحلا تاراثلای  نانآ (( ،  هژیو  راعش  دنراد و  بل  رب  ار  مال  ـ سلا ـه  یل هزاوآ حـسـیـن عـ ـد  نل ما بـ نا نـ ـ نآ
هکلب دوش ، یمن  هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  اهنت  هن  اهلسن ، اهنرق و  تشگزاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  البر و  را کـ ـبـ نو ـعـه خـ جا فـ يرآ ! 

دنک یم  ظـفح  ار  ـش  یو شزو خـ ـ ــس رو و  ـ ــش ترار و  درذ حـ نآ بـگـ نارا بـر  ـ گزور ره چـه  دــنام و  یم  ترارحرپ  هدــنز و  هراوـمه 
تسا .  هداد  خر  زورید ! يرآ !  زورید  نیمه  ییوگ  هکنانچ 

، دنتـس ـا هـ هر ـن کـیـفـ یر تخــس تـ روـخ  رد  یگمه  دـندروآ  راـبب  ار  كانتــشهد  تاـیانج  نآ  اروشاـع ، زور  رد  ـی کـه  نا ـ ــس کـ يرآ ! 
هک ارچ  دنیاهرفیک . نیرتدیدش  روخ  رد  دنـشا  ـی بـ ـضار ـه  نا ـ ـش ـنـ مد تایانج  نادب  هک  یناسک  زین  نانآ  زا  سپ  ياهلـسن  زا  هک  هنوگنامه 

دنا . يدوبان  رفیک و  روخ  رد  تیانج و  کیرش  دوخ  تایانج ،  نآ  هب  ناگدنهد  تیاضر 
قولخم نیرتدیلپ  تسدب  ادخ ، ناتسود  نیرتگرزب  نوخ  ددرگ و  کته  ادخ  ياهتمرح  هک  دوش  یضار  شنادجو  هک  ییامن  ناس  ـ نا ـر ، خآ

وا يدیلپ  زا  هک  تسا  ینفعتم  تسپ و  دیلپ و  دوجو  وا مـ تا نـیـسـت ،  ـه حـیـ مادا یگدنز و  هدنبیز  یناسنا  نینچ  دوش ، هتخیر  نیمز  هب  وا 
نینچ دـیاب  ریز  ـ گا تسا و نـ تیرـشب  قح  رد  یندوشخبا  ـتـی نـ یا جـنـ يدو ،  ـ جو ندا چـنـیـن مـ ـهـ ناو ددر و  هدولآ مـی گـ یناـسنا  هعماـج 

ـگـر حال ـ صا نآ  ـت  ما زور قـیـ زور و تـا  ـ ما مال تـا  ـ سلا ـه  یل نیسح عـ ترـضح  نادیهـش  ياوشیپ  تداهـش  زور  زا  هک  یفیثک  ياه  هموثرج 
دندرگ . دوبان  دنا  هتشگ  نوزفا  لثم و  ـد  یلو ـی تـ نا گرز جـهـ بـ

تسپ و رصنع  نامه  دیزی ))  )) ریدقت رد  باتک  کی  زا  شیب  هلاس  ره  تخب ،  نوگن  رصانع  نیمه  يوس  زا  هنافسءاتم  ری ، ـ خا يا  ـ هلا ـ ـس رد 
یحو نادناخ  دروم  رد  ار  خیرات  تیانج  نیرترا  ـعـه بـ جا ـیـد و فـ ـش نو کـ كا و خـ هب خـ ار  تشهب  ناناوج  رالاس  هک  يدیلپ  رادقم و  یب 
قیاقح ، )) ار شیوخ  ياه  هراپ  قرو  ناتخب ،  هریت  شامق  نیمه  زا  یکی  هکنیا ،  رتاوسر  تسا ،  هدـش  ـتـه  ـشو نـ ـد ، ـش ـکـب  تر تلاسر مـ و 

تسا !!!.  هداهن  مان  هیواعم ))  نب  دیزی  نینم  ؤملاریما  نع 
یل بـکـ ـت ،  نا ـ ید ـت و  فار زا شـ هدو و  خسم نـمـ ار  یناسنا  ياهشزرا  شیوخ ،  تشز  راک  نیا  اب  هک  راکهایس  هدنسیون  نیا  ادخب ! ار  ام  شـ

دیوگ !؟ یم  هچ  و  تسیچ ؟  یپ  رد  دنک ، یم  لوزن  تواقش  یتسپ و  ینادجو و  یب  لحارم  ـن  یر ـه گـشـتـه و تـا پـسـت تـ نا بـیـگـ
دراد !؟ یتمارک  شزرا و  هچ  يدیلپ  دوجوم  نینچ  یتسار 

میروایب :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رون  ماما  نیمتشه  زا  ار  یتیاور  دروم  نیا  رد  تساجب 
ماق اذا  لاق :  ّـه  نءا مال  ـ سلا ـه  یل قدا عـ ـ صلا يور عـن  ـث  ید لو فـی حـ مـا تـقـ هللا ...!  لو  ـ سر ـن  با یـ مال :  ـ سلا ـه  یل ـا عـ ضرلا ما  ـ مالا لئ  ـ ـس ))

اهئابآ ))؟ لاعفب  نیسحلا  ۀلتق  يرارذ  لتق  مئاقلا 
کلذک )).  وه   : )) مالسلا هیلع  لاقف 

هانعم ))؟  ام  يرخا ))  رزو  ةرزاو  رزت  و ال   : )) لجوزع هللا  لوق   : )) لئاسلا لاقف 
نور بـهـا و مـن ـم و یـفـتـخـ هئا ـ بآ لا  ـعـ فءا نوضری  نیـسحلا  ۀـلتق  يرارذ  ّنکل  هلاوـقا ،  عـی  هللا فـی جـمـ قد  ـ ـص  : )) مـال ـ ـسلا ـه  یل لا عـ قـ

هللاد ـی عـنـ ـضارلا نا  ـ کل بر ،  ـغـ ملا ـل بـ جر هـل  ـی بـقـتـ ـضر قر فـ ـ ـش ـ ملا ـال قـتـل فـی  ـ جر نءا  وـل  ها و  ـ تءا نا کـمـن  اـئ کـ ـیـ ـش ـی  ـضر
( 561  ... . (( ) مهئابآ لاعفب  ـم  ها ـ ضرل جر ـ  اذا خـ مئا ـ  ـ قلا ـم  هل ـمـا یـقـتـ نا ـل و  تا ـ قلا کیر  شـ
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ـه یل قدا عـ ما صـ ـ ما زا  ـیـد کـه  یا ـ مر تیاور چـه مـی فـ نیا  دروم  رد  ربمایپ ! رسپ  يا   : )) هک هدش  لا  ؤس  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـعـنـی : 
تیاـنج رفیک  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  لـسن  دـنک ، ماـیق  (ص )  دـمح لآ مـ مئاـق  هک  یماـگنه  هب  هـک :  ـد  نا هدروآ  مـال  ـ ـسلا

دناسر ))؟. یم  لتق  هب  ناشناردپ 
دنک )). یم  نینچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا و  تسرد  تیاور  يرآ !  : )) دومرف ترضح  نآ 

دیامرف : یم  هک  دوش  یم  هچ  هفیرش  هیآ  نیاربانب ،  : )) دش هدیسرپ 
( 562  .(( ) يرخءا ةرزاو  رزت  و ال  ))

دشک ))؟ یمن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  ینعی : 
ـیـن بـه ـس نا حـ ـ گد ـنـ ـش ـل کـ ـس ـت کـه نـ ـسا ـن  یا ـا بـحـث  ما ـت ،  ـسا ـحـیـح  ــص ـال  ـ ما ـفـه کـ یر ـ ــش ـه  یآ اد و  ـخـن خـ ــس : )) دو ـ مر فـ
ـد هد ـت  یا ـ ــــضر يرا  ـی کـه بـه کـ ــــس ـد و کـ نلا ناد مـی بـ ـد و بـ نراد شو مـی  لد خـ ـش  یو نارد خـ كا پـ ـتـنـ ـــــش ـ حو تا  ـ یا جـنـ
رد ـد ، هد ـت  یا ـ ـضر نآ  رب  برغم  رد  يرگید  دوـش و  هتـشک  قحاـنب  قرـشم  رد  يدرم  رگا  ور  نـیا  زا  تـسا .  راـک  نآ  لـماع  ـنـد  نا هـمـ

تاـیانج هب  ناـشتیاضر  رطاـخب  ار  ناـنآ  دـنک  یم  ماـیق  هک  یماـگنه  (ص )  دـم لآ مـحـ مـئا  ـت و قـ ـسا ـک قـتـل  یر ـ ـش اد  ها خـ ـگـ ـش پـیـ
دناسر )). یم  رفیک  هب  تایانج  نآ  رب  راختفا  ناشناردپ و 

راثآ اه و  هناشن  دوش و  یم  دیدجت  نا ،  ـ مز تشذگ  اب  هک  اروشاع  هعجاف  تمظع  مالعا  رطاخب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترض  نارا حـ یـ يرآ ! 
هیلع نیسح  مانب  ددرگ ، یم  راکشآ  اهدادخر  دروم  رد  تیرشب  شنیب  تخانش و  ـتـن  ـش نوزفا گـ یهاگآ و  يرکف و  دشر  اب  نآ ،  داعبا  و 

يرادشه راعش ، نیا  هک  ارچ  دنزاس . یم  نکفا  نینط  اج  همه  ار  نیـسحلا ))!  تراثلای   )) يادن دنهد و  یم  راعـش  وا  يارو  ـ ـشا مالـسلا و عـ
ریظن و یب  يراکادف  نآ  رطاخب  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  هداد و  تیا  ـ ضر شار  ـ خلد هعجاف  نادب  هک  یناراکتیانج  نادیلپ و  همه  هب  تسا 
، راـکمت ـ ـس ـتـیـز و  ـس ناد حـق  ـ یل زا پـ ـخ  یرا لو تـ رد طـ ـتـنـد و  فر ـش گـ هو دا نـکـ بـه بـ يز ،  ـتـیـ ــس ـتـم  ــس تـلاد و  زا حـق و عـ عاـفد 

دندرک . هیجوت  ار  نانآ  تایانج  هدومن و  يرادبناج 
نانآ زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هتکن  نیا  دیدرگ  میـسرت  مالـسلا  هیلع  يدهم  نارای  دروم  رد  هک  یتایاور  زا  یمارگ !  هدنناوخ  يرآ ! 

دنسر . یم  اهلسن  اهرصع و  درم  یمارگ  نآ  هاگرارق  هکم و  هب  هدش و  اجباج  نشور  زور  رد  اهربا  هلیسوب 
ـد، ـشا ـیـمـا مـی بـ پاو ـنـجـا هـ یا رد  ـر )) با  )) زا روظنم  هک  دنا  هتفگ  هدومن و  رظن  راهظا  رـصاعم  نا  ـ گد ـنـ ـس ـ یو زا نـ ـی  خر درو بـ ـن مـ یا رد 

 (( باحـس  )) هژاو یقیقح  ياـنعم  ناـمه  اـهربا ))  )) زا روـظنم  تسا  نکمم  هک  ارچ  مـینک .  هدنـسب  لـیوءات  ـن  ید ـیـم بـ ناو ـا مـا نـمـی تـ ما
هژیوب دـنک ؟ یم  داجیا  یلکـشم  هچ  نآ  يارب  اهناسنا  نتخاـس  اـجباج  دـنک ، یم  اـجباج  دوخ  اـب  ار  بآ  نت  اـهنویلیم  هک  يربا  اریز  دـشاب ،

زین نیمز  هبذاج  رثا  نیمز ،  زا  رایـسب  هلـصاف  اب  دریگ و  یم  جوا  ـیـن  مز زا  از ، نارا  مکارتم و بـ ياـه  هدوت  هدرـشف و  تروصب  هک  یماـگنه 
دوش . یم  فیعض 

میزرون و تلفغ  تسا  ربا  هلی  ـ سو ند بـ ـجـا شـ با تلالد بـر جـ کـه  یـحـمـل ))   )) هژاو زا  ـت  یاور رد  ـت کـه مـا  سا هد  ـبـنـ یز لا  بـه هـر حـ
دنک . یم  اجباج  ار  نانآ  ربا ، هک  دنتسه  یناسک  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  رگناش  نـ هملج ،  نیا 

هیلع يدـهم  ترـضح  مایق  روهظ و  هماگنه  هب  زین  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یخرب  هک  ددرگ  یم  تفاـیرد  تیع  ـ قاو ـن  یا تا ،  ـ یاور زا  و نـیـز 
حالـصا يارب  مایق  رب  میمـصت  ماما و  روهظ  ماگنه  هب  هک  دنا  هد  ـنـ کار ـگـر پـ ید ياهروشک  اهرهـش و  رد  یخرب  دنتـسه و  هکم  رد  مالـسلا 

دنروآ . یم  يور  هکم ))   )) هب نیمز  برغ  قرش و  زا  زین  نانآ  ناهج ، 
هدـیچیپ و  ضرالا ))  ّیط   )) اب یخرب  ـنـد ، ـسر یم  شخب  تاـجن  گرزب و  ياوشیپ  نآ  هاـگرارق  هب  اـهر )) ـ با  )) هل ـیـ ـسو نا بـ ـ نآ زا  ـی  خر بـ

تفر نخس  نآ  زا  هک  زیمآزاجعا  تروصب  رود  هار  ندش  کیدزن  نانآ و  ياپ  ریز  رب  نیمز  ندش 

روهظ یگنوگچ 
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ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
یگنوگچ زا  ثحب  هب  کنیا  نانآ ،  تازایتما  تافـص و  یخرب  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  صاـخ  ناراـی  دروم  رد  یتاـکن  میـسرت  زا  سپ 

میدرگ . ...  یم  زاب  یمارگ  نآ  روهظ 
دراو مـکـه مـی دو  خـ ـی ،  مار نآ گـ ما  روهظ و قـیـ هماگنه  ندیسر  ارف  رد  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  نارای  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تی  ـعـ قاو

دزن مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  فرط  زا  يدرم  هک  تسا  یمارگ  نآ  زا  نانآ  يوجتـسج  جوا  رد  دنزادرپ . یم  نارای  يوجتـسج  هب  ـد و  ندر گـ
میتسه )).  رفن  دودح 40  ام  : )) دنیوگ یم  نانآ  هک  دوش  یم  ایوج  نانآ  رامش  زا  دیآ و  یم  نانآ 

دوب ))؟ دیهاوخ  هنوگچ  دینیبب  ار  ترضح  نآ  امش  رگا  : )) دسرپ یم  نانآ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هژیو  هداتسرف 
دومن )). میهاوخ  نینچ  وا  هارمه  هب  مییامن ،  راکیپ  اههوک  دض  رب  دهد  نامرف  ام  هب  رگا  دنگوس ! يادخب  : )) دنهد یم  ـخ  سا پـ

يارجا هار  رد  يراکادـف  يارب  شیوـخ  لـماک  ـی  گدا ـ مآ مـال و  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما نا بـه  ـ ـشدا ـتـقـ عا ـخـن عـمـیـق ،  ــس ـن  یا و بـا 
دنهن . یم  شیامن  هب  ار  وا  تاروتسد 

دینیزگرب )). ار  شیوخ  ناگتسیاش  زا  رفن  هد  : )) دیوگ یم  دباتش و  یم  هورگ  نامه  يوسب  هدنیآ  بش  ماما ،  هژیو  هداتسرف  هاگنآ 
نآ اـب  راکـشآ  تروصب  اـت  دـهد  یم  تصرف  هیقب  هب  رگید  بش  رد  درب و  یم  یمارگ  نآ  رادـید  يارب  ار  ناـنآ  وا  دـننیزگ و  یم  رب  ناـنآ 

( 563 .) دننک رادید  ترضح 
زور ها کـه  ـگـ نآ ـنـد و  یآ در مـی  گـ نآ ،  فارطا  ای  هکم  رد  زورفا ، ناـهج  دیـشروخ  نآ  كراـبم  دوجو  درگرب  رفن  نآ 313  ماجنارس  و 
نخس وا  زا  روهظ  مئالع  شخب  رد  هک  ار ـ  هیکز ))  سفن   )) مانب يدر  ـمـ گرز مالـسلا بـ هیلع  يدهم  ماما  دسر  یم  هار  زا  ـحـجـه  یذ ها  25 مـ

 ، ماـش رد  ینایفـس ))   )) يوسب ار  شرـس  دـنرب و  یم  رـس  ما ،  ـن و مـقـ کر نا  ار مـیـ وا  نا  ـ نآ ـتـد و  ـسر مدر مـکـه مـی فـ يوـسب مـ تفر ـ 
دنراد . یم  لیسگ 

یم زامن  میهاربا  ماقم  رد  دوش و  یم  رـضاح  مارحلادجـسم  رد  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  دادخر  نیا  زا  سپ 
دنک یم  زاغآ  ار  شیوخ  هنادواج  یناهج و  هباطخ  نیتسخن  دنخرچ ، یم  وا  درگرب  راو  هناورپ  شنارای  هکیلاح  رد  دراذگ و 

ع)  ) يدهم ماما  ینارنخس  نیتسخن 

ع )  ) يدهم ماما  ینارنخس  نیتسخن 
مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینارنخس  نیتسخن 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
ینارنخـس ها  ـگـ نآ ادـخ تـکـیـه مـی کـنـد و  هناـخ  راوید  رب  شیناـهج ،  هنـالداع  ماـیق  زاـغآ  رد  ـی  مار نآ گـ ـت کـه :  ـسا هد  ـ ـش ـت  یاور

دیامن . یم  زاغآ  ار  شیوخ  زاسنوگرگد  هنادواج و  یخیرات و 
دومرف ؟ دهاوخ  هچ  شینارنخس  نآ  رد  ترضح  نآ  یمارگ ،  هدنناوخ  امش  رظن  هب 

ترـضح وا ، گرزب  روآ  ماـیپ  رب  دوـشگ و  دـهاوخ  نـیرفآ  ناـهج  يادـخ  شیاتـس  هـب  بـل  زیچ  ره  زا  شیپ  نخــس  زاـغآ  رد  دـیدرت  یب 
داتسرف . دهاوخ  دورد  شنادناخ  و  (ص )  دمحم

تفگ ؟  دهاوخ  هچ  هاگنآ 
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هاگآ نآ  زاغآ  مایق و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  قطن  نیتسخن  زا  ار ، ام  ات  میراپـس  یم  ناـج  شوگ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  اـما  ناـی  بـه بـ
دزاس .

يدانیف :  هب  اریجتسم  مارحلا  تیبلا  یلا  هرهظ  دنسا  دق  ۀکمب  ذئموی  مئاقلا  و  1 ...(( ـ
(ص .)  دمحمب هللااب و  سانلا  یلوا  نحن  دمحم و  مکیبن  تیب  لها  ّـا  نا سا فـ ـ نلا ـنـا مـن  با ـ جا هللار و مـن  ـا نـسـتـنـصـ نا سا !  ـ نلاا ـهـ یا

ساـنلا یلوا  اـناف  میهار  ـ با ـنـی فـی  جا نم حـ حوـنب و  یلوا  اـناف  حوـن  یف  ینجاـح  نـم  مدآـب و  ساـنلا  یلوا  اـناف  مدآ  یف  ـنـی  جا فـمـن حـ
نییبنلاب .  سانلا  یلوا  اناف  نییبنلا  یف  ینجاح  نم  دمحمب و  سانلا  یلوا  اناف  (ص )  دمحم یف  ینجاج  نم  میهارباب و 

نم اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاـعلا  یلع  نارمع  لآ  مـیهاربا و  لآ  ـا و  حو مدآ و نـ ـطـفـی  ــصا هللا  نا   : )) ـه با لو فـی مـحـکـم کـتـ هللا یـقـ ـس  یلا
میلع )).  عیمس  هللاو  ضعب 

(ص .)  دمحم نم  ةوفص  میهاربا و  نم  یفطصم  حون و  نم  ةریخذ  مدآ و  نم  ۀیقب  اناف 
هللا .  باتکب  سانلا  یلوا  اناف  هللا  باتک  یف  ینجاح  نمف  الءا 

هللا .  لوسر  سا بـسـنـۀ  ـ نلا یلوا  ـا  نا هللا فـ لو  ـ سر ـنـی فـی سـنـۀ  جا الا و مـن حـ
بئاغلا .  مکنم  دهاشلا  غلبا  امل  مویلا .  یمالک  عمس  نم  هللا  دشناف 

نمم انو  ـا و مـنـعـتـمـ نو ـنـتـمـ عا ـالا  هللا ـ  لو  ـ ـسر ـی مـن  بر ـ قلا ـکـم حـق  یل یل عـ نا  فـ لو و بـحـقـی ـ  ـ ـسر هللا و حـق  ـم بـحـق  کلا ـ ـسا و 
انیلع . لطابلا  لها  ير  ـتـ فا ـعـنـا عـن حـقـنـا و  فد ـنـا و  یل ـا و بـغـی عـ نئا ـنـ با انراید و  نم  اندرط  انملظ و  انفخا و  دقف  انملظی ،

( 564  . (( ) یلاعت هللا  مکرصنی  انورصناو  انولذخت  ال  انیف ، هللا  هللااف 
یم رـضاح  مارحلا  دجـسم  رد  وا ، يرای  ادـخ و  نامرف  هب  شیوخ  يرـسارس  هنالداع و  مایق  زاغآ  رد  یناهج  گرزب  رگحالـصا  نآ  ینعی : 

نادناخ و  (ص )  ربمایپ رب  اهدورد  نیرتکاپ  نیرت و  هناصلاخ  راث  اد و نـ ـش خـ یا ـتـ ـس زا  سپ  دنک و  یم  هیکت  ادـخ ، هناخ  راوید  رب  ددرگ و 
دیامرف : یم  هتخاس و  بطاخم  ار  نایناهج  مالسلا  مهیلع  شا  هزیکاپ  كاپ و 

تیرشب !  يا  ناه  ))
نایناهج ! 

نیمز !  يور  مدرم 
، ار همه  دنهد ، تبثم  خساپ  ار  ام  یناهج  يادـن  هک  ار  یناسک  ادـخ و  هب  ناگدروآ  نامیا  مامت  میبلط و  یم  يرای  اناوت  يادـخ  زا  ام  کنیا 

مینک .  یم  توعد  تلادع  قح و  هب  ار  همه  میناوخ و  یم  يرای  هب  شیوخ  یناسنا  یهلا و  فادها  ققحت  يارب 
شروآ مایپ  ادخ و  هب  مدرم  نیرتراوازس  نیرتکیدزن و  نیرت و  ـسـتـه  یا هـسـتـیـم و شـ مـحـمـد ))  )) ـمـا ـش روآ  ما  ناد پـیـ ـ نا مـا خـ مدر !  مـ

. 
متسه .  تیرشب  گرزب  ياین  مدآ ،  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  دنک  وگتفگ  مالسلا  هیلع  مدآ  دروم  رد  نم  اب  سک  ره  مدرم !  يا  ناه 

هب اهناس  ـ نا ـن  یر ـکـتـ یدز مـن نـ وگتفگ کـنـد ، ثحب و  تیرح  تلادع و  ربمایپ  دمحم  نکش و  تب  میهربا  ربمایپ ، حون  دروم  رد  سکر  و هـ
متسه .  تلاسر  تیاده و  نامرهق  نارادمچرپ  ادخ و  گرزب  ناربمایپ  نیا 

دیامرف : یمن  شینامسآ  باتک  رد  ادخ  تایآ 
((. 34  )) میلع عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀیرذ  (( 33  )) ـیـن ملا ـ علا یل  نار عـ لآ عـمـ ـیـم و  هار ـ با لآ  ـا و  حو مدآ و نـ ـطـفـی  صا هللا  نا  ))

( 565 (( )
یخرب لسن  زا  یخرب  هک  دـندوب  ینادـنزرف  داد ، يرترب  نایناهج  رب  ار ، نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون ،  مدآ ،  ـد  نواد خـ یـعـنـی : 

تساناد .  اونش و  ادخ  دنتشگ و  رادیدپ  رگید 
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ـن یر ـ خآ ـیـم و  هر ـ با زا  هد  ـ یز ـ گر ـن بـ یر ـ تر ربمایپ و بـ حون  زا  هریخذ  نیرت  مدآ و بـهـ ناد  ـ نزر زا فـ هد  ـ نا ـی مـ قا ـن بـ یر ـسـتـه تـ یا ـ ـش و مـن 
متسه .  تیرح  تلادع و  روآ  مایپ  (ص )  دمحم لسن  زا  ـتـیـن  سار نا  ـ ما ـ ما

ـی هـسـتـم و نا ـمـ سآ با  ـهـا بـه کـتـ نآ نیرتکیدزن  نم  دشاب  نآ  هتفیش  دیامن و  وگتفگ  ادخ  باتک  دروم  رد  سک  هـر  ـیـد ! ـشا شو بـ بـهـ
ـبـر و ما شور پـیـ ـنـت و  ـس در بـه  ـن فـ یر ـ تراواز ـ ـس ـن و  یر ـکـتـ یدز نـم نـ دراد ، نخـس  ادـخ  روآ  ماـیپ  شور  تنـس و  دروـم  رد  سک  ره 

متسه .  تنس  نآرق و  يالاو  ياهنامرآ  هدنشخب  ققحت  نادب و  لماع 
نارـضاح و امـش  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  همه  کنیا  دنونـش ، یم  ارم  نانخـس  یتیگ ،  ـر  ـسار ـ ـس رد  ـی کـه  نا ـ ـس ـی کـ ما تـمـ ور ، ـن  یا زا 

دیناسرب . دنونش  یمن  دنتسه و  بیاغ  هک  ینانآ  هب  ارم  مایپ  ناگدنونش ، 
ـد شا بـ ـبـر(ص )  ما ـت بـه پـیـ بار قح قـ هک  شیوخ ـ  قح  تمرح  هب  شروآ و  مایپ  ادخ و  تمرح  هوکش و  هب  نا !  ـیـ نا يا جـهـ ار ، ـمـا  ـش و 
ام دـنلب  فادـها  ام و  زا  دـینک و  يرای  ینامـسآ  يالاو  ياهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  ار  ام  هک  مهد  یم  دـنگو  ـ ـس هد و  ـ ناو ـ خار فـ  ـ

دینک . عافد  نآ  زا  هدومن و  تیامح 
را و ـ ید ـهـر و  ـش زا  ار  مـا  ـد . نداد رار  دـیدهت قـ مجاهت و  دروم  تلادـع  قح و  زا  عاـفد  مرج  هب  ار  اـم  ناراکمتـس  هت ،  ـ ـشذ را گـ ـ گزور رد 

ترخآ ایند و  نوئـش  ریبدـت  روما و  يراد  هتـشررس  قح  ام و  نایم  دـنتخاس و  لامیاپ  ار  قو مـا  حـقـ ـد . ند ـ نار ـش  یو ناد خـ ـ نا ـه و خـ نا خـ
دنتسب . اهناتهب  اهغورد و  ام  رب  دندنکفا و  ییادج  دوب ـ  هدرپس  ام  هب  ار  نآ  ادخ  هک  هعماج ـ 

دینکن . شومارف  ام  دنلب  فادها  اهنامرآ و  شریذپ  قوق و  ـت حـ یا ـ عر درو  رد مـ ار ! اد  خـ ار ! ياد  ـنـک خـ یا
دنک . يرای  ار  امش  ادخ  ات  دیرادنرب  ام  يرای  زا  تسد  دیراذگماو و  اهنت  يزیتس  متس  يرتسگ و  تلادع  ناد  رد مـیـ ار  مـا 

رد یفالتخا  كدنا  هک  ـت  سا هد  ـ ـش ـت  یاور مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  يرگید  یناهج  مایپ  هبطخ و  مالـسلا  ـه  یل ـر عـ قا ما بـ ـ ما زا  2 ـ
ددرگ . یم  زاغآ  هنوگنیا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  تسخن  هبطخ  اب  نآ ،  ياه  هژاو  زا  یخرب 

یسومب .  سانلا  یلوا  اناف  یسوم  یف  ینجاحی  نم  سانلا ...  اهیا  ))
( 566  ...(( ) یسیعب سانلا  یلوا  اناف  یسیع  یف  ینجاحی  نم  سانلا ...  اهیا 

رتراوازـس و ناگمه  زا  وا  هب  تبـسن  نم  دـنک ، وگتفگ  ثحب و  نم  اـب  ادـخ ، ربماـیپ  نآ  یـسوم  دروم  رد  سک  ره  مدرم !  يا  ناـه  ینعی : 
مرتکیدزن . 

مرتکیدزن ...  وا  هب  ناگمه  زا  نم  دیامن  وگتفگ  ثحب و  نم  اب  یسیع  هرابرد  سک  ره  مدرم !  يا  نا  هـ
یناهج  مایپ  نیا  ياه  هژاو  یخرب  رب  یحرش 

فیرظ هتکن  کی  هب  ار  یمارگ  هدننوخ  امـش  رظن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ینارنخـس  ياه  هژاو  زا  یخرب  دروم  رد  زا بـحـث  پـیـش 
هکنیا :  نآ  منک و  یم  بلج 

ـمـیـن ـش ـ ـش ـت کـه  ـسا ـیـمـی  ها اهزارف و مـفـ رـسارس ، یناهج ،  هعماج  هب  باطخ  شیناهج  مایق  زاغآرـس  رد  ترـضح  نآ  كراـبم  ماـیپ 
نیا تــسا و  هدرک  شرازگ  نآ  زا  یمار ـ  نآ گـ تدــالو  زا  لا پـیـش  ـ ـــس  140 مـال ـ  ـ ـسلا ـه  یل ـر عـ قا تر بـ ـ ـض شرد حـ ـقـ نار يا گـ نـیـ

، را راتفر و گـفـتـ فقوت ،  تکرح و  هک :  تسا  ماـیپ  نیا  هدـنرادرب  رد  تسخ  ـه نـ جرد رد  ـد  ـشا ـی بـ یا موهفم و مـعـنـ ره  ياراد  شرازگ 
هک تسین  همدـقم  ـه و  ما ـ نر نود بـ در بـ ـ کل راـتفگ و عـمـ هتـشر  کـی  یناـهج ،  رتسگ  تلادـع  نآ  درکلمع  هماـنر و  بـ بول ،  ـ ـسا شور و 

شیپ زا  يا  هناـمیکح  هماـنرب  قبط  هک  تسا  يروـما  اـهنآ  همه  ـه  کل بـ ـد ، یا وا تـحـمـیـل نـمـ رب  یناـهج  نوگاـنوگ  ياـهتیعقوم  طـیارش و 
تسا .  هدش  يزیر  همانرب  صخشم و 

طاـقن هدـنرادرب  رد  تـسا و  رگ  هوـلج  اوـتحم ، ـکـل و  ـش ـن  یر ـ تا ـبـ یز رد  ـت  غـال ـب بـ ناو زو و جـ ـ مر هـمـه  هد ،  ـ نزا ـ ـس ـن خـطـبـه  یا رد 
دیامن . اعدا  ار  اهنآ  دناوت  یمن  یسک  نیتسار  ماما  زج  هک  تسا  یجرارپ  ریظن  یب  تاعوعضوم  ساسح و 
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هنومن :  يارب 
نما و رد  ددرگ  دراو  نآ کـس  هک هـر  یسدقم  ناکم  نامه  ددرگ  یم  مارحلادجسم  دراو  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زیچ  زا هـر  پـیـش  1 ـ

تشگ .  دهاوخ  ادخ  هناخ  شکرابم ،  مایق  یناهج  نالداع و  تکرح  زکرم  ناسنیدب  و  دوب . دهاوخ  ناما 
هوبنا و  درب . یم  هانپ  ادخ  هناخ  هب  تلاد ،  قح و عـ نانمشد  رارشا و  رـش  زا  ینمیا  يارب  دنک و  یم  هبعک  راوید  هب  هی  تر تـکـ ـ ـض نآ حـ 2 ـ
روضح هب  ار  همه  تساهنآ ،  ناـیم  رد  رفن  رامـش 313  هب  یمارگ ،  نآ  صاخ  نارای  ـد و  نا هدمآ  درگ  شدرگ  رب  هک  ار  هتفیـش  مدرم  هوبنا 

دریذپ . یم 
(ص ربما زا مـی کـنـد و بـر پـیـ ـ غآ ـی  هلا سدقا  تاذ  رب  انث  ادخ و  شیاتس  هب  ار  شیوخ  ینادواج  یناه و  ما جـ پـیـ ـخـن ،  ـس زا  ـ غآ رد  3 ـ

یفرعم ناگمه  هب  ار  شیوخ  يالاو  تیصخش  دنز و  یم  رانک  ار  ماهبا  هدرپ  ینشور  تحارص و  اب  هاگنآ  دتسرف و  یم  دورد  شنادناخ  و  ( 
دنک . یم 

تسا :  نآرق  هیآ  نیا  دنک  یم  يراج  نابز  رب  هک  يا  هلمج  نیلوا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخر  رد بـ 4 ـ
( 567  .(( ) نینم ؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب  ))

دیامرف : یم  دعب  و 
( 568  .(( ) مکیلع هتجح  هتفیلخ و  هللا و  ۀیقب  انءا  ))

متسه .  امش  رب  وا  تجح ))   )) و ادخ )) هفیلخ   )) و هللا ))  ۀیقب   )) نم مدرم !  يا  ناه  نیعی ، 
 (( ۀیقب  )) هک ار  چـ ـد ، هد شیوخ تـطـبـیـق مـی  يالاو  تیصخش  رب  ار  نآ  دنک و  یم  يروآدا  ار یـ ـفـه  یر ـ ـش ـه  یآ ـل  یوءا تـ ـی ،  مار نآ گـ

اب هک  ـت  ـساد يا خـ ـ یلوا زا  هد  ـ نا ـی مـ قا هر و بـ ـیـ خذ ـن  یر ـ خآ مـال  ـ ـسلا ـه  یل يدـهم عـ ماـما  تسا و  يزیچ ))  زا  هدـنام  یقاـب   )) موـهفم هب 
تسا .  نیمز  يور  ياهناسنا  نیرترب  نیرت و  تیلضف 

ماما دبای و  یم  نایاپ  وا  تماما  یمارگ و  نآ  هلیسوب  تماما  تفای و  نایاپ  (ص )  دمحم ترـضح  ادخ ، ربمایپ  نیرخآ  هب  تلاسر  تو و  نـبـ
تسین .  وا  زا  سپ  يرگید  ياوشیپ  و 

، وا ـت و  ـسا هدو  ـ مر با فـ ـتـخـ نا ـت  یر ـ ـش حالـصا بـ رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  يا  هدیزگرب  صلاخ و  ناگدنب  هدـنام  یقاب  ترـضح ،  نآ 
تسا .  یهلا  يایصوا  شور  هار و  یقیقح  نیتسار و  شخب  موادت  ناربمایپ و  هطخ  رب  هدنام  یقاب  اهن  تـ

تروص نیدب  شرادید ،  ای  وا و  ترایز  هماگنه  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  رب  نتفگ  دورد  مالس و  هک  ـت  ـسا هد  ـ مآ تا  ـ یاور ـی  خر رد بـ
تسا : 

( 569  !(( ) هضرا یف  هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  ))
 .(( ۀفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ینا   : )) هک دراد . هراشا  وا  هب  فیرـش  نآرق  هک  تسا  يا  هدـنام  یقاب  هفیلخ  نامه  مالـسلا  هیلع  يدـه  ما مـ ـ ما

( 570)
هلمج :  زا  تسا  هدمآ  يددعتم  یناعم  رب  هفیلخ  هژاو 

دهد . ماجنا  ار  وا  هفیظو  دریگ و  رارق  يرگید  ياج  هب  يراک  رد  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  1 ـ
تسین .  وا  زا  رترب  هک  تسا  ییالاو  ياوشیپ  نیتسار و  ماما  يانعم  هب  2 ـ

( 571  . ) تسا رادمامز  نیرت و  هوکشرپ  اورنامرف ، نیرتگرزب  يانعم  هب  3 ـ
هک :  دوش  یم  نیا  روهظ  ماگنه  هب  شیخیرات  مایپ  نادواج و  ینارنخس  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نخس  یناعم ،  نیاربانب 

یتردق چیه  هک  متـسه  ییورین  تکوش و  تردق و  بحاص  متـسه و  ناهج  رادمامز  نیرترادتقارپ  اوشیپ و  نیرترب  مـن  مدر !  يا مـ نا  هـ ))
دسر )). یمن  نآ  ياپ  هب  ادخ  زج 
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دیامرف : یم  نآرق  هلمج  زا  تسا ،  هتفر  راکب  رایسب  هفیلخ  هژاو  میرک  نآرق  رد 
( 572  .(( ) ضرالا یف  ۀفیلخ  كانلعج  انا  دواد ! ای  ))

بناج زا  ار  ام  ناگدنب  روما  ات  میدیزگرب  شیوخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وت  میتخاس و  ینیـشناج  نی  ـ مز يور  رد  ار  مـا تـو  دواد ! يا  یـعـنـی : 
ینک .  هرادا  ار  نانآ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  نوگانوگ  نوئش  ییامن و  ریبدت  ام 

هک :  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  تسا  هدش  هتفگ  زین  و 
زاس یگدنز  تاررقم  یناوخارف و  یگشیپاوقت  ییارگدیحوت و  هب  ار  تیرشب  ات  میداد  رارق  نی  ـ ـش ناروآ پـیـ ما  ـیـن پـیـ ـش ـ نا ار جـ مـا تـو  ))

ینک )).  نایب  شناگدنب  هب  ار  ادخ  نید 
ار وا  ـد  نواد خـ ـت .  ساراد ار  ـفـه  یل هژاو خـ یناعم  همه  تسا و  هملک  عماج  یقیقح و  موهفم  هب  ادخ  هفیلخ  زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  ما  ـ ما و 

مدرم .  هدیزگرب  هن  تسادخ  هدیزگرب  وا  هداد و  رار  ـبـر قـ ما ـشـیـن پـیـ نا جـ
روما هرادا  ینامسآ و  ملا  ـ ـس ـحـیـح و  ـص نید  هب  اهناسنا  تیاده  يارب  هک  تسا  هتـساوخ  وا  زا  هدومن و  باخ  ـتـ نا ـت  فال ار بـه خـ وا  اد  خـ
راشرس ار  ناهج  دنک و  مایق  تا نـیـکـی و نـیـکـبـخـتـی بـشـر ، ـ نا ـکـ ما ـل و  یا ـ سو یمامت  ندروآ  مهارف  تیرشب و  حالـصا  دابع و  دالب و 

دزاس . تیرشب  تداعس  يارب  يونعم  يدام و  لیاسو  تاناکما و  زا 
مکیلع ))!  هتجح  و  (( ـ 5

لالدتسا نادب  هک  تسا  يز  در یـا چـیـ موهفم فـ هب  دنک ، یم  یفرعم  ادخ )) تجح   )) ار دوخ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  حـجـۀ ))   )) هژاو
یم تجح  مامتا  شناگدنب  رب  نیتسار ،  ماما  هلیـسوب  دـنوادخ  هک  ارچ  تسادـخ  تجح  یتسارب  ماما  ور  نیا  زا  ددرگ ، یم  تجح  مامتا  و 

دنک .
دیامرف : یم  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما 

( 573  ....(( ) هتانیب هللا و  ججح  لطبت  الئل  ارومغم ، افئاخ  وا  اروهشم  ارهاظ  اما  ۀجحب ،  مئاق هللا  نم  ضرالا  اولختال  یلب !  مهللا  ))
ـر و ها هاو ظـ ـد خـ نا یلا نـمـی مـ دـنک خـ ماـیق  یهلا  تـجح  هـب  ادـخ  يارب  هـک  يا  هیاـمنارگ  دوـجو  زا  نـی ،  ـ مز ـز  گر هـ يرآ !  یـعـنـی : 

ددرگن .... لطاب  وا  نشور  ياه  هناشن  یهلا و  لیالد  نا تـا  نا و نـهـ ـ سر را و یـا تـ ـکـ شآ
دیامرف : یم  شا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  زین  و  6 ـ

سانلا ))....  نم  انباجءا  نم  هللا و  رصنتسن  انا  ))
تیافک اب  تسدـب  زیچ  همه  زا هـمـو کـه  دـبلط ، یم  يراـی  ناـهج ،  راگدـیرفآ  اهتردـق ، همـشچرس  زا  تسخن  هلمج ،  نیا  اـب  یمارگ  نآ 

يرای شیناسنا  دنلب و  ياهنامرآ  فادها و  هب  ندیسر  رد  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  مدرم  زا  هاگنآ  تساناوت و  يزیچ  ره  رب  هک  تسوا  تسوا و 
دننک .

دیامرف : یم  دزادرپ و  یم  دزاس ، یم  بجاو  تیرشب  هم  يار هـ ار بـ وا  ـت  عا ـ طا يرو کـه  ـ ما ها بـه  ـگـ نآ 7 ـ
هلآ )).  هیلع و  هللا  یلص  دمحمب  هللااب و  سانلا  یلوا  نحن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مکیبن  تیب  ـل  ها ـا  نا ))

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربما  ناد پـیـ ـ نا زا خـ وا  هک  ار  هتکن  نیا  دزاس و  یم  ناشنرطاخ  ادخ ، روآ  مایپ  هب  شیوخ  دنویپ  تدـش  هلیـسون ،  ـ ید بـ
دباب یم  هک  هنوگنآ  هتخاس و  هزیکاپ  كاپ و  يونعم  يدام و  نطاب و  رهاظ و  ياهیدیلپ  همه  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ینادـناخ  نامه  تسا ، 
هداد رارق  فیرش  نآرق  نزو  مه  ربارب و  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یناد  ـ نا نا خـ هـمـ ـت ،  ـسا هدو  ـ مر ار تـطـهـیـر فـ نانآ 

دومرف : و 
ادری یتح  اقرتفی  نل  امهنا  اـمهب و  متکـسمت  نا  اـم  اولـضت  نل  مک  ـ ناو ـل بـیـتـی  ها ـی  تر هللا و عـتـ با  ـن کـتـ یل ـقـ ثلا كرا فـیـکـم  ـی تـ نا ))

( 574  .(( ) ضوحلا یلع 
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ترتع يرگید  نآرق و  یکی  مراذگ :  یم  امش  هعماج  نایم  رد  هیامنارگ  زیچ  ود  مور و  یم  امـش  نا  زا مـیـ مـن  مدر !  يا مـ نا  هـ یـعـنـی : 
منادناخ .  و 

زگره ود ، نیا  هک  دینادب  دیهاوخن گـشـت و  هارمگ  دییوج  کسمت  تاجن  هلیسو  تیاده و  لعشم  ود  نیدب  هک  یماگن  مدر تـا هـ شـمـا مـ
دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنتسین  ریذپ  ییادج  مه  زا 

روطب ادخ  هب  ندش  کیدزن  برق و  لیاسو  یمامت  هک  ارچ  تسا ،  یتسه  راگدـیرفآ  هب  نایناهج  نیرتکیدزن  مالـسلا  هیلع  يدـه  ما مـ ـ ما 8 ـ
رد ناگـشیپاورپ  ناگدـننک و  تداب  ـن عـ یر ـ تر ـو بـ ـس ـر  گد زا  ـت و  ـسا ـیـن  مز رد  ادـخ  تجح  ییوس  زا  وا  تسا ،  مهارف  وا  يارب  لـماک 

تسادخ .  هاگراب  رد  شیوخ  رصع  ياهناسنا  نیرت  هیامنارگ  نیرت و  تفار  ـ شر ـن و پـ یر ـ تز ـ یز ادخ و عـ هاگشیپ 
نیشناج وا ، هک  ارچ  تسوا ؛  دزن  اهنیرت  بوب  هلآ و مـحـ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ردقنارگ  ربمایپ  هب  اهناسنا  ـن  یر ـکـتـ یدز تر نـ نآ حـضـ 9 ـ

دیامرف : یم  فیرش  نآرق  دراد ، لمع  راتفر و  رد  ار  وا  زا  يوریپ  نیرتشیب  نیرتهب و  نیرترب ،  وا و  ثراو  یصو و  ، 
( 575  .(( ) نینم ؤملا  یلو  هللاو  ونمآ  نیذلا  یبنلا و  اذه  هوعبتا و  نیذلل  میهارباب  سا  ـ نلا یلوا  نا  ))

دـنا و هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  ربماـیپ و  نیا  دـنیامن و  يوریپ  ار  وا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا ،  هب  مدرم  نیرتکیدزن  دـیدرت  یب  ینع :  یـ
تسا .  ناگدروآ  نامیا  تسود  راد و  هتشررس  دنوادخ 

میهاربا يدیحوت  مسر  هار و  نید و  رب  ام  : )) دـنیوگب دـنراد  قح  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هک  دـنک  یم  نشور  فیرـش  نآرق  ناس ،  ـنـ ید بـ
میتسه )). 

دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  و 
( 576  .(( ) هبا ؤاج  امب  مهملعا  ءایبنءالاب  سانلا  یلوا  نا  ))

تساهنآ .  ینامسآ  میلاعت  اه و  همانرب  تاررقم و  هب  ناشنیرتاناد  ادخ ، ناروآ  مایپ  هب  مدرم  ـن  یر ـکـتـ یدز ـد نـ یدر بـی تـ یـعـنـی : 
ـتـش بـه یولوا درو  رد مـ مـال  ـ ـسلا هیلع  يدـهم  ماـما  نخـس  موـهفم  اـنعم و  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـم  ـیـر  ما ـت  یاور ـفـه و  یر ـ ـش ـه  یآ ـن  یا بـا 

دوش . یم  نشور  ادخ ، ناروآ  مایپ  رگید  مالسلا و  مهیلع  دمحم  یسیع ،  یسوم ،  میهاربا ،  حون ،  ات  هتفرگ  مدآ  زا  ادخ  ناربما  پـیـ
ـا حو مدآ و نـ ـطـفـی  صا هللا  نا  : )) ـد یا ـ مر لالد مـی کـنـد و مـی فـ ـتـ سا دو  ـیـت خـ نا ـفـه بـر حـقـ یر ـه شـ یآ ـن  یا ـی بـه  مار نآ گـ سـپـس 

( 577  .(( ) میلع عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملا  ـ علا یل  نار عـ لآ عـمـ ـیـم و  هار ـ با لآ  و 
یخرب لــسن  زا  یخرب  دــندوب  ینادــنزرف  داد ، يرترب  ناــی  ـ نا ار بـر جـهـ نار  ـیـم و عـمـ هار ـ با ناد  ـ نا خـ حو ،  نـ مدآ ،  ـد ، نواد خـ یـعـنـی : 

تساناد .  هدنونش و  ادخ  رگید و 
می ـ هار ـ با لآ  زا  رو  ار کـه مـنـظـ چـ ـت ،  ـسا ـیـم ))  هار ـ با لآ  و   )) ـه مل دا بـه کـ ـهـ ـش ـتـ ـسا ـفـه ،  یر ـ ـش ـه  یآ ـن  یا لالد بـه  ـتـ ـسا زا  رو  مـنـظـ

ـل ـس زا نـ هک  دنتـسه  یگرزب  ناربمایپ  نانآ  دیزگرب ، يرب  ـ ما يالاو پـیـ ما  ـیـم بـه مـقـ هار ـ با ـل  ـس زا نـ ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک 
دنشاب . یم  میهاربا  لسن  زا  مال  ـ سا ـی  مار ـبـر گـ ما ناد پـیـ ـ نا ـد و خـ نا ـیـم  هار ـ با

كا و مو پـ بـه مـفـهـ ـی ))  فا صـ  )) ار کـه چـ تسا ،  راتفگ  نیرتهب  نیرتوکین و  نیا  تسا و  هدش  قتشم  هوف ))  صـ  )) زا ءا )) ـطـفـ صا  )) هژاو
تیب ـل  ها ـن  یا هد و  ـ یز ـ گر نا بـ ـ گد ـن بـنـ یا ـی  کا صول و پـ ـد خـ نواد ـت و خـ ـسا ـیـهـ ند ـ ید اه و  هدـیدپ  رد  یگریت ،  هبئاـش  زا  هز  ـیـ کا پـ

تسا .  هدز  لاثم  یگریت  يدیلپ و  یگدولآ و  عون  ره  زا  صولخ  یکاپ و  هب  یگدولآ  یهابت و  ره  زا  ار  هزیکاپ  كاپ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمح  تر مـ ـ ـض ادخ حـ ناروآ  مایپ  نیرخآ  ات  هتفرگ  مدآ  زا  یگمه  ناربمایپ ،  هک  تسا  ـن  ـشور ـعـیـت نـیـز  قاو ـن  یا

تسادخ .  زا  تعاط  ییارگ و  دیحوت  نامیا و  مالسا و  طخ  نامه  مسر ،  هار و  طخ و  نآ  هک  دنتسه  يدحاو  مسر  هار و  رب 
يارب تسا ،  مالسا  نامه  هک  دنا  هدرپس  ماگ  طخ  کی  رد  یگمه  هک  دنا  هدرـشف  ياپ  تیعقاو  نیا  هب  نار  ـبـ ما ـم هـمـه پـیـ یر نآر کـ رد قـ

هنومن : 
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ـه بر هل  لا  ذا قـ (( 130  )) ـیـن حلا ـ صلا ـن  مل ةر  ـ خالا یف  هنا  ایندلا و  یف  هانیفطصا  دقل  هسفن و  هفس  نم  الا  میهاربا  ۀلم  نع  بغری  نم  و  (( ـ 1
الا نتومت  الف  نیدلا  مکل  ـطـفـی  صا هللا  نا  ینب  ای  بوقعی :  هینب و  میهاربا  اهب  یصو  و  (( 131  )) ـیـن ملا ـ علا برل  ـت  مل ـ سا لا :  قـ مل ،  ـ سا : 

کئابآ هلاو  کهلا  دبعن  اولاق : يدعب ؟  نم  نودبعت  ام  هینبل :  لاق  ذا  توملا ،  بوقع  رضح یـ ذا  ءادهـش  متنک  ما  (( 132  )) نوملسم متنءا  و 
( 578 (( (( ) 133  .)) نوملسم هل  نحن  ادحاو و  اهلا  قاحسا ،  لیعامسا و  میهاربا و 

میدیزگرب ایند  رد  ار  وا  هک  یتسارب  و  دنک ؟ هابت  ار  نتـشیوخ  هک  سک  نآ  زج  دنادرگ  يور  میهار  ـ با ـیـن  یآ زا  ـت کـه  ـس و کـیـ یـعـنـی : 
روایب ))! مالسا   : )) تفگ وا  هب  شراگدرورپ  هک  یماگنه  تسا .  ناگتسیاش  زا  ترخآ  يارس  رد  وا  و 

مدروآ )).  مالسا  نایناهج  راگدرورپ  يارب   : )) تفگ وا 
یسیع یسوم و  یتوا  ام  طابسءالاو و  بوقعی  قاحـسا و  لیعامـسا و  ـیـم و  هار ـ با یل  لز عـ ـ نا ـنـا و مـا  یل لز عـ ـ نا هللاا و مـا  ـنـا بـ ما قـل  (( ـ 2

( 579  .(( ) نوملسم هل  نحن  مهنم و  دحا  نیب  قرفنال  مهبر ،  نم  نویبنلاو 
یسیع و یسوم و  رب  هچنآ  زین  وا و  نادنزرف  بوقع و  قا و یـ ـحـ سا ـیـل و  عا ـمـ ـسا ـیـم و  هار ـ با ـچـه بـر مـا و  نآ اد و  بـگـو بـه خـ یـعـنـی : 

همه میهن و  یمن  یقرف  نانآ  زا  کی  چیه  نایم  میدروآ ،  نامیا  تسا  هدش  هداتـسرف  ورف  ناشراگدرورپ  ـب  نا زا جـ اد  ناروآ خـ مایپ  رگید 
میتسه .  وا  رادربنامرف 

هک :  دنک  یم  میسرت  مالسلا  هیلع  ربمایپ  حون  نابز  زا  و  3 ـ
( 580  .(( ) نیملسملا نم  نوکا  نا  ترما  هللا و  یلع  الا  يرجا  نا  رجءا ، نم  امف  مت  ـ یلو نا تـ فـ ))

میلـست زا  هک  ما  هتفای  نامرف  نم  تسادـخ و  رب  نم  شاداـپ  هک  ارچ  ما ،  هتـساوخن  یـشاداپ  چـیه  امـش  زا  نم  دـیتفاترب ، يور  رگا  و  ینعی : 
مشاب .  قح  ربارب  رد  ناگدش 

دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  فسوی  نابز  زا  و  4 ـ
( 581 ....(( ) املسم ینفوت  ))
ناریمب ...  ناملسم  ارم  ینعی : 

هک :  تسا  هدروآ  لیعامسا  میهاربا و  نابز  زا  و  5 ـ
( 582  ....(( ) کل ۀملسم  ۀما  انتیرذ  نم  کل و  نیملسم  انلعجاو  انبر  ))
ار ... ام  نادنزرف  زین  زاس و  شیوخ  رادربنامرف  ار  ام  اراگدرورپ ! ینعی : 

تاررقم و زا  لماک  يوریپ  ـتـی و  ـسر اتکی پـ ییارگ و  دیحوت  ادـخ و  هب  نامیا  نامه  تایآ ،  نیا  رد  رظن  دروم  مالـسا  هک  ـت  ـسا ـن  ـشور
شخب تاجن  طخ  نیا  هب  ادخ  ناگدنب  نیرتکیدزن  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیدرت  یب  تسا و  نانآ  زا  يوریپ  ناربمایپ و  طخ  ادخ و  ماکحا 

تسا . 
مدآ )).  نم  ۀیقب  اناف  : )) دیامرف یم  شا  هبطخ  رد  اهلسن  اهرص و  ـه عـ یا ـمـ نار نآ گـ 10 ـ

تشذگ .  هبطخ  زاغآ  رد  هللا ))  ۀیقب  انا   )) زارف رد  هلمج  نیا  حیضوت 
حون )).  نم  ةریخذ  و  : )) دومرف هک  ترضح  نآ  نایب  اما  11 ـ

نارفاک و دوجو  زا  ار  نیمز  هرک  ـت کـه  ـسا یگرزب  ناـمرهق  ناـمه  ربماـیپ ، حون  هک :  دـشاب  نیا  اـجنیا  رد  هریخذ ))   )) زا روظ  ـد مـنـ یا شـ
تفگ :  ادخ  هاگراب  هب  هنارگشیاین  هک  هاگنآ  درک ، كاپ  نانآ  تایانج  نایارگ و  كرش 

( 583 .(( ) اراید نیرفاکلا  نم  شرالا  یلع  رذتال  بر  ))
راذگماو .... نیمز  يور  رب  ار  نارفاک  زا  يراید  اراگدرورپ ! ینعی : 

ناـمیا اـهنت  درپـس و  اـهبآ  ناـشورخ  جاوـما  هـب  ار  ناراـکهانگ  هـمه  ـد و  نا ـ ـسر ـت  با ـ جا فد  ار بـه هـ وا  ـه  نا ـ ـصلا يا خـ ـ عد ـد  نواد و خـ
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داد . تاجن  دندوب ، وا  هارمه  حون و  یتشک  رد  هک  ار  ادخ  هب  ناگدروآ 
ریهطت نارفاک  ناملاظ و  دوجو  زا  ار  نیمز  ات  دماین  مهارف  یتصرف  هنیمز و  نانآ  نانیشناج  ناربمایپ و  رگید  يارب  مالسلا  هیلع  حو  زا نـ پـس 

همه لما و  رو کـ بـطـ نا ،  ـ مز ـیـن و  مز حال  ـ ـصا گرز  را بـ ـت کـه بـه کـ ـسا ير  نامرهق بـی نـظـیـ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ماـما  دـننک ،
یمن یگدنز  ناناملسم ،  مالسا و  زج  نیمز ،  رسارس  رد  دریگ و  یم  ار  یتیگ  رسارس  مالـسا ،  هک  تسا  ینامز  نیا  دنک و  یم  مایق  هبناج ، 

هار ددرگ ـ  یم  تیرشب  بیصن  ترضح  نآ  مایق  اب  هک  یگنهرف  يرکف و  یلقع و  دشر  اب  ماجنارـس  اهتلم  اه و  هعماج  رگید  هک  ارچ  دننک ،
يور رب  هجیتن ،  رد  دنوش و  یم  هتشادرب  هار  زا سـر  دوبان و  دنشاب ، مدرم  تیاده  هار  دس  هک  ینارگدادیب  دننیزگ و  یم  رب  ار  هنادنـسپ  ادخ 
نانآ درکلمع  اه و  هشیدنا  نارابرون و  ار  تیرـشب  ياهلد  مالـسا ،  هک  تسا  هاگنآ  دنک و  یمن  تموکح  يدـیحوت  كاپ  نییآ  زج  نیمز ، 

دنک . یم  حالصا  ار 
دیامرف : یم  دوخ  رتشیب  یفرعم  اب  دهد و  یم  همادا  ار  شیوخ  ـه  با مال خـطـ ـ سلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما 12 ـ

( 584  .(( ) هللا باتکب  سانلا  یلوا  اناف  هللا  باتک  یف  ینجاح  نمف  الا  ))
فیرش نآرق  هب  ناشنیرتکیدز  مدر و نـ نیرتهب مـ نم  دیامن ، وگتفگ  ثحب و  نم  اب  میرک  نآرق  دروم  رد  هک  یسک  مدرم !  يا  ناه  ین :  یـعـ

ـخ و ـسا نـ ـل ،  یوءا ـیـر و تـ ـس ـهـا بـه تـفـ نا ـ ـس ـ نا ـن  یر ـتـ فرا عـ ـف ،  یر ـ ـش نآر  فرعم قـ میهاـفم و  هب  مدرم  نیرتاـناد  نم  هـک  ارچ  متـسه ، 
اهدنپ و تاکن ،  اهیتفگش و  رارسا ، زومر و  بح ،  ـب و مـسـتـ جاو مار ،  لال و حـ حـ صا ،  ما و خـ عـ ـه ،  با ـ ـش مـحـکـم و مـتـ خو ،  ـ ـس مـنـ

متسه .  ینامسآ  باتک   ... ياهلثم و
نودب تسا ،  هد  ـ مآ دور  هلآ فـ ـه و  یل هللا عـ یلص  ربمایپ  يافصم  بلق  رب  ادخ  بناج  زا  هک  هنوگنامه  ار  نآرق  یمارگ ،  نآ  مالک :  کی  هب 

ـگـر ید ـل  یا ـ ـس نو یـا مـ ـ گا ـ نو يا گـ ـهـ تئار نار و قـ ـ ـس يا مـفـ ـهـ ها ـ گد ـ ید يزاـین بـه  چـیه  تسا و  هاـگآ  اـناد و  تساـک ،  مک و  يا  هرذ 
دناد . یم  ار  همه  هدیناجنگ ،  شینامسآ  تایآ  رد  هدومرف و  هدارا  اد  ار خـ ـچـه  نآ تر  نآ حـضـ ار کـه  چـ دراد ، نـ

تسا ؟  صخشمان  تایآ  زا  يرایسب  رد  نآرق ،  هدنتسرف  ورف  دوصقم  روظنم و  راگزاسان و  همه  اب  اهتئارق  ریسافت و  هک  تسا  نیا  هن  ایآ 
زا ار کـه  ـتـی  ـسرد ـحـیـح و  ـص تئار  دـنادب و یـا قـ ار  نآرق  تاـیآ  عقاو  اـب  قباـطم  حیحـص و  ریـسفت  عطق ،  روطب  دـناوت  یم  یـسک  چـه 

دنک ؟ كرد  تسا ،  هدش  لزان  اد  ـب خـ نا جـ
تسین .  نیتسار  موصعم و  ماما  هنرگو  دشاب ... هنوگنیا  مه  دیاب  تسا و  موصعم  ماما  وا  هک  ارچ  دناد ، یم  ار  اهن  ـ یا ـت کـه  سوا تـنـهـا 

دومرف : یم  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
مکتابناو تلزن  میفو  اهلوزن  تقوب  مکت  ربخءال  ۀیآ ،  ۀیآ  نع  ینومتلءاس  ول  ۀمسنلا  ءارب  ۀبحلا و  قلف  يذلا  وف  ینودقفت ،  نا  لبق  ینولس  ))

( 585 ....(( ) اهیندم نم  اهیکمو  اههباشتم  نم  اهمکحم  اهماع و  نم  اهصاخ  اهخوسنم و  نم  اهخسانب 
، دیرفآ ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  ییادخب کـه  دیـسرپب ، دیهاوخ  یم  هچ  ره  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  شیپ  مدرم !  يا  ناه  یـعـنـی : 
 ، نآ هباشتم  مکحم و  صاخ و  ماع و  خوسنم ،  خسان و  دورف ، دروم  لوزن ،  ـه  ما زا هـنـگـ ار  امش  نم  دیسرپب  فیرش  نآرق  هیآ  هیآ  زا  رگا 

تسا . ...  هدمآ  دورف  هنیدم ،  رد  هیآ  نیمادک  هکم و  رد  هیآ  نیمادک  هک  تفگ  مهاوخ  امش  هب  مزاس و  یم  ربخاب 
هروس تعامج  زاـمن  رد  دادـماب  چـهـل  ـد ، ـش ـه  فو دراو کـ مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هک  یماـگنه  هک :  تسا  هدروآ  هتاـبن ))  نب  غبـصا  ))
یمن هروس  نیا  یبوخب  ار  نآرق  زا  يرگید  هروـس  ییوـگ  ناـنم  ؤـمریما  : )) دـنتف نا گـ ـقـ فا زا مـنـ یخرب  درک ، تئارق  ار  یلعا ))   )) هکراـبم

دناوخب )). دناوت 
دومرف : دیسر و  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  شوگ  هب  ییوج  هناهب  نیا 

یلع لزن  فرح  ام  هللاو  ـیـه .  نا ـه مـن مـعـ فور هلصو و حـ نم  هلصف  ههباشتم و  همکحم و  هخوسنم و  ـخـه و  ـسا فر نـ ـ عال ـی  نا ـم !!  هل ـ یو ))
( 586  ...(( ) عضوم يا  یفو  لزن  موی  يا  یفو  لزنا  نمیف  فرعءا  اناو  الا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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هنوگ نآ  ار  نآ  فراعم  میهافم و  اه و  هژاو  لصو ،  لصف و  ـه ،  با مـحـکـم و مـتـشـ خو ،  ـ ـس ـخ و مـنـ ـسا مـن نـ نا !  ـ نآ ياو بـر  یـعـنـی : 
مناد .  یم  تسا ،  هدمآ  دورف  هک 

ورف یـسک  هچ  دروم  رد  هک  متخانـش  یبوخ  ار بـ نآ  نم  هکنیا  زج  دماین  دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  یفرح  چیه  دنگوس ! يادخب 
تسا ...  هدیدرگ  لزان  یعضوم  تیعقوم و  هچ  رد  هدمآ و  دورف  زور  نیمادک  هدش ،  هداتسرف 

هللا لوسر  ۀنسب  سانلا  یلوا  اناف  هللا  لوسر  ۀنس  یف  ینجاح  نمو  الا  دیامرف ((: یم  هداد و  همادا  ار  شیوخ  مایپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  13 ـ
.(( 

شور هب  نم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ـد ، یا هلداجم نـمـ نم  اب  ربمایپ  تنس  هریس و  دروم  رد  دهاوخب  یسک  رگا  هک  دی  ـ ـشا شو بـ بـهـ یـعـنـی : 
متسه .  رتدنبیاپ  رتلماع و  نادب  لمع  نادیم  رد  رتاناد و  رتهاگآ و  ناگمه  زا  وا  زاس  یگدنز  مسر  هار و  يایحا  ربمایپ و  حیحص  هویش  و 
نایم رد  هدش و  نوگرگد  نآ ،  زا  یمهم  شخب  هدومن و  رییغت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  رتشیب  هک  ـنـد  گو ـ ـس ياد  بـخـ ـتـی ،  ـسار

تسا .  هتشگ  دایز  مک و  ناناملسم  یخرب 
دیرگنب . ار  يدابع  روما  رگید  و  جح ،  تاکز ،  هزور ،  زامن ، ناذا ،  ات  دینک و  زاغآ  وضو  زا  هنافصنم  هناققح و  شـمـا مـ

شرگن دروم  تقد  هب  ار  همه  تاید ،  دودـح و  دوقع و  تالماعم و  ریاس  ات  هتفرگ  قالط  حاکن و  زا  يدرف ،  یـصخش و  روما  نیناوق و  بـه 
دوش . نشور  نخس  نیا  ات  دیهد  رارق 

دنهورگ : هس  تارییغت ،  اهینوگرگد و  نیا  لماع  هلآ و  ـه و  یل هللا عـ یل  ـبـر صـ ما شور پـیـ يزا بـا سـنـت و  ـن بـ یا
هماکدوخ ،  نارادمامز 

راتفر ، دب  بلط و  هاج  ناملاع 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  تنـس و  ياجرب  عضو و  یمالـسا  ياـه  هعماـج  رد  ار  ینید  دـض  نیناوق  هک  یناراذـگنوناق  رگید ، و 

دنراذگ .
دهاوخ دلج  نیدـنچ  هب  نآ  مجح  مه  دـبای و  یم  رییغت  باتک  بولـسا  مه  میراگنب  يریـسفت  حرـش و  رابمغ ، هعجاف  نیا  رب  میهاوخب  ـر  گا

دیسر .
مالسلا هیلع  ربمایپ  هدروخن  تسد  عقاو و  اب  قباطم  حیحص و  تنس  شور و  هب  مدرم  نیرتاناد  نیرتکیدزن و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يرآ ! 
هتخاسن راتفرگ  يونعم  فیرحت  تفآ  هب  ار  نآ  نارگریوزت ،  نابیرف و  ماوع  ناراکلغد و  نازاب و  تسایس  تسد  هک  یبولسا  هریس و  تسا ، 

تسا . 
هب زگره  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بولـسا  شور و  تنـس و  هـب  شیوـخ  هبناـج  هـمه  ـی عـمـیـق و  ها ـ گآ ـش و  ناد رد  تر  ـ ـض نآ حـ

طیارـش قبط  یتعنـص ،  يدـیلوت و  هنا  ـ خرا کـ نا ،  ـی کـه بـه بـهـتـ نازادر ـپـ غورد نازاسغورد و  ياه  هتفاب  تاـیاور و  زا  هتـشابنا  ياـهباتک 
دنتخاس یم  ار  تا  ـ یاور ـه ،  نا ـ بل تصرف طـ زور ، زاین  تاناکما و  تردق و  نابحاص  نابلط و  هاج  لیامت  ساسا  ـی و بـر  عا ـتـمـ جا یسایس و 

هب هکلب  دـنک ، یمن  دامتعا  دـنداد ، یم  تبـسن  شروآ  مایپ  سدـقم  تحاس  هب  ار  همه  شربمایپ ،  زا  مرـش  ادـخ و  زا  اورپ  يا  هرذ  نودـب  و 
همـشچرس هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  عیـسو  یهاـگآ  قیمع و  شناد  زا  تسادـخ و  ملع  زا  يوترپ  هک  شیو  هدرتـسگ خـ فرژ و  شناد 

دراد . هیکت  تسا ،  هتفرگ 
، دـنا هدـمآ  درگ  شدوجو  دیـشروخ  درگ  رب  هک  ار  یناـسنا  ياـه  هدوت  هژیوب  تیرـشب ،  همه  یناـهج ،  گرزب  رگحالـصا  نآ  هاـگنآ  14 ـ

دیامرف : یم  دهد و  یم  دنگوس 
هک هنوگنامه  دنوش  یمن  دنتـسین و  رـضاح  هک  یناسک  هب  ار  نآ  دونـش  یم  ارم  مایپ  سک  ره  هک  وا ، قح  هب  دنگوس و  يادـخب  ار  ـمـا  ـش ))

دناسرب )). تسه ، 
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نارضاح همه  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  دنتسه  یناسر  مایپ  هلیسو  نیرتهب  روهظ ، رـصع  رد  مدرم  بلط  قح  ياه  هدوت  نیا  رد حـقـیـقـت 
هک یناسک  هب  شیناهج  مایق  زاغآ  رد  ار  وا  يداینب  زاـس و  ـی  گد ـ نز ما  دـهد کـه پـیـ یم  دـنگوس  ار  شیوخ  هباـطخ  ماـیپ و  ناگدنونـش  و 

دننک . غالبا  دنونش  یمن  دنبیاغ و 
دیامرف : یم  نادب  دیکءات  اب  سپس 

رب نتـشیوخ  قح  هب  زین  دراد و  ـی  نا ـ ـس ـ نا هعماـج  رب  يدـننامه  یب  ریظن و  یب  میظ و  شروآ کـه حـق عـ ما  اد و پـیـ ار بـه حـق خـ ـمـا  ـش ))
شیوخ یناسنا  یهلا و  يالاو  ياهنامرآ  ققحت  تلادع و  قح و  هار  رد  ار  ام  ـم کـه  هد یم  دنگوس  تسا ،  یبرقلا ))  يوذ   )) قح هک  امش 

دینک )). عافد  ام  دنلب  فادها  زا  دنا ، هتشاد  اور  متس  ام  دنلب  فادها  ام و  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  دیشاب و  ام  نارا  ـ کدد زا مـ دینک و  يرای 
هب ندیـشخب  ققحت  رد  وا  ناراـکدد  ناراـی و مـ زا  هک  دـهاوخ  یم  هاوخ  تلادـع  وجقح و  تیرـشب  زا  یمارگ ،  نآ  ماـیپ ،  زا  زارف  ـن  یا رد 

دننک . عافد  هنانامرهق  هشیپ ،  متس  ناراکزواجت  ربارب  رد  شیالاو  فادها  هیامنارگ و  نآ  زا  دنشاب و  یناهج  يدازآ  حلص و 
 ، تسا هتفر  یهاوخ  تلادع  يزیتس و  متس  لیلد  بـه  تلا ،  ـ ـسر ـی و  حو ناد  ـ نا ـتـه بـر خـ ـشذ نارا گـ ـ گزور رد  يراد کـه  ها بـر بـیـ ـگـ نآ

دیامرف : یم  دهن و  یم  تشگنا 
راید رهش و  زا  ار  ام  دنتشاد و  اور  متس  ام  رب  دندرک و  دیدهت  ار  ام  تردق ،  هنشت  بلط و  هاج  ناراکهبت  هتشذ ،  را گـ ـ ـص ـ عا نور و  رد قـ ))

لطاـب ـتـنـد و  خا ـ ـس لا  ـمـ یا بـل و پـ ـ ـس ار  قو مـا  ـد و حـقـ ندر زوا کـ قو مـا تـجـ رب حـقـ دـنتخاس و  رود  شیوـخ  نادـنزرف  نادـناخ و  و 
دنتسب )). اهغورد  ام  هب  ناراکبیرف  نایارگ و 

، دیحوت ردقنارگ  ياو  ـ ـش تل پـیـ ـ حر زا  تسا کـه  يا  هنامحر  یب  ياهراشف  اهجنر و  اهدرد و  زا  هتـسویپ  مه  هب  يا  هریج  ـ نز ـنـهـا  یا يرآ ! 
تسا .  هتفر  شیارگ  قح  هاوخ و  تلادع  نادناخ  رب  نونکات ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

یحو و نادناخ  تانا  ـکـ ما قو و  هرطیـس بـر حـقـ زواجت ، دیعبت و  دادـیب ، متـس و  باعرا ،  دـیدهت و  ریجنز  نیا  هک  تسا  نرق  ـنـک 14  یا
نانچمه نانآ ،  تمظع  وربآ و  هوکـش و  تسادق و  هزاوآ ،  دنلب  ترهـش  سدـق ،  مان مـ زا  هدافتـسا  ءوس  نانآ و  رب  نتـسب  غورد  تلاسر و 

دراد . همادا  نانآ ،  يالاو  ياهنامرآ  فادها و  دض  رب  بیرف  یهابت و  طخ  نیا  هتشاد و  رارمتسا 
هنیدم هک  تسا  نیا  هن  ایآ  دنتـسیز . دیعبت  راشف و  دیدهت و  باعرا و  زا  زیربل  يوج  رد  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  تلاسر  یحو و  نادـناخ 

دوب ؟ نانآ  يارب  اهرهش  نیرت  ینتشاد  تسود  نانآ و  نطو  هاگداز و  هرونم ، 
دندیسر ؟ تداهش  هب  تبرغ  راید  رد  هتشگ و  هدنکارپ  نیمز  يور  رد  هدش و  هنیدم  كرت  هب  روبجم  نانآ  هچ  يار  ار و بـ چـ

دنـسانشن و ار  ناـنآ  ناـنم  ـ ـشد ـد تـا  ندر ناـهن کـ ار  دوخ  راـختفارپ  بسن  دـنداد و  رییغت  ار  شیوـخ  ماـن  ـر  یز ـ گا بـنـ ـهـا ، یوـل زا عـ ـی  خر بـ
تسا ....  هتفای  همادا  لاور  نیمه  هب  نونکات  نایرج  دنزیرن و  نیمز  رب  ار  ناشنوخ 

هیلع يرکسع  ترضح  شردقنارگ  ردپ  تداه  زور شـ زا  ـل  یالد مال بـه هـمـیـن  ـ سلا ـه  یل يد عـ تر مـهـ ـ ـض ـه حـ یا ـمـ نار دو گـ ـ جو دو  خـ
تسا .  هتشگ  ناهن  اهرظن  زا  وا ، تساوخ  ادخ و  رما  هب  نونکات  مالسلا 

فاد ـ ها ـد  ــض نارا بـر  ـ کزوا تـجـ زین ، تیرــشب  تاــجن  يارب  شیوــخ ،  ـی  نا ما جـهـ زا قـیـ ـ غآ رو و  ما ظـهـ بـه هـنـگـ ـت کـه :  ـــشذ گـ
ناهج شخب  تاج  نآ نـ را بـا  يار پـیـکـ ار بـ ـش  یو ها خـ سـپـ ـی ،  نا یعاجترا سـفـیـ شبنج  هدرکرس  دننک و  یم  مادقا  وا  یهلا  هنالدا و  عـ

دراد . یم  لیسگ  وا  يوسب  ناسنا ،  و 
هلآ و ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص ـبـر  ما تلحر پـیـ زا  سپ  ياهزور  زا  نانآ ،  تاـناکما  لاوما و  ربماـیپ و  ناد  ـ نا يدا خـ يو و مـ قو مـعـنـ ـا حـقـ ما
هب نآ ،  هلیـسوب  تساهنآ .  راصحنا  رد  رگ و  ـ نا ناراد طـغـیـ ـ ما ـ مز ـه و  ـش رفک پـیـ زیتس و  قح  ياهتموکح  تسدب  نانچمه  نونکات ،  مل  سـ

ها و گـنـ دا ، ـ ـس ـز فـ کار رد مـ ار  تاناکما  تورث و  نآ  دنزای و  یم  تسد  روجف  قس و  ـد و بـه فـ نزادر ـی مـی پـ گراو بارـش خـ یتسمدب و 
هروک ندرک  مرگ  هلیـسو  ار  نآ  دـنزخ و  یم  ناهانگیب  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  يارب  راـبگرم ، ياهحالـس  دـننک و  یم  فرـصم  یهاـبت 
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دنزاس . یم  شیوخ  ياهیبلط  هاج  تاوهش و 
اه و هعماج  هت  ـ ـس ـ یا ـ ـش ـه و  نـالدا تیریدـم عـ تموکح و  نوئـش و  ریبدـت  روما و  يراد  هتـشررس  رد  ناـنآ  يونعم  یـسایس و  قو  ـا حـقـ ما

رارق راکنا  دروم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  راکهایـس  شیدنادب و  نانمـشد  هلیـسوب  نانچمه  خـیرات ،  یهاوگ  هب  زین  اهندـمت 
تسا .  هتفرگ 

تیاده و ياهلعش  ـن مـ یا ـکـنـی  فاو ـ تر زا پـ هتـشادزاب و  اهندمت  اه و  هعماج  روما  هرادا  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راکمتـس ، نابلط  هاج 
ماجنا ار  شیوخ  فیا  ـ ظو مال  ـ سلا ـهـم  یل رو عـ نا نـ ـ ما ـ ما يو کـه  ـط و جـ یار ـ ـش ندمآ  دیدپ  زا  هتـشگ و  عنام  نانآ  گنهرف  شناد و  رـشن 

. دندومن يریگولج  نانچمه  ددرگ ، يرو  هرهب  نانآ  تاکرب  زا  تیرشب  دنهد و 

ع)  ) يداه ماما  زا  يرگید  هبطخ 

ع )  ) يداه ماما  زا  يرگید  هبطخ 
مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  يرگید  هبطخ 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دراد . نیشیپ  هبطخ  اب  یتوافت  كدنا  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يارب  زین  يرگید  مایپ  هبطخ و  مال  ـ سلا ـه  یل ـر عـ قا ما بـ ـ ما زا 

 ، نت رب  یمارگ  نآ  ـن  هار پـیـ ـت ،  سد رد  مالسا  ربمایپ  مچرپ  هک  یلاح  رد  یهاگماش ،  هماگنه  هب  يداه ،  ماما  دیامرف : یم  تر  ـ ـض نآ حـ
دنک . یم  روهظ  هکم  رد  دراد ، هارمه  هب  ار  ترضح  نآ  ياه  هناشن  اهیگژیو و  رگید  مرگ و  نایب  یناشفا و  رون  وا ، هژیو  حالس 

دیامرف : یم  هتخاس و  بطاخم  ار  نایناهج  شزاون  يادص  نیرتاسر  اب  هاگنآ  دناوخ و  یم  تعامج  ار بـه  ءا  زا عـشـ نـمـ
باتکلا .  لزنا  ءایبنالا و  ثعب  هجحملا و  دکا  دق  مکبر و  يدی  نیب  مکماقم  و  سانلا ـ  اهیا  هللا ـ  مکرکذا  ))

ام اوتیمت  نآرقلا و  ایحا  ام  اویحت  نا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  هعاط  هتعاط و  یلع  اوظفاحت  نا  ائیـش و  هب  اوکرـشتال  نا  مکرمای 
يوقتلا .  یلع  ءارزو  يدهلا و  یلع  اناوعا  اونوکت  تاما و 

ـمـل علا مل و  ـ ـس هلآ و  ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص هلوـسر  یلا  هللا و  یلا  مکوـعدا  ینا  عارولاـب و  تنذآ  اـهلاوز و  اـه و  ؤاـنف  اـند  دـق  اـی  ـ ندـلا لا  قـ
( 587  ....(( ) هنسلا ءایحا  لطابلا و  ـه  نا ـ ما ـه و  با بـکـتـ

تیرشب !  مدرم !  يا  ناه  ینعی : 
ار شناروآ  مایپ  مامت و  امـش  رب  ار  شیوخ  ياهتجح  هک  ار  ییادـخ  مروآ ،  یم  امـش  داـی  هب  ار  يادـخ  ناـتراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  کـنیا 

داتسرف . ورف  رشب  تیاده  يارب  ار  نآرق  درک و  لاسرا 
نآرق ار  هچنآ  دی . ـ شا ـا بـ شو شر کـ ـبـ ما زا پـیـ يرادربنامرف  وا و  تعاطا  رب  دیزاسن و  وا  کیرش  ار  يزیچ  هک  دهد  یم  نا  ـ مر ار فـ وا شـمـا 
ناـیم زا  تساـهنآ ،  يدوباـن  وحم و  یپ  رد  نآرق  هک  ار  ییاهـشزرا  دـض  اهتعدـب و  دـیزاس و  هدـنز  تسا ،  نآ  نتخاـس  هدـنز  هشیدـنا  رد 

نم .  راک  کمک  ریزو و  تلادع  اوقت و  هار  رد  دیشاب و  نم  راکددم  تیاده ،  قح و  هار  رد  دیرادرب ،
ياد یـکـتـا و يو خـ ـ ـس ار بـ ـمـا  ـش نم  تسا .  هدرک  نالعا  ار  شیوخ  ییادج  ایند ، هدـش و  کیدزن  نآ  ماجر  نا و فـ نا جـهـ ـ یا پـ مدر !  مـ
یهلا و يـالا  ياهـشزرا و  جاور  اـی و  ـ حا وا و  زا  ـ ـس ـیـ گد ـ نز با  مل و عـمـل بـه کـتـ ـ ـس هـلآ و  ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص شروآ مـحـمـد  ما  پـیـ

 . مناوخ یم  ارف  اهشزرا  دض  لطاب و  یلهاج و  ياهتعدب  يدوبان  یناسنا و 

یمارگ نآ  زا  هبطخ  نیموس 

یمارگ  نآ  زا  هبطخ  نیموس 
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یمارگ  نآ  زا  هبطخ  نیموس 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

يارب هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  ترـضح ،  نآ  يارب  يرگید  ياوـتحمرپ  خـطـبـه  ـی ،  نـالو ـت طـ یاور رد یـک 
میروآ :  یم  ار  نآ  زا  ییاهزارف  رتشیب ، يرو  هرهب  یهاگآ و 

دیامرف : یم  ینالوط  یتیاور  رد  رون  ماما  نیمشش 
قئالخلا !  رشعم  ای  لوقی :  ـعـبـه و  کلا یلا  هر  مئا مـسـنـد ظـهـ ـ قلا ـا  ند و سـیـ )).... 

تیش .  مدآ و  اذ  انا  اهف  تیش ،  مدآ و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ... 
ماس .  حون و  اذ  انا  اهف  ماس ،  هدلو  حون و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...

لیعامسا .  ـیـم و  هار ـ با اذ  ـا  نا فـهـا  ـیـل ،  عا ـمـ سا ـیـم و  هار ـ با یلا  نا یـنـظـر  دارا  و مـن  الا ...
نوعمش .  یسیع و  اذ  انا  اهف  نوعمش ،  یسیع و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...

نینم .  ؤملا  ریما  دمحم و  اذ  انا  اهف  مالسلاامهیلع ،  نینم  ؤملاریما  دمحم و  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...
نیسحلا .  نسحلا و  اذ  انا  اهف  نیسحلا ،  نسحلا و  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...

( 588  ...(( ) همئالا اذ  انا  اهف  نیسحلا ،  دلو  نم  همئالا  یلا  رظنی  نا  دارا  نم  و  الا ...
دیامرف : یم  نایناهج  هب  باطخ  ادخ  هناخ  رب  هیکت  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  ام ، رالاس  ینعی : 

مراد .  ناشن  نانآ  زا  متسه ،  ثیش  مدآ و  نم  دنک ، هراظن  ثیش ))   )) و مدآ ))   )) هب دهاوخ  یم  سک  ره  یناسنا !  ياه  هدوت  يا  ناه  ))
متسه .  ماس  حون و  نم  درگنب ، ماس ))   )) شدنزرف و  حون ))   )) هب دهاوخ  یم  سک  ره  مدرم ! 

مراد .  بسن  لیعامسا  میهاربا و  زا  نم  دنک ، هراظن  لیعامسا ))   )) ـیـم و هار ـ با ـد بـه  هاو هـر کـس مـی خـ ـیـد ...! شا شو بـ بـهـ
مراد .  ناشن  نانآ  زا  متسه و  نوعمش  یسیع و  نم  دنک ، هاگن  نوعمش  یسیع و  هب  دهاوخ  یم  سک  ره 

متسه .  نانم  ؤملاریما  دمحم و  نم  هک  دنادب  درگنب ، مالسلاامهیلع  نانم  ؤملاریما  و  دمحم ))  )) هب دهاوخ  یم  هک  هـر  ـیـد ...! شا شو بـ بـهـ
دنک . هراظن  نم  هب  متسه  نیسح  نسح و  نم  درگنب ، نیسح ))   )) و حـسـن ))   )) ـد بـه هاو هـر کـس مـی خـ مدر !  مـ

مراد ...  ناشن  نانآ  زا  متسه و  نانآ  زا  نم  درگنب  وا  نادنزرف  زا  نیسح و  زا  سپ  موصعم  ناماما  هب  دهاو  هـر کـس مـی خـ مدر !  مـ
 ، مدآ نم  : )) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  ییاهزارف  رد  : )) دیوگ یم  ینالوط  تیاور  نیا  رب  يریسفت  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 

، دینک یم  يوریپ  ار  نانآ  امش  هک  نانآ  یناسنا  یقالخا و  ياه  ـ شزرا ـش و  ناد رد  ینعی  متسه )).  موصعم  ناماما  دمحم و  یسیع ،  ثیش ، 
اهشزرا )). نآ  هدیکچ  هراصع و  ما و  هنوگنامه  نم 

شدوجو دیـشروخ  درگرب  وا  صاخ  ناراـی  رفن  مالـسلا 313  هیلع  يداه  ماما  هبطخ  نتفای  نایاپ  زا  سپ  دـیازفا : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
دننک . یم  تعیب  وا  اب  هدومن و  عامتجا 

دیامن . یم  تعیب  یناهج ،  گرزب  رگحالصا  نآ  اب  یحو  هتشرف  نانآ ،  زا  شیپ  و 
هراومه دـنیآ و  یم  دورف  وا  نامرف  ماجنا  يارب  دنتـسه ، یتوافتم  ياهتلزنم  تاماقم و  تاـجرد ،  ياراد  هک  هت  ـ ـشر راز فـ زا 40 هـ بـیـش  و 

رب تعرس  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نامرف  هب  اهنآ  دنناسر  ماجنا  هب  دنتـسناو  اهناسنا نـتـ هک  ییاهراک  ات  دنتـسه  وا  هراشا  راظتنا  مشچ 
دنناشوپب لمع  هماج  اهراک  نآ 

ع)  ) يدهم ماما  اب  تعیب 

ع )  ) يدهم ماما  اب  تعیب 
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مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  تعیب 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

میروآ :  یم  تسا ،  هدمآ  دروم  نیا  رد  هک  ار  یتیاور  یخرب  مییوگب ،  نخس  یناهج  گرزب  رگحالصا  نآ  تعیب  زا  هکنیا  زا  شیپ 
دومرف : دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  1 ـ

( 589  (( ) لیئربج مئاقلا ،  عیابی  نم  لوا  نا  ))
تسا .  یحو  نیما  هتشرف  درک ، دهاوخ  تعیب  مئاق  اب  هک  یسک  نیتسخن  ینعی : 

دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  2 ـ
( 590  (( ) هعیبلا هللا يدانی :  لیئربج  هیدی  نیب  ماقملا ،  نکرلا و  نیب  امئاق  تبسلا ـ  موی  اروشاع ، موی  مئاقلاب ـ  ینا  کـ ))

ـت سا هدا  ـسـتـ یا مار  ـ حلاد رد مـسـجـ ـیـم  هار ـ با ماقم  نکر و  نایم  اروشاع ، زور  هبنش و  زور  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  مرگن  یم  ییوگ  ین :  یـعـ
يارب دهاوخ  یم  سک  ره   : )) هک دهد  یم  ادن  هتفرگ و  رارق  وا  ربارب  رد  یحو  ـیـن  ما ـتـه  ـشر ـل فـ یئر ـبـخـش جـبـ نا ما جـهـ زا قـیـ ـ غآ رد  و 

دیامن .)) تعیب  ادخ  تجح  اب  دباتشب و  دنک  تعیب  ادخ 
دومرف : مالسلا  هیلع  رون  ماما  نیمشش  3 ـ

نءا یـسـیـر فـیـهـم یلا حـقـه و  ـم  ها ـ عد هللا و  ـم  هد ـ شا ـ نو هسفن  یلا  سانلا  اعدف  ربنملا  دعـص  جور  ـ خلا مئا فـی  ـ قلل یلا  هللا تـعـ نذءا  اذا  ))
هملعب .  مهیف  لمعی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بـسـنـۀ 

وعدت ))!؟! یش ء  يءا  یلا   : )) لوقی ـطـیـم  حلا یل  لز عـ ـیـه فـیـنـ تءا حـتـی یـ ـل ،  یئر جـبـ هلال ،  هللا جـل جـ فـیـبـعـث 
مالسلا .  هیلع  مئاقلا  هربخیف 

كدی ))!  طسبا  کعیابی .  نم  لوا  انءا   : )) لیئربج لوقیف 
یلا اهنم  ریـسی  مث  سفن ،  فآلا  ةرـشع  هباحـصءا  متی  یتح  ۀکمب  میقی  هنوعیابیف و  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  هافاو  دقو  هدی  یلع  حسمیف 

( 591  .(( ) ۀنیدملا
یم ربنم  زارف  ددر و بـر  ـر مـی گـ ها هکم ظـ رد  ترـضح  نآ  دـهد ، یم  روهظ  نامرف  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  یـعـنـی : 
ارف شیوخ  قوقح  هب  دهد و  یم  دنگوس  ار  نانآ  دناوخ ، یم  ارف  شیوخ  ینام  ـ ـسآ یناسنا و  دنلب و  فادها  دوخ و  يوسب  ار  مدرم  دور و 

ربمایپ ینامسآ  هنالداع و  شور  تنس و  ساسا  رب  مه  یمارگ  نآ  ات  دنن  ـت کـ یا ـ عر ار  وا  قو  ـد کـه حـقـ هاو نا مـی خـ ـ نآ زا  دناوخ و  یم 
دروآ . ناماس  هب  ار  اهراک  شیوخ ،  یهاگآ  شناد و  ساسا  رب  دیامن و  ریبدت  ار  هعماج  نوئش  روما و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

کیدزن نـکر ،  ناــیم  یحو  هتــشر  ددرگ و فـ بایفرــش  ترــضح  نآ  روــضح  هـب  اــت  ـتـد  ــسر ور مـی فـ ار فـ ـل  یئر ـد جـبـ نواد پـس خـ
یم توعد  يا  همان  هچ  هب  ار  مدرم   : )) هک دـسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  دریگ و  یم  رارق  هبعک  باب  و  ( 592  (() میطح  )) ای داوسالارجح 

دینک ))؟
سپ منک ،  یم  تعیب  امش  اب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  : )) دیو ـل مـی گـ یئر جـبـ ـد ، هد ـیـح مـی  ـضو ار تـ ـش  یو ـه خـ ما ـ نر ـی بـ مار نآ گـ

میامن )).  تعیب  وت  اب  ات  اشگب  ار  كرابم  تسد  ، 
ياوشیپ اب  هدـمآ و  درگ  دنتـسه ، رفن  هک 313  ترـضح  نآ  صاـخ  ناراـی  نآ ،  یپ  زا  دراـشف و  یم  ار  وا  یمارگ  تسد  لـیئرب  ها جـ ـگـ نآ

دنیامن . یم  تعیب  تاجن ،  گرزب 
دنک . یم  تکرح  هنیدم  يوسب  سپس  دننک  یم  تعیب  وا  اب  رفن  رازه  دنک و 10  ـف مـی  قو رد مـکـه تـ تر  نآ حـضـ

تعیب 
نا پـیـمـ  )) مو نا بـه مـفـهـ ـ ـسا ـنـ ـش هژاو  گـنهرف  رد  تـعی ))  بـ  )) هژاو ـت کـه  ـسا يروآدا  مزـال بـه یـ ـت ،  یاور ـن  یا ـیـم  ــسر زا تـ پـس 
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ندوبن تلادع  قح و  دض  رب  هئطوت  هشقن و  هشیدنا  رد   )) و ندرکن ))  يزارفندرگ  یشکرس و   ((، )) تعاطا يرادربنا و  ـ مر يار فـ بـسـتـن بـ
تسا .  (( 

ـت سا ـی بـیـعـتـی  مار نآ گـ هک بـیـعـت بـا  تسا  نیا  دزاس  یم  صخشم  اهتعیب  رگید  زا  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  تع  ـچـه بـیـ نآ ـا  ما
زا شیپ  ناینامـسآ  زا  یگدنیامن  هب  دـیآ و  یم  دورف  ـی  حو ـیـن  ما ـتـه  ـشر تسخن فـ دـنیوج . یم  تکرـش  نآ  رد  ناینیمز  ناینامـسآ و  هک 

ـن بـیـعـت و یا ـت  ساد تیعورشم و قـ هب  الاب  ملاع  فارتعا  رارقا و  رگناشن  نیا  دراشف و  یم  تعیب  تسد  مالسلا  ـه  یل يدهم عـ ماما  اب  مدرم 
صاخ نارای  نآ ،  یپ  زا  دری و  رد بـر مـی گـ ار  تادو  ـ جو همه مـ شنیرفآ و  یمامت  نآ ،  تاکرب  هک  تسا  یجرارپ  كرابم و  تیمکا  حـ

یناسنا .  ياه  هدوت  هاگنآ  دنراشف و  یم  وا  اب  تعیب  تسد  ترضح ،  نآ 
هدمآ اهباتک  تایاور و  رد  هک  يا  هژیو  طیارـش  اب  دـهاوخ  یم  شیوخ  نارای  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  دوش  یم  تفایرد  تایاور  زا 

دنهد . تعیب  تسد  ترضح  نآ  اب  تسا 
ـی نـظـیـر: نا ـ ها با گـنـ ـکـ ترا زا  لا  دروم حـ ره  رد  هک  دزاس  یم  دهعتم  ار  ناسنا  طیارـش  نیا  زا  ـی  خر بـ ـت :  ـسا عو  ـط مـتـنـ یار ـ ـش ـن  یا

بانتجا تخـس  تسا ،  هدـش  میرحت  تایاور  تایآ و  رد  هک  یناـهانگ  رگید  میتی و  لاـم  ندر  بـ ـی ،  گراو مار خـ حـ ـت ،  قر ـ ـس ءا ، ـ ـش فـحـ
دزرو .

 ، نآ زا  شیپ  هک  ... اهـشزرا دـض  زا  رادـشه  اهـشزرا و  هب  توعد  ریظن  یعامتجا ،  يدرف و  فیاظو  ماـجنا  هب  ار  نا  ـ ـس ـ نا ـگـر  ید ـی  خر و بـ
دزاس . یم  دهعتم  دنتسه  اهنآ  ماجنا  هب  فظوم  ناگمه 

دزاس . یم  مزتلم  یقالخا ،  ياهشزرا  ییاسراپ و  یگتسارآ و  هب  ار  ناسنا  تعیب ،  نیا  طیارش  زا  ـی  خر و بـ
فیاظو دندرشف ، تعیب  ناو  ار بـه عـنـ وا  كرابم  تسد  طیارـش  نیا  اب  تلادع ،  تاجن و  گرزب  ياوشیپ  نآ  نارای  هک  یماگنه  ور  ـنـ یا زا 

زگره هک  دنک  یم  دای  دنگوس  هک  یناسنا  ناسب  تسرد  ددرگ ، یم  رتنیگنس  رت و  تخس  ناشتیلوئـسم  ساسحا  رتیدج و  نانآ ،  تادهعت  و 
شیوخ .  دنگوس  نتسکش  يارب  يرگید  تقرس و  يارب  یکی  تسا :  رفیک  ود  روخ  رد  دومن  تقرس  رگا  ورنیا  زا  دنزن ، تقرس  هب  تسد 

هب ار  دوخ  هک  دـنا  هت  ـ ـس نا بـ اد پـیـمـ وا بـا خـ زا  شیپ  مه  دـندنب و  یم  نامیپ  وا  اب  مه  هک  ارچ  تسا ،  هنوگنیا  زین  ترـضح  نآ  اب  نامی  پـ
دنهناو . ار  تامرحم  دنهد و  ماجنا  ار  تابجاو  دنیاریپب ، اهشزرا  دض  زا  دنیارایب و  اهشزرا  اهیگتسارآ و 

دیامرف : یم  هک  تسا  تعیب  نیا  هب  هراشا  رد  نآرق 
( 593  .(( ) مهیدیا قوف  هللادی  هللا ،  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  ))

زا مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  هکنیا  اب  لاح  ره  هب  دنیامن ... یم  تعیب  ادـخ  اب  اهنت  دـننک ، یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  دـیدرت  یب  ینعی : 
ساسا رب  ترـضح ،  نآ  اب  هناقـشاع  هنادازآ و  هناهاگآ و  تعیب  طیارـش و  نیا  حرط  زا هـم  دنرادروخرب بـ يرایـسب  ياهیگژیو  تازایتما و 

ـه نو نا نـمـ ـ مز ـیـن و  مز حال  ـ ـصا هار  رد  شناراکددم  نارای و  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  یمارگ  نآ  هک  ارچ  تسا  يرورـض  طیارـش ، نیا 
نیمز و هرک  يربهر  هرادا و  تقایل ،  تیافک و  اب  هلیـسونیدب  ات  ـنـد  ـشا تالا بـ ـل و کـمـ یا ـ ـض ـی و فـ نا ـ ـس ـ نا يا  ـهـ ـشزرا رد  يزرا  يا بـ هـ

دنهن . شیامن  هب  نایوجقح  همه  ناگدید  ربارب  رد  ار  یناهج  گرزب  هعماج 
ای و ـ ند قر  قرز و بـ زا  ـنـد ، شا ـتـه بـ سارآ اهییالاو  اهـشزرا و  همه  هب  دننیزگ و  يرود  مارح  ياهراک  اه و  ـ ـشزرا ـد  ـض زا  دو  ـ جو بـا هـمـه 
 ، یتسیز هدا  ـ ـس ـی و  یا ـ ـسرا هار پـ يراددو کـنـنـد و  ـی خـ ـشا ـی و عـیـ نارذ ـگـ ـشو یتسمدب و خـ ره  زا  دـنزرو و  بانتجا  نآ  یگدـنبیرف 

دنشک و شود  هب  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ار  شیوخ  تیلوئـسم  نیگنـس  راب  دنناو  ـد تـا بـتـ نر ـی گـیـ ـش پـیـ ار ، يدر  ـمـ ناو یگنادرم و جـ
دنناسر ماجنا  هب  دیاب ، یم  هچنآ  زا  رتهب  ار  دوخ  فیاظو 

ع)  ) يدهم ماما  هاپس 
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ع )  ) يدهم ماما  هاپس 
مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هاپس 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دومرف : مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دروم  رد  ینالوط  تیاور  کی  نمض  هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقا  ما بـ ـ ما زا  1 ـ

ۀقلحلا )).  لثم  نو فـی  جر مـن مـکـۀ حـتـی یـکـ ثـم ال یـخـ )) ... 
ۀقلحلا ))؟  امف   : )) يوارلا لاق 

( 594  . (( ) فآلا ةرشع   : )) لاق
هوکشرپ .  رایسب  يا  هریاد  هقلح و  رد  هکنیا  زج  دوش  یمن  جراخ  هکم  زا  سپس  ینعی ... : 

تسیچ ))؟  هقلح  : )) دندیسرپ
دنرادروخرب )). يرایسب  تماهش  یهاگآ و  ریذپان و  لزلزت  نا  ـمـ یا زا  ير کـه  راز نـفـ هد هـ زا یـک جـمـعـیـت  يا  هر  ـ یاد : )) دو ـ مر فـ

دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  2 ـ
الجر )). رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  ردب ، لهءا  ةدع  لثم  جر مـعـه  ـه یـخـ نا نولو :  ـهـم یـقـ نا فـ مئا ؟  ـ قلا جر مـع  کـم یـخـ )) 

( 595  . (( ) فآلا ةرشع  نم  لقءا  ةو  ولوءا قـ نو  ةو و مـا یـکـ یلوا قـ الا فـی  جر  مـا یـخـ  : )) مال ـ سلا ـه  یل لا عـ فـقـ
ربمایپ نارای  رامش  هب  رفن  اب 313  دنیوگ : یم  یخرب  دوب ؟ دنهاوخ  هارمه  وا  اب  رفن  دنچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  ماگنه  هب   : )) یـعـنـی

دنک )). یم  روهظ  ردب  رد 
دوب )). دهاوخن  رفن  رازه  هد  زا  رتمک  رایسب ، يورین  دوش و  یم  جراخ  يرایسب  يورین  اب  هکم  زا  وا  : )) دومرف ترضح 

هب اما  رفن . رازه  هد  زا : تسا  تراـب  هک عـ تسا  هدـمآ  عوضوم  نیا  اـهنت  تسا  دوجوم  اـم  دزن  هک  یعباـن  رد مـ ـه ،))  قل حـ  )) هژاو درو  رد مـ
نارگ و رکـشل  تسا ـ  هدـمآ  تاـیاور  زا  رگید  یخرب  رد  تسا و  نآ  موـهفم  هب  هک  دـقع ـ ))  )) و هقلح ))   )) زا روـظنم  هـک  دـسر  یم  رظن 

بوسحم مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  شترا  زا  نانآ  دنرو . هرهب  يرایـسب  یهاگآ  ریذپان و  لزلزت  لماک و  نامیا  زا  هک  تسا  يرایـسب  تیعمج 
یم شخبتاجن  ياوشیپ  نآ  هب  هکم  رد  هکنیا  زج  دـنرادن  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  یلـصا  نارای  رفن  ياهیگژیو 313  تازایتما و  اما  دـنوش ، یم 

دنریگ . یم  رارق  وا  مچرپ  ریز  دندنویپ و 
ری رد مـسـ ـت کـه  سا ـن  ـشور ـا  ما ددر  یم گـ جراخ  نامیااب  هاگآ و  ناراکادف  زا  رامـش  نیا  اب  هکم  زا  مالـسلا  ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما يرآ ! 
یم یمارگ  نآ  هب  تعیب  تسد  دندنویپ و  یم  وا  هب  تلادع  قح و  هتفیـش  ناسنا  اهنویلیم  هفوک ،  رد  ترـضح  نآ  تماقا  تدـم  رد  هفوک و 

دنهد .
رادقم نیمه  اما  میریگ ،  رد نـظـر بـ ار  تر  نآ حـضـ نامیااب  هاگآ و  رامش و  یب  نارای  نارگ و  شترا  میظع  رامآ  میناوت  یمن  ام  نیاربا  بـنـ

ار حالـس  ندیـشک  شود  هب  ناوـت  دروآ و  نا  ـمـ یا تا ،  ـت و نـجـ یاد گرز هـ ياو بـ ـ ـش نادـب پـیـ هک  یناـسنا  ره  هک  مییوـگب  میناوـت  یم 
ـی مو ما و بـسـیـج عـمـ نا قـیـ ـ مر فـ ـی کـل ،  هد ـ نا ـ مر ـی کـه فـ ما ـت و هـنـگـ سا مال  ـ سلا ـه  یل يد عـ ـش مـهـ ترا دار  ـ فا زا  وا  ـد ، شا هتشاد بـ

نآ یتوکلم  يادـن  هب  ییوگ  ـخـ ـسا رد پـ ـطـی ،  یار ـ ـش ـطـح و  ـس لا و هـر  ـ ـس نس و  ره  رد  مدرم  ياـه  هدوـت  ـا و  هر ـ ـش ـی قـ ما تـمـ ـد ، هد
زین هدنیآ  رد  دروم  نیا  رد  ام  هک  دنرامش  یم  اهیکین  رد  هقباسم  ار  نآ  دنریگ و  یم  تقبس  رگیدک  وا بـر یـ تارو  ـتـ ـسد ماجنا  ترـضح و 

 . تشاد میهاوخ  ثحب 

يدهم رب  مالس 

يدهم  رب  مالس 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


يدهم  رب  مالس 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

تسا ؟  هنوگچ  یمارگ  نآ  رب  نداتسرف  دورد  تفگ و  مالسلا  ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما ـد بـه  یا ـه بـ نو چـگـ
هک :  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 

نینم ؟  ؤملا  ةرماب  مئاقلا  یلع  ملسی  له   : )) مال ـ سلا ـه  یل قدا عـ ـ صلا ما  ـ مالا ـل مـن  جر لءا  سـ
رفاک )). الا  هدعب  هب  یمسی  هلبق و ال  دحءا  هب  مسی  مل  نینم ،  ؤملا  ریمءا  هب  هللا  یمس  مسا  كاذ  ال ...  : )) مالسلا ـه  یل لا عـ قـ

مالسا لوقت :   : )) مالسلا هیلع  لاق  هیلع ؟  ملسی  فیک  و  كادف ...  تلعج   : )) مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  ار عـنـد  ـ ـضا نا حـ ـل کـ جر لاقف 
هللا ))!  ۀیقب  ای  کیلع 

( 596  .(( ) نینم ؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب   : )) یلاعت هلوق  ءارق  مث 
نینموملاریما ))؟  ای  کیلع  مالسلا  تفگ :  مالسلا  هیلع  مئاق  هب  دوش  یم   : )) هک دیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  یـعـنـی : 

نیا هب  رفاک ، زج  یسک  وا ، زا  دعب  لبق و  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  هژیو  ناونع ،  نیا  هک  ارچ  هن !  : )) دومرف خساپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دوش )). یمن  هدناوخ  ناونع ، 

تفگ ))؟  مالس  ناوت  یم  يدهم  ماما  رب  هنوگچ  سپ  موش !  تیادف  : )) دیسرپ يرگید 
هک :  دناوخ  ار  هفیرش  هیآ  نیا  هاگنآ  و  هللا ))!  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  ییوگب :  یناوت  یم  یتسرف  دورد  وا  رب  یتساوخ  هاگره  : )) دومرف

( 597  (( ) نینم ؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب  ))
ترایز ماگنه  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  تسا  هدشن  هداد  هزاجا  مدرم  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  رگید  ـت و  یاور ـن  یا زا 

ـل بـر یل ـگـر تـعـظـیـم و تـجـ نا ـن نـشـ یا و  يد ))!  ـهـ ملا ـهـا  یءا ـک  یل مال عـ ـ سلا : )) دنیوگب دنهد و  ادن  شا  هینک  ای  كرابم  مانب  مالس ،  و 
دننزب : ادص  مانب  ار  ربمایپ  هک  دومرف  یهن  ار  ناناملسم  فیرش  نآرق  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسوا  يالاو  ماقم 

( 598 ((.) اضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجتال  ))... 
دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دیوگب : دیاب  دید  ار  وا  هک  یماگنه  دومن  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  امش  زا  سکره 
( 599  .(( ) ۀلاسرلا عضوم  ملعلا و  ندعم  ةوبنلا و  ۀمحرلا و  ـل بـیـت  ها ـکـم یـا  یل مال عـ ـ سلا ))

تلاسر نوناک  شناد و  همشچرس  يا  امش  رب  مالس  توبن ،  تمحر و  نادناخ  يا  امش  رب  مالس  ینعی : 

ریشمش اب  مایق 

ریشمش  اب  مایق 
ریشمش  اب  مایق 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دزرو و یم  بصعت  دادیب  لطاب و  هب  تبسن  هاگ  دنز و  یم  ینادان  هب  ار  نتـشیوخ  قیاقح ،  ربارب  رد  یهاگ  ناسنا ،  هک  تسا  نیا  تقی  حـقـ

دنک . یم  راکنا  ار  قح  هاگ 
اما . ... يدودح ،  ات  هکلب  اج ، همه  هشیمه و  هن  اما  ... 

ار نازوـس  شتآ  دـنک و  را  ـکـ نا ار  نآ  دو  ـ جو لا  نا حـ رد هـمـ در و  زور بـنـگـ ـ فا نا  ـیـد جـهـ ــشرو ـی کـه بـه خـ نا ـ ــس ـ نا درو  رد مـ ـا ، ما
قح رطاخب  اهنت  هکلب  عوضوم ،  هب  تلاهج  رطاخب  هن  مه  نآ  دـنکن ، فارتعا  رارقا و  نادـب  اـما  دـیامن ، كرد  ار  نآ  ترارح  دـنک و  سمل 
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تفگ ؟  ناوت  یم  هچ  ییایند ،  ندمت و  هعماج و  نینچ  هب  ناسنا و  نینچ  هب  ادخب  ار  امش  لطاب ،  هب  بصعت  يزوت و  هنیک  يزیتس و 
تا ـ یاور زا  ـی  خر هد و نـیـز بـ ـ ـش ـل  یوءا مالـسلا تـ هیلع  يدـهم  ماـما  هیاـمنار  دو گـ ـ جو ار کـه بـه  ـی  تا ـ یآ زا  ـی  خر بـ با ،  ـل کـتـ یاوا رد 

زا ییاه  هنومن  اهنآ ، همه  هک  وا  مایق  روهظ و  بس و  تر و حـسـب و نـ نآ حـضـ نو  ـ مار هلآ پـیـ هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  زا  هدی  ـ ـسر
تشذگ .  یمارگ  هدنناوخ  امش  رظن  زا  تسا ،  ینس  هعیش و  لیصا  ياهباتک  رد  دوجوم  تیاور  اهدص 

 ، فـصو نـیا  ـا بـا  ما ـت .  ـسا هد  ـیـ ـسر دروـم  نـیا  رد  مالـسلا  مـهیلع  موـصعم  ناـماما  زا  هـک  دوزفا  ار  یتاـیاور  هوـبنا  دـیاب  اـه  ـنـ یا و بـر 
راـبخا و نخـس ،  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـی  ـی کـه پـ گرز تـقیقح بـ نـیا  ربارب  رد  یمالـسا ،  بهاذـم  یخرب  زا  ییاـههورگ 

دننک . یمن  عوضخ  نآ  ربارب  رد  هدرواین و  دورف  میلست  رس  تسا ،  هدرشف  ياپ  نادب  دوخ  تایاور 
یم راکنا  ار  وا  هب  طوبرم  لیاسم  تماما و  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  هیامنارگ  دوجو  نانچمه  اـهنت  هن  ناـنآ  زا  یخر  ـل بـ یلد بـه هـمـیـن 

هتـساخرب نید ،  نیتسار  نایاوشیپ  ـگـر  ید نآر و  هد قـ ـ نروآ زا  هد  ـیـ ـسر تا  ـ یاور نآرق و  تایآ  زا  هک  ار  یمالـسا  هدیقع  نیا  هکلب  دـننک ،
هشیدنا و نیا  نوماریپ  رث ، رعـش و نـ نابز  اب  دـنراد و  يراب  تناها  تشز و  ياهرعـش  رثن و  دروم ، نیا  رد  دـنریگ . یم  رخـسمت  داب  هب  تسا 

اهناج ـا و  هلد تر بـه  ـ ـض نآ حـ نو  ـ مار ار پـیـ ـد  یدر ـک و تـ ـش عاو  ـ نا رذ  دنزادرپ و بـ یم  يرگیچوه  ییوگدب و  زات و  تخات و  هب  هدیقع 
زا لـس و  ـل بـه نـ ـس ـت و نـ ـسد ـت بـه  ـسد نا  ـه هـمـچـنـ نا ـ هاو ـ خد ـه و بـ نا ـمـنـ ـشد ـع  ـضو ـن مـ یا زا حـق و  فار  ـحـ نا نـیا  دـنناشفا . یم 

دبای . یم  همادا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  ات  هتفای و  همادا  نونکات  رگید ، یهورگ  هب  یهورگ 
هب تبسن  هک  شفیرش  لو عـمـر  ـر طـ طا هب خـ ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هیامنارگ  دوجو  اههورگ ، نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  مـمـکـن 

نانآ تسا ،  نیا  زا  ریغ  تیعقاو  اما  دنروآ . یمن  نامیا  نادب  دننک و  یم  ـق نـ ید تسا تـصـ فراعتم  ریغ  ام ، راگزور  رد  اهناسنا  رگید  رمع 
اهنآ ندرم  غورد شـ را و  ـکـ نا هک  ینامسآ و ... هحیص  نوچ :  ییاه  هناشن  دیامن و  روهظ  مالسلا  هیلع  يدهم  تر  ـ ـض یماگنه کـه حـ یتح 

شوختــسد يراـکهانگ  هـب  مـه  زاـب  اـهنیا  هـم  ـد بـا هـ نر دو بـنـگـ ناگدــید خـ ربارب  رد  ار  یمارگ  نآ  هـمه ،  زا  رتـالاب  تـسین و  نـکمم 
تشاد .  دنهاوخ  زیتس  رس  شا  ینامسآ  فادها  وا و  اب  دندرگ ، یهاوخدوخ 

قح راـکزواجت و  فرحنم و  ياـههورگ  رـصانع و  نینچ  رفیک  هک  دـییوگب  دوخ  یتیگ !  ناـگدازآ  يا  و  ناناملـسم !  يا  امـش  نیارباـن ،  بـ
دشاب ؟ دناوت  یم  هچ  يزیتس ، 

، دنک یم  يراشفاپ  شیوخ  نایـصع  دانع و  رب  هدـنارذگ و  دـح  زا  ار  يدـعت  زواجت و  هک  يرگنایغط  هورگ  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ما  ـ ما و 
دنک ؟ راتفر  هنوگچ  تسا  هتسیاش 

دوجو يدـعت  زواجت و  عفر  زج  یـشیدنا ،  هراچ  يارب  یهار  ایآ  و  دـشاب ؟ زاس  هراچ  دـناوت  یم  تلادـع ،  ریـشمش  زج  ار  نانآ  يرامیب  ایآ 
دراد ؟

نیا نتخا  ـ ـس ـه کـن  ـش ـ یر يار  بـ تا ،  ياوـشیپ نـجـ نآ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ـبـر  ما زا پـیـ هد  ـیـ ـسر تا  ـ یاور يرآ ! 
هنیک يریذـپان و  قح  هب  هک  یماگنه  ات  ناـشیدوبان  هثیبخ و  هرجـش  نیا  گرب  خاـش و  ندـنکفارب  روظنم  هب  زیتس و  قح  شیدـنادب و  هورگ 

تفرگ .  دهاوخ  هرهب  تلادع  ریشمش  تردق  زا  دنرواین ، دورف  میظعت  رس  تلادع  ربارب  رد  دنهد و  ـه  مادا ـش  یو يزوت خـ
دروم : نیا  رد  تایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا 

دومرف : مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دروم  رد  ینایب  نمض  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  1 ـ
هنا تیغاوطلا و  نیراب و  ـ جلا هلو و  ـ سر ءاد  ـ عا هللا و  ءادعا  هلتق  فیسلاب و  هجو  رخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطص  ـ ملا هد  ـا مـن جـ ما و  )) ... 

( 600  ...(( ) ۀیار هل  درتال  هنا  بعرلا و  فیسلاب و  رصنی 
دـنک و یم  روهظ  تلادـع  ریـش  ـمـ ـش هک بـا  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شردـقنارگ  ياین  زا  شناشن  هویـش و  اـما  یـعـنـی ... : 

لد رد  ـی کـه  سر شر و تـ تلاد گـسـتـ ـمـشـیـر عـ ـش هل  ـیـ ـسو و بـ دزا ، ـ ـس دوبان مـی  ار  اهتوغاط  ناگماکدوخ و  ربمایپ و  ادخ و  نانمـشد 
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زاب يزوریپ  اب  زج  دتـسرفب  ناراکزواجت  يوس  هب  وا  ار  یمچرپ  ره  و  ددرگ . یم  زوریپ  دتفا  یم  شزوس  متـس  ریـشمش  وا و  زا  ناراکزواجت 
ددرگ . یمن 

دومرف : مالسلا  هیلع  داجس  ماما  2 ـ
( 601  . (( ) فیسلاب جورخلاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ـا مـن  ما و  : ... ءا ـبـیـ نالا مئا مـنـا سـنـن مـن سـنـن  ـ قلا فـی  )) 

هیلع هللا  یلص  دمحم  زا  شناشن  هویش و  اما  و   : ... تسادخ گرزب  روآ  مایپ  تفه  زا  هناشن  هویش و  تفه  مال  ـ ـسلا ـه  یل مئا عـ رد قـ یـعـنـی : 
دزیخ . یم  اپب  تلادع  ریشمش  اب  هک  تسا  نیا  هلآ  و 

دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  3 ـ
( 602  . (( ) فیسلاف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  اما  و   ... ءایبنا هعبرا  نم  ننس  رمءالا  اذ  ـب هـ حا فـی صـ )) 

ریـشمش مالـسلا  هیلع  دـمحم  زا  وا  هویـش  اما  و   : ... تسا گرزب  ربمایپ  راهچ  زا  ییاه  هناشن  اه و  هویـش  رون ، ماـما  نیمهدزاود  رد  یـعـنـی : 
تسا .  تلادع 

دیامرف : یم  هک  هفیرش  هیآ  حیضوت  ریسفت و  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  4 ـ
( 603 ... . (( ) ربکالا باذعلا  نود  یندءالا  باذعلا  نم  مهنقیذنل  و  )) 
میناشچ . ...  یم  نانآ  هب  رتگرزب  باذع  زا  شیپ  ار  ایند  باذع  و  ینعی : 

دومرف :
( 604  . (( ) نامزلا رخآ  یف  فیسلاب  يدهملا  مئاقلا  جورخ  ربکالا ، بد و  ـ جلا ـحـط و  قلا ـی بـ ندالا نا  )) 

تلادـع و نا  ـمـنـ ــشد ناز و  ـتـیـ ــس قـح  يارب  رتـگرزب  باذـع  تـسا و  یلاسکــشخ و ...  زا قـحـطـی و  ترا  ـیـا عـبـ ند باذ  عـ یـعـنـی : 
تسا .  خیرات  دنمهوکش  ماجرف  رد  رتسگ ، تلادع  زوس و  متس  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  یگدازآ ، 

دومرف : ترضح  نآ  هیامنارگ  دوجو  نوماریپ  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  5 ـ
( 605 . (( ) اجره فیسلا  الا  مهیطعیال  ةربصم و  سءاکب  افشخ  مهموسی  )) 

متس ریشمش  اب  زج  دناشون و  یم  نانآ  رب  ار  تلذ  ماج  دشک  یم  نوخ  كاخ و  هب  تلادع  ریشمش  اب  ار  شیدنادب  نازیتس  قح  وا ، یـعـنـی : 
دنک . یمن  راتفر  اهنآ  اب  شزوس 

. درک میهاوخ  ثحب  وا )) تلادع  ریشمش   )) و فیس ))   )) هژاو نوماریپ  هدنیآ ،  ياهثحب  رد 

ناربمایپ ثاریم  و  ع )  ) يدهم ماما 

ناربمایپ  ثاریم  و  ع )  ) يدهم ماما 
ناربمایپ  ثاریم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
یلص مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هژیوب  ادخ ، ناربما  ثاریم پـیـ هک  یلاح  رد  دزیخ  یم  اپ  نا بـ حال جـهـ ـ ـصا يار  اد بـ نا خـ ـ مر ـی بـه فـ مار نآ گـ

رد يدام  ییاهب  اهنآ  يارب  ناوت  یمن  دـندننامه و  یب  ریذـپان و  ـف  ـصو شزرا و بـهـا  زا نـظـر  ییاهثاریم کـه  تسوا .  دزن  هلآ  هیلع و  هللا 
تخاس .  صخشم  یتمیق  اهنآ  ربارب  رد  ای  تفرگ و  رظن 

نآ :  خساپ  شسرپ و  کی 
تسیچ ))؟  ناربمایپ  ثاریم   : )) لا ؤس 

دراذـگ یم  يا  ـ جر نا بـ ـ گد ـ نا ـ مزا يارب بـ گرم  زا  سپ  ناسنا  هک  يزیچ  كـالما و  لاـم و  اـجنیا ، رد  ناربماـیپ  ثاریم  زا  روظنم  باوج : 
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ـتـیـن هـر ـسار ـی  ـصو زا  ـد و  نا هدا  يا نـهـ دو بـجـ زا خـ اد  ناروآ خـ ما  هک پـیـ تسا  یـشزرارپ  سیفن و  ياـهزیچ  روـظنم  هـکلب  تـسین ، 
تسا .  هتفای  لاقتنا  ير  ـگـ ید ماد بـه  کـ

نیشناج هب  زین  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  دیـسر و پـس  مالـسا  ربمایپ  نیرخآ  نیرترب و  هب  ادخ  ناروآ  مایپ  همه  زا  صاخ ،  يا  ـهـ ثار ـن مـیـ یا
نیمه دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  وا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ما  ـ ما وا بـه  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما  وا  نیتسار 

هلآ ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص مـال  ـ ـسا ربماـیپ  نیـشناج  نیرخآ  هب  اـت  دـیدرگ  تسد  هب  تسد  يرگید  زا  سپ  یک  ـتـیـن یـ ـسار نا  ـ ما ـ ما زا  روـط 
نآ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تسا و  دوجوم  یمارگ  نآ  دزن  اهنآ  همه  کنیا ،  تفا و  لا یـ ـتـقـ نا مـال  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ تر مـهـ ـ ـض حـ

دنک . یم  ظفح  ادخ  نامرف  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  شیوخ  روهظ  زور  ات  ار  دنم  ـ شزرا يا  ـهـ ثار مـیـ
ناربمایپ  ثاریم  شقن 

))؟  تشاد دنهاوخ  یشقن  هچ  وا  هنالداع  تموکح  نارود  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  ماگنه  هب  ناربمایپ  ياه  ـ ثار ـن مـیـ یا  : )) لا سـؤ 
 ، نانآ نیتسار  نانیـشناج  ناربمایپ و  مدرم و  همه  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ـگـر  نا ـ ـش نـ ـهـا ، ثار ـن مـیـ یا باو :  جـ

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ات  مدآ  زا  ناربمایپ ،  یما  ـت کـه تـمـ ـسا ـی  یاد ینامـسآ و خـ طخ  نامه  هدنهد  همادا  یمارگ  نآ  تسا و  رتکیدزن 
دمآ . دهاوخ  هک  تسا  يرگید  تاکن  رگناشن  زین  و  دندوب . نآ  ققحت  یپ  رد  هلآ 

دروم : نیا  رد  تایاور  زا  تاکن  یخرب  کنیا 
دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  1 ـ

 . (( هاـصع یـسوم و  نا و حـجـر  ـمـ یل ـ ـس ـم  تا هـلآ و خـ ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص هللا  لو  ـ ـسر ـۀ  یار مـال ظـهـر بـ ـ ـسلا ـه  یل مـئا عـ ـ قلا اذا ظـهـر  )) 
( 606)

یم روهظ  یسوم ،  ياصع  هژیو  ياصع  گنـس و  نامیلـس ،  متاخ  ربمایپ ، هژیو  مچرپ  اب  دیامن  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  ینعی : 
دنک .

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صاخ  مچرپ  نوماریپ  یتیاور  رد  ـد کـه  نا هدروآ  مال  ـ سلا ـه  یل قدا عـ ما صـ ـ ما زا 
لز مل تـ مال فـ ـ ـسلا ـه  یل یل عـ یلا عـ ـعـهـا  فد ـهـا و  فل ثـم  ردـب ، موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهرـشن   ... ردـب موی  لیئربج  اـهب  لزن  )) 
یتح دحا  اهرشنیال  اندنع ...  یه  اهفل و  ثـم  ـه ،  یل هللا عـ حتفف  نینم  ؤملاریما  اهرشن  ةرصبلا ،  موی  ناک  اذا  یت  مال حـ ـ ـسلا ـه  یل یل عـ عـنـد عـ

( 607 ... (( ) اهرشن ماق  وه  اذاف  مئاقلا ،  موقی 
يزوریپ زا  سپ  هاگنآ  دروآرد  زاز  ـتـ ها درتسگ و بـه  ار  نآ  ترضح  نآ  هدروآ و  ربمایپ  يارب  ار  مچرپ  نآ  ردب ، زور  رد  لیئربج  یـعـنـی : 

ندیسر زا  سپ  درتسگ و  ار  مچرپ  نآ  اجنآ  رد  دوب ، ترضح  نآ  دزن  هرصب  گنج  زور  داد و  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  هب  دیچیپ و  ار  نآ 
ام دزن  شخب  يزوریپ  مچرپ  نآ  نونکا  مه  و  درپس ... شیوخ  زا  سپ  نیتـسار  ماـما  هب  تسب و  ار  نآ  رگ  ـ ید را  بـ اد ، ـب خـ نا زا جـ يزوریپ 

دهاوخ ار  ربمایپ  هژیو  مچرپ  نآ  مایق  زا  سپ  وا  هک  تسا  هاگنآ  دنک و  مایق  ام  مئاق  ات  دوشگ  دـهاوخن  ار  نآ  یـسک  تسا و  ربمایپ  نادـناخ 
دوشگ .

هک :  تسا  تیاور  نامیلس ،))  متاخ   )) اما
( 608  . (( ) کلملا حیرلا و  ریطلا و  هل  هللا  رخس  هسبل  اذا  )) ... 

تخاس .  یم  وا  رخسم  ار  ناگتشرف  داب و  هدنرپ و  دنوادخ  تشاد ،  یمرب  دوخ  اب  ار  متاخ  نآ  هک  یما  تر هـنـگـ نآ حـضـ یـعـنـی : 
دیامرف : یم  فیرش  نآرق  مالسلا ،  هیلع  یسوم  ياصع  گنس و  اما 

( 609  ... . (( ) مهبرشم سانا  لک  ملع  دق  انیع ، ةرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا ، كاصعب  برضا  انلقف  هموقل ،  یسوم  یقست  ـ سا اذا  و  )) 
نزب ))!  گنس  هتخت  نآ  رب  ار  تیاصع   : )) میتفگ ام  تساوخ و  بآ  شیوخ  موق  يارب  یسوم  هک  ار  هاگنآ  روآدایب  و  ینعی : 
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تسناد .  یم  ار  دوخ  روخشبآ  یهورگ  ره  و  هک )  يا  هنوگ  هب   ) تفرگ ندیشوج  نآ  زا  همشچ  هدزاود  سپ 
دیامرف : یم  وا  ياصع  دروم  رد  و 

( 610  . (( ) نوکفءای ام  فقلت  یق  اذاف  كاصع  قلا  نا  یسوم  یلا  انیحوا  و  )) 
دعلب . یم  ار  ناشیاهوداج  همه  هک  دندید  هاگان  هب  نکفیب و  ار  شیوخ  ياصع  هک  ـم  یدر ـی کـ حو ـی  سو بـه مـ یـعـنـی : 

دیامرف : یم  قداص  ماما 
( 611  . (( ) نیدم ءاقلت  هجوت  امل  لیئربج  ها بـهـا  ـ تءا ـنـۀ ،  جلا سر  مـن غـ سآ ،  ـی قـضـیـب  سو عـصـی مـ )) 

، درک تکرح  نیدـم  يوـس  هب  وا  هک  یماـگنه  تسا و  تشهب  ياـهتخرد  زا  هـک  تـسا  هدوـب  سآ ))   )) بوـچ زا  سوـم  ياـصع  ین :  یـعـ
دروآ . وا  يارب  ار  نآ  لیئربج 

دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و 
( 612  ... . (( ) نویع هنم  تعبن  الا  الزنم  لزنیالف  ریعب ـ  ـر  قو و هـو  نار ـ  ـی بـن عـمـ سو و یـحـمـل مـعـه حـجـر مـ مئا ...  ـ قلا جر  اذا خـ )) 
یم دورف  یهاگلزنم  ره  رد  تسوا و  هرامه  هب  نارمع  نب  یسوم  هژیو  میظع و  گنـس  دنک ... روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  ینع :  یـ

دشوج . ... یم  اه  همشچ  گنس ،  نآ  زا  دیآ 
دومرف : بیعش  نب  بوقعی  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  2 ـ

هیلع )) ؟  موقی  يذلا  مئاقلا  صیمق  کیرا  الا  )) 
یلب ))!   : )) لاق

مد )).  رسیالا  همک  یف  اذاف  هرشنف ،  سیبارک  صیمق  هنم  جرخا  هحتفف و  رطمقب  یعدف  )) 
مئاقلا )).  موقی  هیف  هتیعابر و  تبرض  موی  هیلع  ناک  يذلا  ملس  هلآ و  هللا و  یلص  هللا  لوسر  صیمق  اذه   : )) مالسلا هیلع  لاق  فـ

( 613  . (( ) هعفر هللادبع و  وبا  هاوط  مث  یهجو ،  یلع  هتعضو  مدلا و  تلبقف   : )) بیعش نب  بوقعی  لاق 
مهد ؟  ناشن  وت  هب  دراد  شیوخ  كرابم  مادنا  رب  روهظ  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  ار  یصاخ  نهاریپ  ایآ  ینع :  یـ

مدرگ .  تیادف  يرآ  داد : خساپ 
نوخ تارطق  نآ ،  پچ  نیتسآ  رد  هک  دروآ  نوریب  ار  يا  هژیو  نهاریپ  دوشگ و  ار  نآ  دیبلط و  ار  یـصاخ  هتـسب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دوب .
نت رب  نهاریپ  نیا  ـتـنـد ، ـس ـکـ ـش ار  شکرابم  نادـند  هک  هاـگنآ  دـحا  گـنج  رد  تسا .  یمارگ  ربماـیپ  ـن  هار ـن پـیـ یا : )) دو ـ مر ها فـ ـگـ نآ

دراد )). نت  رب  ار  نهاریپ  نیا  دنک  روهظ  هک  یماگنه  هب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  و  دوب . ربمایپ 
تسب و ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاـگنآ  مداـهن .  ما  هرهچ  رب  مدز و  هسوب  ار  نهاریپ  دولآ  نوخ  نیتسآ  نم  : )) دـیوگ بو مـی  یـعـقـ

داد )). رارق  دوخ  ياج  رد 
دومرف : لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  3 ـ

فسوی ))؟  صیمق  ناک  ام  يردتءا  )) 
ال ))!  : )) تلق

املف درب ، ـال  ّرح و  هـعم  هرـضی  مـلف  هاـیا ،  هـسبلءا  صیمقلاـب و  لـیئربج  هـیلا  لز  نـ را . ـ نلا تد  ـ قوءا ـا  مل مـال  ـ ـسلا ـه  یل ـیـم عـ هار ـ با ّنا  لا :  قـ
ناک هیلع و  هقلع  قسوی  دلو  املف  مالسلا  هیلع  بوقعی  یلع  قاحسا  هقلع  مالسلا و  هیلع  قاحسا  یلع  هقلع  ۀمیمت و  یف  هلعج  ةافولا  هترضح 

ناک .  ام  هرما  نم  ناک  یتح  هدضع ،  یف 
نءا ول ال  فسوی  حیر  دجال  ینا   : )) لجوزع هلو  ـحـه و هـو قـ یر بو  ـد یـعـقـ جو ـمـیـمـۀ  تلا مال مـن  ـ سلا ـه  یل ـف عـ سو ـه یـ جر ـ خءا ـا  مل فـ
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ۀنجلا )).  نم  صیمقلا  کلذ  وهف  نودنفت )). 
صیمقلا ))؟  اذه  راص  نم  یلاف  كادف ...!  تلعج   : )) تلق
جرخ )).  اذا  انمئاق  عم  وه  هلهءا و  یلا   : )) مالسلا هیلع  لاق 

( 614  . (( ) مالسلا هیلع  دمحم  لآ  یلا  ـتـهـی  نا فـقـد  هر ـ  وءا غـیـ ـا ـ  مل ثرو عـ کـل نـبـی   : )) لا ثـم قـ
دوب ))؟ هچ  فسوی  نهاریپ  یناد  یم  ایآ   : )) ینعی

مدرگ ))!  تیادف  هن !   : )) تفگ لضفم 
رگید هاگنآ  دیناشوپ ، وا  مادـنا  رب  ار  ـن  هار نآ پـیـ ـد و  مآ دور  ـل فـ یئر ـد جـبـ ند ـکـنـ فا ـش  تآ ار بـه  ـیـم  هار ـ با ـی کـه  ما هـنـگـ : )) دو ـ مر فـ

داد و رارق  یصاخ  هتسب  رد  ار  نآ  دیسر ، ارف  وا  تلحر  هک  یماگنه  امرس . زوس  هن  دیناسر و  بیسآ  وا  هب  شتآ  ترارح  هن  نهاریپ ،  نآ  اب 
نآ اـت  دو  ـف بـ ـسو هار یـ نا بـه هـمـ در و هـمـچـنـ ـپـ ـس ـف  ـسو ار بـه یـ نآ  زین  بوقعی  درپس و  بوقعی  هب  زین  قاحـسا  درپس و  قاحـسا  هب 

هاگنآ دتـسرفب و  ردـپ  يوس  هب  ات  تخاس  جراخ  شا  هژیو  هاـگیاج  زا  ار  نهار  نآ پـیـ ـد و  نا ـ ـسا ـنـ ـش ـش  ناردار هب بـ ار  دوخ  هک  يا  هظحل 
دیامرف : یم  نآرق  هک  درک  مامشتسا  ار  نآ  نیگآرطع  يوب  بوقعی  هک  دوب 

( 615  . (( ) نودنفت نا  ول ال  فسوی  حیر  دجال  ینا  )) ... 
دوب )). تشهب  زا  نهاریپ  نیا  و  ))

تفای ))؟  لاقتنا  ـن بـه کـجـا و چـه کـسـی  هار ـن پـیـ یا مدر !  ـت گـ یاد فـ  : )) گـفـتـم ـد : یو مـفـضـل مـی گـ
دوب )). دهاوخ  وا  هارمه  هب  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  شلها !  هب  : )) دومرف

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  لآ  هب  ماجنارس  دنامب ، وا  زا  يرگید  ثرا  ای  دراذگ  ياجب  دوخ  زا  یـشناد  ير  ـبـ ما هـر پـیـ : )) دو ـ مر سـپـس فـ
دسر )). یم 

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  4 ـ
ـغـۀ و با ـ سلا هّللا  لو  ـ سر عرد  با و  ـحـ سلا ـتـه  ما دحا و عـمـ موی  هیلع  ناک  يذلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  صیمق  هیلع  نوکی  )) ... 

( 616 . (( ) راقفلاوذ هّللا  لوسر  سـیـف 
(617 (() راقفلاوذ  )) هک شریـش  ـمـ ـش هرز و  ترـضح و  نآ  همامع  دوب ، شکرابم  نت  رب  دحا  رد جـنـگ  ـبـر کـه  ما ـن پـیـ هار پـیـ یـعـنـی : 

دوب . دهاوخ  ترضح  نآ  هارمه  مئاق  مایق  ماگنه  هب  همه  تشاد ،  مان 
دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  5 ـ

افنآ و اهب  يدهم  نا  اندنعل و  اهنا  نار و  یـسوم بـن عـمـ یلا  تراص  مث  بیعـش ،  یلا  تراصف  مالـسلا  هیلع  مدآل  یـسوم  یـصع  تناک  )) 
یسوم اهب  عنصی  ناک  ام  اهب  عنصی  مالسلا  هیلع  انمئاقل  تدعا  تقطنتسا ،  اذا  قطنتل  اه  ـ نا اهترجش و  نم  تعزتنا  نیح  اهتئیهک  ءارـضخ  یه 

( 618 . (( ) اهناسلب نوکفءای ـ  ام  فقلت ـ  تیقلا  ثیح  اهنا  رم و  ؤت  ام  ـهـا تـصـنـع  نا مال و  ـ سلا ـه  یل نار عـ بـن عـمـ
ربمایپ نادناخ  دز مـا  نآ عـصـا نـ ـنـک  یا دیسر و  یـسوم  هب  هاگنآ  ربمایپ و  بیعـش  هب  وا  زا  دوب . مدآ  لام  تسخن  یـسوم  ياصع  ین :  یـعـ

تسا .  هدش  هدیرب  تخرد  زا  هک  یماگنه  ناسب  تسرد  تسا ،  گنر  زبس  هک  ما  هدید  ار  نآ  هزات  نم  تسا . 
 ، نآ زا  یمارگ  نآ  تسا و  هدـش  هداـمآ  اـم ، مئاـق  يارب  دـیوگ و  یم  نخـس  ادـخ  تردـق  هب  دوـش ، هتـساوخ  هـک  یما  هـنـگـ ـا ، ـص نآ عـ

هدنکفا هک  یماگنه  دـهد و  یم  ماجنا  دـبا  رو یـ ـتـ ـسد ـچـه  نآ ـا هـر  ـص نآ عـ و  درب . هرهب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هک  درب  یم  هرهب  هنوگنامه 
. دزاس یم  لطاب  دعلب و  یم  ار  همه  دنشاب ، هتفاب  راگزور  نادایش  نازادرپغورد و  نارحاس و  ناراکبیر و  هک فـ ار  هچنآ  ره  دوش 

همرکم هکم  رد  ع )  ) يدهم ماما 
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همرکم  هکم  رد  ع )  ) يدهم ماما 
همرکم  هکم  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دریگ ار بـه کـف مـی  ترد  تر قـ نآ حـضـ نآ ،  رب  مکاح  ماظن  یشاپورف  هکم و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  مدرم  تعیب  زا  سپ 

دوش . یم  طلسم  هعماج  هرادا  زکارم  تالیکشت و  رب  و 
نآ شخب  تاـجن  یحالـصا و  تکرح  اـب  دـناوت  یمن  راـگزور  نآ  رد  مکاـح  دادبتـسا  اـهنت  هن  هک  ددرگ  یم  تفاـیرد  نـینچ  تاـیاور  زا 

رارق مالـسلا  هیلع  ماما  تکرح  ورملق  رد  تعرـس  هب  نآ ،  نوگانوگ  قطانم  هکم و  هک  تسا  نآ  رگناشن  هکلب  دـنک ، ییورایور  ترـضح ، 
دوش . یم  مکاح  اج  همه  رب  تلادع  يورین  دریگ و  یم 

يونعم يدام و  یگدنز  نیمءات  رب  هوال  عـ گرزب ،  رگحالصا  نآ  تلاسر ،  یحو و  نیمزرـس  نوئـش  روما و  ریبدت  نتفرگ  فک  هب  زا  سپ 
دنز . یم  تسرد  زین  يا  هقباس  یب  ياهراک  تامادقا و  هب  شریذپان ،  فصو  يزیر  همانرب  رب  هعماج 

زا : دنترابع  ترضح  ياهراک  نآ  زا  یخرب 
دوخ  یلصا  دودح  هب  مارحلادجسم  ندنادرگ  زاب  1 ـ

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
( 619  ... . (( ) هساسءا یلا  هدری  یتح  مارحلا  دجسملا  مده  مئاقلا  ماق  اذا  )) 

ار بـه ـیـم  هار ـ با ما  ـد و مـقـ نادر زاـب مـی گـ نآ  یلـصا  دودـح  هب  ار  مارحلادجـسم  دزیخ  یم  اـپب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هـک  یماـگنه  ین :  یـعـ
دهد . یم  لاقتنا  نآ  ها نـخـسـتـیـن  ـگـ یا جـ

هد هدوز شـ ـ فا نآ  بـر  ـو ، ـس زا هـر  هد و  ـ ـش هداد  شرتسگ  اهراب  نونکات  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مارحلادجـس  ـیـم کـه مـ ناد مـی 
 ، تسا هدیسرن  درک ، یشکطخ  نآ  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  يا  هطقن  ـش و  یو یلصا خـ تیعـضو  هب  مه  زاب  اهنیا  همه  اب  ـا  ما ـت ،  ـسا

تسا .  هورم ))   )) و افص ))  )) نایم هک  دشاب  یم  يا  هطقن  ای  ( 620  (() هروزح  )) زا نآ  یلصا  دودح  اه و  هیاپ  هک  ارچ 
 : تفگ یم  دیسرپ و  یم  مارحلادجـسم  دودح  زا  هک  يدرف  ـخ  ـسا رد پـ ـد کـه :  نا هدروآ  مال  ـ ـسلا ـه  یل قدا عـ ـ ـص ما  ـ ما زا  ار  بل  ـن مـطـ یا

هن ))؟  ای  تسا  نآ  وزج  دنا ، هدوزفا  مارحلادجسم  هب  ار  هچنآ  ایآ  ))
لیعامـسا میهاربا و  هک  یطخ  هشقن  نآ  هب  زونه  نآ ،  تحاسم  هب  اـهندوزفا  نیا  همه  اـب  تسا و  مارحلادجـسم  وزج  همه  يرآ !  : )) دومر فـ

( 621  .(() تسا هدیسرن  دندرک ، میسرت  دجسم  يارب 
دومرف : و 

( 622  . (( ) میهاربا طخ  يذلا  کلذف  یعسملا ،  یلا  ةروزحلا  نیب  ام  ۀکمب  میهاربا  طخ  )) 
یشکطخ و نیا  درک و  یشکطخ  تسا  یعیـسو  لحم  يا کـه  تـا نـقـطـه  هروز ))  حـ  )) نا رد مـکـه مـیـ مال  ـ ـسلا ـه  یل ـیـم عـ هار ـ با یـعـنـی : 

تسا .  دجسم  دودح  هشقن ، 
افص و نایم  ار  مارحلادجسم  زا  يدید  ياهتمـسق جـ رد  ندناوخ  زامن  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میعن ))  ـیـن بـن  ـس حـ  )) و نـیـز

( 623 ... .) دندرک یم  فاوط  افص  ات  نیا  زا  شیپ  مدرم  دندرک و  نییعت  هورم ، 
دومرف : یم  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  دروم  رد  یناشاک  ضیف  موحرم 

دهد : یم  لامتحا  ود  ءافصلا )) . دجسم  نم  نوجحی  يرگید ((  هخسن  ربانب  ای  ءافصلا )) . یلا  نوج  سا یـحـ ـ نلا نا  فـکـ )) 
دندرک . فاوط  افص  ات  مدرم  هک  دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  هکنیا :  تسخن 

( 624 .) دنتسب یم  مارحا  دجسم  زا  هکنیا :  مود 
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یمارحلادجسم زا  رتگرزب  رای  بـسـ ـل ،  ـصا رد  مار  ـ حلاد ـجـ ـس ـت کـه مـ ـسا ـن نـکـتـه  یا ـگـر  نا بـیـ تا ،  ـ یاور ـن  یا ـه  ـصال لا خـ بـه هـر حـ
دـشک و یم  بقع  ار  دجـسم  هدـننک  هطاحا  راوید  دـیام ، رو نـ مال ظـهـ ـ ـسلا ـه  یل يدـهم عـ ماما  هک  یماگنه  میرگن و  یم  نونکا  هک  تسا 
دا مـی کـنـد دندرک بـنـیـ یشکطخ  مارحلادجسم  يارب  ار  نآ  لیعامـسا  میهاربا و  هک  يا  نا نـقـطـه  هـمـ نآ ،  یل  ـ ـصا هاگیاج  رب  يراوید 

نآ ناشخرد  رصع  رد  زین  هّللا  تیب  نارئاز  رامـش  هک  هژ  ـ یو دزاس بـ یم  ناسآ  ناقـشاع  يارب  ار  تسود  هناخ  در  ـ گر فاو بـ طـ را ، ـن کـ یا و 
دسر . یم  رفن  نویلیم  اههد  هب  یمارگ ، 

نآ  یلصا  هاگیاج  هب  میهاربا  ماقم  ندنادرگزاب  2 ـ
دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دمآ  هتشذگ  تیاور  رد 

دنادرگ )). یم  زاب  نآ  یلصا  هاگیاج  هب  ار  میهاربا  ماقم  دزیخاپب ... مئاق  هک  یماگنه  ))
نامز رد  هرخص ،  نآ  تسا و  هداتسیا  نآ  يور  هبعک  نتخاس  ماگنه  هب  گرزب  ربمایپ  نآ  هک  تسا  يا  هرخص  میهاربا ،  ماقم  هک  میناد  یم 

هب نآ  هاگیاج  زا  ار  ماقم  تفرگ ،  فک  هب  ار  تفـالخ  رم )) عـ  )) ـی کـه ما تسا و هـنـگـ هدوب  هبعک  راوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ 
داد . لاقتنا  يرگید  هطقن 

نید رد  هک  ار  یتعدـب  ره  هک  دومرف  ررقم  تفرگ  فک  هب  ار  هعماج  روما  مامز  ناـمثع ،  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤم  ریما  هک  یماـگ  هـنـ
ماقم  )) هک تفرگ  میمـصت  هلمج  زا  دنادرگزاب و  یمارگ  ربمایپ  تنـس  هریـس و  هب  ار  اه  هویـش  روما و  همه  دزاس و  دوبان  تسا  هدمآ  دـیدپ 

هدـنزاس و ماگ  ره  اـب  هک  یناشیدـنا  دـب  ناگـشیپ و  قاـفن  ماـما  دـهد ، تشگزاـب  تسا  هبعک  راوج  هک  نآ  تسخن  يا  ار بـه جـ میهاربا )) 
دنتخادنا . هار  هب  زات  تخات و  دنتشادرب و  شروش  هب  رس  دندرک  یم  ینمشد  یمارگ ،  نآ  یحالصا 

ماقم هجیتن  رد  دراذگاو و  رگید  تقو  ير بـه  ـل مـهـمـتـ یا ـ ـس ـر مـ طا ار بـه خـ هلءا  ـ ـس ـد کـه مـ ید بـهـتـر  ـط ، یار ـ ـش نآ  رد  ـی ،  مار نآ گـ
تسا .  هدنام  تسین ،  نآ  یلصا  هاگیاج  هک  يا  هطقن  رد  نونکات  میهاربا 

هبعک و راوـج  هب  میهاربا ))  ما  مـقـ  )) ندـینادرگزاب همرکم ،  هکم  رد  روـهظ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ياـهراک  هلمج  زا  ورن  ـ یا زا 
مزال رگید  تروص  نآ  رد  هک  ارچ  دزاس  یم  ناـسآ  ار  ادـخ  هناـخ  درگ  رب  فاوط  هک  تسا  ییاـهراک  زا  نیا  تسا و  نآ  یلـصا  هاـگیاج 

، اـهقف یخرب  ياو  هب فـتـ نونکا  هچرگ  تسا ،  یفاـک  هبعک  درگرب  فاوط  اـهنت  هکلب  دـشا ، ما بـ ـن و مـقـ کر نا  اـهنت مـیـ فاوـط  هک  تسین 
 ، هبعک درگ  رب  فاوط  دوش و  یم  هتـشادرب  دوخ  یلـصا  ياجب  ماـقم  نداد  تشگزاـب  اـب  نیا ،  هک  تسا  بجاو  ماـقم  نکر و  ناـیم  فاوط 

دنک . یم  تیافک 
بجاو  فاوط  زا  عنام  یبحتسم  فاوط  زا  يریگولج  3 ـ

دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
( 625  . (( ) فاوطلا دوسءالا و  رجحلا  ۀضیرفلا ،  بحاصل  ۀلفانلا  بحاص  ملسی  نا  هیدانم :  يدانی  نا  لدعلا  نم  مئاقلا  رهظ  لوءا مـا یـ )) 

 ! مدرم يا  ناه   : )) هک ددرگ  یم  نالعا  وا  فرط  زا  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  تلادع  ياه  هناشن  نیلوا  ین :  یـعـ
دنهاوـخ یم  هک  ـی  نا ـ ـس دو بـه کـ ـ ـسالار را حـجـ فاو و کـنـ رد طـ ار  دوـخ  ياـج  تسا  هداد  ماـجنا  ار  شیوـخ  بـجاو  فاوـط  سک  ره 

دنک )). راذگاو  دنهد ، ماجنا  بجاو  فاوط 
هک يا  هنوگ  هب  دندرگ ، یم  وربور  فاوط  هماگنه  هب  تیعمج  ياسآ  لیس  مو  ـنـد بـا هـجـ شا رد مـکـه بـ ـم حـج  ـسو رد مـ ـی کـه  نا ـ ـس کـ

دنتفا . یم  اپ  ریز  هبعک ،  فارطا  رد  تیعمج  لیس  دیدش  راشف  رثا  رب  یخرب  دنوش و  یم  فلت  یخرب  هاگ 
هناهب هب  هک  تسا  نیگنس  يا  ـهـ تا ـ یلا ریگاپ و مـ تسد و  نیناوق  عناوم و  تالکشم و  دوجو  اب  تیع  را جـمـ مو و فـشـ ـن هـجـ یا هزا هـمـه  تـ

هیلع يدهم  ماما  روهظ  رصع  رد  هک  تسا  نشور  و  تسا .  مار  ـ حلا هّللا  نارئاز بـیـت  هار  رس  اهروشک ، زا  يرایسب  رد  فلتخم  نیوانع  اه و 
طورش دویق و  رگید  ازیو و  رفس ، زاوج  زا قـبـیـل :  تا حـج ،  ـ مد طو بـه مـقـ ـ بر ـیـر مـ گا ـت و پـ ـسد تارر  ـن مـقـ یا ـی  ما هک تـمـ مالـسلا 
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یعیبط دوش ، یم  رـسیم  یطرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  ناگمه ،  يارب  هّللا  تیب  ـفـر  ـس ددر و  یم گـ اغلا  همه ،  همه و  رفک ، دـالب  زا  یتادراو 
دوسالارج مال حـ ـ سا در کـعـبـه و  فاوط بـر گـ هک  تسا  هاگنآ  دراذگ و  یم  شیازفا  هب  ور  يا  هدرتسگ  روط  نارئاز بـه  را  تسا کـه شـمـ

یم رتـشیب  شاداـپ  باوث و  يارب  هکلب  دـننک ، یمن  هدنـس  ـش نـیـز بـ یو ـب خـ جاو لا  ـمـ عا هب  نارئاز  زا  یخرب  هک  هژیو  هب  دوش ، یم  تخس 
دنهد . ماجنا  یبحتسم  زامن  فاوط و  دنهاوخ 

هدومن و هدنـسب  شیوخ  بجاو  فاوط  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  ادخ  هناخ  نارئاز  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  تسا  ته  بـه هـمـیـن جـ
دننک . زاب  جح  بادآ  تابجاو و  ماجنا  روظنم  هب  نارگید  يارب  ار  نادیم 

ادخ  هناخ  نادزد  رفیک  4 ـ
دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

( 626  ! (( ) هللا قارس  ءال  ؤه  لاق :  مهب و  فا  ـهـم و طـ ید ـ یا ـذ بـنـی شـیـبـۀ و قـطـع  خءال ما ،  ـ قد ول قـ ـنـا  مئا نا قـ ـا  ما )) 
رفک هب  ار  نانآ  تسد  ریگتـسد و  دـنا ، هناخ کـعـبـه  راددـیلک  هک  ار  هبیـش ))  ینب   )) دـیامن مایق  ام  مئاق  هک  یماـگنه  دیـشاب  شوهب  ینعی : 

دنسدقم . ناکم  نآ  تاناکما  لاوما و  ادخ و  هناخ  نادزد  نانآ ،  هک  ارچ  دنادرگ ، یم  ار  نانآ  درب و  یم  ناشناهانگ 
دومرف : رگید  تیاور  رد 

( 627  ! (( ) ۀبعکلا قارس  ءال  ؤه  اهیلع : و کـتـب  يد بـنـی شـیـبـۀ ...  ـ یءا و قـطـع  )) ... 
دنا )). هبعک  نادزد  اهنیا   : )) هک ددرگ  یم  بصن  يا  هتشون  نانآ  هنیس  رب  درب و  یم  ار  هبیش ))  ینب   )) تسد ینع :  یـ

ـت و مد يا خـ هدر و بـجـ ـه کـ ـض ار قـبـ ما  ـن مـقـ یا ـل  ـس ـل بـه نـ ـس ـنـد کـه نـ نآ نارادد  ـ یل ناراز کـعـبـه و کـ ـتـگـ مد خـ ـیـبـه ،  ــش بـنـی 
هک هنوگره  دـنروخ و  یم  اوران  هب  دـنرب و  یم  دـنا  هدرک  هیدـه  هللا  تیب  هب  مدرم  هک  ار  يرئاخذ  تاناکما و  لاوما ،  ـه ،  نا ـ قدا ـ ـص شـال  تـ

و دمان ... یم  هبعک ))  نادزد   )) ار نانآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دننک . یم  فرصت  نآ  رد  تساوخ  ناشلد  ياوه 
ناگماکدوخ و هـمـه نارگتراغ ،  رگید  يارب  ات  دـننادرگب  ار  نانآ  دـهد  یم  روتـسد  هکلب  دـنک ، یمن  هدنـسب  نانآ  تسد  ندـیرب  هب  اـهنت 

رفیک هک  دننادب  دنشاب و  زو  ـ مآ تر  ـگـیـز و عـبـ نا تربع  دننک ، یم  فرصت  اوران  هب  نارگید  دوخ و  تاناکما  اهتورث و  رد  ـی کـه  نا ـ ـس کـ
تسا .  ترخآ  رد  زین ، نیگمهس  راب و  تفخ  باذع  ایند و  رد  تلادع  ریشمش  اب  راکزواجت  تسد  عطق  مدرم ،  دودح  قوقح و  هب  زواجت 

 ، یعاـمتجا یـسایس ،  ياـه  هما  ـ نر رب بـ هوـالع  هک  تـسا  هـمرکم  هـکم  رد  مالـسلا  هـیلع  يد  ما مـهـ ـ ما هژ  ـ یو در  ـ کل زا عـمـ ـی  خر ـنـهـا بـ یا
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  ياهشخب  رد  هک  دراد  اهرهش  رگید  ناسب  هکم ،  يارب  یگنهرف ...  یندم  ییاضق ،  یهافر ،  يداصتقا ، 

هرونم هنیدم  رد 

هرونم  هنیدم  رد 
هرونم  هنیدم  رد 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
ار هکم  هقط ،  نآ مـنـ هرادا  يار  يا بـ ـه  ـش ـیـ پاور اراک و پـ درف  شنیزگ  مدرم و  نوئـش  میظنت  روما و  ریبدت  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 

روما هرادا  يارب  وا  هدیزگرب  دنروش و  یم  ناراکتیانج  یخرب  هک ،  زا مـ تر  نآ حـضـ جور  زا خـ سپ  اما  دنک ، یم  كرت  هنیدم ،  يوس  هب 
دنناسر . یم  لتق  هب  ار ،

بوکرس ار  راکزواجت  یـشروش و  هور  نیا گـ ددرگ و  یم  زاب  هکم  هب  دسر و  یم  یمارگ  نآ  هب  هار  نایم  رد  كانلوه  تیان  ـن جـ یا خـبـر 
هنیدـم يوـس  هب  روـما ، هرادا  يارب  رگید  تیـصخش  بـص  ـی کـنـد و بـا نـ مر زا بـن بـ ار  هـنتف  بوـشآ و  گرب  خاـش و  هـشیر و  هدوـمن و 

دیامن . یم  تکرح 
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اهراک نآ  هلمج  زا  میرذگ .  هرا مـی  ـ ـشا اهنت بـا  اجنیا  رد  ام  اما  دراد  حیـضوت  ریـسفت و  هب  زاین  هک  دـنز  یم  تسد  ییاهراک  هب  هنیدـم  رد 
دشک . ... یم  شتآ  هب  دنک و  یم  جراخ  ار  اهدسج  دفاکش و  یم  ار  اهربق  یخرب  هک :  تسا  نیا 

باوج  لا و  ؤس  کی 
دنک ؟ یم  تکرح  اجک  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نآ ،  نوئش  میظنت  هرونم و  هنیدم  زا  سپ 

ـتـه ـشر را  زا کـنـ ـت مـی کـنـد و  کر قارع حـ يوـس  هب  هروـنم  هنیدـم  زا  ترـضح  نآ  هـک  ددرگ  یم  ـت  فا ـ یرد ـن نـکـتـه  یا ـی  تا ـ یاور زا 
دسر . یم  فجن  هب  هاگنآ  درذگ و  یم  ءاحفر ))  )) و لئاح ))   )) و شـمـر ))  )) يا ـهـ هو کـ

ود نیا  خـساپ  دوب ؟ دـهاوخ  اجک  وا  هنالداع  یناهج و  تموکح  زکرم  تختیاپ و  و  ددرگ ؟ یم  رقتـسم  اجک  رد  قارع  لخاد  رد  هکنیا  اـما 
. دناوخ میهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  ار  لا  ؤس 

وا یناهج  تختیاپ  ای  ع )  ) يدهم ماما  تموکح  زکرم 

وا  یناهج  تختیاپ  ای  ع )  ) يدهم ماما  تموکح  زکرم 
وا  یناهج  تختیاپ  ای  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  زکرم 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
ـهـر ـش هد ،  ـ ـش دا  ـجـ یا ـا  هلا ـ ـس ـن  یا رد  هک  ینوکـسم  قطاـنم  رطاـخ  هب  تـسا و  رتـمولیک  هد  زا  رتـمک  فـجن ،  هفوـک و  ناـی  ـت مـ فا ـ ـس مـ

تسا .  هدش  لصتم  ـه ))  فو کـ  )) بـه نـجـف ))  ))
هیلع موصعم  ناماما  زا  هدیـسر  تیاور  قبط  هک  ارچ  دبای  یم  يرابهوکـش  تیعقوم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روه  زا ظـ پـس  ـه ،  فو کـ

دش . دهاوخ  وا  تلود  تختیاپ  نآرق و  مالسا و  یناهج  هنالداع و  تموکح  زکرم  اجنآ  مالسلا 
دروم : نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  کنیا 

دومرف : مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  نوماریپ  ینایب  نمض  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  1 ـ
ـد حال ـۀ  مل ـنـه و ال مـظـ ید ـی  ـض الا قـ ـا  مرا ـ غال هقتعءا و  هارتشا و  الا  املـسم  ادـبع  كرتیالف  اهب ، هلزنم  نوکیف  ۀـفوکلا  یلا  لبقی  مث  )) ... 

هلایع قحلا  هنید و  هنع  یـضق  الا  لیتق  لت  و ال یـقـ ـا ـ  هل ـ هءا یلا  ـۀ  مل ـ ـس ـۀ مـ ید فـ يدا ثـمـنـه ـ  الا  ـقـتـل عـبـد  یال ـا و  هدر ـالا  سا  ـ نلا مـن 
اناودع )). اروج و  املظ و  تئلم  امک  الدعو ، اطسق  ضرالا  ءالمی  یتح  ءاطعلا ، یف 

هّللا یل  لآ مـحـمـد صـ ـل مـن  جر نکسی  ال  ۀبیط ،  ضرءا  یه  حون و  نکـسم  تناک  امنا  ۀبحرلا  ۀبحرلا و  هتیب  لهءا  ـکـن هـو و  ـس و یـ ))
( 628  . (( ) نوبیطلا ءایصوءالا  مهف  ۀیکاز ،  ۀبیط  ضرءاب  الا  لتقی  هلآ و ال  هیل و  عـ

یم ار  وا  هکنیا  زج  دنام ، یمن  يدـنب  رد  یناملـس  هدر مـ بـ ـت .  ـسوا لز  ها و مـنـ ـ گرار دروآ کـه قـ يور مـی  ـه  فو ـپـس بـه کـ ـس یـعـنـی : 
دزادر و یم پـ ار  نآ  هکنیا  زج  دنام  یمن  يا  هملظم  دـهد و  یم  ار  وا  نید  هکنیا  رگم  دـنا ، يرا نـمـی مـ ـکـ هد دزاس و بـ یم  دازآ  درخ و 

دنک یم  نیمءات  ار  وا  هداوناخ  هتخادرپ و  ار  وا  نید  هکنیا  زج  دنام  یمن  يا  هتشک  دهد و ... یم  ار  وا  هید  هکنیا  رگم  دنام  یمن  يا  هتـش  کـ
هماگنه هب  هک  هنوگنامه  دیامن ، یم  داد  لدع و  زا  راشرـس  ار  نیمز  هک  ـی  یا ـجـ نآ ـد تـا  یا یم نـمـ میظنت  ار  اهراک  ریبدـت و  ار  روما  همه  و 

تسا .  زیربل  روج  ملظ و  زا  وا ، روهظ 
مال و ـ ـسلا ـه  یل حو عـ تر نـ ـ ـض نکـسم حـ هاگرارق و  هک  يا  هطقن  ناـمه  دـننک ، یم  تنوکـس  هبحر ))   )) رد شناد  ـ نا تر و خـ ـ ـض نآ حـ

نکـسم هزیکاـپ ،  كاـپ و  نیمزرـس  رد  زج  تلاـسر ،  یحو و  ناد  ـ نا زا خـ يدرم  چـیه  هـک  مـیناد  یم  و  دوـب . هزیکاـپ  كا و  ـیـن پـ مزر سـ
ناگدیزگرب نا و  ـ کا ـشـیـن پـ نا مال جـ ـ سلا ـه  یل ـش عـ ناد ـ نا يد و خـ ما مـهـ ـ ما و  ـیـد . سر تدا نـ كا بـه شـهـ نیمزرس پـ رد  زج  دیزگنرب و 

دنتسه . ...
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تفگ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  لضفم  2 ـ
ۀفوکلاب ))؟  نونوکی  نینم  ؤملا  لک  يالوم ...  ای  )) 

ـثـر کءا ندو  ـ یل ـم و  هرد ـی  فلءا سر مـنـهـا  ۀـلاجم فـ نغلبیل  اهیلاوح و  وءا  اهب  ناک  الا  نم  ؤم  یق  ـبـ یال هللاو ...  يا   : )) مـال ـ ـسلا ـه  یل لا عـ قـ
( 629 . (( ) اهب وه  الا و  نم  ؤم  قبی  مل  ۀفوکلا ،  لخد  مئا و  ـ قلا ما  اذا قـ ـه  نا سا  ـ نلا

تسیز ))؟  دنهاوخ  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  رصع  رد  نیتسار  نانم  ؤم  همه  ایآ  مرورس ...!   : )) یـعـنـی
رازه ود  زرم  زا  نآ ،  نیمز  زا  رتم  ره  هک  تفای  دهاوخ  یشزرا  اهب و  هفوک  دوب و  دنهاوخ  نآ  نوماریپ  ای  هفوک  رد  همه  يرآ ...!  : )) دومرف

وا یناهج  هنالداع  تموکح  زکرم  اجنآ  دش و  هفوک  رهـش  دراو  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  هب  نامیااب  مدرم  و  تشذگ .  دـهاوخ  مهرد 
تساجنآ )).  رد  ناگدروآ  نامیا  ياهلد  هراومه  دنشاب و  اجنآ  رد  دنراد  یم  تسود  دیدرگ ،

دومرف : دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  3 ـ
( 630  . (( ) ۀنیدملاب راد  نم  یلا  بحءا  ۀفوکلا  یف  لجرلا  عضومل  )) 

تسا .  هنیدم  رد  يا  هناخ  زا  رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  هفوک ،  رد  نیمز  مدق  کی  ياج  ینعی : 
دومرف : مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نوماریپ  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  4 ـ

نویاعتی الف  مهرودص ،  یلع  مهفاتکا و  نیب  حسمیف  اهلک : قافآلا  یلا  الجر  رـشع  ۀغـضبلا  ۀئامثالثلا و  ثعبیف  ۀفو :  ـ کلا یلا  ـع  جر ثـم یـ )) 
( 631 ... .(( ) ءاضق یف 

هتـسراو و هتـسیاش و  تیـص  ـخـ ـش ـد  ـص ـیـ ـس زا  رتارف  یناهج ،  هنالداع  هاگیاپ  نآ  زا  ددرگ و  یم  زاب  هفوک  هب  ترـضح  نآ  سپـس  ینعی : 
نا ـر جـهـ سار ـت هـسـتـنـد بـه سـ سا ـیـر و کـیـ بد ـی و تـ یآرا ـت و کـ عا او و شـجـ ملع و تـقـ نادیم  رد  ینامرهق  مادک  ره  هک  هدش  هتخاس 

دراد . یم  لیسگ 
یملع و ـکـل  ـش ـه و مـ ما ـ نر رد هـیـچ بـ هک  دـنوش  یم  نینچ  نانآ  دـیاس و  یم  ناـنآ  هنیـس  رب  ار  شیوخ  كراـبم  زاـسنوگرگد و  ـت  ـسد

دنیامن . یم  میظنت  تیارد  اب  ار  هعماج  یعامتجا  یهقف و  یقالخا  یگنهرف ،  نوئش  دننام و  یمن  او  یسایس  یقوقح و 
دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  5 ـ

( 632 . (( ) ءالبرک رهنب  ۀفوکلا  تویب  تلصتا  هلآ ...  ـه و  یل هللا عـ یل  لآ مـحـمـد صـ مئا  ما قـ اذا قـ )) 
هک دبای  یم  شرتسگ  نانچ  اجنآ ، و  دزاس ـ  یم  یناهج  ياوقت  تلادع و  هاگیاپ  ار  هفوک  دنک ـ  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  ین :  یـعـ

دسر . یم  البرک  رهش  هب  هفوک  يا  هناخ 
دیسرپ : دروم  نیا  رد  لضفم  6 ـ

نینم ))؟  ؤملا  عمتجم  يدهملا و  راد  نوکت  نیءاف  يدیس ...!  ای  )) 
ۀـل و ـهـ ـسلا ـجـد  ـس مـ ـیـن :  مل ـ ـس ـ ملا مئانغ  مسقم  هلام و  تیب  اـهعماج و  همکح :  سلجم  ۀـفوکلا و  ـه :  کل راد مـ  : )) مـال ـ ـسلا ـه  یل لا عـ قـ

... . (( ءالبرک اهروصق  نوراجیل  الیم و  نیسمخ  ۀعبرءا و  ۀفوکلا  نریصتل  و  بهذ ...  نم  ربشب  عبسلا ـ  ضرءا  نم  اربش ـ  ير  ـتـ شا ـع  ـضو مـ
( 633)

دوب ))؟ دهاوخ  اجک  رد  قح ،  هب  صاخ  ناگدروآ  نامیا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هاگرارق  مرورس !   : )) ین یـعـ
هلهس دجسم  لاملا ،  تیب  یلصا  زکرم  نآ و  عماج  دجسم  وا ، هنالداع  تواضق  زکرم  دوب و  دهاوخ  هفوک  ترضح ،  نآ  تختیاپ  : )) دومرف

هفوک .  یکیدزن  رد 
هب نآ  تحاس  ـد کـه مـ با شر مـی یـ ـتـ ـس نانچ گـ دنک و  یم  يربارب  الط  اب  هک  دبای  یم  ییاه  شزرا و بـ نآ ،  ـیـن  مزر ـ ـس ـهـر و  ـش نآ  و 

. دبای یم  دادتما  البرک  ات  نآ  ياهرصق  دسر و  یم  لیم   54
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ناهج رسارس  رد  دجسم  نیرتگرزب 

ناهج  رسارس  رد  دجسم  نیرتگرزب 
ناهج  رسارس  رد  دجسم  نیرتگرزب 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
زامن هتفه ،  مایا  هعمج و  ياهزور  اهنآ ، رتشیب  رد  دنتوافتم و  مه  اب  نامتخاس  تحاسم و  رظن  زا  دنرایـسب و  یتیگ  رـسارس  رد  ـا  هد ـجـ ـس مـ

ددرگ . یم  اپرب  تعامج  هعمج و 
ـز یا جـ ـر ، جا را و فـ ـ کد ـد یـا بـ ـشا هشیپ بـ تلادع  راکوکین و  هاوخ  يدرف ،  ره  هب  يادتقا  تعامج و  زامن  تنـس ،  لها  هناگراهچ  بهاذم 
ار کـه تلاد  عـ ـت ،  عا ما جـمـ ـ ما رد  ـت  سا هلآ  ـه و  یل هّللا عـ یل  ـ ـص ـبـر  ما ـل بـیـت پـیـ ها ـب  هذ ـیـعـه کـه مـ ـش ـب  هذ ـا مـ ما ـنـد  ناد مـی 
هر ـیـ ـس ـت کـه  ـسا سا  ـ ـسا نیا  رب  دـناد و  یم  طرـش  تسا ،  ینید ))  تاـمرحم  كرت  تاـبجاو و  ماـج  ـ نا ـگـی و  ـش ـیـ پاور پـ  )) موهفم بـه 

زامن سک  ره  اب  دننک و  یم  ادتقا  دیلقت ، عجارم  الـضف و  نیدـهتجم ،  ناروشناد ،  هب  ار  شیوخ  ياهزامن  هک  تسا  هدوب  نیا  نا بـر  شـیـعـیـ
دنناوخ . یمن  تعامج 

ادخ هاگشیپ  رد  وا  زامن  تیلوب  ـه مـقـ جرد دشاب ، رت  هتسجرب  اوقت  تلادع و  شناد ،  رظن  زا  نازیم  ره  هب  تعامج  ما  ـ ما ـت کـه  ـسا ـن  ـشور
دراد . يرتهوکشرپ  رتشیب و  باوث  شاداپ و  یناسنا ،  نینچ  اب  زامن  دشاب و  یم  رتکیدزن  قح  هاگراب  هب  رتشیب و 

اهشزرا همه  رهظم  تالامک و  لیا و  ـی فـضـ ما ـتـی مـجـمـع تـمـ سار مو کـه بـ ـ ـص ياو مـعـ ـ ـش ـت پـیـ ما ـ ما زا بـه  نـمـ بـه هـمـیـن جـهـت ، 
هنافـسءاتم اما  تسا .  يرگید  زامن  وا  هب  يادـتقا  اب  زامن  هک  تسین  يدـیدر  تسا و هـیـچ تـ ریذـپان  فصو  شاداپ ،  رظن  زا  تساهییالاو  و 

باوث يدابع و  گرزب  شاداپ  نیا  زا  نونکات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  دیحوت ، گرزب  ياوشیپ  تلحر  ما  زا هـنـگـ یمالسا  تما 
تسا .  هتشگ  مورحم  نآ  دنمهوکش  تارثا  ریذپان و  فصو 

ياو ـ ـش زا بـا پـیـ شادا نـمـ هد و بـه پـ ـ ـش رو  هرهب  گرزب  تمعن  نیا  زا  هاگآ  ناناملـسم  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نامز  يرآ ! 
گرزب هضیرف  نیا  یتدـم  تفاـی  ناـکما  زین  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  ـتـنـد و  ـش با گـ ـیـ ما لا کـ ـ ـس ـن  ید تد چـنـ مو بـه مـ ـ ـص مـعـ

دندرگ . رختفم  شزامن  وا و  تماما  تکرب  هب  مدرم  دراد و  اپب  شیوخ  تماما  تعامج و  هب  ار  یمالسا 
نایعدـم تسدـب  تعامج  هع و  ياهزامن جـمـ تماما  دـش و  هتـسب  تکرب  تمحر و  باب  نیا  هاگنآ  دوب و  یهاـتوک  نارود  هک  غیرد  اـما !

نز نآ  دنزرف  ناسب  یناراک  تشز  تفر و  رار گـ نا قـ ـ نآ را  ـحـصـ نا رد  اهدجـسم  داتفا ، عاجترا  دادبتـسا و  هدناشن  تسد  يارما  تفالخ و 
 ، لا مـسـتـی رد حـ يد کـه  ـ یل ـیـر پـ ما ـد بـن عـقـبـه ))  یلو  ، )) ـن ماد هدولآ  را و  ـسـت و تـبـهـکـ مد ـر بـ ـص نآ عـنـ شرـسپ  هراوخرگج ، 
غار ـتـفـ ـسا ـش  یو بار خـ ـی بـه مـحـ گراو رد مـیـخـ يور  هدایز  یتسم و  تدـش  زا  دـناوخ و  تعکر  راهچ  تعاـمج ،  هب  ار  حبـص  زاـم  نـ

تردق تاناکما و  اهتسپ و  مه  هک  يراکبیرف  دیلپ و  رصانع  شامق  نیمه  زا  رگید  يرایـسب  و  دومن ... ییارـس  هوای  زا  لا نـمـ رد حـ در و  کـ
دنتساوخ . شیوخ  تایانج  تمدخ  رد  ار  اهدبعم  بارحم و  دجسم ، نییآ ،  نید ،  مه  دندروآرد و  شیوخ  راصحنا  هب  ار  یلم 

زامن دنتسناوتن  مالسلا  هیل  ير عـ نسح عـسـکـ ماما  ترضح  ات  هتفرگ  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  زا  موصعم  ناما  ـ ما زا  هـیـچـیـک  يرآ ! 
مه هبترم  کی  يارب  ار  زامن  هک  تفاین  ار  نآ  ناکما  هزاجا و  مکاح ،  دادبتسا  يوس  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یتح  دنناوخب ، تعامج 

دندوب . هدز  هکس  شیمارگ ،  مان  هب  دوب و  دهعتیال  حالطصا و  هب  هکنیا  اب  دیامن  هماقا  تسا ،  هدش  هک 
یم هجوت  اجنادب  اوقت  نا و  ـمـ یا تلاد و  قح و عـ هنشت  ياهلد  همه  هفوک ،  رد  رارقتسا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترض  رو حـ زا ظـهـ ـا پـس  ما

دننک . ترجه  اجنادب  هک  دنشوک  یم  دنزود و  یم  اجنادب  مشچ  نیمز  هرک  رسارس  رد  نایعیش  رتشیب  دبای ،
زا 60 ـال بـیـش  بر نآ بـا کـ هل  ـ صا ـنـکـه فـ یا اب  تفای و  دهاوخ  شرتسگ  وس  ره  زا  هفوک  هک  میدناوخ  تیاور  رد  هتـشذگ  ياه  رد بـحـثـ و 
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تشگ .  دهاوخ  لصتم  ناد شـهـر  بـ ـت ،  سا ـتـر  مول کـیـ
زا وـلم  ـجـد مـ ـس ـت کـه مـ ـسا یعیبـط  تخاـس و  دـهاوخ  اـپرب  ار  هـعمج  زاـمن  هفوـک ،  هعماـج  دجــسم  رد  مالــسلا  ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما

ینارازگزامن ياه  هدوت  هوبنا  هوبنا ،  شیاجنگ  مه  زا  بـ را ، ـ گزور نآ  رد  دجـسم  یگدرتسگ  دوجو  اب  هک  ارچ  تشگ  دـهاوخ  نارازگزامن 
تشاد .  دهاوخن  دنباتش ، یم  ترضح  نآ  هب  يادتقا  يارب  هک  ار 

دوخ زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يادتقا  يارب  ءانثتـسا ، نودـب  يا  هقبط  رـشق و  ره  زا  مدرم  یمامت  هک  تسا  نآ  تیعمج  ماحدزا  نیا  ـبـب  ـس و 
ۀیقب ترضح  تماما  هب  زامن  زا  یـسک  دنرادن ، تکر  ناو حـ ـد و تـ نر ـیـنـگـیـ مز هک  یناسک  زج  دنهد و  یم  ناشن  يریذپان  فصو  قایتشا 

دزرو . یمن  فلخت  هللا 
میروآ :  یم  دروم  نیا  رد  ار  تایاور  زا  يا  هنومن  کنیا 

دیامرف : یم  دروم  نیا  رد  ینالوط  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  1 ـ
دراو اجنآ  رد  دندر ، مارآ مـی گـ وا  يار  تسا کـه بـ زازتها  رد  وا  يارب  مچرپ  هس  ددرگ ، یم  هفوک  دراو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ))... 

نآ نانخـس  هک  دنتـسه  یلاح  روش و  نانچ  رد  مدرم  دـناوخ و  یم  هب  خـطـ قا ،  ـتـ ـش هدـمآ و مـ درگ  ياه  هدوت  يارب  ددرگ و  یم  دجـسم 
دوش . یمن  هدینش  نانآ  ياه  هیرگ  نایم  رد  ترضح 

هیلع هللا  یلص  ـبـر  ما ـت پـیـ ما ـ ما زا بـه  امش بـا نـمـ تماما  هب  زامن  ربمایپ ! یمارگ  دنزرف  يا  ناه :   : )) هک دنیوگ  یم  مدرم  مود ،  هعم  رد جـ
تسین )).  امش  ینارنخس  شیاین و  زامن و  هب  ناگتفیش  لیس  يوگخساپ  دجسم  دنک و  یم  يربارب  هلآ  و 

دشاب )). هتشاد  ار  امش  تیعمج  شیاجنگ  هک  تخاس  مهاوخ  امش  يارب  يدجسم   : )) هک دهد  یم  خساپ  مالسلا  هیلع  ما  ـ ما
همه يوگخـساپ  دراد و  برد  هک 1000  دـشک  یم  ار  يریظن  یب  رابهوکـش و  دجـسم  هشقن  ددرگ و  یم  جراخ  فجن  يو  ـ ـس ها بـه  ـگـ نآ

( 634  ... .(() نارازگزام
( 635  .) تسا هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیمه  ریظن 

هن دوش  یم  ماجنا  همانرب  نیا  وا  روتسد  هب  هک  تسانعم  نیدب  ترضح ،  نآ  هب  دجسم  هشقن  ندیشک  نداد  تبسن  هک  ـت  ـسا ـن  ـشور ـتـه  بلا
دشاب . راک  رشابم  دوخ  هکنیا 

رو ـتـ سد دراذ و  ما مـی گـ گـ ار ، تشد و صـحـ هب  دوخ  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  تفایرد  تیاور  ـن  یا زا  ـچـه  نآ لا  بـه هـر حـ
دراد . برد  تسا و 1000  ریظن  یب  رشب  خیرات  رد  هک  دهد  یم  ار  يدجسم  لیمکت  دا و  نـقـشـه و بـنـیـ

دورو و يارب  مادک  ـهـا هـر  برد ـت کـه  سا یعیبط  دراد ، برد  وس 250  ره  زا  هک  مینک  روصت  تروص  نیدب  ار  دجس  نا مـ ـتـمـ خا ـر سـ گا
هب وس ، ره  زا  اهبرد ، ضرع  اـهنت  باـسح  نیا  اـب  دـشاب ، دـناوت  یمن  رتم  هس  زا  رتمک  تروص  نیا  رد  تسا و  هدرتسگ  اـهناسنا  هوبنا  جورخ 
دشاب . دناوت  یمن  رتم  هد  زا  رتمک  مه  نآ  دوش و  راوید  دیاب  زین  رگید  برد  اب  یبرد  ره  نایم  هلصاف  هک  تسا  یعیبط  دسر ، یم  رت  750 مـ

ـو ـس زا هـر  ار  يا  ـهـ برد لو  طـ رگا 750 مـتـر ، دـسر و  یم  رتم  هب 2500  وس  ره  زا  اهبرد  ناـیم  رد  اـهراوید  لوط  هک  تسا  تروصنیا  رد 
 ، نآ دو  رد خـ ار  ددع  نیا  دجـسم  تحاسم  ندروآ  تسدب  يارب  رگا  ددرگ و  یم  رتم  دجسم 3250  تم  لو هـر سـ ـیـم طـ یاز ـ فا ناد بـیـ بـ

تسا .  دجسم  تحاسم  برض و  لصاح  ـع  بر نو 10561500 مـتـر مـ ـمـی چـ قر بر کـنـیـم ،  ضـ
زین تشادـه  ـت و بـ فا ـز نـظـ کار هناـخوضو و مـ دـیاب  نآ ،  نارازگزاـمن  لیـس  يارب  دنمهوکـش و  نـینچ  ـک  یدز ـت کـه نـ ــسا طـبـیـعـی 
يار مزـال بـ تا  ـ ـس ـیـ ـسءا تا و تـ ـ نا ـکـ ما شرا هـمـه  رد کـنـ دو و  ـ ـش یم  هتخاـس  ناـهج  رد  دجـسم  نیرتـگرزب  هک  تساـجنیا  تخاـس . 

ددرگ . یم  هدامآ  رازگزامن ، تیعمج  لیس  ـن  یا ـی بـه  یو ـخـگـ سا پـ
شتموکح ناشخرد  رصع  رد  هک  تسا  یمارگ  نآ  یبهذم  یگنهرف و  ینارمع و  ياهحرط  زا  یکی  گرزب و  ياهدرواتسد  زا  یکی  نیا  و 

. دوش یم  هدایپ  همانرب  اهحرط و  رگید  رانک  رد 
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سدق نیمزرس  رد  ع )  ) يدهم ماما 

سدق  نیمزرس  رد  ع )  ) يدهم ماما 
سدق  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
دادیب يرگلاجد و  بیرف و  طاسب  ندی  ـ بو مهرد کـ يارب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  ـت کـه  ـشذ گـ ـی ـ ))  نا ـفـیـ ـس  )) زا جـنـبـش رد بـحـث 

ناراـگزور نآ  رد  دـنک و  یم  تکرح  ماـش  يوسب  هفوک  زا  قارع ،  برعلا و  ةریزج  رد  شا  هنـالداع  تموکح  رارقتـسا  زا  سپ  یناـیفس ـ 
دوب . دهاوخ  سدق  یقرش  لامش  نیطسلف و  نیمزرس  رد  هلمر ))   )) رد ینایفس ))  ))

هک دهد  یم  خر  لطاب  قح و  يوری  ود نـ نایم  تخس  يراکیپ  دسر و  یم  نیطسلف  هب  شیوخ  دنمهوکش  رکشل  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
دسر . یم  نایاپ  هب  گنج  ینایفس ،  شبنج ،  يدوبان  تسکش و  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  ياهورین  يزوریپ  اب  ماجنارس 

دسر و یم  نی  ـطـ ـسل رد فـ ( 636 (() دل  )) رهـش هزاورد  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  دروم ، نیا  رد  تایاور 
ياـهتموکح یماـمت  یمارگ  نآ  دـیدرت  یب  هـکن  ـ یا ـت جـز  ـس ـن نـیـ ـشور را  ـ گزور نآ  رد  ندرا  نیطـسلف و  رب  مکاـح  ياـهمیژر  عـضوم 

يرگلاجد و بیرف و  دـنب  زا  ار  مدرم  دزاـس و  یم  دوباـن  ار  فرحنم  نارگدادبتـسا  همه  دـبوک و  یم  رد هـم  ار  ـه  ـش متـس پـیـ راـکهایس و 
دشخب . یم  ییاهر  اهنآ  تراسا 

دیآ یم  دورف  نیمز  هب  نامسآ  زا  ترضح  نآ  اب  تعیب  يارب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  نیطـسلف  رد  دل  رهـش  نامه  هزاورد  رد 
 . میناوخ یم  ار  نآ  رتشیب  حیضوت  هدنیآ  ياهثحب  هک 

نامسآ زا  ع )  ) یسیع ندمآ  دورف 

نامسآ  زا  ع )  ) یسیع ندمآ  دورف 
نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ندمآ  دورف 

ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 
رد فالتخا  دوجو  اب  ناناملسم  همه  هاگدید  زا  مالـسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  مایق  ماگن  نا بـه هـ ـمـ ـسآ زا  ـم  یر ـی بـن مـ ـس ند عـیـ ـ مآ دور  فـ

درادن . هار  نآ  رد  دیدرت  هک  تسا  يروما  زا  تباث و  تیعقاو  کی  بهذم ، 
فار و ـتـ عا تر و  ـ ـض نآ حـ یناـهج  تکرح  تیوقت  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ماـیق  رد  ترـضح  نآ  ندـمآ  دورف  تمکح  اـهنت  دـیاش  و 
هب دـنک و  یم  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  یـسیع  تر  ـ ـض هک حـ هژیوب  تسوا ،  تماما  هیامنارگ و  دوجو  نآ  تیناقح  هب  قید  ـ ـص تـ

دنک . یم  دییءات  قیدصت و  ار  وا  ینامسآ  یناهج و  تماما  دراذگ و  یم  زامن  وا  تماما 
ـن یر ـتـ گرز ـا و بـ هداد ـ خر ـن  یر زا مـهـمـتـ خیرات و  ياهیتفگش  نیرتزیگنا  تفگش  زا  نیمز ،  هب  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ندمآ  دورف 

ماما  تیناقح  رب  لیالد  ـن  یر هو تـ ـکـ شر ـه هـا و پـ نا نـشـ
لاس اهرازه  اجنآ  رد  دیا و  جور نـمـ اهنامـسآ عـ هب  هاگنآ  دنک ، یگدنز  نیمز  يور  رد  یتدم  یناسنا ،  هک  تسین  ـگـیـز  نا ـگـفـت  ـش ـا  یآ

قیدصت و نمـض  دیآ و  دورف  وا  روتـسد  ادخ و  ـت  ـساو مال بـه خـ ـ ـسلا ـه  یل يدهم عـ ترـضح  یناهج  مایق  اب  ماگمه  هاگنآ  دنک ، یگدنز 
دنک ؟ يرای  ار  ترضح  نآ  ینامسآ  شخب و  تاجن  تکرح  دراذگب و  زامن  وا  اب  ترضح  نآ  تماما  هب  رارقا 

تسا :  زاتمم  یتاهج  هب  اهناسنا ، رگید  زا  گرزب  الاو و  ناسنا  نیا  هکنیا  زا  یهاگآ  اب 
تسا .  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  يربمایپ  وا  هکنیا  تسخن  1 ـ 
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نآ هدش و  زارد  وا  بتکم  تعیرش و  هب  وا  زا  سپ  تنایخ  فیرحت و  تسد  هچرگ  تسا ،  ینام  ـ سآ با  ـعـت و کـتـ یر ـب شـ حا ـ ـص وا  2 ـ 
تسا .  هتخیمآ  هنابلط و ... هاج  ياه  هتفاب  اب  ار 

تسا .  هدروآ  ایند  هب  هناشن ،  ناونع  هب  هزیکاپ و  كاپ و  يردام  زا  اهنت  ردپ و  نودب  نیرفآ  ناهج  يادخ  ار  وا  3 ـ 
هتفرگ يداع  ياهناسنا  زا  تاق ،  اهرشق و طـبـ همه  زا  نانآ  نایم  رد  هک  درذگ  یم  رفن  نویلیم  رازه  زا  ناهج  رـسارس  رد  کنیا  وا  تما  4 ـ 

دنزاس . یم  ار  ینیگنس  هنزو  گرزب و  تردق  دنتسه و  روهشم  ياه  هرهچ  رگید  روهمج و  ياس  ؤر  ناهاش ،  ات 
تسا .  هتخیوآ  شناوریپ  هنیس  رب  هدش و  بصن  اه و ... هناخ  سرادم ،  اهاسیلک ، دباعم و  رد  وا  مانب  ترضح و  نآ  زا  لاثمت  اهنویل  مـیـ 5 ـ 
رسپ  )) ار وا  نآ  سا  ـ سا را گـشـتـه و بـر  ـ چد نادب  نایحیـسم  یخرب  هک  زین  ار  يدولآ  كرـش  یفارحنا و  دیاقع  تفر ،  هچنآ  رب  هوال  عـ 6 ـ 

 ، ناکرـشم نارفاک و  ساسا  یب  لطاب و  را  زا گـفـتـ ـی  بو ـ بر سد  ـ قا تاذ  ـت کـه  فر رد نـظـر گـ دیاب  زین  دنرادنپ ، یم  ادـخ ))  )) ای ادـخ ))
تسا .  هزنم 

یعیب ـت و طـ سا دو  ـ جو ـن مـ یر ـتـ سد نایحیسم مـقـ دزن  مالسلا  هیلع  میرم  نب  ـت کـه عـیـسـی  سا ـن  ـشور شور ،  ـن  یا ـت بـه هـمـه  قد بـا 
نآرق زا  يوریپ  هب  زین  ناناملـسم  دـنروآ و  یم  دورف  میظع  ـر تـ ـس تر ،  ـ ـض نآ حـ تیـصخش  ربارب  رد  زین  ناـیدا  اـهبتکم و  رگید  هک  تسا 

ار بـه وا  ـا  هرا نآر بـ هنوگنامه کـه قـ دنرامـش و  یم  وا  گرزب  ربمایپ  ادـخ و  هتـسیاش  هتـسراو و  هدـنب  تسه ،  هک  ـه  نو نآ گـ ار  وا  میرک 
عوـضوم و نیا  تیمها  رطاـخ  هـب  دـسر  یم  رظن  هـب  و  دـنک ، یم  لـیلجت  ار  وا  دا مـی کـنـد ، مار یـ ـتـ حا ـت و  ـساد ترا و قـ ـی و طـهـ کا پـ

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  شخب  تاجن  یناهج و  تکرح  تیوقت  يارب  ادخ و  هدارا  هب  وا  هک  تسا  ترـض  نآ حـ يالاو  تیـصخش  هوکش و 
دیآ . یم  دورف  نامسآ  زا  ترضح  نآ  مایق  روهظ و  رصع  رد 

رد هدیسر و  مالسلا  مهیلع  تلاسر  یحو و  نادناخ  ربمایپ و  زا  دروم  نیا  رد  يرایسب  تایاور  هک  تسا  عوضوم  رایسب  تیمها  رطاخب  زین  و 
اهرصع و گرزب  رگحالصا  نآ  دییءات  قیدصت و  مال و  ـ ـسلا ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما وا بـه  يرادتقا  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ندمآ  دورف  هب  نآ 

تسا .  هدش  حیرصت  اهلسن 
نا ـ ما ـ ما نا و  ـظـ فا حـ ـنـت ،  ـس ـل  ها يا  ـ مل زا عـ یهوبنا  هک  میباـی  یم  رد  میرگنب  ییاور  ياـه  هعومجم  هب  هک  یماـگ  هـنـ ـه :  نو يار نـمـ بـ

، ار مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مایق  هماگنه  هب  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف  نایرج  رتاوتم ، روطب  یگمه  نانآ  ثیدح ، 
نآ تسه  هک  هنوگنآ  دن و  حیرصت کـنـ یمالسا  یثیدح و  تقیقح  نیا  هب  دنا  هتساوخن  نانآ  زا  یخرب  هچرگ  دنا  هدروآ  لماک  تحارص  اب 

اب ای  دنیامن  یم  فذـح  ار  اهنآ  نایاپ  زاغآ و  دـننک و  یم  طول  ار مـخـ تایاور  نانآ  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنیامن . میـسرت  ار 
دننک . یم  يزاب  دناد ، یم  ادخ  هک  یفادها  يارب  تایاور ،  ظافلا  اه و  هژاو 

یسیع يادتقا  حـقـیـقـت  دراد ، رار  حاحص قـ بتک  ردص  رد  وا  باتک  دوش و  یم  هتخانـش  تنـس  لها  ثیدح  همئا  زا  هک  يراخ ))  بـ (( ـ 1
ماهبا .  لامجا و  تیاعر  اب  اما  دروآ  یم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  مالسلا  هیلع 

دنک : یم  لقن  هنوگنیا  ار  تیور  وا 
( 637  . (( ) مکنم مکماما  مکیف و  میرم  نبا  لزن  اذا  ـتـم  نا کـیـف  هلآ :  ـه و  یل هللا عـ یل  هللا صـ لو  ـ سر لا  قـ )) 

امـش هعماج  رد  زین  امـش  ماما  هک  یلاح  رد  دـیآ ، دورف  امـش  نایم  رد  یـسیع ،  میرم ،  دـنزرف  هک  یماـگنه  دوب  دـیهاوخ  هنوگ  چـ یـعـنـی : 
دراد . روضح 

شیوـخ دنـسم  رد  لـبنح ))  نب  ـمـد  حا  )) و راـبخالا )) سودرف   )) باـتک رد  ـی ))  مل ـ ید  )) و ( 638  ) دو ـحـیـح خـ ـص رد  مل ))  ـ ـس مـ (( ـ  2
اما دـنا ، هدروآ  ار  مالـسلا و ... هیلع  يدـهم  ترـضح  هیاـمنارگ  دوجو  وا بـه  فارتـعا  رارقا و  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ندـمآ  دورف  ناتـساد 

( 639 .) دنرواین ار  ترضح  نآ  مان  هک  دنا  هدیشوک  هنوگنامه 
مان دـهاوخ  یمن  زین  وا  اـما  دروآ  یم  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـض  لوز حـ نا نـ ـتـ ـساد يرا ))  بـخـ  )) دا ـتـ ـسا دا )) نـعـیـم بـن حـمـ (( ـ  3
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دنک : یم  تیاور  هنوگنیا  تهج  نیمه  هب  دنک و  میسرت  تحارص  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  كرابم 
( رحسلا تقو  یف  هلوزن  نوکی  يءا :   ) ـحـر سلا فر  طـ یقرشلا ،  قشمد  باب  یلع  ءاضیبلا  ةرطنقلا  دنع  میرم  نب  یسیع  حی  ـ ـس ـ ملا یـهـبـط  )) 

هنم رطقی  هسءار  بکءا  اذا  يرخالاب ،  ایدـترم  اـم ، ـ هد ـ حا از بـ نا مـؤ تـ ـطـتـ یر ـه  یل عـ ـیـن ،  کل بکنم مـ یلع  هیدـی  اعـضاو  ۀـمامغ ،  هلمحت 
کباحصءا )).  نحن   : )) نولوقیف دوهیلا  هیتءایف  نامجلاک ، 

متبذک ))!   : )) لوقیف
کباحصءا )).  نحن   : )) نولوقیف يراصنلا ،  هیتءات  مث 

ۀمحلملا )).  باحصءا  ۀیقب  نیرجاهملا ،  یباحصا  لب  متبذک !   : )) لوقیف
انب .)) لص  هللا !  حیسم  ای   : )) لوقیف هاری ،  نیح  حیسملا  رخءاتیف  مهب ،  یلصی  مهتفیلخ  دجیف  مه ،  ثیح  نیملسملا  ـی مـجـمـع  تءا فـیـ

اریمءا )). ثعبءا  مل  اریزو و  تثعب  امناف  کنع ،  هللا  یضر  دقف  کباحصءاب ،  لص  ـت فـ نءا بـل   : )) لو فـیـقـ
( 640  . (( ) مهیف میرم  نبا  ةدحاو و  ةرم  نیتعکر  نیرجاهملا  ۀفیلخ  مهب  یلصیف 

هک یلاح  رد  رحـس  هدیپس  هماگنه  هب  ءاض )) بـیـ  )) را پـل ـق و کـنـ ـش ـ مد ـی  قر ـ ـش هزاورد  مال بـر  ـ ـسلا ـه  یل ـی عـ ـس تر عـیـ ـ ـض حـ یـعـنـی : 
و ـد . یآ یم  دورف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  تسوا  مادـنا  رب  سیفن  هچراـپ  هعطق  ود  تسا و  هتـشرف  ود  هناـش  رب  شیاهتـسد  تـسا و  راوـس  ربارب ،

یم دنباتـش و  یم  وا  يوسب  ناـیدوهی  تسخن  تسا ،  نکفاوترپ  شا  هرهچ  زا  یـصاخ  یگدنـشخرد  رون و  دـنک  یم  مخ  رـس  هک  یماـگنه 
میتسه )).  وت  نارای  ام  ادخ ! ربمایپ  يا  : )) دنیوگ

دییوگ )). یم  غورد  : )) دهد یم  خساپ  نانادب  ترضح  نآ 
میتسه )).  وت  نارای  ام  : )) دنیوگ یم  هتفاتش و  شروضح  هب  نایحیسم  هاگنآ 

هسامح )).  باحصا  هدنام  یقاب  دنتسه ، نارجاهم  نم ،  نیتسار  نارای  دییوگ . یم  غورد  زین  امش  : )) دیوگ نا نـیـز مـی  ـ نآ بـه 
ماما و مالسلا ،  هیلع  یسیع  دنتسه و  اج  ـ نآ زین  نایحیسم  نایدوهی و  هک  یلاح  رد  دندرگ  یم  بایفرـش  شروضح  هب  نا  ـ نا ـ مل ـ ـس ها مـ ـگـ نآ

دنراذگ . یم  زامن  وا  تماما  هب  ناناملسم  هک  درگن  یم  نانآ  نایم  رد  ار  مالسلا )  هیلع  يدهم  ترضح   ) نیملسم نیتسار  هفیلخ 
مالسلا هیلع  يد  ما مـهـ ـ ما در کـه  یم گـیـ رارق  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  نیملـسم  ماما  هب  يادتقا  يارب  هرظ  نآ مـنـ ند  ـ ید ـیـح نـیـز بـا  ـس مـ

دیناوخب )). تعامج  زامن  ام  يارب  امش  ادخ ! ربمایپ  يا  : )) دیوگ یم 
هتـسیاش هدنب  امـش  هک  ارچ  دنیامن ، ادتقا  ام  ـ ـش هب  یگمه  دیناوخب و  مدرم  يارب  ار  زامن  دیاب  امـش  زگره ! هن !  : )) دهد یم  خسا  ـیـح پـ ـس مـ

ریما )). هن  ما و  هدش  ثوعبم  امش  ریزو  ناونع  هب  نم  تسا و  دونشخ  امش  زا  ادخ  دیتسه و  وا  تجح  ادخ و 
دننک . یم  ادتقا  ترضح  نادب  حیسم  ترضح  هلمج  زا  یگمه  دناوخ و  یم  زامن  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  نیرجاهم ،  هفیلخ  هاگنآ 

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربـما  زا پـیـ زین  وا  و  هفیذـح ))   )) زا ار  نآ  دروآ و  یم  ار  يرگید  تیاور  داـمح )) نب  میع  نـ  )) و نـیـز 4 ـ 
هنوگنیا :  دنک ، یم  يزاب  تیاور  ياه  هژاو  ظافلا و  مه  زاب  هنافسءاتم  اما  دنک ، یم 

 : نذ ؤملل  لوقی  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ـث  ید ـق حـ ید ـ ـص ـ تل هلوز  نو بـنـ ـ حر سا و یـفـ ـ نلا ـب بـه  حر ـی فـیـ ـس فـیـهـبـط عـیـ )) 
ةالصلا .))!  مقا  ))

انب )). لص   : )) سانلا لوقی  مث 
مامالا )).  معن  هناف  مکب  لصیلف  مکماما  یلا  اوقلطنا   : )) لوقیف

( 641  . (( ) یسیع مهعم  یلصیف  مهماما  مهب  یلصیف 
ییوگشیپ ربمایپ و  ثیدح  قیدصت  هک  شندمآ  زا  دنیوگ و  یم  دمآ  شوخ  وا  هب  مدرم  دیآ و  یم  دورف  مالسلا  هیلع  یـسیع  سپـس  ینعی : 

ددرگ )). اپرب  زامن  ات  وگب  ناذا   : )) هک دهد  یم  روتسد  نذ  ؤم  هب  سپس  دندرگ  یم  نامداش  تسوا ، 
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دیورب شیوخ  ماما  يوسب  ام  شـ مدر !  يا مـ ناه !  : )) دیوگ یم  هک  دناوخب  زامن  مدرم  يارب  ماما  ناونع  هب  دنهاوخ  یم  وا  زا  مدر  ها مـ ـگـ نآ
تسا )).  ییاوشیپ  هتسیاش  ماما و  بوخ  هک  ارچ  دناوخب  زامن  ماما  ناونع  هب  امش  يارب  وا  ات 

ترضح  ) وا تماما  هب  دننک و  یم  ادتقا  وا  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هلمج  زا  یگمه  دناوخ و  یم  زامن  مدرم ،  ما  ـ ما ـت کـه  سا ـجـ نآ
دنرازگ . یم  زامن  مالسلا )  هیلع  يدهم 

هلآ ـه و  یل هللا عـ یل  ـ ـص ـبـر  ما تا پـیـ ـ یاور اـب  هنوـگچ  هورگ ،  نـیا  هـک  دوـش  نـشور  اـت  رگ  ـت بـنـ یاور ـن  یا بـه  ـز ! یز هد عـ ـنـ ناو خـ يرآ ! 
هب هاـگ  دـننکیم و  ریبـعت  مکماـما ))   )) هب وا  زا  یهاـگ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـض  كراـبم حـ ماـن  هـب  حیرـصت  ياـجب  دـننک و  یم  يزا  بـ

مهریما .))   )) هب زین  ناشیاهباتک  یخرب  رد  و  مهتفیلخ ))  ))
هریچ ناش  ـ مل نا بـر قـ ـ شلد يا  ـ هاو اهیریگ و هـ تهج  تابصعت و  هک  ییاهناسنا  زا  تنـس و  لها  ياملع  زا  ـی  خر بـ لا ،  رد هـمـیـن حـ ـا  ما

زا یخرب  هنوـمن  يارب  هک  دـننک  یم  تیاور  قیاـقح ،  بلق  يراکتـسرد و  يراـکبارخ و  نودـب  ار  نآ  ریظن  تیاور و  نیمه  تـسا ،  هدـشن 
میروآ :  یم  ار  دراوم  نیا  رد  تایاور 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک :  دنا  هدروآ  يردخ  دیعسوبا  زا  1 ـ 
( 642  (( . ) هفلخ میرم ،  نبا  یلصی  يذلا  انم  )) 

دراذگ . یم  زامن  وا  تماما  هب  میرم  نب  یسیع  هک  یسک  نآ  تسام  نادناخ  زا  ینعی : 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک :  دنا  هدروآ  هفیذح  زا  2 ـ 

سانلاب .))  لص  مدقت و   : )) يدهملا لوقیف  ـم ...  یر لز عـیـسـی بـن مـ يد و قـد نـ ـهـ ملا ـفـت  تل یـ )) ... 
کل )).  ةالصلا  تمیقءا  امنا   : )) میرم نب  یسیع  لوقیف 

( 643  .(( ) هعیابیف ماقملا  یف  سلج  یتح  یسیع  ماق  تیلص  اذاف  يدلو ،  نم  لجر  فلخ  یسیع  یلصیف 
وا مـی ـت بـه هـمـیـن جـهـت بـه  سا هد  ـ مآ دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  دوش  یم  هجوتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ین :  یـعـ

دیناوخب )). زامن  مدرم  يارب  دیت و  ـسـ یا شـمـا پـیـش بـ : )) ـد یو گـ
ددرگ )). یم  اپرب  امش ، تماما  هب  هلیسوب و  اهنت ، زامن ، : )) دهد ـخ مـی  سا مال پـ ـ سلا ـه  یل عـیـسـی عـ

دیامن . یم  تعیب  ترضح  نآ  اب  هاگنآ  دناوخ و  یم  زامن  دنک و  یم  ادتقا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  گرزب  ربما  نآ پـیـ دو  و خـ
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  سابع  نبا  زا  3 ـ 

يد ـهـ ملا يدلو  جر فـیـه  مو حـتـی یـخـ ـ یلا کلذ  هللا  لو  ـ طل ـد  حاو مو  الا یـ ـیـا  ندـلا مل یـبـق مـن  ول  ار  ـیـ ـش ـق بـ حلا يذـلاو بـعـثـنـی بـ )) 
( 644  .(( ) هفلخ یلصیف  میرم  نب  یسیع  لزنیف 

ـی مـی نالو ار طـ زور  نآ  ـد  نواد خـ ـد ، نا یقاب بـمـ زور  کی  اهنت  اـیند  زا  رگا  تخیگنارب  ناـسر  هدژم  قح و  هب  ارم  هک  ییادـخ  بـ یـعـنـی : 
دراذگ . یم  زامن  وا  تماما  هب  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یسیع  دیامن و  روهظ  يدهم  مدنزرف  زور  نآ  رد  ات  دزاس 

دومرف : لاجد ))   )) ناتساد رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  4 ـ 
نب یسیع  لزن  ةالـصلا ،  تمیقءا  دق  ـمـعـۀ و  جلا موی  ناک  اذاف  اماما  سانلاب  یلـصی  سدقملا و  تیب  مالـسلا  ـه  یل يد عـ ـهـ ملا ـل  خد و یـ )) 

مکیبءاب هللا  قلخ  هبشءا  هجولا ،  حیبص  رع ، ـ ـشلا ـل  جر ـن ،  هدلا ـه  ـسءار ـمـا یـقـطـر مـن  نا کـ رمحءا ، نیقرـشم ،  نیبوثب  مالـسلا  هیلع  میرم 
سانلاب )).  لص  لوتبلا !  نبای   : )) یسیعل لوقیف  يد عـیـسـی ،  ـهـ ملا ير  فـیـ ـمـن ،  حرلا ـل  یل ـیـم خـ هار ـ با

ةالصلا .))  تمیقءا  کل   : )) لوقیف
( 645  .... (( ) هعیابی هفلخ و  یسیع  یلصی  سانلاب و  یلصیف  مالسلا  هیلع  يدهملا  مدقتیف 

یم اپرب  زامن  ـد و  سر ار مـی  زور جـمـعـه فـ هاگنآ  دراذگ . یم  زامن  مدرم  اب  ماما  ناونع  هب  ددرگ و  یم  سدقملا  تیب  دراو  يدهم  ینعی : 
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و هدرک ،  هناش  ياهوم  اب  هتسارآ ،  نوگمدنگ و  يا  هرهچ  دراد بـا  هد بـر تـن  ـشـنـ خرد نهاریپ  ود  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  دوش و 
دیآ . یم  دورف  اهنامسآ  زا  تسا ،  لیلخ  نا  ـ ترد ـهـا بـه پـ نا ـسـ نا ـن  یر نا کـه شـبـیـه تـ ـشـ خرد يا  ـه  فا مظنم و قـیـ

راذگب )). زامن  ام  رب  تماما ،  هب  ایب و  لوتب !  ـد  نزر يا فـ نا  هـ : )) ـد یو وا مـی گـ در و بـه  ار مـی نـگـ وا  مال  ـ سلا ـه  یل يد عـ تر مـهـ حـضـ
ددرگ )). یم  اپ  رب  وت  تماما  هب  زامن  : )) دهد یم  خساپ  یسیع 

یم تعیب  وا  اب  دناوخ و  یم  زامن  وا  تماما  هب  یـسیع  ترـضح  دراذـگ و  یم  زامن  مدرم  اب  دـیآ و  یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هاگنآ  و 
دیامن .

تنس  لها  ياملع  هاگدید  زا  یسیع  لوزن 
دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یسیع  لوزن  دروم  رد  یسولآ ))  (( ـ  1

قشمد هزاورد  رد  حبص  هد  ـه سـپـیـ ما هب هـنـگـ مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مایق  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  تسا  نیا  روهـشم  ))
ترـضح وا  اما  دناوخب ، تعامج  هب  ار  زامن  مدرم  يار  تو مـی کـنـد کـه بـ ـ عد وا  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دـیآ ، یم  دورف  نامـسآ  زا 

( 646 .(( ) ددرگ یم  اپرب  امش  تماما  هب  اهنت  زامن  دیامرف : یم  دنک و  یم  ادتقا  یمارگ  نآ  هب  دوخ  دزاد و  ـ نا یم  شیپ  ار  يدهم 
هدومن راکنا  ار  مالسلا  ـه  یل يد عـ ما مـهـ ـ ما بـه  زامن ، رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  يادتقا  هک  یناسک  رب  خساپ  رد  ـی ))  طو ـیـ ـس (( ـ  2

زا حیحـص  تایاور  هوبنا  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ماما  هب  یـسیع  ندناوخ  زام  هک نـ ارچ  تساهیتفگـش ،  زا  نیا  : )) دـیوگ یم  دـنا 
را و ـبـ خا ـت کـه  ـسا يا  هد  ـ ـش قیدـصت  يوگتــسار  وا  تـسا .  ریذـپاندیدرت  تباـث و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماـیپ  زا  هدیــسر  تاـیاور 

.(( دزاس یم  ریذپاندیدرت  ار  نآ  هدیسر ،  تایاور  تسا و  یعطق  هلءاسم  ور ، نیا  زا  تسین .  ریذپ  فلخت  شیاهیرگن  هدنیآ  اهییوگ و  پـیـشـ
( 647 . ) دروآ یم  ار  دروم  نیا  رد  هدیسر  تایاور  یخرب  هاگنآ 

يا ـ مل ها عـ ـ گد ـ ید ـنـت و  ــس ـل  ها لوا  تـسد  مـه و  يا مـ ـهـ با زا کـتـ ـهـا  نآ ـع  با تا و مـنـ ـ یاور ـی  خر ـنـهـا بـ یا ـز ! یز هد عـ ـنـ ناو خـ يرآ ! 
تشذگ .  ناترظن  زا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  مایق  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ندمآ  دورف  نوماریپ  نانآ ،  گرزب 
رگنایب تحارص ،  هب  هـمـه  ـت ،  سا دو  ـ جو مالسلا مـ مهیلع  موصعم  ناماما  یمارگ و  ربمایپ  زا  هعیش  ياهباتک  رد  هد کـه  ـیـ سر تا  ـ یاور ـا  ما
يدهم ماما  هب  وا  يادتقا  یسیع و  ندمآ  دورف  هک  مییو  ـر بـگـ گا ـت و  سا مال  ـ سلا ـه  یل يدهم عـ ماما  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  يادتقا 

هب يزیچ  هدرکن و  هغلابم  دشاب ، یم  لئاسم  ـن  یر ـ ترو زا مـشـهـ ـه  کل بـ ـر ، یذ ـ پا ـ ند ـ یدر مل و تـ رو مـسـ ـ ما زا  نا  رد نـظـر شـیـعـیـ مال  ـ سلا هیلع 
میا .  هتفگن  فازگ 

هک :  تسا  هدمآ  تازجعملا ))  نویع   )) باتک رد  هک  تسا  یتروص  هب  هلءاسم 
ما زا قـیـ داد . نا خـبـر  حال جـهـ ـ صا يار  مالـسلا بـ هیلع  يدهم  ترـضح  ماما ،  نیرخآ  مایق  زا  نیتسار ،  ناماما  هب  مالـسا  یمارگ  ربمای  پـ ))

ددرگ و یم  دادیب  متس و  زا  زیربل  شروهظ  هماگنه  هب  هک  هنوگنامه  دنک  یم  طس  لد و قـ زا عـ را  ـ ـشر ـ ـس ار  نا  ـ مز ـیـن و  مز ـی کـه  ـس کـ
( 648 .(( ) دناوخ یم  زامن  ترضح  نآ  تماما  هب  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  وا  مایق  ماگنه  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 

دسیون : یم  تیاور  نایاپ  رد  هدنراگن 
صاو و خـ يدا ،  دار عـ ـ فا ـتـه تـا  فر گرزب گـ ياـملع  زا  نایعیـش  همه  نآ ،  رایـسب  ترهـش  لـیلد  هب  هـک  تـسا  ـعـیـتـی  قاو ـت  یاور ـن  یا ))

دنراد )). رظن  قاف  ـ تا نآ ،  درو  رد مـ ناو ...  ماو و پـیـر و جـ عـ
. دمآ دهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  هک  میراد  یثحب  دروم ، نیا  رد  زین  ام  و 

لاجد هژاو 

لاجد  هژاو 
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لاجد  هژاو 
ینیوزق  مظاک  دمحم  دیس  هللا  ۀیآ  راثآ  زا  هتفرگرب 

بلق  )) و يرگلاـجد ))   ((، )) يزادرپـغورد  ((، )) يزاـب گـنرین   ((، )) یـشوپ قح   )) موهفم هب  هدـش و  قتـشم  لـجد ))   )) هژاو زا  ماـن  نیا 
تسا .  قیاقح )) 

شبنج اـب  ددرگ و  یم  رادـیدپ  هعماـج  هنحـص  رد  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  ما  ـ ما رو  زا ظـهـ ـت کـه پـیـش  ــسا يدر  ـفـت مـ ــص لا ))  ـ جد ))
ـد، نا ـتـه  شاد ـر پـنـ ـصا نا مـعـ ـ گد ـنـ ـس ـ یو زا نـ ـی  خر ـه کـه بـ نو ـگـ نآ ددرگ و  یم  بکترم  ار  يرایـسب  یهابت  تیانج و  شیوخ  یعاجترا 

تسا .  هدرک  بلج  دوخ  يوسب  ار  اهبلق  اهلد و  هک  تسین  برغ  دیدج  ندمت  لاجد ، 
هدولآ ـه و  یا ـ مور ـر پـسـت و فـ ـصا زا عـنـ یهوبنا  ار ، وا  ناوریپ  دنک و  یم  مایق  یلاسکـشخ  يداصتقا و  مروت  طحق و  طیارـش  رد  لا ،  ـ جد

دنهد . یم  لیکشت  دوهی و ... ناتسرپ  داژن  اه و  ـ نآ را  در و نـسـل تـبـهـکـ ـ گلو نا  ـ نز نو  هـمـچـ ـی ،  قال ـ خا ـل  یاذر ها و  بـه گـنـ
 ، تسا هاگآ  يدـنب  ـم  ـش يزا و چـ هدبعـش بـ يرگوداج ،  زا  تسا و  مشچ  کی  يدرم  وا  هک :  ددرگ  یم  تفایرد  هت  ـن نـکـ یا تا  ـ یاور زا 

دنرادنپ و یم  تیعقاو  ار  وا  ياهراک  مدرم  هک  دن  يا عـمـل مـی کـ ـه  نو هب گـ دزای و  یم  تسد  يزیگنارحـس  ياهراک  هب  تهج  نیمه  هب 
دیوگب : ییادخ و  ياعدا  هاگنآ  دنک و  توبن  ياعدا  تسخن  هک  تسین  زیگنا  تفگش  ور  نیا  زا 

یلعالا . ))  مکبر  انءا  )) 
متسه .  امش  گرزب  راگدرورپ  نم  مدرم !  يا  ناه  ینعی : 

هک میتخاس  ناـشن  رطاـخ  وا ، لاـثما  و  یناغملـش ))   )) هلمج زا  صاـخ ))  تباـین  نیغورد  ناـی  ـ عد مـ  )) زا رد بـحـث  رد بـخـش نـهـم ،  مـا 
دندرک . يراگدرورپ  لولح و  ياعدا  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  يرگلاجد  اهنآ ، زا  یخرب 

زومر و دـیاش  تسین ،  مو  يار مـا مـفـهـ هک بـ تسا  يا  هنوگ  هب  شا  هنارگلاجد  هناراـکهبت و  درکلمع  لاـجد و  دروم  رد  هدیـسر  تاـیاور 
دوش . هتشادرب  اهنآ  يور  زا  رارسا  هدرپ  هدنیآ  رد  دنا و  موهفمان  ام  راگزور  رد  هک  دنشاب  یتاراشا 

ماما دسر و  یم  شیوخ  نایاپ  هب  ـطـیـن  سل رد فـ دیلپ  رصنع  نیا  راب  تبکن  یگدنز  هک :  تسا  نیا  تفایرد  ناوت  ـچـه مـی  نآ لا  بـه هـر حـ
ار لا  ـ جد ـد کـه  هد رو مـی  ـتـ سد گرز  ـبـر بـ ما نآ پـیـ مال بـه  ـ سلا ـه  یل ند عـیـسـی عـ ـ مآ دورف  شیوخ و  مایق  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  رـصع 

دشخب . یم  ییاهر  وا  يرگلاجد  ترارش و  زا  ار  تیر  و بـشـ ار مـی کـنـد ، ـ جا رو  ـتـ سد وا نـیـز  درادر و  زا صـحـنـه بـ
هعجارم دنناوت  یم  نادنمقالع  تسا ،  دوجوم  ییاور  ياه  هعومجم  رد  ثحب  حیـضوت  مینک ،  یم  هدنـسب  هراشا  نیمه  هب  ام  دروم ، نیا  رد 

. دننک

همدقم

همدقم 
همدقم 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
 ، شیب مک و  شیب .  مک و  تسین .  عیـشت  مالـسا و  هب  صوصخم  دراد و  خیرات  لد  رد  هشیر  نامزلارخآ ،  رد  لک  حلـصم  ندمآ  هب  داقتعا 

يارب دنا و  هداد  ار  يو  ندمآ  دیون  دنراد ، دوعوم  یجنم  ياهیگژیو  رد  هک  یتافالتخا  ینیب و  ناهج  عون  زا  رظن  فرـص  یهلا ،  نایدا  همه 
دنا . هدرک  دای  ییاه  هناشن  وا ،

رب ار  ییاه  هناشن  دـنراد و  یجنم  روهظ  راـظتنا  ییادوب و ... یئاـمهرب ،  یمیدـق :  ياـهنییآ  هک  تسا  نشور  ردـق  نآ  هلءاـسم ،  نیا  تیلک 
زا ینـشور  ریوصت  اهکلـسم ، اهنییآ و  نیا  زا  مادـک  چـیه  لاح ،  نیا  اـب  دـنا . هدرک  ناـیب  شیوخ  ياـهباتک  رد  يو ،  روهظ  ندوب  کـیدزن 
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( 213 . ) دنا هدادن  هئارا  روهظ ، ندش  کیدزن  ياه  هناشن  راثآ و  مایق و  یگنوگچ 
مایق و یگنوگچ  هدـش و  هئارا  ینـشور  ریـسفت  (ع )  دوعوم يدـهم  روهظ  زا  رگید ، بهاذـم  نایدا و  فـالخ  رب  عیـشت ،  هژیوب  مالـسا ،  رد 

تسا .  هدش  نایب  حرش  هب  داد . دهاوخ  خر  روهظ  یکیدزن  هناشن  ناونع  هب  هک  ییاهدادخر 
تسا :  حرطم  اهشسرپ  نیا  نونکا 

دراد ؟ دوجو  يا  هناشن  دریگ ، یم  ارف  ار  ناهج  همه  هک  گرزب ،  بالقنا  نیا  شیادیپ  يارب  ایآ 
؟ دنـسانش زاب  یقیقح  يدهم  زا  ار  نیغورد  نایعدم  يا  هلیـسو  هچ  اب  ساسا و  هچ  رب  دنـسانشب و  ار  دوعوم  يدـهم  هنوگچ  اجک و  زا  مدرم 

هرود لوط  رد  هکنانچ  دـننز ، تسد  ییاعدا  نینچ  هب  غورد  هب  تردـق ،  تموکح و  هب  نتفای  تسد  يدام و  ياه  هزیگنا  هب  يدارفا  اسب  هچ 
دنا . هدش  ادیپ  ینایعدم  نینچ  اهراب  تبیغ ،  هلاس  دص  دنچ  رازه و 

يارب ار  دوخ  دـنراد  هفیظو  دـنرب ، یم  رـس  هب  متـس ،  ملظ و  زا  رـشب  تاجن  و  جـع )   ) مئاق راظتنا  رد  هناربص  یب  هک  یمدرم  هتـشذگ  نیا  زا 
تسا ؟  هدیسر  ارف  روهظ  ماگنه  هدش و  کیدزن  دوعوم  نامز  هک  دنمهفب  اجک  زا  دنزاس ، هدامآ  ترضح ،  نآ  يرای 

يارب ددرگ ، یم  مهارف  ار  نآ  هنیمز  مک  مک  ییاهنایرج ،  ثداوح و  اب  ای  دوب ، دـهاوخ  همدـقم  نودـب  یناهگان و  گرزب ،  بالقنا  نیا  ایآ 
رتسب يو ،  تایصوصخ  دوب : مزال  دنسانشب ، یتسرد  هب  ار  دوعوم  يدهم  دنشاب و  هتـشاد  اهـشسرپ  نیا  زا  ینـشور  خساپ  ناناملـسم  هک  نآ 

عـضوم اهنآ ، طابترا  نازیم  دـهد ، یم  خر  روهظ  هناتـسآ  رد  ای  شیپ و  هک  ییاهدادـخر  نارای ،  نافلاخم ،  مایق ،  یگنوگچ  روهظ ، ینامز 
نارای و دننامب و  ع )   ) يدـهم مایق  رظتنم  لماک ،  يرایـشوه  يرادـیب و  اب  مدرم  ات  ددرگ ، نشور  یتسرد  هب  اهنآ و ... ربارب  رد  مدرم  يریگ 

( 214 .) دنروخن ار  نیغورد  نایعدم  بیرف  دنسانشب و  یبوخ  هب  ار  يو  نانمشد 
یلو اهنآ ، ققحت  یگنوگچ  رابتعا و  نازیم  یـسررب  و  ع )   ) يدـهم روهظ  ياه  هناشن  هب  میراد  یهاـگن  راتـشون  نیا  رد  اـم  ساـسا ،  نیا  رب 

 : میناد یم  مزال  ار  هتکن  دنچ  يروآدای  نآ ،  زا  شیپ 

روهظ ياه  هناشن  زا  روظنم  . 1

روهظ  ياه  هناشن  زا  روظنم  روهظ 1 . ياه  هناشن  زا  روظنم  . 1
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

، دمآ دنهاوخ  دـیدپ  ع ،)   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  ای  شیپ و  ع )   ) ناموصعم ینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  اهدادـخر ، زا  هتـسد  نآ 
هعومجم ققحت  اب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ،  مئاق  روهظ  ندـش  رت  کیدزن  زا  يدـیون  اه ، هناشن  نیا  زا  کـی  ره  ققحت  دـنروهظ . ياـه  هناـشن 

درک . دهاوخ  مایق  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ ، هناشن  نیرخآ  لابند  هب  هدش و  ییوگشیپ  ياهدادخر 
هتبلا دـناسر . یمن  ار  روهظ  نامز  ندـش  رت  کیدزن  زج  يزیچ  روهظ ، ياه  هناـشن  هعومجم  زا  هناـشن  دـنچ  اـی  کـی و  ندـش  رادـیدپ  سپ 
ناونع هب  اهنآ  زا  يرامش  ای  دنا ، هدرک  ینیب  شیپ  يربک  تبیغ  نارود  رد  ار  اهنآ  عوقو  ع )   ) ناماما هک  ار  یتالوحت  ثداوح و  زا  يرایـسب 

دنا . هتسویپ  عوقو  هب  دنا ، هدرک  یفرعم  روهظ  هناشن 
ياهگنج ( ، 216  ) ناـنآ تموکح  نتـسسگ  مه  زا  ساـبع و  ینب  فارحنا  ( ، 215  ) مالـسا تما  نایم  رد  فالتخا  زا  تاـیاور ،  رد  ـالثم ،

رصم و رد  یبرغم  جورخ  ( ، 219  ) ناسارخ هیحان  زا  هایس  ياهمچرپ  ندمآ  رد  ( ، 218  ) ناناملسم تسد  هب  هینطنطسق  حتف  ( ، 217  ) یبیلص
برع ياهروشک  ندش  اهر  ماش ،  هلمر و  هقطنم  رد  نایمور  ندـش  دراو  ( ، 221  ) يزورما قارع  نیرهنلا و  ( 220  ) نایمطاف تلود  لیکشت 
جرک دادغب و  نیب  هلجد ،  يور  رب  لپ  ندش  هتسب  ( 222  ، ) هفوک ياه  هچوک  هب  نآ  ندش  ریزارس  هلجد و  بآ  ندمآ  الاب  رامعتـسا ، دیق  زا 
اهنآ زا  يرایسب  ای  همه ،  ارهاظ  هک  هدش  هداد  ربخ  ( 224 ... ) نانآ و نیب  ( 223  ) ناوارف يزیر  نوخ  گنج و  برغ و  قرش و  یب  فالتخا  ، 

هک :  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنا . هداد  خر  نونک ،  هب  ات 
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تسا .  هدمآ  تایاور  رد  هک  دشاب  یثداوح  نامه  ثداوح ،  نیا  زا  دارم  هک  تسین  مولعم  الوا ،
ییاهدادـخر افرـص ، اهنآ ، زا  يرایـسب  ای  همه و  هکلب  دـنروهظ ، یمتح  هناشن  اهنیا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  يروما ،  نینچ  ینیب  شیپ  ایناث ،

دنا . هداد  ربخ  هدنیآ  رد  اهنآ  عوقو  زا  ع )   ) ناماما هک  دنتسه 
 ( ع  ) يدهم ترـضح  روهظ  روظنم  هک  مولعم  اجک  زا  دـشاب ، هدـش  دای  روهظ  هناشن  ناونع  هب  اهنیا  زا  یخرب  زا  تایاور  رد  ضرف ،  رب  اثلاث ،

؟ دشاب

مئاق زا  روظنم  . 2

مئاق  زا  روظنم  مئاق 2 . زا  روظنم  . 2
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

ییاهتکرح اهنآ و  یـشاپورف  یگنوگچ  سابع و  ینب  هیما و  ینب  ياهتموکح  نارود  ياهدادـخر  دروم  رد  ع )   ) ناموصعم ياه  ییوگـشیپ 
يدهم ترضح  روهظ  روهظ ، زا  روظنم  امازلا  یلو  هدش ،  نایب  روهظ  ياه  هناشن  ناونع  هب  هاگ  هچرگ ،  دریگ و ... یم  لکـش  اهنآ  هیلع  هک 

مایق يانعم  هب  اج ، همه  رد  مئاق ))   )) ریبعت هکنانچ  تسا ،  نانآ  یگدـنز  هعیـش و  راک  رد  شیاشگ  جرف و  روهظ  هناـشن  هکلب  تسین ،  (ع ) 
رب دانع  رـس  زا  هک  يدارفا  یگریچ  ساـبع و  ینب  هیما و  ینب  نشخ  يروتاـتکید  قاـنتخا و  طیارـش  رد  هکلب  تسین ،  ع )   ) يدـهم ترـضح 
رد شیوخ ،  فیاظو  هب  هک  دوبن  نانآ  نایعیـش  و  ع )   ) همئا يارب  یلاجم  دـندرک ، یمن  یهاتوک  يا  هجنکـش  چـیه  زا  ص ،)   ) ربمایپ دـالوا 
رد اهنآ و  هیلع  اهتکرح  يریگ  لکـش  نانآ و  نیب  فالتخا  هنخر و  داجیا  طیارـش ، نیا  رد  دـننک . مادـقا  ناناملـسم  مالـسا و  يایحا  تهج 

دنوش و هدوسآ  كدنا  هچرگ  یتدم ،  يارب  ات  دمآ ، یم  شیپ  نایعیش  يارب  هک  دوب  یشیاشگ  هلزنم  هب  نانآ ،  یشاپ  ورف  ای  فعـض ،  هجیتن 
ثاریم گنهرف و  يایحا  نایعیـش و  یهدنامزاس  هب  اب  دنتفای ، یم  ار  تصرف  نیا  زین ، ناماما  دننامب . ناما  رد  اهبیقعت  اهنادـنز و  اهراشف و  زا 

دنزادرپب . تیب  لها 
تیب لها  نارادفرط  نایعیش و  طسوت  گرزب  کچوک و  بالقنا  مایق و  اه  هد  سابع ،  ینب  هیما و  ینب  تیمکاح  هایس  نارود  رد  يروآدای : 
عقاو ع )   ) ناماما دـییءات  دروم  يا  هنوگ  هب  یلع  نب  دـیز  مایق  نوچمه  اـهنآ ، زا  یخرب  هک  تسویپ  عوقو  هب  ناـنآ ،  هیلع  ناـیولع ،  رتشیب  و 

دش .
هتخاس یم  مهارف  ار  نآ  هنیمز  ع )   ) همئا دوخ  هک  ییاهتکرح  ای  اهمایق و  نیا  زا  یخرب  رب  انمئاق ))  )) ریبعت هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا 

( 225  . ) تسا هدش  دای  جرف ))  تامالع   )) ناونع هب  ثداوح ،  هنوگ  نیا  ییوگ  شیپ  زا  تسا و  هدش  قالطا  دنا ،
تسا .  قحب  هدننک  مایق  دارم  هکلب  تسین ،  (ع )  دوعوم يدهم  ارهاظ ، تایاور ،  نیا  زا  يرایسب  رد  مئاق ))   )) زا روظنم  ساسا ،  نیا  رب 

تسا نآ  رگنایب  هک  ( 226  (() هللا رمءاب  نومئاق  مهلک  ع )   ) ۀـمئالا نا  یف   : )) ناونع نیا  اب  هدوشگ  ار  یباب  یفاـک ،  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث 
تسین .  ع )   ) نامز ماما  هب  رصحنم  صوصخم و  مئاق ))   )) ظفل هک 

دیامرف : یم  ( 227  (( ) مهماماب سانا  لک  اوعدن  موی  هیآ ((  ریسفت  رد  ع )   ) قداص ماما 
( (( 228  ) هنامز لها  مئاق  وه  مهرهظا و  نیب  يذلا  مهماما  )) 

تسا .  دوخ  نامز  لها  هدننک  مایق  وا  و  دنک ، یم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ  رد  هک  نانآ  ياوشیپ 
دیامرف : یم  ای 

( (( 229  . ) ناک يذلا  ریغ  رمءام  ءاج  فیسلا  بحاص  ءاج  اذاف  فیسلا ،  بحاص  یئیجی  یتح  دحاو ، دعب  دحاو  هللا  رمءاب  مئاق  انلک  (( ))
اب دمآ ، ریـشمش  بحاص  هک  هاگ  نآ  سپ  دیایب . ریـشمش  بحاص  هک  یتقو  ات  مییادخ ،  مکح  هب  هدننک  مایق  يرگید  زا  سپ  یکی  ام ، همه 

دیایب . هدوب ،  هچنآ  زا  ریغ  یمکح 
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ترضح هژیو  اموزل  مئاق ))   )) ظفل هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  نیا  رد  و ... هللا ))  رمءاب  مئاق  انلک   ((، )) هنامز لها  مئاق  وه   )) ياهریبعت زا 
 (( مئاق  )) دناوخ ارف  دادیب  ملظ و  هیلع  مایق  هب  ار  مدرم  دنک و  بالقنا  هک  سک  ره  دوش ، یم  يا  هدننک  مایق  ره  لماش  تسین و  ع )   ) يدهم

( 230  . ) تسا
هیهت تکرح و  تامدـقم  كرادـت  هب  دـنا و  هدوب  مایق  ددـص  رد  دوخ  ع )   ) ناماما زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تاـیاور  یخرب  زا 

دنا . هتخادرپ  یم  نآ  مزاول 
دیامرف : یم  قاط  نم  ؤم  هب  ع )   ) قداص ماما 

( (( 231  . ) هللا هرخءاف  هومتعذءاف ،  تارم ،  ثالث  رمءالا  اذه  برق  دقل  هللا  وف  (( ))
تخادنا .  ریخءات  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دیتخاس . هابت  ار  نآ  امش  ددرگ و  زاغآ  دوب  کیدزن  هبترم  هس  مایق )   ) رما نیا  دنگوس ! ادخ  هب 

باحصا یتسس  یلو  دش ، یم  مهارف  نآ  طیارش  هک  تسا  سابع  ینب  ای  هیما و  ینب  نامکاح  هیلع  مایق  (( رمءالا اذه   )) هلمج زا  روظنم  ارهاظ 
دش . نآ  نداتفا  ریخءات  هب  ببس  رگید ، تالکشم  زورب  ای  نانآ و  يرادزار  مدع  و 

زا سپ  هک  ییاهزیچ  زا  ار  شیوخ  نارای  درمـش و  رب  ار  سابع  ینب  هیما و  ینب  نارود  عیاقو  ثداوح و  يا  هبطخ  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـی 
دومرف : هاگ  نآ  تخاس و  ربخ  اب  دنوش ، یم  عقاو  ع )   ) مئاق روهظ  ماگنه  ات  يو ، 

هتباجءا نالیجب و  مئاق  انم  ماق  و  ناواک ،  ینب  ةریزج  زاج  ناتلملا و  و  نامرک )   ) ناـفوک ضرءا  یلع  بلغ  ناـسارخب و  مئاـقلا  ماـق  اذا  (( ))
( (( 232  ...) لومءاملا مئاقلا  موقی  مث  ملیدلا ...  ربالا و 

زین ( 234  ) ناواـک ینب  هریزج  هقطنم  زا  دوش و  هریچ  ( 233  ) ناتلم نامرک و  ای  هفوک  نیمزرـس  رب  دـنک و  مایق  ناسارخ  رد  مئاق  هک  یماگنه 
... دننک تباجا  ار  يو  توعد  ملید ))   )) و ( 235 (() ربا  )) ياهنیمزرس نانکاس  دنک  مایق  نالیگ  نیمزرـس  رد  ام  زا  يا  هدننک  مایق  درذگب و 

درک . دهاوخ  مایق  ام  راظتنا  دیما و  دروم  مئاق  هاگ  نآ 
دوعوم يدهم  نالیجب ))  مئاق   )) و ناسارخب ))  مئاق   )) زا روظنم  هک  تسا  نشور  هتفر و  راک  هب  مئاق ))   )) هملک راب  دـنچ  ثیدـح ،  نیا  رد 

دنک . یم  روهظ  ع )   ) يدهم ترضح  یلصا ،  مئاق  اهنیا ، مایق  زا  سپ  تیاور ،  نیا  ربارب  هک  نآ  هچ  تسین ، 
هب دشاب ، هقطنم  نآ  رد  نایعیـش  نایولع و  ياهتکرح  هب  هراشا  دور  یم  لامتحا  هک  نالیگ ،  هقطنم  رد  هدننک  مایق  زا  هک  تساج  نیا  بلاج 

تسا .  هدش  دای  مئاق ))  انم  ماق   : )) ناونع
ياهـشخب درک و  جورخ  گرزب  ناسارخ  هقطنم  زا  هک  لوغم  ناـخ  زیگنچ  دـنا : هداد  لاـمتحا  هعیـش ،  ناـملاع  زا  یهورگ  ساـسا ،  نیا  رب 

هک ناخوکاله ،  يو ،  هداون  زین  و  ( 236) دروآ رد  شیوخ  فرصت  هب  ار  سابع  نب  نایهاشمزراوخ و  هرطیس  تحت  ياهنیمزرـس  زا  يدایز 
نایسابع تفالخ  درک و  ماع  لتق  دادغب  رد  تشک ،  ار  مصعتسم  یـسابع  هفیلخ  درب و  موجه  نایـسابع  تفالخ  زکرم  رب  ه ق  لاس 656 . رد 

هدش .  هداد  ربخ  ناسارخ  رد  يو  مایق  زا  تیاور  رد  هک  تسا  يدرف  نامه  ( 237  ) تخادنا رب  هشیمه  يارب  ار 
بهذـم جـیورت  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح  لاس 908 ه ق  رد  تسا و  هیوفص  هلـسلس  راذگ  ناینب  هک  ار ، يوفـص  لیعامـسا  هاش  ای 

( 238 . ) دنا هتسناد  نالیجب ))  مئاق   )) تخادرپ هعیش 
 ، عیشت تبرغ  راگزور  رد  بهذم و  ینس  بصعتم  نامکاح  تیمکاح  تخس  طیارـش  نآ  رد  يوفـص  هاش  هک  تهج  نآ  زا  نانیا ،  رواب  هب 

تسا .  هدش  رکذ  انم )) مئاق   )) ناونع هب  دوب ، نایولع  رابت  زا  زین  دوخ  تخادرپ و  هعیش  بهذم  زا  تیامح  هب 
تقیقح رد  سابع ،  ینب  هیما و  ینب  نارود  ياهدادـخر  هژیو  هب  هدـش ،  هداد  ربخ  نآ  عوقو  زا  تایاور  رد  هک  ثداوح  زا  يرایـسب  نیاربانب 

 (. ع  ) يدهم ترضح  روهظ  هن  تسا ،  يولع و ... نارادرس  ای  و  ع )   ) ناماما مایق  نایعیش و  راک  رد  جرف ))   )) ياه هناشن 

تمایق ییاپ  رب  ياه  هناشن  . 3
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تمایق  ییاپ  رب  ياه  هناشن  تمایق 3 . ییاپ  رب  ياه  هناشن  . 3
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

 ، لاجد جورخ  تسا :  هدش  دای   (( ۀعاسلا طارشا   )) تمایق و ییاپ  رب  ياه  هناشن  ناونع  هب  روهظ ، ياه  هناشن  زا  یخرب  زا  یتیاور ،  عبانم  رد 
نامسآ و . ... زا  ع )   ) یسیع لوزن  برغم ،  هیحان  رد  دیشروخ  ندش  راکشآ 

( 239) دروخ یم  مشچ  هب  رتشیب  تنس ،  لها  تایاور  نیا ، 
دنشاب و هدش  هتخیمآ  مه  رد  دنرامش ، یم  رب  ار  تمایق  ییاپ  رب  ياه  هناشن  هک  یتایاور  ار و  روهظ  ياه  هناشن  هک  یتایاور  دسر  یم  رظن  هب 

دشاب . هدمآ  شیپ  ییاجباج  دراوم  یخرب  رد 
دیامرف : یم  (ص )  ربمایپ

و ع )   ) یسیع لوزن  و  اهبرغم ، نم  سمشلا  عولط  مئاقلا و  جورخ  و  ۀبادلا ،  ناخدلا و  لاجدلاو و  ینایفسلا ،  اهیف ، دبال  ۀعاسلا  لبق  رشع  )) 
( (( 240 .) رشحلا یلا  سانلا  قوست  ندع  رعق  نم  جرخت  ران  برعلا و  ةریزجب  فسخ  قرشملاب و  فسخ 

عولط مئاق ،  جورخ  اپراهچ ، دود و  ندـش  ادـیپ  لاـجد ،  ینایفـس و  جورخ  داد : دـهاوخ  خر  ریزگاـن  هب  تماـیق ،  ییاـپرب  زا  شیپ  زیچ ، هد 
ةریزج هقطنم  رد  نتفر  ورف  قرـشم و  هیحان  رد  نیمز  رد   ) نتفر ورف  نامـسآ و  زا  ع )   ) یـسیع ترـضح  ندـمآ  دورف  برغم و  زا  دیـشروخ 

دناشک . یم  رشحم  يارحص  يوس  هب  ار  نامدرم  دزیخ و  یم  رب  ندع  ياهتنا  زا  هک  یشتآ  برعلا و 
تمایق ياه  هناشن  زا  نامـسآ و ... زا  ع )   ) حیـسم ندـمآ  دورف  برغم و  زا  دیـشروخ  عولط  لاـجد و  ینایفـس و  جورخ  ثیدـح ،  نیا  ربارب 

لاجد و جورخ  نوچمه  ییاه ،  هناشن  هتبلا  دنا . هدـش  یفرعم  روهظ  ياه  هناشن  زا  ینـشور  هب  اهنآ  رگید ، تایاور  رد  هک  نآ  لاح  تسا و 
تسا .  هدمآ  مئاق  روهظ  تمالع  ناونع  هب  هعیش ،  عبانم  رد  تمایق و  تمالع  ناونع  هب  هماع  عبانم  رد  رتشیب  ینایفس ، 

هب تمایق ،  ییاپ  رب  ياه  هناشن  زا  روهظ  هناشن  نداد  رارق  ثداوح و  نیا  ندـش  رادـیدپ  هب  تمایق  ییاپ  رب  ندرک  طورـشم  هک  تسا  نشور 
ناونع هب  هچ  روهظ و  ياه  هناشن  ناونع  هب  هچ  هدـش ،  هداد  ربخ  اهنآ  عوقو  زا  هک  اهدادـخر ، نیا  همه  اریز  دـنز ؛ یمن  يررـض  اـم  دوصقم 

 ، يربک تبیغ  هرود  لوط  رد  هچنآ  باسح ،  نیا  اب  دش ، دنهاوخ  عقاو  دایز ، هلصاف  اب  دنچ  ره  تمایق ،  ییاپرب  زا  شیپ  تمایق ،  ياه  هناشن 
( 241  .) تسا تمایق  ياه  هناشن  زا  هجیتن ،  رد  هدش و  عقاو  تمایق ،  ییاپرب  زا  شیپ  یعیبط ،  روط  هب  دوش ، عقاو 

یمن روهظ  ياه  هناشن  تمایق  ياه  هناشن  همه  یلو  دنتـسه ، مه  تمایق  ياه  هناـشن  يا ،  هنوگ  هب  روهظ ، ياـه  هناـشن  همه  ساـسا ،  نیا  رب 
دنوش . عقاو  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  سپ  اهنآ  زا  یخرب  تسا ،  نکمم  اریز  دنشاب ؛ دنناوت 

زا سپ  تسا و  تنحم  یتخس و  راگزور  تبیغ ،  هرود  هک  نیا  هب  دانتسا  اب  تمایق ،  ياه  هناشن  زا  روهظ  ياه  هناشن  یسانشزاب  يارب  یخرب 
همادا تمایق ،  ییاپ  رب  ات  دـسر و  یم  ارف  تلادـع  تینما و  هافر و  نارود  دوش و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ناهج  یعطق ،  تایاور  ربارب  روهظ ،

دنا : هدرک  نایب  ییا  هدعاق  دبای ، یم 
 ، نآ ياهدـمایپ  مدرم و  نتخاـس  صلاـخ  یهلا و  ناـحتما  زا  یـشان  فارحنا  هنتف و  نارود  هب  طوبرم  ثداوـح  هک  تسا  نآ  یلک  هدـعاق  ))
هب طوبرم  دـشاب ، شیاسآ  هافر و  نیمءات  تلادـع و  یبوخ و  راگزور  هدـنهد  ناشن  هک  یتیاور  ره  ساـسا ،  نیا  رب  تسا .  روهظ  رب  مدـقم 

( .(( 242) دشاب دناوت  یمن  ع ،)   ) مئاق روهظ  ندش  کیدزن  ياه  هناشن  زا  تسا و  تمایق  ییاپرب  هناشن  روهظ و  زا  سپ  نارود 
ياـهباتک رد  تنـس و  لـها  ییاور  عباـنم  هژیو  هب  ییاور ،  عباـنم  رد  هک  اـه  هناـشن  اهدادـخر و  زا  يرایـسب  هدـعاق ،  نیا  ربارب  يور  نـیا  زا 

هتخیر مه  رد  اهیناماسبان و  اهیگتفشآ ، اهگنج ، عوقو  زا  یکاح  و  ( 243  ) هدش نایب  ۀعاسلا ))  طارـشا   : )) ناونع تحت  نتف ،))  محالم و  ))
. دنروهظ تمالع  دنشاب ، تمایق  تمالع  هک  نیا  زا  شیپ  اهنآ  اریز  دنوش : عقاو  ع )   ) يدهم روهظ  زا  شیپ  دیاب  یم  تساهندش ، 

فیرحت لعج و  لامتحا  .4
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فیرحت  لعج و  لامتحا  فیرحت 4. لعج و  لامتحا  .4
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

زا دـندامتعا . لباق  ریغ  فیعـض و  رتشیب  تایاور ،  نیا  دانـسا  دراد . دوجو  ییاور  عبانم  رد  روهظ ، ياه  هناـشن  دروم  رد  یناوارف  ياهثیدـح 
دنتسه . طولغم  فحصم و  اهنآ  زا  يا  هراپ  دنرادن و  ار  مزال  ماجسنا  یگنهامه و  زین ، تلالد  رظن 

هدنیآ ياهدادخر  یگنوگچ  زا  یهاگآ  هب  ناناملـسم  دیدش  يدنم  هقالع  و  وس ، کی  زا  تیودهم  هلءاسم  رایـسب  تیمها  دسر ، یم  رظن  هب 
 ، متـس نامکاح  هژیو  هب  ناهاوخدب ،  نانمـشد و  هک  هدش  ببـس  رگید ، يوس  زا  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  روهظ  ياه  هناشن  ندـش  رادـیدپ  و 
هک تیعقاو  نیا  دوجو  هژیو  هب  دـنروآ . دوجو  هب  تایاور  رد  ار  ییاهرییغت  شیوخ ،  یـسایس  عفانم  ندروآرب  تهج  رد  هک  دـنوش  هسوسو 
ره تسا ،  نانآ  تشونرـس  هب  طوبرم  یبیغ و  رهاظم  هب  نانآ و  تردـق  هطیح  زا  رود  هک  يروما  ربارب  رد  یلومعم ،  يداـع و  دارفا  اـساسا ،
رب یلکـش  هب  هک  يروما  ربارب  رد  میلـست  زج  دـنرادن و  ار  نآ  اب  تفلاخم  رکفت و  تراسج  تءارج و  دنـشاب ، مه  غورد  یگتخاـس و  دـنچ 

ياـهاعدا اـهتیلاعف و  هک  نیا  شیوخ و  راـک  نداد  هولج  هجوـم  يارب  زین  یخرب  ( . 244) دـننیب یمن  دوخ  يارب  یهار  تسا ،  لوهجم  ناـنآ 
ینایفـس ار  دوخ  هزیگنا ،  نیمه  هب  هک  میروخ  یم  رب  يدارفا  هب  خیرات  رد  الثم  دـنا . هدز  فیرحت  لعج و  هب  تسد  هدـش ،  ینیب  شیپ  نانآ 

لاس رد  و  ( 245  ) تسوا دوعوم ، ینایفـس  نامه  هک  درک  اـعدا  لاس 159 ه ق .  رد  دلاخ ، نب  هللا  دـبع  نب  یلع  هکنانچ  دـنا ، هدرک  یفرعم 
هب تـسد  شیوـخ ،  ياــعدا  نداد  هوـلج  تـسرد  يارب  کــی ،  ره  و  ( 246  ) تـسا ینایفــس  هـک  دـش  یعدــم  يرگید  درف  زین  294 ه ق 

دنا . هدز  زین  ییاهشروش 
: دنا هتفگ  هتـسناد و  دـیزی  نبدـلاخ  تسد  لوعجم  تسا ،  روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  ار  ینایفـس  تایاور  رظن ، لها  زا  یهورگ  يور ،  نیا  زا 

نادناخ هب  هرابود  دوب ، هداتفا  نایناورم  گنچ  هب  هک  ار  تموکح  دنک و  مهارف  شدـنزرف  تموکح  يارب  ار  هنیمز  تساوخ  یم  يو ،  نوچ 
دز . یتایاور  نینچ  لعج  هب  تسد  دنادرگ ، زاب  هیواعم 

نیا زا  دوب ، رطاخ  هدرزآ  تخـس  تسا ،  هداتفا  ناورم  ینب  تسد  هب  تفالخ  يو ،  زا  شیپ  یناـسآ  هب  دـید  یم  هک  نیا  زا  دـیزی ، نبدـلاخ 
هیحور شیوخ و  لد  یلـست  بجوم  زین  تردـق و  هب  ددـجم  یبایتسد  يوس  هب  یهار  ار  شیوخ  هریت  زا  يدرف  ندوب  ینایفـس  ياـعدا  يور 

تسناد .  یم  نایفس  ینب  هب  نداد 
ياـعدا ربارب  رد  ریزگاـن  دـنناد ، یم  عوقولا ،  یمتح  يرما  روهظ و  ياـه  هناـشن  زا  ار  ینایفـس  جورخ  نوچ  مدرم ،  هک  درک  یم  روصت  وا ،

دندرگ . یم  میلست  يرما ،  نینچ 
دیوگ : یم  هک  تسا  یتیاور  هماع ،  عبانم  رد 

( (( 247  .) تسا دیزی  نبدلاخ  نادنزرف  زا  ینایفس ،  ))
دشاب . هللادبع ،  نب  یلع  شا ،  هون  ياعدا  حرط  يارب  یکسمتسم  ات  هدش ،  لعج  يو  دوخ  طسوت  تیاور ،  نیا  دایز ، لامتحا  هب 

تسا ینایفـس  تیاور  لعاج   : )) هدش هتفگ  شا  هرابرد  هدوب و  رعاش  ملاع و  يدرم  دیزی ، نبدلاخ  دنک : یم  حیرـصت  یناهفـصا ،  جرفلاوبا 
( (( 248 .)

هدوب حرطم  اهنآ ، فیرحت  لعج و  روهظ و  ياه  هناشن  زا  هدافتـسا  ءوس  هلءاسم  دـح  هچ  ات  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ییاـهاعدا ،  نینچ 
تسا . 

دوجو زا  ات  دندرک  ناوارف  شالت  حافس ،  شردارب  روصنم و  هژیوب  سابع ،  ینب  نادناخ  تسا .  هیکز  سفن  نتـشک ،  ناتـساد  رگید ، هنومن 
اپ تسد و  یتردـق  تیعقوم و  مدرم  ناـیم  رد  شیوـخ ،  يارب  دـننک و  یـسایس  يرادرب  هرهب  هیکز ،  سفن  هب  فورعم  هللادـبع ،  نب  دـمحم 
رب هبلغ  هار  اهنت  يو ،  رب  روهظ  ياه  هناـشن  ندرک  ربارب  و  يو ،  تیودـهم  هعیاـش  هب  ندز  نماد  حافـس ،  شردارب  روصنم و  رظن  رد  دـننک .

دوب . هیما  ینب 
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دیوگ : یم  هک  هدروآ  هریرهوبا  زا  لقن  هب  هب  یتیاور  یناهفصا  جرفلاوبا 
( (( 249  .) تسا تنکل  يدنک و  شنابز  رد  تسا و  هللادبع  نب  دمحم  جع ))   ) يدهم مان   ) شمان ))

هتفگ و یم  نخـس  يراوشد  يدنک و  هب  هیکز ،  سفن  نامه  ای  هللادبع ،  نب  دمحم  هک  هدش  لعج  رطاخ  نادب  دایز  لامتحا  هب  تیاور ،  نیا 
دنک . ادا  بوخ  ار  تاملک  همه  هتسناوت  یمن 

اـملظ و الدـع  اطـسق و  ضرـالا  ءـالمی  فورعم ((  تیاور  نمـض  رد  هماـع ،  ياـهباتک  زا  یخرب  رد  یبا ))  مسا  هیبا  مـسا   )) هـلمج دوـجو 
سابع ینب  نامکاح  ياهدـنفرت  زا  دایز ، لامتحا  هب  تسا ،  هللادـبع ))   (، )) ع  ) يدـهم ترـضح  ردـپ  مان  هک  ینعم  نیا  هب  ( (( ، 250) اروج

تسا .  هدش  لعج  یسایس  ياهفده  نامه  ياتسار  رد  هک  دشاب 
ياـهلقن رد  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسین .  يدـیدرت  ماـهبا و  چـیه  نیا ،  رد  تـسا و  نـسح ))   )) عـطق روـط ، هـب  ع )   ) يدـهم ردـپ  ماـن  اریز 

( 251 .) درادن دوجو  تیاور  رد  یبا ،))  مسا  هیبا  مسا  و   : )) هلمج هصاخ ،  هماع و  نوگانوگ 
تفآ زا  اهنآ  زا  يرامـش  مک ،  تسد  هک  مییور  هب  ور  روهظ ، ياه  هناـشن  هنیمز  رد  حیحـص  ریغ  حیحـص و  تاـیاور  زا  یهوبنا  اـب  کـنیا ، 

فیلءات روهظ  ياه  هناشن  تیودـهم و  دروم  رد  هک  ییاهباتک  زا  یمیظع  مجح  نایم  رد  هنافـسءاتم  تسا .  هدـنامن  نوصم  فیرحت  لعج و 
رفعج دیـس  دـنا . هدز  نماد  رما  نیا  هب  ضرغ ،  يور  زا  دـمع و  هب  ای  يزوسلد و  لهج و  رـس  زا  هک  دراد  دوجو  ياهباتک  ( ، 252) دنا هدش 

( 253  .) تسا هداد  ناشن  اهنآ ، رد  راکشآ  فیرحت  دراوم  یخرب  ندومن  اب  ار  اهباتک  نیا  زا  یخرب  یلماع ،  یضترم 
 ( ع  ) يدهم روهظ  لصا  رد  ناگمه ،  هک  دننایامنب  زین  دننامب و  تایاور  نیا  لصا  هک  دـنا ، هتـساوخ  تایاور  نیا  يروآدرگ  اب  یخرب  هتبلا 

دنراد . قافتا 
دسیون : یم  هدروآ ،  روهظ  ياه  هناشن  دروم  رد  هک  ینالوط  تیاور  لیذ  رد  یسلجم  همالع 

رابخالا یلع  هلامتـشءال  هللا ،  هنعل  دعـس  نب  رمع  هللا  قلخرـش  یلا  ایهتنم  هدنـس  نوک  اطولغم و  افحـصم  هنوک  عم  ربخلا  اذه  تدروا  امنا  )) 
( 254  .(( ) هللا تاولص  هیلع  فلا  ؤملا  فلاخملا و  ؤطاوت  ملعیل  ع )   ) مئاقلاب

یم یهتنم  هیلع ،  هللا  ۀـنعل  دعـس  نب  رمع  ادـخ  قـلخ  نیرتدـب  هب  نآ ،  دنـس  دراد و  هابتـشا  هتفاـی و  رییغت  نآ  نتم  هک  نآ  اـب  ار ، تیاور  نیا 
ددرگ . هتسناد  يو  دروم  رد  قفاوم  فلاخم و  قافتا  هک  نآ  ات  تسا ،  ع )   ) يدهم ترضح  زا  يرابخا  هدنریگرب  رد  اریز  مدروآ ؛  ددرگ ،

فیعـض و هتخانـشان ،  هک  دـنراد  رارق  یناـیاور  رتـشیب  تاـیاور ،  نیا  دانـسا  هلـسلس  رد  هدرک ،  حیرـصت  یـسلجم  موحرم  هک  هنوگ  ناـمه 
یمن هک  هدش  نایب  هلـسرم  تایاور  رد  اه  هناشن  زا  يرایـسب  نیا ،  رب  نوزفا  درادـن . يرابتعا  نانآ ،  تایاور  دـنا و  هدـننک  لعج  وگغورد و 

يردـق هب  تایاور ،  رامـش  روهظ ، هب  لصتم  یمتح و  ياه  هناشن  هژیوب ،  اه  هناشن  زا  يا  هتـسد  رد  لاح ،  نیا  اـب  دریگ ، رارق  دنتـسم  دـناوت 
الامجا اه  هناـشن  زا  هتـسد  نیا  دوجو  لـصا  يور  نیا  زا  ( . 255) دـنا هدرک  ار  اهنآ  ندوب  رتاوتم  ضیفتـسم و  ياعدا  یخرب  هک  تسا  داـیز 

هدش نایب  يا  هنوگ  هب  اه ، هناشن  زا  یخرب  یتح  اهنآ و  زا  یخرب  هاگ ،  اریز  دراد ؛ لمءات  ثحب و  ياج  اهنآ  تایئزج  دنچ  ره  تسا ،  ملـسم 
دنیآ . یمن  زاس   ، یملع دعاوق  اب  هک  دنا 

یم هدروآ ،  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  يداـیز  رامـش  ندرمـش  رب  دروم  رد  ار  دـیفم  خیـش  تراـبع  هک  نآ  زا  سپ  همغلا ))  فشک   )) بحاـص
دسیون :

، اهل هداریا  رخآ  یف  هللا  همحر  دـیفملا  خیـشلا  رذـتعا  اذـهل  و  نومجنملا ،  هلیحی  اهیف  لقعلا و  هلیحی  ام  اـهیف  ثداوحلا  هذـه  نا  بیر  ـال  )) 
تازجعم و اهنءال  لوبقلاب  یقلتت  نا  اهقحف  ع )   ) ماـمءالا و  ص )   ) یبنلا نع  ۀـلوقنم  تناـک  اـهلقن و  تاـقرط  تحـص  اذا  هنا  هدارءا  يذـلاو 

( 256  .(( ) ملعا هللا  انابعث و  اصعلا  بالقنا  رمقلا و  قاقشناک  تاداعلل  قراوخ  تازجعملا 
تـسا نکمم  ریغ  اهنآ  ققحت  نامجنم  رظن  زا  ای  دیامن و  یم  لاحم  القع  هک  دراد  دوجو  یثداوح  اه ، هناشن  نیا  نیب  رد  هک  تسین  يدیدرت 

تسا .  هدروآ  رذع  نخس  نایاپ  رد  دیفم ، خیش  يور ،  نیا  زا  . 
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هب یقلت  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  بلطم  قح  دنشاب ، هدش  تیاور  مه  ماما  ربمایپ و  زا  دشاب و  حیحـص  اهنآ ، دانـسا  تایاور و  نیا  ياههار  رگا 
هب اـصع  لیدـبت  و  (ص )  ربماـیپ تسد  هب   ) هاـم ندـش  هتفاکـش  نوچمه  دنتـسه ، هداـعلا  قراوخ  تازجعم  دـنا و  هزجعم  نوچ  مینک ،  لوبق 

دناد . یم  رتهب  ادخ  و  ع )   ) یسوم ترضح  تسد  هب  ) اهدژا
دسیون : یم  هک  دشاب  يو  هلمج  نیا  هب  هراشا  دیفم ، خیش  ندروآ  رذع  زا  روظنم  ارهاظ 

( (( 257  . ) میدرک رکذ  ار  اه  هناشن  تسا ،  هدمآ  ییاور  لوصا  رد  هک  نیا  ساسا  رب  طقف  ام  تسا و  رت  هاگآ  تسه ،  هچنآ  هب  دنوادخ  ))
ام  : )) هک نیا  رب  دـیکءات  اب  يور  نیا  زا  هتـشادن ،  اه ، هناشن  نیا  همه  یتسرد  هب  نانیمطا  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـیفم  خیـش  ترابع  زا 

تسا .  هتشاد  رود  هب  نآ ،  هب  مازتلا  زا  ار  شیوخ  تقیقح  رد  دناد )) یم  رتهب  ادخ  میا و  هدروآ  ار  تایاور  نیا  طقف 
زا دش  ملـسم  رگا  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  تایاور  نیا  دانـسا  دیاب  دیوگ : یم  دیفم ، خیـش  لزلزت  هب  هجوت  اب  همغلا ،))  فشک   )) بحاص

دنوش . هزجعم  رب  لمح  دیآ ، یم  رظن  هب  لاحم  ارهاظ  هک  ییاهنآ  دوش و  هتفریذپ  دندامتعا ، دروم  اهنآ  نایوار  هدش و  رداص  موصعم 
ياهتسد ياه  هسیسد  فیرحت و  لعج و  لامتحا  روهظ ، ياه  هناشن  یسررب  رد  تسا و  لکـشم  تایاور  نیا  همه  یتسرد  هب  مازتلا  نیاربانب 

تفرگ .  هدیدان  دیابن  ار  تسایس  ناهنپ 
 ، نیغورد نایعدم  دوجو  ای  روهظ و  ياه  هناشن  رد  فیرحت ،  لعج و  زا  يدراوم  دوجو  هک  دیامن  یم  هتـسیاب  زین  هتکن  نیا  يروآدای  هتبلا 

، ریخ دورب . لا  ؤس  اریز  اه  هناشن  همه  لصا  ای  دـنتفیب و  رابتعا  زا  تایاور  همه  هک  دوش  یمن  نیا  لیلد  هاگ  چـیه  اه ، هناـشن  هنومن  ناونع  هب 
تفگ .  میهاوخ  نخس  اهنآ  زا  دنتسه و  ملسم  اه  هناشن  نیا  زا  يا  هتسد  میدرک ،  هراشا  هک  هنوگ  نامه 

یهاو ياهاعدا  ای  نانمـشد و  يوس  زا  اهنآ  فیرحت  رییغت و  لامتحا  روهظ و  ياه  هناشن  رد  اهفعـض  تالاکـشا و  يا  هراـپ  دوجو  نینچمه 
اریز دناسر ، یمن  یبیـسآ  ع ،)   ) مئاق روهظ  هب  داقتعا  تیودهم و  لصا  هب  هاگ  چیه  تیودهم ،  لصا  ای  ینایفـس و  دروم  رد  نادایـش  یخرب 

هراشا نادب  هک  یـسلجم  همالع  نخـس  هدش و  تباث  رتاوت  اب  تسا و  نیقیرف  قافتا  دروم  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  تیودهم و  هب  داقتعا 
 . تسا بلطم  نیا  دی  ؤم  زین ، میدرک 

روهظ نامز  ندوبن  صخشم  . 5

روهظ  نامز  ندوبن  صخشم  روهظ 5 . نامز  ندوبن  صخشم  . 5
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

هدـشن صخـشم  روهظ ، نامز  یحلاصم ،  هب  انب  یلو  تسا ،  یعطق  ملـسم و  روما  زا  نآ ،  ندـش  کیدزن  ياه  هناـشن  روهظ و  لـصا  هچرگ 
هدیسرپ جع )   ) مئاق جورخ  نامز  دروم  رد  ع )   ) ناماما زا  باحصا  اهراب  تسین .  هاگآ  نآ  قیقد  تقو  زا  دنوادخ  زج  سک ،  چیه  تسا و 

هتـسناد دنوادخ  هب  رـصحنم  تمایق ،  هب  ملع  نوچمه  ار  روهظ  نامز  دـنا و  هدرک  یهن  نآ  ندرک  صخـشم  زا  تحارـص  هب  نانآ  یلو  دـنا ،
( 258 .) دنا

( (( 259  . ) جرفلاب هللا  نذءای  نءا  یلا  انع  بیغم  وه  لب  لیصفتلا ،  هجو  یلع  انل  مولعمب  سیلف  ع )   ) هجورخ تقو  اما  و  )) 
، دهدب جورخ  هزاجا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  ات  وا  هکلب  تسا ،  هدشن  صخـشم  ام  يارب  حرـش  هب  ینـشور و  هب  ع ،)   ) يدهم روهظ  نامز  اما  و 

تسا .  ناهنپ  ام  ناگدید  زا 
تسا ؟  هدش  نیعم  یتقو  روهظ  يارب  ایآ  هک  دیسرپ  (ع )  رقاب ماما  زا  لیضف 

( 260  (( ) نوتاقولا بذک  )) دومرف راب  هس  ع )   ) ماما
دومرف : ع )   ) ماما دنک ، یم  روهظ  جع )   ) يدهم ترضح  تقو  هچ  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  زا  تیمک  ای ،

( (( 261  ) ۀتغب الا  مکیتءاتال  ۀعاس  لثمک  هلثم  امنا  لاقف  کلذ  نع  ص )   ) هللا لوسر  لئس  دقل  )) 
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تقو زا  ادخ  زج  یسک   ) تسا تمایق  ییاپ  رب  نوچمه  ع ،)   ) يدهم روهظ  لثم  دومرف : ترضح  دش . هدیـسرپ  بلطم  نیمه  (ص )  ربمایپ زا 
یناهگان .  رگم  دیآ  یمن  يدهم  تسین )  هاگآ  نآ 

نیعم جـع )   ) يدـهم روهظ  يارب  یتقو  ناوت  یمن  يور ،  چـیه  هب  هک  تسا  نآ  ( 262  ) اهنآ ریظن  رگید  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  ياـضتقم 
یتیاور رگا  دنرادن . یتلالد  نآ ،  زا  شیب  دنروهظ و  نامز  ندش  کیدزن  رگنایب  اهنت  روهظ ، ياه  هناشن  ملسم ،  لصا  نیا  هب  هجوت  اب  درک .

داهن . يرانک  هب  ای  درک و  هیجوت  ار  نآ  دیاب  دزاس ، صخشم  ار  روهظ  نامز  هک  دشاب 
قوف هدـعاق  اـب  يراـگزاسان  اـهنآ ، یتسرد  ضرف  رب  یلو  هدـش ،  هراـشا  روهظ  ناـمز  هب  لـمجم ،  هتـسبرس و  هنوگ  هب  تاـیاور ،  یخرب  رد 
هدمآ :  یثیدح  رد  الثم  دننک . یم  نایب  ار  روهظ  ياه  هناشن  يا  هنوگ  هب  هکلب  دننک ، یمن  نیعم  یتقو  زین  اهنآ  تقیقح  رد  اریز  دنرادن ،

مرحم )).  مهد  هبنش  زور  ای  و  مهن ،  ای  متفه و  مجنپ ،  موس ،  لوا ،  لاس  درف : ياهلاس  رد  رگم  دنک ، یمن  مایق  ع )   ) يدهم ))
ای :

( .(( 263) دناوخ یم  ارف  ع )   ) يدهم يوس  هب  ار  مدرم  دهد و  یم  ادن  يدانم  ناضمر  رد 23  ))
هدشن صخـشم  روهظ  نامز  قیقد  یمزج و  تروص  هب  لاح ،  نیا  اب  یلو  هدـش ،  هراشا  روهظ  نامز  هب  يا  هنوگ  هب  هچرگ   ، تایاور نیا  رد 
هدـعاق لصا  اب  يراگزاسان  تاـیاور ،  نیارباـنب ،  روهظ ، ناـمز  قیقد  تقو  هن  تسا  هدـش  ناـیب  ناـمز ،  نآ  ياـهیگژیو  تقیقح  رد  تسا . 

هب املع ، یلو  هدـش ،  هراشا  روهظ  قیقد  نامز  هب  تسین ،  ربتعم  اهنآ  دنـس  هک  تایاور ،  یخرب  رد  هتبلا  درادـن . روهظ  نامز  هدوبن  صخـشم 
دنا . هدرک  هیجوت  ار  اهنآ  ای  هدرکن و  انتعا  نآ 

 : میریگ یم  یپ  روحم  دنچ  رد  ار  نآ  روهظ و  ياه  هناشن  یسررب  نییبت و  هب  میزادرپ  یم  روما ، نیا  يروآدای  زا  سپ  نونکا 

روهظ ياه  هناشن  رامش 

روهظ  ياه  هناشن  رامش 
روهظ  ياه  هناشن  رامش 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
. دـنا هدـش  دای  روهظ  هناشن  ناونع  هب  یعامتجا ،  یـسایس و  ياـهینوگرگد  یعیبط و  ریغ  یعیبط و  ياهدادـخر  زا  یهوبنا  ینید ،  عباـنم  رد 
هعیش و ناینیـشیپ  زا  548 ه ق ).   ) یـسربط و  460 ه ق ).   ) یسوط خیـش  413 ه ق ،).   ) دیفم خیـش  381 ه ق ).   : م  ) قودص خیـش  ینامعن ، 

( 264 .) دنا هدروآ  درگ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  روهظ  ياه  هناشن  هب  طوبرم  رابخا  نارصاعم ،  ناینیسپ و  زا  زین  يرایسب 
زا شیب  تسا ،  هدیـسر  ع )   ) ناموصعم زا  دروم  نیا  رد  هک  يراثآ  رابخا و  هب  هراشا  اب  مئاقلا ،))  مایق  تامالع   )) باب زاغآ  رد  دیفم ، خیش 

( 266  .) تسا هدرمش  رب  ار  يرتشیب  رامش  راونالاراحب ، رد  یسلجم  همالع  و  ( 265  ) هدرک دای  ار  هناشن  هاجنپ 
هدرمـش رب  شیوخ  ياهباتک  رد  ار  ع )   ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  ... یطویـس و رجح ، نبا  يدـنه ،  نیدـلا  ءالع  هلمج :  زا  زین ، هماع  ياملع 

( 267 .) دنا
تلـالد دنـس و  تهج  زا  هدـمآ و  ربـتعم  عباـنم  رد  یخرب  تسین ،  ناـسکی  اـه ، هناـشن  نیا  همه  یتـسرد  راـبتعا و  هجرد  هک  تـسا  نـشور 
دنروهظ هناشن  اهنت  اه ، هناشن  نیا  زا  یخرب  دنرادن . يدایز  رابتعا  هک  دنا  هدش  دای  مود  تسد  عبانم  هماع و  ياهباتک  رد  یخرب  دنراوتـسا و 

 ، هاگ هک  یئزج  زیر و  لئاسم  رگنایب  یخرب ،  دـنیروحم و  یلک و  ياه  هناشن  یخرب  تماـیق .  ییاـپرب  مه  دـنروهظ و  هناـشن  مه  یخرب ،  و 
( 268 .) دروآ درگ  يدحاو  ناونع  رد  ناوت  یم  ار  اهنآ  همه 

هک تسا  نیا  مهم  درادن . یتیمها  دشاب ، مه  صخـشم  هک  ضرف  هب  دنرادقم . هچ  روهظ  ياه  هناشن  هک  درک  صخـشم  ناوت  یمن  نیاربانب ، 
رد هک  دنهد  یم  ار  نانیمطا  نیا  ام  هب  تایاور ،  یناوارف  هک  تسا  نیا  مهم  درادن . یتیمها  دشاب ، مه  صخـشم  نیا  ام  هب   ، تایاور یناوارف 
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داد . دهاوخ  خر  یثداوح  دوعوم ، يدهم  روهظ  هناتسآ 
 ، نآ هب  طوبرم  لئاسم  روهظ و  رب  اهنآ  تلالد  ققحت و  یگنوگچ  یمتح و  ياه  هناشن  هژیو  هب  ثداوح ،  نیا  مهم  یلصا و  دراوم  تخانش 

میتسه .  نآ  یپ  رد  لاقم  نیا  رد  ام  هک  تسا  يزیچ 
دسیون : یم  هراب  نیا  رد  ینامعن ، 

اهئیجم و دـعب  الا  مئاقلا  رهظی  الا  ۀـبجوم  اهقافتا  اهرتاوت و  اهب و  تایاورلا  لاصتا  اهترثک و  عم  ع )   ) ۀـمئالا اهرکذ  یتلا  تاـمالعلا  هذـه  )) 
یلع نیهاربلا  لئالدـلا و  مظعءا  یتلا  سمخلا  تامالعلا  نوک  اوققح  مث  نوقداصلا ...  مه  اـهنم و  دـب  ـال  نءا  اوربخا  دـق  اوناـک  اذا  اـهنوک 

( .(( 269  ...) تیقوتلا رما  اولطبا  امک  اهدعب  قحلا  روهظ 
زین دـسر و  یم  نانآ  هب  تایاور ،  نیا  دانـسا  هلـسلس  هک  نیا  اهنآ و  دایز  رامـش  هب  هجوت  اب  دـنا ، هدومرف  ع )   ) ناماما هک  ییاـه  هناـشن  نیا 

؛ اه هناشن  نیا  ندش  رادیدپ  زا  سپ  رگم  دـشابن ، راک  رد  يروهظ  هک  ددرگ  یم  ببـس  قافتا ،  دروم  دـنرتاوتم و  تایاور  هک  نیا  هب  هجوت 
نیرت گرزب  زا  هک  ار  هناگجنپ  ياه  هناشن  سپـس  دنیوگتـسار ... نانآ  دـنا و  هداد  ربخ  اهنآ  ندـمآ  دـیدپ  ندوب  ملـسم  زا  ع )   ) ناماما اریز 

دنا . هدرک  یهن  روهظ ، نامز  نتخاس  صخشم  زا  هکنانچ  دنا ، هداد  رارق  دیکءات  دروم  تسا ،  قح  ندش  راکشآ  رب  اه  هناشن 
دانـسا هب  هجوت  اب  عومجم  رد  و  دـنک . یم  هراشا  هدیـسر ،  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  روهظ و  ياه  هناشن  یناوارف  هب  ینامعن  نخـس ،  نیا  رد 

هناشن رابخا  ندوب  قافتا  دروم  اهنآ و  رتاوت  رب  دـناد و  یم  ملـسم  يرما  ع )   ) يدـهم روهظ  زا  شیپ  ار  اهنآ  ققحت  ع )   ) ناـموصعم هب  اـهنآ 
. دزرو یم  دیکءات  روهظ  ياه 

روهظ ياه  هناشن  عاونا 

روهظ  ياه  هناشن  عاونا 
روهظ  ياه  هناشن  عاونا 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
هب طورـشم  دیقم و  ییانک ،  لمجم و  صاخ ،  یئزج ،  یلک ،  دـنا : نوگانوگ  روهظ  ياه  هناشن  میدرک ،  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه 

يداع .  ریغ  يداع و  لصتم ،  لصفنم و  رگید ، طیارش  ققحت 
نیا رب  نوزفا ،  دنتسین . روهظ  یعطق  ياه  هناشن  اهنآ ، زا  يرایسب  هک  نآ  هچ  مزال ؛  هن  تسا و  دیفم  نادنچ  هن  ماسقا ،  نیا  همه  ندرمـش  رب 
ياه هناشن  ماسقا  زا  عون  دنچ  هب  ام ، يور ،  نیا  زا  تسین .  نشور  یلیخ  اهنآ ، یتسردان  یتسرد و  دـنراد و  لاکـشا  اوتحم  دنـس و  رظن  زا  ، 

هناشن هب  هک  ییاه  ههبـش  اهلاکـشا و  هب  نایاپ  رد  و  میزادرپ .  یم  روهظ  هب  لصتم  یمتح و  ياـه  هناـشن  هژیو  هب  اـهنآ ، نیرت  مهم  هک  روهظ 
تفگ .  میهاوخ  خساپ  تسا ،  هدش  تایاور  رد  اهنآ  ییوگ  شیپ  روهظ و  ياه 

یمتح ياه  هناشن  - 1

یمتح  ياه  هناشن  یمتح 1 - ياه  هناشن  - 1
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

ریغ لباقم  رد  یمتح  ياه  هناشن  زا  روظنم  دنا . هدش  دای  روهظ ،)) یمتح  مئالع   : )) ناونع هب  ینـشور  هب  اهنآ  زا  يرامـش  اه  هناشن  نایم  رد 
اهنآ ات  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دهاوخ  یمازلا  یعطق و  یطرـش ،  دـیق و  چـیه  نودـب  اهنآ ، ندـش  رادـیدپ  ققحت  هک  تسا  نآ  ارهاظ  یمتح ، 

ار ع )   ) يدهم روهظ  ياعدا  یمتح ،  ياه  هناشن  ندش  عقاو  زا  شیپ  یـسک  رگا  دش . دـهاوخن  رهاظ  ع )   ) يدـهم ترـضح  دـندرگن ، عقاو 
تسردان .  تسا  ییاعدا  دنکب ،
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یم دیدپ  هناشن ،  ناونع  هب  اهنآ ، ققحت  تروص  رد  هک  دنتسه  يروما  هب  طورشم  دیقم و  ینعی  تسا ،  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  اهنیا  ربارب  رد 
هب ع )   ) موصعم ناماما  دنک . روهظ  ع )   ) نامز ماما  دنیاین و  دیدپ  دیاش  دنیآ و  دیدپ  دیاش  یمتح ،  ریغ  ياه  هناشن  رگید ، ترابع  هب  دنیآ .

دنا . هداد  ربخ  تبیغ ،  هرود  رد  اهنآ  ندمآ  دیدپ  زا  یحلاصم ،  رطاخ 
هک یمتح  ریغ  ياه  هناشن  فالخ  رب  دوش . یمن  لـصاح  ءادـب ))  )) اـهنآ رد  هک  دـنا  هتـسناد  ییاـه  هناـشن  ار  یمتح  ياـه  هناـشن  یهورگ ، 

دنوش . فذح  یلک  هب  ای  دنبای و  رییغت  دوش و  لصاح  ءادب ))  )) تسا نکمم 
ءادبلا )). هقحلی  نا  نکمی  هعوق و ال  نم و  دب  ام ال  موتحملاب  دارملا  لعل  و  )) 

دوش . لصاح  نآ  دروم  رد  ءادب ))  )) هک درادن  ناکما  تسین و  يزیرگ  نآ  ندمآ  دیدپ  زا  هک  دشاب  نآ  یمتح  زا  روظنم  دیاش 
( 270  .) تسا هتفر  راک  هب  فوقوم ))   )) ربارب رد  موتحم ))   )) یتیاور رد 

هفیرش :  هیآ  ریسفت  رد  (ع )  رقاب ماما 
( .(( 271  ) هدنع یمسم  لجءا  الجءا و  یضق  مث  )) 

دیامرف : یم 
فوقوم .  لجءا  موتحم و  لجءا  نالجءا ،  امهنا  )) 

موتحملام ؟  نارمح :  هل  لاق 
هریغ .  نوکی  يذلا ال  لاق : 

فوقوملا ؟  ام  و  لاق : 
( ...(( 272  ) ۀیشم هیف  يذلا هللا  وه  لاق : 

فوقوم .  ماگنه  موتحم و  ماگنه  دنماگنه : ود  اهنآ 
تسیچ ؟  موتحم  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  نارمح 

دشاب ؟ هدوب  یمن  نآ  زا  ریغ  هک  نآ  دومرف :
تسیچ ؟  فوقوم  درک : ضرع 

دنیاین .) دیاش  دنیآ و  دیدپ  دیاش  تسا .  دنوادخ  زا  یتیشم  اهنآ  رد  هک  تسا )  ییاهدادخر   ) نآ دومرف :
رییغت و دـنوادخ  هک  ملـسم  یعطق و  ینعی  یمتح ،))   )) زا روظنم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نومـضم ،  نیا  هب  تاـیاور  تیاور و  نیا  رهاـظ  زا 

تسا .  هدرکن  هدارا  ار  اهنآ  لیدبت 
 ، تسا لاحم  اهنآ  ندـماین  دـیدپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اه ، هناشن  نیا  عوقو  ندوب  یعطق  ملـسم و  ای  یمتح و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 

دوب . دهاوخ  یعطق  دنک ، هدارا  دنوادخ  رگا  اهنآ  ندمآ  دیدپ  اه ، هدنرادزاب  ندوبن  تایضتقم و  طیارش و  ندوب  مهارف  بسح  هب  هکلب 
دنراد : تلاح  هس  هدش  هداد  ربخ  اهنآ  ندمآ  دیدپ  زا  هک  ییاهدادخر  هک  میهد  حرش  دیامن  یم  هتسیاب  بلطم ،  نیا  ندش  نشور  يارب 

، روما زا  هتـسد  نیا  دوش . یمن  هداد  اـهنآ  رد  يرییغت  چـیه  دـنیآ و  یم  دـیدپ  دـنا ، هداد  ربخ  هک  هنوگ  ناـمه  هب  ملـسم ،  روما  زا  یخرب  . 1
ای دهد و  رییغت  تسا  رداق  دنوادخ  دنچ  ره  ار  يروما  نینچ  تسین .  راک  رد  یعنام  تسا و  مهارف  اهنآ  ياضتقا  طیارش  هک  دنتسه  یثداوح 

دنوادـخ فـطل ))   )) و تمکح ))   (( )) تلادـع  : )) ملـسم لوـصا  اـب  اـهنآ  فذـح  رییغت و  تفلاـخم و  نوـچ  یلو  درادرب ، الـصا  ار  اـهنآ 
الـصا ای  دنک ، رییغت  درادن  ناکما  هک  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  دننام  دوب . دهاوخ  لاحم  دنوادخ ، يوس  زا  اهنآ  رییغت  تسا ،  راگزاسان 

تسا .  لاحم  يو  رب  اهنآ  ماجنا  یلو  دراد ، ار  ملظ  ماجنا  هب  ناوت  دنوادخ ، هکنانچ  دوش ، هتشادرب 
تمکح و اب  يراگزاسان  اهنآ  نتـشادرب  لیدـبت و  یلو  دنتـسه ، یعطق  یمتح و  يروما  تسخن ،  تلاح  دـننام  اهدادـخر ، زا  يا  هتـسد  . 2

هار رـس  رب  مه  يا  هدـنراد  زاب  دراد و  دوجو  اهنآ ، داجیا  طیارـش  بابـسا و  هک  نیا  تهج  زا  دـنچ  ره  روما ، نیا  درادـن . دـنوادخ  تلادـع 
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. درادرب ار  نآ  ای  دـهد ، رییغت  ار  اهنآ  دـنوادخ  هدارا  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  یلو  دنتـسه ، یمتح  تهج ،  نیا  زا  تسین و  اهنآ  شیادـیپ 
زاـب ندوبن  اـب  هدـش  ینیب  شیپ  ناـمز ،  نآ  رد  تایـضتقم  طیارـش و  ندوب  مهارف  رظن  زا  ینعی  دـنا  هنوگ  نیا  زا  روهظ ، یمتح  ياـه  هناـشن 

ای دننک و  رییغت  دـنوادخ  هدارا  هب  دراد  ناکما  لاح ،  نیا  اب  دوب . دـهاوخ  یمازلا  یعطق و  نآ  ققحت  نآ ،  ندـمآ  دـیدپ  هار  رـس  رب  هدـنراد 
دنهدن . خر  تسا  لاحم  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  ندوب ،  یمتح  سپ  دنوشن ، ققحم 

، دشاب دوجوم  اهنآ  تایضتقم  ای  دیاین و  شیپ  يا  هدنرادزاب  هک  یتروص  رد  اهنآ ، ندمآ  دیدپ  هک  دنتسه  ییاهنآ  اهدادخر ، زا  يا  هتسد  .3
هب تسا و  هدش  ینیب  شیپ  تبیغ ،  هرود  لوط  رد  اهنآ  ندش  رادیدپ  تایاور ،  رد  هک  روهظ  ياه  هناشن  زا  يدایز  رامش  دش . دنهاوخ  عقاو 

دنیاین . دیدپ  دراد ، ناکما  يور  نیا  زا  دنا ؛ هنوگ  نیا  زا  دنوش ، یم  هدرمش  یمتح  ریغ  ياه  هناشن  ناونع 
یلو دـمآ . دـنهاوخ  دـیدپ  اه ، هدـنرادزاب  ندوبن  طیارـش و  ندوب  مهارف  تهج  زا  یمتح ،  ياه  هناشن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب ، 

دهد . رییغت  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسین  لاحم 
رب دنوادخ ، هدارا  هک  تفگ  ناوت  یم  دنا ، هدرک  دیکءات  اهنآ  ندمآ  دیدپ  ندوب  ملـسم  رب  ع ،)   ) ناماما یناوارف ،  تایاور  رد  هک  اج  نآ  زا 

( 273  . ) تساهنآ ندمآ  دیدپ 
دنا . هدش  ددع  جنپ  روهظ ، یمتح  ياه  هناشن  رابخا ، زا  يرامش  رد  تسا .  فالتخا  تایاور  رد  دنرادقم ؟ هچ  هب  یمتح  ياه  هناشن  نیا 

دنا . هدش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح  نب  رمع 
دومرف : هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  هلظنح  نب  رمع 

( .(( 274  ) ۀیآ سمشلا  عم  علطت  یتح  يدهملا  جرخی  ال  )) 
ترضح دوشن ، رهاظ  دیشروخ  اب  يا  هناشن  نینچ  ات  هک  تسادیپ  نآ  قایس  زا  یلو  هتفرن ،  راک  هب  یمتح ))   )) ریبعت هچرگ  تیاور ،  نیا  رد 

درک . دهاوخن  روهظ  جع )   ) يدهم
لتق ینامسآ ،  هحیـص  ینامی ،  جورخ  ینایفـس ،  جورخ  هناگجنپ :  ياه  هناشن  ندوب  یمتح  میدرک ،  هراشا  اهنادب  هک  ییاه  هناشن  نایم  رد 
اهنآ ندوب  یمتح  دراد ، دوجو  زین  حیحص  تایاور  اهنآ  نایم  رد  هک  یناوارف  تایاور  زا  اریز  تسا ،  نشور  ءادیب  رد  فسخ  هیکز و  سفن 

دوش . یم  هدافتسا 
دسیون : یم  ینامعن 

( (( 275  .) تیقوتلا رما  اولطب  امک  اهدعب ، قحلا  روهظ  یلع  نیهاربلا  لئالدلا و  مظعا  یتلا  سمخلا  تامالعلا  نوک  اوققح  مث  )) ...
صخـشم هلءاسم  هک  هنوگنامه  دنا  هدرک  تباث  تسا ،  قح  ندـش  راکـشآ  رب  هناشن  لیلد و  نیرت  گرزب  هک  ار  هناگجنپ  ياه  هناشن  سپس 

دنا . هدرک  لطاب  روهظ ، يارب  ار  نیعم  نامز  ندرک 
ياه هناشن  نیرت  مهم  نیرت و  گرزب  ار  اهنآ  دزرو ، یم  دـیکات  هناـگجنپ  مئـالع  ندوب  ملـسم  رب  هک  نآ  نمـض  نخـس ،  نیا  رد  یناـمعن ، 

دناد . یم  زین  روهظ 
نامکاح نیب  فالتخا  ءادـن و  برغم ،  زا  دیـشروخ  عولط  نوچمه  ییاه  هناشن  اریز  تسا ؛  لاکـشا  دروم  اه  هناشن  ریاس  ندوب  یمتح  یلو 

 ، نیا رب  نوزفا  درک . داـمتعا  نآ  رب  ناوـت  یمن  تسا و  هلـسرم  هـک  دـنوش  یم  هدافتـسا  هزمح  یبا  تـیاور  دـننام  یتاـیاور  زا  ساـبع ،  ینب 
عولط  )) دوب و هناـگجنپ  ياـه  هناـشن  زا  هک  دـشاب  ینامـسآ  هحیـص  ناـمه  ءادـن ،))  )) زا روظنم  دور  یم  لاـمتحا  تفگ ،  میهاوخ  هکناـنچ 

اه هناشن  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا .  هدش  قیبطت  ع )   ) يدهم ترضح  دوخ  روهظ  رب  نآ ،  دنس  فعض  زا  هتشذگ  زین ، برغم ))  زا  دیـشروخ 
 ، تمایق ییاپ  رب  یمتح  ياه  هناشن  زا  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  هدـمآ  موتحملا ))  نم  مئاـقلا  جورخ  و   )) فیدر رد  تاـیاور  یخرب  رد 

روهظ . ياه  هناشن  هن  دنشاب 
، اه هخسن  زا  یخرب  رد  ایناث ، هدشن ،  قیثوت  تیاور  دنس  رد  ( 276  ) ناورم نبدایز  الوا ، دیشروخ )) اب  یتسد  ندش  رهاظ   )) تیاور نینچمه 
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فوـسک ندـمآ  دـیدپ  دارم  دراد ، لاـمتحا  يور ،  نیا  زا  تـسا ؛  ءامـسلا )) نـم  عـلطی  فـسک  ((، )) ءامـسلا نـم  عـلطی  فـک   )) ياـج هـب 
( 277 .) دشاب

تسا .  سابع  نبا  نخس  تسین ،  ع )   ) موصعم نخس  هدش ،  رکذ  یمتح  هناشن  ناونع  هب  هک  دیشروخ ،)) اب  يا  هناشن  ندش  رهاظ  ))
دانـسا هب  هجوت  اب  یلو  هدـمآ ،  یمتح  ياـه  هناـشن  ناونع  هب  ییاور ،  ياـهباتک  رد  زین  يرگید  دراوم  میدرک ،  داـی  هک  يدراوم  نیا  زا  ریغ 

هناشن میسقت  لصا  دیفم ، خیـش  ساسا ،  نیمه  رب  دش  نئمطم  اهنآ  ندوب  هناشن  لصا  هب  هکلب  اهنآ ، ندوب  یمتح  هب  ناوت  یمن  اهنآ ، فیعض 
ارهاظ نیاربانب  ( 278  .) تسین نشور  اهنآ  همه  ندوب  یمتح  هک  تسا  رواب  نیا  رب  یلو  هتـسناد ،  ملـسم  يرما  ار  یمتح  ریغ  یمتح و  هب  اـه 

. داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  ار  اهنآ  هلاقم  همادا  رد  هک  تسا  ات  جنپ  نامه  روهظ  یمتح  مئالع 

روهظ هب  لصتم  ياه  هناشن  - 2

روهظ  هب  لصتم  ياه  هناشن  روهظ 2 - هب  لصتم  ياه  هناشن  - 2
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

هک نیا  هتبلا  دشابن . يدایز  هلصاف  روهظ  اهنآ و  نیب  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دنهاوخ  روهظ  هب  لصتم  روهظ ، مئالع  زا  يرامش  تایاور ،  ربارب 
تسین و دایز  هلصاف  هک  تسا  نآ  ملـسم  ردق  یلو  تسین .  نشور  یتسار  هب  تسا .  زور  دنچ  ای  تدم و  هچ  روهظ  ات  اه ، هناشن  نآ  هلـصاف 

هناشن نیتسخن  ندـش  رادـیدپ  زا  دـنهد . یم  خر  نآ  زا  شیپ  لاس  ای  روهظ ، لاس  نامه  رد  روهظ ، هب  لصتم  ياه  هناشن  هعومجم  ـالامتحا ،
نب دـمحم  یتیاور ،  رد  هکنانچ  دـنیآ ، یم  دـیدپ  یپ  رد  یپ  هلـصاف  نودـب  ریجنز  ياه  هقلح  نوچمه  اه  هناشن  يدـهم  روهظ  اـت  لـصتم ، 

ققحت  ) رما نیا  مسرت  یم  موش  تیادـف  دیـسرپ : دوب ، هدرک  نایب  ع )   ) ماما ار  اه  هناشن  یخرب  هک  نآ  زا  سپ  ع ،)   ) قداص ماـما  زا  تماـص 
دیماجنا ؟ لوط  هب  يدهم )  روهظ  ياه  هناشن 

دومرف : ع )   ) ماما
( .(( 279) اضعب هضعب  عبتی  زرخلا  ماظنک  وه ) ) امنا ال ، )) 

دیآ . یم  رگید  زا  سپ  یکی  حیبست ،  ياه  هرهم  نوچمه  اققحم ، هن 
هیکز سفن  لتق  هرابرد  (ع )  رقاب ماما  تسا .  هدش  نایب  زین ، روهظ  اب  نآ  هلـصاف  رادقم  روهظ ، هب  لصتم  ياه  هناشن  زا  یخرب  دروم  رد  یتح 

دومرف : ، 
( .(( 280  ) ۀلیل ةرشع  سمخ  نم  رثکا  ۀیکزلا  سفنلا  لتق  و  ع )   ) مئاقلا مایق  نیب  سیل  )) 

تسین .  بش  زا 15  شیب  مئاق  مایق  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  نایم  هلصاف 
دریگ یم  تروص  روهظ  هناتـسآ  رد  ینامز  هدودحم  کی  رد  ( 281 .) دوش یم  هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ  ربارب  زین ، ینامی  ینایفـس و  جورخ 
هتفگ مه  هام  متشه  و  ( 283  ) هام 9 لاس ،  کی  هلصاف  تایاور ،  رد  ( 282 .) دوب دهاوخن  رتشیب  هام ،  هدزناپ  زا  ع ،)   ) مئاق مایق  ات  نآ  هلصاف  و 

( 284  .) تسا هدش 
نآ هب  لصتم  روهظ و  کیدزن  دنتـسه ، زین  یمتح  ياه  هناشن  رتشیب  هک  روهظ ، ياه  هناشن  زا  يرامـش  هک  تسین  يدـیدرت  ساـسا ،  نیا  رب 

دنوش . یم  عقاو 
هچ تسین .  مولعم  روهظ  هب  یگتسویپ  یلو  هدش ،  هداد  ربخ  تبیغ  رصع  رد  اهنآ  شیادیپ  زا  هک  دنراد  دوجو  یناوارف  ياه  هناشن  ربارب ، رد 

جورخ سابع ،  ینب  هیما و  ینب  نتسسگ  مه  زا  نوچمه  اه ، هناشن  زا  يرامش  هکنانچ  دنوش . عقاو  ع )   ) يدهم روهظ  زا  دایز ، هلصاف  اب  اسب ،
رب ... هلجد و يور  رب  لپ  ندش  هتسب  اهکرت و  طسوت  هریزج ،  هقطنم  لاغشا  سابع و  ینب  نیب  ناناملسم و  نیب  فالتخا  یناسارخ ،  ملـسموبا 

. درذگ یم  اهنآ  عوقو  زا  هک  تساهنرق  هکلب  اهلاس ، اهنآ ، ندوب  هناشن  ضرف 
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يداعریغ ياه  هناشن  . 3

يداعریغ  ياه  هناشن  يداعریغ 3 . ياه  هناشن  . 3
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

هنوگ هب  اهنآ ، زا  یخرب  ییوگ  شیپ  یلو  تسا ،  يداع  یعیبط و  لاور  هب  اه ، هدـیدپ  ریاس  ندـش  عقاو  نوچمه  روهظ ، ياـه  هناـشن  ققحت 
یعیبطریغ تروص  هب  اهنآ ، ققحت  دیامن و  یم  نکمم  ریغ  يداع ،  روط  هب  اهنآ  ندش  عقاو  دـسریم ، رظن  هب  هک  هتفای ،  باتزاب  رابخا  رد  يا 

 (( نامسآ رد  دیـشروخ  اب  يا  هناشن  ای  تسد و  ندش  رهاظ   ((، )) برغم زا  دیـشروخ  عولط  ، )) الثم دوب . دهاوخ  هزجعم  بوچ  راهچ  رد  و 
 ، يروما نینچ  ندـش  رادـیدپ  اریز  دـنهد ، خر  هزجعم  هنوگ  هب  دـیاب  دـشاب ، دارم  اهنآ  يرهاظ  يانعم  نامه  رگا  ... و ینامـسآ ))  هحیـص  ))

، اهنآ شیادـیپ  هک  ییاهدادـخر  هب  هراشا  دنـشاب و  هتـشاد  يزمر  ییانک و  يانعم  اه  هناـشن  نیا  زا  یخرب  دـیاش  هتبلا  تسین .  نکمم  اـتداع 
اب درک . میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  دشاب  دـیدرت  اهنآ  یتسرد  رد  دنـشابن و  هناشن  اهنآ  زا  یخرب  و  ( 285 .) دراد ناکما  اتداع ،

داد . دنهاوخ  خر  هزجعم  هنوگ  هب  اهنآ ، زا  یکدنا  رامش  مک ،  تسد  ای  روهظ و  ياه  هناشن  زا  یشخب  لاح ،  نیا 
دشاب ؟ هزجعم  دناوت  یم  يداع ،  ریغ  يرما  ره  ققحت  ایآ  دید  دیاب  نونکا ، 

ثداوح ؟  عون  نیب  دنک  یمن  یقرف  تسا ؟  هزجعم  امتح  تسین ،  نکمم  ارهاظ  هک  يا  هثداح  ره  ایآ 
ناوت یم  اـیآ  تسین .  نکمم  اـهنآ ، ققحت  رهاـظ  رد  هک  هدـش  هداد  ربخ  يا  هنوگ  هب  ینامـسآ  هحیـص  لاـجد و  جورخ  زا  هنومن ،  باـب  زا 

تسناد ؟  هزجعم  ار  اه  هناشن  هنوگ  نیا  ندش  رادیدپ 
هک يروما  دریگ و  یم  تروص  نآ  دـییءات  لطاب و  تهج  رد  هک  يروما  نیب  تسا  قرف  یفنم و  تبثم و  ثداوح  نیب  تسا  قرف  هک  نیا  ای 

دنوش ؟ یم  عقاو  نآ  رب  تجح  هماقا  قح و  تیناقح  تابثا  يارب 
ياـه هزیگنا  اـب  هزجعم ،  اریز  تسناد ؛  هزجعم  ناوت  یمن  دـشاب ، يداـع  ریغ  افرـص  ار  يرما  ره  ققحت  دراد . یـصاخ  بوـچ  راـهچ  هزجعم 

مایق روهظ و  دییءات  قح و  تیوقت  ياتسار  رد  هک  ییاه  هناشن  اهنت  ساسا ،  نیا  رب  دریگ و  یم  تروص  صاخ  طیارش  رد  یهلا و  حیحص و 
هب دـسر  هچ  ات  يداع ،  ریغ  هثداح  ره  هن  دوب ، دـنهاوخ  هزجعم  دـشابن ، نکمم  يداـع  تروص  هب  اـهنآ  ققحت  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

. دوش لطاب  تیوقت  ببس  هک  یثداوح 

هزجعم نوناق 

هزجعم  نوناق 
هزجعم  نوناق 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
تروص نوناق  نیمه  هدودـحم  رد  دـنا ، هدـش  عقاو  یهلا  ناربمایپ  تسد  هب  هک  ییاـه  هزجعم  ماـمت  دراد . ار  شیوخ  صاـخ  نوناـق  هزجعم 

هب نامز و  ره  رد  نیا ،  دـشاب و  قح  دـییات  ناهرب و  هماقا  ریـسم  رد  هزجعم  دـیاب  امتح  هک  تسا  يراـج  نیا  رب  یهلا ،  تنـس  دـنا . هتفریذـپ 
 ، لطاب رادـفرط  هک  يدرف  بناج  زا  هچ  دریگ و  تروص  تسا  قح  هدـنیامن  هک  يدرف  هیحان  زا  هچ  دـنک ، یمن  قرف  دـشاب  يدرف  ره  تسد 

يرما ره  ققحت  نیا  ساسا  رب  دزاس . راکشآ  ار  ییوگغورد  اعدا و  نالطب  ات  دهد ، خر  يا  هزجعم  لطاب ،  هدنیامن  تسد  هب  هک  ینعم  نیدب 
هزجعم هک  نیا  هتبلا  دشاب . نآ  دییءات  قح و  يارب  لیلد  هماقا  ریسم  رد  هک  تسا  هزجعم  یتقو  اهنت  يداع ،  ریغ  تروص  هب  يا ،  هثداح  ره  و 

درادن . یعنام  دشاب ، نآ  تیوقت  يارب  قح و  ریسم  رد  رگا  تروص  ره  رد  یلو  تسا ،  مک  رایسب  دتفا ، قافتا  لطاب ،  هدنیامن  تسد  هب  يا 
لـطاب و هدـنیامن  طـسوت  هچ  دوش و  عقاو  قح  یماـح  بوخ و  يدرف  طـسوت  هچ  تسین ،  هزجعم  دـشاب ، بوچراـچ  نیا  زا  جراـخ  هچنآ  و 
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. دوب دـهاوخ  لاحم  دوش ، رجنم  یناطیـش  طخ  فارحنا و  ریـسم  قیوشت  لـطاب و  تیوقت  هب  دـهاوخب  هک  يا  هزجعم  رودـص  اریز  توغاـط ؛ 
دوش : قح  زا  مدرم  فارحنا  یهارمگ و  ببس  هک  دنک  ثداح  ار  يرما  تسا  لاحم  دناوخ ، یم  قح  يوس  هب  ار  همه  هک  یمیکح  دنوادخ 

تروص رد  مینک و  هیجوت  ار  اهنآ  میراچان  داد ، دنهاوخ  يور  هزجعم  تروص  هب  اه  هناشن  هک  دشاب  نآ  زا  یکاح  یتیاور ،  رهاظ  هاگره  ))
مینکفا رود  هب  ار  تیاور  نیا  زا  یتمسق  ای  مامت و  هک  نیا  زا  تسا ،  رتهب  راک  نیا  اریز  مینک ؛  نآ  يزمر  ییانک و  يانعم  رب  لمح  ناکما ، 

یمن هدیمهف  میقتسم  هنوگ  هب  هزجعم  ققحت  اهنآ  زا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رابخا ، نیا  زا  يرامش  بولسا  هتشذگ ،  نیا  زا  مینک .  بیذکت  و 
. دـنک روطخ  ییاـنعم  نینچ  ادـتبا ، رد  هدنونـش ،  نهذ  هب  دـشاب و  هزجعم  هنوگ  هب  ثداوح ،  نآ  عوقو  رگناـیب  اـهنآ ، رهاـظ  دـنچ  ره  دوش ،

( 286)
دیاب دـهد ، یم  ناشن  تایاور  رهاظ  هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  هزجعم  هنوگ  هب  روهظ ، ياه  هناشن  زا  یخرب  ققحت  هک  میتفریذـپن  رگا  نیارباـنب ، 
تهج رد  لاجد ،  تکرح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـنیآ . دـیدپ  هزجعم  نوناق  بوچراهچ  رد  نآ و  رب  ناهرب  هماـقا  قح و  تیوقت  هدودـحم  در 
دناوت یمن  دتـسیا ، یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ربارب  رد  یتوغاط  تروص  هب  تسا و  قح  ریـسم  زا  نانآ  نتـشاد  زاـب  مدرم و  فارحنا  بیرف و 

. درک هیجوت  يا  هنوگ  هب  دیاب  دوش ، هتفریذپ  نآ  تایاور  یتسرد  رگا  دشاب . هزجعم 

یمتح ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش 

یمتح  ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش 
ینایفس  جورخ  . 1 یمتح :  ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  زا  يرامش 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
یمتح .  ریغ  یمتح و  ياه  هناشن  میهن :  یم  یسررب  هتوب  هب  ار  ياه  هناشن  زا  يرامش  کنیا ، 

ینایفس  جورخ 
زا يدایز  هورگ  يرادـنید ،  هب  رهاظت  اب  دـنک و  یم  جورخ  ماـش ،  هقطنم  رد  نایفـسوبا ،  لـسن  زا  يدرم  مالـسلا ،  هیلع  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ 
رب دروآ و  یم  رد  شیوخ  فرـصت  هب  ار  مالـسا  ياهنیمزرـس  زا  يا  هدرتـسگ  شخب  دروآ و  یم  دوـخ ، درگ  هب  دـبیرف و  یم  ار  ناناملـسم 

ماـع لـتق  هب  فجن ،  هفوک و  رد  دـبای و  یم  هرطیـس  قارع ،  هقطنم  و  ( 287  ) نیرـسنق ندرا ،  نیطـسلف ،  صمح ،  ماش ،  هناگجنپ :  قطاـنم 
( 288 . ) دنک یم  نییعت  هزیاج  اهنآ  نتفای  نتشک و  يارب  و  دزادرپ . یم  نایعیش 

( 289  . ) تسا يراج  شنابز  رب  برای  برای  رکذ  هراومه  یلو  تسا ،  نامدرم  نیرتدیلپ  نیرت و  ثیبخ  زا  هک  نیا  اب  ینایفس ، 
دوش . یم  هتسسگ  مه  زا  يو  تسد  هب  سابع  ینب  نامدود  تموکح 

هکم و نیب  ءادـیب  هقطنم  رد  دور و  یم  يو  گنج  هب  میظع  یهاپـس  اب  ددرگ و  یم  ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  زا  هک  هاگ  نآ  يو ، 
كاله دنور و  یم  ورف  نیمز  رد  رفن ، دنچ  زج  هب  يو ،  نایرکـشل  همه  ادخ ، رما  هب  دنک و  یم  دروخرب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  اب  هنیدـم ، 

( 290 . ) دنوش یم 
یـسوط و خیـش  تبیغ  تسا :  هدـمآ  روهظ  هناشن  ناونع  هب  ربتعم  ياهباتک  ینید و  عباـنم  رد  هک  تسا  ینایفـس  ياـهیگژیو  زا  هصـالخ  نیا 
رتاوتم و ار  اهنآ  یخرب  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ینایفـس ،  جورخ  هب  طوبرم  تایاور  قودص و ... نیدـلا  لامک  دـیفم ، خیـش  داشرا  ینامعن ، 
 . تسا ملسم  يرما  یئزج  يایاضق  اهیگژیو و  زا  رظن  فرص  ینایفـس ،  جورخ  لصا  نیاربانب ،  ( . 291  ) هتسناد یفاک  ینایفس ،  تابثا  يارب 

هنوگچ دراد و  ییاهیگژیو  هچ  تسیک و  ینایفس  هک  نیا  یلو  تسا .  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  ینایفـس ،  جورخ  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
نایفسوبا نادناخ  زا  تسا و  ۀبسع  نب  نامثع  يو  مان  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور ،  یخرب  زا  تسین .  نشور  نادنچ  دنک و ... یم  شروش 

ایوگ هعیش ،  عبانم  رد  ( 292  . ) تسا فیعـض  تایاور  نیا  دنـس  اریز ، تسین ،  تسرد  لامتحا  نیا  دـنک . یم  جورخ  تبیغ  هرود  رد  هک  ، 
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مه مود  تیاور  هدشن و  قثوت  هک  دراد  رارق  ( 293  ) یفوکلا یلع  نب  دمحم  یکی ،  دنـس  رد  هک  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  تیاور  ود  طقف 
( 294  . ) تسا هلسرم  ، 

هدرک يراددوخ  نآ  نایب  زا  ترضح ،  نآ  هدش و  هدیـسرپ  ینایفـس  مان  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تایاور ،  زا  یخرب  رد  نیا  رب  نوزفا 
درف ینایفـس  دسر ، یم  رظن  هب  دـنک . يراددوخ  يو ،  مان  ندرب  زا  هک  تشادـن  یلیلد  دوب ، صخـشم  يو  مان  رگا  هک  نآ  لاح  ( 295 . ) دنا

دنک و یم  جورخ  لطاب ،  زا  نارادفرط  رب  جع  يدهم  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  نایفـسوبا ،  ياهیگژیو  اب  تسا  يدرف  هکلب  تسین ،  یـصخشم 
دناشک . یم  فارحنا  هب  ار  ناناملسم 

لواپچ ییوگ و  روز  يراوخابر و  راب  هک  دوب  يرگتراغ  وا  تسا .  يدیلپ  لبمس  ناینایفس ،  هلسلس  رـس  ناونع  هب  نایفـسوبا ،  تقیقح ،  رد 
هب ندز  نماد  تافارخ و  جـیورت  هدیـشک و  متـس  ياه  هدوت  قیمحت  بیرف و  هار  زا  دوب و  هدروآ  گنچ  هب  یتفگنه  ياهتورث  مدرم ،  لاوما 

دوب . هدروآ  تسد  هب  یناوارف  تردق  یلهاج ،  یتاقبط  ماظن 
 ، يردارب تلادع ،  زا  مد  هک  ار  یشبنج  تکرح و  عون  ره  یتوغاط ،  يراد  هیامرس  یتسرپ و  تب  كرش و  رادمدرس  ناونع  هب  نایفـسوبا ، 

تساخ .  یم  رب  هزرابم  هب  نآ  ربارب  رد  مامت  تردق  اب  تسناد و  یم  دوخ  کی  هرامش  نمشد  دز  یم  يدازآ 
ياهـشالت دـنک و  یم  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  گرزب و  بالقنا  ربارب  رد  هک  اـهیگژیو  نیا  اـب  تسا  يدرف  یناـیفس ، 

دروآ . یم  لمع  هب  نآ  اب  ییوردور  يارب  یناوارف 
یفنم و شنکاو  اـب  هراومه  یهلا  ياـیلوا  ناربماـیپ و  تضهن  صخـش .  کـی  هن  تسا ،  ناـیرج  کـی  ینایفـس  تقیقح  رد  ساـسا ،  نیا  رب 

دنا . هداتسیا  ینایفس  ياهیگژیو  اب  يدارفا ،  ای  درف  یحلصم ،  ره  ربارب  رد  و  تسا .  هدوب  قافن  كرش و  نارس  ياهینکشراک  اهتفلاخم و 
دیامرف : یم  داجس  ماما 

( 296  .(( ) ینایفسب الا  مئاق  نوکی  هللا و ال  نم  متح  ینایفسلا  رما  هللا و  نم  متح  مئاقلا  رما  نا  )) 
یحلصم هدننک و  مایق  ره  ربارب  رد  تسا .  یعطق  دنوادخ  بناج  زا  زین ، ینایفس  جورخ  یعطق و  دنوادخ  هیحان  زا  مالسلا ،  هیلع  مئاق  روهظ 

دراد . دوجو  ینایفس  کی  ، 
نایفسوبا ياهیگژیو  ياراد  دنک و  جورخ  قح  ربارب  رد  هک  ره  نیاربانب ،  درادن . یصخش  هبنج  ینایفـس ،  هک  تسا  نآ  رگنایب  ماما ،  نخس 

میناد :  یم  مزال  ار  هتکن  دنچ  يروآ  دای  يا  ههبش  ماهبا و  هنوگ  ره  ندودز  يارب  نونکا  تسا .  ینایفس  دشاب ،
دوجو یناوارف  ياهینایفـس  نامز ،  کی  رد  یتح  ای  فلتخم و  ياهنامز  رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزـال  دوش ، هتفگ  دراد  ناـکما  فلا . 

درف کی  دنک ، یم  جورخ  روهظ ، هناتـسآ  رد  ینایفـس  ناونع  هب  هک  يدرف  هک  دهد  یم  ناشن  تایاور ،  رهاظ  هک  نآ  لاح  دنـشاب و  هتـشاد 
تسین ؟  رتشیب 

ینایفـس یلو  دنرایـسب . ناحلـصم  قح و  هب  ناگدنناوخ  ارف  هکنانچ  دنـشاب ، ددعتم  ياهینایفـس  خیرات  رتسب  رد  هک  درادن  یلاکـشا  خـساپ : 
، زین وا  ماجنارـس  دنک و  یم  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  هناتـسآ  رد  تنطیـش ،  تثابخ و  رد  تساهینایفـس  همه  دمآرـس  هک  یلـصا ، 

دمآ . دهاوخ  رد  وناز  هب  ترضح  نآ  یناهج  بالقنا  ربارب  رد  خیرات ،  ياهینایفس  همه  نوچمه 
نیا اب  یـسک  ره  تسین  يدـیقت  نینچ  هیرظن ،  نیا  ساسا  رب  هک  نآ  لاح  تسا و  نایفـسوبا  لـسن  زا  ینایفـس ،  تاـیاور ،  یخرب  ربارب  ب . 

تسا ؟  ینایفس  دشاب ، اهیگژیو 
یناسنا دض  رابکتسا و  ياهتلصخ  اهیگژیو و  رظن  زا  ینایفس  هک  دشاب  نیا  روظنم  دور ، یم  لامتحا  تسین .  نیا  تایاور  دارم  الوا ، خساپ : 

دشاب . يو  لسن  زا  هک  نیا  هن  تسا ،  نایفسوبا  ناسب  ، 
رب نوزفا  قافن ،  كرـش و  لطاب ،  نایرج  زا  هقلح  نیرخآ  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیه  دـشاب ، مه  نایفـسوبا  لـسن  زا  يو  هک  ضرف  رب  اـیناث ،

ینمـشد زا  يدومن  رت و  سوملم  رت و  ینیع  ناـیرج  ود  نیا  میـسرت  اـت  دـشاب ، نایفـسوبا  راـبت  زا  زین  یـصخش  رظن  زا  یفنـص ،  ياـهیگژیو 
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دشاب . هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  اب  نایفسوبا  نادناخ 
ترـضح اب  ینایفـس  ینمـشد  دنا و  هدوب  لطاب  قح و  داضتم  بطق  ود  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ربمایپ و  نادـناخ  اب  نایفـسوبا ،  نادـناخ 

دشاب . نایرج  نیمه  رارمتسا  دیاش  مالسلا  هیلع  يدهم 
دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  قداص  ماما 

نب یلع  هیواعم  لتاق  و  ص )   ) هللا لوسر  نایفسوبا  لتاق  هللا ،  بذک  اولاق  و  هللا ،  قدص  انلق ، هللا ،  یف  انیداعت  نیتیب ،  نایفس  یبا  لآ  انا و  )) 
( (( 297  (.) ع  ) مئاقلا لتاقی  ینایفسلاو  ع ،)   ) یلع نب  نیسحلا  هیواعم  نب  دیزی  لتاق  و  ع )   ) بلاط یبا 

نانآ میدرک و  قیدـصت  ار  دـنوادخ  نخـس  ام  میراد .  ینمـشد  مه  اب  ادـخ  نید  رـس  رب  هک  میتسه  ینادـناخ  ود  نایفـسوبا ،  نادـناخ  ام و 
دنتـساخرب و تفلاخم  هب  ع )   ) یلع نب  نیـسح  اب  دـیزی  و  ع )   ) یلع اب  هیواعم  درک و  هزرابم  (ص )  ربمایپ اـب  نایفـسوبا ،  دـندرک . بیذـکت 

دیگنج . دهاوخ  ع )   ) مئاق اب  زین ، ینایفس 
نیا نایرج  زا  يزراب  هنومن  هداوناخ ،  ود  نیا  رد  لطاب ،  قح و  نیب  ییور  رد  ور  تسا و  خـیرات  رتسب  رد  لطاب  ناـیرج  ینایفـس  نیارباـنب ، 

 ، هریجنز نیا  هرهم  نیرخآ  دیآ و  یمن  دوجو  هب  یلاکشا  مینادب ،  مه  نایفـسوبا  لسن  زا  ار  ینایفـس  هک  ضرف  رب  نیاربانب ،  تسا .  طخ  ود 
دنک . یم  جورخ  ع )   ) مئاق روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ینایفس  نامه 

، زین دننک  یم  مایق  نمی ،  ناسارخ و  هیحان  رد  قح  زا  يرادـفرط  هب  یناسارخ ،  ینامی و  ماش ،  هقطنم  زا  ینایفـس  جورخ  اب  نامزمه  هک  نیا 
( 298 .) دشاب دناوت  یم  رظن  نیا  دیوم 

هدـمآ نایم  هب  نخـس  يو  تسد  هب  نایـسابع  تموکح  یـشاپورف  سابع  ینب  نامکاح  اب  ینایفـس  گنج  هلاسم  زا  تایاور ،  یخرب  رد  ح . 
تافانم هدش ،  حیرصت  نآ  هب  يرایـسب  تایاور  رد  هک  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  يو  گنج  روهظ و  هناتـسآ  رد  يو ،  جورخ  اب  نیا  تسا و 

( 299 .) دراد
ار نآ  دننام  روهظ و  هناتسآ  رد  سابع  ینب  هرابود  ندمآ  راک  يور  نوچمه :  یتالامتحا  هتخادرپ و  تایاور  نیا  لیوءات  هیجوت و  هب  یخرب 

دناوت یمن  نیتسخن  ياه  هدس  رد  سابع  ینب  تموکح  تایاور  نیا  رد  سابع ))  ینب   )) زا دارم  تسا ،  ملسم  هچنآ  ( 300 .) دنا هدرک  حرطم 
نآ لاح  ددرگ و  یم  بوکرـس  يدهم  ترـضح  تسد  هب  يو ،  شروش  تسا و  روهظ  هب  لصتم  ياه  هناشن  زا  ینایفـس  جورخ  اریز  دشاب ؛

درذگ . یم  اهنرق  نونکا  ق .   - . لاس 656 ه رد  یسابع  تفالخ  یشاپورف  زا  هک 
زا یکاح  تایاور ،  زا  یخرب  رهاظ  دنچ  ره  روهظ ، هناتسآ  رد  نانآ  تلود  دیدجت  سابع و  ینب  نامکاح  ددجم  ندمآ  راک  يور  دروم  رد 
هب ناوت  یمن  تسا و  لکـشم  ددرگ ، زاب  سابع  ینب  تیمکاح  هراـبود  اـهنرق  زا  سپ  هک  نیا  هب  ناـنیمطا  لاـح ،  نیا  اـب  ( ، 301  ) تسا نآ 

طابترا نیاربانب ،  ( 303  .) تسا رگید  تایاور  رهاظ  فلاخم  و  ( 302  ) فیعض تیاور  دنس  ، )) اریز دش ، مزتلم  نآ  هب  یتیاور  نینچ  دانتـسا 
رد مینادب .  يزمر  ییانک و  يانعم  میتفگ ،  هکنانچ  ار  ینایفس  زا  دارم  رگا  هژیو  هب  تسا ،  لکـشم  سابع ،  ینب  تفالخ  اب  ینایفـس  جورخ 

تشاد .  دهاوخ  ییانک  ییانعم  زین  نانآ  نتسسگ  مه  زا  سابع و  ینب  اب  يو  تفلاخم  تروص ،  نیا 
ياـهیگژیو نوچمه  ییاـهیگژیو  ياراد  یمالـسا و  ياـهروشک  رب  طلـسم  هقباـسرپ و  یناـمدود  گـنج ،  هب  ینایفـس  مییوگب  تسا  نکمم 

نیا رب  ددرگ . یم  طلـسم  قارع  ماـش و  کـلامم  رب  نآ ،  رب  هبلغ  اـب  دور و  یم  بیرف و ... مدرم  نـشخ و  دبتـسم و  ساـبع ،  ینب  ناـمکاح 
 . هتشذگ ياه  هدس  رد  یسابع  نامکاح  نامه  سابع ،  ینب  زا  دارم  هن  تسا و  یصاخ  صخش  ینایفس  زا  دارم  هن  ساسا ، 

تسا هدش  حرطم  روهظ ، هناشن  باب  رد  هک  یتالاکشا 

تسا  هدش  حرطم  روهظ ، هناشن  باب  رد  هک  یتالاکشا 
تسا  هدش  حرطم  روهظ ، هناشن  باب  رد  هک  یتالاکشا 
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يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
يروآدای میدرک ،  هراشا  نآ  ماسقا  زین  کی و  ره  تحـص  نازیم  هب  میداد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  روهظ  ياـه  هناـشن  زا  یخرب  هک  نونکا 

 . مینک هراشا  اهنآ  هب  اج  نیا  رد  تسین  دب  هک  تسا  هدش  حرطم  یتالاکشا  یهاگ  روهظ ، هناشن  باب  رد  هک  میناد  یم  مزال  زین  ار  هتکن  نیا 
سءای  يدرسلد و  - 1

نآ زج  دنرادن  يا  هراچ  ناناملـسم  دنوش ، یم  عقاو  تبیغ  هرود  لوط  رد  ع ،)   ) ناموصعم ینیب  شیپ  ساسا  رب  اه  هناشن  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
زا هجیتن  رد  دوش و  یم  نانآ  سءای  يدرـسلد و  ببـس  نیا ،  هک  تسا  نشور  دنـشاب . میلـست  اهدادخر  ربارب  رد  دننامب و  اهنآ  ققحت  رظتنم 

( . 374) دنوش یم  درسلد  شیوخ ،  ياهتیلو  ؤسم  فیاظو و  ماجنا  یمالسا و  دنلب  فادها  بیقعت 
يروما یمتح ،  ریغ  هچ  یمتح و  هچ  روـهظ ، ياـه  هناـشن  میدرک ،  هراـشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوـگ  ناـمه  اریز  تسین ،  تسرد  لاکـشا  نیا 

ینیب شیپ  ساـسا  رب  اـهنآ  هکلب  دـندرگ ، عقاو  ررقم  عقوم  رد  راـکدوخ ، هنوـگ  هب  يرییغت و  چـیه  نودـب  دنـشاب و  ریذـپانرییغت  هک  دنتـسین 
رت کیدزن  رگنایب  اهنت  دـنوش و  یم  عقاو  دور  ولج  دـش ، ینیب  شیپ  هک  لاور  ناـمه  هب  لاوحا ،  عاـضوا و  هک  یتروص  رد  ع )   ) ناـموصعم

رگید . زیچ  هن  دنروهظ ، ندش 
نودب ریزگان  زا  هک  يریـسفت  ساسا  رب  دـنریزگان و  اه ، هناشن  زا  یکدـنا  رامـش  اهنت  دـش ، نایب  روهظ  يارب  هک  يا  هناشن  همه  نیا  نایم  رد 

دنوش . هتشاد  سپ  شیپ و  ای  دننک و  رییغت  دنوادخ ، هدارا  هب  تسا  نکمم  دنتسین و  ریذپانرییغت  يربج و  يروما  زین ، اهنآ  دش ، هئارا  اهنآ 
هن روهظ ، ياه  هناشن  نییبت  ینیب و  شیپ  نیاربانب ،  دـنوش . یم  عقاو  روهظ  هناتـسآ  رد  ياه  هناشن  روهظ ، یمتح  ياه  هناـشن  نیا ،  رب  نوزفا 

نتفرگ هدـهع  هب  رد  ار  ناـنآ  دراد و  یم  هگن  نشور  ناـنآ  لد  رد  ار  دـیما  غارچ  هـک  ددرگ  یمن  ناـنم  ؤـم  یتسـس  يدرـسلد و  هیاـم  اـهنت 
دنک . یم  مرگلد  یساسا  ياهشقن 

نافلاخم  ندش  هاگآ  - 2
كرد و اب  نانآ  هک  ددرگ  یم  بجوم  تساشگ و  هر  ترضح  نآ  ناتسود  نانم و  ؤم  يارب  هک  تبسن  نامه  هب  روهظ ، ياه  هناشن  حیرـشت 

نانمـشد ناناملـسم و  ریغ  يارب  دنزاس ، هدامآ  ع )   ) ماما يرای  کمک و  قح و  ههبج  هب  نتـسویپ  يارب  ار  شیوخ  نامز ،  زا  حیحـص  شنیب 
دنزاس ایهم  ترضح  نآ  ربارب  رد  يریگ  عضوم  تفلاخم و  يارب  ار  دوخ  ماگنه ،  هب  ات  دشاب  يرادشه  دناوت ، یم  زین  ع )   ) يدهم ترضح 

رد يدـحاو و  ناـمز  رد  اـه  هناـشن  نیا  زا  يا  هتـسد  یتـقو  هک  نآ  هژیوب  دـنزادرپب ؟ هناریگـشیپ  تامادـقا  یگنج و  گرب  زاـس و  هیهت  هب  و 
اب ییور  رد  ور  يارب  ار  مزال  تامادقا  تعرس  هب  دنوش و  علطم  رما  عقاو  زا  نانمشد  هک  دوش  نآ  بابسا  اسب  هچ  دوش ، عقاو  روهظ  یکیدزن 

نایز هب  اسب  هچ  روهظ ، ياه  هناشن  نایب  نیاربانب ،  دنروآ ؟ دوجو  هب  ع )   ) ماما بالقنا  هار  رـس  رب  يدـج  تالکـشم  دـنروآ و  لمع  هب  يو 
میوش :  یم  روآدای  ار  هتکن  دنچ  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  دوش ! مامت  يو  نارای  و  ع )   ) ماما مایق 

دنتسین : جراخ  لاح  ود  زا  نافلاخم  فلا . 
ناکرشم نارفاک ،  دننام  دنرادن ، يداقتعا  اه ، هناشن  نیا  زا  کی  چیه  هب  دنروهظ و  هلءاسم  و  جع )   ) يدهم دوجو  رکنم  الـصا  یهورگ  . 1

و . ...
ياهیگژیو و اب  دـشاب ، ع )   ) يدـهم ترـضح  یجنم ،  نآ  هک  نیا  یلو  دـنراد ، لوبق  نامزلارخآ ،  رد  ار  یلک  حلـصم  روهظ  یهورگ ،  - 2

نایدوهی و ... نایحیسم و  دننام  دنرادن . لوبق  میدقتعم ،  ام  هک  ییاه  هناشن 
لوبق میدقتعم ،  روهظ  یکیدزن  نداد  ناشن  يارب  ام  هک  ار  ییاه  هناشن  و  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  لصا  هورگ ،  ود  ره  هک  تسا  نشور 

تفلاـخم و هداـمآ  اـه ، هناـشن  قـقحت  ضحم  هب  هک  دنـشاب  دـصرتم  اـهنآ  هک  درادـن  ینعم  نیارباـنب  دـنرکنم ، ساـسا  زا  ار  همه  دـنرادن و 
دنوش . ینکشراک 

ار وا  تکرح  يولج  دـنناوت  یمن  مه  زاب  دـننادب ، دنـسانشب و  مه  ار  روهظ  ياه  هناـشن  ع )   ) يدـهم ترـضح  نانمـشد ،  هک  ضرف  رب  ب . 
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زاربا دنناوتب  اهنآ  هجیتن  رد  دوش و  ققحم  هلصاف  نودب  دش ، راکشآ  اه  هناشن  نآ  ات  هک  تسین  یکیتاموتا  يرما  روهظ  هلءاسم  اریز  دنریگب ،
دهد . یم  روهظ  نذا  ترضح  نآ  هب  دید ، ایهم  ار  هنیمز  هاگ  ره  تسا  دنوادخ  هدارا  هب  روهظ  هکلب  دننکب . ینکشراک  تفلاخم و 

هلیح دنوادخ ، هدارا  هب  هک  دریگ  یم  تروص  یطیارـش  رد  جع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  تایاور ،  بجوم  هب  هک ،  نیا  رت  مهم  هتکن  ج . 
یمن دننکب  يراک  ره  دنوش و  یم  ناوتان  يو  اب  ییورایور  زا  ترضح  نآ  نانمشد  ددرگ و  یم  یثنخ  راکشآ و  نانمـشد ،  هئطوت  يرگ و 

هدافتـسا ءوس  اه  هناشن  زا  دنناوت  یمن  مه  زاب  دنـسانشب ، یتسرد  هب  ار  همه  رگا  يور ،  نیا  زا  دنبای . تسد  شیوخ  موش  ياهفده  هب  دنناوت 
دننکب و ...

 ، هتـشاد ررقم  دزوس ، یم  یهابت  ملظ و  شتآ  رد  ایند  هک  یطیارـش  رد  نامزلارخآ و  رد  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هک  يدـنوادخ  د .
بالقنا يدـهم ،  ترـضح  بالقنا  تسا .  ترـضح  نآ  زا  تظفاـحم  نانمـشد و  هئطوت  ندرک  یثنخ  طیارـش و  ندـش  مهارف  نماـض  دوخ 

تسا .  نآ  هدنرادهگن  نابیتشپ و  نیرتهب  دنوادخ ، دبای و  یم  ققحت  هدارا  هب  هک  تسا  یبالقنا  هکلب  تسین ،  يداع 
هک دوش  یم  ببس  جع ،)   ) يدهم ترضح  نانمـشد  نافلاخم و  يدام  دید  لطاب و  یفارحنا و  دیاقع  هک  دوب  لفاغ  دیابن  زین  هتکن  نیا  زا  ه .

دنوشن : هاگآ  هاگچیه  قیاقح ،  اهتیعقاو و  زا  دنشاب و  هتشاد  يدام  تاهیجوت  لئاسم  نیا  همه  يارب 
( .(( 375  ) نورصبیال مهف  مهانیشغءاف  ادس  مهفلخ  نم  ادس و  مهیدیا  نیب  نم  انلعج  و  )) 

ءایبنا ثیراوم  مرکا و  لوسر 

ءایبنا  ثیراوم  مرکا و  لوسر 
ءایبنا  ثیراوم  مرکا و  لوسر 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
هل یحور  يدهم  ترضح  روهظ  مئالع  زا  یکی  يرآ ،  دنا . هتفگ  نخس  ءایبنا  ثیراوم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیاور  نیا  رد 
یم تیبثت  ار  دوخ  تعیقوم  دندروآ و  یم  رد  وناز  هب  ار  نانمشد  نآ  هلیسو  هب  دنا و  هتشاد  هتشذگ  يایبنا  هچنآ  دیاب  هک  تسا  نیمه  ءادفلا 

دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  دیوگ  یم  ربخ  نیا  رد  اذل  دنشاب . هتشاد  زین  ترضح  نآ  دندرک ،
( 41 . ) رفاکلا فنا  متخت  راصعلاب و  نم  ؤملا  هجو  ولجتف  نامیلس  متاخ  یسوم و  اصع  اهعم  ۀبادلا و  جرخت 

اـصع هلیـسو  هب  سپ  تسوا .  تسد  رد  مالـسلا )  امهیلع   ) نامیلـس رتشگنا  یـسوم و  ياصع  هک  یتلاح  رد  دیآ  یم  نوریب  ( 42  (( ) هباد ))
ددرگ . یم  رهم  نامیلس  متاخ  هلیسو  هب  قح  نانمشد  رافک و  غامد  دوش و  یم  نشور  نامیا  لها  ياهتروص 

. دنهد یم  رارق  دوخ  رّخسم  ار  شنیرفآ  هحفص  مامت  نآ  اب  هک  تسا  یتردق  نیا  یهلا و  هقلطم  تیالو  ینعم  تسا  نیا 

اثارب دجسم  ندش  بارخ  مرکا و  لوسر 

اثارب  دجسم  ندش  بارخ  مرکا و  لوسر 
اثارب  دجسم  ندش  بارخ  مرکا و  لوسر 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
ادخ ربمایپ  تیاور ،  نیا  رد  دنا . هدـناوخ  زامن  نآ  رد  ربمایپ  داتفه  هک  تمظعاب  رایـسب  تسا  يدجـسم  دادـغب  برغ  رد  عقاو  اثارب  دجـسم 

هـصالخ دـنا . هدومرف  ناـیب  روهظ  زا  شیپ  ياـه  هنتف  زا  یکی  ار  نآ  ندـش  بارخ  دجـسم ، نیا  تعیقوـم  رکذ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ترضح نآ  دندش ، تحاران  باحصا  دندرک . بارخ  هنابش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  رد  ار  يدجسم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  تیاور 

دندومرف :
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نم ءراوزلا  یبرغ  یف  لاق  اذه  اثارب  دجـسم  نیا  هل و  لیق  جحلا  لطب  اثارب  دجـسم  مدـه  اذا  نکلو  رمعی  دجـسملا  اذـه  ناف  کلذ  اورکنت  ال 
( 43  . ) مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  انالوم  یلا  هدیب  راشا  اذه و  هیف  یلصی  نم  رخآ  ایصو و  ایبن و  نوعبس  هیف  یلص  قارعلا  ضرا 

رب رد  ییاهنایز  تسا )  دجـسم  تیمها  زا  هیانک   ) دوش بارخ  اثارب  دجـسم  رگا  اما  دوش ، یم  دابآ  دجـسم  نیا  هک  اریز  ار  نیا  دیوشن  رکنم 
ءاروز برغ  رد  دندومرف : تسا ؟  هتفرگ  رارق  اجک  رد  دجـسم  نیا  دـندرک : ضرع  تسا .  جـح  همانرب  ندـش  لیطعت  نآ  هلمج  زا  هک  دراد 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  دناوخ  یم  زامن  نآ  رد  هک  یـسک  رخآ  دـنا و  هدـناوخ  زامن  دجـسم  نیا  رد  ربمایپ  داتفه  قارع .  نیمز  زا  دادـغب ) )
تسا .  مالّسلا 

دندیسرت : یم  لماع  هس  زا  یمالسا  تما  يارب  ناشدوخ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
یم مومسم  ار  مدرم  راکفا  دیاقع و  ملاع  شزغل  اریز  تسا .  رتشیب  یمتا  بمب  اهدص  زا  نآ  یبیرخت  تردق  هک  دنمـشناد  ملاع و  شزغل  . 1

تسا .  مسج  هب  طوبرم  طقف  یمتا  ياهبمب  رثا  اما  درب ، یم  نیب  زا  دبا  يارب  ار  اهنآ  دنک و 
دوش . یم  رداص  قح  فالخ  يانبم  رب  هک  رگمتس  مکاح  مکح  . 2

تسا :)  بلطم  نیا  هاوگ  دوخ  ایند  رد  ناناملسم  یلعف  عضو   ) دهد یم  انف  داب  هب  ار  مدرم  زیچ  همه  هک  سوه  يوه و  زا  تعباتم  . 3
مکح ملاعلا و  ۀـلز  لاق :  هللا  لوسر  ای  نه  ام  اولاق  هثالث  لامعا  نم  يدـعب  نم  یتما  یلع  فاخا  ینا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

( 44  . ) عبتم يوه  رئاجلا و 
هس نآ  هللا  لوسر  ای  دش  لا  ؤس  متسه .  كانمیب  دروم  هس  رد  دوخ  زا  سپ  تما ،  صوصخ  رد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دوش . يوریپ  تعباتم و  هک  یسوه  يوه و  رگمتس و  مکح  ملاع و  شزغل  دندومرف : تسیچ ؟  دروم 
ممف نوعجار  هیلاانا  هللاانا و  و  ملسو :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  نوعجار  هیلاانا  هللاانا و  لاقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یتا  لیئربج  نا 

و تلقف :  نوکیس .  لک  لاقف :  لالض ؟  ۀنتف  وا  رفک  ۀنتف  تلقف :  ریثک  ریغ  كرهد  نم  نامز  لیلقب  كدعب  نتفتـس  کتما  نا  لاقف  کلذ ؟ 
قوقحلا ءارقلا  ءارمالا  عنمی  مهئارق  مهئارمءا و  لبق  نم  کلذ  نونتفی و  یلاـعت  هللا  باـتکب  لاـقف :  یلاـعت ؟  هللا  باـتک  مهیف  اـمنا  نیا و  نم 

فیکف لیئربج  ای  تلقف  نورـصقیال  مث  یغلا  یب  مهنودـمیف  ءارمالا  ءاوها  نآرقلا  عبتی  نونتتقی و  نولتتقیف و  اهنوطعیال  مهقوقح و  نوملظیف 
( 45  . ) هوکرت اوعنم  نا  هوذخا و  مهل  يذلا  اوطعا  نا  ربصلاو  فکلاب  لاقف :  ملسی ؟  نم  ملسی 

سپ نوعجار .))  هیلاانا  هللاانا و  درک ((: توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  سدقم  رـضحم  بایفرـش  لیئربج 
يارب هیآ  نیا  ندـناوخ  دندیـسرپ : لیئربج  زا  سپـس  دـندومرف و  توـالت  ار  نوعجار ))  هیلااـنا  هللااـنا و  هیآ ((  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

: دـندومرف دوز . یلیخ  مه  نآ  دـنوش ، یم  نیگنـس  ناحتما  کی  هب  التبم  ناتتلحر  زا  دـعب  امـش  تما  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  تسیچ ؟ 
زا نیا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب . دـهاوخ  اـهنیا  همه  درک : ضرع  قح ؟  هار  ندرک  مگ  یهارمگ و  اـی  تسا  رفک  ناـحتما 

هتـسد ود  هیحان  زا  همانرب  نیا  دـنوش و  یم  ناحتما  نآرق  هلیـسو  هب  درک : ضرع  تسا ؟  نم  تما  ناـیم  رد  نآرق  هکنآ  لاـح  و  تساـجک ، 
يریگرد و دوش و  یم  ملظ  اـهنآ  هب  سپ  دـنهد ، یمن  ار  ءارق  قوقح  ناـیاورنامرف  اـهنآ . نادنمـشناد  ءارق و  نارادـمامز و  دوـش : یم  هداـیپ 

یم ریـسفت  دوخ  هاوخلد  قبط   ) دـنهد یم  رارق  دوخ  یناسفن  ياهاوه  عبات  ار  نآرق  نایاورنامرف  هاگنآ  دـیآ . یم  دـیدپ  اـهنآ  نیب  رد  گـنج 
هار هک  لیئربج  زا  مدیـسرپ  دنـشاب .) ینامز  ره  نادنمـشناد  اـملع و  ءارق  زا  ضرغ  تسا  نکمم   ) دـنناشک یم  یهارمگ  هب  ار  ءارق  و  دـننک )

هنتف .  زکارم  زا  يریگ  هرانک  قوقح و  عییضت  لباقم  رد  يرابدرب  سفن و  فک  تفگ :  تسا ؟  مادک  رطخ  نیا  زا  ندنام  تمالس 
دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  نامزلارخآ  لاوحا  عاضوا و  هرابرد 

مهرجءایال یـشخ  ریغب  ءارقی  یناغالا  ناحلا  یلع  عضوی  ریمازم و  نآرقلا  ذـختی  ءاوهالا و  هیف  عبتت  ءارالا و  هیف  رثکت  نامز  یتما  یلع  یتءای 
رثکی ةرخالا و  یف  مهل  بیـصنال  کئلوا  نآرقلا  ةوالح  بهذـتف  ناحلالا  بیط  یلا  سوفنلا  شهت  کـلذ  دـنعف  مهنعلی  لـب  هتءارق  یلع  هللا 

لب رکنم  هرکنی  الف  مهنیب  امیف  بیصقلا  برض  نوذختی  ءاسنلاب و  ءاسنلا  لاجرلاب و  لاجرلا  یفتکت  اهتنعا و  برعلا  علخت  جرملا و  جارهلا و 
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مدـن مههنی  ملو  مهنم  کلذـب  یـضر  نمف  یتعافـش  مهلانتال  نیدـلا  موی  ناید  نم  مهل  لیوف  ۀـیفخلا  رئابکلا  يدـحا  نم  وه  هب و  نوضارتی 
نوکی لاجرلا و  لثم  اهیف  ملکتتل  ةءارملا  نا  یتح  ةریثکلا  عومجلا  نوکت  سلاجم و  ءاسنلا  ذختت  اهدنع  يرب و  هنم  انا  ۀمیقلا و  موی  کلذـب 

هللا و برح  مهناف  هللا  یف  مهورذـحا  مهونیابف و  هومتیءار  اذاف  نامزلا  کلذ  بئاجع  نم  یه  هللا و  ةاـضرم  ریغ  یف  اـبعل و  اوهل و  نهعومج 
( 46  . ) يرب مهنم  هللا  هلوسرل و 

زاوآ اب  ار  نآرق  دننک و  یم  يوریپ  یناسفن  ياهـشهاوخ  اهاوه و  زا  دش و  دنهاوخ  فلتخم  ءارآ  ياراد  مدرم  هک  دـیایب  نم  تما  رب  ینامز 
يرجا اهنآ  هب  نآرق  ندناوخ  هیاس  رد  گرزب  دنوادخ  دنشاب . هتـشاد  یـسرت  دنوادخ  زا  هکنیا  نودب  دنناوخ  یم  انغ  تروص  هب  ریمازم و  و 

هب ار  نایمدآ  زاوآ  زاس و  اه و  هنارت  يرـصع  نینچ  رد  سپ ،  دـننک .) یمن  لـمع  نآرق  هب  نوچ   ) دـنک یم  نعل  ار  اـهنآ  هکلب  داد  دـهاوخن 
زا هتـسد  نیا  دوش . یم  هتفرگ  اهنآ  زا  ندناوخ  نآرق  ینیریـش  تذـل و  دـیآ و  یم  برط  رد  ییوگ  ناشیاهـسفن  هکنانچنآ  دروآ  یم  برط 

رـسدوخ برع  عامتجا  دریگ و  یم  الاب  جرم  جره و  دنـشک ، یم  دایز  ار  ناهانگیب  تیعقوم  نیا  رد  دـنا . هرهب  یب  يورخا  ياهباوث  زا  مدرم 
زا  ) دننک یم  افتکا  اهدرم  هب  اهدرم  دنوش ،) یم  توافت  یب  نید  ياهروتسد  لباقم  رد  دنهد و  یم  ماجنا  دنتساوخ  هک  يراک  ره   ) دوش یم 

هدافتـسا نآ  زا  ناشدوخ  عماجم  رد  دبای و  یم  جاور  اهنآ  نایم  رد  زاوآ  زاس و  روجف . رد  دـنزرو  یم  تعانق  اهنز  هب  اهنز  و  یـسنج )  رظن 
هدیـشوپ اهنآ  رب  شندوب  هریبک  هک  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  هکنیا  اب  دنوش ، یم  قیوشت  هکلب  دنک  یمن  یهن  ار  اهنآ  یـسک  دننک و  یم 

دشاب اهنآ  دب  لامعا  هب  یضار  هک  یسک  دیسر و  دهاوخن  اهنآ  هب  نم  تعافش  و  زیخاتسر . زور  هدنهد  ازج  زا  اهنآ  رب  ياو  يا  سپ  تسا ، 
نینچ رد  مرازیب .  نم  و  تشاد )  دهاوخن  يدوس  يرگید  ینامیشپ  هتبلا   ) دوش نامیشپ  تمایق  زور  رد  زین  دنکن  یهن  لمع  نیا  زا  ار  نانآ  و 

هک يوحن  هب  دنزادنا ، یم  هار  هب  يدایز  ياهتیعمج  و  دنهد ) یم  لیکـشت  سارفنک   ) دـنهد یم  سلجم  لیکـشت  دوخ  يارب  اهنز  يا  هعماج 
دیدید تیفیک  نیا  اب  ار  مدرم  نیا  نوچ  سپ  دوش . یم  ماجنا  دنوادخ  ياضر  ریغ  ریسم  رد  تسا و  یمرگرس  يارب  تاعامتجا  نآ  رد  اهنز 
لوسر ادخ و  اب  گنج  لاح  رد  تیعمج  نیا  اریز  ادخ ؛ يارب  دیسرتب  ناشیا  زا  دینک و  یهن  ار  اهنآ  دیناوت  یم  رگا  دیریگب و  هلصاف  اهنآ  زا 

دنرازیب . اهنآ  زا  شلوسر  دنوادخ و  دنتسه و  وا 
زیزع ! هدنناوخ 

 - نک اعد  ءادفلا  هل  انحاورا  رصع  ماما  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  نیبب و  نآ  رد  ار  ناهج  يامیس  هد و  رارق  يا  هنییآ  هلزنم  هب  ار  تیاور  نیا 
هجرف .-  لجع  مهللا 

تسا :  هدومرف  نایب  ار  ثیدح  نیا  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
كرتلا مهل  لاقی  قرشملا  نم  اشیج  مهیلع  تطلـس  يرما  اوفلاخ  یمراحم و  اولحتـسا  یتمرح و  يدابع  اوکته  اذا  یلاعت :  كرابت و  هللا  لاق 

نینبلا تاهمالا و  ءابالا و  نولتقی  یکـش  نم  نوبیجیال  یکب  نم  نومحریال  مهبولق  نم  ۀـمحرلا  تعزن  یناصع  نمم  مهب  مقتنا  یناسرف  مه 
ءارو مهلایع  نوکرتی  ۀقرف  لبالا و  بانذاب  نوقحلی  ۀـقرف  قرف  ثالثب  قارعلا  شیج  قرتفیف  قارعلا  نوحتفی  مجعلا و  دالب  نوکلهی  تانبلا  و 

انکردا اذا  هللا  لوسر  ای  اولاق  ۀمایقلا  اودعتساف  کلذ  متیءار  اذاف  ۀکئالملا  مهطبغت  ءادهـشلا و  مه  کئلوا  نولتقیف  نولتاقی  ۀقرف  مهروهظ و 
ماشلا دالب  ریخ  قشمد  هل  لاقی  دلب  بناج  یلا  ماشلاب  ۀطوغلاب  مکیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  نکتسن  انرمءات  نیا  نامزلا  کلذ 

( 47  . ) هلها ماشلاب و  لفکت  یلاعت  هللا  ناف  ةاش  طبرم  ولو  نکسم  اهیف  هل  ناک  نمل  یبوط 
دندرمـش و لالح  ارم  مارح  و  دندرمـشن ) مرتحم  ار  دنوادخ  نید   ) دندرک ارم  مارتحا  کته  نم  ناگدنب  هک  یتقو  تسا :  هدومرف  دـنوادخ 

یم ماقتنا  دننک  نم  ینامرفان  هک  یناسک  زا  اهنیا  هلیـسو  هب  دننم و  ناراوس  هک  منک  یم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  یتیعمج  دـنتفگ ، كرت  ارم  رماوا 
ناردپ دنریگ ، یم  هدیدان  ار  ناسمتلم  سامتلا  دننک ، یمن  محر  دنیوگ  یم  هک  ییاهنآ  هب  اذـل  ما .  هدـنک  اهنآ  ياهلد  زا  ار  تمحر  مریگ . 

کی دنوش : یم  هتـسد  هس  قارع  نایرکـشل  دننک  یم  حـتف  ار  قارع  دـنزاس و  یم  ناریو  ار  مجع  دالب  دنـشک ، یم  ار  نادـنزرف  ناردام و  و 
یم اهر  ار  دوخ  ياه  هداوناخ  مود  هتـسد  دـشاب ،) نداهن  نابایب  هب  ور  اهنآ و  رارف  زا  هیانک  تسا  نکمم  دـنور (  یم  نارتش  لابند  هب  هتـسد 
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یم هطبغ  اهنآ  هب  نامـسآ  هکئالم  دنتـسه و  ادهـش  اهنیا  دنوش . یم  هتـشک  دنـشک و  یم  دـننک ، یم  گنج  موس  هتـسد  دـنور ، یم  دـننک و 
اجک هب  میدرک  كرد  ار  نامز  نیا  رگا  هللا !  لوسر  ای  دندرک : ضرع  دیـشاب . تمایق  هدامآ  دیدید  ایند  رد  ار  اه  همانرب  نیا  هاگره  دنروخ .
لزنم ماش  رد  هک  یـسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  تسا .  ماش  دالب  نیرتهب  هک  دـیورب  قشمد  رد  هطوغ  هب  هک  داب  امـش  رب  دـندومرف : مینک ؟  لزنم 

تسا .  هدومرف  لوبق  دوخ  ار  نآ  مدرم  ماش و  لفکت  گرزب  دنوادخ  اریز  دشاب ، دنفسوگ  کی  هاگیاج  ردق  هب  ولو  دریگب 
هنییآ رد  ار  اـیند  هدـنیآ  نآ  رد  هک  تسا  دوعـسم  نبا  هب  قـالخالا ))  مراـکم   )) باـتک رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ياـیاصو  زا 

 . میراذگ یم  نایم  رد  زیزع  ناگدنناوخ  اب  ار  رورـس  نآ  تاشیامرف  هصالخ  نونکا  دـندومرف و  مسجم  دوخ  شخبتایح  نانخـس  تاملک و 
دشاب . هدنزومآ  ام  همه  يارب  تسا  دیما 

مهیدان و یف  مهیلع  ملسی  الف  مکباقعا  نم  رهظی  نمم  نامزلا  کلذ  كردا  نمف  ءابرغلل  یبوطف  ءادب  امک  ابیرغ  ءادب  مالسالا  دوعسم  نبا  ای 
کئلوا مکتلم  ریغ  یلع  نوتومیف  مکلاعفا  نوفلاخی  مکاوعدـب و  نورهظی  مکتنـسب و  نونـستسی  مهناف  مه  اضرم  دـعیال  مهزئاـج و  عیـشیال 

یف ناک  ناف  ةرمجلا  هفکب  ضباقلا  لثم  هنید  یلع  هیف  رباصلا  نامز  سانلا  یلع  یتءاـی  دوعـسم  نبا  اـی  لوقی  نا  یلا  مهنم  تسلو  ینم  اوسیل 
بائذلا .  هتلکا  الاو  ابئذ  نامزلا  کلذ 

مهبحی و مهنم و  ذـخءای  مهیتءای و  نم  مهعابتا و  کلذـک  هللا و  قلخ  رارـشا  مهنا  ـالا  ةرجف  ۀـنوخ  مه  ؤاـهقف  مه و  ؤاـملع  دوعـسم  نبا  اـی 
امکب ایمع و  مههوجو  یلع  ۀمیقلا  موی  مهرشحن  نوعجریال و  مهف  یمع  مکب  مص  منهج  ران  مهلخدی  هللا  قلخ  رارشا  مهرواشی  مهسلاجی و 

اهل اوعمـس  اهیف  اوقلا  اذا  باذعلا  اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مه  انلدـب  مهدولج  تجـضن  املک  اریعـس  مهاندز  تبخ  املک  منهج  مهیوءام  امـصو 
مغ  نم  اهنم  اوجرخی  نءا  ودارا  املک  ظیغلا  نم  زیمت  داکت  روفت  یه  اقیهش و 

نوعمسی .  اهیف ال  مه  ریفز و  اهیف  مهل  قیرحلا  باذع  اوقوذ  مهل  لیق  اهیف و  اودیعا 
ءالملا یف  مهوسلاجتال  دوعسم  نبا  ای  يرب .  مهنم  انا  ءارب و  ینم  مهنا  یعیارش  یجاهنم و  یتنس و  ینید و  یلع  مهنا  نوعدی  دوعـسم  نبا  ای 

مهیلا فون  اهتنیز  ایندلا و  ةویحلا  دیری  ناک  نم   )) یلاعت هللا  لاق  ءاملا  مهوقـست  قیرطلا و ال  یلا  مهودهت  قاوسءالا و ال  یف  مهوعیابت  و ال 
نم ةرخالا  یف  ۀـلام  اهنم و  هت  ؤن  ایندـلا  ثرح  دـیری  ناک  نم  و   )) یلاـعت كراـبت و  هللا  لوقی  ( 48  (( ) نوسخبیال اهیف  مه  اـهیف و  مهلاـمعا 

( ... 49  .(( ) بیصن
رانلا نم  لفسالا  كردلا  یف  ناک  هیلع و  هللا  طخـس  بجوتـسا  اهتنیز  ایندلا و  بح  هیلع  رثآ  ایندلا و  هب  دیری  ملعلا  ملعت  نم  دوعـسم  نبا  ای 

نیرفاکلا .  یلع  هللا  ۀنعلف  هب  اورفک  اوفرع  ام  مهئاج  املف  یلاعت  هللا  لاق  یلاعت  هللا  باتک  اوذبن  نیذلا  يراصنلا  دوهیلا و  عم 
ۀمیقلا موی  هللا  هرـشح  هیف  امب  لمعی  مل  ملعلا و  ملعت  نم  دوعـسم  نبا  ای  ۀـنجلا  هیلع  هللا  مرح  اهتنیز  ایندـلل و  نارقلا  ملعت  نم  دوعـسم  نبا  اـی 

دقف هسفن  یلا  هلک  نم و  هسفن و  یلا  هللا  هلکو  هتـشیعم و  هیلع  قیـض  هتکرب و  هللا  عزن  ایندـلا  هب  دـیری  هعمـس  ءاـیر و  ملعلا  ملعت  نم  یمعا و 
( 50 ((.) ادحا هبر  ةدابعب  كرشیال  احلاص و  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف   )) هللا لاق  کله 

الا ودـع  ضعبل  مهـضعب  ذـئموی  ءالخ  الا   )) هباتک یف  لاق  یلاعت  هنال  داهزلا  ءایقتالا و  کناوخا  راربالا و  كواـسلج  نکیلف  دوعـسم  نبا  اـی 
( 51  ((. ) نیقتملا

قحلاـب و ال دـهاشلا  مهیف  نوکی  ـالف  مهبوـلق  یلع  هللا  عـبطی  کـلذ  یفف  اـفورعم  رکنملاو  ارکنم  فورعملا  نوری  مهنا  ملعا  دوعـسم  نبا  اـی 
( 52  (( ) نیدلا ولا  وا  مکسفنا  یلع  ولو  ءادهش هللا  طسقلاب  نیماوق  اونوک   )) یلاعت هللا  لاق  طسقلاب  نوماوقلا 

فوسلو یلعالا  هبر  هجو  ءاغتبا  الا  يزجت  ۀـمعن  نم  هدـنع  دـحال  ام  و   : )) یلاعت هللا  لوقی  مهلاوما  مهباسحءاب و  نولـضافتی  دوعـسم  نبا  ای 
( 54 ( . ) 53  (( ) یضری

رد مالسا  سدقم  نید  تبرغ  هب  هراشا   ) ددرگ یم  زاب  لوا  تبرغ  هب  يدوزب  دمآ و  ایند  نیا  هب  بیرغ  لوا  زور  رد  مالسا  دوعسم ! رـسپ  يا 
هب سپ  امش . باقعا  زا  درک  كرد  ار  نامز  نیا  هک  امـش  زا  یـسک  ره  دوعـسم ! رـسپ  يا  نامزلارخآ .)  رد  ددجم  تبرغ  زین  راک و  يادتبا 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هولج  یهار  نامه  رد  ار  دوخ  رهاظ  هب  نانیا  اریز  دنکن . تدایع  نارامیب  زا  دیوجن و  تکرـش  اهنآ  هزانج  عییـشت  رد  دـنکن ، مالـس  اهنآ 
نید هب  دسر  ارف  اهنیا  گرم  هک  یتقو  سپ  دنتسه . فلاخم  امش  اب  المع  اما  دننک ، یم  امـش  ياهاعدا  هب  رهاظت  دیور و  یم  امـش  هک  دنهد 

! دوعسم رسپ  يا  دیامرف : یم  هکنیا  ات  میرادن )  مه  اب  یتیخنس   ) متسین نانآ  زا  مه  نم  دنتسین و  نم  زا  نانآ  دنور . یمن  ایند  زا  امـش  تلم  و 
دهاوخ یم  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دـنک  ظفح  ار  شنامیا  دـنامب و  تباث  يرادـنید  رد  دـهاوخب  هک  سک  نآ  هک  دـیایب  مدرم  رب  یناـمز 

ار وا  هدنرد  ياهگرگ  الاو  دنک ، یگدنز  دناوت  یم  دشاب  گرگ  نوچ )   ) نامز نیا  رد  رگا  سپ  دـهد . رارق  دوخ  تسد  فک  رد  ار  شتآ 
دنروخ . یم 

اهنآ زا  هک  ییاهنآ  زین  دنتسه و  نیمز  يور  مدرم  نیرتدب  اهنیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دنرجاف . راکتنایخ و  اهنآ  ياهقف  املع و  دوعـسم ! رـسپ  يا 
تروشم تسلاجم و  اهنآ  اب  دنراد و  یم  تسود  ار  نانآ  ای  دنریگ و  یم  دای  ملع  اهنآ  زا  دنراد و  دمآ  تفر و  اهنآ  اب  دـننک و  یم  تعباتم 

... دش دنهاوخ  روشحم  لال  رک و  انیبان و  زین  تمایق  زور  رد  دوب و  دنهاوخ  لال  رک و  روک و  نانیا  تسا .  منهج  رد  ناشهاگیاج  دننک ، یم 
( 55)

دنرازیب و نم  زا  تقیقح  رد  اهنیا  تسین .  نینچ  اما  دنتـسه . نم  هار  هدنهد  همادا  نم و  زا  يوریپ  يرادنید و  یعدم  اهنیا  دوعـسم ! رـسپ  يا 
نومنهر هار  يوس  هب  ار  اهنآ  دینکن ، دتـس  داد و  اهنآ  اب  اهرازاب  رد  دینیـشنن ، اهنآ  اب  سلاجم  رد  دوعـسم ! رـسپ  يا  مرازیب .  اهنآ  زا  مه  نم 

ار ناشلامعا  شاداپ  دشاب ، ایند  تنیز  ایند و  بلاط  سک  ره   : )) تسا هدومرف  اهنآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  دـیهدن ، بآ  اهنآ  هب  دـیوشن ،
سک ره  : )) دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  دوش .)) یمن  يراذـگورف  ایند  رد  نآ  زا  يزیچ  و  مینک ،  یم  اطع  لماک  روط  هب  ایند  رد 

تسین .))  وا  يارب  يا  هرهب  ترخآ  رد  میهد و  یم  شیارب  نآ  زا  دشاب  ایند  تشک  ناهاوخ 
دوهی و اب  دوب و  دهاوخ  دنوادخ  باذع  قحتسم  يویند ،  ياهتمعن  هب  ندیسر  ایند و  يارب  اما  دنک  ملع  لیصحت  هک  یسک  دوعسم ! رـسپ  يا 
هب تبـسن  هکنیا  اب  دـنتخادنا و  رـس  تشپ  ار  دـنوادخ  باتک  يراصن  دوهی و  دـش . دـهاوخ  روشحم  منهج  تاماقم  نیرت  تسپ  رد  يراـصن 
ادخ تنعل  يرآ ،  دندنام . مورحم  دنوادخ  تمحر  زا  هجیتن  رد  دندیزرو و  رفک  لاح ،  نیع  رد  دندرک ، ادیپ  تخانش  نآ  هدنروآ  مالسا و 

داب . نارفاک  رب 
دنادرگ . مارح  وا  هب  ار  تشهب  دنوادخ  دریگ ، ارف  نآ  ياهتنیز  ایند و  يارب  ار  نآرق  سک  ره  دوعسم ! رسپ  يا 

هک یسک  و  دزاس . روشحم  انیبان  تمایق  زور  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  دزومایب و  ار  ملع  سک  ره  دوعـسم ! رـسپ  يا 
هب دوش و  یم  هتشادرب  شا  یگدنز  زا  تکرب  دنک  بترم  دوخ  يارب  ار  ایند  هک  دشاب  نیا  شفده  دنک و  ملع  لیصحت  ایر )  ) مدرم رطاخ  هب 
یم نآرق  رد  دـنوادخ  تسا .  تکـاله  هتبلا  شماجنارـس  هک  دراذـگ  یماو  شدوـخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیآ و  یم  راـتفرگ  تـشیعم  یگنت 

کیرـش وا  اـب  ار  يدـحا  زگره  ادـخ  شتـسرپ  رد  دـشاب و  راـکوکین  دـیاب  تسا  راودـیما  راوـج ) برق   ) وا ياـقل  هب  هک  یـسک  : )) دـیامرف
دنادرگن .))

یسک نآ  دهاز   ) نیزگرب داهز  زا  ینک  یم  باختنا  يردارب  تدوخ  يارب  رگا  دنشاب و  ناکین  زا  وت  نانیشنمه  نک  یعس  دوعـسم ! رـسپ  يا 
رد  : )) تسا هدومرف  شباتک  رد  دنوادخ  هک  ارچ  دشاب ؛) تبغر  یب  ایند  هب  تبـسن  درادن و  مدقم  ترخآ  رب  ار  ایند  دـنکن و  هانگ  هک  تسا 

ناراکزیهرپ .))  رگم  دنا  نمشد  رگیدکی  اب  همه  ناتسود  زور  نآ 
فورعم ار  تاـمرحم  و  تسا )  مارح  اـهنآ  رظن  هب  یهلا  تاـبجاو   ) دـننیب یم  رکنم  ار  فورعم  صاخـشا  نـیا  هـک  نادـب  دوعـسم ! رـسپ  يا 
تداهش یـسک  اهنآ  نایم  رد  تقونآ  دنز . یم  رهم  نانآ  ياهلد  رب  دنوادخ  لاح ،  نیا  رد  سپ  درادن .) یعنام  اهنآ  رظن  رد  مارح  باکترا  )

ولو دید  یهاوگ  ادخ  يارب  دیـشاب و  تلادع  رادهگن   )) تسا هدومرف  رما  دنوادخ  هکنیا  اب  دـنک  یمن  لدـع  هب  مایق  زین  دـهد و  یمن  قح  هب 
دشاب .)) امش  کیدزن  ناگتسب  ناردام و  ناردپ و  ای  ناتدوخ و  ررض  هب  هکنیا 

هداد شاداپ  هک  تسین  یتمعن  وا  دزن  رد  سک  چیه  يارب   )) هدومرف دنوادخ  هکنیا  اب  دنناد  یم  لام  هب  ار  ناشراختفا  اهنیا  دوعـسم ! رـسپ  يا 
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((. ددرگ دونشخ  يدوزب  و  شرترب ،  راگدرورپ  يدونشخ  یپ  رد  رگم  دوش ،

ایند یصالخ  زور  مرکا و  لوسر 

ایند  یصالخ  زور  مرکا و  لوسر 
ایند  یصالخ  زور  مرکا و  لوسر 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  یمارگ  لوسر  زا 

یف ءامدلا  کفست  جاحلا و  بلـسی  ةدعقلا و  يذ  یف  براحتت  لئابقلا و  ریمت  لاوش و  یف  ۀمعم  نوکت  اهناف  ناضمر  یف  ۀحیـصلا  تناک  اذا 
يدهملا وه  نالف  نبا  انالف  نا  الا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  مث  اجره  اجره  سانلا  لتقی  تاهیه  تاهیه  مرحملا ؟  ام  مرحملا و  ۀـجحلا و  يذ 

( 56  . ) صالخلا موی  ۀحیبص  یف  ۀعیبلل  اوعدی  نیح  لیئاربج  توص  توصلا  کلذ  اوعیطا و  هل و  اوعمساف  دمحم  لآ  مئاق 
یم هریخذ  يروآدرگ و  ماعط  لیابق  دوش و  یم  دـنلب  لاوش  رد  گنج  زاوآ  همهمه و  سپ  دـش  هدینـش  ناضمر  هاـم  رد  هحیـص  هک  یناـمز 

و دوش . یم  هتخیر  اهنوخ  دنوش و  یم  تراغ  لتق و  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هجحلا  يذ  هام  رد  دـننک و  یم  دربن  مه  اب  هدـعقلا  يذ  دـننک و 
جره و رد   ) دـنوش یم  هتـشک  هنتف  نآ  هنتف و  نیا  رد  هتـسد  هتـسد  مدرم ،  زگره ! هن  ینک !  كرد  یناوت  یمن  زگره  یمرحم ؟  هچ  مرحم ، 
وا نامرف  هب  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  يدـهم و  ینالف ،  رـسپ  ینالف  هک  دـنک  یم  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هاگنآ  جرم ؛) 

دناوخ . یم  ارف  تعیب  هب  ار  مدرم  ییاهر ،  زور  دادماب  رد  هک  تسا  لیئربج  يادص  ادص  نآ  دینک . تعاطا  دیهد و  ارف  شوگ 
دنیامرف : یم  هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا 

ولو هونءاف  هللادابع  هللا  هللا  کله  هنع  فلخت  نم  اجن و  هعبت  نم  هل و  لجوزع  هللا  نذءای  نیح  کلذ  انم و  مئاقلا  موقی  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ـال 
( 57  . ) یتفیلخ لجوزع و  هللا  ۀفیلخ  هنءاف  جلثلا  یلع  اوبح 

سک ره  دیامرف . ءاضما  ار  شروهظ  نامرف  دـنوادخ  هک  تسا  یتقو  رد  مایق  نیا  دـنک و  مایق  ام  مئاق  هکنیا  ات  دوش  یمن  اپرب  زیخاتـسر  زور 
زا ادخ ! ناگدنب  يا  دش . دهاوخ  ناهج  ود  تکاله  راچد  دیامن  یچیپرس  هک  یـسک  دبای و  یم  تاجن  دنک  تعباتم  ام  مئاق  زا  زور  نآ  هک 

دنوادخ و نیـشناج  وا  اریز  دیـشکب ، ار  دوخ  زیخ  هنیـس  وحن  هب  اهفرب  يور  دیـشاب  روبجم  هچرگا  دیباتـشب  ام  مئاق  يوس  هب  دیـسرتب و  ادـخ 
نیمز .)  يور  رد   ) تسا نم  هفیلخ 

دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  شزیزع  دنزرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
نینکرلا نیب  رهظی  نیسح  ای  كدلو  نم  عساتلا  وه  لوقعلا و  هتبیغ  یف  ریحتت  يذلا  لومءاملا  ناطلـسلا  ةرفکلا  لتاق  ةرمالا و  ریمءا  رهظی  مث 

 . هماوقا اوق  هماـیا و ال  اودهـش  هناوا و  اوقحل  هناـمز و  اوکردا  نیذـلا  نینم  ؤملل  یبوط  نیند  ـالا  ضرـالا  یف  كرتیـال  نیلقثلا و  یلع  رهظی 
( 58)

، دنا هدش  ناریح  تام و  اهلقع  شتبیغ  رد  هک  يرظتنم  رایرهش  ناهج و  نارگمتس  نارفاک و  هدنـشک  ملاع ،  ناریما  همه  ریما  نیـسح )!  يا  )
یم هشیر  زا  ار  یتسپ  یهارمگ و  ساسا  ناینب و  دوش و  یم  رهاـظ  ماـقم  نکر و  نیب  وا  نیـسح !  يا  تسامـش .  نادـنزرف  زا  دـنزرف  نیمهن 

نومیم و راگزور  نآ  دننک و  یم  یگدـنز  شا  هقح  تلود  رد  كرد و  ار  وا  تموکح  هوکـشرپ  رـصع  هک  يدارفا  دنمتداعـس  هچ  دـنک و 
دننک . یم  تاقالم  ار  رورس  نآ  يافواب  باحصا  دننیب و  یم  ار  كرابم 

دیامرفب . تیانع  ام  همه  هب  ار  نامز  نآ  كرد  تقایل  میهاوخب  دنوادخ  زا  نامز .  نآ  مدرم  لاح  هب  اشوخ  اعقاو 
دیامرف : یم  ءادفلا  هل  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  مایق  ياه  هناشن  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

جرختـسی ع ...)   ) یـسوم اصع  حاول و  الا  اهیف  ۀـکئالملا و  هلمحت  نوراه  یـسوم و  لآ  كرت  اـمم  اـهیف  ۀـیربط  ةریحب  نم  روبزلا  جرختـسی 
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( 59  . ) كرشلا نئادم  حتفی  زونکلا 
یـسوم و نادناخ  زا  هک  دروآ  یم  نوریب  تسا )  نیطـسلف  لامـش  رد  ایوگ  هک   ) هیربط هچایرد  زا  ار  روبز  مالّـسلا )  هیلع  يدهم  ترـضح  )
( دنرب یم  ار  اهنآ  يا  هلیسو  ره  هب  ای   ) دنریگ یم  شود  هب  ار  نآ  هکئالم  تسه و  نآ  اب  نادناخ  ود  نیا  كرتام  ناونع  هب  ییاهزیچ  نوراه 
دروآ و یم  نوریب  نیمز  لد  زا  ار  اهجنگ  تسه ...  ءایـشا  نیا  رد  ترـضح  نآ  ياصع  هدـش و  لزان  یـسوم  ترـضح  رب  هک  یحاولا  زین  و 

دنک . یم  حتف  ار  كرش  ياهرهش 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دنک  یم  تکرح  همظعم  هکم  فرط  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  دربن  مزع  هب  هک  ینایفس  رکشل  هرابرد 

دننک : یم  لقن  نینچ  هلآ  و 
 . ۀنیهج نم  نالجر  الا  مهنم  تلفیال  اهدنع و  مهب  هللا  فسخی  ۀبرـض  هلجرب  اهبرـضیف  مهدبءاف  بهذا  لیئاربج  ای  نوقیف  لیئاربج  هللا  ثعبی 

( 60)
رد ار  نانآ  همه  دنوادخ  دبوک و  یم  نیمز  هب  دوخ  ياپ  اب  سپ ،  نک .  ناشدوبان  ورب  دـیامرف : یم  وا  هب  دتـسرف و  یم  ار  لیئربج  دـنوادخ 

دنام . یمن  هدنز  اهنآ  زا  یسک  هنیهج  لها  زا  رفن  ود  زج  درب و  یم  ورف  نیمز  ماک 
دنک : یم  لقن  نینچ  یلیوط  ثیدح  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم 

کب قحلا  نا  ۀکئالملا  نم  کلم  ینرما  ریشب  انا  يدیـس  ای  لوقی  هیدی و  نیب  فقی  هردص و  یلا  هافق  یلا  ههجو  لجر  مئاقلا  یلع  لبقی  مث 
ینایفـسلا و شیج  یف  یخا  تنک و  لجرلا  لوقیف  کیخا  ۀـصق  کتـصق و  نیب  مئاـقلا  لوقیف  ءادـیبلاب  ینایفـسلا  شیج  كـالهب  كرـشباف 

یف انلاغب  تنار  لوسرلا و  ةرـضح  یف  ربنملا  انرـسک  ۀنیدملا و  انبرخ  ۀفوکلا و  انبرخ  ءامج و  اهانکرت  ءاروزلا و  یلا  قشمد  نم  ایندـلا  انبرخ 
ای حئاص  انب  حاصف  اهیف  انـسرع  ءادیبلا  یف  انرـص  املف  هلها  لتق  تیبلا و  بارخا  دـیرن  لجر  فلا  ۀـئامثالث  انددـع  اهنم و  انجرخ  هدجـسم و 

یخا ریغ  يریغ و  هاوس  امف  ۀقان  لاقع  ضرالا  هجو  یلع  یقب  ام  هللاوف  شیجلا  لک  تعلتبا  ضرالا و  ترجفناف  نیملاظلا  موقلا  يدیبا  ءادیب 
هرذناف قشمدب  ینایفـسلا  نوعلملا  یلا  ضما  ریذن  ای  کلی  یخال و  لاقف  يرت  امک  انئارو  یلا  تراصف  انهوجو  برـض  دق  کلمب  نحن  اذاف 

نیملاظلا و كالهب  هرـشب  ۀکمب و  يدهملاب  قحلا  ریـشب  ای  یل  لاق  ءادیبلاب و  هشیج  کلها  دق  هللا  نا  هفرع  دمحم و  لآ  نم  يدهملا  روهظب 
( 61  . ) هعم نوکی  هعیابی و  ناک و  امک  ایوس  هدریف  ههجو  یلع  هدی  مئاقلا  رمیف  کتب  وت  لبقی  هناف  هدی  یلع  بت 

هب شتروص  هک  يدرم  دنتـسه ، امرف  فیرـشت  هبعک  رانک  رد  مارحلادجـسم و  رد  ءادـفلا  هل  انحاورا  مئاق  ترـضح  هک  عقوم  نیا  رد  هاـگنآ 
رما نم  هب  هکئـالم  زا  یکی  متـسه و  ریـشب  نم  دـنک : یم  ضرع  دتـسیا و  یم  شترـضح  روضح  رد  دوش و  یم  دراو  تسا  هتـشگرب  بقع 

رد ءادیب  نیمزرس  رد  اهنآ  همه  يرآ ،  مهدب .  تراشب  ار  امش  ینایفس  نایرکشل  تکاله  هب  موش و  بایفرش  امش  تمدخ  هک  تسا  هدومرف 
ینایفـس رکـشل  رد  مردارب  نم و  درک : ضرع  نک .  نایب  ار  تردارب  تدوخ و  نایرج  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ماـما  دـنتفر . ورف  نیمز 

مه رد  زین  ار  رهـش  نیا  میدـمآ و  هنیدـم  هب  هاـگنآ  ار . هفوـک  رهـش  زین  میدرک و  ناریو  دادـغب )  ) ءاروز اـت  قـشمد  زا  ار  اهرهـش  هک  میدوـب 
هدولآ ار  اجنآ  اـم  يراوس  ياـهبکرم  میتسب و  يوبن  هضور  رد  ار  دوخ  يراوس  ياـهبکرم  میدرک و  درخ  ار  يوبن  دجـسم  ربنم  میدـیبوک و 
تکرح هبعک  ینعی  ادخ  هناخ  ندرک  بارخ  دصق  هب  دوب  تیعمج  رفن  رازه  دصیـس  زا  شیب  هک  زهجم  یهاپـس  اب  هنیدـم  زا  سپـس  دـندرک .

دنلب ییادص  هاگان  میدرک .  فقوت  اجنآ  رد  یتخل  میدیسر  ءادیب  نیمزرـس  هب  نوچ  دوب . ام  راک  همانرب  رد  هکم  مدرم  راتـشک  زین  میدرک و 
دش و هتفاکـش  نیمز  لاح ،  نیا  رد  نک .))  كاله  ار  اهنآ  رب و  ورف  شیوخ  ماک  رد  ار  نارگمتـس  ءادـیب ! نیمزرـس  يا   : )) تفگ هک  دـش 

هکلب دندش  دوبان  رـشب  دارفا  همه  اهنت  هن  دنامن . يرگید  سک  مردارب  نم و  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  درب . ورف  شیوخ  ماک  رد  ار  تیعمج  مامت 
هک هنوگ  نیا  اـم  تروص  هک  دـیبوک  ناـنچنآ  مردارب  نم و  تروص  هب  دـش و  ناـیامن  يا  هتـشرف  عـقوم  نیا  رد  دـنامن . مه  یبـکرم  راـسفا 

دمحم لآ  يدـهم  روـهظ  زین  تکـاله و  ربـخ  ورب و  ریذـن ! يا  دوـمرف : داد و  روتـسد  مردارب  هب  تشگرب و  بقع  هب  دـییامرف  یم  هظحـالم 
نانآ درک و  دوبان  ار  تنایهاپس  مامت  ءادیب  نیمزرـس  رد  دنوادخ  وگب  وا  هب  ناسرب و  تسا ،  قشمد  رد  هک  ینایفـس  هب  ار  مهیلع  هللا  تاولص 
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نک ضرع  ناسرب و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  روضح  هب  ار  تدوخ  همظعم و  هکم  هب  ورب  ریـشب ! يا  : دومرف نم  هب  زین  و  دـنتفر . ورف  نیمز  لد  رد 
نک هبوت  ترضح  نآ  تمدخ  رد  و  دنتفر ) ورف  نیمز  هب  ءادیب  نیمزرـس  رد   ) درب نیب  زا  ار  ینایفـس  رکـشل  دنوادخ  هک  ار  امـش  داب  تراشب 

. ددرگ یمرب  لوا  تلاح  هب  دـشک و  یم  وا  تروص  هب  ار  شکرابم  تسد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هاگنآ  دریذـپ . یم  ار  تا  هبوت  وا  هک 
. دوب دهاوخ  ناشیا  هارمه  دنک و  یم  تعیب  ترضح  نآ  اب  يو 

ناقلاط ياهجنگ  مرکا و  لوسر 

ناقلاط  ياهجنگ  مرکا و  لوسر 
ناقلاط  ياهجنگ  مرکا و  لوسر 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
یم نینچ  ناقلاط  هقطنم  رد  ءادفلا  هل  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  صوصخم  نارای  زا  فیرعت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

دنیامرف :
ردـب لها  ددـع  یلع  دالبلا  یـصاقا  نم  هل  لجوزع  هللا  عمتجی  ۀـموسم  لاجر  ۀـمهطم و  لویخ  ـالا  ۀـضفال  بهذـال و  زونک  ناـقلاطلاب  هل  و 

( 62 . ) الجر رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و 
ینادرم نارواـکت و  اـبیز و  ياهبـسا  زا  تسا  تراـبع  هکلب  تسین  هرقن  ـالط و  زا  هک  تـسا  ییاـهجنگ  ناـقلاط  رد  نـم )  يدـهم   ) وا يارب 

یم عمج  وا  رود  هب  ناهج  فانکا  فارطا و  زا  ردـب  لها  دادـعت  هب  نت  هدزیـس  دصیـس و  نادرم  عون  نیا  زا  دـنوادخ  هک  نادراک  هبرجتاب و 
دنک .

هللا ۀیقب  ترضح  تموکح  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  ياه  همانرب  هب  تیاور  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سدقم  دوجو 
دنا : هدومرف  هراشا  ءادفلا  هل  انحاورا 

نوکت ۀباد و  لک  ۀمح  عزنت  دحا و  هلبقیال  یتح  لاملا  ضیفی  ضعابتلا و  ءانحـشلا و  عفری  اطـسقم  امکح  یتما  یف  میرم  نب  یـسیع  نوکی 
( 63  . ) ۀضفلا روتافک  ضرالا 

داد . لدع و  ساسا  رب  مدرم  نیب  دنک  یم  مکح  . 1
دراد . یمرب  هعماج  نایم  زا  ار  توادع  هنیک و  . 2

دنوش .) یم  زاین  یب  همه   ) دیآ یمن  لام  غارس  هب  یسک  رگید  هک  دنک  یم  تورث  لام و  لذب  نادنچ  . 3
دوش . یم  هتفرگ  تادوجوم  مامت  زا  ییوج  هزیتس  ینمشد و  . 4

دوش . یم  مرن  هرقن  زا  هدش  هتخاس  هحفص  کی  دننام  یتیگ  هحفص  هک  دوش  یم  دایز  يردقب  شیاسآ  تینما و  . 5
دنیامرف : یم  نینچ  نآ  تیفیک  شدنزرف و  مایق  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

( 64  . ) هوعبتاف هللا  ۀفیلخ  يدهملا  اذه  يدانی  دانم  اهیف  ۀمامغ  هسءار  یلع  يدهملا و  جرخی 
: دنز یم  دایرف  يدانم  لاح ،  نآ  رد  تسا .  هتفرگ  رارق  ترضح  نآ  رـس  رب  يربا  هعطق  هک  یلاح  رد  دوش  یم  رهاظ  مالّـسلا )  هیلع   ) يدهم

دینک . تعباتم  وا  زا  نیمز .  يور  رد  دنوادخ  نیشناج  دمحم و  لآ  يدهم  تسا  نیا  نایناهج !  يا 
نینچ روهظ  زا  لبق  نامزلارخآ و  بئاصم  ثداوح و  اب  طابترا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دنک : یم  نایب 
اریغـص محری  ریبک  الف  ضعب  یلع  مهـضعب  زاغا  لبـسلا و  تعطقت  نتفلا و  ترهاظت  اجرم و  اجره و  ایندلا  تراص  اذا  ۀمالا  هذه  يدهم  انم 

رخآ یف  نیدلا  یف  موقی  الفغ  ابولق  ۀلالضلا و  نوصح  حتفی  نیسحلا  بلـص  نم  عساتلا  انیدهم  کلذ  دنع  هللا  ثعبیف  اریبک  رقوی  ریغـص  الو 
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( 65 . ) اروج تئلم  امک  الدع  ضرالا  ءالمی  نامزلا و  لوا  یف  هب  تمق  امک  نامزلا 
هل انحاورا  يدـهم  ترـضح  سدـقم  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ییوگ   ) تسا تلاسر  نادـناخ  ام  زا  تما  نیا  يدـهم 

تشگ و نایامن  مدرم  نایم  رد  اه  هنتف  دش و  جرم  جره و  زا  رپ  ایند  هک  یتقو  دنک .) یم  راختفا  تسا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زا  هک  ءادـفلا 
مک دارفا  دندرکن و  محر  ناتـسدریز  هب  موق  ناگرزب  دـندروآ و  موجه  رگید  یـضعب  هب  مدرم  نیا  زا  یـضعب  دـش و  هتفرگ  اههار  زا  تینما 
هیلع  ) نیـسح ماما  رـسپ  دـنزرف  نیمهن  هک  ار  ام  يدـهم  دـنوادخ  یمایا ،  نینچ  رد  دنتـشاذگن ، مارتحا  نالاسنهک  ناگرزب و  هب  لاس  نس و 
نید دنک و  ریخست  ار  رـش ) زا  هدنکآ  ریخ و  زا  هدناماو   ) لفاغ ياهبلق  دبوکب و  مهرد  ار  یهارمگ  ياهژد  دنک  یم  رومءام  تسا  مالّـسلا ) 

داد لدع و  زا  رپ  ار  ناج  يدهم  مدنزرف  هوالعب ،  متشاد .  اپرب  ار  نآ  نامز  لوا  رد  نم  هکنانچ  دراد ، اپرب  نامزلارخآ  رد  ار  مالـسا  سدقم 
دشاب . هدش  روج  زا  رپ  هک  هاگنآ  دنک  یم 

هللا ۀیقب  ترضح  هب  تبون  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ياهیگژیو  نایب  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  هیـضرم  يارهز  ترـضح  حول  ثیدح  رد 
دیامرف : یم  دنوادخ  دسر . یم  ءادفلا  هل  انحاورا 

امک مهـسو  ؤر  يداهتت  هنامز و  یف  یئایلوا  لذیـس  بویا  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  نیملاعلل  ۀـمحر  هنبلاب  کلذ  لـمکا  مث 
یف ۀنرلا  لیولا و  وشفی  مهئامدب و  ضرالا  غبصت  نیلج  نیب و  وعرم  نیفئاخ  نونوکی  نوقرحی و  نولتقیف و  ملیدلاو  كرتلا  سو  ؤر  يداهتت 
نم تاولـص  مهیلع  کئلوا  لالغالا  راصالا و  عفدا  لزالزلا و  فشکا  مهب  ءایمع و  ۀـنتف  ۀـیلب و  لک  عفدا  مهب  اقح  یئایلوا  ءـال  ؤه  مهئاـسن 

( 66  . ) نودهتملا مه  کئلوا  ۀمحر و  مهبر و 
 . منادرگ یم  لـماک  تسا  ناـیناهج  يارب  هعـساو  تمحر  هک  شدـنزرف  هلیـسو  هب  ار  دوخ  نید  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  زا  دـعب 

تسا :  حرش  نیا  هب  وا  تایصوصخ 
عمج شسدقم  دوجو  رد  بویا  ترضح  يرابدرب  ربص و  دراد و  یـسیع  ترـضح  ياهب  تسوا ،  رد  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  تالامک 
تبیغ نامز  رد  نارگمتس  راشف  رطاخ  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ءایلوا و  تسا ):  نیا  شترـضح  تبیغ  ياه  هناشن  زا  رگید  ( ) 67  . ) تسا هدش 

شکـشیپ ار  ملید  كرت و  ياهرـس  هچانچ  دنتـسرف ، یم  رگیدکی  يارب  هفحت  ناونع  هب  ار  اهنآ  هدیرب  ياهرـس  دنرب و  یم  رـسب  تلذ  رد  وا 
هلان و دوش و  نیگنر  اهنآ  نوخ  زا  نیمز  دنشاب و  نانمشد  بوعرم  دننازوس و  یم  دنـشک و  یم  ارم  يایلوا  ناگدنب و  دندرک . یم  رگیدکی 
روک و ياه  هنتف  اهالب و  عاونا  اهنآ  هلیـسو  هب  دـننم و  ناتـسود  تقیقح  رد  اهنیا  ناشنازیزع .)  تبیـصم  رد   ) دـشاب دـنلب  اهنآ  ياهنز  نویش 

اهنآ ناشراگدرورپ و  تمحر  اهدورد و  داـب  اـهنیا  رب  مراد .  یم  رب  اـهنآ  دوجو  تکرب  هب  ار  اـه  هلزلز  منک و  یم  عفد  مدرم  زا  ار  کـیرات 
ناگتفای .  تیاده  دنتسه 

يدهم ترضح  روهظ  ياه  هناشن  نینم و  ؤملاریما  ماما 

يدهم  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  نینم و  ؤملاریما  ماما 
يدهم  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  نینم و  ؤملاریما  ماما 

ناحوص  نب  ۀعصعص  باوج  رد  - 
روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 

ییاه هناشن  هب  شجورخ ،  لاجد و  باب  رد  دوب  ترضح  نآ  نارای  زا  هک  ناحوص  نب  ۀعصعص  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماما 
دسر . یم  زیزع  ناگدنناوخ  ضرع  هب  الامجا  هک  دندومرف  یتانایب  ءادفلا  هل  انحاورا  نیضرالا  یف  هللا  ۀیقب  ترضح  اقآ  روهظ  زا 

زا یکی  الاو  لئاسلا ،)  نم  ملع  اب  هنع  ؤسملا ل  ام  هللاو   ) تسا گرزب  دنوادخ  نآ  زا  مولع  همه  هک  دندومرف  هراشا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ادـتبا 
هدنیآ و هتشذگ و  زا  ینعی  تسا ؛  دودحمان  ملاع ،  دنوادخ  فرط  زا  هدیزگرب  موصعم و  ماما  شناد  هک  تسا  نیا  هعیش  بهذم  تاملـسم 
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ضقانت ای  شا  همزال  الاو  دیباین ،) ارم  رگید  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب   (( ) ینودققت نا  لبق  ینولـس  هنیرق ((  اب  مه  نآ  دراد ، عالطا  لاح 
یم رگید  يوس  زا  دیـسرپب و  نم  زا  متـسه  امـش  نایم  نم  ات  دـیهاوخ  یم  هچره  دـیامرف  یم  وس  کی  زا  تسا .  ماما  مـالک  رد  تفاـهت  اـی 

يواسم همه  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم  هک  دشاب  نیا  نینم  ؤملاریما  اقآ  رظن  تسا  نکمم  متـسه .  امـش  لثم  مه  نم  نتـسنادن ،  رد  دـیامرف 
دییامرف . هجوت  بلطم  لصا  هب  الامجا  مدوب .  امش  لثم  مه  نم  داد  یمن  رگا  هک  تسا  دنوادخ  بناج  زا  مه  ام  ملع  نیاربانب  دنتسه .

 - اثالث ینودقفت -  نا  لبق  سانلا  اهیا  ینولس  لاق  مث  هیلع  ینثا  هللادمحف و  مالّسلا :  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  انبطخ  لاق  ةربس :  نب  لازنلا  نع 
ام ملع  کمالک و  هللا  عمـس  دقف  دعقا  مالّـسلا :  هیلع  هل  لاقف  لاجدـلا ؟  جرخی  یتم  نینم  ؤملاریما  ای  لاقف :  ناحوص  نب  ۀعـصعص  هیلا  ماقف 

کتابنءا تئش  نا  لعنلاب و  لعنلا  وذحک  اضعب  اهـضعب  عبتی  تائیه  تامالع و  کلذل  نکلو  لئاسلا  نم  ملعاب  هنع  ؤسملا ل  ام  هللا  تدرا و 
بذکلا اولحتسا  و  ۀنامالا ،  اوعاضا  و  ةالصلا ،  سانلا  تامءا  اذا  کلذ  ۀمالع  ناف  ظفحا  مالّـسلا :  هیلع  لاقف  نینم  ؤملاریما  ای  معن  لاق :  اهب 

اوعبتا و  ماحرالا ،  اوعطق  و  ءاسنلا ، اورواش  و  ءاهفـسلا ، اولمعتـسا  و  ایندلاب ، نیدلا  اوعاب  و  ناینبلا ،  اودیـش  و  اشرلا ، اوذخا  و  ابرلا ، اولکا  و  ، 
و ۀقسف ،  ءارقلاو  ۀنوخ ،  ءافرعلا  و  ۀملظ ،  ءارزولا  و  ةرجف ،  ءارمالا  تناک  و  ارخف ، ملظلا  افعض و  ملحلا  ناک  و  ءامدلاب ، اوفختـسا  ءاوهالا و 
، رانملا تلوط  و  دجاسملا ، تفرخز  و  فحاصملا ،  تیلح  و  نایغطلا ،  مثالاو و  ناتهبلا ،  لوق  و  روجفلا ، نلعتسا  و  روزلا ، تداهش  ترهظ 

ةراجتلا یف  نهجاوزا  ءاسنلا  كراش  و  دوعوملا ، برتقا  دوهعلا و  تضقن  و  ءاوهـالا ، تفلتخا  و  فوفـصلا ،  تمحدزا  و  رارـشالا ، مرکءا  و 
و بذاکلا ،  قدص  و  هرش ،  ۀفاخم  رجافلا  یقتاو  مهلذرا ،  موقلا  میعز  ناک  و  مهنم ،  عمتـسا  قاسفلا و  تاوصا  تلع  و  ایندلا ، یلع  اصرح 
لاجرلاب و ءاسنلا  هبـشت  و  جورـسلا ،  جورفلا  تاوذ  بکر  و  اهلوا ، ۀـمالا  هذـه  رخآ  نعلو  فراعملا ،  نایقلا و  تذـختا  و  نئاـخلا ،  نمتوا 

یلع ایندلا  لمع  اورثآ  نیدلا و  ریغل  هقفت  هفرع و  قح  ریغب  مامذل  ءاضق  رخالا ، دهـش  دهـشتسی و  نا  ریغ  نم  دهاش  دهـش  و  ءاسنلاب ، لاجرلا 
( 68  . ) فیجلا نم  نتنا  مهبولق  بائذلا و  بولق  یلع  ناضلا  دولج  اوسبل  ةرخالا و 

یهلا يانث  دمح و  زا  سپ  دندناوخ . یم  هبطخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم )  ؤملاریما  ترـضح   ) هک دـنک  یم  لقن  هربس  نب  لازن 
جورخ یک  لاجد  نینم !  ؤملاریما  ای  درک : ضرع  تساخرب و  ناحوص  نب  ۀعصعص  سپ ،  ینودقفت .))  نا  لبق  ینولس  دندومرف (( : راب  هس 

لا ؤس  زا  رتاناد  هدنوش  لا  ؤس  هک  ادـخ  هب  مسق  و  تسا .  هاگآ  يا  هدرک  هدارا  هچنآ  زا  دینـش و  ار  تنخـس  دـنوادخ  دـندومرف : دـنک ؟ یم 
يرگید دـعب  زا  یکی  هک  تسا  ییاه  هناشن  مئالع و  لاجد  جورخ  يارب  تسا ).  هدومرف  لـضفت  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم   ) تسین هدـننک 
ؤملاریما ای  دـییامرفب ، درک : ضرع  ۀعـصعص  منک .  یم  نایب  وت  يارب  یهاوخب  رگا  لاـعنلاب و  لـعنلا  قباـط  یپرد و  یپ  هتبلا  دوش ، یم  عقاو 

نینم ! 
تسا :  ریز  حرش  هب  لاجد  جورخ  مئالع  هک  نادب  راپسب و  رطاخ  هب  میوگ  یم  هک  یبلاطم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

تـسا یتایح  روتـسد  نیا  لباقم  رد  ندوب  توافت  یب  مدرم و  ضارعا  زا  هیانک   ) دریم یم  مدرم  نایم  رد  دننک و  یم  كرت  ار  زامن  مدرم  . 1
(. 

دندرپس و یـشومارف  تسد  هب  دندوب  یهلا  یگرزب  تناما  هک  ار  تلاسر  نادـناخ  نآرق و  روطچ  هک  میدـید   ) دـننک یم  عیاض  ار  اهتناما  . 2
دندناشک .) یهابت  هب  ار  یمالسا  هعماج 

هریغ .)  یعامتجا و  تسایس  ناونع  تحت   ) دنرامش یم  لالح  ار  نتفگ  غورد  . 3
دوش . یم  هعماج  یلومعم  ياهراک  زا  یکی  ندروخ  ابر  . 4

دنک . یم  ادیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  يراوخ  هوشر  . 5
دوش .) یم  هتخاس  گنس  نهآ و  نوتب و  زا   ) دنزاس یم  مکحم  ار  اهنامتخاس  . 6

دنرادن .) كاب  یهانگ  چیه  باکترا  زا  نآ  رذگدوز  ياهتمعن  ایند و  هب  نتفای  تسد  يارب  ینعی   ) دنشورف یم  ایند  هب  ار  نید  . 7
دنرامگ . یم  اهراک  رب  ار  لقع  مک  مدرم  نادارخبان و  . 8
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دنهد . یم  رارق  تروشم  فرط  یصخش  یعامتجا و  ياهراک  رد  ار  نانز  . 9
تعاضب .)  یب  ریقف و  ياه  هداوناخ  اصوصخم   ) دنریگ یم  هلصاف  نادنواشیوخ  زا  دننک و  یم  ماحرا  هلص  عطق  . 10
دننک .) یم  عناق  ار  دوخ  دهاوخ )) یم  ملد   )) قطنم اب   ) دننک یم  يوریپ  سوه  يوه و  زا  یگدنز  ياهراک  رد  . 11

میتسه .  نآ  دهاش  هزورما  هک   ) دنتسه كابیب  يزیرنوخ  راتشک و  رد  . 12
دنراذگ . یم  یناوتان  فعض و  باسح  هب  ار  ملح  يرابدرب و  . 13

دنهد . یم  رارق  رخف  تاهابم و  هیام  ار  يرگدادیب  ملظ و  . 14
یم ناشیرای  هکلب  دنتـسه  تکاس  اهنآ  قسف  ندید  دوجو  اب  مدرم  و   ) دنا  ( ناراکهانگ  ) نارجاف ناقـساف و  زا  نامز  نآ  رد  نارادـمامز  . 15

دننک .)
تشاد .)  دنهاوخن  كاب  یملظ  ره  زا  ترازو  ماقم  هب  هیکت  اب  هک   ) دنتسه هعماج  نارگمتس  اهتلود  ناریزو  . 16

دننک .) یم  تنایخ  مدرم  راکفا  دیاقع و  هب   ) دنناراکتنایخ اوقت  سفن و  بیذهت  ماقم  نایعدم  نافراع و  . 17
دنا . قساف  دارفا  زا  نآرق  نایراق  . 18

دننک یم  راداو  ار  مدرم  دوش و  یم  هدافتسا  ءوس  یعامتجا  يدرف و  ياهتردق  زا  ینعی   ) دیآ یم  دوجو  هب  روز  ساسا  رب  نداد  تداهش  . 19
دنهدب .) نیغورد  ياهتداهش  اهنآ  عفن  هب  هک 

يراسگیم طاسب  ندرک  نهپ  درم و  نز و  زا  ینلع  سلاجم  لیکشت  دننام   ) دوش یم  هتـشادرب  نایم  زا  مرـش  ایح و  هدش ،  ینلع  ناهانگ  . 20
رامق و .)... سلاجم  نتشاد  اپرب  درم و  نز و  زا  یعمج  هتسد  ياهصقر  یسنج ،  تشز  لامعا  و 

دوش . یم  جیار  مدرم  هب  تبسن  ییوگ  عقاو  فالخرب  ناتهب و  . 21
دوش . یم  ینلع  يراتفردب  نایغط و  یشکرس و  . 22

نیناوق ماکحا و  هب  ندرک  لمع  زا  هک  یتروص  رد   ) دـنهد یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  بوکرز  ياهدـلج  نیرز و  ياهپاچ  اـب  ار  اـهنآرق  . 23
دننک .) یم  لمع  دیامرف  یم  هچنآ  فالخ  رب  تسرد  هکلب  تسین  يربخ  مدرم  نآ  نایم  رد  نآرق 

تسین .)  يربخ  اوقت  ینعی  نآ  ياوتحم  زا  هک  یتروص  رد   ) دنزاس یم  نیزم  نامتخاس  ظاحل  زا  ار  دجاسم  . 24
یلاخ اوقت -  ینعی  نرود -  زا  اما  دنک ) یم  بلج  ار  ناگدـننیب  هجوت  رود  هار  زا  هک   ) دـنزاس یم  عفترم  رایـسب  ار  دـجاسم  ياه  هرانم  . 25

تسا . 
دنتسه . مرتحم  هعماج  رد  تیونعم  ادخ و  زا  رود  مدرم  رارشا و  . 26

تشاد .  دنهاوخ  هدرشف  فوفص  رارشا  زا  ینابیتشپ  تیوقت و  لطاب و  هار  رد  مدرم  . 27
دنک . یم  باختنا  شدوخ  يارب  هار  کی  هتسد  ره  تسا و  فلتخم  یناسفن  ياهاوه  یعامتجا  يدرف و  ياهراک  رد  . 28

ددرگ . یم  کیدزن  یهلا  هدعو  دوش و  یم  جیار  ینکش  نامیپ  . 29
دننک . یم  تکرش  تراجت  راک  رد  ایند  هب  صرح  تهج  هب  ناشنادرم  اب  نانز  . 30

دنشاب .) نارگید  لوبقم  هجوت و  دروم   ) دوش هداد  ارف  شوگ  اهنآ  هب  دزیخرب و  قاسف  يادص  . 31
بوخ .)  ياهتفص  مامت  دقاف   ) تسا هعماج  دارفا  نیرت  لذر  مدرم  نآ  رب  مکاح  میعز و  . 32

دنتسین .) ناما  رد  اهنآ  رش  زا   ) دنسرت یم  ناقساف  ناراکدب و  زا  مدرم  . 33
دییءات دروم  عماجم  رد  هتـسویپ  هک  نارادمتـسایس  ياهغورد  دننام   ) دـنوش یم  دـییءات  وگتـسار  ناونع  هب  مدرم  فرط  زا  نایوگغورد  . 34

دریگ .) یم  رارق  مدرم 
دننام دریگ ، یم  تروص  ناهج  رـساترس  رد  هک  یتاباختنا  ریظن   ) دنوش یم  یفرعم  تناما  رادمچرپ  مدرم و  نیما  ناونع  هب  ناراکتنایخ  . 35
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لوا زا  هک  یتروص  رد  دـنوش ، یم  باختنا  عامتجا  نیما  ناونع  هب  هک  سلجم  ناگدـنیامن  ای  اـهریزو ، تسخن  اـهروهمج ، سئیر  باـختنا 
تسا .)  هدوب  مدرم  ياهتناما  هب  تنایخ  هتسد  نیا  راک  ارثکا 

دنوش . یم  تیبرت  ناوخ  هزاوآ  ياه  هشیپ  رنه  . 36
دننک . یم  تنعل  ار  ناگتشذگ  مدرم  . 37

اهنیا .) لاثما  یگدننار و  يراوس ،  بسا   ) دنوش یم  اهنیز  رب  راوس  اهنز  . 38
یم دیدرت  راچد  هاگ  ناسنا  هکیروطب   ) دنوش یم  اهدرم  هب  هیبش  نانز  زین  دننک و  یم  ادـیپ  اهنز  هب  تهابـش  هفایق  سابل و  رظن  زا  نادرم  . 39

تسا ).-  هداتفا  قافتا  تارکب  درم -  ای  تسا  نز  نیا  هک  دوش 
دننک . یم  یفرعم  دهاش  ناونع  هب  ار  دوخ  ایند  لها  دنیاشوخ  يارب  دنهاوخب  تداهش  دارفا  زا  هکنآ  یب  . 40

گرگ ياهلد  رب  دـنهد . یم  حـیجرت  ترخآ  هب  طوبرم  ياهراک  رب  ار  يویند  لامعا  دـنزومآ و  یم  اـیند  يارب  ار  نید  مولع  ماـکحا و  . 41
تسا .  رت  هدیدنگ  يرادرم  ره  زا  هکیروطب  تسا  تفاثک  زا  هدنکآ  اهنآ  ياهبلق  دنشوپ ، یم  شیم  هماج  ناشتفص 

دنک : یم  لا  ؤس  هیلع  هّللا  مالس  نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  باطخلا  نب  رمع 
وه لاقف  هتفـص  نع  ینربخا  لاق  هللا .  هثعبی  یتح  همـساب  ثدـحا  نا ال  یلا  دـهع  یبیبح  ناف  همـسا  اما  لاقف  همـسا  ام  يدـهملا  نع  ینربخا 

( 69 . ) ءامالا ةریخ  نبا  یباب  هسءارو ،  هتیحل  داوس  ولعی  ههجو  رون  هیبکنم و  یلع  هرعش  لیسی  رعشلا  نسح  هجولا  نسح  عوبرم  باش 
شروهظ ات  هک  تسا  هتفرگ  دهع  نم  زا  ادخ  لوسر  مبیبح  اریز  میوگ ،  یمن  ار  شمـسا  اما  دـندومرف : ماما  تسیچ ؟  يدـهم  ترـضح  مان 

هک يوم  شوخ  ورـشوخ و  هماقلا ،  طسوتم  تسا  یناوج  وا  دـندومرف : اقآ  نک .  نایب  نم  يارب  ار  شفاصوا  درک : ضرع  میوگن .  ار  شمان 
نابرق هب  مردـپ  تسا .  هدومن  هطاحا  ترـضح  نآ  كرابم  رـس  نساـحم و  یهایـس  رب  شتروص  رون  تسا و  هتخیر  شا  هناـش  رب  شیاـهوم 

( 70 . ) داب نازینک  نیرت  تیصخش  اب  دنزرف 
دندومرف : یم  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبصا 

ام تلق و  ۀـضبیورلا  اهیف  قطنی  لحاملا و  اهیف  برقی  بذاکلا و  اهیف  قدـصی  قداـصلا و  اـهیف  بذـکی  ۀـعادخ  نینـس  مئاـقلا  يدـی  نیب  نا 
دیری لاق :  لحاملا ؟  ام  تلقف و  رکملا  دـیری  لاق :  لاحملا ))  دـیدش  وه  و   )) هلوق نآرقلا  نو  ؤرقت  ام  وا  لاـق :  لـحاملا ؟  اـم  ۀـضبیورلا و 

( 71 . ) راکملا
دــنوش و یم  یفرعم  وـگغورد  ماـن  هـب  نایوگتــسار  ماـیق )  زا  شیپ   ) اـهلاس نـیا  رد  تـسا .  يا  هعدــخ  زا  رپ  ياـهلاس  مئاـق  ماـیق  زا  لـبق 

ضرع دیوگ : یم  غبـصا  دیوگ . یم  نخـس  هضبیور ))   )) دنک و یم  ادـیپ  برقت   (( لحام  )) اهلاس نیا  رد  وگتـسار . ناونع  هب  نایوگغورد 
رکملا دیری  لاق  لاحملا ؟ ))  دیدش  وه  و  :)) دیامرف یم  هک  يا  هدناوخن  ار  نآرق  رگم  دندومرف : تسیچ ؟  هضبیور ))   )) و  (( لحام  )) مدرک

دنک . یم  هجوتم  دوخ  هب  ار  مدرم  دایز  رکم  هلیسو  هب  هک  تسا  يراکم  مدآ  لحام ))   )) زا روظنم  دندومرف : - 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  رگید  ياج  رد  یلو  هداتفا  نآ  يانعم  خساپ  ثیدح  نیا  رد  هچ  رگا  هضبیور .))   )) ینعم اما  و 
یم تلاخد  مدرم  هماع  رما  رد  هک  یتیـصخش  یب  ریقح و  درم  ینعی  ۀـماعلا ))  رما  یف  قطنی  هفاتلا  لـجرلا  ۀـضبیورلا   )) هک تسا  هدـش  لـقن 

دیوگ . یم  نخس  دنک و 
دیوگ : یم  برک  نب  دیبع 

( 72  . ) قحل اهعبت  نم  قحم و  اهنع  رخءات  قرم  اهمدقت  نم  ۀیار  تیبلا  لها  انل  نا  لوقی  ایلع  تعمس 
دنامب بقع  ای  دـتفیب و  ولج  هک  یـسک  ره  تسه .  یمچرپ  تیب  لها  اـم  يارب  زا  دـندومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماـما  زا 

دوب . دهاوخ  ام  اب  دبای و  یم  تاجن  دنک ، تعباتم  نآ  زا  درادرب و  ماگ  مچرپ  نیا  هارمه  هک  یسک  ره  اما  تسا ،  دوبان 
زیزع ! هدنناوخ 
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اهروتسد و هک  تسا  نیا  تعباتم  ینعم  دشاب و  هتـشادن  ام  تیالو  هب  نامیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مچرپ  نیا  زا  ندنام  بقع  ای  نداتفا  ولج 
دنک . تعاطا  ار  ام  رماوا 

دندومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  زا  ثیدح  نیا  رد  روهظ  لوا  ياهزور  رد  ینامسآ  يادن  هرابرد 
مهل نوکی  الف  نورسی  سانلا و  هاوفا  یلع  يدهملا  رهظی  کلذ  دنعف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  یف  قحلا  نا  ءامـسلا  نم  دانم  يدان  اذا 

( 73  . ) هریغ رکذ 
ار وا  مدرم  دوش و  یم  رهاظ  ام  يدهم  عقوم  نیا  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  اب  قح  هک  دـنز  دایرف  نامـسآ  زا  يدانم  هاگره 

دنرب . یمن  ار  هللا  ۀیقب  ترضح  زا  ریغ  مان  رگید  دنرورسم و  لاحشوخ و  دنسانش و  یم  دننیب و  یم 
هک دـنک  یم  تیاور  ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم  ترـضح  ماـیق  زا  شیپ  ثداوح  هراـبرد  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤـملاریما  ترـضح  زا  ناورم  یبا 

دندومرف :
باحـصا دیدحلا  ربزک  مهبولق  مهل  هبویال  راغـص  موق  رهظی  مث  مکلجرا  مکیدیا و ال  اوکرحتال  ضرالا و  اومزلاف  دوسلا  تایرلا  متیءار  اذا 

یتح ءاسنلا  روعـشک  ةاقرم  مهروعـش  يرغلا  مهبـسن  ینکلا و  مهئامـسا  هلها  نم  اوسیلو  قحلا  یلا  اوعدـی  قاثیم  دـهعب و ال  نوفیـال  ۀـلودلا 
( 74 . ) ءاشی نم  قحلا  هللا  یت  ؤی  مث  مهنیب  امیف  اوفلتخی 

دینکن . تکرح  چیه  دینیشنب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  عقوم  نیا  رد  تسا .  هایس  اهنآ  گنر  دنوش و  یم  ادیپ  ییاهمچرپ  . 1
نانآ دوش . یمن  انتعا  اهنآ  هب  هک  دنیآ  یم  دیدپ  تسدـیهت )  تیـصخش  ظاحل  زا  ای  ناوج  ینعی  نس  رظن  زا  ای   ) کچوک یمدرم  سپـس  . 2

ییاهیگژیو :  نینچ  اب  دنتسه  ینادرمتلود  دارفا  نیا  دنا . نهآ  ياه  هراپ  نوچمه  ییاهبلق  ياراد 
دنتسین .) دهع  هب  يافو  دنب  ياپ   ) دننک یمن  افو  دوخ  قاثیم  دهع و  هب  فلا . 

دنتسین . قح  لها  عقاو  ظاحل  زا  دننک و  یمن  يوریپ  قح  زا  دوخ  اما  دنناوخ  یم  قح  يوس  هب  ار  مدرم  ب . 
سپـس تسا .  نانز  يوم  دننام  هداتفا  زارد و  اهنآ  اهوم  مولعمان و  هدیـشوپ و  ناشبـسن  دننک و  یم  هدافتـسا  دوخ  هینک  زا  مسا  ياج  هب  اهنآ 

دنک . یم  راذگاو  ار  قح  دهاوخب  هک  یسک  ره  هب  دنوادخ  تقونآ  دوش . یم  فالتخا  داجیا  ناشنایم  رد 
زیزع ! هدنناوخ 

دمحم لآ  هب  ار  قح  ءادفلا  هل  یحور  هللا  ۀیقب  ترضح  مایق  هلیسو  هب  دیاب  هک  تسا  هدومرف  هدعو  دنوادخ  دیجم  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد 
دریگب . ارف  ار  ناهج  رسارس  نانآ  هقح  تموکح  دناسرب و 

 )) هک تمسق  نیا  هب  دسر  یم  دیامرف ، یم  یفرعم  ار  دوخ  هک  هاگنآ  نایبلا ))  ۀبطخ   )) هب فورعم  يا  هبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
مالّسلا هیلع  يدهم  ردپ  منم  كاپ ،  ناماما  ردپ  منم  ینعی :  نامزلارخآ ))  یف  مئاقلا  مالّـسلا  هیلع  يدهملاوبا  انءا  راهطالءا  ۀمئءالا  وبءا  انءا 

دنک . یم  مایق  نامزلارخآ  رد  هک 
یم مایق  یک  امـش  نادـنزرف  زا  هدـننک  مایق  نیا  هک  دـسرپ  یم  ترـضح  زا  هتـساخ ،  اپ  هب  دوب  الوم  ربنم  نییاپ  هک  رتشا  کلام  لاح  نیا  رد 

( 75 : ) دومرف نینچ  ترضح  دیامرف ؟
(( 6  )) روشنلا بجح  و  (( 5  )) رومالا تبراقت  و  (( 4  )) روهظلا تلقث  و  (( 3  )) قحاللا قحل  و  (( 2  )) قیاقحلا تفخ  و  (( 1  )) قهازلا قهز  اذا 
 ( سراسفلا  ) سعاـسعلا لـطیغ  و  (( 10  )) سواـسولا تجاـه  و  (( 9  )) ددــعلا شهد  و  (( 8  )) کـلاسلا کلـس  و  (( 7  )) کـلاملا مغرءا  و 

و (( 16  )) برعلا تـفلتخا  و  (( 15  )) ماـضحلا فلدزا  و  (( 14  )) مارغلا دتـشا  و  (( 13  )) جاحلا فعـض  و  (( 12  )) جاومالا تجاـم  و  (( 11 ))
طاـش و  (( 21  )) نوــبغملا نـبغءا  و  (( 20  )) نوــیعلا تـفرذ  و  (( 19  )) نویدــلا تـبلط  و  (( 18  )) برهلا صکن  و  (( 17  )) بلطلا دتـشا 

و (( 27  )) فافعلا بهذ  و  (( 26  )) عامسالا تمص  و  (( 25  )) عاعشلا ملظءا  و  (( 24  )) عاطملا زجع  و  (( 23  )) طابهلا طاح  و  (( 22 )) طاشنلا
و (( 32  )) ثداوحلا تحدف  و  (( 31  )) ناوـسنلا تمکح  و  (( 30  )) نایـصعلا مظع  و  (( 29  )) ناطیشلا ذوحتساو  (( 28  )) فاصنالا جسجس 
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و (( 37  )) يوعدلا ترمتـسا  و  (( 36  )) يوکشلا تدتـشا  و  (( 35  )) يوـلبلا تمظع  و  (( 34  )) ءاوهـالا تفلتخا  و  (( 33  )) تفاوـنلا تثفن 
ةالولا جعجخ  و  (( 42  )) ةالفلا تجع  و  (( 41  )) داحلملا لقن  و  (( 40  )) دادشلا محالت  و  (( 39  )) ضماللا ضمل  و  (( 38  )) ضراقلا ضرق 
تدب و  (( 48  )) ۀـنامالا تتبک  و  (( 47  )) ضرفلا لـطع  و  (( 46  )) ضرالا تلزلز  و  (( 45  )) خـسانلا لمع  و  (( 44  )) خرابلا لـضن  و  (( 43 ))

(( 54  )) ءایلوالا اودعق  و  (( 53  )) ءایعدالا اوماق  و  (( 52  )) ضیفلا عارءا  و  (( 51  )) ضیغلا دتشا  و  (( 50  )) ۀنایصلا تیشخ  و  (( 49  )) ۀنایخلا
لامکلا عنم  و  (( 59  )) لابرکلا عیش  و  (( 58  )) لاکشالا لکشءا  و  (( 57  )) لابجلا تلام  و  (( 56  )) ءایقشالا اولان  و  (( 55  )) ءاینغالا تثبخ  و 

(( 60 ))
و نوصحلا -  نومدهی  و  ناسلحلا -  نوفرـصی  و  ناسارخ -  نوبرخی  و  ناسیک -  نوثدحی  و  رئازجلا -  نوکلمی  و  رئارجلا -  نوحدـکیف  ... 

نامزلا بحاص  جورخ  اوبقرت  کلذ  دنعف  قاری -  مدب  قاقـشلا  نومجحی  و  قارعلا -  نوحتفی  و  نوصغلا -  نوفطتقی  و  نوصملا -  نورهظی 
( 76  . ) مالّسلا هیلع 

دوش . دوبان  هدنوش  دوبان  هک  یماگنه  . 1
کبـس قیاقح  ای  دـننک ،) یم  نامتک  هریغ  یـساملپید و  نابز  اب  ار  نآ  نارادـمامز  نارادمتـسایس و  هک  یقیاقح   ) دوش یفخم  قیاـقح  و  . 2

یفخ .) ))   )) زا هن  دشاب  فخ ))   )) زا روبزم  هلمج  هک  یتروص  رد   ) دوش هدرمش 
مهکولم .)))  نید  یلع  سانلا   )) نوچ دنوش ، قحلم  نآ  هب  زین  نامدرم  تفر  یتمس  هب  تموکح  هک  یتقو   ) دوش قحلم  هدنوش  قحلم  و  . 3

ناهانگ و )... زا  تالکشم ،  زا   ) دوش نیگنس  اهتشپ  و  . 4
گنرین تسا و  مه  لثم  اج  همه  هکنیا  ای  دوش  هداوناخ  کی  ایند  دنوش و  مه  هب  کیدزن  اهناکم   ) دنوش مه  هب  کیدزن  ءایشا  اهراک و  و  . 5

تسا .)  یناگمه  غورد  و 
اهزرم ینوناق و  ياه  هدودـحم  ددرگ و  عنم  نیمز  رد  راشتنا  زا  ای  دوش ، يریگولج  قح  راشتنا  زا   ) دـیآ لمع  هب  يریگولج  راـشتنا  زا  و  . 6

دوش .) حرطم 
دوش .) یم  حرطم  تایلام و ... نیمز و  نتفرگ  لثم  کلام  يارب  هک  ییاهگنف  گند و   ) دوش هدیلام  كاخ  هب  کلام  غامد  و  . 7

هدنیامیپ .  دیامیپب  و  . 8
ددع .) دوش  هدز  تفگش  توهبم و  ای   ) یتدایز ترثک و  زا  ددع  دراداو  یتفگش  هب  و  . 9

ماجنا ارچ  سپ  تسا ،  نم  تحلـصم  هب  نوچ  راک  نیا  هکنیا  لثم  هریغ  يداـقتعا و  كوکـش  لـثم   ) دـیآ رد  ناـجیه  هب  اـه  هسوسو  و  . 10
مهدن .)؟ 

تسا .)  تفص  گرگ  نامدرم  دارم ،  ) دنیآ رد  هزوز )   ) ادص هب  اهگرگ  و  . 11
هدناشک یتمس  هب  ار  یهورگ  ره  هدمآ و  شورخ  هب  هک  دشاب  ییارگ  يدام  هانگ و  جاوما  هب  هراشا  دیاش   ) دنیآ رد  شورخ  هب  جاوما  و  . 12

رد تسا و  ناسنا  تاجن  ببـس  هک  دـش  قح  یتشک  راوس  نایم  نیا  رد  دـیاب  اذـل  دـنک . یم  تکاله  یتسین و  راید  هناور  ار  يداـیز  دارفا  و 
ره هتفای و  تاجن  دوش  شراوس  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدـمآ  راـبخا 

تسا .)  هدش  دوبان  دنک  فلخت  نآ  زا  سک 
دور الاب  جح  جراخم  هقفن و  ای  دریگ و  رارق  شهار  رس  يدایز  تالکـشم  ای  دوش  عونمم  جح  هب  نتفر   ) دوش فیعـض  هدنرازگ  جح  و  . 13

ددرگ .) ناوتان  شلباقم  رد  یجاح  هک 
یهدب دنناوتن  راکهدب  دارفا  دارفا ، فعـض  رطاخ  هب  ای  دوش ، هدناتـس  روز  هب  هک  تسا  یتلود  تایلام  هب  هراشا  ای   ) دوش دیدش  هبلاطم  و  . 14

دیایب .) نامدرم  رس  رب  دیدش  ياهباذع  هک  تسا  اهباذع  اهتکاله و  يانعم  هب  ای  دنوش  عقاو  انگنت  تدش و  رد  دنهدب و  ار  دوخ 
دنوش .) عقاو  مهرس  تشپ  اهیریگرد  اهاوعد و  ای  دسرب  ییاج  ره  هب  دشاب و  ریگارف   ) دنک تفرشیپ  لادج  تموصخ و  عازن و  و  . 15
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دننک . فالتخا  مه  اب  اهبرع  و  . 16
دنکب .) يرت  تخس  رتالاب و  تساوخرد  دراذگ و  ارف  ار  اپ  سک  ره   ) دوش دیدش  اه  هتساوخ  اهشهاوخ و  و  . 17

دناهرب .) ار  دوخ  دنک و  رارف  ییاج  هب  دشوک  یم  سک  ره   ) دوش رارف  تساوخرد  و  . 18
دنوش ). عقاو  هبلاطم  دروم  اذل  دنشاب ، نویدم  مدرم  رثکا   ) دوش تساوخرد  اهماو  و  . 19

شیپ رد  ار  شا  هداوناخ  نادنزرف و  ای  هن و  ای  تسا  هدـنز  شدـنزرف  هک  دـناد  یمن  ردام  دوش و  دایز  اهیراتفرگ   ) دوش ناور  اهکـشا  و  . 20
دنشک و .)... یم  شمشچ 

دوش .) دایز  اهگنرین   ) هدش هتفیرف  دوش  هتفیرف  و  . 21
دنکب .) ناج  حالطصا  هب  دنک و  راک  تخس  یتسیاب  يزیچ  رصتخم  ندروآ  تسد  هب  يارب   ) دوش دایز  اهتیلاعف  اهکرحت و  . 22

دنراد .) هگن  ناششوماخ   ) دنوش هتشادهگن  نییاپ  هرصاحم و  قح  رب  دارفا  . 23
تالکشم .)  تدش  هب  هجوت  اب  عاطم  ریغ  رادمامز  هب  دسر  هچ   ) دوش ناوتان  عاطم  رادمامز  و  . 24

دنکن .) هجوت  نآ  هب  یسک  دوش و  کیرات  قح  عاعش   ( ) باتفآ  ) عاعش دوش  کیرات  و  . 25
دنونشن .) ار  قح  يادص   ) دوش رک  اهشوگ  و  . 26

ددنب . رب  تخر  ینمادکاپ  و  . 27
دورب . نیب  زا  فاصنا  و  . 28
ددرگ . هریچ  ناطیش  و  . 29

دنهد .) ماجنا  گرزب  ناهانگ  مدرم   ) دوش گرزب  ینامرفان  و  . 30
دننارب . مکح  دننک و  يرادمامز  نانز  و  . 31

یمتا ياهحالس  لثم  هدننکدوبان  برخم و  ياهحالـس  رثا  رب  اهناسنا  يدوبان  اه و  هلزلز  اهیطحق ،  ) ددنویپ عوقو  هب  گرزب  اهدادیور  و  . 32
ییایمیش .)  و 

دننک .) مومسم  ار  راکفا  اهیشاپمس  اب   ) دنمدب اه  هدنمد  و  . 33
دصقر .) یم  يزاس  هب  دنز و  یم  يزاس  سک  ره   ) دوش نوگانوگ  فلتخم و  اهشهاوخ  و  . 34

دوش . گرزب  اهیتخس  اهالب و  و  . 35
دوش . تخس  اه  هیالگ  اه و  هیئاوکش  و  . 36

دشاب . هتسویپ  اوعد  و  . 37
دنک . زواجت  زواجتم  و  . 38

دننک .) شروش  مدرم  هجیتن ،  رد   ) دیآ مشخ  هب  هدنیآ  مشخ  هب  و  . 39
دننک . گنج  يزیرنوخ و  ناگدنریگ  تخس  و  . 40

دنیوگ . نخس  نید  رد  ناگدننز  هنعط  دحلم و  و  . 41
دنهدب .) تسد  زا  يزیرنوخ  گنج و  رثا  رب  ار  دوخ  توارط  دنوش و  کشخ  اهنابایب  ای   ) دیآ رد  دایرف  هزوز و  هب  نابایب  و  . 42

نارادمامز .  دنروآرب  دایرف  و  . 43
دش . هریچ  هدننز  فده  هب  و  . 44

هدننک .  لیاز  درک  لمع  و  . 45
دیزرل . نیمز  و  . 46
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دش . لیطعت  یهلا  بجاو  و  . 47
دشن . تخادرپ  دش و  هتفرگ  تناما  و  . 48

دش . راکشآ  تنایخ  و  . 49
دنشک یم  رانک  هبتشم  روما  هانگ و  ربارب  رد  ار  دوخ  دنراد و  یم  زاب  هانگ  زا  ار  دوخ  هک  يدارفا   ) دش هدیسرت  تبقارم  تظفاحم و  زا  و  . 50

دشابن .) لوبق  دروم  ناشراک 
اهتمعن .) ناراب و  دوبمک   ) دریگ تدش  دوبمک  . 51

یگنسرگ .)  یطحق و  يرایسب   ) دزادنا ساره  هب  يرایسب  ینوزف و  و  . 52
دنتساخ . اپ  هب  ناگدازمارح  و  . 53

دنهد .) ماجنا  يراک  دنتسناوتن  هکنیا  ای  دندیشک  تسد   ) دنداتسیا دنتسشن و  ءایلوا  ناکین و  و  . 54
دنوش . دیلپ  نادنمتورث  و  . 55

دنتفای . تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  نادنمتواقش  و  . 56
تلام  )) ترابع هکنیا  ای  دـنوش و  یم  فارحنا  راچد  دـنا و  هوک  دـننامه  هک  تسا  املع  هب  هراشا  اـی   ) دـندرک ادـیپ  فارحنا  اـههوک  و  . 57

دندش .) فرحنم  اه  هتسد  فیاوط و  اههورگ و  ینعی  ءای ))  )) ای لیج ))   )) عمج تسا و  لایجالا )) 
دوش .) لکشم  ناشصیخشت  و   ) دنوش لکشمه  مه ،  هب  هیبش  روما  و  . 58

دورب .) نیب  زا  لطاب  زا  قح  صیخشت  كالم   ) لابرغ دنوش  دوبان  هدنازوس و  و  . 59
دوش .) یم  یشارت  عنام  شیارب  دسرب  لامک  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک   ) دوش عنم  لامک  زا  و  . 60

تراـبع رگا  و   ) دـنوش یم  بـکترم  ار  یتاـیانج  هاـنگ و  هـک  دـننک  یم  جورخ  یناـمدرم  دـش  عـقاو  مئـالع  نـیا  هـک  یناـمز  رد  سپ ،  ... 
و ار ) اـه  هریزج   ) ار رئازج ))  )) دـنوش یم  کـلام  و  دـننک ) یم  ناگزیـشود  ناـنز و  هب  زواـجت  ینعی  دـشاب  هلمهم  ءاـح ))  )) اـب رئارحلا )) ))
هب سلح ))   )) عمج ای  تسا  ییاج  مسا  اـی   ) ار ناـسلح  دـنزاس  یم  نوگرگد  دـننک و  یم  بارخ  ار  ناـسارخ  دـنرب و  یم  راـک  هب  اـهگنرین 

دنزاس یم  راکشآ  دننک و  یم  ناریو  ار  مکحتسم  یعافد  عضاوم  اهژد و  و  ینیشن )  هناخ  زا  ار  نانیـشن  هناخ  دننادرگ  یم  زاب  هکنیا  يانعم 
فاکـش زا  دنراد  یم  زاب  ار و  قارع  دننک  یم  حتف  ار و  اه  هخاش  دننک ) یم  عطق  و   ) دننیچ یم  دوب و  هدنام  ظوفحم  نوصم و  هک  ار  هچنآ 

دنکم یم  هک  تسا  نیا  دارم  ای  دننک  یم  هفخ  هفطن  رد  تعرس  هب  ار  فلاخم  يادص  ره  ینعی   ) يزیرنوخ سرت و ) داجیا   ) اب یگتسد  ود  و 
راـظتنا ماـگنه  نآ  رد  سپ ،  ( 77 (. ) دوش یم  هتخیر  هک  ینوخ  اـب  اـههورگ  نیب  فـالتخا  داـجیا  فاکـش و  زا  دـننک  یم  هدافتـسا  ءوس  و 

دومرف . دهاوخ  روهظ  يدوزب  هک  دینک  نامز  ماما  هجوتم  ار  ناتساوح  مشچ و  دیشاب و  بقارم  ینعی  ار ؛ نامزلا  بحاص  ندش  رهاظ  دیشکب 
مالسلا مهیلع  هلآ  دمحم و  قحب  رومالا  ریصت  هیلا  نم  ای  روهظلا  عناوم  عفرا  هجرخم و  لهس  هجرف و  لجع  مهللا 

روهظ ياه  هناشن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

روهظ  ياه  هناشن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
روهظ  ياه  هناشن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
نسحت مهرئارس و  هیف  ثبخت  نامز  یتما  یلع  یتءایس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالّسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ینوکـسلا  نع 

ءاعد هنوعدیف  باقعب  هنم  هللا  مهمعی  فوخ ،  هطلاخی  ال  ءایر ، مهرما  نوکی  لجوزع  هللا  دنع  ام  هب  نودـیریال  ایندـلا  یف  اعمط  مهتینالع  هیف 
( 90  . ) مهل باجتسی  الف  قیرغلا 
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اهنآ نطاب  هک  دیایب  ینامز  نم  تما  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ینوکس 
زین دنوادخ  دنـسرت . یمن  وا  زا  تسا و  ایر  اهنآ  لمع  دنرادن  رظن  رد  ار  دنوادخ  دـشاب و  هتـسارآ  ایند  رد  عمط  تهج  هب  ناشرهاظ  دـیلپ و 

دش . دهاوخن  باجتسم  قیرغ ،  ياعد  یتح  دننک ، اعد  هچره  درک و  دهاوخ  تبوقع  ار  نانآ  همه 
هللادبع نب  دمحم  ترـضح  مالـسا  هدنروآ  نابز  زا  مه  نآ  ءادفلا -  هل  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  روهظ  يارب  تمالع  دـنچ  تیاور  نیا  زا 

دنا : هدرک  لقن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
دوش . یم  هلیذر  تافص  ثئابخ و  زا  ولمم  اهلد  . 1

تسا .  یلاخ  اهیبوخ  زا  ناشلد  هک  یلاح  رد  دننک  یم  اهیبوخ  هب  رهاظت  مدرم  . 2
تسا .  نآ  تانیعت  ایند و  یقالخا  تافاثک  رد  نتفرورف  تارهاظت ،  نیا  زا  فده  . 3

ایر .)  ) دوش یم  ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  اما  تسا  تدابع  تروص  هب  هچرگا  اهنآ  ياهراک  . 4
دنسرت . یمن  دنوادخ  زا  تشاد و  دنهاوخن  ترخآ  ملاع  هب  یهجوت  . 5

تکرب بلس  ینارگ ،  ندش ،  ملظ  راتفرگ  گنج ،  لیبق  زا  یعامتجا  ياهالب  هب  دنک  یم  باقع  ار  اهنآ  دنوادخ  تافص ،  نیا  تهج  هب  . 6
و ...

دروم رد  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 91 . ) دش دهاوخن  باجتسم  مه  قیرغ  ياعد  یتح  دننک  اعد  هچره  عقوم  نیا  رد  . 7
دنیامرف : یم  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  روهظ  ياه  هناشن 

یه ةرماع و  مهدجاسم  هنم  سانلا  دعبا  مهو  هب  نومـسی  همـسا  الا  مالـسالا  نم  همـسر و ال  الا  نآرقلا  نم  یقبیال  یتما  یلع  نامز  یتءایس 
( 92 . ) دوعت مهیلا  هنتفلا و  تجرخ  مهنم  ءامسلا  لظ  تحت  ءاهقفرش  نامزلا  کلذ  ءاهقف  يدهلا  نم  بارخ 

یلاح رد  دنوش  یم  هدناوخ  ناملسم  مان  هب  نانآ  دنامن . یقاب  مسا  زج  مالسا  زا  مسر و  زج  نآرق  زا  هک  دسر  ارف  نم  تما  رب  ینامز  يدوزب 
دنا نامسآ  ریز  رد  اهقف  نیرتدب  نامز  نآ  ياهقف  تسا .  یلاخ )   ) بارخ تیاده  زا  دابآ و  نانآ  دجاسم  دنا ، مالـسا  زا  مدرم  نیرترود  هک 

ددرگ . یم  زاب  نانآ  هب  دوش و  یم  زاغآ  ناشیا  زا  هنتف 
تسا يا  هنییآ  تقیقح  رد  هک  ثیدح  نیا  رد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  كرابم  دوجو 
دنزرف روهظ  اب  طابترا  رد  تمالع  دـنچ  هب  راوگرزب ، نآ  زا  تسا  يا  هزجعم  دوخ  نیا  دـهد و  یم  ناـشن  ار  نآ  مدرم  مالـسا و  ياـیند  هک 

تسا :  هدومرف  هراشا  شزیزع 
دنام . یم  نآ  زا  یمسا  طقف  كورتم و  نآرق ،  شخبتایح  قیاقح  يوتحم و  . 1

( 93 . ) دوش یم  هدرپس  اوزنا  هب  دیآ و  یم  رد  لیطعت  تلاح  هب  نآ  لماک  عماج و  نیناوق  دنام و  یم  یمان  مالسا  زا  . 2
دنا . هناگیب  مالسا  زا  المع  هک  یتروص  رد  دننک  یم  یناملسم  ياعدا  ایند  تیعمج  زا  مراهچ  کی  ابیرقت  . 3

مدرم و يوربآ  نتخیر  تمهت ،  تبیغ ،  زکرم  دـجاسم  تسا .  ناریو  اوقت  ظاحل  زا  اما  دابآ  يرهاظ  تاهج  ناینب و  رظن  زا  ناشدـجاسم  . 4
تسا .  هدش  فلتخم -  ياهتروص  هب  هتبلا  اهتعدب - 

نامز ياهامن  ملاع  هرابرد  هاتوک  یلمءاـت  اـب  دـنرب . یم  رـسب  نامـسآ  نیا  ریز  رد  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  نیرتدـب  نادنمـشناد  اـهقف و  . 5
دوش . یم  مولعم  تیاور  ینعم  دنا  هدرک  عامتجا  رد  هک  يداسف  نامدوخ و 

یلص مرکا  لوسر   (( ملاعلا دسف  ملاعلا  دسف  اذا  دوب ((. دهاوخ  ناشدوخ  هب  زین  اهنآ  تشگزاب  تسا و  ءوس  ياملع  هیحان  زا  اه  هنتف  مامت  . 6
ار دارفا  زا  هتـسد  نیا  مدرم  اریز  دـشک . یم  یهابت  هب  ار  یناهج  دریگب  شیپ  رد  ار  داسف  هار  يدنمـشناد  هاـگره  دـیامرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

دنناد . یم  نید  لبمس  وگلا و 
یمارگ !  هدنناوخ 
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تسادج .  صاخشا  زا  بتکم ،  باسح  هشیمه  ناهرب ،  قطنم و  رظن  زا  هک  دنامن  هتفگان 
دیامرف : یم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم  همئا  دوخ  مرکم  ناردپ  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

( 94 . ) ءابرغلل یبوطف  ءادب  امک  ابیرغ  دوعیس  ابیرغ و  ءادب  مالسالا  نا )   : ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
دهاوخ اهنت  بیرغ و  شیادـیپ  نامز  نوچمه  زین  يدوزب  دوب و  اهنت  بیرغ و  ادـتبا  رد  مالـسا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ابرغ . نایاهنت و  لاح  هب  اشوخ  دش .
دنمجرا ! هدنناوخ 

نونکا هکنیا  امک  دش ، دهاوخ  نانچ  زین  نامزلارخآ  رد  دندرک . لابقتسا  نآ  زا  تیلقا  کی  طقف  دوب و  بیرغ  رایسب  ادتبا  رد  ام  زیزع  مالسا 
لاگنچ رد  نیملـسم  فصولا ،  عم  دراد ، دوجو  مالـسا  ناهج  رد  هک  یناسنا  يداصتقا و  یماظن ،  تاناکما  همه  نیا  اب  تسا و  نینچنیا  زین 

ناونع تحت  الاب  تیاور  رد  تسا و  مالسا  يایند  دوجوم  عضو  ام  ضرع  تابثا  رب  لیلد  دنرب . یم  رـسب  لیئارـسا  دننام  يرافک  نارگمتس و 
ءابرغلل یبوطف  هملک ((  نمض  رد  هدومرف و  هراشا  مالسا  ددجم  تبرغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  قح ،  تلود  روهظ  ياه  هناشن 

دراو هک  یسک  دننام  تسرد  دوب ، بیرغ  اعقاو  رما  يادتبا  رد  مالسا  يرآ ،  ینمـض .)  تراشب  هتبلا   ) دنا هداد  ار  مالـسا  يزوریپ  تراشب  ((
یکی رهش  نآ  مدرم  اب  مه  شنابز  دنک و  هرادا  ار  شدوخ  دناوتب  هک  دشاب  هتـشادن  هارمه  مه  یلوپ  دشاب و  هتـشادن  ییانـشآ  دوشب ، يرهش 

دندومرف راوگرزب  ربمایپ  دوب و  یتسرپ  تب  داحلا و  رفک و  ناسل  مدرم  نابز  هک  یلاح  رد  دوب  دـیحوت  نابز  مالـسا  نابز  هکنانچمه  دـشابن ،
دش . دهاوخ  روط  نیا  مه  نامزلارخآ  رد 

مرتحم !  هدنناوخ 
 ، ینونک ناهج  رد  هک  یلاح  رد  تسا ،  يردارب  تینما و  نامیا ،  تلادع ،  حلص ،  نابز  زین  ام  يایند  رد  مالـسا  نابز  دییامرف  یم  هظحالم 

تساه .  همانرب  نیا  فالخرب  مدرم  لامعا 
دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

وا همد  کفس  دنع  نیتملکلا  نیتاهب  بجتحا  امنا  معن  لاق  نیتداهشلا ؟  دهـش  نا  هللا و  لوسر  ای  لیق  ایدوهی  هللا  هثعب  تیبلا  لها  انـضغبا  نم 
(95  . ) هب نمآ  لاجدلا  كردا  نا  لاق  هللا ؟  لوسر  ای  فیک  لیق و  ایدوهی  هللا  هثعب  تیبلا  لها  انضغبا  نم  لاق  مث  رغاص  وه  ۀیزجلا و  يد  ؤی 
؟ دـیوگب نیتداهـش  هچرگا  هللا !  لوسر  اـی  دـش : لا  ؤس  دزیگنارب . يدوهی  ار  وا  لـجوزع )   ) دـنوادخ دراد  نمـشد  ار  تیب  لـها  اـم  هک  ره 
زا ای  دنام و  یم  ظوفحم  وا  ناج  طقف  هللا )  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا   ) تداهـش هملک  ود  هجیتن  رد  هلب ،  دـندومرف :

: دندیسرپ دزیگنارب . يدوهی  ار  وا  دنوادخ  درادب  نمشد  ار  تیب  لها  ام  هک  یسک  ره  دنداد : همادا  سپس  دوش . یم  فراعم  هیزج  تخادرپ 
دروآ . نامیا  وا  هب  دبایرد  ار  لاجد  نامز  رگا  دندومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  هنوگچ 

نایز زین  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  رد  مدرم  هفیظو  هب  هراشا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تیاور ،  نیا  رد 
نیاربانب دنا . هدومرف  هراشا  تسا ،  ءادفلا  هل  یحور  هللا  ۀیقب  ترضح  روهظ  مئالع  زا  هک  لاجد  جورخ  هب  شا ،  یمارگ  نادناخ  اب  ینمـشد 

درک : هصالخ  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالس  تیب  لها  اب  ینمشد  نایز  ، 
نایدوهی .  اب  تمایق  زور  رد  ندش  روشحم  . 1

دوش . یم  ناسنا  ریگنماد  یحو  نادناخ  اب  طابترا  عطق  هیاس  رد  هک  ینامیشپ  ترسح و  . 2
دنوادخ . يدبا  ياهتمعن  نداد  تسد  زا  . 3

منهج .  شتآ  رد  ندوب  دلخم  . 4
نیعمجا .  مهیلع  هّللا  مالس  نیموصعم  هسدقم  تاوذ  اب  تبحاصم  زا  تیمورحم  . 5

یم نینچ  نید  هب  هدنهد  همتاخ  مان  هب  ترـضح  نآ  زا  دهد و  یم  ءادـفلا  هل  یحور  يدـهم  مایق  زا  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  لوسر 
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دیامرف :
عمسی مل  مهناطلس  نم  دیدش  ءالب  نامزلا  رخآ  یف  یتماب  لحی  هحیحـص )  یف  مکاحلا  جرخا  و  ... ) انب حتف  امک  هب  نیدلا  متخی  انم  يدهملا 

هبحی اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  ءالمی  یتیب  لها  یترتع  نم  الجر  هللا  ثعبیف  ءاجلم  لجرلا  دـجیال  یتح  هنم  دـشا  ءالب 
( 96 . ) اهتابن ضرالا  جرخت  اهرطق و  ءامسلا  لسرت  ءامسلا و  نکاس  ضرالا و  نکاس 

هیاـس رد  نم  تما  ناـمزلارخآ  رد  دـبای ... یم  همتاـخ  مالّـسلا )  هیلع   ) يدـهم مدـنزرف  طـسوت  دـش ، زاـغآ  نم  هلیـسو  هب  نـید  هکناـنچمه 
یهاگهانپ هک  دوش  یم  گنت  مدرم  رب  هصرع  يا  هزادنا  هب  دنا و  هدینـشن  ار  نآ  دـننام  هک  دـنوش  یم  التبم  ییاهالب  هب  رگمتـس  يرادـمامز 

دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هک  دزیگنا  یم  رب  نم  تیب  لها  ترتع و  زا  يدرم  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دـننک . یمن  ادـیپ  دوخ  يارب 
نامـسآ دـنراد و  یم  تسود  ار  وا  اهنامـسآ  نانکاس  نیمز و  لـها  هک  تسا  نیا  وا  ياـهیگژیو  زا  دـشاب . هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکناـنچ 

دهد . یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  شتاکرب  نیمز  دراب و  یم  ار  شدوخ  ياهناراب 
یـش ء مهبولق  یف  سیل  يراوضلا  بائذـلا  لاثما  نیطایـشلا  بولق  مهبولق  نییمدالا و  هوجو  مههوجو  نوکت  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  یجیس ء 

نا كوبذـک و  كوثدـح  نا  كوباـتغا و  مهنع  تیراوت  نا  كاورا و  مهتعباـت و  نا  حـیبق  نع  نوـعری  ـال  ءامدـلل و  نیکافـس  ۀـمحرلا  نم 
رقف مهیدـیا  یف  ام  بلط  لذ و  مهب  زازتعالا  رکنم  نع  یهنی  فورعمب و ال  رمایال  مهخیـش  رطاش و  مهباش  مراع و  مهیبص  كوناخ  مهتنمتئا 
دنعف ۀنس  مهیف  ۀعدبلا  ۀعدب و  مهیف  ۀنسلا  فرشم  مهیف  قسافلا  فعـضتسم و  مهیف  نم  ؤملا  مهتم  فورعملاب  مهیف  رمالا  واغ و  مهیف  میلحلا 

( 97  . ) مهل باجتسی  الف  مهرایخ  وعدی  مهرارش و  مهیلع  هللا  طلسی  کلذ 
یهاوخدوخ و زا  رپ   ) تسا اهناطیـش  ياهبلق  دننام  ناشیاهلد  اما  دنراد ، ار  نایمدآ  يامیـس  رهاظ ، رظن  زا  هک  دنیایب  ینامدرم  نامزلارخآ  رد 

اهنآ يارب  يزیرنوخ  لتق و  دـشاب ، یناسنا  تفوطع  تمحر و  زا  یلاخ  ناشلد  هدـنرد  ياهگرگ  دـننام  تسا .)  اهنیا  لاـثما  رورغ و  ربکت و 
دننار و یم  دوخ  زا  ار  وت  ینک  تعباتم  اهنآ  زا  رگا  دننک . یمن  يرود  تشز  ياهراک  زا  دوب و  دـهاوخ  تیمها  یب  هداس و  رایـسب  رما  کی 
ار مدرم  نآ  رگا  دـنیوگ و  یم  غورد  دـنیوگ  نخـس  وت  اب  رگا  دـنهد ؛ یم  رارق  ییوجبیع  تبیغ و  دروم  ار  وت  يریگب  هلـصاف  ناـنآ  زا  رگا 

یـضار دوخ  زا  كاب و  یب  ناشناناوج  دننک و  یم  یگدنز  توخن  زان و  اب  اهنآ  ياه  هچب  دننک . یم  تنایخ  وت  هب  يداد  رارق  شیوخ  نیما 
هلیسو هب  نتسج  تزع  دننک . یمن  اهیدب  زا  یهن  اهیبوخ و  هب  رما  اهنآ  ناوریپ  دننک . یم  زجاع  شیوخ  یتیبرت  یب  زا  ار  مدرم  هک  نادنچ  دنا 

هب رما  دـیآ و  یم  رامـش  هب  هارمگ  اهنآ  نایم  رد  لقاع  صخـش  تسا .  یناوتاـن  رقف و  اـهنآ  يدوجوم  هبلاـطم  تسا ،  يراوخ  تلذ و  اـهنآ 
رد قساف  دارفا  اما  دوب ، دنهاوخ  فیعـض  ناشیا  نایم  رد  اوقت  نابحاص  نامیا و  اب  دارفا  دریگ . یم  رارق  ارتفا  تمهت و  دروم  هدـننک  فورعم 

یفرط زا  دوش و  یم  بوسحم  تعدـب  تیعمج  نیا  نایم  رد  یهلا  ياهتنـس  بوخ و  ياهراک  دـنوش . یم  باسح  تیـصخش  اب  اـهنآ  ناـیم 
رارشا و دنوادخ  دنا ، هدش  یقالخا  تایصوصخ  نینچ  ياراد  شمدرم  هک  ینامز  نینچ  رد  دیآ . یم  باسح  هب  تنس  اهنآ  نایم  رد  تعدب 

. دش دهاوخن  تباجا  نابوخ  يواعد  رگید  دنک و  یم  طلسم  اهنآ  رب  ار  دب  مدرم 

روهظ ياه  هناشن  جارعم و  بش 

روهظ  ياه  هناشن  جارعم و  بش 
روهظ  ياه  هناشن  جارعم و  بش 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
ییاه هناشن  هب  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  مالـسا  هدنروآ  رونرپ  نابز  زا  سابع  نبا  هک  یکرابم  ثیدح  رد 

دسر : یم  زیزع  ناگدنناوخ  رظن  هب  هک  تسا  هدش  حیرصت  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  یناهج  مایق  اب  هطبار  رد 
نم ۀمئال  اب  هربخا  یلع و  یلا  یـصوی  نا  هب  يرـسا  ۀلیل  هیلا  یحوا  هللا  نا  ثیدـح  یف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  سابع  نبا  نع 
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يدها ۀکلهلا و  نم  هب  یجنا  املظ  اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرالا  المی  هفلخ  میرم  نبا  یسیع  یلصی  مهنم  لجر  رخآ  لاق و  نا  یلا  هدلو 
عفر اذا  کلذ  نوکی  یلا  لجوزع  هللا  یحواف  كاذ  نوکی  یتم  يدیس  یهلا و  تلقف  ضیرملا  هب  یفشا  یمعالا و  هب  يربا  ۀلالضلا و  نم  هب 

ذختا ءارعـشلا و  رثک  ۀنوخلا و  ۀلالـضلا و  ءاهقف  رثک  نوداهلا و  ءاهقفلا و  لق  لتقلا و  رثک  لمعلا و  لق  ةءارقلا و  رثک  لهجلا و  رهظ  ملعلا و 
نع یهن  هب و  کـتما  رمءا  رکنملا و  رهظ  داـسفلا و  روـجلا و  رثـک  دـجاسملا و  تـفرخز  فحاـصملا و  تـیلح  دـجاسم و  مهروـبق  کـتما 
دنع ۀقـسف و  مهنم  يءارلاووذ  ۀـملظ  مهناوعا  ةرجف و  مهئایلوا  ةرفک و  ءارمالا  راص  ءاسنلاب و  ءاسنلا  لاجرلاب و  لاـجرلا  یفتکا  فورعملا و 

جونزلا و هعبتت  کتیرذ  نم  لـجر  دـی  یلع  ةرـصب  بارخ  برعلا و  ةریزجب  فسخ  برغملاـب و  فسخ  قرـشملاب و  فسخ  فوسخ  ۀـثالث 
( 98  . ) ینایفسلا روهظ  ناتسجس و  نم  قرشملا  نم  جرخی  لاجدلا  روهظ  یلع و  نب  نیسحلا  دلو  نم  لجر  جورخ 

ؤملاریما ترـضح  سدقم  دوجو  هب  دیاب  هک  دش  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  یبلاطم  جارعم  بش  رد  دـیوگ : یم  سابع  نبا 
: دندومرف نایب  ییاه  هناشن  اهنآ  نیرخآ  يارب  دنوادخ  هک  دندومرف  دعب  ترضح .  نآ  زا  دعب  همئا  هب  زین  دوش و  هداد  ربخ  مالّسلا  هیلع  نینم 

دناوخ . یم  زامن  راوگرزب  نآ  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع  . 1
دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هچنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  . 2

مهد .  یم  تاجن  تکاله  زا  رصع ) ماما   ) وا هلیسو  هب  ار  مناگدنب  . 3
منک .  یم  تیاده  وا  هلیسو  هب  ار  ناهارمگ  . 4

مهد .  یم  افش  وا  هلیسو  هب  ار  نارامیب  نایانیبان و  . 5
دیسر : باطخ  دش ؟ دهاوخ  یک  نآ  ادنوادخ ! مدرک  ضرع 

دنیشن . نآ  ياج  هب  ینادان  لهج و  دوش و  هتشادرب  نایم  زا  ملع  هاگره  . 6
دوش . مک  نآ  هب  لمع  اما  دایز  نآرق  تئارق 

دوش . دایز  راتشک  لتق و  . 7
ینابر .)  ياملع  دوجو  هب  تسا  هراشا   ) دنوش مک  یعقاو  ناگدننک  تیاده  اهقف و  . 8

دننک .) یم  ینعم  دوخ  رکف  هب  ار  نید  هک  نانآ   ) دنوش دایز  راکتنایخ  و  لمع )  یب   ) قساف ياملع  . 9
دنوش . دایز  ارعش  . 10

دنهد . رارق  دجاسم  ار  اهناتسربق  امش  تما  . 11
دننک . تنیز  ار  اهنآرق  . 12

دنزاسب . للجم  ار  دجاسم  . 13
دوش . دایز  داسف  روج و  . 14

دوش . رهاظ  تارکنم  . 15
دننک . رکنم  هب  رما  امش  تما  . 16

دننک . فورعم  زا  یهن  امش  ناوریپ  . 17
طاول .)  ) دننک افتکا  اهدرم  هب  اهدرم  . 18

هقحاسم .)   ) دننک تعانق  نانز  هب  نانز  . 19
دنوش . رفاک  نارادمامز  . 20

دنشاب . ناراکهنگ  نانارمکح  ناتسود  . 21
دنشاب . نارگمتس  اهنآ  ناروای  . 22
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دنشاب . ناقساف  نانآ  زا  رظن  يءار و  نابحاص  . 23
برعلا .  ةریزج  رد  موس  فسخ  برغم و  رد  رگید  فسخ  قرشم ،  رد  فسخ  یکی  دوش : عقاو  ایند  رد  ( 99  ) فسخ هس  . 24

دنریگب . ار  شلابند  اهیگنز  هک  دیس )  ) وت يرارذ  زا  یکی  تسد  هب  هرصب  ندش  بارخ  . 25
مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دالوا  زا  يدرم  مایق  . 26

ناتسجس .  زا  شمایق  لاجد و  روهظ  . 27
 . ینایفس جورخ  . 28

مایق زا  شیپ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماما 

مایق  زا  شیپ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماما 
مایق  زا  شیپ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ماما 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
دندومرف : رورس  نآ  هک  دننک  یم  تیاور  اهیلع  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  ترضح  سدقم  دوجو  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

یتم هل  لیقف  لاق  فصنملا  هیف  فعـضی  نجاملا و  هیف  برقی  رجافلا و  هیف  فرظی  نامز  سانلا  یلع  نیتءایل  مالّـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق 
نینم ؤملاریما  ای  کلذ  یتم  هل  لیقف  لاق  انم  ۀلصلاو  ۀلاطتـسا  ةدابعلا  امرغم و  ةاکزلاو  امنغم  ۀنامالا  تذختا  ذا   ) لاقف نینم  ؤملاریما  ای  كاذ 

( 100  . ) نایبصلا رما  ءامالا و  نطلس  ءاسنلا و  نلطلست  اذا  مالّسلا ) )  هیلع   ) لاقف
دوخ برقم  ار  نابز  دب  نیچ و  نخس  دنهد ، یم  رارق  صاخ  مارتحا  دروم  ار  راکهانگ  رجاف و  دارفا  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  املسم 
تقو ره  : ) دندومرف دـش ؟ دـهاوخ  یک  نینم !  ؤملاریما  ای  دـندرک : ضرع  دنرامـش . یم  ناوتان  فیعـض و  ار  فاصنا  اب  دارفا  دـنزاس و  یم 

راب ار  تدابع  دنرادنپ ، یم  تمارغ  نایز و  دوخ  يارب  ار  تاکز  نداد  دننک ،) یم  تناما  هب  تنایخ   ) دنرامـش یم  تمینغ  ار  تناما  دـیدید 
:( دندومرف دش ؟ دهاوخ  یک  نیم !  ؤملاریما  ای  دندرک : ضرع  دنهد . یم  ماجنا  تنم  اب  ار  ندرک  هلص  دنناد و  یم  دوخ  شود  رب  ینیگنس  و 

دـنتفای و الیتسا  نازینک  ءاما و  هک  دـیدید  تقو  ره  زین  و  هریغ )  یـسایس و  یعامتجا و  روما  رب   ) دـندرک ادـیپ  طلـست  ناـنز  دـیدید  هاـگره 
دندیسر . يرادمامز  هب  ناناوجون 

زیزع ! هدنناوخ 
. دوش یم  هدید  فلتخم  داعبا  رد  ام  عامتجا  رد  اهتمالع  نیا  مامت  دینک  تقد  رگا 

روهظ ياه  هناشن  و  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  و  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 
روهظ  ياه  هناشن  مالسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
دنک : یم  لقن  نینچ  یلامث  هزمح  یبا  زا  ناذاش  نب  لضف 

موتحملا و نم  اهبرغم  نم  سمـشلا  عولط  موتحملا و  نم  ءادـنلا  معن و  لاـق  موتحملا ؟  نم  ینایفـسلا  جورخ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبـال  تلق 
 ، موتحم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نم  مئاقلا  جورخ  موتحم و  ۀـیکزلا  سفنلا  لتق  موتحملا و  نم  ۀـلودلا  یف  ساـبعلا  ینب  فـالتخا 
الا ضرالا  نم  راهنلا  رخآ  یف  سیلبا  يدانی  مث  هتعیشو  یلع  عم  قحلا  نا  الا  راهنلا  لوا  ءامسلا  نم  يدانی  لاق  ءادنلا ؟ نوکی  فیک  و  تلق : 

( 101  . ) نولطبملا باتری  کلذ  دنعف  هتعیشو  نامثع  عم  قحلا  نا 
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عولط تسا ،  یمتح  مئالع  زا  زین  ینامسآ  هحیص  يرآ ،  دندومرف : تسا ؟  یمتح  ینایفـس  جورخ  مدرک :  ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 
مایق تسا ،  یمتح  هیکز  سفن  ندش  هتشک  تسا ،  یمتح  تموکح  اب  هطبار  رد  سابع  ینب  نیب  فالتخا  تسا ،  یمتح  برغم  زا  دیشروخ 

اب قح  هک  دنک  یم  ادن  نامسآ  زا  يدانم  حبص  لوا  دندومرف : تسا ؟  هنوگچ  ینامـسآ  يادن  مدرک :  ضرع  تسا .  یمتح  دمحم  لآ  مئاق 
يادص ندینـش  زا  تسوا .  ناوریپ  نامثع و  اب  قح  هک  دنز  یم  دایرف  يدانم  زور  نامه  تقو  رخآ  تسوا .  نایعیـش  و  مالّـسلا )  هیلع   ) یلع

تسا .)  شیامزآ  يرآ ،   ) دتفا یم  کش  رد  لطاب  لها  مود 
هیلع يدهم  ترـضح  مایق  هدـنیآ  زا  لماک  یهاگآ  اب  ترـضح  نآ  دـیوگ  یم  مالّـسلا ،  هیلع  رقاب  ترـضح  باحـصا  زا  یکی  دوراجلاوبا ،

دندومرف : مالّسلا 
ثیح نم  عجرا  هل  نولوقیف  حالـسلا  مهیلع  ۀیرتبلا  نوعدی  سفن  فلا  رـشع  ۀعـضب  اهنم  جرخیف  ۀفوکلا  یلا  راس  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذا 

مدـهی باترم و  قفانم  لک  اهب  لتقیف  ۀـفوکلا  لخدـی  مث  مهرخآ  یلع  یتءای  یتح  فیـسلا  مهیف  عضیف  ۀـمطاف  ینب  یف  انل  ۀـجاح  الف  تئج 
( 102  . ) لجوزع هللا  یضری  یتح  اهیلتاقم  لتقی  اهروصق و 

ار اهنآ  هک  دنیآ  یم  نوریب  اجنآ  زا  رفن  رازه  هد  زا  شیب  دنوش و  یم  امرف  فیرشت  هفوک  هب  دنک ، مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  ینامز 
مالـس  ) همطاف نادنزرف  هب  يزاین  ام  يا ،  هدوب  هک  یناکم  نامه  هب  درگرب  دـننک : یم  ضرع  ترـضح  نآ  هب  سپ ،  دـنیوگ . یم  هیرتب ))  ))

یم ار  وجگنج  قفانم و  دارفا  مامت  دوش و  یم  هفوک  دراو  سپـس  دشک . یم  ار  اهنآ  همه  دشک و  یم  ار  ریـشمش  سپ ،  میرادـن .  اهیلع ) هللا 
ددرگ . یضار  لاعتم  دنوادخ  ات  دشک 

دیامرف : یم  نینچ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  همیرک  تلود  ياه  همانرب  اب  طابترا  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج 
هنال مویلا  هظفح  نم  یلع  نوکی  ام  بعـصاف  لجوزع  هللا  لزنا  اـم  یلع  نآرقلا  ساـنلا  ملعی  طـیطاسف و  برـض  مالّـسلا  هیلع  مئاـقلا  ماـق  اذا 

( 103  . ) فیلءاتلا هیف  فلاخی 
، دهد یم  دای  مدرم  هب  ار  نآرق  و  دـشاب ) هفوک  رد  ایوگ   ) دزاس یم  اپرب  ار  شدوخ  ياه  همیخ  دـنک ، یم  مایق  دـمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه 
. دنک یم  انـشآ  روط  نیا  نآرق  اب  ار  مدرم  و  لوا )  ياهزور  رد  ندمآ  دورف  بیترت  رظن  زا   ) دومرف لزان  یمارگ  لوسر  رب  دـنوادخ  هکنانچ 

هتشذگ .)  رد  ندش  لزان  اه و  هروس  بیترت  رظن  زا   ) تسا لکشم  رایسب  دنا  هدرک  ظفح  البق  ار  نآرق  هک  ییاهنآ  يارب  زور  نآ 
دش : ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

لاقف لاقف ال  هتجاح ؟  هنم  ذخایف  هیخا  سیک  یلا  مهدحا  یجی  لاقف  كوعبتا  كوعاطال و  مهترما  ولف  ةریثک  ۀعامج  ۀـفوکلاب  انباحـصا  نا 
تءاج مئاقلا  ماق  اذا  یتح  مهتاناما  يد  ؤن  دودحلا و  مهیلع  میقن  مهثراون و  مهحکانن و  ۀـنده  یف  سانلا  نا  لاق  مث  لخبا ...  مهئامدـب  مهف 

( 104  . ) هعنمیال هتجاح  ذخءایف  هیخا  سیک  یلا  لجرلا  تءای  هلیازملا و 
نایعیش ایآ  دندومرف : شباوج  رد  ماما  دننک . یم  تعاطا  امش  زا  دییامرفب  رداص  يروتسد  رگا  دنتسه ؛ دایز  هفوک  رد  ام  نایعیش  باحصا و 
قافنا زا  هک  یـسک  دـندومرف : ریخ . دـش : ضرع  دـنزاس ؟ یم  فرطرب  ار  ناشدوخ  ياهیدـنمزاین  دـننک و  یم  رگیدـکی  بیج  رد  تسد  ام 

اب ام  دنتسه . ناحتما  ضرعم  رد  مدرم  دیامن ؟ یم  لذب  قح  هار  رد  ام  نامرف  هب  ار  شناج  هنوگچ  دنک  یم  هقیاضم  دنوادخ  هار  رد  تایدام 
هکنیا ات  مینادرگ  یم  رب  ناشیا  هب  ار  اهنآ  تاناما  مینک و  یم  هماقا  اهنآ  رب  ار  یهلا  دودـح  میرب ،  یم  ثرا  اهنآ  زا  مینک ،  یم  جاودزا  اهنآ 
هچره دننک و  یم  رگیدکی  بیج  رد  تسد  هزاجا  نودب  مدرم  هک  دبای  یم  شرتسگ  نانچنآ  يردارب  دنک . مایق  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

ءادفلا .) هل  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  تموکح  یلمع  همانرب  تسا  نیا   ) دنراد یمرب  دنشاب  هتشاد  مزال 
دندومرف : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  یفقث  ملسم  نب  دمحم 

ولو هنید  هب  یلاعت  هللا  رهظی  برغملا و  قرـشملا و  هناطلـس  غلبی  زونکلا و  هل  رهظت  ضرالا و  هل  يوطت  رـصنلاب  دی  ؤم  بعرلاب  روصنم  مئاقلا 
جرخی یتم  هللا  لوسر  نبا  ای  هل  تلقف  هفلخ  یلصیف  میرم  نب  یـسیع  هللا  حور  لزنی  رمع و  الا  بارخ  ضرالا  یف  یقبی  الف  نوکرـشملا  هرک 
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تلبق جورـسلا و  جورفلا  تاوذ  بکر  ءاسنلاب و  ءاسنلاو  لاجرلاب  لاجرلا  یفتکا  لاجرلاب و  ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هبـشت  اذا  لاـق  مکمئاـق 
ینایفسلا جرخ  مهتنسلا و  ۀفاخم  رارسالا  یقتا  ابرلا و  لکلا  انزلا و  باکترا  ءامدلاب و  سانلا  فختساو  لدعلا  ةداهـش  تدر  روزلا و  ةداهش 

نب دـمحم  همـسا  ماقملا  نکرلا و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نم  مـالغ  لـتق  ءادـیبلاب و  فسخ  نمیلا و  نم  یناـمیلاو  ماـشلا  نم 
ۀبعکلا و یلا  هرهظ  دنسا  جرخ  اذاف  انمئاق  جورخ  کلذ  دنعف  هتعیـش  یف  هیف و  قحلا  ناب  ءامـسلا  نم  ۀحیـص  تئاج  ۀیکزلا و  سفنلا  نسحلا 

هللا ۀیقب  انا  لوقی  مث  ( 105  ((.) نینم ؤم  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب   : )) ۀیالا هذه  هب  قطنی  ام  لوا  الجر و  رـشع  ۀثالث  ۀـئامثالث و  هیلا  عمتجا 
لجر فالآ  ةرـشع  وه  دـقعلا و  هل  عمتجا  اذاف  هضرا  یف  هللا  ۀـیقب  ای  کیلع  مالـسلا  لاق  الا  ملـسم  هیلع  ملـسی  الف  مکیلع  هتفیلخ  هتجح و  و 

نم هللا  ملعیل  ۀـلیوط  ۀـبیغ  دـعب  کلذ  قرتح و  افران  هیف  تعقو  الا  هریغ  وا  منـص  نم  لـجوزع  هللا  ؤد ن  دوبعم  ضرـالا  یف  یقبی  ـالف  جرخ 
( 106  . ) هب نم  ؤی  بیغلاب و  هعیطی 

دوش : یم  يرای  یفلتخم  ياهورین  هلیسو  هب  ام  مئاق 
دوش . یم  نیزگیاج  مدرم  ياهلد  رد  هک  یبعر  سرت و  . 1

گرزب .  دنوادخ  يرای  ترصن و  . 2
دوش . یم  عمج  هدیدرونرد و  شزیزع  نارای  شکرابم و  ياپ  ریز  رایتخا و  رد  نیمز  . 3

دنهد . یم  رارق  ترضح  نآ  رایتخا  رد  ار  ناشدوخ  نیمز  ياهجنگ  . 4
دریگ . یم  ارف  ار  نیمز  برغم  قرشم و  شتنطلس  . 5

دش . دهاوخن  هدید  دابآریغ  ییاج  نیمز  رد  و  دنشابن ، یضار  ادخ  نانمشد  هکنیا  ولو  دبای  یم  هبلغ  نایدا  مامت  رب  مالسا  سدقم  نید  . 6
دناوخ . یم  زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ  دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  میرم  نب  یسیع  ترضح  . 7

دندومرف : دنک ؟ یم  مایق  امش  مئاق  ینامز  هچ  دوب و  دهاوخ  یک  مایق  نیا  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ  یم 
دنوش . نادرم  دننام  نانز  نانز و  هب  هیبش  نادرم  هاگره  . 1

هقحاسم .)  طاول و  هب  هراشا   ) نانز هب  نانز  دننک و  افتکا  اهدرم  هب  اهدرم  . 2
رگید .) هیلقن  طیاسو  لیبموتا و  بسا ،  رب  ندش  راوس   ) دنوش اهنیز  رب  راوس  نانز  . 3

دنریذپب . ار  عقاو  فالخرب  غورد و  تداهش  . 4
دننک . در  ار  اوقت  نابحاص  لداع و  نادرم  یهاوگ  . 5

دوش . هدرمش  کچوک  مدرم  نایم  رد  يزیرنوخ  لتق و  . 6
دنوش . انز  بکترم  مدرم  . 7

دبای . جاور  مدرم  نایم  رد  يراوخابر  . 8
دنسرتب . رارشا  نابز  زا  مدرم  . 9
دیآ . نوریب  ماش  زا  ینایفس  . 10

دنک . تکرح  نمی  زا  ینامی  . 11
دیآ . دیدپ  ءادیب  رد  یگتفرورف  فسخ و  . 12

هیکز سفن  هب  فورعم  نسح  نب  دـمحم  شزیزع  مان  هک  دوش  هتـشک  ماـقم  نکر  ناـیم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  یناوج  . 13
تسا . 

تسوا .  ناوریپ  وا و  اب  قح  هک  دوش  دنلب  نامسآ  زا  يا  هحیص  . 14
نآ صوصخم  نارای  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  دـهد و  یم  هیکت  هبعک  هب  دـمآ  نوریب  هک  هاگنآ  سپ ،  دـنک . یم  مایق  ام  مئاق  ماگنه  نیا  رد 
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ادخ هب  رگا  امـش  يارب  تسا  رتهب  ادخ  هدنامیقاب   : )) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  دنیامرف  یم  هک  ینخـس  لوا  دـنریگ و  یم  ار  شفارطا  ترـضح 
اب ار  ترضح  نآ  ناناملسم  همه  سپ ،  متسه .  نیمز  يور  رد  دنوادخ  نیشناج  تجح و  هللا و  ۀیقب  نم  دیامرف  یم  سپـس  دیراد .)) نامیا 

تمدخ رد  دشاب  رفن  رازه  هد  هک  نیعم  ددع  نآ  هک  یتقو  سپ ،  نیمز .))  يور  رد  هللا  ۀیقب  يا  وت  رب  مالس  : )) دننک یم  مالـس  ترابع  نیا 
یتسرپ و تب  ساسا  دش ، دهاوخن  تدابع  اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم  نیمز  هرک  رد  دنیآ و  یم  نوریب  هکم  زا  دندرک  عامتجا  ترـضح  نآ 

دعب يوتحم  نیا  اب  مایق  نیا  هتبلا  ملسم !  نب  دمحم  يا  تخوس .  دنهاوخ  رورس  نآ  بضغ  شتآ  رد  اهنآ  همه  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  هریغ 
دناسانشب . دنک و  یفرعم  نایناهج  هب  ار  شدوخ  رادربنامرف  عیطم و  ناگدنب  ملاع ،  دنوادخ  هکنیا  يارب  دوب . دهاوخ  ینالوط  تبیغ  زا 

دندومرف : بانج  نآ  هک  دنک  یم  ثیدح  مالّسلا  هیلع  رفعجوبا  ترضح  زا  رایزهم  نب  یلع 
. اروجو املظ  تئلم  امک  الدـع  اهالمیف  ۀـعیبلا هللا  يدانی  لیئربج  هیدـی  نیب  ماقملا  نکرلا و  نیب  امئاق  تبـسلا  موی  اروشاع  موی  مئاقلاب  یناک 

( 107)
تسا و ناشیا  رانک  رد  ع )   ) لیئربج هک  یلاح  رد  هداتسیا  ماقم  نکر و  نیب  هبنش  زور  اروشاع ، زور  رد  ار  دمحم ) لآ   ) مئاق منیب  یم  ایوگ 

هاگنآ تسا . )  دنوادخ  اب  تعیب  تقیقح ،  رد  ءادفلا ، هل  یحور  يدهم  ترـضح  اب  تعیب  ایند ! مدرم   ) تسادخ يارب  تعیب  دـنز  یم  دایرف 
دشاب .  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند 

دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  رباج  زا  جارس  بوقعی 
یلع مه  التق  ةریحلا  ۀفوکلا و  نیب  لتق  نوکی  هنودجی و  الف  اهنم  جرخملا  نوبلطی  ۀنتف  ماشلا   ( سانلا ب  ) لمشی یتح  مئاقلا  رهظیال  رباج  ای 

( 108 . ) ءامسلا نم  دانم  يدانی  ءاوس و 
هفوک و نیب  دـننک . یمن  ادـیپ  ار  هنتف  نیا  زا  رارف  هار  مدرم  دریگ . ارف  ماش  رد  ار ) مدرم   ) يا هنتف  هکنیا  رگم  دوش  یمن  رهاظ  مئاق  رباـج ! يا 

یم ادن  نامسآ  زا  يدانم  و  تیفیک )  ای  تیمک  ظاحل  زا  ای  دنتسه (  يواسم  هتـشک  نداد  رظن  زا  فرط  ود  ره  هک  دوش  یم  يراتـشک  هریح 
دهد .

دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  ثیدح  مالّسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم 
( 109  . ) میظع جرف  مکل  هیف  قشمد  لبق  نم  ۀتغب  مکیتءای  توصلا  اوعقوت 

تسا .  یمیظع  یجرف  امش  يارب  توص )   ) نیا رد  هتبلا  دیشاب . دسر ، یم  قشمد  هیحان  زا  ناهگان  هک  ادص  رظتنم 
زیزع ! هدنناوخ 

هیلع لیئربج  شخبتایح  يادص  تسا  دیما  ینایفس .  مایق  ای  تسا  نیمه  ای  رهاظ  هب  تسا ؟  ینامسآ  هحیص  توص ))   )) هملک زا  روظنم  ایآ 
دشاب . مالسلا 

نایب هب  ام  هک  تسا  هدش  لقن  یلـصفم  ثیدح  ءادفلا  هل  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  باب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 
مینک .  یم  هدنسب  نآ  زا  يرصتخم 
دنیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هللا لوحی  رفن  ۀثالث  الا  مهنم  تلفی  الف  مهب  فسخیف  موقلا ))  يدیبا  ءادـیبای   )) ءامـسلا نم  دانم  يدانیف  ءادـیبلا  ینایفـسلا  شیج  ریما  لزنیف 
نا لبق  نم  مکعم  امل  اقدـصم  انلزن  امب  اونمآ  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  اهیا  ای   )) ۀـیالا هذـه  تلزن  مهیف  بلک و  نم  مه  مهتیففا و  یلا  مههوجو 

اهرابدا .)) یلع  اهدرنف  اهوجو  سمطن 
لها اناف  سانلا  نم  انباجا  نمف  هللا  رـصنتسن  انا  سانلا  اهیا  ای  يدانیف  هب  اریجتـسم  مارحلا  تیبلا  یلا  هرهظ  دنـسا  دق  ۀکمب  ذئموی  مئاقلا  لاق و 

یف ینجاح  نم  مدآب و  سانلا  یلوا  اناف  مدآ  یف  ینجاح  نمف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  هللااـب و  ساـنلا  یلوا  نحن  دـمحم و  مکیبن  تیب 
یلوا اناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یف  ینجاح  نم  میهارباـب و  ساـنلا  یلوا  اـناف  میهاربا  یف  ینجاـح  نم  حونب و  ساـنلا  یلوا  اـناف  حون 
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یفطـصا هللا  نا   )) هباتک مکحم  یف  لوقی  هللا  سیلا  نییبنلاب  سانلا  یلوا  اناف  نییبنلا  یف  ینجاـح  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  ساـنلا 
میلع .))  عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهضعب  ۀیرذ  نیملاعلا  یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و 

هللا باتک  یف  ینجاح  نمف  الا  نیعمجءا  مهیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نم  ةوفـص  میهاربا و  نم  یفطـصم  حون و  نم  ةریخذ  مدآ و  نم  ۀـیقب  اناف 
دشنءاف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀنسب  یلوا  اناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀنـس  یف  ینجاح  نمف  الا  هللا  باتکب  سانلا  یلوا  اناف 

مکیلع یل  ناف  یقحب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  قح  هللا و  قحب  مکلءاسا  بئاغلا و  مکنم  دـهاشلا  غلب  اـمل  مویلا  یمـالک  عمـس  نم  هللا 
انقح نع  انعفد  انیلع و  یغب  انئانبا و  انراید و  نم  اندرط  انملظ و  انفخءا و  دقف  انملظی  نمم  انومتعنم  انومتنعا و  الا  هللا  لوسر  نم  یبرقلا  قح 

یلاعت .  هللا  مکرصنی  انورصنا  انولذختال و  انیف  هللا  هللا  اف  انیلع  لطابلا  لها  يرتفا  و 
یتلا ۀیالا  رباج  ای  یه  فیرخلا و  عزقک  اعزق  داعیم  ریغ  یلع  هل  هللا  مهعمجی  الجر و  رـشع  ۀـثالث  ۀـئامثالث و  ۀباحـصا  هیلع  هللا  عمجیف  لاق 

ریدق .)) ییش  لک  یلع  هللا  نا  اعیمج  هللا  مکب  تءای  اونوکت  امنیا   : )) هباتک یف  هللا  اهرکذ 
لجر رباج  ای  مئاقلا  و  ءابالا . نع  ءانبالا  ۀثراوت  دق  هلآ  هیلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  دـهع  هعمو  ماقملا  نکرلا و  نیب  هنوعیابیف 

هللا یلص  هللا  لوسر  نم  هتدالو  مهیلع  نلکـشی  الف  رباج  ای  کلذ  نم  سانلا  یلع  لکـشا  امف  ۀلیل ،  یف  هرما  هل  هللا  حلـصی  نیـسحلا  دلو  نم 
هیبا مسا  همساب و  يدون  اذا  مهیلع  لکشیال  ءامـسلا  نم  توصلا  ناف  مهیلع  هلک  اذه  لکـشا  ناف  ملاع  دعب  املاع  ءاملعلا  هتثاروو  هلآ  هیلع و 

( 110  . ) هما و 
دوبان ار  دنوادخ  نانمـشد  ءادیب ! نیمز  يا  دهد : یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  ناهگان  دیآ . یم  دورف  ءادیب  نیمز  رد  ینایفـس  رکـشل  هدـنامرف 

زا اهنیا  ددرگ و  یمرب  بقع  هب  اهنآ  ياهتروص  هک  ار  رفن  هس  رگم  درب  یم  ورف  ار  تعیمج  نآ  همه  دوش و  یم  هتفاکـش  نیمز  سپ ،  نک . 
هک دیروآ  نامیا  میداتـسرف  هک  ینآرق  هب  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   : )) تسا هدش  لزان  اهنآ  هرابرد  هیآ  نیا  دنتـسه و  بلک  هفیاط 

 .(( مینک نوگژاو  ار  اه  هنوگ  ای  میـشک  نالطب  طـخ  تلالـض  رثا  زا  ناـتیور  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسامـش  لـیجنا  تاروت و  هدـننک  قیدـصت 
( 111)

تسا هدرب  هبعک  هب  هانپ  هک  یلاح  رد  هداد  هبعک  هناخ  هب  تشپ  تسا و  هکم  رد  زور  نآ  مالّسلا  هیلع  مئاق  دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هک دنادب  دیاب  درک  تباجا  ار  ام  توعد  هک  مدرم  زا  یـسک  ره  سپ ،  مینک .  یم  يرای  بلط  دنوادخ  زا  ام  مدرم !  يا  دهد : یم  ادن  سپ  . 
اب هک  یسک  ره  مدرم !  يا  وا . ربمایپ  گرزب و  دنوادخ  هب  تبسن  متـسه  رتراوازـس  مدرم  همه  زا  نم  میتسه و  اهامـش  ربمایپ  تیب  لها  زا  ام 
نم اب  حون  اـب  طاـبترا  رد  هک  یـسک  ره  مرترب و  همه  زا  مدآ  هب  تبـسن  نم  هک  دـنادب  دـیاب  مالّـسلا ،  هیلع  مدآ  دروم  رد  دـنک  هجاـحم  نم 
نم هک  دنادب  دیاب  میهاربا ،  هب  تبسن  دنک  هجاحم  نم  اب  هک  یـسک  ره  مرت و  مدقم  همه  زا  حون  هب  تبـسن  نم  هک  دنادب  دیاب  دنک ، هجاحم 
نم اب  ءایبنا  اب  طابترا  رد  هک  یسک  ره  مرترب و  همه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  تبسن  هک  یـسک  نآ  متـسه و  همه  زا  یلوا 

حون و مدآ و  دنوادخ  : )) دیامرف یم  شمکحم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  ءایبنا . هب  تبـسن  همه  زا  متـسه  یلوا  نم  دنک ، هجاحم 
( 112 ( ؟))  تسا هدیزگرب  نایملاع  رب  ار  نارمع  نامدود  میهاربا و  نادناخ 

هاگآ هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سدقم  دوجو  زا  متـسه  يا  هصالخ  میهاربا و  هدیزگرب  حون و  زا  هریخذ  مدآ و  زا  هدنامیقاب  نم  سپ ، 
اب طابترا  رد  یـسک  ره  و  دنوادخ ، نآرق  هب  تبـسن  متـسه  همه  زا  یلوا  نم  دزادرپب ، هلداجم  هب  نم  اب  ادخ  باتک  اب  هک  یـسک  ره  دیـشاب ،
یم دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  راوگرزب . نآ  هب  تبـسن  مرتراوازـس  همه  زا  نم  دـیامن ، هجاحم  نم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تنس 
یلص ادخ  لوسر  قح  دنوادخ و  قح  هب  منک  یم  لا  ؤس  امش  زا  دنناسرب . نابیاغ  هب  ار  نآ  دندینـش  ارم  نانخـس  زورما  هک  يدارفا  نآ  مهد 

هب تبـسن  دینک  يرای  ار  ام  متـسه )  وا  دنزرف   ) مراد امـش  رب  ادخ  لوسر  اب  ندوب  کیدزن  تهج  هب  هک  امـش  رب  نم  قح  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا 
ار نامنادنزرف  ام و  دندرک و  بصغ  ار  ام  قح  دنتخاس و  رود  نامنطو  زا  ار  ام  نارگمتـس  هک  یتسرد  هب  دـندرک . ملظ  ام  هب  هک  يدارفا  نآ 
زا دیـسرتب  دنتـسب . ارتفا  ام  رب  لطاب  لها  مینک و  هدافتـسا  نامدوخ  قح  زا  ام  هک  دنتـشاذگن  دنتـشاد و  اور  متـس  ام  هرابرد  دندومن و  هراوآ 
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دیامرف . يرای  ار  امش  دنوادخ  هکنیا  ات  دینک  نامیرای  هکلب  دیزاسن  اهر  ار  ام  ادخ و  زا  دیسرتب  ادخ ،
لصف رد  هدنکارپ  ياهربا  دننام  ار  ترضح  نآ  صاخ  باحصا  نت  هدزیس  دصیـس و  دنوادخ  عقوم  نیا  رد  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
روضح  ) ناـیرج نیا  دـنک و  یم  رـضاح  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  دـنمان  یم  زییاـپ )  (( ) فـیرخ  )) ار نآ  هک  هناـگراهچ  لوـصف  زا  موـس 

هک یتسرد  هب  دروآ ، دهاوخ  هاگداعیم  هب  ار  امـش  همه  دنوادخ  دیـشاب  اجک  ره   : )) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  رباج ! يا  باحـصا - ) 
لآ يدـهم  اب   ) دـننک یم  تعیب  ترـضح  نآ  اب  ماـقم  نکر و  نیب  نت  هدزیـس  دصیـس و  نآ  سپ  ( 113  ((. ) تساـناوت زیچ  ره  رب  دـنوادخ 
يا تسا .  هدیسر  وا  تسد  هب  شراوگرزب  ناردپ  طسوت  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  تسا  يدهع  وااب  و  هیلع )  هللا  مالـس  دمحم 

هنوگچ رباج ! يا  دنک . یم  حالصا  بش  کی  رد  ار  شمایق  رما  دنوادخ  هک  مالّسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نادنزرف  زا  تسا  يدرم  مئاق  رباج !
هب شدادجا  ءابآ و  زا  تثارو  ماقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنزرف  مئاق )   ) وا هک  دننک  رواب  تسا  لکـشم  مدرم  نیا  يارب 

رباج ! يا  تساهنآ ؟  همه  ملع  ثارو  وا  هدیسر و  وا 
مـسا هب  ار  ءادفلا ) هل  یحور  دمحم  لآ  مئاق   ) وا هک  دنریذپن  دنناوت  یمن  ار  ینامـسآ  هحیـص  اما  دشاب  لکـشم  مدرم  رب  اهنیا  نتفریذـپ  رگا 
دننک .) راکنا  در و  ار  وا  دنناوت  یمن  رگید  سجرن ،  شردام  نسح  دنزرف  دمحم   ) دنک یم  یفرعم  شردام  مسا  شردپ و  مان  شدوخ و 

هیلع رقاب  ماما  هک  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  باحـصا  هرابرد  دنک  یم  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ترـضح  زا  دیزی  نب  رباج 
دندومرف : مالّسلا 

ریطلا عابـس  ضرالا و  عابـس  یتح  مهل  عیطم  وه  الا و  یـش ء  نم  سیلف  نیقفاخلا  نیب  امب  اوطاحا  دق  مالـسلا و  هیلع  مئاقلا  باحـصاب  یناک 
( 114  . ) مالّسلا هیلع  مئاقلا  باحصا  نم  لجر  مویلا  یبرم  لوقت  ضرالا و  یلع  ضرالا  رجفت  یتح  یش ء  لک  یف  مهاضر  بلطی 

یتح دنتـسه  اهنآ  رادربناـمرف  عیطم و  تادوجوم  همه  دـنا و  هدرک  هرـصاحم  ار  ناـهج  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ناراـی  هک  منیب  یم  ییوگ 
تاهابم نیمز  طاقن  زا  یـضعب  یتح  دنهاوخ . یم  ار  اهنآ  يدونـشخ  طقف  ملاع  فلتخم  تادوجوم  هدنرپ .  ناگدـنرد  ارحـص و  ناگدـنرد 

درک . روبع  نم  يور  رب  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  یکی  زورما  دیوگ  یم  رگید و  یضعب  رب  دنک  یم 
نینچ مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ءادفلا ، هل  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  تمدخ  هب  ناشیا  فرـشت  ناسارخ و  زا  ینـسح  دیـس  بانج  مایق  هرابرد 

تسا :  هدومرف 
( 115  . ) ۀعیبلاب هیلا  تثعب  ۀکمب  يدهملا  رهظ  اذاف  ۀفوکلا  یلا  ناسارخ  نم  جرخت  یتلا  دوسلا  تایارلا  لزنت 

تسا ینسح  دیس  بانج  مایق  نیا  ربهر  رادمچرپ و   ) دنیآ یم  رد  زازتها  هب  هفوک  نیمزرس  رد  دنا  هدرک  تکرح  ناسارخ  زا  هک  ییاهمچرپ 
اب تعیب  يارب  ار  شدوخ  یگدامآ  دتسرف و  یم  ترضح  نآ  تمدخ  ار  يدارفا  دندش  رهاظ  هکم  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتقو  (. 

دراد . یم  مالعا  ترضح  نآ 
دندومرف : مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  رفعجوبا  ترضح  زا  دیوگ  یم  يوار 

( 116 . ) اهرذخ یف  ةاتفلا  عمست  یتح  برغملا  قرشملا و  لها  عمسی  ءامسلا  نم  دانم  يدانی  یتح  نوکیال  هنا 
هدرپ نارتخد  یتح  برغم  قرـشم و  مدرم  مامت  هک  دنک  دنلب  ادص  نامـسآ  زا  يدانم  هکنیا  رگم  دش  دـهاوخن  ققحم  ترـضح  نآ  مایق  رما 

دنونشب . زین  نیشن 
دندومرف : یم  ترضح  نآ  هک  مدینش  هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ناطق  هیجان 

يدانیف مالسلا )  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  ینعی   ) هیبا مسا  همساب و  نالف  نبا  نالف  دمحم  لآ  نم  يدهملا  نا  يدانی  يدانملا  نا 
( 117  . ) هیما ینب  نم  الجر  ینعی  قحلا  یلع  هتعیش  انالف و  نا  ناطیشلا 

دایرف ناطیش  زین  دشاب و  ترضح  یلصا  كرابم  مان  هک  تسا )  نالف  رسپ  نالف   ) دمحم لآ  يدهم  هک  دهد  یم  رـس  ادن  نامـسآ  زا  يدانم 
. دنتسه قح  رب  وا  ناوریپ  ینالف و  هک  درب  یم  ار  هیما  ینب  زا  یکی  مان  دنز و  یم 
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روهظ ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
روهظ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  یبا 

( 130  . ) عست وا  عبس  وا  سمخ  وا  ثالث  وا  يدحا  ۀنس  نینسلا  نم  رتو  یف  الا  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  جرخی  ال 
هن .  ای  تفه  ای  هس  ای  کی  قاط :  ياهلاس  رد  رگم  دنک  یمن  مایق  ام  مئاق 

دیوگ : یم  ملسم  نب  دمحم 
نم ییـشب  مکنولبنلو   )) ءارقف كادف  تلعج  وه  ام  تلق و  هللا  نم  يولب  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  مادـق  نا  لوقی  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  تعمس 

( 131  ((. ) نیرباصلا رشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و 
مدرک ضرع  دوب . دنهاوخ  گرزب  ناحتما  کی  نابیرگ  هب  تسد  مدرم  مئاق  مایق  زا  شیپ  دندومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدـینش 

مک یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  هب  ار  امـش  مینک  یم  ناحتما  هنیئآ  ره  : )) دـندومرف توـالت  ار  ـالاب  هیآ  ترـضح  تسیچ ؟  ناـحتما  نآ 
( 132 ( ((. ) دنک یم  مایق  ام  يدهم  هکنیا  هب   ) ناگدننک ربص  هب  هدب  هدژم  و  اه ، هویم  اهناج و  نتفر  نیب  زا  تورث و  لام و  ندش 

دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  ریصب  یبا 
مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  هیف  لتق  يذلا  مویلا  وه  ءاروشاع و  موی  یف  موقی  نیرشع و  ثالث و  ۀلیل  یف  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  مساب  يدانی 

هتعیش هیلا  ریـصتف  ۀعیبلا هللا ))   )) يدانی هنیمی  نع  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  ماقملا  نکرلا و  نیب  امئاق  مرحملا  نم  رـشاعلا  تبـسلا  موی  یف  یناکل 
( 133 . ) املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرالا  هب  هللا  المیف  هوعیابی  یتح  ایط  مهل  يوطت  ضرالا  فارطا  نم 

نیـسح ماما  ترـضح  هک  تسا  اروشاع  زور  رد  ترـضح  نآ  مایق  و  دنک . یم  ادـن  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مسا  هب  يدانم  موس  تسیب و  بش  رد 
هیلع لیئربج  هداتسیا و  ماقم  نکر و  نیب  اروشاع )  ) مرحم مهد  هبنش  زور  رد  هک  ار ) مئاق   ) منیب یم  ایوگ  دنتشک . ار  شنارای  مالّـسلا و  هیلع 

فارطا و زا  صاخ )  نایعیش   ) ءادفلا هل  حور  رـصع  ماما  نایعیـش  ادخ .)) يارب  تعیب   )) هک دنک  یم  ادن  تسوا و  تسار  فرط  رد  مالّـسلا 
رپ هکنانچ  دنک  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  نامز  ماما  هاگنآ  دوش . یم  هدیدرونرد  تعرس  هب  اهنآ  ياپ  ریز  نیمز  دنیآ و  یم  ملاع  فانکا 

دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا 
دیامرف : یم  هراشا  تمالع  دنچ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  یبا  ءادفلا  هل  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترضح  روهظ  ياه  هناشن  اب  طابترا  رد 

ناضمر .)  كرابم  هام  موس  تسیب و  ارهاظ   ) تسا موس  تسیب و  بش  رد  ینامسآ  يادن  . 1
تسا .  اروشاع  زور  رد  مایق  . 2

اب ندرک  تعیب  رـصع  ماـما  اـب  تعیب  ینعی  ادـخ ؛)) يارب  تعیب  : )) دـنز یم  داـیرف  دتـسیا و  یم  ترـضح  نآ  تـسار  فرط  رد  لـیئربج  . 3
تسادخ . 

دنسر . یم  ناشتمدخ  ضرالا  یط  اب  صاخ )  دارفا   ) نایعیش . 4
دوش . یم  داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  . 5

دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هتسجرب  نارای  زا  یکی  ریصب ، یبا 
ۀبیش و ینب  يدیا  عطق  هیف و  ناک  يذلا  عضوملا  یلا  ماقملا  لوح  هساسا و  یلا  هدری  یتح  مارحلا  دجـسملا  مده  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذا 

( 134  .(( ) ۀبعکلا قارس  ءال  ؤه   )) اهیلع بتک  ۀبعکلا و  باب  یلع  اهفلع 
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زا : تسا  ترابع  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  لوا  ياهزور  ياه  همانرب  زا  یکی 
دننادرگ . یم  رب  هیلوا  تروص  هب  ار  نآ  دننک و  یم  ناریو  ار  مارحلادجسم  . 1

هبعک .)  هناخ  بنج   ) دننادرگ یمرب  شلوا  ياج  هب  زین  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ماقم  . 2
نابحاص : )) دوش یم  هتـشون  هبعک  راوید  رب  ترابع  نیا  دـنزیوآ و  یم  هبعک  برد  رب  ار  نآ  دـننک و  یم  عطق  ار  هبیـش  ینب  هفیاط  تسد  . 3

دنتسه .) هبعک  ياهدزد  (( ) دندومن تنایخ  همظعم  هبعک  هب  دنتسه  هبیش  ینب  زا  هک  اهتسد  نیا 
دیوگ : یم  دیفم  داشرا 

ملو هلها  یلا  قح  لک  درو  اهتاکرب  ضرالا  تجرخا  لبـسلا و  هب  تنما  روجلا و  همایا  یف  عفترا  لدعلاب و  مکح  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذا 
اهرک اعوط و  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  ملسا  هلو   : )) لوقی هناحبس  هللا  تعمس  اما  نامیالاب  اوفرتعی  مالسالا و  اورهظی  یتح  نید  لها  قبی 

نوعجری .))  هیلا  و 
دوش : یم  هصالخ  لصا  دنچ  رد  شیاه  همانرب  دنک  یم  مایق  مالّسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  یتقو 

تسا .  هبناج  همه  یعقاو و  لدع  ساسا  رب  ترضح  نآ  تموکح  . 1
دوش . یم  هتشادرب  یتیگ  رساترس  زا  متس  ملظ و  . 2

دریگ . یم  ارف  ار  اه  هداج  اههار و  رساترس  تینما  . 3
دراذگ . یم  مدرم  رایتخا  رد  ار  شدوخ  تاکرب  نیمز  . 4

دوش .) یم  هتفرگ  نابصاغ  زا   ) دوش یم  هداد  سپ  اهنآ  هب  مدرم  همه  قوقح  . 5
دننک . یم  فارتعا  نامیا  هب  مدرم  همه  دوش و  یم  نایناهج  همه  نید  مالسا  . 6

 ( مالّسلا هیلع  رصع  ماما  سدقم  دوجو  زا   ) تسا نیمز  رد  رامش و  یب  تارک  اهنامسآ و  رد  هچنآ  : )) دیامرف یم  دنوادخ  هک  يا  هدینش  ایآ 
( 135 ( ؟)) دننک تعاطا  دیاب  دنهاوخن  هچ  دنهاوخب و  هچ 

دندومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هجیدخوبا 
( 136 . ) دیدج رما  یلا  مالسالا  اودب  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یعد  امک  دیدج  رماب  ءاج  مالّسلا  هیلع  ماق  اذا 

يادتبا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هکنانچ  دنروآ ، یم  يدیدج )  نوناق   ) يا هزات  رما  دنک  مایق  مالّـسلا  هیلع  ام  مئاق  هک  نامز  ره 
دندروآ .) ار  نآرق   ) دندوب نینچ  مالسا 

زیزع ! هدنناوخ 
يایند رد  نالا  هکنیا  امک  دوش  یم  لـالح  مارح ،  مارح و  لـالح ،  ینعی  دـنک ؛ یم  رییغت  دـنوادخ  ماـکحا  روهظ ، زا  شیپ  دوش  یم  مولعم 

تسا .  هدش  مالسا 
دندومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم 

قحلاب و نودهی  اوناک  نیذلا  مالّسلا  هیلع  یسوم  موق  نم  رشع  ۀسمخ  الجر  نورشع  ۀعبس و  ۀفوکلا  رهظ  نم  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  عم  جرخی 
هیدی نیب  نونوکیف  رتشالا  کلام  دادـقملاو و  يراصنالا ،  ۀـناجدوبا  و  ناملـس ،  و  نون ،  نب  عشوی  فهکلا و  لها  نم  ۀعبـس  نولدـعی و  هب 

( 137 . ) اماکح اراصنا و 
هک یـسوم  ماوقا  زا  رفن  هدزناپ  دنتـسه : وا  تمدخ  رد  درم  رفن  تفه  تسیب و  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  نوریب  ام  مئاق  هلهـس )   ) هفوک تشپ  رد 

کلام دادقم و  يراصنا و  هناجدوبا  ناملس و  نون و  نب  عشوی  فهک و  باحصا  زا  رفن  تفه  دندیزرو و  تلادع  قحب  دندیورگ و  قح  هب 
دنراوگرزب . نآ  تلود  نایاورنامرف  نارای و  زا  دنتسه و  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ  رد  نت  تفه  تسیب و  نیا  سپ  رتشا .

دندومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نالجع  نب  هللادبع 
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مکحیف یلاعت  هللا  همهلی  ۀـنیب  یلا  جاتحیال  مالّـسلا  هیلع  دواد  مکحب  سانلا  نیب  مکح  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاـق  ماـق  اذا 
اهنا نیمـسوتملل و  تایال  کلذ  یف  نا   : )) یلاعت هناحبـس و  هللا  لاق  مسوتلاب .  هودع  نم  هیلو  فرعی  هونطبتـسا و  امب  موق  لک  ربخی  هملعب و 

( 138  ((. ) میقم لیبسبل 
ماکحا دنوادخ  درادن ، لیلد  دـهاش و  هب  جایتحا  دـنک . مکح  مالّـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  دـننامه  مدرم  نیب  دـنک ، یم  مایق  یتقو  ام  مئاق 

ربخ ترضح  نآ  دنا ، هدرک  ناهنپ  دوخ  ياهلد  رد  مدرم  هک  هچره  زا  دنک و  یم  مکح  یعقاو  ملع  هب  سپ ،  دنک . یم  ماهلا  وا  هب  ار  یعقاو 
هداد رارق  شـسدقم  ناگدید  رد  دنوادخ  هک  يدنمـشوه  تسارف و  اب  دسانـش  یم  دنک و  یم  ادج  شنانمـشد  زا  ار  شناتـسود  دـهد ، یم 

( 139 .(( ) دنرادیاپ تسار  هار  رد  هک  نانآ  نادنمشوه ،  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا ،  رد  یتسار  هب  : )) دیامرف یم  دنوادخ  تسا . 
تسا :  هدش  نایب  ماما  يارب  هناشن  تفص و  هد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ةزجعملا و هل  نوکی  ةرهاظلا و  ۀیصولا  بحاص  نوکی  نا  هللا و  باتکب  مهملعا  مهاقتا هللا و  سانلا و  ملعا  نوکی  نا  صوصنلا و  ۀمـصعلا و 
( 140  . ) هیدی نیب  نم  يری  امک  هفلخ  نم  يریو  یف ء  هل  نوکیال  هبلق و  مانیال  هنیع و  مانت  لیلدلا و 

قح .  زا  رود  قالخا و  فالخ  هانگ و  زا  تمصع  . 1
وا . زا  لبق  ماما  ربمایپ و  دنوادخ و  فرط  زا  وا  تماما  رب  صن  . 2

دشاب . رتاناد  مدرم  همه  زا  دیاب  . 3
دشاب . هتشاد  يرترب  همه  رب  دیاب  يراکزیهرپ  اوقت و  رظن  زا  . 4

دشاب .) وا  دزن  رد  نآرق  نارکیب  فراعم  مولع و   ) دشاب ملعا  همه  زا  وا  ماکحا  دنوادخ و  نآرق  هب  . 5
دشاب . هدش  یفرعم  مه  رهاظ  ظاحل  زا  یصو  ناونع  هب  وا  زا  لبق  ماما  فرط  زا  . 6

دشاب .) لیلد  هب  یکتم  نمشد  لباقم  رد  دهد و  ماجنا  تداع  زا  جراخ  ياهراک   ) دشاب هزجعم  ياراد  . 7
دشاب . رادیب  شبلق  اما  دورب  باوخ  هب  شمشچ  . 8

درادن . هیاس  هاگچیه  شسدقم  ندب  . 9
شتادوجوم یتسه و  ملاع  وا و  نیب  دناوت  یمن  یلماع  چـیه   ) دـنیبب زین  رـس  تشپ  زا  دـنیب  یم  ار  زیچ  همه  ور  شیپ  زا  هک  هنوگ  نامه  . 10

ددرگ .) عنام 
هک :  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز 

يدون دق  مالّسلا و  هیلع  مئاقلا  فلاخی  نمف  تلق  مهناسلب  موق  لک  عمسی  ماع  لاق  ملاع  وا  صاخ  تلق  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  مساب  دانم  يدانی 
( 141  . ) سانلا ککشیف  لیللا  رخآ  یف  يدانی  یتح  سیلبا  مهعدیال  لاق  همساب 

ای دنونـش  یم  ار  ادص  نیا  مدرم  همه  ایآ  مدرک :  ضرع  دیوگ  یم  هرارز  دـنک . یم  ادـص  نامـسآ  زا  یلـصا  مان  هب  ار  ترـضح  نآ  يدانم 
شترضح مسا  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  یـسک  هچ  سپ  مدرک :  ضرع  دنونـش . یم  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  همه  دندومرف : صاخ ؟  هتـسد  کی 

ادیپ لزلزت  دیدرت و  نآ  ندینـش  زا  سپ  مدرم  هک  دهد  یم  رـس  ییادن  مه  ناطیـش  دومرف : دنک ؟ یم  تفلاخم  ناشیا  اب  تسا  هدش  هداد  ادن 
ار ام  همه  دنوادخ  تسا .  شیامزآ  بتکم  يرآ ،  . ) دوش یم  مدرم  دیدرت  کش و  بجوم  نیا  دنتسین و  ناما  رد  ناطیش  رش  زا  دننک و  یم 

نیمآ ).  دیامرف ، زوریپ  شیامزآ  نیا  رد 
دندومرف : هک  دنک  یم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هریغم  نبا 

( 142  . ) ناضمر رهش  نم  نیضم  نیرشع  ثالثل و  ۀعمجلا  ۀلیل  نوکت  ناضمر  رهش  یف  یتلا  ۀحیصلا 
دوب . دهاوخ  هام  نآ  موس  تسیب و  هعمج ،  بش  رد  امتح  دوش  یم  عقاو  ناضمر  هام  رد  هک  ینامسآ  هحیص 

دز و الاب  ار  همیخ  نماد  میدوب .  رورس  نآ  تمدخ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  یصاصتخا  همیخ  رد  هک  تسا  هدش  لقن  ناب  نومیم  زا 
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دومرف :
نم سیلبا  يدانی  همـساب و  مامالا  وه  نالف  نب  نالف  نا  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  لاق  مث  سمـشلا  هذـه  نم  نیبا  ناـکل  ناـک  دـق  ول  اـنرما  نا 

ع  ( 143  .) ۀبقعلا ۀلیل  هللا  لوسرب  يدان  امک  ضرالا 
ناطیـش دنک و  یم  یفرعم  شردپ  شدوخ و  مان  هب  ار  ام  مئاق  نامـسآ  زا  يدانم  تسا و  رت  نشور  باتفآ  نیا  زا  تماما )  تیالو و   ) ام رما 

یم تعجارم  كوبت  گنج  زا  هللا  لوسر  هک  یبش  نآ  رد   ) درک دنلب  ادص  هک  هبقع  بش  دننام  دنک ، یم  دـنلب  ار  دوخ  دایرف  زور  نامه  رد 
هارمگ يارب  ناطیـش  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  یناهج  مایق  زور  رد  دش .) دنلب  شدایرف  ناطیـش  دنتـشذگ ، هندرگ  زا  دندومرف و 

دوش . یم  دنلب  شدایرف  مدرم  ندرک 
زیزع ! هدنناوخ 

ناطیش .)  عابترا  هن  يدهم  ترضح  ناوریپ   ) دهدب رارق  لوا  يادص  ناوریپ  زا  رطخرپ  زور  نآ  رد  ار  ام  همه  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  قداص  ماما  زا 

( 144  . ) ۀلیل ةرشع  سمخ  الا  ۀیکزلا  سفنلا  لتق  نیب  مالّسلا و  هیلع  مئاقلا  مایق  نیب  سیل 
دوب . دهاوخن  بش  هدزناپ  زا  شیب  ( 145  ) هیکز سفن  تداهش  مالّسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  مایق  نیب 

دیامرف : یم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
کحلـصا تلق  لاق  ءال  ؤه  نم  ءال  ؤه  لزعیف  اولزتعا  لطابلا  لها  ای  اولزتعا  قحلا  لها  ای  ءامـسلا  نم  يدانی  یتح  یلایللا  ماـیالا و  یـضمتال 

زیمی یتح  هیلع  متنا  ام  یلع  نینم  ؤملا  رذـیل  هللا  ناک  ام   )) باتکلا یف  لوقی  هنا  ـالک  لاـق  ءادـنلا  کـلذ  دـعب  ءـال  ؤه  ءـال و  ؤه  طـلاخی  هللا 
( 146  ((. ) بیطلا نم  ثیبخلا 

 ! لطاب ناوریپ  يا  دیورب ، رانک  اوقت ) نابحاص   ! ) قح لها  يا  دنزب : دایرف  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هکنیا  ات  دوش  یمن  مامت  اهبـش  اهزور و 
ار امـش  رما  دنوادخ  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم  يوار  دـنوش . یم  ادـج  رگیدـکی  زا  هتـسد  ود  نیا  سپ ،  دـیوش . ادـج  قح  لها  زا  زین  امش 
هن رگم  دنوشن . طولخم  زگره  دندومرف : دش ؟ دنهاوخ  طولخم  رگیدکی  اب  لطاب )  قح و   ) هتسد ود  نیا  ایآ  ادن  نیا  زا  دعب  دیامرف ، حالصا 

امتح ناکاپ  يرآ ،  تشاذگ .  دهاوخن  طولخم  ایند  ناگدنب  ناکرـشم و  اب  ار  نامیا  لها  دنوادخ  : )) دیامرف یم  شنآرق  رد  دنوادخ  هکنیا 
147 ؟ ) (( ) دنوشب ادج  اهکاپان  زا  دیاب 

دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی  هک  نارمح 
هیدـی نیب  سرف و  یلع  وه  هبکوم و  یف  وه  و  روصنملا )  ) رفعج یبا  عم  ترـس  ینا  لاقف  مهدـنع  ۀعیـشلا  لاح  ءوس  هدـنع و  ءـال  ؤه  رکذ  و 

نم انل  حتف  ةوقلا و  نم  هللا  اناطعا  امب  حرفت  نا  کل  یغبنی  ناک  دـق  هللادـبع  اب  ای  یل  لاقف  هبناج  یلا  رامح  یلع  انا  لیخ و  هفلخ  نم  لیخ و 
لاقف بذـک  دـقف  ینع  کیلا  اذـه  عفر  نم  تلقف و  لاق  مهب  کب و  انیرغتف  کتیب  لها  انم و  رمالا  اذـهب  قحا  کـنا  ساـنلا  ربختـال  ةزعلا و 

انیلا کنم  جوحا  کیلا  اناف  کعمس  نم  مهنکمت  الف  یلع  کبلق  اودسفی  نا  نوبجی  ینعی  ةرحس  سانلا  نا  تلقف  لاق  لوقت  ام  یلع  فلحتا 
مکایند نم  ۀحـسف  مکرما و  نم  ۀـلهم  یف  نولازت  الف  دـیدش  ضیرع  لیوط  معن   )) تلقف کلم ))  انل  له   )) کـتلءاس موی  رکذـت  یل  لاـقف 

مل یناف  کـیفکی  نا  لـجوزع  هللا  لـعل  تلقف  ثیدـحلا  ظـفح  هنا  تفرعف  مارح ))؟  دـلب  یف  مارح  رهـش  یف  اـمارح  اـمد  اـنم  اوبیـصت  یتح 
ضعب یناتا  یلزنم  یلا  تعجر  املف  ینع  تکـسف  کلذ  یلوتی  نا  کتیب  لـها  نم  كریغ  لـعل  مث  هتیور  ثیدـح  وه  اـمنا  اذـهب  کـصخا 

کملکی کیلع  فرـشا  دـق  سرف و  یلع  وه  رامح و  یلع  تنا  رفعج و  یبا  بکوم  یف  کـتیءار  دـقل  هللا  كادـف و  تلعج  لاـقف  اـنیلاوم 
لتقی روجلاب و  لمعی  رخالا  اذه  هب و  يدتقی  يذـلا  رمالا  اذـه  بحاص  قلخلا و  یلع  هللا  ۀـجح  اذـه  یـسفن  نیب  ینیب و  تلقف  هتحت  کناک 

یلع تفخ  یتح  کش  کلذ  نم  ینلخدـف  رامح  یلع  تنا  هبکوم و  یف  وه  هللا و  بحیال  امب  ضرالا  یف  ءامدـلا  کفـسی  ءایبنالا و  دـالوا 
ترقتحا هترقتحال و  ۀکئالملا  نم  یلامـش  نع  ینیمی و  نع  یفلخ و  نم  يدی و  نیب  یلوح و  ناک  نم  تیءارول  تلقف  لاق  یـسفن  ینید و 
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یلب لاق  ةدـم  یـش ء  لکل  نا  ملعت  سیلا  تلقف  مهنم ؟  ۀـحارلا  یتموا  نوکلمی ؟  ءال  ؤه  یتم  یلا  لاق  مث  یبلق  نکـس  نالا  لاقف  هیف  وه  اـم 
مهل تنک  یه  فیک  لجوزع و  هللادـنع  مهل  ام  ملعت  ول  کنا  نیعلا  ۀـفرط  نم  عرـسا  ناک  ءاج  اذا  رمالا  اذـه  نا  کملع  کعفنی  له  تلقف 

ةزعلا هللا و ناف  ناطیـشلا  کنزفتـسی  الف  اوردقی  مل  مثالا  نم  هیف  مه  ام  دـشا  یف  مهلخدـی  نا  ضرالا  لها  دـهجو  تدـهج  ولو  اضعب  دـشا 
انترمز یف  ادـغ  وه  فوخلا  يذالا و  نم  يری  ام  یلع  ربص  انرمءا و  رظتنا  نم  نا  ملعت  ـالا  نوملعی  ـال  نیقفاـنملا  نکلو  نینم  ؤملل  هلوسرل و 

یلع هجو  هیف و  سیل  ام  هیف  ثدحا  قلخ و  دـق  نآرقلا  تیءار  دالبلا و  لمـش  دـق  روجلا  تیءار  هلها و  بهذ  تام و  دـق  قحلا  تیءار  اذاف 
هنع و یهنیال  ارهاظ  رـشلا  تیءار  قحلا و  لها  یلع  اولعتـسا  دق  لطابلا  لها  تیءار  ءانالا و  یفکنی  امک  ءافکنا  دق  نیدلا  تیءار  ءاوهالا و 

قـسافلا تیءار  هلوق و  لبقیال  اتماص  نم  ؤملا  تیءار  ءاسنلاب و  ءاسنلا  لاجرلاب و  لاجرلا  یفتکا  رهظ و  دق  قسفلا  تیءار  هباحـصا و  رذـعی 
هنم و ال کحضی  قسفلاب  حدتمی  نم  تیءار  دق و  ماحرالا  تیءار  ریبکلاب و  رقحتسی  ریغـصلا  تیءار  هتیرف و  هبذک و  هیلع  دری  بذکی و ال 

لاملا قفنی  لجرلا  تیءار  رثک و  دـق  ءانثلا  تیءار  ءاسنلا و  نجوزتی  ءاسنلا  تیءار  ۀـئرملا و  یطعت  ام  یطعی  مـالغلا  تیءار  هلوق و  هیلع  دری 
يذ ؤی  راجلا  تیءار  داهتجالا و  نم  هیف  نم  ؤملا  يری  امم  هللااب  ذوعتی  رظانلا  تیءار  هیدـی و  یلع  ذـخ  ؤی  ـال  یهنی و  ـالف  هللا  ۀـعاط  ریغ  یف 

ۀـینالع و برـشت  رومخلا  تیءار  داسفلا و  نم  ضرالا  یف  يری  امل  احرم  نم  ؤملا  یف  يری  امل  احرف  رفاکلا  تیءار  عنام و  هل  سیل  هراج و 
باحصا تیءار  ادومحم و  ایوق  هللا  بحی  امیف ال  قسافلا  تیءار  الیلذ و  فورعملا  اب  رمالا  تیءار  لجوزع و  هللا  فاخیال  نم  اهیلع  عمتجی 

هکرتـب و رم  ؤی  لـطع و  دـق  هللا  تیب  تیءار  اکولـسم و  رـشلا  لـیبس  اـعطقنم و  ریخلا  لـیبس  تیءار  مهبحی و  نم  رقتحی  نورقحی و  تاـیالا 
نم ةءارملا  ۀـشیعم  هربد و  نم  هتـشیعم  لجرلا  تیءار  ءاسنلل و  ءاسنلا  لاجرلل و  نونمـستی  لاجرلا  تیءار  هلعفیال و  ام  لوقی  لجرلا  تیءار 

اوطـشتما باضخلا و  اورهظا  رهظ و  دق  سابعلا  دلو  یف  ثینءاتلا  تیءار  لاجرلا و  اهذختی  امک  سلاجملا  نوذـختی  ءاسنلا  تیءار  اهجرف و 
نم زعا  لاملا  بحاص  ناک  لاجرلا و  هیلع  ریاغت  لجرلا و  یف  سفونت  مهجورف و  یلع  لاومالا  لاجرلا  اوطعا  اهجوزل و  ةارملا  طشتمت  اـمک 

سانلا و رثکا  تیءار  لاجرلا و  حاکن  یلع  اهجوز  عناصت  ةارملا  تیءار  ءاسنلا و  هب  حدـتمت  انزلا  ناک  ریعیال و  ارهاظ  اـبرلا  ناـک  نم و  ؤملا 
نودتعی سانلا  تیءار  رهظ و  دق  انزلا  عدـبلا و  تیءار  ارقتحم و  الیلذ  انوزحم  نم  ؤملا  تیءار  نهقـسف و  یلع  ءاسنلا  دـعاسی  نم  تیب  ریخ 

یفختـسیال لیللا  تیءار  هماکحا و  باتکلا و  لطع  يءارلاب و  نیدلا  تیءار  مرحی و  لالحلا  تیءار  للحی و  مارحلا  تیءار  روزلا و  دهاشب 
ةالولا تیءار  لجوزع و  هللا  طخس  یف  قفنی  لاملا  نم  میظعلا  تیءار  هبلقب و  الا  رکنی  نا  عیطتیال  نم  ؤملا  تیءار  هللا و  یلع  ةءارجلا  نم  هب 

ماحرالا تاوذ  تیءار  داز و  نمل  ۀـلابق  ۀـیالولا  تیءار  مکحلا و  یف  نوشتری  ةـالولا  تیءار  ریخلا و  لـها  نودـعابی  رفکلا و  لـها  نوبرقی 
تیءار هلام و  هسفن و  هل  لذـبیف  رکذـلا  لـجرلا  یلع  ریاـغتی  ۀـنظلا و  یلع )  ۀـمهتلا و   ) یلع لـتقی  لـجرلا  تیءار  نهب و  یفتکی  نحکنی و 

هتارما و يرکی  لجرلا  تیءار  اهجوز و  یلع  قفنت  یهتـشی و  اـم ال  لـمعت  اـهجوز و  رهقت  ةءارملا  تیءار  ءاـسنلا و  ناـیتا  یلع  ریعی  لـجرلا 
برـشلا تیءار  رهظ و  دق  رامقلا  تیءار  روزلا و  یلع  ةریثک  لجوزع  هللااب  نامیالا  تیءار  برـشلا و  ماعطلا و  نم  ینذلاب  یـضری  هتیراج و 

دحا يرتجیال  دحا و  اهعنمیال  اهبرمی  ترهظ  دق  یهالملا  تیءار  رفکلا و  لهال  نهسفنا  نلذبی  ءاسنلا  تیءار  عنام و  هیلع  سیل  ارهاظ  عابت 
نم تیءار  تیبلا و  لها  انمتـشب  حدتمی  نم  ةالولا  نم  سانلا  برقا  تیءار  هناطلـس و  فاخی  يذـلا  هلذتـسی  فیرـشلا  تیءار  اهعنم و  یلع 

عامتسا سانلا  یلع  فخ  هعامتسا و  سانلا  یلع  لقث  دق  نآرقلا  تیءار  هیف  سفانی  لوقلا  نم  روزلا  تیءار  هتداهـش و  لبقیال  روزی و  انبحی 
تفرخز و دـق  دـجاسملا  تیءار  ءاوهالاب و  اهیف  لمع  تلطع و  دـق  دودـحلا  تیءار  هناسل و  نم  افوخ  راجلا  مرکی  راجلا  تیءار  لـطابلا و 

حلمتست ۀبیغلا  تیءار  اشف و  دق  یغبلا  تیءار  ۀمیمنلاب و  یـسلاو  رهظ  دق  رـشلا  تیءار  بذکلا و  يرتفملا  سانلا  دنع  سانلا  قدصا  تیءار 
لیدا دق  بارخلا  تیءار  نم و  ؤملا  رفاکلل  لذی  ناطلسلا  تیءار  هللا و  ریغل  داهجلا  جحلا و  بلط  تیءار  اضعب و  مهـضعب  سانلا  اهبرـشبی  و 

ۀـسائرلا بلطی  لجرلا  تیءار  اهب و  فختـسی  ءامدـلا  کفـس  تیءار  نازیملا و  لایکملا و  سخب  نم  هتـشیعم  لجرلا  تیءار  نارمعلا و  نم 
مل ریثکلا  لاملا  هدنع  لجرلا  تیءار  اهب و  فختسا  دق  ةولصلا  تیءار  رومالا و  هیلا  دنست  یقتیل و  ناسللا  ثبخب  هسفن  رهشی  ایندلا و  ضرعل 

حبـصی ناوشن و  یـسمی  لجرلا  تیءار  رثک و  دـق  جرهلا  تیءار  هنافکا و  عابت  يذ و  ؤی  هربق و  نم  رـشنی  تیملا  تیءار  هکلم و  ذـنم  هکزی 
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ةالـصم و یلا  جرخی  لجرلا  تیءار  اضعب و  اهـضعب  سرفت  مئاهبلا  تیءار  حـکنت و  مئاـهبلا  تیءار  هیف و  ساـنلا  لوقی  اـمب  متهیـال  نارکس 
رهظ دـق  تحـسلا  تیءار  مهیلع و  رکذـلا  لـقث  مهنیعا و  تدـمج  تسق و  دـق  ساـنلا  بولق  تیءار  هباـیث و  نم  یـش ء  هیلع  سیل  عجری و 
بلغ نم  عم  سانلا  تیءار  ۀسائرلا و  ایندلا و  بلطی  نیدلا  ریغل  هقفتی  هیقفلا  تیءار  سانلا و  هاریل  یلصی  امنا  یلـصملا  تیءار  هیف و  سفانی 

عنام و ال مهعنمی  هللا ال  بحی  امب ال  امهیف  لمعی  نم  نیمرحلا  تیءار  مظعی و  حدمی و  مارحلا  بلاط  ریعی و  مذی و  لالحلا  بلاط  تیءار  و 
فورعملاب رمءای  قحلا و  نم  یـشب ء  ملکتی  لجرلا  تیءار  نیمرحلا و  یف  ةرهاظ  فزاعملا  تیءار  دحا و  حـیبقلا  لمعلا  نیب  مهنیب و  لوحی 

لهاب نودـتقی  ضعب و  یلا  مهـضعب  رظنی  سانلا  تیءار  عوضوم و  کـنع  اذـه  لوقیف  هسفن  یف  هحـصنی  نم  هیلا  موقیف  رکنملا  نع  یهنی  و 
نم هیف  ثدحی  ماع  لک  تیءار  دـحا و  هل  عزقی  الف  هبزهی  تیملا  تیءار  دـحا و  هکلـسیال  ایلاخ  هقیرط  ریخلا و  کلـسم  تیءار  رورـشلا و 
ریغل محریو  هب  کحـضلا  یلع  یطعی  جاتحملا  تیءار  ءاینغالا و  الا  نوعباتیال  سلاجملا  قلخلا و  تیءار  ناـک و  اـمم  رثکا  رـشلا  ۀـعدبلا و 

سانلا نم  افوخت  ارکنم  دـحا  رکنیال  مئاهبلا  دـفاست  مک  نودـفاستی  سانلا  تیءار  دـحا و  اهل  عزفیال  ءامـسلا  یف  تاـیالا  تیءار  هللا و  هجو 
ءوسا نم  اناک  نیدلاولاب و  فختـسا  رهظ و  دق  قوقعلا  تیءار  هللا و  ۀـعاط  یف  ریـسیلا  عنمی  هللا و  ۀـعاط  ریغ  یف  ریثکلا  قفنی  لجرلا  تیءار 

يوه و هیف  نهل  ام  الا  یت  ؤیال  رما  لک  نبلغ  کلملا و  یلع  نبلغ  دـق  ءاسنلا  تیءار  امهیلع و  يرتفی  ناب  حرفی  دـلولا و  دـنع  ـالاح  ساـنلا 
نم میظعلا  بنذلا  هیف  بسکی  ملو  موی  هبرم  اذا  لجرلا  تیءار  امهتومب و  حرفی  هیدـلاو و  یلع  وعدـی  هیبا و  یلع  يرتفی  لجرلا  نبا  تیءار 

تیءار هرمع و  نم  ۀعیـضو  هیلع  مویلا  کـلذ  نا  بسحی  اـنیزح  اـبیئک  رکـسم  برـش  وا  مارح  نایـشغ  وا  نازیم  وا  لاـیکم  سخب  وا  روـجف 
اـهب و ياودـتی  رمخلا  تیءار  روـمخلا و  اـهب  برـشی  اـهبرماقتی و  روزلا و  یف  مسقت  یبرقلا  يوذ  لاوـما  تیءار  ماـعطلا و  رکتحی  ناطلـسلا 

تیءارو هب  نیدـتلا  كرت  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملا و  اب  رمالا  كرت  یف  اووتـسا  دـق  سانلا  تیءار  اهب و  یفـشتسی  ضیرملل و  فصوت 
نمم ۀیشتحم  دجاسملا  تیءار  رجالاب و  ةالصلا  رجالاب و  ناذالا  تیءار  كرحتال و  قحلا  لها  حایر  ۀمئاد و  قافنلا  لها  نیقفانملا و  حایر 

لقعیال وهف  سانلاب  یلصی  نارکسلا  تیءار  رکسملا و  بارش  اهیف  نوفصاوتی  قحلا و  لها  موحل  لکا  ۀیبرغلل و  اهیف  نوعمتجم  هللا  فاخیال 
هحالـصب و ثدحی  یماتیلا  لاوما  لکا  نم  تیءار  هرکـسب و  رذعی  بقاعیال و  كرت  فیخ و  یقتاو و  مرکا  رکـس  اذا  رکـسلاب و  ناشیال  و 
قوسفلا و لهال  ةالولا  هتعـضو  دـق  ثاریملا  تیءار  عمطلل و  ۀـنوخلا  نونمتءای  ةالولا  تیءار  هللا و  رما  ام  فـالخب  نوضقی  ةاـضقلا  تیءار 

تیءار رمءای و  اـمب  لـئاقلا  لـمعیال  يوقتلاـب و  اـهیلع  رم  ؤی  رباـنملا  تیءار  نوهتـشی و  اـم  مهنولخی و  مهنم و  نوذـخءای  هللا  یلع  ةءارجلا 
مهجورف مهنوطب و  مهمه  سانلا  تیءار  سانلا و  بلطل  یطعت  هللا و  هجو  اهبادریال  ۀعافشلاب  ۀقدصلا  تیءار  اهتاقواب و  فختسا  دق  ةالصلا 

لجوزع هللا  نم  تبلطا  رذـح و  یلع  نکف  تسرد  دـق  قحلا  مالعا  تیءار  مهیلع و  ۀـلبقم  ایندـلا  تیءار  اوحکن و  امب  اولکا و  امب  نولاـبیال 
هیلع مه  ام  فالخ  یف  لجوزع )  هللا  كاریل  دهتجا  ابقرتم و  نکف  مهبادری  رمال  مهلهمی  امنا  و   ) لجوزع هللا  طخس  یف  سانلا  ملعا  ةاجنلا و 

نا هللا و  ۀـمحر  یلا  تلجع  هیف  مه  اـمم  تجرخ  دـق  تنک  اولتبا و  ترخا  نا  هللا و  ۀـمحر  یلا  تلجع  مهیف  تنک  باذـعلا و  مهب  لزن  ناـف 
ام بیرق  هللا  ۀمحر  نا  نینـسحملا و  رجا  عیـضی  هللا ال  نا  ملعا  لجوزع و  هللا  یلع  ةءارجلا  نم  هیف  مه  امم  تجرخ  دق  تنک  اولتبا و  ترخا 

( 148  . ) نینسحملا
هارمه يزور  دندومرف : ترضح  نآ  دمآ ، نایم  هب  نایعیش  يراتفرگ  و  ایند ) رما  رد   ) سابع ینب  تیقفوم  زا  نخـس  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد 

نم دندوب و  تکرح  رد  یناوارف  نایرکشل  وا  پچ  تسار و  نیفرط  زا  دوب و  بسا  رب  راوس  وا  هک  یلاح  رد  مدوب  یـسابع )  هفیلخ   ) روصنم
راوازـس هللادـبع !  ابا  ای  تفگ :  نم  هب  دوب  رورغم  دوخ  تکوش  هب  هک  یلاح  نیع  رد  روصنم  مدرک .  یم  تکرح  یغالا  رب  راوس  يو  راـنک 

زا دیتسه  یلوا  قحا و  تیب  لها  امش  هک  دییوگن  مدرم  هب  دیشاب و  لاحشوخ  تسا  هداد  ام  هب  دنوادخ  هک  یتزع  تردق و  زا  امش  هک  تسا 
امش هب  نم  نابز  زا  نخس  نیا  هک  یـسک  نآ  متفگ :  روصنم  هب  نم  میوشب .  نیبدب  ناتناتـسود  امـش و  هب  تبـسنام  ات  تفالخ ،  دروم  رد  ام 
یم تسود  مدرم  متفگ :  وا  هب  يا ؟  هدزن  ار  فرح  نیا  هک  يروخ  یم  دـنگوس  اـیآ  تفگ :  نم  هب  روـصنم  دـیوگ . یم  غورد  تسا  هتفگ 

 . تسا ام  هب  امـش  جایتحا  زا  شیب  امـش  هب  ام  زاین  دیراپـسم . شوگ  اهنآ  هب  دـنزاس ؛ هنیک  زا  رپ  ام  زا  ار  امـش  بلق  دـننک و  داسف  هک  دـنراد 
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امـش میـسر ؟  یم  تموکح  هب  سابع )  ینب   ) ام ایآ  هک  مدرک  لا  ؤس  امـش  زا  زور  کی  دـیراد  رطاخ  هب  تفگ :  نم  هب  روصنم  سپ  ( 149)
هب امـش  تسد  هکنیا  ات  دـیتسه  نآ  رب  تموکح  ایند و  رظن  زا  تعـسو  رد  هراومه  امـش  هتـسویپ ؛  ینـالوط و  سب  یتموکح  يرآ ،  دـیتفگ 

مدش هجوتم  دنک . یم  دوبان  ار  امـش  تنطلـس  دریگ و  یم  مشخ  دـنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دوشب ؛ هدولآ  مارح  هام  رد  مه  نآ  ام  نوخ  نتخیر 
وت هک  متفگن  نم  دـنک و  ظفح  الب  نیا  زا  ار  وت  دـنوادخ  دـیاش  متفگ :  وا  هب  اذـل  تسا ؛  هدرک  ظفح  مدوب  هتفگ  وا  هب  البق  هک  ار  یثیدـح 

ندید هب  ام  ناتسود  زا  یکی  متشگرب  ملزنم  هب  یتقو  دش . تکاس  سپ  دنکب . ار  راک  نیا  تناشیوخ  زا  یـسک  دیاش  يزیر ؛  یم  ار  ام  نوخ 
درک یم  تبحص  امـش  اب  يروط  تسا و  بسا  رب  راوس  وا  دیتسه و  یغالا  رب  راوس  روصنم  هارمه  مدید  مدرگ ،  تنابرق  تفگ :  دمآ و  نم 

روصنم هکنآ  لاـح  هاگتـسد و  نیا  رما و  نیا  بحاـص  تسا و  دـنوادخ  تجح  اـقآ  نیا  متفگ  مدوـخ  شیپ  تسامـش .  زا  رترب  ییوـگ  هک 
بکرم رب  راوس  دنک و  یم  لمع  دنوادخ  ياضر  فالخرب  دزیر و  یم  ار  اهنآ  نوخ  دشک و  یم  ار  ءایبنا  نادنزرف  تسا و  دنوادخ  نمـشد 

متـسد زا  منید  هک  مدیـسرت  دشاب و  روط  نیا  دیاب  ارچ  هک  دش  ادیپ  ملد  رد  یکـش  دیتسه . یغالا  رب  راوس  امـش  هکنآ  لاح  تسا و  تردـق 
تکرح رد  هکئـالم  زا  یجاوفا  نم  رـس  تشپ  ور و  يوـلج  پچ و  تسار و  فرط  رد  هک  يدـید  یم  وـت  رگا  متفگ :  تسود  نآ  هب  دورب .
نونکا تفگ :  مالّـسلا )  هیلع  قداص  ماما   ) نم هب  یعیـش  يدرم  نآ  دـمآ . یم  زیچان  ترظن  رد  روصنم  تکوش  توطـس و  هنیآ  ره  دنتـسه 
تحار نارابج  نیا  تسد  زا  ام  یک  دوب و  دـهاوخ  ایند  رد  یک  ات  لطاب  تموکح  نیا  هللا !  لوسر  نبا  ای  تفگ :  هاگنآ  تفرگ .  مارآ  ملد 

رما نیا  هک  یناد  یم  ایآ  متفگ :  مناد .  یم  ارچ ، تفگ :  دوب ؟ دـهاوخ  یتدـم  یتلود  ره  يارب  هک  یناد  یمن  ایآ  متفگ :  وا  هب  میوش ؟  یم 
دنوادـخ هک  ار  هچنآ  رگا  وت  متفگ :  تسود  نآ  هب  دـمآ ؟ دـهاوخ  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  زا  رتدوز  دـیایب  دـهاوخب  یتقو  اـم ) تموکح  )

وت و يدرک .  یمن  بجعت  تسا )  هدومرف  ررقم  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ییاهباذع  زا  هیانک   ) یتسناد یم  تسا  هدرک  ایهم  نانآ  يارب  گرزب 
تـسا هدومرف  قلخ  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  یباذع  نآ  دننام  دیناوت  یمن  دینک  هتـشابنا  مه  يور  ار  اهتردـق  مامت  دیـشوکب و  رگا  مدرم  همه 

ؤم زا  دوصقم   ) تسا ناگدنروآ  نامیا  ناربمایپ و  دـنوادخ و  صوصخم  تزع  اریز  دـهدن ، بیرف  ار  وت  ناطیـش  شاب  بقارم  دـینک . هدامآ 
یناد یمن  ایآ  دـننک . یمن  كرد  ار  تقیقح  نیا  ناقفانم  هتبلا  هک  دنتـسه ) نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  همئا  ترابع ،  نیا  رد  نانم 

دوب ؟ دهاوخن  ام  اب  ترخآ  ملاع  رد  ادرف  دنک ، ربص  اهسرت  اهتیذا و  لباقم  رد  و  ام ) تموکح   ) دشاب ام  رما  رظتنم  هک  یسک 
:( دیامرف یم  نایب  ار  روهظ  ياه  هناشن  مالّسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  )

روهظ ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح 
روهظ  ياه  هناشن  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
رظن هب  ـالیذ  هک  هدرک  ناـیب  یثیدـح  مالّـسلا  هـیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع  همئـالا  نماـث  ترـضح  سدـقم  دوـجو  زا  بوـبحم  نـب  نـسح 

دسر : یم  زیزع  ناگدنناوخ 
ءامـسلا و لها  هیلع  یکبی  يدلو  نم  ثلاثلا  ۀعیـشلا  نادقف  دنع  کلذ  ۀجیلو و  ۀناطب و  لک  اهیف  طقـسی  ملیـص  ءامـص  ۀنتف  نم  دبال  لاق  هنا 

امک دعب  نم  هعمسی  ءادن  اودون  دقو  نونوکی  امرـسا  مهب  یناک  نیعملا  ءاملا  دقف  دنع  نیزح  نارح  فسءاتم  نم  ؤم  نم  مک  ضرالا و  لها 
نم تاوصا  ۀثالث  بجر  یف  نودانی  مالّـسلا )  هیلع  لاق   ) وه ءادن  يا  تلقف و  نیرفاکلل  اباذـع  نینم و  ؤملل  ۀـمحر  نوکی  برق  نم  هعمـسی 
نیع وحن  ازراب  اندب  نوری  ثلاثلا  توصلاو  نینم  ؤملا  رـشعم  ای  ۀفزالا  تفزا  یناثلا  توصلا  نیملاظلا و  یلع  هللا  ۀـنعل  الا  اهنم  اتوص  ءامـسلا 
ثعب هللا  نا  لوقی  سمـشلا  نرق  یف  يری  ندب  توصلا  و  يریمحلا )  ۀیاور  یف  و   ) نیملاظلا كاله  یف  رک  دق  نینم  ؤملاریما  اذـه  سمـشلا 

 . نینم ؤم  موق  رودـص  هللا  یفـشی  ءایحا و  اوناک  ول  سانلا  دوت  جرفلا و  سانلا  یتءای  کلذ  دـنعف  اـعیمج  ـالاق  اوعیطا و  هل و  اوعمـساف  اـنالف 
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( 199)
یتسود و ياهدـس  مامت  هک  دریگب  ار  مدرم  نماد  نک  ناینب  ییالب و  گرزب و  تخـس و  يا  هنتف  دـیاب  راـچان  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما 
هک تسا  یتقو  رد  اهالب  اهیتخـس و  نیا  و  دشابن ) یهاگهانپ   ) دوش هدـیبوک  مهرد  یتسود  یموق و  ياهدامتعا  يدـنواشیوخ و  ياه  هطبار 

ندوب ناهنپ  دشاب .) بیاغ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دنک و  تافو  يرکـسع  نسح  ماما  ینعی   ) دنهدب تسد  زا  ار  مدنزرف  نیموس  هعیش 
نیا رد  هک  نامیا  اب  دارفا  رایـسب  هچ  دـننک و  یم  هیرگ  وا  قارف  زا  وا و  رب  نیمز  لـها  زین  اهنامـسآ و  ناـنکاس  هک  تسا  نیگنـس  نادـنچ  وا 

رد هک  ار  ناـنآ  یلاحـشوخ  رورـس و  منیب  یم  ییوگ  دـنبای . یمن  تسد  نیعم )  ءاـم   ) اراوگ بآ  هب  دـنزوس و  یم  نارجه  شتآ  رد  ناـمز 
و دنونـش ) یم  همه   ) تسا ناسکی  دنرود  ای  کیدزن  هک  ییاهنآ  يارب  ادص  نیا  ندینـش  دهد . یم  تسد  اهنآ  هب  ادـص  کی  ندینـش  هجیتن 

كرابم هام  رد  ادص  هس  دندومرف : تسیچ ؟  ادـن  نآ  مدرک :  ضرع  نارفاک .  يارب  تسا  باذـع  نامیا و  لها  يارب  تسا  تمحر  ادـن  نآ 
نامسآ :  زا  هتبلا  دوش  یم  هدینش  بجر 

دنا . نوعلم  رود و  دنوادخ  تمحر  زا  نارگمتس  هک  دیشاب  هاگآ  لوا . 
نانم .)!  ؤم  هورگ  يا  هدنوش  کیدزن  دش  کیدزن   (() نینم ؤملا  رشعم  ای  ۀفزالا  تفزا   .)) مود

كاله يارب  تسا  هتـشگرب  ایند  هب  هک  نینم  ؤملاریما  تسا  نیا  دنز : یم  دایرف  ینامـسآ  هدـنیوگ  دـننیب . یم  دیـشروخ  رد  ار  یندـب  موس . 
تسا .)  مالّسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  سدقم  دوجو  ندب ،  نیا   ) نارگمتس ندرک 

نـسحلا نب  ۀـجح  ینعی   ) نالف نب  نـالف  دـنوادخ  مدرم !  يا  دـیوگ : یم  يا  هدـنیوگ  نامـسآ  زا  موس  توص  دـیوگ : یم  يریمح  تیاور 
زا هک  ییاهنآ  دوش و  یم  جرف  مدرم  همه  يارب  عقوم  نیا  رد  دینک . تعاطا  ار  وا  تسا  بجاو  امش ، رب  تسا  هدومرف  رومءام  ار  يرکسعلا ) 

. دهد یم  افش  ار  نانم  ؤم  ياهلد  دنوادخ  و  دندوب . هدنز  شاک  يا  دننک  یم  وزرآ  دنا  هتفر  ایند  نیا 

روهظ رد  هعیش  عامتجا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 

روهظ  رد  هعیش  عامتجا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما 
روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 

نادلبلا .  عیمج  نم  هتعیش  هیلا  هللا  عمجی  ماق  انمئاق  نا  ول  هللاو 
دنک . یم  عمج  وا  فارطا  رد  ناهج  رساترس  زا  ار  شنایعیش  مامت  دنوادخ  دنک  مایق  ام  يدهم  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

دندومرف : تسیچ ؟  مئاق  هناشن  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  هب  دیوگ : یم  تلصابا 
مرهیال نا  هتامالع  نا  اهنودام و  وا  ۀنس  نیعبرا  نبا  هبسحیل  رظانلا  نا  یتح  رظنملا  باش  نسلا  خیش  نوکی  نا  هتمالع  لاق  مکمئاق  ۀمالع  ام 

( 200  .) هلجا هیتءای  یتح  مایالا  یلایللا و  رورمب 
ارف ات  دراد و  رتمک  ای  لاس  لهچ  وا  دـنک  یم  لایخ  هدـننیب  هکیروطب  تسا  رظنم  ناوج  نس و  گرزب  هک  تسا  نیا  ام  مئاـق  مئـالع  زا  یکی 

دش . دهاوخن  رهاظ  وا  رد  يریپ  رثا  گرم  ندیسر 
دنتسه . وا  هدارا  موکحم  ناهج  نیا  یعیبط  ننس  نیناوق و  مامت  هک  یتسه  ملاع  ياورنامرف  هللا و  ۀفیلخ  ینعم  تسا  نیا 

نآ هک  دنک  یم  لقن  ءادفلا  هل  یحور  هللا  ۀیقب  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  باب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  یطنزب 
دنیامرف : یم  ترضح 

( 201 . ) اذه اذه و  لوقی  فک  حلاص و  نب  بیعش  یناورملا و  ینامیلا و  ینایفسلا و  رمالا  اذه  لبق 
دوش : یم  هدید  تمالع  جنپ  مالّسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  مدنزرف  مایق  همدقم  رد 

ینایفس  جورخ  . 1
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ینامی  مایق  . 2
یناورم  جورخ  . 3

حلاص  نب  بیعش  . 4
. دنهدب ناشن  رگیدکی  هب  ار  نآ  دارفا  هکیروطب  نامسآ  زا  یتسد  ندمآ  نوریب  . 5

روهظ ياه  هناشن  همئا و  باحصا  مالسلاامهیلع و  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  همئا و  باحصا  مالسلاامهیلع و  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح 
روهظ  ياه  هناشن  همئا و  باحصا  مالسلاامهیلع و  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
دندومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  ای  نسح  ماما  ترضح  زا  لیفن  تنب  هریمع 

ضعب و نم  مکضعب  ءاربی  یتح  روهظ ) رما   ) نورظنت يذلا  رمالا  نوکی  لوقی ال  امهیلع  هللا  مالس  یلع  نب  نیسحلا )   ) نسحلا تعمس  تلاق 
لاقف ریخ  نم  نامزلا  کلذ  یف  اـم  هل  تلقف  اـضعب  مکـضعب  نعلی  رفکلاـب و  ضعب  یلع  مکـضعب  دهـشی  ضعب و  هوجو  یف  مکـضعب  لـفتی 

( 202  . ) هلک کلذ  عفدی  انمئاق و  موقی  نامزلا  کلذ  یف  هلک  ریخلا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا 
ریز : ياه  هناشن  ندمآ  دوجو  هب  زا  دعب  رگم  دش  دهاوخن  ققحم  ام ) يدهم  روهظ   ) دیتخود مشچ  نآ )  هب   ) هک يرما 

شیوخ .  ردارب  زا  ناملسم  نم و  ؤم  نتسج  يرازیب  . 1
دنزادنا . یم  رگیدکی  تروص  هب  ناهد  بآ  . 2

دنهد . یم  رگید  یضعب  رفک  رب  تداهش  یضعب  . 3
دننک . یم  نعل  ار  يرگید  ناناملسم  زا  یضعب  . 4

؛  تسا نامز  نیا  رد  اهیبوخ  تاریخ و  مامت  تسین ،  روط  نیا  دندومرف : دوب ؟ دـهاوخن  نامز  نیا  رد  يریخ  سپ  مدرک :  ضرع  دـیوگ  یم 
هجرف .-  لجع  مهللا  درب -  یم  نیب  زا  ار  هدش  رکذ  همومذم  تافص  مامت  دنک و  یم  مایق  ام  مئاق  نوچ 

دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  رسای  رامع  زا  ناذاش  نب  لضف 
ضرالا یف  بورحلا  ترثک  مورلا و  كرتلا  فلاخ  اذاف  اـهتداق  اورت  یتح  اوفک  ضرـالا و  اومزلاـف  ناـمزلا  رخآ  یف  مکیبن  تیب  لـها  ةوعد 

( 203 . ) اهدجسم طئاح  برخی  برتقا و  دق  رش  نم  مزال  لیو  قشمد  روس  یلع  دانم  يدانی 
ات دـیزاس  هشیپ  ربص  دـینکن و  تکرح  دوخ  ياج  زا  دیـشاب و  دوخ  ياه  هناخ  مزالم  تسا .  ناـمزلارخآ  رد  امـش  ربماـیپ  تیب  لـها  توعد 

قـشمد هزاورد  رب  يدانم  دریگ  الاب  نیمز  رد  يزیرنوخ  گنج و  دـنوش و  ریگرد  اهیمور  اب  اهکرت  هاـگره  سپ ،  دـنیبب . ار  ماـیق  ربهر  هکنیا 
دزیر . ورف  قشمد  دجسم  راوید  زین  و  تسا ،  هدش  کیدزن  هک  يرش  زا  ياو  هک  دز  دهاوخ  دایرف 

تسا :  هدومرف  لقن  ریبج  نب  دعیس  زا  شتبیغ  باتک  رد  یسوط )   ) هفئاطلا خیش 
( 204 . ) اهتکرب اهرثآ و  يری  ةرطم  نیرشع  اعبرا و  رطمت  يدهملا  اهیف  موقی  یتلا  ۀنسلا 

هدید اهناراب  نآ  تاکرب  راثآ و  دراب و  یم  ناراب  تعاس  راهچ  تسیب و  دننک  یم  مایق  ءادفلا  هل  انحاورا  يدـهم  ترـضح  هک  یلاس  نآ  رد 
دوش . یم 

دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  هفینح  دمحم  بانج  زا  رشب  نب  دمحم 
ناوخالا اوفجی  ملو  کلذ  نوکی  نامزلا  ضعی  ملو  کلذ  نوکی  ینا  لاق  مث  هسءار  كرحف  لاق )  ( ؟  یتم یتح  رمالا  اذـه  لاط  دـق  هل  تلق 

اهروس و ریغی  اهرودـص و  رفکی  اهروتـس و  کـتهیف  نیوزق  نم  قیدـنزلا  مقی  ملو  کـلذ  نوکی  ینا  ناطلـسلا  ملظی  ملو  کـلذ  نوکی  ینا 
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كاـب هنید و  یلع  یکبی  كاـب  ناـیکاب  موقی  یتح  رفک  هعباـت  نم  رقتفا و  هلزتـعا  نم  هلتق و  هبراـح  نم  هکردا و  هنمرف  نم  اـهتجهب  بهذـی 
( 205  . ) هایند یلع  یکبی 

 ، هداد ناکت  ار  كرابم  رـس  سپ ،  دش ؟ دـهاوخ  یـسک  رما  نیا  تسا .  هدیـشک  لوط  امـش  تلود  مایق و  هک  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب 
هرابرد ناطلـس  هکنآ  لاح  مایق و  نآ  تساجک  تسا .  هدرکن  اـفج  ردارب  هراـبرد  ردارب  هدـشن و  نوگرگد  ناـهج  عاـضوا  زونه  دـندومرف :

دردب و ار  تمـصع  ياه  هدرپ  هک  تسا  هدرکن  تکرح  نیوزق  زا  یقیدـنز  هکنآ  لاح  تموکح و  نآ  تساجک  تسا .  هدرکن  ملظ  تیعر 
دریگ یم  ار  وا  دنک  رارف  وا  زا  هک  یسک  دربب ؟ نیب  زا  ار  نآ  تجهب  توارط و  دهد و  رییغت  ار  نآ  ياهراوید  دنک ، رفک  زا  هتـشابنا  ار  اهبلق 

دیامن تعباتم  وا  زا  هک  یسک  نآ  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  رقف  دنک  رایتخا  ینیـشن  هناخ  هک  یـسک  دشک و  یم  ار  وا  دگنجب  وا  اب  یـسک  ره  و 
زا تسا  هیانک   ) ترخآ رب  رگید  مشچ  اب  دـنک و  هیرگ  دوخ  يایند  رب  مشچ  کی  اب  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راـک  ماجنارـس  دوش . یم  رفاـک 

دشاب .) وا  تایانج  ناضر و  مایق  هب  هراشا  تسا  نکمم  تسیرگ و  دهاوخ  دوخ  يایند  رب  هک  يرگید  نید و  رب  هک  یسک 
هک :  دهد  یم  ربخ  ملسم  نب  دمحم 

هیلجر یلع  ماق  الا  دعاق  دعق و ال  الا  مئاق  ماق و ال  الا  دقار  یقبیالف  برغملا  یلا  قرشملا  نیب  ام  عمسیف  مئاقلا  مساب  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی 
( 206  . ) نیمالا حورلا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  توص  وه  توصلا و  کلذ  نم 

ات قرـشم  زا  نیمز  يور  مدرم  همه  دـنک و  یم  یفرعم  دـنز و  یم  ادـص  مسا  هب  ار  ءادـفلا ) هل  انحاورا   ) دـمحم لآ  مئاق  ترـضح  يداـنم ، 
هداتسیا هک  يا  هتسد  نآ  دنتسیا و  یم  دنوش و  یم  رادیب  دنتـسه  باوخ  هک  ییاهنآ  دنونـش . یم  ار  ادص  نیا  تسودنیا  نیب  هچنآ  برغم و 

 . تسا مالّسلا  هیلع  نیمالا  حور  لیئربج  يادص  نیا  دنتسیا و  یم  دنزیخ و  یم  رب  ادص  نیا  تبیه  زا  دنا  هتسشن  هک  يدارفا  دننیشن ؛ یم  دنا 
هلابند هراتـس  ناونع  تحت  ءادفلا  هل  یحور  هللا  ۀیقب  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  هب  دوخ  باتک  رد  هماقم  هللا  یلعا  سواط  نب  دـیس 

دنا : هدومرف  هراشا  نینچ  غورفرپ  اما  راد 
( 207 . ) ردبلا ۀلیل  رمقلا  ةءاضءاک  ضرالا  لهال  یضی ء  بنذ  هل  يدهملا  جورخ  لبق  قرشملا  نم  مجن  علطی 

هام دننام  دننک ، یم  هدافتسا  رون  زا  نیمز  هرک  نانکاس  مامت  هک  دوش  یم  علاط  راد  هلابند  هراتس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  جورخ  زا  لبق 
( 208  . ) تسا نینچ  روهظ  زا  لبق  هراتس  نیا  دزاس . یم  رون  رد  قرغ  ار  ناهج  هک  هدراهچ  بش 

قوف تیمها  رطاخ  هب  نآ  حورشم  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  يرسک  ناویا  اب  طابترا  رد  بوشآ  رهـش  نبا  زا  هماقم  هللا  یلعا  سواط  نب  دیس 
نب دیـس  هتفگ  هب  هتبلا  دـشاب . رث  ؤم  نامدـئاقع  میکحت  رد  ام  همه  يارب  تسا  دـیما  دریگ . یم  رارق  زیزع  ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  شا  هداعلا 

 (( (. بقانم  )) زا متشه  دلج  رد   ) تسا هدومرف  لقن  ءادفلا  هل  یحور  مئاق  ترـضح  تماما  باب  رد  ار  بلطم  نیا  بوشآ  رهـش  نبا  سواط 
هک :  تسا  هداد  ربخ  یناجشون  یلع  نب  دمحم 

لاقف ناویـالا  باـبب  فقوف  هتیب  لـها  یف  اـبر  اـهرجدزی  جرخف  سرفلا  نم  لـیتق  فلا  نیـسمخ  نع  اـهئالجنا  هیـسداقلا و  مویب  درجزی  ربخا 
یملیدلا نامیلس  لاق  هناوا  نآ  الو  هنامز  ندی  مل  يدلو  نم  لجر  وا  انا  کیلا  عجار  کنع و  فرـصنم  اذ  انا  اه  ناویالا  اهیا  کیلع  مالـسلا 

نم رایرهـش  نبا  درجزی  هدلو  دقو  يدلو  نم  سداسلا  مکمئاق  کلذ  لاق  يدلو  نم  لجر  وا  هلوق  ینعم  نع  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  تلءاسف 
قداصلا نا  اهنم  تایآ  ثیدحلا  اذه  یف  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  نم  هدلو  وهف  درجزی  تنب  وناب  رهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ما  لبق 
نیرهاطلا هئابآ  نع  هللا و  بناج  نم  کلذ  ملع  نوکی  نا  دـب  الف  هیلع  لاحلا  ترج  امک  هدـلو  نم  سداسلا  وه  مئاقلا  نا  ربخا  مالّـسلا  هیلع 

نم مالّـسلا  هیلع  هدلو  نم  سداسلل  ددجت  امل  لقنلا  قدـصت  اهنم  هدـلو و  نم  سداسلا  یلا  لصتم  بقع  هل  نوکی  هنا  ملعی  ناک  فیک  الاو 
ۀفرعم اهنم  اهراثآ و  يرـسک و  رود  عیمج  مده  دقو  نالا  یلا  ناویالا  ءاقب  اهنم  هلبق و  هئابآ  نم  دحا  یف  کلذ  دـقتعی  ملو  مئاقلا  هنا  داقتعا 

( 209  . ) ۀغلابلا ۀجحلا  هللاو  مهداقتعا  یف  ةوبنلا  تیب  لها  قیدصت  کلذ و  دیدحت  اهریغ  وا  موجنلا  قیرطب  يرسک 
، دش شا  هداوناخ  درجدزی و  نتخیرگ  هب  رجنم  هک  یناریا  زابرس  رازه  هاجنپ  ندش  هتشک  ناناملـسم و  اب  تسکـش  رد  ناریا  هاشداپ  درجدزی 
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وت رب  مالـس  تفگ :  داتـسیا و  نئادم  یهاشداپ  ناویا  رد  دمآ  دندرک  یم  رارف  شتیب  لها  شدوخ و  هک  یلاح  رد  درجدزی  سپ  دیوگ : یم 
نم دوخ  ای  مدرگ :  یم  زاب  وت  يوس  هب  هک  دشک  یمن  یلوط  اما  مورب ،  موشب و  ادج  وت  زا  هک  مریزگان  نم  نونکا  نم !  یهاشداپ  ناویا  يا 

زا یکی  ای  نم  دوخ  ای   ) درجدزی مالک  ینعم  مدیـسرپ :  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  یملید  نامیلـس  نم .  نادـنزرف  زا  یکی  اـی 
فرط زا  هک  تسا  نم  دنزرف  نیمشش  هک  تسامـش  مئاق  وا  تسا و  نم  نادنزرف  زا  يدرم  نیا  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟  نم )  نادنزرف 

ترضح رسمه  درجدزی  رتخد  ونابرهش  هدوب و  درجدزی  هون  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نوچ )  ( ؛  تسا درجدزی  دنزرف  ردام 
سواط نب  دیس  موحرم  دوش .) یم  درجدزی  هون  ردام  فرط  زا  ءادفلا  هل  یحور  هللا  ۀیقب  ترضح  نیاربانب ،   ) تسا مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تسا :  دنوادخ  تردق  زا  یتایآ  تیاور  نیا  رد  دیامرف : یم 
ءابآ ای  دـنوادخ  فرط  زا  دـبال  تسا  ترـضح  نآ  مشـش  دـنزرف  مئاق  ترـضح  هک  هداد  ربخ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  هکنیا  . 1
دیآ یم  دوجو  هب  يدرم  وا  باقعا  زا  هک  هتـسناد  یم  اجک  زا  الاو  تسامـش ،  مشـش  دنزرف  مئاق  ترـضح  هک  هدش  هتفگ  وا  هب  شا  یمارگ 

تسا ؟  مئاق  شمان  هک 
مه نآ  نالا ،  ات  تسا  هدنام  ناویا  طقف  تسا  هدـش  ناریو  يرـسک  ياه  هناخ  اهرـصق و  اهخاک و  مامت  هکنیا  دـنوادخ  تردـق  تایآ  زا  . 2

تسا .  هدنام  نامسآ  نیمز و  نایم  هک  عافترا  نآ  اب  یناویا 
نئادم ناویا  تمس  هب  ددرگ  یمرب  دیآ و  یم  دوجو  هب  وا  زا  يدنزرف  هدنیآ  رد  هکنیا  زا  هریغ  ای  موجن  ملع  قیرط  زا  يرسک  نتشاد  ربخ  . 3

دوب .) دهاوخ  هلهس -  دجسم  قارع -  رد  ءادفلا  هل  یحور  يدهم  ترضح  تنطلس  زکرم  اقافتا  )
 ، لاح ره  هب  دـش . دـهاوخ  نینچ  هدـنیآ  رد  هک  دـشاب  هدرک  يراج  درجدزی  ناـبز  رب  هاـگآدوخان  بیغ  ملاـع  تسا  نکمم  هکنیا  رگید  . 4

. دنامن یسک  يارب  يا  هناهب  هار  ات  دوشب  مامت  فلتخم  ياهتروص  هب  شناگدنب  رب  دیاب  دنوادخ  ياهتجح 

تعامج تنس و  لها  ربتعم  بتک  رد  روهظ  ياه  هناشن 

تعامج  تنس و  لها  ربتعم  بتک  رد  روهظ  ياه  هناشن 
تعامج  تنس و  لها  ربتعم  بتک  رد  روهظ  ياه  هناشن 

روهظ  ياه  هناشن  باتک :  زا  هتفرگرب 
تنـس و لها  ربتعم  اهباتک  رد  هک  ار  شزیزع  يایـصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سدقم  دوجو  زا  هدیـسر  تایاور  لصف  نیا  رد 
ات مینک  یم  ناوـنع  تسا  هدـمآ  روـهظ  مئـالع  باـب  رد  رگید  ربـتعم  ياـهباتک  و  هتـس )  حاحـص   ) اـهنآ نیرتربـتعم  رد  مـه  نآ  تعاـمج ، 

لقن هتـشونن و  باتک  ءادفلا  هل  انحاورا  هللا  ۀیقب  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  مئالع و  هرابرد  هعیـش  ياملع  اهنت  هک  دننادب  زیزع  ناگدنناوخ 
هچنآ اهنآ  ناگرزب  هداد و  رییغت  شدوخ  یلـصا  ریـسم  زا  ار  تماما  تیالو و  رهاظ  بسح  رب  هک  ییاـهنآ  یتح  هکلب  دـنا ، هدرکن  ثیداـحا 
هناشن ترـضح و  نآ  هرابرد  زین   ( کلذ یلع  هل  عبات  رخآ  دـمحم و  لآ  دـمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا   ) دـنا هدرک  دـننکب ، دـیابن 

دنا . هدرک  لقن  هدیدع  تایاور  وا  روهظ  ياه 
غارـس هب  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  اـم ، زیزع  مولظم و  ماـما  هناـمیرک  فاـطلا  دـنوادخ و  تساوخ  هب  کـنیا 

يریگیپ نیعمجا  مهیلع  هللا  مالس  موصعم  نایاوشیپ  زا  هدیـسر  تایاور  عمج  رد  دوشب  تیانع  هک  ییاجنآ  ات  میور و  یم  هدش  دای  ياهباتک 
دشاب . یبوخ  يامنهار  ناناملسم  مومع  يارب  تسا  دیما  درک و  میهاوخ 

تنس  لها  ياهباتک  رد  ءادفلا  هل  یحور  رصع  ماما 
هتینک بلاـط و  یبا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  نب  نـسحلا  نـب  دـمحم 
زازبلا دومحم  نب  زیزعلادـبع  انءابنا  ۀـمئالا .  رخآ  وه  یلاتلا و  رظتنملا و  مئاقلا  نامزلا  بحاص  ۀـجحلا  فلخلا  وه  مساقلاوبا و  هللادـبعوبا و 
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ضرالا ءالمی  یتینکک  هتینک  یمساک و  همسا  يدلو  نم  لجر  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  رمع  نبا  نع 
( 210  . ) يدهملا وه  کلذف  اروج  تئلم  امک  الدع 

نیـسح دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یـسوم  دنزرف  اضرلا  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  وا 
رظتنم و مئاق  نامزلا و  بحاص  تسا و  دـنوادخ  ياهتجح  زا  هدـنامزاب  اهنت  وا  مساـقلاوبا .  هللادـبعوبا و  وا  هینک  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـنزرف 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  دنزرف  زا  زازب  رـسپ  دومحم  دـنزرف  زیزعلادـبع  نابز  زا  ربخ  نیا  موصعم .  ماما  نیرخآ 

لدع زا  رپ  ار  نیمز  تسا  نم  هینک  دننام  وا  هینک  نم و  مسا  دننام  شمـسا  هک  نم  نادنزرف  ترتع و  زا  يدرم  نامزلارخآ  رد  دندومرف : هلآ 
دمحم .) لآ   ) يدهم تسا  نیا  دشاب و  هدش  روج  زا  رپ  هکنانچمه  دنک  یم  داد  و 

ماما  فیرعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
( 211  . ) ۀیلهاجلا ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم 

تسا .  هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره 
دنا : هدومرف  هراشا  یلوصا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تیصخش  اب  طابترا  رد  مالسا  راذگناینب  تیاور  نیا  رد 

نامز .  ره  رد  ماما  ییاسانش  بوجو  . 1
دباین . شیارگ  تیلهاج  هب  ات  دشاب  اطخ  زا  موصعم  دیاب  ماما  . 2

دشاب . هاگآ  مارح ،  بجاو و  زا  معا  مالسا ،  ماکحا  مامت  هب  دیاب  ماما  . 3
دشاب . ییادخ  ملع  وا  ملع  هدش و  باختنا  دنوادخ  فرط  زا  امتح  دیاب  ماما  . 4

تسین .  رسیم  ترخآ  ملاع  ياهتمعن  زا  يرادرب  هرهب  ماما  تخانش  نودب  . 5
دنام . یم  یقاب  ماما  دوجو  هیاس  رد  یتسه  ملاع  ماظن  . 6

تسا .  ماما  ملسم  قح  ناهج  رب  تموکح  فاصوا ،  نیا  اب  . 7
دنک . یم  داد  لدع و  زا  ولمم  روج  ملظ و  زا  ندشرپ  زا  سپ  ار  ناهج  دنوادخ ، تیاهن  یب  تردق  هب  اکتا  اب  هک  تسا  موصعم  ماما  اهنت  . 8

تیودهم .  نایعدم  موصعم و  ریغ  ماما  تماما  یفن  . 9
دنک . هدایپ  عامتجا  رد  ار  نامه  ترضح  نآ  دوش و  نیودت  ملاع  دنوادخ  فرط  زا  دیاب  ینامسآ  ماما  تلود  راک و  همانرب  . 10

یحور و تـالامک  ظاـحل  زا  ترـضح  نآ  ییاسانـش  مالّـسلا )  هیلع  ماـما  تخانـش   ) ثحب نیا  زا  روظنم  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  ناـیاپ ،  رد 
ندش هدایپ  لکـش  یتسه و  ملاع  رب  سدـقم  دوجو  نآ  يالیتسا  تیفیک  گرزب و  دـنوادخ  اب  رورـس  نآ  طابترا  هوحن  زین  تسا و  یمـسج 

اپ زا  زجاع و  تعاضب ،  یب  هدـنب  اهنت  هن  الاو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راگدای  اهنت  نآ  تموکح  همانرب  زیزع و  ماما  نآ  تنطلس 
ؤملاریما هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اذل  دنزجاع . ماما  یعقاو  تخانـش  نایب  زا  زین  ام  ناگرزب  ملـسم  روط  هب  هکلب  متـسه  هدـمآرد 

ار وـت  دـناوت  یمن  يرگید  سک  دـنوادخ  نـم و  زا  ریغ  زین  دسانـش و  یمن  ارم  يرگید  سک  وـت  ادـخ و  زا  ریغ  یلع !  يا  دـندومرف : نـینم 
ار تخانـش  نیا  دیاب  دنناوت و  یم  همه  تسا و  نکمم  یلمع و  تاصخـشم ،  ریاس  ردام و  ردپ و  ظاحل  زا  يرهاظ  تخانـش  هتبلا  دسانـشب .

. دنشاب هتشاد 

همدقم

همدقم 
همدقم 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
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هدوـب و خـیرات  تکرح  نیرتدنمهوکـش  يدـیحوت ،  ياهتـضهن  دـنراد . يرتـشیب  نانمـشد  ناتـسود و  دنـشاب ، تمظع  اـب  هـچره  اـهبالقنا ،
دنا . هتشاد  يدنمورین  فلاخم  قفاوم و  ياهنایرج 

زرم و یب  يرتسگ  تلادع  يزیتس و  كرش  دنلب ، ياهنامرآ  دوب . دهاوخ  نیـشیپ  شخب  ییاهر  ياهتـضهن  زا  شیب  يدهم ،  تضهن  باتزاب 
تخیگنا .  دهاوخ  رب  ار  لدع  دیحوت و  نانمشد  مه  دیرفآ و  دهاوخ  مورحم  نامدرم  لد  رد  روش  مه  نآ ،  لومش  ناهج 

ربارب رد  زین  یکانرطخ  زرو و  هنیک  ینانمـشد  دراد ، راـنک  رد  افـص  اـب  لدـکی و  یناتـسود  هک  هنوگ  ناـمه  بضغ ،  تمحر و  هتـشرف  نآ 
دربشیپ رد  یشقن  هچ  تسا و  مادک  ناشیعامتجا  هاگتـساوخ  تسا و  دنچ  ناشرامـش  دننایک ، ترـضح  ناهارمه  دید  دیاب  تشاد .  دهاوخ 

دوب . دهاوخ  هنوگچ  نافلاخم  اب  ماما ،  دروخرب  هویش  درک و  وج  تسج و  دیاب  يرکف  طخ  حانج و  نیمادک  رد  ار  نانمشد  دنراد . تضهن 
 . میریگ رارق  تریصب  اب  نارظتنم  فص  رد  هتخانش و  رتهب  ار  هار  درک  دهاوخ  کمک  ار  ام  نارای ،  نیزاوم  اهرایعم و  تخانش 

ماما نارای 

ماما  نارای 
ماما  نارای 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
ماجنا هب  ار  شدنمهوکـش  تلاسر  راصنا ، نارجاهم و  یهارمه  ابربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دـنا . یناهج  بالقنا  نیریز  ياهگنـس  ماما ،  ناراـی 

دوخ هنومن و  نادرم  يراکمه  اب  زین ، دوعوم  سر  دایرف  دیرفآ ، گرزب  ياه  هسامح  شدیـشر ،  نارـسفا  تادهاجم  اب  ع )   ) یلع دـناسر و 
دیشخب . دهاوخ  نیمز  نامورحم  هب  ار  تثارو  دروآ  دهاوخ  زاب  ناهج  هب  ار  تلادع  هتخاس 

يروای دنا و  هدوب  ترـضح  نآ  یهارمه  دنموزرآ  هراومه  ناماما ،  ( 470 .) دراد اهتراشا  نادرمناوج  نآ  يالاو  هاگیاج  رب  ام ، ینید  عباـنم 
دنا : هدومرف  یم  يروآدای  هاگ ،  همه  شیوخ ،  ناتسود  هب  ار  هدرک  ناهنپ  هرهچ  نآ 

 ، شباکر رد  هک  ناـنآ  زا  هداد و  رارق  وا  ناـیماح  ناوریپ و  ناراـی و  زا  ارم  ناـمزلا و  بحاـص  مرورـس  ـالوم و  رب  تسرفب  دورد  ایادـخ ، ))
( (( 471  .) تهارک هنوگ  چیه  یب  تبغر  قوش و  اب  دنشون ، یم  تداهش  تبرش 

تسا :  هدش  دای  رفن  هدزیس  دصیس و  نارای ،  ددع 
قداص :  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  هقثوم  رد 

( (( 472 .) ردبلا لها  هذه  یلع  الجر  رشع  ثالث  ۀئام و  ثالث  هباحصا  هلوح  هفوکلا و  ربنم  یلع  مئاقلا  یلا  رظنا  یناک  )) 
ردب . لها  رامش  هب  دنا ، هدمآ  درگ  شنوماریپ  هک  شنارای ،  رفن  هدزیس  دصیس و  هفوک و  ربنم  رب  ار  مئاق  مرگن  یم  ایوگ 

(474  ) یلعالادبع تیاور  ( 473  () ع  ) یلع زا  هفینح  دمحم  تیاور  هلمج :  زا  تسا ،  هدیسر  ام  هب  همئا  زا  ضیفتسم  روط  هب  نومضم ،  نیا 
لضفم و  ( 479  ) بلغت نب  نابا  و  ( 478  ) یمرضح نبا  و  ( 477  ) دلاخ یبا  تیاور  و  ( 476) رقاب ماما  زا  ریـصب  یبا  و  ( 475) دوراجلا یبا  و 

قداص و ... ماما  زا  ( 480) ورمع نب 
و ( 481) ربمایپ زا  هملـس  ما  تیاور  هلمج :  زا  تسا ،  هدش  دای  اهراب  اهراب و  هدـش ،  دای  رامـش  يدـهم ،  نارای  ددـع  رد  زین ، هماع  نوتم  رد 

( . 482  () (ع رقاب ماما  زا  یطویس  تیاور 
دلاخ یبا  تیاور  و  ( 486  ) رقاب ماما  زا  ریـصب  یبا  و  ( 485  ) دوراجلا یبا  و  ( 484  ) یلعالادبع تیاور  ( . 483  ( ) ع  ) یلع زا  هفینح  دـمحم 

قداص و ... ماما  زا  ( 490  ) ورمع نب  لضفم  و  ( 489  ) بلغت نب  نابا  و  ( 488  ) یمرضح نبا  و  ( 487)
و ( 491  ) ربمایپ زا  هملـس  ما  تیاور  هلمج :  زا  تسا ،  هدـش  دای  اهراب  اهراب و  هدـش ،  داـی  رامـش  يدـهم ،  ناراـی  ددـع  رد  زین ، هماـع  نوتم 

( 492  () ع  ) رقاب ماما  زا  یطویس  تیاور 
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دریگ . یمن  تروص  مایق  دنیاین  درگ  نانآ  ات  هدش و  دای  رفن  رازه  هد  يدهم  نارای  تایاور ،  زا  یخرب  رد 
قداص :  ماما  زا  ریصب  یبا  هحیحص  رد 

( (( 493  . ) فالآ ةرشع  لاق :  ۀقلحلا .  ۀملکت  مک  تلق :  ۀقلحلا .  ۀملکت  نوکی  یتح  ع )   ) مئاقلا جرخی  ال  )) 
دنک . یمن  جورخ  مئاق  ددرگن ، لماک  هقلح  ات 

تسا ؟  دنچ  هب  هقلح  ندش  لماک  متفگ : 
رفن . رازه  هد  دومرف :

درگ اب  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ( 495  (() هئف  )) و ( 494 (( ) دقعلا  )) ندـش لماک  زا  هقلح ،  ندـش  لماک  ياج  هب  رگید ، تایاور  رد 
دنوش . یم  لیمکت  رفن  رازه  هد  ندمآ 

تسا .  هدش  دای  زین ، شیپ  زا  رتنوزف  یخرب  رد  رتمک و  رامش  زا  رگید ، ياهلقن  رد 
دنک . یم  تیاور  ع )   ) یلع زا  یقفاغ  نیزر  نبا  هلمج ،  زا 

( 496 .(( ) درک دهاوخ  مایق  روای  رازه  هدزناپ  ات  هدزاود  نایم  رد  يدهم ،  ))
( 497  . ) تسا هدش  رکذ  رفن  رازه  جنپ  زا  شیب  ناگدننک ،  تعیب  رامش  دوعسم ، نبا  تیاور  رد 

یم ماـما  کـمک  هب  نیمز  قرـشم  هژیوـب  ناـهج ،  نوگاـنوگ  طاـقن  زا  هـک  تـسا  هدـش  هراـشا  یهوـبنا  ياـه  هدوـت  هـب  رگید  ثیداـحا  رد 
( 498 .) دنباتش

ریـس رگناشن  عومجم ،  رد  دنرگیدکی . لوط  رد  هکلب  دنرادن ، ضراعت  رگیدکی  اب  هدش ،  دای  ياهـشرازگ  هتـسد  هس  تفگ :  دوشب  اسب  هچ 
 ، هورگ نیا  ندمآ  درگ  اب  دنا . هدوب  هکم  رد  دوعوم  روهظ  راظتنا  رد  هک  دنتسه  ناگدنورگ  نیتسخن  رفن  هدزیس  دصیـس و  دننارای . لکـشت 
ار بالقنا  ياهورین  یلـصا  ياهنوتـس  هک  رفن ، رازه  هدزاود  ای  هد  ناـمرحم ،  هب  نآ  شرازگ  ربخ و  راـشتنا  زا  سپ  دوش ، یم  زاـغآ  توعد 
 ، هوبنا ياه  هدوت  تضهن ،  همادا  رد  دوش . یم  زاغآ  زاجح  يزاسکاپ  نانآ ،  عامتجا  اب  دندنویپ . یم  ماما  هب  تعرـس  هب  دنهد ، یم  لیکـشت 

دوش . یم  عورش  ناربکتسم  اب  رابنوخ  گرزب و  يریگرد  دندنویپ و  یم  ترضح  هب  ناهج ،  رسارس  زا 
دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 

یم هنیدم  راپـسهر  سپـس  هدرک  تماقا  هکم  رد  رفن  رازه  هد  ندش  لماک  ماگنه  ات  وا  دـننک . یم  تعیب  وا  اب  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ))
( 499 .(() ددرگ

هب نانآ ،  يورین  اب  اهنت  ترـضح ،  دنرامـش و  كدـنا  اهنت  يدـهم  نارای  درب ، یم  نامگ  هک  یـصخش  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
دراد : یگتسب  تاناکما  ندش  مهارف  هب  يدهم  جورخ  دومرف  دیشوک ، دهاوخ  ناهج  حالصا 

لثم هعم  جرخی  هنا  نولوقی  مهناف  مالسلا  هیلع  مئاقلا  عم  جرخی  مک  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  هفوکلا  لها  نم  لجر  لاس  لاق  ریصب  یبا  نع  )) 
( (( 500  .) فالآ ةرشع  نم  لقا  ةوقلا  یلوا  نوکی  ام  ةوقلا و  یلوا  یف  الا  جرخی  ام  و  لاق :  لجر )).  رشع  ۀثالث  هئامثالث و  ردب  لها  ةدع 

دنتسین . شیب  رفن  هدزیس  دصیس و  ردب ، لها  دننامب  دنیوگ : یم  مدرم  دنرفن ؟ دنچ  مئاق  ناهارمه  دیسرپ : قداص  ماما  زا  نایفوک ،  زا  يدرم 
تایاور زا  ار  ینعم  نیمه  یـسلجم ،  همـالع  دنـشابن . رفن  رازه  هد  زا  رتمک  مه ،  ناـنآ  دـنکن ، ماـیق  دـنمتردق  دارفا  یهارمه  هب  زج  دومرف :

کمک هب  ترضح  هک  دنتسه  ینارای  رامش  نیا  هکلب  دنتسین ، رفن  هدزیس  دصیس و  هب  رصحنم  يدهم ،  نارای  : )) دسیون یم  هدرک و  طابنتسا 
( (( 501 .) دنک یم  زاغآ  ار  تکرح  نانآ 

 ، هدش دای  رامـش  دهد  یم  ناشن  هک  هدمآ  ( 502  (() هباحـصا نم   (( )) هباحـصا  )) ياج هب  تایاور ،  زا  یخرب  رد  هک  نیا  بلطم  رب  دـهاش 
زا عافد  هب  یکم ،  نانمشد  لباقم  رد  دنزاغآ و  یم  ار  تضهن  دنناسر و  یم  ترضح  هب  ار  دوخ  هک  دنهد  یم  لیکشت  ار  ماما  نارای  هیالط 

( . 503) دنزادرپ یم  اقآ 
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زا سپ  دنراد و  هدهع  رب  ار  اهورین  یلـصا  ياه  هتـسه  زاغآ  رد  هک  دنـشاب  ماما  ناریزو  ناهدـنامرف و  كدـنا ،  هورگ  نیا  دور  یم  لامتحا 
دنوش . یم  هداتسرف  کیدزن  رود و  ياهنیمزرس  هب  يرازگراک  یسرداد و  داشرا و  يارب  يزوریپ ، 

دیامرف : یم  قداص  ماما 
يور رب  ماما  نارازگراک  اهرکـشل و  نارادمچرپ  نانآ  دـنا . هدز  هقلح  وا  نوماریپ  رد  شنارای  هفوک ،  ربنم  زارف  رب  مئاق  هب  مرگن  یم  ایوگ  ))

( 504 .) دنتسه نیمز 
 . تسا هدش  ریبعت  هللا ))  رخذ   )) و صاوخ ))  ، )) ءابقن  )) هب هورگ ،  نیا  زا 

نارای هاگتساخ 

نارای  هاگتساخ 
نارای  هاگتساخ 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
يرای هب  هک  یمدرم  دنتـسه . ناهج  رـساترس  زا  نوگانوگ و  ياهداژن  اههورگ و  زا  هکلب  دنتـسین ، يا  هژیو  داژن  فنـص و  زا  يدهم ،  نارای 

رد یتـیمها  رپ  شقن  مـجع ،  ناـمدرم  مـیظع ،  تـکرح  نـیا  رد  دــندالبلا )). یــصقا  نـم  ضرـالا (( ))  میلاـقا  نـم  دنباتــش (( ، یم  ماـما 
( 506 .) دنراد هدهع  رب  ماما  يرازگتمدخ 

ناشنایم رد  ناریپ  دـنهد و  یم  لیکـشت  طاشن  رپ  كرحت و  رپ  ناـناوج  رتشیب  زین ، ار  يو  ناراـی  دوش . یم  رهاـظ  ناـناوج  نس  رد  ترـضح 
دنرامش : كدنا 

( (( 507  .) حلملا دازلا  لقاو  دازلا  یف  حلملاک  وا  نیعلا  یف  لحکلاک  الا  مهعم  لهک  بابش ال  مئاقلا  باحصا  نا  )) 
تسا .  کمن  اذغ  رد  زیچ  نیرتمک  ماعط و  رد  کمن  ای  مشچ  رد  همرس  ناسب  كدنا  ناریپ  دنناناوج و  مئاق ،  نارای 

یم شیپ  زاجح  هار  ناباتـش  دـنچیپ ، یم  مه  رد  تحارتسا  تخر  دـننک . یم  تکرح  هنابـش  ماما ،  روهظ  ربخ  ندینـش  اـب  هک  دـنناناوج  نیا 
لاعف روضح  بالقنا  لحارم  همه  رد  دـنراد و  يدنمهوکـش  هاگیاج  گرزب  تضهن  نیا  رد  زین ، نانز  دـندنویپ . یم  ترـضح  هب  دـنریگ و 

دننک  یم  کمک  ماما  هب  اهراک ، هرادا  رد  يزوریپ ،  زا  سپ  دنراد  تکرش  تکرح ،  تامدقم  هیهت  رد  نانز  تشاد .  دنهاوخ 
دیامرف : یم  رقاب  ماما 

( (( 508) داعیم ریغ  یلع  نوعمتجی  ۀئرما  نوسمخ  مهیف  الجر  رشع  ۀعضب  هئام و  ثالث  هللاو  یئجی  و  )) 
تسا .  نز  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  دنیآ  یم  درگ  نیشیپ  هدعو  نودب  رفن ، يدنا  دصیس و  دخ ا ، هب  دنگوس 

رد هک  لجر ))   )) هملک تسا .  یناهج  بالقنا  رد  ناوناب  يالاو  تمظع  جوا و  رگناـشن  يدـهم ،  ناریزو  صاوخ و  ناـیم  رد  ناـنز  دوجو 
تسا هدش  دای  يدهم  تضهن  رد  نانز  دوجو  زا  زین  هماع  تایاور  رد  رصح . هن  تسا ،  بیلغت  تمالع  هتفر  راک  هب  تایاور 

نارای شنیزگ 

نارای  شنیزگ 
نارای  شنیزگ 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
اهجنر و اب  هتخیمآ  تسا و  راوشد  هار  هک  ارچ  دنا ؛ هدیزگرب  شیامزآ  اب  ار  شیوخ  تضهن  یلصا  ياه  هتسه  یهلا ،  ناحلصم  ءایبنا و  همه 

اهنت هن  نئمطمان ،  افو و  یب  نارای  درک . رطخ  ناوت  یمن  افو ، اب  راکادف و  هدیـشچ ،  مرگ  درـس و  هدـید ،  بآ  ینارای  ینارای  نتـشاد  نودـب 
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دناشک . دنهاوخ  تسکش  هب  ار  نآ  هک  دنرب  یمن  ولج  هب  ار  تکرح 
نارورپ و نت  دومزآ . یگنـشت  اب  ار  شنایرکـشل  تولاج ،  اب  دربن  رد  دنا ، هدـش  هیبشت  وا  نارای  هب  يدـهم  نارای  تایاور ،  رد  هک  تولاط ، 

هورگ هک  دـش  نشور  هار ،  نیا  زا  دـندرکن . رت  بل  نآ  زا  نادرم  روبـص  یلو  دـنداتفا ، بآ  هب  هناصیرح  دـندز ، مه  رب  ار  مظن  نایابیکـشان 
ندیگنج زا  تفرگ و  ارف  ار  نانآ  تشحو  نمشد ،  هاپس  اب  ییورایور  رد  ماجنارـس ،  دنرادن و  ار  تولاط  اب  یهارمه  ناوت  شزرا و  تسخن 
تمواقم هناروبـص  دـندید و  ادـخ  رایتخا  رد  ار  يزوریپ  همه  دنتـشاد ، یعقاو  تریـصب  يرکف و  ناـمیا  هک  مود  هورگ  یلو  دـندنام ، زاـب  ، 

دندیزرو .
لحارم ندومیپ  زا  سپ  دـنوش و  یم  هداد  رذـگ  نوگ  هنوگ  ياـهلابرغ  زا  یهرمه ،  یگتـسیاش  هجرد  هب  ندیـسر  يارب  زین ، يدـهم  ناراـی 

دنور . یم  الاب  ترصن ))   )) عیفر هلق  هب  راوشد ،
یم تروص  مایق  زا  شیپ  اهـشیامزآ ، زا  يا  هراپ  تسا .  یهلا  ياـهنومزآ  رد  یباـیماک  هک  يدـنواشیوخ ،  هن  ماـما ،  هب  ندـش  کـیدزن  زار 
نید ناراد ،  بارحم  ناشورف ،  هولج  ماقم ،  هاج و  لطاب ،  راکفا  اهیگدنبیرف ، اه ، هنتف  تبیغ ،  ندـش  ینالوط  نآ .  زا  سپ  يا  هراپ  دریگ و 

نیتسار ،  ناقشاع  دیامن . هار  ادخ  هک  ار  نانآ  رگم  دنراد  یم  زاب  هار  زا  ار  نارظتنم  زا  يرایسب  نایامن و ... ملاع  ناشورف  ایند  هب 
یند .  يایند  زا  ناگدیرب  ناصلخم و  ادخ ، هار  رد  نارگداهج  تیالو ،  هب  ناگدننز  گنچ 

دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، دوش ادـج  صلاخان ،  زا  صلاـخ  ياـهنامیا  دـیامن و  خر  دوخ  صولخ  رد  قح  اـت  دیـشک ، دـهاوخ  ازارد  هب  ناـنچ  مئاـق ،  تبیغ  نارود  ))
، دـنهد ياج  نانم  ؤم  فص  رد  ار  دوخ  هناقفانم   ، مئاق تلود  يزوریپ  ماـگنه  هب  هک  تسا  نآ  سرت  هتـشاد و  كاـپان  تشرـس  هک  یناـسک 

( (( 510 .) دنوش ادج  نآ  زا  يدهم  مایق  زا  شیپ 
دنیوج . یم  یشیپ  رگیدکی  رب  ماما ،  يرایرد  ینامیا ،  ياه  هیام  نازیم  هب  دنوش و  یم  زیامتم  اهنومزآ  زا  رذگ  نامیا و  تاجرد  نازیم  هب 

قداص :  ماما  هدومرف  هب 
يذلا لاق :  انامیا ؟ مظعا  مهیا  كادف  تلعج  تلق  اراهن .... باحسلا  یف  ریسی  يری  مهنم  هکمب و  حبـصیف  الیل  هشارف  نع  دقفی  نم  مهنم  )) 

( (( 511 ...) اراهن باحسلا  یف  ریسی 
متفگ دنراپس . یم  هر  نامـسآ  رد  زور  یهورگ ،  دنا و  هکم  رد  نآ  يادرف  دندش و  یم  دیدپان  رتسب  رد  بش  نارای  یخرب  روهظ ، تقو  رد 

دنک . یم  تکرح  نامسآ  رد  هک  نآ  دومرف : تسا ؟  رتشیب  ناشنامیا  کی  مادک  موش  تیادف  : 
زا دراذـگ . یم  شیامزآ  هب  ار  اهرواب  یناور ،  یمـسج و  ياهنومزآ  اب  ماـما ،  دوش . یم  رت  تخـس  اـهنومزآ ، اـهورین ، ندـمآ  درگ  زا  سپ 

( 512 .) دش دنهاوخ  ناحتما  یگنشت  اب  زین ، ماما  نارای  دومزآ ، یگنشت  اب  ار  شنایهاپس  هک  تولاط  دننامه  هلمج ، 
یـشومارف و رابغ  رد  هدش  هدناشوپ  سرتسد و  زا  رود  هب  فراعم  درب و  یم  هلمح  هناماوع  یفارخ و  ياهرواب  هب  اورپ  یب  ماما  نآ ،  زا  رتارف 

یم ياج  رب  راوتـسا  هدادـن و  هار  دوخ  هب  یلزلزت  تفرعم ،  تریـصب و  نابحاص  يرکف ،  ياـهناکت  نیا  رد  دزاـس . یم  راکـشآ  ار  كاـنزار 
هتفر هار  هروک  هب  هارهاش ،  ياج  هب  و  دنا . هتفرگن  همـشچرس  رـس  زا  ار  هشیدنا  دنراد و  یـصلاخان  دوخ ، ياهرواب  رد  هک  نانآ  یلو  دـننام .
راوید بیرخت  ( 513  ) هفوک دجـسم  رد  ماما  ینارنخـس  رد  دنوش . یم  هدنکارپ  ترـضح ،  نوماریپ  زا  دنا  هدرک  دیدرت  ماما  تیناقح  رد  دنا 

یم یبایزرا  ماما  نیمارف  يوریپ  رد  نارای  هبتر  هجرد و  دیآ و  یم  رد  شیامزآ  هتوب  هب  ناهارمه  شنیب  يرکف و  ياهتوافت ،  ربمایپ ، دجسم 
. دوش

يدهم ناهارمه  ياهیگژیو 

يدهم  ناهارمه  ياهیگژیو 
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( 515  ) يدهم ناهارمه  ياهیگژیو 
يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 

ناشدوجو همه  هتخانـش و  یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  نانآ  تسا .  يدهم  نارای  لاصخ  دیاقع و  هحولرـس  دیحوت ، ییوجادخ و  ییوجادخ :  . 1
ار بیغ  تسا .  هبذاـج  فـطل و  یب  ناـشرظن  رد  نارگید  نخـس  وا ، داـی  زج  هدـید و  وا  هلوـج  ار  زیچ  همه  تسا .  يدزیا  روـن  هوـلج  قرغ 

تسا هناگیب  نآ  اب  دیدرت  کش و  هک  دنراد  هنیس  رد  هناصلاخ  ینامیا  دنا . هدرک  شون  ینعم  ملاع  یناحور  يافص  زا  هدید و  دوهش  نانوچ 
( 517 .) دننک یم  هدهاشم  هدرپ  نودب  ار  قیاقح  دنا و  هدیسر  نیقی  هبترم  هب  تقیقح ،  تخانش  رد  ( 516)

سک نآ  اریز  دنراد . ساره  هفیظو ،  ماجنا  رد  یهاتوک  زا  هدرک و  لئان  تیشخ  یلاع  هلحرم  هب  ار  نانآ  قیاقح  اب  ییانشآ  تفرعم و  لامک 
. رتابیکش هفیظو  ماجنا  رد  تسا و  رت  نوزف  ادخ  زا  شسرت  دراد  یهاگآ  رتشیب  وا ، نایاپ  یب  تردق  تزع و  هب  تسا و  رتکیدزن  ادخ  هب  هک 

دنسانش . یمن  زور  بش و  وا ، لصو  قایتشا  رد  هدروآ و  دجو  هب  ار  ناشیاهلد  بوبحم ،  رادید  قوش 
دیامرف : یم  نانیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نوعدی نوقفشم  هللا  هیـشخ  نم  مه  لیدانقلا و  مهبولق  ناک  حیباصملاک  هللا ....  تاذ  یف  کش  اهبوشیال  دیدحلا  ربز  مهبولق  ناک  لاجر  )) 
( (( 518  .) هللا لیبس  یف  اولتقی  نا  نونمتی  هداهشلاب 

ياهغارچ دـننامه  دـیالآ .... یمن  ار  ناشرطاخ  يادـخ ،  سدـقم  تاذ  رد  دـیدرت  رابغ  تسا .  نهآ  ياه  هراپ  ناشیاهلد  اـیوگ  هک  ینادرم 
هتـشک دنموزرآ  دننک و  یم  اعد  تداهـش  يارب  دـنراد . ساره  ناشراگدرورپ  يدونـشخان  زا  تسا .  ناراب  رون  ناشیاهلد  ایوگ  دـننازورف ،

دنیادخ . هار  رد  ندش 
ییادخ .  تفرعم  زا  هدنکآ  دناد  یم  ییاهجنگ  ار  يدهم  نارای  نانموملا  ری  ما 

راصنا اضیا  مه  هتفرعم و  قح  هللا  اوفرع  نونموم  لاجر  اهب  نکلو  هضفـال  بهذ و  نم  تسیل  زونک  هک  یلاـعت  هللا  ناـف  ناـقلاطلل  خـب  خـب  )) 
( 519  ((.) نامزلا رخآ  یف  يدهملا 

هب ار  يادـخ  هک  دـنانموم  ینادرم  اهجنگ ، نآ  هرقن .  الط و  زا  رترب  دراد  هتفهن  ياجنگ  نآ  رد  گرزب  يادـخ  هک  ناـقلاط  لاـح  هب  اـشوخ 
دنتسه . نامزلا  رخآ  رد  يدهم  نارای  نانآ ،  دنا . هتخانش  یگتسیاش 

ینادرگرـس زا  ار  وا  اهیهار ، ود  رد  دزاس . یم  ناسآ  راکـشآ و  هدنور  رب  ار  هار  تسا ،  هار  غارچ  دـصقم  تخانـش  یهاگآ :  تریـصب و  .2
یگدنز و ياهمخ  چیپ و  دننک . یمن  مخرمک  اهنارحب ، رد  دندرگ و  یمن  دـیماان  هار ،  يرود  زا  انـشآ ، تقیقح  نادرم  دـشخب . یم  ییاهر 

( 520 .) دنیاشگ یم  هار  نآ  يوس  هب  هنارابدرب  دنراد و  يور  ارف  یغارچ  دناشک . یمن  ههاریب  هب  ار  نانآ  اهیژک ،
یناشیپ رب  هنیپ  نالهاج  روعش و  یب  ناناملـسسم  اب  ندیگنج  نوچ  زیگنا . ساره  ياه  هطر  روک و  ياه  هنتف  اب  ییورایور  مالـسلا  هیلع  یلع 

همه يارو  زا  هدرک و  گنرد  رهاوظ  رد  هک  رگن ، فرژ  هتشک و  راک  دنیب  یم  ینادرم  ریلد  ناوت  رد  هک  سک  ره  تیحالص  رد  هن  ار ، هتسب 
دنزاس . زیامتم  دولآ  كرش  صلاخان و  مالسا  زا  ار  يدمحم  بان  مالسا  دننک و  اشامت  ار  نایاپ  عناوم 

دومرف : نارای ،  هب  باطخ  نکش ،  نامیپ  يامن  سدقم  ناناملسم  اب  يریگرد  زاغآ  رد  ترضح 
( (( 521  .) قحلا عقاومب  ملعلا  ربصلا و  رصبلا و  لها  الا  ملعلا  اذه  لمحیال  و  هلبقلا ،  لها  نیب  مکنیب و  برحلا  باب  حتف  دق  و  )) 

تسا .  اجک  رد  قح  هک  دنااد  دشاب و  ابیکش  انیب و  هک  سک  نآ  رگم  درادنرب  ار  ملع  نیا  دش و  هدوشگ  گنج  رد  هلبق  لها  امش و  نایم 
قح دنیوج و  هار  هنارایـشوه  دننام ، یم  ورف  نآ  رد  ناکریز  هک  ییاه  هنتف  رد  دندمآرـس . يدنمدرخ  تیار و  تریـصب ،  رد  يدهم ،  نارای 

دنسانش . زاب  لطاب  زا  ار 
هک :  راک  هدامآ  دنباریس و  تمکح  ياهماج  زا  نانچ 

( (( 522  (() مهظعاو رماب  مهبرل  اوناد  مهفایسا و  یلع  مهرئاصب  اولمح  ءالبلا  هدم  عاطقنا  ءاضقلا  قفاو  اذا  یتح  )) 
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تعاط دـندرک . راکـشآ  دنتـشاد  نید  راک  رد  هک  ار  یتریـصب  دـنتخآ و  قح  هار  رد  اهریمـش  دروآ ، رـس  هب  ار  شیامزآ  ادـخ  نامرف  نوچ 
دندینش . ار  ناشظعاو  نامرف  دنتفریذپ و  ار  ناشراگدرورپ 

تعدب اب  هزرابم  تنس و  يایحا  رد  هک  دوش  یم  ببس  مالسا ،  نانمشد  ناتـسود و  تخانـش  اههار و  اهفده و  زا  قیمع  یهاگآ  تریـصب و 
رد نید  مسا  هب  هک  ییاه  هیاریپ  دـننک ، ینکـش  تب  دـنراد و  رب  ربت  دوخ ، ماما  هارمه  هب  ییادز ،  تکرـش  تلاسر  یپ  رد  دـننکن و  گـنرد 

دنرادب . هضرع  دوخ  نیتسخن  صولخ  افص و  رد  ار  مالسا  دنزاس و  دوبان  دنا  هتفای  سدقم  نامز  تشذگ  اب  هتفرگ و  ياج  انهذ 
بش .  نارگ  شیاین  زور و  ناریش  شیاین ،  دنتدابع و  نادرم  يدهم ،  نارای  یگدنب :  تدابع و  . 3

یلاع تیدـبا ،  اب  حور  دـنویپ  هنازابکاپ ،  هنافراع و  یـشیاین  هکلب  نارجات ،  نارودزم و  شتـسرپ  نوچ  ای  هنوگ و  تداع  یتدابع  هن  مه  نآ 
زار یگدنب و  حور  كولس .  ریس و  شورخ و  شوجرپ و  شیاین  ناگدازآ .  تدابع  ادخ . ربارب  رد  ناسنا  هنارازگساپس  لمعلا  سکع  نیرت 

، دـنوادخ سرت  زا  دـنزرو . یمن  تلفغ  يا  هظحل  وا  دای  زا  دـنیب و  یم  ادـخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  هراومه  هتخیمآ ،  مه  رد  ناشناج  اب  زاین  و 
( 523  .) ناراد هزور  ناراد و  هدنز  بش  دنیرگ . یم  هدرم  دنزرف  ناردام  نانوچ  بش ،  همین 

راسی : نب  لیضف  هتفگهب 
( (( 524 .) راهنلاب دسا  لیلاب  نابهر  مهفارطا  یلع  امایق  نوتیبی  لحنلا  يودک  مهتالص  یف  يود  مهل  لیللا  نومانیال  لاجر  )) 

نانک .  همزمز  لسع ،  روبنز  ناسب  زامن ، رد  دنباوخ و  کبس  هک  ینادرم 
نانآ یپایپ ،  ياهیزوریپ  ددرگن و  شومارف  دصقم  ات  دنک ، یم  شرافس  عرضت  دبعت و  هب  ار  نارای  حلص  گنج و  رـضح ، رفـس و  رد  ماما ، 

وا . ترصن  دیلک  ار  زامن  تاجانم و  دننیبب و  ادخ  بناج  زا  ار  يزوریپ  هراومه  دزاسن . راچد  رورغ  تلفغ و  هب  ار 
دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

( (( 525  .) هللا یلا  نوعرضتی  دجاس  عکار و  نیب  نوتیبیف  مکتلیل  ودبعت  هباحصال ؛  لاق  فجنلا  دعص  اذا  یتح  )) 
هب ار  بش  هدجـس  رد  یخرب  عوکر و  رد  یخرب  نانآ  دیروآ  زور  هب  تدابع  هب  ار  بشما  دنک . باطخ  نارای  هب  دیآرب ، فجن  زارف  رب  نوچ 

دننک . یم  عرضت  ادخ  هاگرد  هب  دنناسر و  یم  رحس 
دیامرف : یم  ای 

رب هدجس  ياج  تسا .  هتشگ  سردنم  ناشیاهسابل  هدیسر و  نایاپ  هب  ناشیاه  هشوت  مرگن ،  یم  فرشا  فجن  رد  ار  شنارای  مئاق و  ایوگ ، ))
( (( 526  .) بش نابهار  دنزور و  ناریش  تسا .  نایامن  ناشیناشیپ 

رد تکرح  دنیادخ  نید  ياهزرم  تامرحم  تابجاو و  دراد . نوناق  نآ ،  رد  زیچ  همه  تساهزرم و  نید  مالـسا ،  ادخ : دودـح  ناظفاح  . 4
يارجا رد  وا . دودـح  ناـظفاح  دـنیادخ و  نید  ناـبزرم  يدـهم ،  ناراـی  یهارمگ .  ههاریب و  نآ ،  زا  زواـجت  تسا و  هار  رد  تـکرح  زرم ،

یمن عقاو  دروم  یب  ياهیتسود  تاساسحا و  شوختـسد  اه ، هفیظو  اهروتـسد و  ماجنا  رد  دنراوتـسا و  ریگ و  یپ  تخـس و  قح ،  ياـهنامرف 
ییاهیراوشد بیهم و  ياهگنج  دناشک . یمن  طارفا  هب  ار  ناشیا  نانمـشد ،  یلدگنـس  دنک و  یمن  رورغم  ار  نانآ  تمـشح  تردق و  دنوش .

اب ماما  تعیب  طرش  نیتسخن  دراد . یمن  او  زواجت  يزودنا و  لام  هب  ار  ناشیا  یتسد  یهت  دنک و  یمن  راگنا  لهـس  تدابع  رد  ار  نانآ  دربن ،
تسا .  ادخ  دودح  تظفاح  نارای ، 

دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع 
قحان هب  سک ،  نوخ  دـنیاشگن و  مانـشد  هب  نابز  نمادـکاپ  دنـشاب و  كاپ  تسد  هک  دـننک  یم  تعیب  ناشماما  اـب  طئارـش  نیا  اـب  ناراـی  ))

يدجسم دنـشوپن . رخاف  ياهـسابل  دنوشن و  راوس  زاتمم  ياهبکرم  رب  دنرازاین . قحان  هب  ار  سک  دنربن و  موجه  مدرم  هاگتنوکـس  هب  دنزیرن .
دنشونن . بارش  هدوبن و  زاب  دهاش  دننکن . نماان  ار  یهار  دنرادن و  اور  متس  میتی  هب  دندنبن . هار  مدرم  رب  دننکن و  بارخ  ار 

هداس دنشکن . ار  حورجم  هدرکن ،  لابند  ار  نایرارف  دنشکن . ار  هدنهانپ  دننکن و  راکتحا  دنـشابن . نکـش  نامیپ  هدرکن و  تنایخ  تناما ،  رد 
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دننک . داهج  یگتسیاش  هب  ادخ  هار  رد  دنیزب و 
هار رد  ادخ  يرای  هب  دـشاب و  عناق  كدـنا  هب  دریگن . دوخ  يارب  تجاح  نابرد و  دـنک ، یگدـنز  ناهارمه  ناسب  دوش ، یم  دـهعتم  زین ، ماما 

( (( 527 .) دنک تدابع  یگتسیاش  هب  ار  ادخ  دشوکب و  تلادع  رارقتسا 
( 528 .) دراد نادنچ  ود  تراظن  دوخ  فیاظو  يارجا  رب  نانآ  تبظاوم  دوخ و  نارازگارک  راتفر  رب  ماما ، 

ياه هناوتـسا  تیبرت  اب  زج  ینامرآ ،  هعماـج  داـجیا  تسادـخ و  ددـح  ظـفح  ورگ  رد  یمالـسا ،  تموکح  داـجیا  اریز  دـشاب ، نینچ  دـیاب 
دـنراد و هگن  نید  تمرح  زین  مدرم  سانـش ،  هفیظو  دنـشاب و  تلیـضف  اب  يدـیحوت ،  ماـظن  نارازگراـک  رگا  ددرگ . یمن  نکمم  نیدـالوپ 

تسا .  نآ  نارادمچرپ  يدرم  ياپ  دهعت و  ورگ  رد  لطاب  تسکش  قح و  يزوریپ  دنیاشگ . هار  تلادع  ناوراک  رب  شیپایپ 
یمن هار  لد  هب  یـساره  نمـشد ،  هوبنا  زا  دنراد و  دالوپ  نوچ  ییاهلد  دربن . اهنادیم  نارواگنج  دندرم و  ریلد  يدهم ،  نارای  تعاجـش :  . 5

ندیگنج هدارا  تسا .  هدیشخب  توق  ناشناوزاب  هب  (ص )  ربمایپ نادناخ  هب  قشع  هدرک و  ریخستار  ناشدوجو  همه  فده ،  هب  نامیا  دنهد .
نانآ تمه ،  يدنلب  سفن و  تزع  تداهش .  هب  قشع  دنراد و  ندرم  لد  دناشک . یم  هاگمزر  هب  ار  نانآ  دننامه ، یب  یتعاجش  زا  راشرـس  ، 

دنرادن . هار  ناشعمج  رد  نانوبز ،  نایوسرت و  دننادرم و  رویغ  نادنچ .  ود  ناراکمتس  هنیس  رد  ار  ناشتبیه  هدرک و  رت  هیاپ  دنلب  هوک  زا  ار 
نادـیم ناریـش  دـنراد . درم  لهچ  توق  شنارای  ( 529  .) هدـیزرو نیدالوپ و  ناوزاب  ربتـس و  يا  هنیـس  دراد ، هناـناولهپ  یمادـنا  ناـشیالوم ، 

( 530 .) رت مکحم  گنساراخ ،  زا  ناشیاهناج  دنمزر و 
دنریگ . یم  شیپ  زیرگ  هار  شیپاشیپ  هتخاس و  هریچ  ناربکتسم  ياهلد  رب  ار  سرت  ناشیلدب ،  یب  تعاجش 

دیامرف : یم  (ع )  رقاب ماما 
هفلخ ارهش و  هماما  بعرلا  ریسی  دیدحلاربز ... مهبولق  ناک  الجر  رشع  هعضب  هئام و  ثالث  هفوکلا  فجن  نم  نیدعـصم  مهیلا  رظنا  یناک  )) 

( (( 531 .) ارهش
دنا . هداتسیا  هفوک  فجن  يادنلب  رب  درم  يدنا  دصیس و  مرگن ،  یم  ار  نانآ  ایوگ ،

دنکفا )). یم  هیاس  نانمشد  ياهلد  رب  سرت  هار ،  هام  کی  تفاسم  ات  وس ، ره  رد  دنراد . دالوپ  نوچ  ییاهلد 
، ردب دربن  رد  (ص )  ربمایپ نانوچ  دنراد و  نت  رب  ناعاجـش  ناشن  هاگمزر  رد  سراوفلاریخ .))  : )) دنریظن یب  يزادـنا  ریت  يراک و  راوس  رد 

( 532 .) دنا هداهن  رس  رب  هژیو  هناشن 
یتایح دندرگ و  یم  لد  يوق  تلادع  قح و  هیالط  ندش  رادیدپ  زا  نافعـضتسم  نایوج و  ادخ  همه  تسین ،  هدـیزگرب  ناراب  هژیو  يریلد ، 

دنبای . یم  هرابود 
دندنویپ . یم  ناروآ  مزر  فص  هب  دنهن و  یم  رانک  ار  سرت 

يا هدنب  زا  رتهب  دنرب و  یم  نامرف  فلخ ،  ینادـنزرف  نانوچ  يو  زا  وا . هار  نازابکاپ  دـندوخ و  يالوم  ناقـشاع  ماما ،  نارای  يربنامرف :  . 6
دنریگ . یم  یشیپ  رگیدکی ، رب  يو ،  ياهروتسد  ماجنا  رد  دننک . یم  يوریپ  ترضح ،  زا  نامرف ،  هب  شوگ 

ص :)   ) ربمایپ هدومرف  هب 
( 533  ((.) هتعاط یف  نودجم  نودادک  )) 

دنیوا . زا  يوریپ  رد  اشوک  رگ و  شالت 
روضح ناکاپان  نادرمناوج ،  تولخ  رد  دـنرواین و  رد  افو  لها  تفایـض  رد  روز  هب  ار  ناصلاخان  هک  روز ، زا  هتـساخرب  هن  ماـما ،  زا  يوریپ 

هبذاج دنـشدرگ . رد  شدوجو ،  عمـش  رود  هب  هناورپ ،  ناسب  دراد . یم  او  يربنامرف  هب  ار  نانآ  يدهم ،  هب  یبلق  هقالع  قشع و  هکلب  دـنباین .
ار وا ، دنرمـش . یم  ادخ  مشخ  هنایزات  ار  شباتع  ادخ و  ياضر  هولج  ار ، وا  دنخبل  تسا .  هدرک  بوذجم  ار  نانآ  شتردـق ،  رپ  هدـنزاس و 
دنراد و نایم  رد  ار  ربمایپ  راگدای  دنرامـش . یم  مزال  دوخ  رب  طرـش ، دیق و  نودب   ، ار وا  زا  يوریپ  دـنراد و  یم  تسود  سک ،  ره  زا  شیب 
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دنیوج . یم  كربت  نآ  هب  هتسج و  رای  ناشن  دراد ، دوجو  وا  نوماریپ  هچ  ره  زا 
ام هنوفکی  بورحلا و  یف  مهـسفناب  هنوقی  هب و  نوفحی  هکربلا و  کلذـب  نوبلطی  مامالا  جرـسب  نوحـسمتی  ناـبقعلا ،  مهلویخ  یلع  ناـک  )) 

( 534  .) مهنم دیری 
اهگنج رد  ار  وا  لد ،  ناج و  اب  دنشخرچ . رد  ماما  درگرد  دنیاس و  یم  ماما  بکرم  نیز  رب  تسد  كربت  يارب  مچرپ ،  ناشن و  اب  یناراوس 

دننک . یم  تیافک  دنک . یم  بلط  هچنآ  هدرک و  يرای 
 ، ناسانـشان کمن  ینامرفان  ربارب  رد  دـننک و  یم  شیرای  نابلط ،  تحار  نالدزب و  ییابیکـشان  ياج  هب  تسود .  ادـخ  دـنیادخ و  ناتـسود 

( 535 .) دنیوا میلست  نازابکاپ 
ار دنزرف  هدرک و  دای  يدهم  صلخم  نارای  زا  هدومرف ،  دوخ  دنزرف  هب  رمع ، ياهزور  نیرخآ  رد  هک  ینانخس  رد  ع )   ) يرکسع نسح  ماما 

تسا :  هداد  يرادلد  افو  اب  نادرم  نآ  دای  اب 
هدیـشک فص  یپ  رد  یپ  وت ، تعیب  يارب  اهتـسد  هدـمآ ،  رد  زازتها  هب  هبعک ،  رانک  رد  دیفـس  درز و  ياـهمچرپ  هک  منیب  یم  ار  يزور  ))...

عمش دنریگ ، رارق  يا  هتشر  رد  هک  اهبنارگ  رد  ياه  هناد  نوچمه  هک  دنا  هدروآ  رد  بیترت  مظن و  هب  نانچ  ار  اهراک  افص ، اب  ناتـسود  دنا .
هک دـنیآ  درگ  تا  هناتـسآ  هب  یموق  دروخ . یم  مه  هب  دوسالا . رجح  رانک  رد  وت ، تعیب  يارب  ناشیاهتـسد  دـنا و  هدرک  هطاـحا  ار  تدوجو 
 . تسا هزیکاپ  قاقـش  يدیلپ  قافن و  یگدولآ  زا  ناشیاهلد  تسا .  هدیرفآ  اهبنارگ  هزیکاپ و  يا  هشیر  كاپ و  یتشرـس  زا  ار  نانآ  دنوادخ 

لضف و رون  اب  ناشیامیس  تسا و  هدامآ  قح  شریذپ  يارب  ناشراسخر  هتـساریپ ،  ینمـشد  هنیک و  زا  ناشیاهلد  دنتورف و  ینید  ياهنامرف  هب 
( 536 .) دننک یم  يوریپ  قح  لها  زا  دنتسرپ و  یم  ار  قح  نییآ  هتسارآ .  لامک 

مه اب  ار  ناشیاهلد  تین ،  صالخا  دـصقم و  تدـحو  تسا .  تاساوم  راثیا و  يدـهم ،  ناهارمه  زراب  ياهیگژیو  زا  تاـساوم :  راـثیا و  . 7
ار نارگید  یگدنز ،  ياهییابیز  زا  يریگ  هرهب  رد  دننکفا و  جنر  هب  ار  دوخ  رگیدـکی  يارب  نانآ  دـنرگیدکی . راوخمغ  رای و  هداد و  دـنویپ 

رهم دوخ ، تسود  رب  هک  نآ  دـنک و  یگدـنزاس  دـناوت  یمن  دـشابن ، هتخاـس  دوخ  هک  سک  نآ  دنـشاب  نینچ  دـیاب  دـنراد و  شیپ  دوـخ  رب 
هنارگحالـصا ياهمایق  همه  دوب و  راکادـف  رگراثیا و  نارای  ورگ  رد  ص )   ) مالـسا ربمایپ  يزوریپ  دـنیبن . محرت  هتـسیاش  ار  نارگید  دزرون ،

تفرگ .  هرهب  تاساوم  همشچ  زا  مالسا  خیرات 
( 537  .) تسا هدوب  راکادف  قفاوم و  نارای  ندوب  كدنا  ناماما ،  ندش  نیشن  هناخ  لماوع  زا  وس ، نآ  زا 

دنک : یم  لقن  یلجع  دیرب 
ذخایف هیخا  سیک  یلا  مهدحا  یئیجی  لاقف :  كوعبتاو ؟  كوعاطال  مهترما  ولف  هریثک  هعامج  هفوکلاب  انباحـصا  نا  (ع )  رفعج یبال  لیق  )) 

مهتاناما يدوت  دودـحلا و  مهلیع  میقن  مهثراون و  محکانن و  هندـه  یف  سانلا  نا  لاق :  مث  لخبا ،  مهئامدـب  مهف  لاق :  لاقف ال . هتجاح ؟  هنم 
( (( 538  .) هنمیال هتجاح  ذخایف  هیخا  سیک  یلا  لجرلا  یتءای  هلمازملا و  تءاج  مئاقلا  ماق  اذا  یتح 

هزاجا نودب  سک  هک  دنتسه  نانچ  دومرف : درک . دنهاوخ  تعاطا  وت  زا  یهد  نامرف  رگا  دنرایسب . هفوک  رد  نامنارای  دش : هتفگ  رقاب  ماما  هب 
ریخ . تفگ  دنک ؟ فرط  رب  ار  دوخ  يدنمزاین  وا  لام  زا  ینید ،  ردارب 

ناشیا زا  هدرک و  جاودزا  نانآ  اب  دنا  حلص  رد  مدرم  دوزفا : سپـس  دنرت . لیخب  ناج  راثن  رد  دننک ، غیرد  لام  لذب  زا  هک  نانآ  سپ  دومرف :
هتفر ردارب  لام  غارـس  هب  درم  دسر . ارف  تقافر  نارود  مئاق  مایق  نامز  مینک .  ءادا  ار  نانآ  تاناما  هدرک و  دودح  هماقا  ناشیارب  میرب و  ثرا 

دنکن . عنم  ار  وا  سک  دریگرب و  دوخ  تجاح 
فطل اب  زارمه ، لدمه و  ناتسود  يانعم  هب  ( 539 ،) دنا هدش  هدرب  مان  زین  اقفر ، هب  هلمازم ))   )) ریبعت رب  هوالع  يدـهم  نارای  زا  تایاور ،  رد 

دنردام . ردپ و  کی  زا  ناش  همه  و  دنا . ینت  ناردارب  ایوگ  هک  تسا  مکحم  نانچ  ناشیتسود ،  مزر ،  مزب و  ناتسود  افص ، و 
( (( 540  .) هحیصنلا هبحملاب و  هعمتجم  مهبولق  هدحاو  ماو  دحاو  با  مه  ابر  امناک  )) 
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تسا .  هدنکآ  رگیدکی  هب  یهاوخ  ریخ  تبحم و  زا  نانآ  ياهلد  دنا . هدیرورپ  ار  نانآ  ردام  ردپ و  کی  ایوگ 
تسا .  يدهم  نارازگراک  تنیز  یتسیز ،  هداس  دهز و  یتسیز :  هداس  دهز و  . 8

ناشیاذـغ دـنیوج . یم  نارگید  شمارآ  رد  ار  یتخب  کین  یماکـشوخ و  تسا و  تلادـع  دـیحوت و  عیفر  هلق  هب  هعماج  ندـناسر  شنامرآ 
ساسحا رد  رـشب  ياهجنر  انـشآ و  هعماج  ياهدرد  اب  دور . یمن  رتارف  ناشیورد  تشیعم  زا  ناشیگدـنز  تسا .  هیارپ  یب  ناشـسابل  هداـس و 

شیوخ رب  ناهج  حلـصم  مان  دـنوش و  لفاغ  نامدرم  لاوحا  زا  دنراپـس و  یماکداش  شیاسآ و  هب  نت  دـنناوت  یمن  دراد . باتزاب  ناشفیطل ، 
هتـسیاش يرازگراک  دـشاب و  نید  جورم  دـناوت  یمن  ددـنب ، عمط  زآ و  ورگ  رد  لد  دوش و  وسمه  نابلط  ترـشع  اـب  هک  نآ  هک  ارچ  دـنهن ؛

( 541 .) داد لدع و  تموکح  يارب 
شمارآ ماگنه  کنیا ،  : )) دومرف یم  دـندوب ، تیب  لها  تموکح  يوزرآ  رد  مان  نان و  هب  ندیـسر  يارب  هک  یناـسک  هب  ع )   ) قداـص ماـما 

درک دهاوخ  باجیا  يراد  روشک  مسر  تشاد .  دنهاوخ  نارگید  زا  يرتراوشد  یگدنز  ام  ناهارمه  میبای ،  تسد  تردـق  هب  رگا  تسام . 
ام زا  مدرم  ات  میـشاب ،  نانآ  کیرـش  راگزور  ياهیراوگانرد  میزاس و  هشیپ  ار  ینتورف  عضاوت و  میـشاب .  نایاونیب  ناشیورد و  هناوتـشپ  هک 

( 542 .) دیاین نارگ  ناشماک  رد  هنامز  یخلت  دنریگ و  وگلا 
دومرف : مئاق  جورخ  رد  باتش  مایق و  يارب  ناتسود  يراشفاپ  ربارب  رد  ع )   ) قداص ماما 

(543  .) فیسلا لظ  تحت  توملا  فیـسلا و  الا  وه  ام  بشجلا و  الا  هماعطال  ظیغلا و  الا  هسابل  ام  هللاوف  مئاقلا ،  جورخ  هب  نولجعتـست  ام  )) 
(( 

تسا ندیگنج  وا ، تموکح  رد  یگدنز  تسا .  زیچان  شیاذغ  تشرد و  شسابل  دنگوس ، ادخ  هب  دیزرو . یم  باتـش  مئاق  جورخ  رد  ارچ 
ریشمش . هیاس  رد  گرم  و 

ناشراعـش راتفگ و  یتسرد  دنباتـش . یم  ناشیرای  هب  یتیگ  رـسارس  زا  هدید و  نازابکاپ  نآ  تسد  رد  ار  دوخ  يدازآ  ناهج ،  ناگدیدمتس 
دنراپس . یم  رس  شهاگرد  هب  تقادص  صالخا و  ياه  هناشن  ندید  یپ  رد  دنیوج و  یم  ناشرادرک  رد  ار 

زا ییاهر  يارب  ناناملسم  ریغ  زین ، اهنیمزرـس  ریاس  رد  و  ( 544) دنرامش یم  هظحل  يدهم  روهظ  راظتنا  رد  نایاونیب  ناتـسدورف و  زاجح ، رد 
( 545 .) دنیاس یم  یناشیپ  مالسا ،  ناتسآ  هب  وا  رهم  تسد  هب  دنیوج  یم  ار  ماما  نارگدادیب ،  متس 

ساسا رب  دـنراد و  همانرب  قفوم .  ياهناسنا  تسا .  یباـیماک  زومر  زا  یناـسنا و  ياهـشزرا  زا  راـک ، یگدـنز و  رد  مظن  طابـضنا : مظن و  . 9
لبمس مالسا ،  ربمایپ  دنوش . یم  ور  هبور  تسکش  اب  رتمک  هتفای ،  نامزاس  شخب و  ییاهر  ياهبالقنا  دننک . یم  تکرح  صخـشم ،  لوصا 

رب ترـضح ،  یعامتجا  یگداوناـخ و  طـباور  تحارتسا و  تداـبع و  درک و  یم  میـسقت  ار  دوخ  تاـقوا  یـصخش ،  یگدـنز  رد  دوب . مظن 
شرافـس اهراک  رد  مظن  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نادنزرف و  گرم  یماگنه  هب  دوب و  مظن  اب  زین ، ع )   ) یلع ( 546 .) دوب هدش  نشور  یمظن  ساسا 

( 547 .) دومرف
، دنزرف ردپ و  ناسب  دنراد ، مدرم  اب  یمرگ  طباور  هک  نیا  اب  دنا . یناهج  تموکح  اب  بسانم  یتالیکشت  مظن و  ياراد  زین ، نامز  ماما  نارای 

تسا .  رارقرب  ناشنایم  رد  یمالسا  ياهرایعم  ساسا  رب  یتالیکشت  دنرب و  یم  شیپ  نشور  مکحم و  یلوصا  ساسا  رب  ار  اهراک  یلو 
( 548 .) دنراد یگدنیامن  تباقن و  تمس  یخرب  ماما  نارای  زا 

دنهورگ . نیا  رایتخا  رد  نارگید ، 
دنناهج . یمزر  ياهورین  نیرت  مظنم  يدهم ،  مظنم  لکشلادحتم و  ياهورین  دننک . یم  هدافتسا  ناسکی  سابل  ماما ،  نایهاپس 

دیاتس : یم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  ع )   ) یلع
( 549 .(() دحاو سابللا  دحاو و  لامجلا  دحاو و  دقلا  دحاو و  يزلا  مهیلا و  رظنا  یناک  )) 

دنسابل . مه  دننامه و  یگدنزارب  لامج و  رد  ربارب ، تماق  دق و  ناسکی ،  یتءایه  يز و  مرگن ،  یم  ار  نانآ  ایوگ 
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اب یناتسود  دننک . یم  لمع  گنهامه  نانمـشد  اب  داهج  مایق و  هب  توعد  ماما و  اب  تعیب  رد  دنراد و  یهدنامزاس  اهراک ، ماجنا  زاغآ و  رد 
. دننک یم  مهارف  ماما  يارب  ار  تکرح  تامدقم  شیپاشیپ ،  دنا و  هدروآ  رد  فیدر  مظن و  هب  هنارهام  ار  اهراک  دنیافص و 

يدهم نافلاخم 

يدهم  نافلاخم 
يدهم  نافلاخم 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
زا سپ  دـننک و  یم  لـالخا  تضهن  تامدـقم  رد  هک  یتاـضراعم  تشاد .  دـهاوخ  ربارب  رد  زین  يزوت  هنیک  ریگ و  تخـس  نانمـشد  ماـما ، 

دیشوک . دنهاوخ  نآ  يدوبان  رد  زین . يزوریپ 
نیرتـشیب دـنراد ، رارق  يدـهم  هاپـس  رهق  هحوـل  رـس  رد  هـک  رگدادـیب  ناربکتـسم  ياوـس  دـهد  یم  ناـشن  ناـفلاخم ،  هراـبرد  واـک  دـنک و 

رطاخ هب  هن  ار  ماما  نانیا ،  دـنناد . یم  يدـهم  نارظتنم  زا  ار  دوخ  دـنراد و  ماما  اب  تقفاوم  ياعدا  هک  تسا  یناسک  بناج  زا  اهینکـشراک ،
ار اهراک  نوچ  ماما ،  هب  نتسویپ  زا  سپ  دنهاوخ . یم  دوخ  ياهسوه  اهزورآ و  اب  ماما  ندرک  هارمه  يارب  هکلب  لیصا ،  مالسا  ندرک  هدایپ 
نید و حالـس  اب  دـنروآ و  یم  يور  دوخ  فادـها  هیجوت  هب  دـنرذگرد . دوخ  عورـشمان  عفاـنم  زا  دـنراچان  دـننیب و  یمن  دوخ  دارم  قفو  رب 

قداص :  ماما  هدومرف  هب  هک  دنور  یم  ماما  گنج  هب  بهذم ، 
( 551 .(() دننادرگ یم  يور  وا  زا  ترضح ،  روهظ  زا  سپ  یلو  دنراد ، ار  وا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  زا  رایسب  هچ  ))

مینک .  یم  هراشا  اههورگ  ای  دارفا و  نیا  زا  یخرب  هب  شخب ،  نیا  رد 
نابلط :  تحار  . 1

هک دـنک  یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  یتلاـح  یبلط  تذـل  تسا .  دـسافم  همه  ءاـشنم  یهاوخدوخ ،  دراد و  یتسرپ  دوخ  رد  هشیر  یبلط  تحار 
دزاس . یم  نوگرگد  ار  وا  یقالخا  يداقتعا و  ياهرایعم  همه 

نودـب هداس و  ماکحا  زا  هتـسد  نآ  لاـبند  هب  رتشیب  وا  دـشابن . محازت  رد  وا  هاـفر  اـب  هک  دـنک  یم  هیجوت  يا  هنوگ  هب  ار  نید  بلط ،  تذـل 
: دنتشاد یم  زاربا  هدیـسر  ربمایپ  تمدخ  هنیدم ،  هب  ترجه  زا  شیپ  هکم ،  ناناملـسم  زا  یعمج  دتفین . رطخ  رد  وا  يایند  هک  تسا  رـسدرد 

میگنج .  یم  نانمشد  اب  یهد  هزاجا  رگا  مینانمشد ،  رازآ  دروم 
دیهدب . تاکز  دیناوخب و  زامن  دیراد . هاگن  تسد  میتسین .  هزرابم  هب  رومءام  نونکا  دومرف : یم  ربمایپ 

هک دـندوشگ  ضارتعا  هب  نابز  تشگ  لزاـن  داـهج  روتـسد  هکنآ  زا  سپ  رهـش ، نآ  رد  یبسن  یـشمارآ  داـجیا  هنیدـم و  هب  ترجه  زا  سپ 
مدرم درمـش و  یم  یبلط  تحار  ار  نانآ  تشحو  سرت و  هشیر  نآرق ،  یتخادنین .  ریخءات  هب  یتدم  ار  نآ  يداد و  دربن  نامرف  ارچ  ایادـخ ،

( 552 .) دهد یم  رادشه  نآ  ماجرف  هب  تبسن  ار 
اهنامیا الب ، غیت  قرب  ناربکتـسم ،  اب  نامورحم  دربن  رد  دسر . یمن  يزوریپ  هب  نوخ  شتآ و  زا  نتـشذگ  نودب  نامز ،  ماما  یناهج  بالقنا 

دروآ . یم  رد  شیامزآ  هب  ار 
سپ رد  بهذم ،  نداد  رارق  زیواتسد  اب  نابلط  تحار  یلو  دننک ، یم  هدامآ  ایالب  يارب  ار  دوخ  هتفر و  لابقتسا  هب  شیپاشیپ  نیتسار  نانموم 

یم اعد و .... رد  رتشیب  ار  راظتنا  دـندوخ و  یگدـنز  رکف  رد  زیچ ، همه  زا  شیب  راـظتنا ، نارود  رد  دنتـسه . شیوخ  هاـگیاپ  عضو و  هیجوت 
دنیوج .

هنوگ نیا  هب  لمع  رشب و  تاجن  هورگ  نیا  دنرذگ . یم  توافت  یب  متس ،  اب  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  تایآ  ربارب  زا 
دنرادنپ . یم  عورشمان  ار  تبیغ  نامز  رد  هزرابم  دنناد و  یم  روهظ  نامز  هب  طوبرم  ار  اهروتسد 
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دیوگ : یم  هورگ  نیا  رکفت  زرط  رد  ینیمخ  ماما 
رتشیب مالسا  يارب  ملد  هک  نم  دنروایب ، فیرشت  هزرابم ،  داهج و  يارب  دنناد ، یم  یضتقم  ناشدوخ  بحاص ،  ترـضح  رگا  دنیوگ : یم  ))

( (( 553  .) منکب ار  راک  نیا  نم  ارچ  دنیایب ، ناشدوخ  دنیب ، یم  ار  اهنیا  هک  مه  ترضح  تسا و  هتخوسن  ترضح  نآ  زا 
، روهظ رد  ترـضح  ریخءات  رتاناوت ، تسا و  رتاناد  ام  زا  هعماج  ياهیتاسک  هب  تبـسن  ترـضح ،  هک  دنریگ  یم  هجیتن  نیا  فطل ،  ناهرب  زا 

همه هک  میوش  یم  هجوتم  هورگ ،  نیا  یگدنز  شور  قطنم و  رد  رتشیب  واک  دنک و  اب  تسین .  ام  مادقا  هب  زاین  هدوب و  یتحلصم  زا  هتساخرب 
تریـصب ینید و  شنیب  هن  تسا ،  دـیاقع  نیا  ءاشنمرـس  یقـالخا ،  فارحنا  عـقاو  رد  یبـلط و  تحار  يارب  تسا  یـششوپ  اـه ، هـتفگ  نـیا 

يداقتعا و ....
دیوگ : یم  نانیا  هرابرد  ینیمخ  ماما 

کی هک  تسا  نیا  هب  ناشمه  مامت  هک  بلط  تحار  صاخـشا  طـخ ، کـی  تسا :  هدوب  طـخ  ود  هقیرط ،  ود  نونکاـت ،  مالـسا  ردـص  زا  ))
رظن رد  يزیچ  ره  رب  مدقم  اما  دندرک . یم  دندوب  ناملـسم  هک  ییاهنآ  مه ،  ار  ادخ  تدابع  دنباوخب و  دـنروخب و  دـننکب و  ادـیپ  يا  همعط 

 ( میا هدوب   ) دنتـشاد یم  مدـقم  يزیچ  ره  رب  ار  تحار  هک ....  صاخـشا  دـهاش  اـم  یمالـسا ،  تضهن  لوا  زا  دوب ..... یبلط  تحار  ناـنآ ، 
( 554 .) دنریگب يا  هزور  دنناوخب و  يزامن  هک  دنتسناد  یم  نیا  رد  ار  فیلکت 

هویش دنناوت  یمن  زین ، ماما  روهظ  ماگنه  هب  تسا ،  هدش  متس  رفک و  اب  نانآ  یتسدمه  ببـس  یبلط  تحار  تبیغ ،  نارود  رد  هک  هورگ  نیا 
توعد خساپ  رد  دنوش . یمن  هارمه  ترـضح  اب  هزرابم ،  اغوغ و  زا  رود  هب  رـسدرد و  نودب  یگدنز ،  همادا  يارب  دنهد . رییغت  ار  یگدـنز 

دنک و یم  لالدتـسا  نآرق  هب  نانآ  هناشیدناژک  ياه  هیجوت  اب  هلباقم  رد  نامز  ماما  دـنناوخ . یم  ار  هیقت  تایآ  ناربکتـسم ،  اب  داهج  هب  ماما 
دهد . یم  رفیک  ناقفانم  فیدر  رد  ار  نابلط  تحار  ماجنارس ،  دزاس و  یم  راکشآ  هدرپ  نودب  ار  قح 

دیامرف : یم  قداص  ماما 
هیقتلا تناکل  یقتن و  امنا  لعفنال  متلقل  انورـصنتل  متیعدول  هللا  میاو  هیقت  الف  مدـلا  هیقتلا  تغلب  اذاف  مدـلا .  اـهب  نقحیل  هیقتلا  تلعج  اـمنا  )) 
هللادـح قافنالا  لها  نم  مکنم  ریثک  یف  ماقال  کلذ و  نع  مکتلئاسم  یلا  جاتحا  ام  مئاـقلا  ماقدـق  ول  مکتاـهما و  مکئاـبآ و  نم  مکیلا  بحا 

( 555 .)
توعد ام  يرای  يارب  امش  رگا  دنگوس ، يادخ  هب  تسین .  هیقت  ياج  دسر . نوخ  زرم  هب  هیقت ،  رگا  تساهنوخ .  ظفح  هیقت ،  عیرشت  هفسلف 

رگا تسا .  رتریزع  ناتیارب  ناردام  ناردـپ و  زا  هیقت  انامه  میهد .  يرای  ار  امـش  میناوت  یمن  میتسه و  هیقت  رد  اـم  تفگ :  دـیهاوخ  دـیوش ،
دهاوخ يراج  ار  دـنوادخ  دودـح  قفانم ،  مدرم  امـش  زا  يرایـسب  قح  رد  داد و  دـهاوخن  شوگ  امـش  ياهییوگ  هوای  هب  دزیخ ، اپب  اـم  مئاـق 

تخاس . 
ناشیدنا :  دومج  . 2

نید فده  حور و  نطاب و  هب  هک  یناسک  دنا ، هدوب  یعامتجا  تالوحت  نید و  يایحا  عناوم  نیرت  مهم  زا  نایارگ  رهاظ  مالـسا ،  دادـماب  زا 
دوخ هب  هدرک و  نیب  هتوک  ار  ناـنآ  ینیع ،  ياـهتیعقاو  زا  ندوب  رود  درگن . یمن  ار  بلاـق  تسوپ و  زا  رتارف  ناـشک  رد  قفا  هدرکن و  هجوـت 

ییورایور هب  دنـساشن و  ار  فیلکت  ساسح ،  ياهنامز  رد  هک  دوش  یم  بجوم  نید ،  هب  تبـسن  ناـشک  رد  ندوب  دودـحم  راـچد . يروحم 
دنوش . هدناشک  ناماما  ربمایپ و 

سدـقم لایخ  هب  هک  یهورگ  یلو  دـندوشگ ، هزور  دوخ  دـنداد و  راطفاروتـسد  رفـس ، رد  ربمایپ  رفاسم ، زامن  هزور و  هیآ  لوزن  ناـیرج  رد 
( 556 .) داد راکهانگ  بقل  ناشیدب  درک و  دروخرب  نانآ  اب  ربمایپ  دنداد . همادا  هزور  هب  دراد ، باوث  یتخس  ره  دوخ ، هنابآم 

ياول رد  ینیب  رهاظ  يرـشق و  رکفت  ربمایپ ، زا  سپ  داد . یمن  يرادـنادیم  هصرع  ناـنآ  هب  هورگ ،  نیا  اـب  حیرـص  تفلاـخم  ربماـیپ و  دوجو 
 ، تبیغ نارود  رد  هژیوب  یمالـسا ،  گنهرف  هب  يرکف  نوگانوگ  ياه  هلحن  دور  دش و  جیار  مدرم  نایم  رد  تعامج ،  تنـس و  زا  تسارح 
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شخب تایح  عماج و  ینید  ناونع  هب  مالـسا  هب  قرف ،  بهاذم و  بابرا  دش . ادیپ  مالـسا  ملاع  رد  نوگانوگ  ياه  هقرف  درک . دیدشت  ار  نآ 
دندرک . مهارف  ار  نآ  ءازجا  ریاس  یناوتان  هنیمز  نید ،  بناوج  زا  یخرب  هب  يرگنوسکی  اب  دندرکن و  هجوت 

داهتجا تکرح  هک  دش  ببس  عامتجا ،  تسایس و  هصرع  زا  هعیش  ندرک  رود  ماما و  تبیغ  دنامن . بیصن  یب  ناوخ  نیا  زا  زین ، عیـشت  ملاع 
قیقحت و راک  رد  رتمک  يداصتقا و ... یعاـمتجا و  متـسیس  کـی  ناونع  هب  مالـسا  تاروتـسد  دوش و  زکرمتم  يدرف  لـئاسم  لـح  رد  رتشیب 

( 557 . ) دریگ رارق  سیردت 
رد ییارگ  هتـشذگ  دومج و  یعون  هک  دـش  ببـس  درک و  دـیدشت  ار  هلاسم  املع  زا  یهورگ  راکفا  رب  يرگ  يراـبخا  رکفت  نتخادـنا  هیاـس 

تبثم شنکاو  رتمک  روهظ  ون  لئاسم  اب  دروخرب  رد  ریخا ، ياه  هدـس  رد  هژیوب  نآ ،  یگمهرف  زکارم  و  دـنک . خوسر  هعیـش  یملع  لـفاحم 
لئاسم رد  يرگن  وسکی  ییارگ و  هتـشذگ  رد  دیاب  ار  تما  ماما  بان  ياه  هشیدـنا  ربارب  رد  نینیدـتم  زا  یخرب  هضراعم  هشیر  دـنهد . ناشن 

درک . وج  تسج و  مالسا ، 
دبای . یم  رگید  ياه  هولج  روهظ  ون  ياه  هفافل  رد  هک  هتفرن  نایم  زا  اهنت  هن  یعامتجا ،  راتفر  اه و  هشیدنا  رد  رجحت  ماما ،  روهظ  ماگنه  هب 

یط رد  هک  ار  یتاروتـسد  دنز و  یم  تسد  یعیـسو  ياهینوگرگد  هب  مالـسا ،  يدربراک  يرکف و  لئاسم  همه  رد  تسا  نید  رگایحا  ماما ، 
( . 558) دزاس یم  راکشآ  دننک ، یم  لمع  نآ  هب  هنایشان  مدرم  هدنام و  ناهنپ  مدرم  هدوت  رب  زارد ، ناراگزور 

راذـگاو دارفا  هب  اوران  هب  اهتموکح  هک  ییاهنیمز  عیاطق و  دـنک ، یم  هرداصم  ار  عورـشمان  لاوما  یمومع ،  تلادـع  داجیا  يارب  ترـضح ، 
ار لاملا  تیب  هب  ییرمان  ياهبقن  دنک و  یم  هاتوک  یمومع  لاوما  زا  ار  ناراوخمارح  تسد  ( . 559) دنادرگ یم  رب  لاملا  تیب  هب  دنا ، هدرک 

( 560 .) دنک یم  دودسم 
رد ار  بجاو  جح  هتـسب و  دـنور  یم  ادـخ  هناخ  یبحتـسم  ترایز  هب  هک  يدارفا  رب  ار  هار  هک  دور  یم  شیپ  اج  نآ  ات  تلادـع ،  يارجا  رد 

( . 561) دهد یم  رارق  تیولوا 
دجـسم ربمایپ و  مرح  رد  ( . 562) دزاس یم  كاپ  يرورـض  ریغ  تانیئزت  زا  ار  دـجاسم  ددنـسپ و  یمن  ار  ییامن  دجـسم  يزاسمرح و  هویش 

رایتخا رد  هک  ینیون  نیزاوم  اهرایعم و  اب  دریگ و  یم  شیپ  ار  يدواد  هویـش  تواضق ،  رد  دراذـگ . یم  ءارجا  هب  ار  یمهم  تارییغت  مارحلا 
( . 563) دنک یمن  افتکا  دنگوس  هنیب و  ینعی  هتشذگ ،  ییاضق  هویش  هب  اهنت  دنک و  یم  تقیقح  فشک  دراد ،

. دیاشگ یم  مدرم  رب  ار  تفرعم  تمکح و  ياهرد  هتخاس و  راکشآ  ار  هدنام  ناهنپ  مدرم  رب  هک  يزومر  یناهنپ و  رارسا  نآرق ،  ریـسفت  رد 
( . 564) دزاس یم  راکشآ  مدرم  رب  ار  نآ  تایآ  ناهنپ  زراب و  قیداصم  نآرق و  لیوءات 

همه اب  ار  مالـسا  دـنک و  یم  يراج  دـننک ، ارجا  دـنا  هتـسناوتن  طیارـش ، ندوبن  ببـس  هب  نیـشیپ ،  ناماما  ربمایپ و  هک  یماکحا  نامز ،  ماما 
دزاس . یم  مکاح  ناهج  رد  اهیگژیو ، طیارش و 

هدرک اقلا  ناشیدـنا  رجحت  دـنراد و  نید  زا  مدرم  هک  یتینهذ  اب  تواضق ،  تموکح و  رد  ماما  هریـس  یعامتجا و  یگنهرف و  مهم  تالوحت 
دننیب . یم  هناگیب  دوخ  تادقتعم  اب  ار  ماما  شور  دنک و  یم  هولج  دیدج  دنا ،

( . 565  (( ) هللا لوسر  ءاعد  امک  ادیدج  ءاعد  فناتسا  مئاقلا  ماق  اذا  )) 
هک تسا ،  نید  زا  هرود  نآ  مدرم  هنوگژاو  تخانـش  اب  طابترا  رد  ترـضح  شور  ندوب  دیدج  هکلب  زاس ، نید  هن  تسا و  عرـشم  هن  ماما ، 

هتشذگ رهاوظ  رب  اهنت  هدوب و  هناگیب  لیصا  مالـسا  اب  هک  یهورگ  تسا .  هدروآ  دیدج  نید  ییوگ  دهد ، یم  هولج  دیدج  ار  ماما  ياهراک 
یم ماما  هلباقم  هب  بهذم ،  حالـس  اب  دنیاشگ و  یم  ضارتعا  هب  نابز  هدید ،  هتخانـشان  دوخ  ناکاین  تریـس  اب  ار  ماما  شور  دـنراد . دومج 

دنباتش .
زا يا  هریس  هب  لالدتسا  اب  يا  هدع  دننک و  یم  داهـشتسا  ماما  هیلع  نآرق ،  رهاوظ  هب  دنزجاع ، نآرق  دنلب  یناعم  نوطب و  مهف  زا  هک  یهورگ 

دننک . یم  داقتنا  ماما  يداصتقا  یعامتجا و  تالوحت  هب  دنراد ، لایخ  رد  هک  ربمایپ 
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نارفاک اب  ربمایپ ، دتفا . یم  تمحز  هب  ربمایپ  شدج  زا  شیپ  یمومع ،  راکفا  یعامتجا و  هنحـص  زا  هورگ  نیا  ندرک  نوریب  رد  نامز ،  ماما 
يدهم ناضراعم  زا  هتسد  نیا  یلو  دندیگنج . یم  ربمایپ  مالسا و  اب  راکشآ  دنتشادن و  ییابا  ینمـشد  نالعا  زا  هک  دوب  ور  هب  ور  هدرپ ،  یب 

ریت هب  دیدرت ، نیرتمک  یب  دنور . یم  ماما  گنج  هب  نید ،  حالـس  اب  دنروهـشم و  عرو  دهز و  هب  مدرم ،  نایم  رد  دـنراد و  یناشیپ  رب  هنیپ  ، 
دننک . یم  جیسب  وا  هیلع  ار  یمومع  راکفا  یناور  گنج  هعیاش و  داجیا  اب  دننز و  یم  شریفکت 

دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 
ۀیلهاجلا . ))  لاهج  نم  ص )   ) هللا لوسر  هلبقتسا  امم  سانلا  ۀلهج  نم  لبقتسا  ماق  اذا  انمئاق  نا  )) 

كاذ . ))  فیک  و  تلقف :  )) 
سانلا و یتا  ماق  اذا  انمئاق  نا  هتوحنملا و  بشخلاو  نادـیعلاو  روخـصلا  ةراجحلا و  نودـبعی  مه  سانلا و  یتا  ص )   ) هللا لوسر  نا  لاق :  )) 
(566 (( .) رقلاو رحلا  لخدـی  اـمک  مهتویب  فوج  لدـع  مهیلع  نلخدـیل  هللاو  اـما  لاـق :  مث  هب .  هیلع  جـتحی  هللا و  باـتک  هیلع  لواـتی  مهلک 

دوخ نامز  نالهاج  زا  ربمایپ  هب  هک  تسا  یتامحز  زا  شیب  دوش ، یم  لمحتم  دوخ  راگزور  ناـنادان  يوس  زا  اـم  يدـهم  هک  ییاـهیگدرزآ 
هدش .  دراو 

هنوگچ ؟  و  متفگ : 
نارق وا  هیلع  مدرم  دنک ، مایق  هک  هاگ  نآ  مئاق ،  دندیتسرپ . یم  بوچ  تخرد و  گنـس و  مدرم  هک  دش  هتخیگنارب  ینامز  رد  ربمایپ  دومرف :

دش . دهاوخ  نانآ  ياهارس  دراو  تلادع  امرگ  امرس و  دننامه  دنگوس ، ادخ  هب  دننک . یم  لیوات  ار 
ار ترضح  نانخس  بات  هک  مدرم  زا  یهورگ  دزاس ، یم  راکشآ  مدرم  رب  ار  قیاقح  دیوگ و  یم  نخـس  مدرم  عمج  رد  ماما  يا ،  هیـضق  رد 

دننک . یم  جورخ  ماما  هیلع  هدرواین 
دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 

( . 567  (( ) مکلتقیف مکلتاقیف  هنولتاقتف  ةرکسدلا  ۀلیمرب  هیلع  نوجرختف  هنولمتحتال  ثیدحب  مکثدحی  تیبلا  لها  انم  موقی  مئاق  لوا  هنا  )) 
هدیگنج امش  اب  وا ، درک . دیهاوخ  شروش  هلیمر  رد  وا  هیلع  دیرادن . ار  نآ  ندینش  بات  هک  دیوگ  ینانخـس  ناتیارب  ام ، مئاق  روهظ  تقو  رد 

درک . دهاوخ  دوبان  ار  امش  و 
زا ماما  تسد  هب  یگمه ،  دنتسه و  نایعیـش  زا  ماما ،  نافلاخم  زا  هورگ ،  نیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  مکثدحی ))   ، )) نایعیـش هب  ماما  باطخ 

دنور . یم  نایم 
ناقفانم  نارفاک و  . 3

زا یمالسا ،  رئاعش  هب  رهاظت  اب  هدش و  ناناملسم  دراو  یمالسا ،  ياهیدازآ  زا  هدافتسا  ءوس  اب  ناقفانم ،  زا  يدارفا  مالـسا ،  خیرات  لوط  رد 
یپ ناشنورد  زا  دـننک و  ارادـم  نانآ  اب  همئا ،  ربمایپ و  درک  یم  باجیا  مالـسا ،  حـلاصم  دـنا . هدرک  هدافتـسا  ناناملـسم ،  هعماج  تاناکما 

 ، هناتسدرت هاگ  ناقفانم ،  دنیآ . یم  رب  یمالسا  هعماج  تموکح و  رد  ذوفن  ددص  رد  دارفا  هنوگ  نیا  زین ، يدهم  تموکح  رد  دننکن  ییوج 
یمن یقاب  ناقفانم  يزادنا  تسد  يارب  ییاج  ماما  تردق  تواکذ و  یلو  دنور ، یم  شیپ  ماما  تموکتح  یلاع  تاماقم  بحاصت  حطـس  ات 

ياههورگ اب  يراکمه  هعیاش و  شخپ  اب  دننیب ، یم  رطخ  رد  ار  دوخ  هدنیآ  هک  ناگرهچ  ود  ( . 568) دنوش یم  يزاسکاپ  ادیدش  دراذگ و 
 ، هفوک تفالخ ،  زکرم  رد  دـنوش و  یم  تسدـمه  یجراخ  نانمـشد  اب  يزرم ،  قطانم  رد  دـننک . یم  راکـشآ  ار  دوخ  ینمـشد  ضراعم ، 
رد ار  ناقفانم  دوش و  یم  هفوک  دراو  هنادـنمزوریپ  ناـفلاخم ،  تمواـقم  نتـسکش  مهرد  زا  سپ  ترـضح ،  دـنگنج . یم  ماـما  اـب  اراکـشآ 

( . 569) دراد یم  رب  نایم  زا  نامرفان ،  فرحنم  ياه  هقرف  ریاس  فیدر 
ربارب رد  دـننیب ، یم  دوخ  ياوران  عفانم  عناـم  ار  يدـهم  شخب  يدازآ  تضهن  هتـشاد و  ار  ناـهج  مدرم  یگدرکرـس  ياـعدا  هک  زین ، راـفک 

دننک . یم  ییارآ  فص  ترضح 
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دنوش . یم  ریگرد  ماما  نایهاپس  اب  هدرک و  هیهت  ورین  نامورحم ،  تیمکاح  نافعضتسم و  ندش  ناملسم  زا  يریگولج  يارب  نانآ ، 
دیامرف : یم  قداص  ماما 

( (( 570  ) هجورخ هرکالا  رفاک ، الو  میظعلا  هللااب  كرشم  قبی  مل  مئاقلا  جرخ  اذا  )) 
دندونشخان . يدهم  مایق  زا  رافک  ناکرشم و 

تسکش ماگنه  هب  دنناسر و  یم  کمک  ماما ،  نانمشد  هب  دنوش و  یم  ریگرد  ماما  اب  تینارصن ،  شیک  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  رفک ، يایند 
( . 571) دنهد یم  هانپ  ناشیدب  ، 

( . 572) دراد ندرگ  رد  بیلص  زین ، ماما  فلاخم  نیرت  مهم  ینایفس ،  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  زا  یخرب  زا 
، ار زورفا  گنج  زرو  هنیک  ناکرـشم  دـنک و  یم  دوخ  هارمه  ار  ناملـسم  ریغ  ناضراعم  یـسایس ،  يداقتعا و  ياـهوگ  تفگ و  یط  ماـما ، 

. دهد یم  تسکش 

نافلاخم اب  ماما  دروخرب  هویش 

نافلاخم  اب  ماما  دروخرب  هویش 
نافلاخم  اب  ماما  دروخرب  هویش 

يدهم  هار  هب  مشچ  باتک :  زا  هتفرگرب 
دهاوخ مادک  ماما  تموکح  رد  بتاکم  بهاذم و  بابرا  ریاس  هاگیاج  تسا .  نافلاخم  اب  ماما  دروخرب  شور  ثحب ،  هب  دنمزاین  لئاسم  زا 

تدـحو اـی  تسا  دوصقم  نید  تدـحو  اـیآ  تسیچ ؟  تسا  نآ  يداـنم  ماـما  هک  دـحاو  یناـهج  تموکح  زا  دوصقم  رگید  ریبـعت  هب  دوب .
تسا ؟  هنوگچ  ماما  بهذم  هب  دقتعم  ریغ  ناناملسم  رگید  اب  ای  باتک  لها  اب  ماما  راتفر  تروص ،  ره  رد  تموکتح . 

دنوش . یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  ماما  نافلاخم 
ناملسم .  یبهذم  یسایس و  نافلاخم  . 1

باتک .  لها  . 2
ناربکتسم .  . 3

لوا  هتسد 
ییاج بهاذم ،  بابرا  ریاس  تسا ،  تیب  لها  کلسم  جورم  هک  ماما  تموکح  رد  هک  دراد  دوجو  هشیدنا  نیا  نایعیش ،  زا  یخرب  نهذ  رد 

دروخرب رد  ع )   ) یلع ربمایپ و  شدج ،  شور  اب  يدهم ،  شور  دنهن . ندرگ  ع )   ) یلع تیالو  هب  تسیاب  یم  نانآ  همه  تشاد و  دنهاوخن 
یبهذم و نافلاخم  اب  دروخرب  رد  یلع  رگا  ماقتنا .  رومءام  يدهم ،  تشذگ و  دـندوب و  تمحر  رومءام  نانآ ،  تسا .  توافتم  نافلاخم  اب 
رد یلو  دوب ، ماقتنا  طیارـش  ندوبن  رثا  رب  تشذـگ ،  یم  جراوخ  ای  هرـصب و  نایـشروش  لثم  يدارفا  رادرک  زا  درک و  یم  تشذـگ  یـسایس 

تـسا یتایاور  درک ، هئارا  بلطم  نیا  يارب  تسا  نکمم  هک  یلیلد  درادـن . دوجو  نافلاخم  اب  لمع  تدـش  يارب  یعنام  يدـهم ،  تموکح 
دراد . توافت  يرصب  نافلاخم  اب  ع )   ) یلع دروخرب  شور  اب  نافلاخم ،  اب  ع )   ) يدهم دروخرب  شور  دراد  تلالد  هک 

تسا :  هدمآ  نینچ  قداص  ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  تیاور  رد 
ع )).)   ) یلع ةریس  فالخب  ماق  اذا  ع )   ) مئاقلا ریسیا  )) 

و فیـسلاب ...  مهیف  راس  ماق  اذا  مئاقلا  نا  هدـعب و  نم  مهیلع  رهظیـس  هتعیـش  نا  ملع  هنال  فکلاو  نمل  ابراس  ایلع  نا  كاذ  معن و  لاـقف :  )) 
( (( 573 .) ادبا هدعب  نم  مهیلع  رهظی  مل  هتعیش  نا  ملعی  هنال  کلذ 

تسا ؟  ع )   ) یلع هریس  فالخ  رب  مئاق  شور  ایآ 
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دنهاوخ طلـسم  شنایعیـش  رب  وا  زا  سپ  نانمـشد ،  تسناد  یم  نوچ  دیـشخب ، ار  نانآ  نافلاخم ،  رب  نتفای  تسد  زا  دعب  یلع  یلب .  دومرف :
دش . دنهاوخن  طلسم  وا ، ناوریپ  رب  زگره  نانمشد  دناد  یم  نوچ  دوش ، یم  ور  هبور  ریشمش  اب  نافلاخم  اب  مئاق ،  یلو  دش .

دنراد ؟ دوصقم  رب  تلالد  دح  هچ  ات  نآ ،  دننام  تیاور و  نیا 
نتـشاد مرج  هب  یناملـسم  دراد و  دوجو  بهذـم  يدازآ  ترـضح ،  نآ  ماظن  رد  دـهد ، یم  ناشن  ع ،)   ) يدـهم هریـس  تاـیاور  رب  يرورم 

لیلد :  دنچ  هب  دنراد ، هدیقع  راهظا  قح  یبهذم ،  نافلاخ  دوش و  یمن  تازاجم  فلاخم ،  هدیقع 
 ( ع  ) یلع تیالو  شریذپ  بهذم و  كرت  هب  ار  نافلاخم  ع )   ) يدهم هک  تسا  هدشن  لقن  یبلطم  نینچ  یعیـش  عبانم  زا  یتیاور  چیه  رد  . 1

و سب .  و  ( 574  ) تسا تیب  لها  نادـناعم  اهیبصان و  اب  دروخ  رب  هدـمآ ،  نایم  هب  نخـس  لمع  تدـش  زا  هک  يدراوم  رد  اهنت  دراد . یم  او 
هدنارورپ و هنیس  رد  ار  ع )   ) ماما رگید  یلع و  اب  ینمشد  هک  تسا  یسک  تیب ،  لها  کلسم  هدیقع و  قفاوم  ریغ  فلاخم و  ره  هن  بصان ، 

دراد . ار  ربمایپ  بس  مکح  همئا ،  یلع و  بس  هعیش ،  هقف  رد  درادن و  یئابا  ینمشد  بس و  راهظا  زا 
مدرم يارب  ار  یماهبا  هطقن  باوج و  دـنزادرپ و  یم  دوخ  تامادـقا  للع  فادـها و  نییبت  هب  تیلاعف ،  توعد و  لـحارم  همه  رد  ماـما ،  . 2

دـنزادرپ و یم  دوخ  عضاوم  نایب  هب  دـنک ، یم  داجیا  ماما  هک  یمارآ  وج  زا  هدافتـسا  اب  یبهذـم ،  یـسایس و  ناـفلاخم  دراذـگ . یمن  یقاـب 
نآ يارب  یعرش  لیلد  ناهاوخ  دنک و  یم  داقتنا  ماما  هریس  هب  مشاه ،  ینب  ناگرزب  زا  یکی  هیبلعث ،  لزنم  رد  هلمج ،  زا  دنونـش . یم  باوج 

دوش . یم 
دنتسم ياهلالدتسا  اب  دهد و  یم  خساپ  یمارآ  هب  دننارگ ، داقتنا  هنوگ  نیا  اب  لمع  تدش  ناهاوخ  هک  نارومءام  زا  یخرب  فالخ  رب  ماما ، 

( 575 .) دزاس یم  هارمه  دوخ  اب  ار  وا  ربمایپ ، هریس  هب 
نانآ دروم  رد  دراد . زیمآرهق  يدروخ  رب  دـنزیخ ، اپب  ناشیاه  همانرب  ماما و  هیلع  هناحلـسم  هک  یـسایس  یبهذـم و  نافلاخم  اب  اهنت  ماما ،  . 3
تنـس نآرق و  هب  دنک و  یم  تجح  مامتا  نافلاخم  اب  شیپاشیپ  ترـضح ،  دنک . یم  ارادم  نانآ  اب  دور و  یمن  نوریب  فاصنا  هداج  زا  زین ،

هب تسد  دزاغآ و  یم  ار  گنج  دزاس و ، یم  راکـشآ  ار  دوخ  هنیک  نمـشد ،  هک  يدراوم  رد  دنیـشن . یم  وگ  تفگ و  هب  ناشیا  اـب  ربماـیپ ،
( . 576) دهد یم  هلباقم  روتسد  ماما  دیالآ ، یم  يدهم  نارای  نوخ 

شیپ رد  هرـصب ،  نایـشروش  اب  هلباقم  رد  ار  ع )   ) یلع شور  ماما ،   : )) تفگ دیاب  دنا  هدرک  لالدتـسا  تیاور  نیا  هب  هک  نانآ  خساپ  رد  اما 
يارب هک  تسا  هدـش  هداد  ماما  هب  قح  نیا  و  تفلاخم .  قلطم  هن  تسا ،  نانکـش  نامیپ  یماظن و  ناـفلاخم  دروم  رد  تیاور  ـالوا ، درادـن ))

 (، ع  ) یلع هویش  هکنانچ  تازاجم ،  ار  نامرجم  دنک و  بیقعت  ار  نایرارف  نانآ ،  هرابود  عامتجا  زا  يریگولج  نافلاخم و  تکوش  نتـسکش 
( . 577) دوب نآ  رب  نیفص  دربن  رد 

دیامرف : یم  هک  قداص  ماما  زا  يرگید  نخس  اب  تسا  ضراعم  دنس  یتسرد  ضرف  رب  تیاور  ایناث ،
( (( (( 578  .) ةرصبلا موی  ع )   ) یلع راسامک  مهب  ریسی  حیرج و  یلع  اوزهجت  الو  ایلوم  اوعبتتال  الا  هیدانم  يدانی  و  )) 

یم ور  هب  ور  نانآ  اب  نایرصب ،  اب  ع )   ) یلع شور  دننامب  دنـشکن . ار  یحورجم  دننکن و  بیقعت  ار  نایرارف  دراد  یم  رب  دایرف  ماما ،  يدانم 
دوش .

ادخ باتک  هب  دیوگ و  یم  نخس  نانآ  يارب  ترضح ،  هداتسرف  دتـسرف ، یم  يا  هدنیامن  هکم  ناناملـسم  توعد  يارب  ماما  رگید ، دروم  رد 
رتشیب یهاگآ  يارب  دـیآ  یم  هکم  هب  دوخ  ماما ،  دنـشک . یم  ار  وا  هبعک  رانک  رد  نافلاخم ،  زا  یهورگ  دـنک . یم  جاجتحا  ربمایپ  تنـس  و 
( . 579) دوش یمن  سک  ضرعتم  دریگ و  یم  تعیب  نانآ  زا  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رب  دیوگ و  یم  نخس  ناشیا  رب  لیصفت  هب  مدرم ، 

( . 580) دیازفا یمن  نآ  رب  يزیچ  دنک و  یم  تازاجم  ار  دوخ  هداتسرف  ناگدنشک  اهنت  هکم ،  هب  ندمآ  زا  سپ  ترضح  رگید ، تیاور  رد 
تسا .  بهاذم  رگید  هب  نادقتعم  یبهذم و  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  ماما  تمحر  وفع و  شمرن و  هدنهدناشن  اهتیاور ، نیا 

مود :  هتسد 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


هنرگ دنوش و  ناملسم  تسیاب  یم  ناناملسم  ریغ  همه  دریگ و  یم  ارف  ار  برغ  قرش و  ماما ،  تموکح  دوش : یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 
تسا :  هدش  لقن  ع )   ) مظاک ماما  تفر .  دنهاوخ  نایم  زا 

اهرک . )) اعوط و  ضرالاو  تاومسلا  یف  نم  ملسا  هلو  )) ... 
مهیلع ضرعف  اهبرغ . ضرالا و  قرش  یف  رافکلا  ةدرلا و  لها  ۀقدانزلاو و  نیئباصلا  يراصنلاو و  دوهیلاب  جرخ  اذا  مئاقلا .  یف  تلزنا  لاق  )) 

قراشملا یف  یقبیال  یتح  هقنع  برض  ملسی  مل  نم  هیلع و  بجی هللا  ملسملا و  هب  رمویام  ةاکزلاو و  ةولصلاب  هرما  اعوط  ملسا  نمف  مالسالا . 
( (( 581  ...) هللا لوسر  اهلبق  امک  هیزجلا  رمالا  اذه  بحاص  لبقی  الو  هللا ...  دحو  الا  دحا  براغملا  و 

دنیوا . میلست  ربج ، ای  تبغر  هب  نیمز ،  اهنامسآ و  لها  همه 
قرـش و نارفاک  نادـترم و  ناقیدـنز و  نیئباص و  نایاسرت و  دوهی و  رب  روهظ ، تقو  رد  تسا .  هدـش  لزان  مئاق  هراـبرد  هیآ ،  دومرف : ماـما 

دوش . یم  هضرع  مالسا  نیمز ،  برغ 
همه نیمز  يور  رد  ات  دوش . یم  هتشک  دیزروابا  سکره  دروآ و  ياج  هب  ار  تابجاو  ریاس  هزور و  زامن و  دیاب  یم  دش ، ناملـسم  سک  ره 

دریذپ . یمن  هیزج  ربمایپ ، لثم  رما ، نیا  بحاص  دنشاب ... دحوم 
یم نیمز  لها  همه  نامز ،  ماـما  روهظ  تقو  رد  هک  دراد  تلـالد  ( 582  ) هلک نیدـلا  یلع  هرهظیل  همیرک  هیآ  روـهظ  هنیرق  هب  تیاور ،  نیا 
درادن . دوجو  دوب  رارق  رب  باتک  لها  مالسا و  تموکح  نایم  (ص )  ربمایپ نامز  رد  هک  يا  هیزج  تقو ،  نآ  رد  دنوش و  ناملسم  تسیاب 

دنک . یم  تسس  ار  تیاور  هیآ و  زا  تشادرب  نیا  هک  دراد  دوجو  يرت  مکحم  لئالد  ربارب ، رد  یلو 
ربمایپ شور  نآرق و  نیناوق  يایحا  ترضح ،  نآ  فده  و  تسا .  تنس  باتک و  ساسا  رب  ماما  هریس  هک  دراد  دوجو  ضیفتسم  تایاور  . 1

تسا .  ربمایپ  تنس  نآرق و  ساسا  رب  یمالسا و  تاررقم  زا  هیزج ،  نتفرگ  و  ( . 583) دوب دهاوخ 
يرولا مالعا  رد  یسربط ،  مالسالا  نیما  دنتسین  دنتـسم  باب ،  نیا  رد  تایاور  ریاس  زین  مالـسا و  رب  باتک  لها  هارکا  رب  یـشایع  تیاور  . 2

... دشک و یم  ار  نید  اب  يانشآ  ان  هلاس  تسیب  ناوج  ای  دریذپ ، یمن  هیزج  باتک  لها  زا  ماما  هدش :  ماما  هریـس  رب  هک  یتالاکـشا  خساپ  رد 
دسیون : یم 

ناک ناف  نیدلا  یف  هقفتی  ملو  نیرشعلا  غلب  نم  لتقی  هنا  باتکلا و  لها  نم  هیزجلا  لبقی  ال  ع )   ) هنا نم  لاوئـسلا  هنمـضت  ام  فرعن  انا ال  )) 
( (( 584  ) هب عوطقم  ریغ  وهف  ربخ  کلذب  درو 

يارب يذخام  ام  دشک ، یم  ار  انشآان  نید  هلاس  تسیب  ناوج  دریذپ و  یمن  باتک  لها  زا  هیزج  ماما ،  هک  نیا  لثم  دراد  رب  رد  لا  ؤس  هچنآ 
میسانش .  یمن  نآ 

تسین .  عوطقم  دشاب  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  زین  يربخ  رگا 
ریصب یبا  تیاور  رد  ( . 585) دنک یم  حلص  دنراد  اراصن  شیک  هک  یمور  نایهاپس  اب  ماما ،  هک  دراد  تیاکح  ررکم  ياهشرازگ  یخرب  . 3

دنک : یم  اضما  هیزج  داد  رارق  باتک  لها  اب  (ص )  ربمایپ لثم  نامز ،  ماما  هک  تسا  هدش  حیرصت 
( .(( 586  ) هیزجلا نودویو  هللا  لوسر  مهملاس  امک  مهملاسی  لاق :  هدنع ؟  هیزجلا  لها  نم  نوکی  امف  تلق :  )) 

تسا .  هنوگچ  يدهم  تلود  رد  باتک  لها  تشونرس  مدیسرپ :  قداص  ماما  زا 
تفرگ .  دهاوخ  هیزج  نانآ  زا  ربمایپ  ناسب  دومرف :

باتک و تامومع  عجرم  ود ، ره  نتـشاذگ  رانک  نآ و  دنـس و  ندوب  مامتان  تروص  رد  تسا و  ضراـعم  ریکب  نبا  تیاور  اـب  تیاور ،  نیا 
تسا .  تنس 

تسا :  هدش  لقن  ربمایپ  زا  یتیاور  هماع  نوتم  رد  . 4
یتح لاملا  ضیفیف  هیزجلا  عضی  ریزنخلا و  لتقی  بیلـصلا و  رـسکی  الدع  امکح  میرم  نبا  مکیف  لزنی  نا  نکـشویل  هدـیب  یـسفن  يذـلاو  )) 
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( . 587) دحا هلبقیال 
. دراد یم  رب  ار  هیزج  دشک ، یم  ار  كوخ  دنکـش ، یم  ار  بیلـص  دنک . یم  مکح  تلادع  هب  هدش ،  لزان  امـش  نایم  رد  یـسیع  يدوز ،  هب 

دریذپ . یمن  یسک  هک  دوش  یم  ناوارف  نانچ  لام 
راگزور هب  باتک  لها  زا  هیزج  نتشادرب  زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  هصاخ ،  ناثدحم  زا  یخرب  هماع و  ناثدحم  مومع 

تسا .  مالسا  هب  نانآ  ندرک  راداو  ع )   ) يدهم
( . 588  ) تسا هدرک  تیوقت  ار  ینعم  نیا  ثیدح  حرش  رد  هماع ،  ناثدحم  زا  يوغب 

( ، 589  ) ماما یپ  رد  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زامن  یـسیع و  دوش  ناوارف  نانچ  لام ،  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینعم  نیا  تیاور  لـیذ  زا  یلو ، 
یگمه درک و  دهاوخ  تابثا  نایناهج  همه  رب  ار  مالـسا  نید  تیناقح  اراصن ، نایدوهی و  اب  ماما  جاجتحا  زین  هدـمآ و  تایاور  رد  هک  نانچ 

 ، تیاور رکذ  زا  سپ  ردص ، نیدلاردص  دیس  دنام  دهاوخن  یقاب  هیزج  يارب  يدروم  تروص ،  نآ  رد  دش . دنهاوخ  ناملسم  ناج  لد و  زا 
( . 590  ) تسا هدرک  هدافتسا  ار  ینعم  نیمه 

یم ناملـسم  نانآ  رگا  دـنک و  مین  نید  كرت  هب  روبجم  ار  ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  نامز ،  ماما  دـنراد ، تلالد  هک  دنتـسه  يدـهاوش  اـهنیا 
تسا .  ع )   ) یسیع ندمآ  دورف  بان و  مالسا  هدهاشم  تبغر و  يور  زا  دنوش ،

نید .  تدحو  هن  تسا ،  دحاو  یناهج  تموکح  هلک ))  نیدلا  یلع  رهظیل   )) هیآ زا  دوصقم  سپ 
همه دش و  دهاوخ  نک  هشیر  كرش ،  داحلا و  دوش و  یم  تجح  مامتا  راگزور ، نآ  رد  نارفاک ،  رب  هک  مینک  هدافتـسا  نآ  مومع  زا  دیاش 

دوب . دنهاوخ  رصع  یلو  ياهروتسد  نامرف  هب  رس  ناهج  مدرم  مامت  تفر و  دهاوخ  نایم  زا  مالسا ،  تفرشیپ  ياه  هدنراد  زاب 
موس :  هتسد 

ثول زا  ار  نیمز  دـنک و  یم  دروخرب  تدـش  هب  ناـنآ  اـب  ماـما ،  روشحلـس  هاپـس  و  دنتـسه . ماـما  یلـصا  نانمـشد  نادـسفم ،  ناربکتـسم و 
تخاس .  دهاوخ  كاپ  ناشدوجو 

يدهم .  نافلاخم  ناقفاوم و  ياهیگژیو  هب  دوب  ییاهتراشا  اهنیا ،
راگزور نامدرم  دمآ  رـس  یمالـسا  یناسنا و  تالامک  همه  رد  هک  دنتـسه  يا  هتـسراو  ياهناسنا  نیتسار و  نانم  ؤم  ماما  نارای  دش ، نشور 

نارادلعـشم هک  دنتریـصب  یب  نالهاج  ترـضح ،  نانمـشد  دـنا  هدرک  هداـمآ  ماـما  اـب  يراـکمه  يارب  ار  دوخ  شیپ ،  زا  دنتـسه و  شیوخ 
ناکرشم ناقفانم و  یهارمه  هب  دنوش و  یم  عقاو  ترضح  نانمـشد  تسد  تلآ  یقالخا ،  ياهفعـض  ای  نید و  زا  هنوراو  مهف  اب  دنرجحت و 

دنوش . یم  ریگرد  ماما  اب  هاوخدوخ ، 
ار مایق  هنیمز  راظتنا ، راگزور  هب  دنـشخب و  مسجت  یگدـنز ،  يایاوز  همه  رد  ار  مالـسا  هک  دـننزب  ریـشمش  شباکر  رد  دـنناوت  یم  یناـسک 
اناوت و نارای  دوجو  طیارـش و  ندمآ  مهارف  ماگنه  هب  ماما ،  دراد و  ناکما  يونعم  یبرقت  اب  رـصع ، یلو  هب  ندش  کیدزن  هک  دنروآ  مهارف 

يوعد هک  سک  نآ  دوش . یم  رت  کیدزن  ماما  هب  نامز  هعماج و  دبای ، شیازفا  صلخم  نانم  ؤم  رامـش  هچ  ره  درک . دهاوخ  روهظ  هتـسیاش 
اـه و هشیدـنا  هک  يا  هعماـج  تسب و  دـهاوخ  هار  ماـما  رب  هک  دـنک  یمن  ادـیپ  ار  يرواـی  قیفوت  اـهنت  هن  تسین ،  زاـبکاپ  یلو  دراد ، راـظتنا 

نب دیـس  موحرم  دهد . شرورپ  زاسراک  نادرم  دناوت  یمن  دزوس ، یم  فالتخا  متـس و  شتآ  رد  هدادن و  ياج  دوخ  رد  ار  یهلا  ياهـشزرا 
دسیون : یم  شدنزرف  هب  لصفم  یتیصو  رد  سوواط 

لـجوزع و يادـخ  اـب  هلماـعم  رد  یتسرد  یتشآ و  هب  دـناوخب ، ار  باـتک  نیا  هک  ار  سک  ره  ار و  تردارب  ارت و  دـمحم ، يا  دـنزرف ، يا  ))
، دـنا هداد  تراشب  دـنا و  هدومرف  نایب  ع )   ) يدـهم ام  يـالوم  روهظ  هراـبرد  هک  لوسر  ادـخ و  ناـمرف  تیاـعر  ظـفح و  و  (ص )  وا لوسر 

يا هدنب  رگا  هک  ما  هدید  اهراب  الثم  تسا .  فلاخم  نانآ  هدیقع  اب  ناوارف  ياهرظن  زا  مدرم  زا  يرایسب  لمع  لوق و  هچ  منک ،  یم  شرافس 
اما دـنروآ ، یم  لمع  هب  ار  شـشوک  تیاهن  نتفای ،  يارب  دـنوش و  یم  نانآ  هجوتم  اپارـس  دوش ، مگ  نانآ  زا  يراـنید  مهرد و  اـی  یبسا  اـی 
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هب ناراکمتس  نارفاک و  هشیر  عطق  ناناملسم و  نامیا  تیوقت  مالسا و  نداتفا  بقع  ترـضح و  نآ  روهظ  ریخءات  يارب  یـسک  هک  ما  هدیدن 
سپ دشاب . رثءاتم  ددرگ ، یم  رثءاتم  ءایـشا  نیا  نداد  تسد  زا  يارب  هک  يا  هزادنا  هب  دـشاب و  هتـسبلد  زیچان  روما  نیا  هب  یگتـسبلد  هزادـنا 

نآ یتسود  ياعدا  هنوگچ  دقتعم و  ترـضح  نآ  تماما  هب  فقاو و  وا  لوسر  هب  دـنفراع و  قح  هب  هک  دـننآ  یعدـم  هنوگچ  یناسک  نینچ 
(( دنزادرپ یم  هغلابم  هب  وا  يالاو  ياه  یگنوگچ  هرابرد  دننک و  یم  راوگرزب 

روهظ نارود  یلک  يامیس 

روهظ  نارود  یلک  يامیس 
روهظ  نارود  یلک  يامیس 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ياه هزجعم  هلمج  زا  فصو  نیا  اب  .... دراد یگزات  یلـسن  نامز و  ره  رد  تسا و  ص )   ) مالـسا ربمایپ  دـیواج  هزجعم  میرک  نآرق  هکنآ  اـب 

مالسا تشگزاب  نامز  ندیسر  ارف  ات  مالسا ،  ریس  طخ  اهناسنا و  یگدنز  هدنیآ  زا  ترـضح  نآ  طسوت  هک  تسا  ییاهربخ  يو  هزات  هشیمه 
یم زوریپ  نارفاک  ناکرشم و  تساوخ  فالخرب  ناهج  بتاکم  نایدا و  مامترب  ار  دوخ  نید  دنوادخ  هک  يرصع  تسا  هدش  نایب  دوعوم ) )

دنادرگ .
رد ود ، نیا  نیب  یتواـفت  چـیه  تسا و  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  رـصع  ناـمه  تسا  باـتک  نیا  عوضوم  هک  مالـسا  روهظ  رـصع  نیا  و 
هک یتیاور  ياه  هعومجم  حاحـص و  ناگدنـسیون  نیعبات و  هباحـص و  قیرط  زا  هک  یتایاور  و  ص )   ) ربمایپ هدـنهد  تراشب  تیاور  اهدـص 

شیب میئازفیب  اهنآ  رب  ار  ع )   ) تیب لها  ناماما  تایاور  رگا  و  دنا . هتشاد  شور  فالتخا  هکنآ  اب  درادن ، دوجو  هدیسر  رصع  ود  نیا  هرابرد 
دنا هدومرف  دیکءات  اهراب  نکل  دنا ، هدادـن  تبـسن  ص )   ) ربمایپ هب  ار  دوخ  ثیداحا  هراومه  ع )   ) همئا هچ  رگا  دوش ، یم  تیاور  رازهکی  زا 

دشاب . یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناشراوگرزب  دج  زا  كاپ و  ناردپ  زا  دنا  هدومن  نایب  هچنآ  هک 
، زاجح نمی ،  دـننام : ترـضح .  نآ  روهظ  هقطنم  زا  هژیو  هب  دـنک  یم  میـسرت  روهظ  نامز  رد  ناهج  عاضوا  زا  تایاور  نیا  هک  ار  یئامیس 

ياهمان کچوک و  گرزب و  ثداوح  زا  يرایـسب  هک  لـماک  تسا  یئامیـس   (.... شکارم  ) برغم رـصم و  نیطـسلف ،  ماـش ،  قارع ،  ناریا ، 
دریگ . یمرب  رد  ار  نکاما  صاخشا و 

رد قیقد  هتـسویپ و  حضاو و  یلکـش  هب  نکمم  دح  ات  منیزگرب و  هدومن و  جارختـسا  ناوارف ،  ثیداحا  نایم  زا  ار  تایاور  نیا  ما  هدیـشوک 
مهد .  رارق  ناناملسم  مومع  سرتسد 

دشاب . روهظ  رصع  زا  یلک  یئامیس  ات  مراد  یم  هضرع  ار  اهنآ  زا  يا  هصالخ  تایاور ،  نآ  حورشم  هب  نتخادرپ  زا  لبق  شخب ،  نیا  رد 
تامدـقم و ندـش  مهارف  زا  دـعب  هادـف )  اـنحاورا   ) يدـهم ترـضح  روـهظ  تکرح  بـالقنا و  هک  تـسا  نـیا  زا  یکاـح  هفیرـش  تاـیاور 

ددرگ ... یم  زاغآ  هکم  زا  یناهج  يا و  هقطنم  ياهیگدامآ 
دنـشاب اهـسور  ارهاظ  هک  اهنآ  ناراداوه  ای  ناکرت و  نیب  و  اـهیبرغ )  ) ناـیمور نیب  تخـس  يدربن  یناـهج  حطـس  رد  تاـیاور ،  ناـیب  قبط  و 

ددرگ . یم  رجنم  یناهج  گنج  هب  هکیئاج  ات  دیآ ، یم  دوجوب 
ترضح نآ  یناریا  نارای  هک  ... دش دهاوخ  لیکشت  نمی  ناریا و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  راداوه  تموکح  ود  هقطنم  حطـس  رد  اما 

دندرگ . یم  زوریپ  نآ  رد  ماجنارس  هک  دنوش  یم  ینالوط  یگنج  ریگرد  هدومن و  سیسءات  ار  شیوخ  تموکح  روهظ ، زا  لبق  یتدم 
 ، حلاص نب  بیعش  یـسایس و  ربهر  یناسارخ ،  دیـس  ناونع  اب  تیـصخش ،  ود  نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  شیپ  ینامز  كدنا  و 

دومن . دنهاوخ  ءافیا  ترضح  نآ  روهظ  تکرح  رد  ار  یمهم  شقن  نت ،  ود  نیا  يربهر  تحت  نایناریا  هدش و  رهاظ  یماظن  ربهر 
رد هک  یسایس  ءالخ  هب  ندیشخب  ناماس  رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هام  دنچ  نانآ  بالقنا  مایق و  يو ،  ینمی  نارای  اما 
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 ! نالف نادناخ  زا  يدرخبان  هاش  هک  تسا  نیا  زاجح  یـسایس  ءالخ  نیا  ندمآ  دوجوب  تلع  دـنیامن . یم  يراکمه  دـیآ  یم  دوجوب  زاجح 
روهظ ات  فالتخا  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دـیآ  یم  دوجوب  فـالتخا  وا  ینیـشناج  رـس  رب  هدـش و  هتـشک  دـشاب  یم  زاـجح  هاـشداپ  نیرخآ  هک 

تفای .  دهاوخ  همادا  ع )   ) يدهم
بحاص ترضح  روهظ  ات  نایرج  نیا  دنسر و  یمن  قفاوت  هب  سکچیه  هب  تبـسن  وا  ینیـشناج  رد  مدرم  دسر ، ارف  هللا  دبع  گرم  هک  هاگنآ 

. دـسر یم  ارف  هزور  نیدـنچ  ههام و  دـنچ  یهاشداپ  تبون  هدـمآ ،  رـسب  هلاس  نیدـنچ  ياه  تنطلـس  رمع  دـبای ، یم  همادا  ناـنچمه  رمـالا 
زگره . دومرف : دماجنا ؟ یم  لوط  هب  عضو  نیا  ایآ  مدیسرپ :  دیوگ : یم  ریصبوبا 

دوش . یم  زاجح  ياه  هلیبق  نیب  شکمشک  هب  رجنم  هللادبع )   ) هاشداپ نیا  ندش  هتشک  زا  دعب  يریگرد  نیا  و 
دهد . یم  خر  هنیدم )  هکم و   ) مرح ود  نیب  هک  تسا  يا  هثداح  روهظ ، ياه  هناشن  هلمج  زا 

هدزناپ نالف !  نادنزرف  زا  یـصخش  هدـمآ و  دوجو  هب  مرح  ود  نایم  يا  هلیبق  بصعت  دومرف : دـتفا ؟ یم  قافتا  يا  هثداح  هچ  مدرک :  ضرع 
دشک . یم  ار  دوخ  نافلاخم  نادنزرف  زا  ای  فلاخم و  هلیبق  ياهتیصخش  نارس و  زا  نت 

رد وا  مان  هب  هک  تسا ،  ینامـسآ  يادن  نآ ،  هناشن  نیرتگرزب  دیاش  هدش و  راکـشآ  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  ماگنه  نیا  رد 
دوش . یم  هدینش  ناضمر  هام   23

نامـسآ زا  يا  هدننک  ادن  دیدرت  نودب  هریمع  نب  فیـس  نیا  تفگ :  همدقم  نودـب  يو  مدوب  روصنم  رفعجوبا  دزن  تفگ :  هریمع  نب  فیس 
دنگوس يرآ  تفگ :  دینک ؟ یم  تیاور  ار  نخس  نیا  نانم ،  ؤمریما  يا  موش  تیادف  متفگ :  دناوخ . یم  ار  بلاطوبا  نادنزرف  زا  يدرم  مان 
هدینشن یسک  زا  یثیدح  نینچ  نونکات  نم  نانم ،  ؤم  ریما  يا  متفگ :  مدینش .  دوخ  شوگ  اب  ار  نآ  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب 

نیا هن  رگم  میتسه ،  ام  دـیامن  تباجا  هک  یـسک  نیتسخن  دوش ، یم  عقاو  رما  نآ  هکیناـمز  تسا ،  قح  نخـس  نیا  فیـس ،  يا  تفگ :  ما ! 
 ، فیـس نیا  يرآ  تفگ :  تسا ؟  س )   ) همطاف نادنزرف  زا  درم  نآ  ایآ  متفگ :  دناوخ ؟ یم  ار  ام  ناگدازومع  زا  يدرم  ادن ، نآ  هک  تسا 
اما متفریذپ ،  یمن  دنتفگ  یم  میارب  نیمز  يور  مدرم  مامت  رگا  مدوب ،  هدینـشن  رقاب  ماما  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  زا  ار  تیاور  نیا  هچنانچ 

تسا .  ع )   ) رقاب ماما   ) یلع نب  دمحم  وا 
. دیامن یم  رارقرب  طابترا  دوخ  ناراداوه  نارای و  زا  یخرب  اب  يرس  روط  هب  ع )   ) يدهم ترضح  ینامـسآ ،  يادن  نیا  زا  سپ  تایاور  قبط 

دریگ . یم  ياج  اهلد  رد  شتبحم  و  هتشگ ،  ناگمه  دزنابز  يو  مان  و  هدمآ ،  نایم  هب  رایسب  نخس  یتیگ  رسارس  رد  راوگرزب ، نآ  هرابرد 
نایم رد  ... دنزادرپ یم  ششوک  شالت و  هب  وا  هب  نتفای  تسد  يارب  ور  نیا  زا  و  هدش ،  كانمیب  تخس  ترضح  نآ  روهظ  زا  يو  نانمـشد 

یلخاد عاضوا  لرتنک  تهج  یجراخ  ياهورین  ای  زاجح  تموکح  و  هدیزگ ،  تماقا  هرونم  هنیدم  رد  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  عیاش  مدرم 
دنبلط . یم  يرای  هب  هیروس  زا  ار  ینایفس  نایرکشل  تقو  تموکح  اب  لئابق  شکمشک  هب  نداد  نایاپ  و  زاجح ،

هیقب هتشک و  ار  اهنآ  نایعیش  نانآ و  زا  يرایسب  دننک . یم  ریگتسد  ار  وا  دنبای  تسد  هک  یمـشاه  درم  ره  هب  هتـشگ و  هنیدم  دراو  هاپـس  نیا 
دننکفا . یم  نادنزب  ار 

یم اجنآ  زا  روصنم  يدهم و  دـنناسر و  یم  لتقب  اجنآ  رد  ار  يدرم  اهنآ  دـنک و  یم  هنیدـم  هناور  ار  دوخ  ياهورین  زا  يا  هتـسد  ینایفس ، 
ینادنز ریگتـسد و  هکنیا  زج  دنام  یمن  سکچیه  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  ریگتـسد  نانآ  گرزب  کچوک و  ص )   ) ربمایپ دالوا  زا  و  دنزیرگ ،

ددرگ ، یم 
كانمیب و مالسلا ،  هیلع  یسوم  ترضح  دننامه  ع )   ) يدهم ترـضح  دنیآ و  یم  نوریب  رهـش  زا  درم  ود  نآ  بیقعت  رد  ینایفـس  ياهورین 

ددرگ . یم  هکم  راپسهر  هدش و  جراخ  اجنآ  زا  نارگن 
مهد بش  رد  ار  شیوخ  سدـقم  تکرح  مایق و  هکنیا  ات  دریگ .... یم  ساـمت  دوخ  ناراـی  زا  یـضعب  اـب  هکم  رهـش  رد  ترـضح  نآ  سپس 

هک دـیامرف ، یم  داریا  هکم  مدرم  يارب  ار  دوخ  ینارنخـس  نیتسخن  هاگنآ  دـنک  یم  زاـغآ  یکم  فیرـش  مرح  زا  ءاـشع  زاـمن  زا  دـعب  مرحم 
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 ، هتخاس قرفتم  رود و  ار  نانمشد  راوگرزب  نآ  نتفرگ  نایم  رد  اب  ترضح  نآ  نارای  اما  دنراد ، ترضح  نآ  رورت  رد  یعـس  يو  نانمـشد 
دنبای . یم  طلست  هکم  رب  سپس  مارحلا و  دجسم  رب  تسخن  و 

هب ار  ایند  للم  دنک و  یم  غالبا  ناهج  مامت  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  دوخ  مایپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مرحم  مهد  زور  حبـص  رد  و 
 ( ص  ) یفطـصم ترـضح  شا  یمارگ  دج  هک  يا  هزجعم  ات  دنام ، دـهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  دراد  یم  مالعا  هدرک ،  توعد  شیوخ  يرای 
هب دـنوش ، یم  هکم  یهار  ترـضح  نآ  تکرح  نتـسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمزب  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر  ورف  نآ  و  هدومرف ،  هدـعو 

ددنویپ . عوقو 
دتفا . یم  قافتا  هدمآ  رد  تکرح  هب  هکم  ریسم  رد  هک  ینایفس  هاپس  دروم  رد  هدش  نداد  هدعو  هزجعم  ینامز ،  كدنا  زا  سپ  اما 

هک تسا  گرزب  يادـخ  هدومرف  قادـصم  نیا  و  درب ، یم  ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـسر  یم  هنیدـم  نابایب  هب  ینایفـس )  هاپـس   ) نوچ
راذگورف نانآ  باذع  زا  چـیه  هتـشگ و  ناساره  ناسرت و  هک  هاگنآ  ینک  هدـهاشم  ار  ناراکهبت  لاح  یتخـس  ربمایپ  يا  وت  رگا  و  : )) دومرف

دنوش  راتفرگ  کیدزن  یناکم  زا  دوشن و 
دوخ هک  دندرک  هچ  موق  نآ  دننیبب  ات  دندرگ  یم  زاب  دنا  هتفر  شیپاشیپ  هک  یناسک  دنور و  یم  ورف  نیمز  هب  دنـسر  یم  نابایب  هب  هکنیمه  ))
الب نیمه  هب  دنوش ، نانآ  لاح  يایوج  هک  دندنویپ  یم  اهنآ  هب  هدیسر و  هار  زا  زین  ناگدنام  بقع  دنوش و  یم  راچد  نانآ  تشونرس  هب  زین 

دنوش . یم  راتفرگ 
راپسهر هکم  زا  هک  تسا  نت  رازه  يدنا  هد و  زا  لکـشتم  هک  دوخ  هاپـس  اب  نیمز ،  رد  نانمـشد  نتفر  ورف  هزجعم  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ 

هنیدم هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس ،  دازآ  ار  هنیدم  اجنآ ، رد  رقتـسم  نمـشد  ياهورین  اب  يدربن  زا  سپ  و  ددرگ ، یم  هنیدم 
دبای . یم  همتاخ  هقطنم  رب  طلست  زاجح و  حتف 

ناریا هاپس  اب  اجنآ  رد  دوش و  یم  ناریا  بونج  یهار  زاجح  رب  يزوریپ  زا  سپ  ترـضح ،  نآ  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  تایاور  زا  یخرب 
ياوق اب  رگیدکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  يو  اب  نانآ  دروخ  یمرب  حلاص  نب  بیعش  یناسارخ و  يربهر  هب  ناماس  نآ  مدرم  ياه  هدوت  و 

دنبای . یم  تسد  يراکشآ  گرزب و  يزوریپ  هب  ماجنارس  هک  دنزادرپ  یم  راکیپ  هب  هرصب  رد  نمشد 
ياهکهورگ ینایفـس و  ياهورین  يایاقب  اب  يریگرد  اب  دنک و  یم  يزاسکاپ  ار  اجنآ  یلخاد  عاضوا  هدیدرگ و  قارع  دراو  ع )   ) ماما سپس 

دناسر . یم  لتق  هب  هداد و  تسکش  ار  اهنآ  یشروش  ددعتم 
جیلخ ياهروشک  و  قارع ،  ناریا ،  زاجح ، نمی ،  ناس ،  نیدـب  و  دـهد ، یم  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع  هاـگنآ 

دیآ . یم  رد  ترضح  نآ  یئاورنامرف  تحت  هچراپکی  سراف 
ناکرت اب  گنج  دومن  دهاوخ  مادقا  نآ  هب  قارع  حتف  زا  سپ  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  ار  یگنج  نیتسخن  هک  تسانعم  نیا  روآدای  تایور 

تسا : 
مهمزهیف ))  كرتلا  یلا  هثعبی  هدقعی  ءاول  لوا  ))

دهد . یم  تسکش  ار  اهنآ  هتشاد و  لیسگ  اهکرت  يوس  هب  هک  تسا  يرکشل  دهد  یم  لیکشت  ع )   ) يدهم ترضح  هک  یهاپس  نیتسخن 
دنوش . یم  ناوتان  فیعض و  اهیبرغ  ینعی  نایمور  اب  یناهج  گنج  زا  دعب  هک  تسا  اه  سور  ناکرت ،  زا  دوصقم  ارهاظ  و 

یم ینیشن  بقع  ترضح  نآ  ربارب  رد  ینایفس  ماگنه  نیا  رد  دنادرگ ، یم  سدق  یهار  ار  شموق  گرزب  هاپـس  زیهجت ، زا  سپ  ع )   ) ماما و 
راوگرزب و نآ  نایم  یتارکاذم  وگتفگ و  و  دنیآ ، یم  دورف  قشمد  کیدزن  ءارذع )) جم   )) رد ع )   ) يدهم ترضح  نایرکشل  هکنیا  ات  دنک 

ترـضح نآ  هب  یمدرم  هدرتسگ  جوم  هک  صوصخب  تسا  فیعـض  ترـضح  نآ  لباقم  رد  ینایفـس  عضوم  اما  دریذـپ ، یم  ماجنا  یناـیفس 
یمور يدوهی و  نایماح  اما  دراذگاو ، وا  هب  ار  تردق  دهاوخ  یم  ینایفس  دهد ، یم  ناشن  تایاور  هک  يا  هنوگ  هب  دننک . یم  ادیپ  شیارگ 

دننک . یم  شنزرس  ار  وا  شنارایتسد  يو و 
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رد اکع  زا  نآ ،  یلحاس  ياـهروحم  هک  يدربن  دـنوش ، یم  گرزب  يدربن  ریگرد  يو  هاپـس  و  ع )   ) ماـما اـب  دوخ  ياـهورین  جیـسب  اـب  اـهنآ 
دریگ ... یم  ارف  ار  سدق  قشمد و  ات  ( 1  ) هیربط زا  لخاد  رد  هیکرت و  رد  هیکاطنا  ات  هتفرگ  نیطسلف 

رگا هک  يا  هنوگ  هب  دنوش ، یم  هتشک  ناناملـسم  تسد  هب  هدمآ و  دورف  یمور  يدوهی و  ینایفـس و  ياهورین  رب  یهلا  مشخ  ماگنه  نیا  رد 
كاله ار  وا  هدش  یفخم  يدوهی  يدرف  اجنیا  رد  ناملسم ،  يا  دروآرب : گناب  هرخـص  نآ  دوش ، ناهنپ  يا  هرخـص  تشپ  رد  نانآ  زا  یکی 

نک . 
دندرگ . یم  سدق  دراو  هنادنمزوریپ  هدمآ  ناغمرا  هب  ناناملسم  و  ع )   ) يدهم ماما  رب  دنوادخ  يرای  رفظ و  هظحل  نیا  رد 

نیا زا  دنوش ، یم  ترـضح  نآ  تیافک  اب  تسد  هب  اهنآ  نابیتشپ  ياهورین  نایدوهی و  تسکـش  اب  هجاوم  یناهگان  روط  هب  یحیـسم  نایبرغ 
دنهد . یم  گنج  نالعا  ع )   ) ماما هیلع  هدش و  هتخورفارب  نانآ  مشخ  شتآ  ور 

رارق باطخ  دروم  ار  نایحیسم  هژیوب  نایناهج و  شیوخ  نانخس  اب  هدمآ و  دورف  سدق  هب  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هاگان  یلو 
دهد . یم 

دیدرگ . دهاوخ  یحیسم  ياهتلم  ناناملسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  يا  هناشن  تمالع و  نایناهج  يارب  ع )   ) حیسم ترضح  ندمآ  دورف 
نیب لاس  تفه  تدم  هب  یحلص  دادرارق  هدومن ،  تطاسو  اه  یبرغ  و  ع )   ) يدهم ترضح  نایم  ع )   ) حیسم ترـضح  هک  دسر  یم  رظن  هب 

دوش . یم  هتسب  فرط  ود 
تفه دریذـپ و  یم  ماجنا  لقره ،  نادـناخ )   ) زا يدرم  تسد  هب  اهنآ  نیمراهچ  هک  دوش  یم  رارقرب  حلـص  نامیپ  راهچ  نایمور  امـش و  نیب 
یـسک هچ  زور  نآ  رد  مدرم  ياوشیپ  ادخ  ربمایپ  نیا  دیـسرپ : نالیغ ))  نب  روتـسم   )) مان هب  سیقلادبع  زا  يدرم  دـماجنا . یم  لوط  هب  لاس 
تـسار هنوگرب  دشخرد ، یم  نابات  هراتـس  نوچ  شا  هرهچ  دسر ، یم  رظنب  هلاس  لهچ  يدرم  هک  منادنزرف ،  زا  يدهم  دومرف : دوب ؟ دهاوخ 

ياـه هنیجنگ  يو  دـنک ، یم  هولج  لیئارـسا  ینب  نادرم  نوـچمه  دراد  نت  هب  ( 2  ) یناوطق ياـبق  ود  هک  یلاـح  رد  و  دراد ، دوجو  یلاـخ  وا 
دزاس . یم  دازآ  ار  دولآ  كرش  يرهش  هدومن و  جارختسا  ار  نیمز 

سرت و ینکـش ،  نامیپ  نیا  هزیگنا  دـیاش  دننکـش . یم  ار  حلـص  ناـمیپ  لاـس  ود  زا  سپ  اـه  یبرغ  هدـمآ  تاـیاور  یـضعب  رد  هک  هنوگنآ 
هب اهیبرغ  زا  يرایسب  دروآ . یم  دوجوب  نانآ  ياهتلم  نیب  رد  یمدرم  یگتسبمه  جوم  داجیا  رثا  رد  ع )   ) حیـسم ترـضح  هک  تسا  یتشحو 

دنهد . یم  رارق  شیوخ  دییءات  تیامح و  دروم  ار  ع )   ) يدهم ترضح  هدیورگ و  مالسا  نیئآ 
دنروآ . یم  شروی  نیطسلف  ماش و  نیمزرس  هب  زابرس  نویلیم  کی  هب  کیدزن  اب  یناهگان  موجه  کی  رد  نایمور  اذل 

دنوش )) یم  لیسگ  امش  يوس  هب  زابرس  رازه  هدزاود  رکشل  ره  رکشل و  داتشه  زا  لکشتم  یشترا  اب  هدومن و  ینکش  نامیپ  امش  اب  هاگنآ  ))
رس تشپ  هتشاد و  مالعا  ع )   ) يدهم ترضح  اب  گنهامه  ار  دوخ  عضوم  حیسم  ترـضح  هتفرگ و  رارق  نانآ  يورایور  مالـسا  ياهورین  و 

درازگ . یم  زامن  سدق  رد  يو 
دهاوخ يور  ( 3  ) قباد جرم  سدـق و  ات  قشمد  زا  و  هیکاطنا ،  ات  اکع  زا  سدـق ،  يدازآ  دربن  ياهروحم  نامه  رد  اهیبرغ )  ) نایمور اب  دربن 

ددرگ . یم  ناناملسم  بیصن  يراکشآ  گرزب و  يزوریپ  نایمور و  هجوتم  تخس  یتسکش  هک  داد 
ارهاظ و  دوش ... یم  هدوشگ  ترـضح  نآ  يور  هب  تیحیـسم ،  برغ  اپورا و  ندومن  حـتف  تهج  يزوریپ  ياه  هزاورد  رازراـک  نیا  زا  سپ 

يدهم و ترـضح  فلاخم  هک  ار  دوخ  ياهتموکح  اهتلم  هک  ارچ  ددرگ ، یم  حتف  ناشدوخ  ياهتلم  بالقنا  هلیـسو  هب  اهروشک  زا  يرایـسب 
دنراد . یم  اپرب  ار  ترضح  نآ  رادفرط  ياهتموکح  هتخاس و  نوگنرس  تسا  مالسلاامهیلع  حیسم 

ترـضح ناماس ،  نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالـسا  و  ترـضح ،  نآ  یئاورنامرف  تحت  نآ  ندـمآ  رد  و  ع )   ) ماما طسوت  برغ  حـتف  زا  دـعب 
ماما دیوگ ، یم  تایاور  هک  روطنآ  و  دنرازگ ، یم  زامن  وا  رکیپرب  ناناملـسم  و  ع )   ) يدهم ترـضح  هدومن و  تلحر  مالـسلا  هیلع  حیـسم 

نخـس وا  هرابرد  لوا  راب  نوچمه  ات  دـهد ، یم  ماجنا  مدرم  روضح  رد  اراکـشآ  ار  يو  ندـب  رب  ندـناوخ  زاـمن  نفد و  مسارم  مالـسلا  هیلع 
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رازم راوج  رد  هدومن و  نفک  تسا  مالس  امهیلع  هقیدص  میرم  شردام  تفاب  تسد  هک  يا  هچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپـس  دنیوگن ، اوران 
دراپس . یم  كاخ  هب  سدق  رد  فیرش 

ققحت تهج  ع )   ) ماما یمالـسا ...  تموکح  کی  تروص  هب  ناهج  ياهتلود  مامت  یگچراپکی  ترـضح و  نآ  طسوت  ناهج  حـتف  زا  سپ 
يدام یگدنز  یئافوکش  ندیشخب و  یلاعت  يارب  و  دنک ، یم  مادقا  ناهج  ياهتلم  نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا  فادها  هب  ندیـشخب 

یم مدرم  ییایند  ینید و  یهاگآ  حطـس  ندرب  الاب  و  شناد ،  گـنهرف و  شرتسگ  تهج  هدومن و  ماـیق  ناـگمه  هاـفر  يرگناوت و  ققحت  و 
دشوک ...

رب 2 هفاضا  ینعی  تسا ،  هب 2  تبسن 25  هب  دنک ، یم  هفاضا  مدرم  شناد  رب  ترضح  نآ  هک  ار  یشناد  شیازفا  نازیم  تایاور ،  یخرب  قبط 
دش . دهاوخ  ءزج  رشب 27  شناد  یلک  روط  هب  هدوزفا و  نآ  رب  ار  رگید  ءزج  دنا 25  هدوب  اراد  البق " هک  ار  ملع  زا  ءزج 

ملاع ياهرد  ندـش  هدوشگ  هلحرم  هکلب  دوش  یم  هدوشگ  تارک  نانکاس  يوس  هب  نیمز  نانکاس  ياپ  ترـضح  نآ  ناـمز  رد  هکناـنچ  مه 
هداعلا قراخ  روآ و  زاجعا  مدرم  يارب  هک  دـنیآ  یم  نیمز  هب  تشهب  زا  یئاهناسنا  هک  ددرگ ، یم  زاغآ  ام  يدام  ناـهج  نیا  يور  هب  تبیغ 

دوب . دهاوخ 
هدارا هک  نامز  ره  ات  تشگ و  دـنهاوخ  زاب  نیمز  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  زا  يرامـش  نآ  زا  دـعب  ترـضح و  نآ  راگزور  رد  و 

دشاب . یم  نآ  تامدقم  زیخاتسر و  ياه  هناشن  زا  رما  نیا  و  دومن . دنهاوخ  ییاورنامرف  دشاب  یلاعت  قح 
هک دشاب  یهافر  تلاح  مولع و  تفرشیپ  زا  يریگ  هرهب  یفارحنا  تکرح  کی  وا  بوشآ  هنتف و  نوعلم و  لاجد  شبنج  هک  دسر  یم  رظن  هب 

رتخد و رـسپ و  ناناوج  بیرف  يارب  يدنبمـشچ ،  هتفرـشیپ  ياهـشور  زا  لاجد  ات ، دـبای  یم  تسد  نآ  هب  يرـشب  هعماج  ع )   ) ماما نامز  رد 
دنک . یم  هدافتسا  دنهد ، یم  لیکشت  ار  وا  ناوریپ  رتشیب  هک  نانز 

گنرین ع )   ) يدـهم ترـضح  اما  دـننک ، یم  رواب  ار  وا  ياه  يراکبیرف  هک  دروآ  یم  دوجوب  بوشآ  هنتف و  زا  یجوم  ناهج  رد  ور  نیا  زا 
دشخب . یم  همتاخ  شناراداوه  وا و  یگدنز  هب  هتخاس و  راکشآ  ار  يو  ياه 

، دهد یم  خر  نآ  رد  ثداوح  نیا  هک  يراگزور  اما  (ع ...)  دوعوم يدـهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  تکرح و  زا  یلک  یئامنرود  دوب  نیا 
تسا :  نینچ  تایاور  نابز  زا  نآ  ياهدادیور  اه و  هناشن  نیرتراکشآ 

نانآ رب  هک  دنک  یم  فیـصوت  اه  هنتف  نیرت  تخـس  نیرخآ و  ار  نآ  تایاور ،  دیآ و  یم  شیپ  یمالـسا  تما  رب  هک  تسا  يا  هنتف  تسخن 
ددرگ . یم  فرطرب  ع )   ) ماما روهظ  اب  و  هدش ،  دراو 

اب نامیپ  مه  یقرـش  ياهروشک  زین  اه و  یبرغ  هطلـس  هنتف و  اب  بوشآ  نیا  حورـشم  یلک و  ياهیگژیو  مامت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن 
دریگ . یم  ربرد  ار  نانآ  ياه  هداوناخ  مامت  یمالسا و  کلامم  رسارس  بوشآ  نیا  هکنیا  هچ  دنک  یم  قیبطت  نرق ،  نیا  زاغآ  رد  نآ 
دوش . یم  عقاو  نآ  بیسآ  دروم  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یناملسم  چیه  هدش و  نآ  لخاد  هنتف  نآ  هک  نیا  رگم  درادن ، دوجو  يا  هناخ 

دننک . یم  هلمح  نیگنر  برچ و  هرفسرب  دنمزآ  ناگنسرگ  هک  هنوگنآ  دنروآ ، یم  موجه  ناناملسم  ياهروشکرب  رفاک  ياه  تلم 
دننک . ینارمکح  نم  تمارب  هدمآ و  قرش  زا  یهورگ  برغ و  زا  یهورگ  بوشآ  هنتف و  نآ  ماگنه  هب 

وترپ نوناک  ار  نآ  و  هدومن ،  زاغآ  اجنآ  زا  ار  شیوخ  هایس  يرامعتـسا  يرگ  هطلـس  ام  نانمـشد  هک  ینیمزرـس  ماش ،  نیمزرـس  زا  هنتف  نیا 
یبوشآ هدش ،  دای  نآ  زا  نیطسلف ))  هنتف   )) هب تایاور  نابز  رد  هک  دوش  یم  اپ  هب  یبوشآ  هجیتن  رد  دوش  یم  عورـش  دنمان  یم  ندمت  نکفا 

دروخ . یم  مه  هب  کشم  نورد  بآ  نوچ  مه  نآ ،  رثا  رد  ماش  روشک  هک 
نامز هک  هاگنآ  و  کـشم ،  رد  بآ  ندروخ  مهب  دـننام  ددرگ ، یناـماسبان  یگتفـشآ و  راـچد  ماـش  هقطنم  دوش  اـپرب  نیطـسلف  هنتف  نوچ  ))

دیوش )). یم  نامیشپ  امش  زا  یکدنا  هتفای و  نایاپ  دسر  ارف  شنایاپ 
هب دـننک  یم  امن  وشن و  بوشآ  هنتف و  نیا  گنهرف  اب  نانآ  هک  دـنک : یم  فیـصوت  هنوگ  نیدـب  ار  ناملـسم  نادـنزرف  اه و  لسن  تایاور ، 
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ینارمکح ناناملسم  رب  سوه  اوه و  رفک و  ماکحا  اب  هک  يرگمتـس  نایاورنامرف  و  دننام ... یم  عالطا  یب  اه  گنهرف  رگید  زا  هک  يا  هنوگ 
دنهد . یم  هجنکش  یعضو  نیرتدب  اب  ار  نانآ  هدومن و 

و هدرب ،  مان  دنـشاب ، اهـسور )  ) نانآ زا  دارم  ارهاظ  هک  ناکرت  و  اهیبرغ )  ) ناـیمور ار  بوشآ  نیا  ناگدـنروآ  دوجو  هب  فیرـش ،  ثیداـحا 
رد هیکاطنا  رد  نیطـسلف و  هلمر  رد  ار  دوخ  ياهورین  نانآ  دـهد ، یم  خر  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  لاس  رد  یگرزب  ثداوح  هک  هاگنآ 

دنزاس . یم  رقتسم  هیکرت ،  قارع  هیروس  ياهزرم  رد  عقاو  هزیزج ،  رد  هیروس و  هیکرت  لحاس 
اه يریگرد  گنج و  دنیامن و  یم  شکمـشک  تفلاخم و  زین  رگیدکی  اب  و  شروش ...  امـش  هیلع  برغ )  هیـسور و   ) كرت مور و  هکینامز 

تکرح هب  هلمر  رد  ندـمآ  دورف  هزیگنا  هب  مور  جراوخ  هریزج و  رد  رارقتـسا  تهج  ناـکرت ،  ناراداوه  دور ، یم  شیازفا  هب  ور  ناـهج  رد 
دنیآ  یم  رد 

دوب . دهاوخ  ناریا  زا  راوگرزب  نآ  روهظ  زاغآ  هک  هدمآ  تایاور  رد  نینچ  مه 
دنک . یم  جورخ  ینایفس  دسر ، ارف  ماگنه  نآ  نوچ  تسا و  قرشم  يوس  زا  وا  روهظ  زاغآ  هطقن 

تـضهن هتفریذپ و  ماجنا  هایـس  ياه  شفرد  نارای  یـسراف ،  ناملـس  نارادفرط  تسدب  ترـضح  نآ  روهظ  هنیمز  تامدـقم و  زاغآ  ینعی ، 
دیآ . یم  دوجو  هب  مق  زا  يدرم  تسد  هب  نانآ 

مکحم و نهآ  يا  هراپ  نوچ  ناشاهلد  دـنوش ، یم  عمج  وا  درگ  هک  یهورگ  دـیامن . یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  هدومن و  مایق  مق  زا  يدرم 
هار لد  هب  یتشحو  هدشن و  هدرسفا  هتسخ و  دربن  زا  و  دنساره ، یمن  رازراک  ياهنافوط  اهداب و  دنت  زا  هک  دنا  هوتسن  نانچنآ  تسا و  راوتـسا 

دوب . دهاوخ  ناگشیپاوقت  نآ  زا  وکین  ماجرف  تسا و  دنوادخ  هب  اهنآ  ءاکتا  لکوت و  هراومه  و  دنهد ، یمن 
رد هدومن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  دنهاوخ  یم  اهتردقربا )  ) دوخ نانمـشد  زا  ناشبالقنا  ندروآ  دوجو  هب  نتـساخاپب و  زا  سپ  نانآ 

دنراد . رارصا  رما  نیا  رب  نانآ  اما  دننکن ، تلاخد  اهنآ  روما 
عـضو نیا  هدـهاشم  اب  ددرگ . یمن  هدرپس  زین  راب  رگید  دـنوش  یم  نآ  راتـساوخ  رگید  راـب  دوش ، یمن  هدرپس  ناـنآ  هب  دـنیوج ، یم  ار  قح 

مایق هکنیا  ات  دـنریذپ ، یمن  نانیا  راب  نیا  یلو  دـنیامن  یم  یلمع  ار  اهنآ  هتـساوخ  ات  دـنهد  یم  همادا  هزراـبم  هب  و  هتفرگ ،  شود  رب  حـالس 
دنتسه  قح  هار  نادیهش  نانآ  ياه  هتشک  و  دنراپس ، یم  ع )   ) يدهم ترضح   ) ینعی امش  بحاص  تسد  هب  ار  تضهن  مچرپ  و  هدومن .... 

. دنوش یم  رهاظ  نانآ  نیب  رد  هدش  هداد  هدعو  هک  یتیصخش  ود  هتـشگ و  زوریپ  دوخ  ینالوط  گنج  رد  ماجنارـس  اهنآ  تایاور  هتفگ  هب  و 
زا تشپ  مک  شیر  اب  نوگ ،  مدـنگ  یناوج  هک  حـلاص  نب  بیعـش  يرگید  و  یـسایس ،  ربهر  اـی  عجرم ،  هیقف و  ناونعب  یناـسارخ  یکی  هک 

دشاب . یم  یماظن  هدنامرف  ناونع  هب  دشاب  یم  ير ،  یلاها 
و دـنیامن . یم  تکرـش  ترـضح  نآ  تضهن  رد  دوخ  ياهورین  اب  ع ،)   ) يدـهم ترـضح  هب  ار  مالـسا  مچرپ  تیـصخش  ود  نیا  ندرپس  اـب 

ددرگ . یم  لئان  ع )   ) يدهم ترضح  ياوق  لک  یهدنامرف  تمس  هب  حلاص  نب  بیعش 
تـسا دوهی  اب  نامیپ  مه  نایمور و  ناراداوه  زا  هک  ینایفـس ))  نامثع   )) طسوت هیروس  رد  هک  دـنک  یم  داـی  یتکرح  زا  تاـیاور  نینچ  مه 

دروآ . یم  رد  شیوخ  تموکح  ورملق  رد  هچراپ  کی  ار  ندرا  هیروس و  يو  هدش و  اپرب 
اب هتخادرپ و  راتشک  گنج و  هب  ار  نآ  هام  شش  دماجنا . یم  لوط  هب  هام  هدزناپ  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هک  تسا  یمتح  يرما  ینایفس  جورخ 

دنک . یم  یئاورنامرف  قطانم  نآ  رب  لماک  هام  هن  هقطنم ،  جنپ  ندروآ  رد  فرصت  هب 
دریگ . یم  رب  رد  زین  ار  نانبل  الامتحا  ندرا ،  هیروس و  رب  هوالع  هناگجنپ  قطانم  نآ  تایاور  هتفگ  قبط 

زا یبرع )   ) یعافد طخ  کی  داجیا  نآ  فده  هک  اریز  دیآ ، یم  دوجو  هب  ماش  روشک  رد  ینایفـس  طسوت  هک  تسا  ینومیمان  تدـحو  نیا 
دشاب . یم  ع )   ) يدهم ترضح  تموکح  نازاس  هنیمز  نایناریا و  اب  یئورایور  يارب  یهاگیاپ  و  لیئارسا ، 

دندرگ . یم  قارع  دراو  يو  ياهورین  هدومن و  قارع  فرصت  لاغشا و  هب  مادقا  ینایفس  ور  نیا  زا 
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هاگنآ دـنیآ ، یم  دورف  قوراـف ))   )) و ءاـحور ))  )) ماـنب یلحم  رد  اـهنآ  دـیامن و  یم  مازعا  هفوک  هب  ار  ورین  رازه  یـس  دـصکی و  دادـعت  وا 
هارمه ای  و   ) ینایفـس نم  ایوگ  و  دننک ، یم  لزنم  هلیخن  رد  ع )   ) دوه ترـضح  هربقم  لحم  رد  هدش و  هفوک  هناور  نانآ  زا  نت  رازه  تصش 

رس يدرف  ره  هک  دروآ  یمرب  گناب  وا  يدانم  دنکفا و  تماقا  لحر  امش  زبسرس  روانهپ و  ياهنیمز  رد  هفوک و  رد  هک  منیب  یم  ار  وا ) رای  و 
نیا دـیوگ  یم  هدـش و  رو  هلمح  شا  هیاـسمه  هب  هیاـسمه  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دوـش ، یم  هداد  وا  هب  مهرد  رازه  درواـیب  ار  یلع  هعیش 

تسا .  نانآ  هرمز  زا  صخش 
يدهم ترضح  تموکح  يدوبان  هزرابم و  يارب  دنیامن و  یم  راداو  دمآ  دوجوب  زاجح  رد  هک  یسایس  ءالخ  ندرکرپ  هب  ار  ینایفـس  هاگنآ 

دنیامن . یم  تیوقت  ار  ینایفس  تموکح  دنراد ، هکم  زا  ار  نآ  زاغآ  راظتنا  هدوب و  مدرم  دزنابز  هک  (ع ) 
گنهآ سپس  هدز و  داسف  هب  تسد  اجنآ  رد  هنیدم  رهش  هب  دورو  اب  شیاهورین  هتشاد و  لیـسگ  زاجح  هب  ار  دوخ  هاپـس  ینایفـس  ور  نیا  زا 

ص  ) ربمایپ هک  يا  هزجعم  نآ  زا  سپ  تسا .  هدومن  زاغآ  ناکم  نآ  زا  ار  شیوخ  تضهن  ع )   ) يدهم ترضح  هک  یئاج  دنیامن ، یم  هکم 
داد . دهاوخ  خر  نیمز ،  هب  نتفر  ورف  ینعی  تسا ،  هاد  هدعو  هکم  هب  ندیسر  زا  لبق  ینایفس  هاپس  دروم  رد  ( 

یم ورف  نیمز  رد  دنـسر  یم  هنیدم  نابایب  هب  هک  نیمه  دوش ، یم  هداتـسرف  وا  يوس  هب  یهاپـس  هاگنآ  درب ، یم  هانپ  ادخ  هناخ  هب  يا  هدنهانپ 
دنور .

هطساو هب  ع )   ) يدهم ترـضح  تسد  هب  زاجح  رد  هک  یتسکـش  و  قارع ،  رد  اه  ینمی  نایناریا و  زا  تسکـش  زا  دعب  ینایفـس  نآ  زا  سپ 
یهار شیوخ  هاپس  اب  هک  ع )   ) ماما يورشیپ  اب  یئورایور  تهج  دنک و  یم  ینیـشن  بقع  ددرگ ، یم  وا  بیـصن  نیمز  رد  نتفر  ورف  هزجعم 

دزادرپ . یم  ماش  روشک  لخاد  رد  دوخ  ياهورین  يزاسزاب  يروآ و  عمج  هب  دشاب ، یم  سدق  قشمد و 
هیربط و ات  قشمد  زا  هقطنم ،  لخاد  رد  و  ایرد ، لحاس  رد  هیکاطنا  روص و  اـت  اـکع  زا  هک  هتـسناد  گرزب  يا  هساـمح  ار  دربن  نیا  تاـیاور 

دبای . یم  دادتما  سدق 
 ، هدنبوک تخـس و  یتسکـش  زا  سپ  هدمآ و  دورف  يو  یبرغ )   ) یمور يدوهی و  ناتـسدمه  ینایفـس و  رب  دنوادخ  مشخ  رادوریگ  نیا  رد 

ددرگ . یم  سدق  دراو  ناناملسم  یهارمه  هب  ع )   ) يدهم ترضح  هاگنآ  دوش ، یم  هتشک  هدمآ و  رد  تراسا  هب  ینایفس 
تضهن نآ  ربهر  هدومن و  دای  دیآ ، یم  دیدپ  نمی  رد  هدوب و  ترضح  نآ  تموکح  زاس  هنیمز  هک  ار  يرگید  تضهن  تایاور  هکنانچ  مه 

درامش : یم  بجاو  اهناملسم  رب  ار  يو  ندومن  يرای  هدوتس و  ار  ینمی ))  ))
نوـچ تسا و  مارح  مدرم  هب  حالـس  شورف  ینمی  جورخ  زا  سپ  تسین  رت  هدـننک  تیادـه  ینمی  شفرد  زا  یمچرپ  چـیه  اـهمچرپ  نیب  رد 

رگا هک  دـیامن  یچیپرـس  نآ  زا  یناملـسم  چـیه  تسین  زیاج  تسا .  تیادـه  شفرد  وا  شفرد  هک  اریز  باتـشب  وا  يرای  هب  دـنک و  جورخ 
دناوخ . یم  ارف  تسار  هار  قح و  هب  ار  مدرم  ینمی  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  شتآ  لها  دنک  نینچ 

شنایهاپس يو و  ارهاظ  دهد و  یم  ربخ  ینایفس  ياهورین  ربارب  رد  نایناریا  يرای  تهج  قارع  هب  ینمی  ياهورین  دورو  زا  تایاور ،  هکنانچ 
دننک . یم  افیا  ار  یمهم  شقن  زاجح  رد  ع )   ) يدهم ترضح  ندومن  يرای  رد 

ار یتکرح  و  رصم ، شترا  هدنامرف  هب  ار  رگید  یشبنج  هدمآ و  نایم  هب  ینایفس  ینامی و  جورخ  زا  لبق  يرـصم  يدرم  تضهن  زا  نینچ  مه 
ماش روشک  رد  ار  ینایفس  جورخ  نآ  لابند  هب  و  رصم ، هب  ار  یبرغم  ای  یبرغ  ياهورین  دورو  هاگنآ  دهد . یم  تبسن  رصم  فارطا  نایطبق  هب 

دزاس . یم  ناشنرطاخ 
هب ار  اجنآ  دهد و  یم  رارق  ناهج  حطس  رد  یصاخ  یغیلبت  تیعقوم  رصم  يارب  ع )   ) يدهم ترضح  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  تایاور  زا  زین  و 

دیامن : یم  نایرصم  هب  ار  ناشنارای  ترضح و  نآ  دورو  تیفیک  سپس  دیامرف و  یم  باختنا  شیوخ  ینارنخس  ربنم  ناونع 
رثا رب  نیمز  دیوگ : یم  نخس  مدرم  اب  دریگ و  یم  رارق  نآ  ربنم  زارف  رب  ترضح  هدش و  رـصم  دراو  ناشنارای )  و  ع )   ) يدهم  ) نانآ هاگنآ 

ناهایگ نیمز  هدـش و  روراب  ناتخرد  دراب ، یم  ورف  ار  دوخ  تمحر  ناراب  نامـسآ  و  هتفرگ ،  دوخ  هب  يا  هزاـت  طاـشن  قنور و  داد  لدـع و 
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هک دـندرب  یم  رـسب  تینما  شمارآ و  رد  يا  هنوـگ  هـب  یـشحو  تاـناویح  ددرگ ، یم  دوـخ  ناـنکاس  شخب  تـنیز  دـنایور و  یم  ار  دوـخ 
زا ینم  ؤم  چـیه  هک  دوش  یم  نیزگ  ياج  نانچ  نآ  نانم  ؤم  لد  رد  شناد  دـنرچب . هدوسآ  اج  همه  رد  دـنناوت  یم  یلها  تاناویح  نوچمه 
زا ار  ناگمه  دنوادخ   (( ) هتعس نم  الک  هللا  ینغی   )) هفیرـش هیآ  نیا  قادصم  زور ، نآ  دنک . یمن  ادیپ  زاین  شا  ینید  ردارب  هب  یملع  ظاحل 

ددرگ . یم  راکشآ  دزاس ) یم  رگناوت  شیوخ  نارک  یب  يانغ 
زا یخرب  و  هدیدرگ ،  رصم  اسب  هچ  ماش و  نیمزرس  دراو  اجنآ  زا  ییاهورین  تایاور ،  هتفگ  هب  انب  برغم ،  یمالسا  ياهروشک  دروم  رد  اما 

مالـسا عفن  هب  هک  تسا  یللملا  نیب  ای  برع و  هدنرادزاب  ياهورین  تیرومءام  نوچمه  نانآ  ياهتیرومءام  و  دنوش .... یم  قارع  لخاد  اهنآ 
هب رگیدکی  اب  هدش و  يورایور  ع )   ) يدهم ترضح  تلود  نازاس  هیمز  یناریا و  ياهورین  اب  ماش  رد  اهورین  نیا  دوب . دهاوخن  ناناملسم  و 
وا هب  ای  هتـسشن و  بقع  ینایفـس  جورخ  زا  دعب  نآ  هدـنامیقاب  و  هدومن ،  ینیـشن  بقع  ندرا  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دـنزادرپ . یم  دروخ  دز و 

جورخ و زا  لبق  یکدنا  هک  یبرغ  ياهورین  يرای  هب  ای  و  هدش ،  وربور  دوخ  مدرم  مایق  اب  هک  رـصم  تلود  کمک  هب  سپـس  و  دندنویپ . یم 
دنباتش . یم  دنا  هدش  رصم  نیمزرس  دراو  ماش  رد  ینایفس  تکرح 

هنتف داسف و  داجیا  نیمز  يور  رد  نامزلارخآ  رد  نایدوهی  هک  دزاس  یم  ناـشنرطاخ  ع )   ) ترـضح روهظ  ناـمز  رـصع و  هب  طوبرم  تیاور 
يرترب يوخ  نیا  هدومن ،  فصو  ار  ناـنآ  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  دـندرگ . یم  ینیب  گرزب  دوـخ  يزروربـکت و  راـتفرگ  هدوـمن و 

ددرگ . یم  دوبان  دنیامن  یم  جورخ  ناسارخ  زا  هک  ینارادمچرپ  تسد  هب  یئوج 
دنروآ . رد  زازتها  هب  سدق  رد  ار  دوخ  ياه  شفرد  هکنآ  ات  دنادرگرب  دوخ  میمصت  زا  ار  نانآ  دناوت  یمن  زیچ  چیه  هک  ارچ 

تخیگنا .  دهاوخرب  نایدوهی  هیلع  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  يدوز  هب  هک  دنتسه  یموق  نایناریا  و 
میناروش  یم  رب  امش  هیلع  ار  دوخ  زا  يدنمورین  ناگدنب  ام 

، دـتفا یم  قافتا  نآ  زا  دـعب  و  ع )   ) ترـضح روهظ  زا  شیپ  هلهو  نیدـنچ  ای  هلهو و  کـی  رد  هک  ار  ناـیدوهی  دوعوم  تکـاله  تاـیاور ، 
اهنآ رتشیب  هک  يو  نایهاپـس  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  ياناوت  تسد  هب  هک  دـیامن  یم  فصو  ار  نآ  هلحرم  نیرخآ  اـما  هدومنن ،  صخـشم 

دنسر . یم  تکاله  هب  دنتسه  یناریا 
طخ رد  اهیمور و  نایدوهی و  رانک  رد  ماش  نیمزرـس  مکاح  ینایفـس  ینامثع  نآ  رد  هک  تسا  گرزب  يرازراـک  تروص  هب  دادـیور  نیا  و 

داد . رارق  نانآ  یعافد  مدقم 
هیربط هچایرد  زا  نیطـسلف و  رد  یهوک  هیکاطنا و  رد  يراغ  نورد  زا  ار  تاروت  یلـصا  ياه  هخـسن  ع )   ) يدـهم ماما  تایاور ،  لقن  هب  انب 

دزاس . یم  راکشآ  نانآ  يارب  ار  تازجعم  اهتمالع و  هناشن و  هدومن و  موکحم  ار  نایدوهی  نآ  هب  دانتسا  اب  هدروآ و  نوریب 
زا دـنوش  یمن  میلـست  هک  یناسک  هدـش و  راوگرزب  نآ  میلـست  دـنا  هدرب  ردـب  ملاس  ناج  سدـق  يدازآ  دربن  زا  دـعب  هک  نایدوهی  زا  یخرب 

دندرگ . یم  جارخا  یبرع  ياهروشک 
خر هیـسور  اهیبرغ و  ینعی  ناکرت  نایمور و  نیب  یناهج  یگنج  ترـضح ،  روهظ  زا  لبق  یکدـنا  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  روطنآ 

ياهگنج تروص  هب  روبزم  گنج  هک  دیآ  یمرب  نینچ  تایاور  زا  رگید  يا  هراپ  زا  تسا و  قرـشم  هیحان  زا  نآ  زاغآ  ببـس  هک  دـهد  یم 
دوب . دهاوخ  يا  هقطنم 

یم اپورا  اکیرمآ و  هجوتم  نآ  ياـهتراسخ  هک  دـندنویپ  یم  عوقو  هب  نیمز  يور  رد  يداـیز  ياـهگنج  ع )   ) ترـضح نآ  روهظ  لاـس  رد 
ددرگ .

یتـح برغ و  قرــش و  مدرم  نـیب  ددرگ ، یم  هـتخورفارب  رایــسب  مزیه  شتآ  ندـش  رو  هلعــش  نوـچمه  نـیمز  برغم  رد  گـنج  شتآ  )) 
دش )) دنهاوخ  وربور  یتخس  يراتفرگ  جنر و  اب  دنراد  هک  یتشحو  ساره و  رثا  رد  مدرم  و  دوش ، یم  فالتخا  داجیا  ناناملسم 

عویـش نآ  زا  سپ  گنج و  زا  شیپ  هک  نوعاط  يرامیب  هوالعب  گنج  نیا  تاـفلت  یناـج و  ياـهنایز  هک  دـهد  یم  ربخ  تاـیاور  نینچ  مه 
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میقتسم .  ریغ  تروص  هب  رگم  ددرگ  یمن  دراو  ناناملسم  هب  اهتراسخ  نیا  و  دسر ، یم  نیمز  نانکاس  موس  ود  هب  دنک ، یم  ادیپ 
یقاب یسک  هچ  دنورب  نیب  زا  مدرم  موس  ود  یتقو  مدیـسرپ :  دنور ، یم  نیب  زا  ناهج  مدرم  موس  ود  هکنیا  رگم  دهد  یمن  خر  هثداح  نیا  ))

دیشاب ))؟ هدنام  یقاب  موس  کی  ءزج  دیهاوخ  یمن  امش  ایآ  دومرف : دنام ؟ دهاوخ 
 ( ع  ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  دعب  نآ  هلحرم  نیرخآ  و  دریذپ ، یم  ماجنا  هلحرم  دنچ  رد  دربن  نیا  هکنیا  هب  دراد  هراشا  تایاور ،  يا  هراپ 

دوب . دهاوخ  قارع  هب  وا  دورو  راوگرزب و  نآ  طسوت  زاجح  يزاس  دازآ  و 
يدـعب ياهلـصف  رد  نآ  حورـشم  هک  تساـج  نآ  رد  تموکح  نارحب  یـسایس و  ءـالخ  یناـماسبان و  هب  طوـبرم  زاـجح  ندوـمن  دازآ  هتبلا 

. دمآ دهاوخ 

ناناملسم هیلع  برغ  قرش و  يرگ  بوشآ 

ناناملسم  هیلع  برغ  قرش و  يرگ  بوشآ 
ناناملسم  هیلع  برغ  قرش و  يرگ  بوشآ 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ناسنا يارب  هک  یشیامزآ  ناحتما و  ره  زا  تسا  ترابع  ماع  ینعم  هدمآ ،  صاخ  ماع و  يانعم  ود  هب  تنس  میرک و  نآرق  رد  هنتف ))   )) هژاو

زا دیآ و  نوریب  دیفـسور  بایماک و  ناحتما ،  زا  هاوخ  مدرم و  يوس  زا  ای  ناطیـش و  هیحان  زا  ای  دشاب  ناسنا  دوخ  هیحان  زا  هاوخ  دیآ ، شیپ 
دیامن . طوقس  نآ  رد  ای  دهرب و  بوشآ  هنتف و 

یم فرحنم  جراخ و  تناید  زرم  زا  هداد و  رارق  ناحتما  هتوب  رد  ار  ناناملسم  هک  تسا  ییاهدماشیپ  ثداوح و  زا  ترابع  صاخ :  ینعم  و 
تسانعم .  نیمه  هداد  رادشه  ص )   ) ربمایپ هک  یجراخ  یلخاد و  ياهبوشآ  زا  دوصقم  و  دزاس .

زا دـعب  ياهبوشآ  هنتف و  زا  ار  مدرم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دـنا  هدومن  لقن  ار  يددـعتم  تایاور  ناشءارآ  توافت  اب  نیعباـت  هباحـص و  هتبلا 
تسا .  هتشاد  رذحرب  دوخ 

 ( ص  ) ربمایپ زا  ندومن  شتـسرپ  رد  يو  اریز  هدوب ،  فورعم  اه  هنتف  تایاور  هب  یهاگآ  ملع و  رد  ناـمی  نب  ۀـفیذح  هباحـص ،  ناـیم  رد  و 
دیزرو . یم  مامتها  تایاور  نآ  ظفح  اهبوشآ و  هرابرد 

ؤمریما زا  ای  و  ص )   ) ربمایپ زا  هفیذح  هب  تبـسن  دنـس و  رکذ  اب  هک  میبای  یم  یعبانم  رد  ار  اه  هنتف  هب  طوبرم  تایور  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا 
تسا .  هدوب  زین  ترضح  نآ  صاخ  نارای  زا  هفیذح  اریز  هدش ،  لقن  ع )   ) یلع نانم 

تفگ :  یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  هکنانچ 
تمایق زور  ات  ار  شتنوکـس  لـحم  ردـپ و  وا و  ماـن  مهاوخب  رگا  هکنیا  رگم  دـسرب  نت  دصیـس  هب  ناشدادـعت  هک  تسین  یئوج  هنتف  چـیه  ))

تسا ))  هتخومآ  نم  هب  ص )   ) یمارگ لوسر  ار  اهنآ  مامت  اریز  مناوت ،  یم  موش  روآدای 
دومرف : یم  و 

( 4 .(( ) دیتشک یم  يروف  هدادن و  تلهم  بش  ات  ارم  مدرک ،  یم  وگزاب  امش  يارب  مناد  یم  هک  ار  هچنآ  مامت  رگا  ))
راوگرزب نآ  روهظ  و  ع )   ) يدهم ترـضح  رابخا  هب  نانآ  زا  یـضعب  دزن  رد  هک  دوب  يدـح  هب  اهبوشآ ، هنتف و  تایاور  هب  ناناملـسم  هجوت 

محالم و  )) ای اهبوشآ )  (( ) نتف  )) ناونع تحت  ار  ییاهلـصف  اه و  باب  ییاور ،  ياه  هعومجم  ناگدنروآ  درگ  ور  نیا  زا  دومن ، ادـیپ  هبلغ 
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  یمهم  ياهدادـیور  اهگنج و  ینعم  هب  محـالم  هملک  و  دـنا . هدومن  نیودـت  اـهبوشآ ) اهدـمآ و  شیپ   (( ) نتف

تسا .  هداد  ربخ  ار  اهنآ  عوقو 
هدش دراو  تایاور  هدومن و  فیلءات  نآ  دننام  و  محالملا ))  نتفلا و   )) مان هب  یصاخ  ياهباتک  یمالسا  نادنمشناد  نایوار و  زا  يا  هدع  اذل 
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دنا . هدروآ  درگ  اهباتک  نآ  رد  ار  هنیمز  نیا  رد 
يا هنتف  نیرخآ  تخانـش  مهم ،  هکلب  تسین  ناناملـسم  خیرات  اب  اهنآ  قابطنا  زاغآ و  اه و  هنتف  ددـع  یـسررب  تسا ،  مهم  اج  نیا  رد  هچنآ 

رب قبطنم  نآ  ياهیگژیو  هک  يا  هنتف  نامه  تفر ،  دـهاوخ  نیب  زا  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  اب  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  یگلمج  هک  تسا 
هک ارچ  تسا  هتـشاد  لاـبند  هب  ار  يرایـسب  ياـهیراوشد  هتـشگ و  راکـشآ  ناملـسم  لـلم  رب  نرق  نیا  هعیلط  رد  نآ  رثا  هک  تسا  برغ  هـنتف 

نانآ اب  ام  یقرش  نانمشد  رما  نیا  رد  دندرگ . یم  طلـسم  ام  روما  تشونرـس و  اهتورث و  رب  هدیگنج و  ام  اب  نام  نیمزرـس  لخاد  رد  نایبرغ 
ییاورنامرف ورملق  رد  ار  اجنآ  نآ ،  راثآ  مالـسا و  تیدوجوم  وحم  اب  هدروآرد و  فرـصت  هب  ار  ام  نیمزرـس  زا  یـشخب  هدومن و  يراـکمه 

دنروآ . یم  رد  دوخ 
هفیرش :  تایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و 

دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ 
لاوما اهنوخ و  موس ،  هنتف  رد  لاوما و  اهنوخ و  یمود ،  رد  يزیر و  نوخ  لوا ،  هنتف  رد  هک  هدـش  دراو  نم  تما  رب  بوشآ  هنتف و  راـهچ  ))
دهاوخ مطالتم  يایرد  رد  یتشک  تکرح  نوچ  مه  ریگ و  همه  رک و  روک و  بوشآ ،  هنتف و  نیمراـهچ  دوش . یم  هدرمـش  لـالح  ناـنز  و 

تسد و ریز  ار  هریزج )   ) دریگ یم  ارف  ار  قارع  هتـساخرب و  ماش  زا  هنتف  نآ  دنبای . یمن  یهاگهانپ  مدرم  زا  کی  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ،
سب دیوگب : تسین  رداق  سک  چیه  دهد  یم  لامـشوگ  هناخ  غابد  تسوپ  دننام  ار  مدرم  يراتفرگ ،  الب و  و  هدـیبوک ،  تدـش  هب  دوخ  ياپ 

( 5 .(( ) ددرگ یم  رهاظ  هدروآربرس و  رگید  يا  هیحان  زا  دنزاس  فرطرب  يا  هیحان  زا  ار  نآ  رگا  دیرادهگن ! تسد  دینک و 
تسا :  هدمآ  یتیاور  رد  و 

، دـسر ارف  شنایاپ  تقو  نوچ  دوش و  یم  هتفـشآ  کشم  رد  بآ  ندروخ  مه  رب  نوچمه  ماش  عضو  دـهد ، خر  نیطـسلف  هنتف  هک  یناـمز  ))
( 6 .(( ) دش دیهاوخ  نامیشپ  امش  زا  یکدنا  هورگ  هتفریذپ و  نایاپ 

یتیاور :  رد  و 
( 7 .(( ) دبوک یم  مهرد  ار  هریزج  و  دناشوپ ، یم  ار  قارع  هدرک و  هطاحا  ار  ماش  بوشآ ،  هنتف و  نآ  ))

هدمآ :  نینچ  رگید  یتیاور  رد  و 
هنتف نآ  هک  تسین  يا  هناخ  هک  يا  هنوگ  هب  هتفای ،  همادا  ناـنچمه  دوش ، نآ  ناـیاپ  زا  تبحـص  ناـمز  ره  دـیآ  یم  دـیدپ  يا  هنتف  هاـگنآ  ))

.(( دیامن روهظ  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هکنآ  ات  دـشاب  هدرکن  سمل  دوخ  تروص  رب  ار  نآ  یلیـس  هک  تسین  یناملـسم  و  هدـشن ،  نآ  لخاد 
( 8)

 ، تیاور نیا  قبط  هک  مینک ،  یم  هدـهاشم  یناوارف  تافـص  بوشآ ،  هنتف و  نیا  نوماریپ  نآ ،  دـننام  تایاور  زا  يرایـسب  تیاور و  نیا  رد 
دشاب . یم  هنتف  نیرخآ  تایاور ،  لک  هتفگ  هب  هنتف و  نیمراهچ 

زا : دنترابع  اهیگژیو  نیا  و 
هب ار  نآ  ددعتم ، نایوار  اما  دـنتوافتم ، ظافلا  رظن  زا  دـنچ  ره  ینعی  تسا ،  یلامجا  رتاوت  دـح  رد  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  نآ  تایاور   - 1

و ص )   ) ربمایپ هیحان  زا  رابخا  نیا  نومـضم  هک  دوش  یم  لصاح  نیقی  شیارب  دنک  تقد  یـسک  رگا  هکیروطب  دنا ، هدومن  لقن  ینعم  کی 
تسا .  هدش  رداص  ع )   ) يو تیب  لها 

مامت هکنیا ،  دـننام  دوش . یم  ناناملـسم  يداصتقا  یگنهرف و  یتینما ،  لاوحا  عاضوا و  همه  لـماش  و  راد ، هنماد  تسا  یبوشآ  هنتف ،  نیا   2
نخس تسا و  رک  ینعی :  هدش ،  فیصوت  روک  ءایمع ))  )) رک و ءامـص ))  )) رگید تیاور  رد  ای  و  دوش . یم  هدرمـش  لالح  مارح ،  ياهزیچ 

اهنآ رب  و  هدـش ،  همه  لماش  هکلب  دراذـگب . قرف  نآ  نیا و  نیب  هک  دـنیب  یمن  تسانیبان و  و  درک ، رود  ار  وا  وگتفگ  اب  ناوتب  ات  دونـش  یمن 
تکرح نوچمه  ار  ناناملسم  هعماج  و  دزاس ، یم  دراو  بیسآ  هبرض و  یناملـسم  ره  تیـصخش  رب  هدش و  يا  هناخ  ره  دراو  تسا ،  قبطنم 
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دیامن . یم  یگتفشآ  راچد  دریگ ، رارق  ناشورخ  يایرد  جوم  رب  هک  یتشک ،  ناکت  و 
هک نانآ  یبرغ  یقرش و  نارایتسد  هشیپ و  متس  نایاورنامرف  روج  زا  شا و  هداوناخ  دوخ و  نید  هب  تبسن  هنتف  نیا  رطخ  ربارب  رد  یسک  چیه 

تسا :  هدمآ  تیاور  نیا  رد  هکنانچ  دبای ، یمن  یهانپ  دنریگ ، یم  هدهع  رب  ار  یمالسا  تما  روما  یتسرپرس 
دننک )). یم  یئاورنامرف  نم  تما  رب  هدمآ و  برغ  قرش و  زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  ))

تهج نیمه  هب  ددرگ ، یم  زاغآ  ماش  زا  ینعی  ماشلاب ))  ریطت   )) دوب دهاوخ  ماش  نیمزرس  زا  تکرح  نآ  عورـش  هطقن  يراتفرگ و  رـش و   3
دهاوخ هنوگچ  میئازفیب  نآ  رب  ماش  روشک  رد  ار  لیئارسا  نتـشاک  رگا  نیاربانب  دنمان ، یم  ندمت ))  باتفآ   )) نیمزرـس ار  اجنآ  ام  نانمـشد 

ياهنیمزرـس رگید  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  و  هدومن ،  هطاـحا  ار  ماـش  بوشآ  هنتف و  نآ  ینعی  هدـمآ  ماـشلاب ))  فیطت   )) هلمج یتیاور  رد  و  دوب .
زا شیب  ماش  روشک  نانکاس  رب  نآ  ياهیراوشد  هداـهن و  نآ  رب  ار  نیطـسلف ))  هنتف   )) ماـن یتیاور  هکلب  دوش ، یم  هدیـشک  ناملـسم  یبرع و 

دوب . دهاوخ  زکرمتم  نارگید 
میمرت و قیرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  قیمع  ندمت ،  هنتف  اریز  دبای  یم  همادا  ینالوط  تدم  بوشآ  نیا  هدشن و  عقاو  دـنمدوس  اهلح  هار   - 4
ددرگ . یم  اهلح  هار  ندیسرن  رمث  هب  ثعاب  نانمشد  رد  ینمشد  جوم  تما و  رد  تمواقم  جوم  رگید  یفرط  زا  دوش  یئوج  هراچ  حالصا ، 

هدمآ :  تیاور  رد  هکنانچ 
دوش )). یم  راکشآ  رگید  يوس  زا  هکنیا  رگم  دیئآ  یمنرب  نآ  عفر  ددص  رد  يا  هیحان  زا  ))

ناکما هادف  انحاورا  ترـضح  نآ  روهظ  اب  سپـس  و  تما ،  نیب  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  تموکح  زاس  هنیمز  مایق  اب  اهنت  نآ  لح  هار  اریز 
دوب . دهاوخ  ریذپ 

زا یخرب  رد  و  دشاب . یم  راوگرزب  نآ  روهظ  هب  لصتم  بوشآ و  نیرخآ  هنتف  نآ  هک  دنک  یم  حیرـصت  تایاور  زا  يدایز  دادعت  نینچ  مه 
نامه اب  و  هنتف ،  نیرخآ  ار  نآ  اما  هدرکن ،  رکذ  ترضح  روهظ  زا  شیپ  هنتف  ار  نآ  حضاو  روطب  هدمآ و  قلطم  تروص  هب  هچرگا  تایاور 

( 9 .) دومن لمح  دیقم ))  )) رب ار  قلطم ))   )) دیاب ریزگان  تسا  بوشآ  هنتف و  نامه  دوصقم  نوچ  و  تسا .  هدومن  فیصوت  اهیگژیو 
ار اهیگژیو  نیا  هک  ارچ  دروآ ، میهاوخ  هدمآ  رگید  ثیداحا  رد  هک  ار  نآ  تایـصوصخ  رگید  هنتف و  نیا  یلـصا  ياهیگژیو  زا  یخرب  هتبلا 

نیا اریز  برغ .  بوشآ  هنتف و  زج  هب  تسناد  ربارب  هدیـسر  نونک  ات  زاغآ  زا  مالـسا  تما  رب  هک  یجراخ  اـی  یلخاد  هنتف  چـیه  اـب  ناوت  یمن 
یبیلـص ياه  گنج  اب  اه و  لوغم  تراغ  راتـشک و  يرگ و  بوشآ  یتح  نآ و  زا  دعب  ياهنامز  مالـسا و  ردص  یلخاد  ياه  هنتف  اب  بوشآ 

دنتوافتم . رگیدکی  اب  یفلتخم  تاهج  زا  تسین و  قبطنم  دش ، زاغآ  لبق  لاس  رد 900  نآ  یخیرات  ياه  هلمح  لحارم  هک 
هیلک هب  اـهنآ  شترا  دورو  و  یمالـسا ،  تما  هب  دوـخ  هچراـپ  کـی  موـجه  اـب  دنتـسناوت . اـهیبرغ  هـک  گـنج  نآ  هـلحرم  نـیرخآ  رب  يرآ 
لباق دنراکب  یمالسا  ياهروشک  بلق  رد  ار  دوخ  يدوهی  نانامیپ  مه  هاگیاپ  اهنآ ، ندناشک  يدوبان  طوقس و  هب  اب  یمالـسا و  ياهنیمزرس 

دشاب . یم  قیبطت ))  ))
دومرف : هک  هدش  لقن  ص )   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زا 

توکـس رگا  هتـشک و  ار  اهنآ  دنروآرب  مد  رگا  هک  دننک  ییاورنامرف  یموق  نم  تما  رب  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  ))
و هتخیر ،  ار  نانآ  نوخ  اهنآ ، سیماون  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  هدنادرگ و  دوخ  نآ  زا  ار  نانآ  لاوما  دنرمـش ، یم  حابم  ار  اهنآ  زیچ  همه  دنیامن 
زا یهورگ  ماگنه  نیا  رد  ینیب  یم  كانمیب  ناـشیرپ و  ناـساره و  هتـسویپ  ار  ناـنآ  دـننادرگ ، یم  تشحو  هنیک و  زا  لاـمالام  ار  ناـشاهلد 

ياو و  ناگشیپ ،  متـس  نآ  تسد  زا  نم  تما  نافیعـض  لاح  هب  ياو  سپ  دننک ، یئاورنامرف  نم  تما  رب  هدمآ و  برغم  زا  یعمج  قرـشم و 
يراک چـیه  زا  و  دـنراد ، یم  هاگن  ار  ریپ  گرزب و  تمرح  هن  و  هدومن ،  محر  کچوک  هب  هن  اـهنآ  هک  ارچ  یهلا ،  باذـع  زا  نارگمتـس  رب 

( 10  .(( ) تسا نیطایش  ياهلد  ناشیاهلد  اما  نایمدآ ،  مادنا  ناشمادنا  دنتسین . نادرگ  يور 
تما رب  برغ  قرش و  رافک  هطلس  تلع  هتشادرب و  هدرپ  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  نیب  هبناج  ود  طابترا  زا  دنمـشزرا ، تیاور  نیا 
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دناد . یم  نانآ  ياهیدازآ  بلس  قانتخا و  وج  دوجو  رد  ناملسم  ياهتلم  رب  یلخاد  ماکح  زواجت  متس و  راشف  ار ، یمالسا 
عفد زا  ار  اـهنآ  یلخاد  يریگرد  نیمه  دزیگنا و  یمرب  دوـخ  ناـمکاح  زا  یئوجماـقتنا  ددـص  رد  ار  مدرم  هناـملاظ ،  راـتفر  هنوـگ  نیا  اریز 

گنج و هب  هشیپ ،  روج  نایاورنامرف  گنچ  زا  نانآ  ییاهر  هناهب  هب  ناـنآ و  رامثتـسا  اـب  نمـشد ،  هجیتن  رد  و  هتـشادزاب ،  یجراـخ  نمـشد 
کیدزن رصم  لحاس  هب  شیاه  یتشک  یتقو  وا  دیدرگ ، رو  هلمح  رصم  هب  نوئلپان  هک  هنوگنامه  دنک . یم  مادقا  یمالسا  ياهروشک  تراغ 

تاجن و ار  دوخ  ندمآ  هزیگنا  درک و  یتسود  هقالع و  راهظا  نآ  هب  تبسن  هدوتس و  ار  مالسا  نآ  رد  داتـسرف و  نایرـصم  يارب  يا  همان  دش 
دومن . دادملق  ناگدرب !  متس  زا  نایرصم  یصالخ 

هداد هولج  ناملسم  ار  دوخ  رصم ، لها  سابل  ندیشوپ  اب  هکیئاج  ات  داد ، همادا  نانچمه  زین  رصم  لاغـشا  زا  دعب  ار  هنارگ  هلیح  تسایـس  نیا 
تفرگ !  نشج  ار  ص )   ) ربمایپ دالیم  دیع  و 

ياهتلم ندرک  دازآ  روظنم  هب  اهنت  هک  دـندرک  اعدا  هتفرگ و  راکب  ار  یهباشم  ياه  هویـش  زین  هیـسور  اکیرمآ و  هسنارف ،  سیلگنا ،  هاگنآ ، 
ار دنفرت  نیا  اهناملسم  روما  رد  تلاخد  یمالسا و  ياهنیمزرس  رد  دوخ  هطلـس  همادا  تهج  هتـسویپ  دنا و  هدمآ  نانآ  نیمزرـس  هب  ناملـسم 

دنرب . یم  راکب 
هطلس يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  قبطنم  نایاورنامرف  زا  يا  هتسد  رب  اقیقد  هتشاد  نایب  فیرش  ثیدح  هک  ار  یتایـصوصخ  هک  تسا  هجوت  لباق 

نیا و  تسا .  قابطنا  لباق  زین  دنتـسه  يا  هطلـس  نینچ  همادا  زاس  هنیمز  هک  زورما  نارادـمامز  رب  هکنانچ  دـنا ، هتخاـس  هداـمآ  برغ  قرش و 
زا : دنترابع  تایصوصخ 

نتفگ .  نخس  کی  تهج  هب  ندش  هتشک  و  هشیدنا ،  يدازآ  ربارب  رد  قانتخا  وج   1
دنیوگن و نانآ  هرابرد  مه  يزیچ  رگا  هک  تسا  روحم  نیا  رب  اهنآ  تسایس  اریز  دنرمـش ، یم  حابم  ار  نانآ  زیچ  همه  دننک  توکـس  رگا   2

تشاد .  دنهاوخن  رب  مدرم  هب  تبسن  يدعت  زواجت و  زا  تسد  مه  زاب  دنشاب ، تکاس 
ناناملـسم لاوما  ییوگ  هک  يوحن  هب  هدوب و  زواجتم  نارادـمامز  تسایـس  ياه  هیاپ  زا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ياهتورث  لواپچ  تراـغ و   3

تسا .  نانآ  يرابرد  قلمتم و  ناقفانم  دوخ و  ياه  هداوناخ  اهنآ و  یثوروم  کلم 
سیماون تیثیح و  وربآ و  کته  لاوما و  اهیدازآ و  یناسنا و  ياهـشزرا  اهنوخ و  هب  زواجت  لـماش  هک  ناناملـسم  تمرح  ندومن  لاـمیاپ   4

ددرگ . یم  اهنآ 
تسا )).  هللا  ام  راگدرورپ   )) دنیوگ یم  هک  ار ، نانآ  ریغ  دنیوگ و  یم  نخس  نانآ  هیلع  هک  یناسک  نوخ  نتخیر   5

نینچ متـس ،  روج و  هکنیا  ای  هشیپ و  متـس  رادمامز  هب  تبـسن  يزرو  هنیک  ینعی  هدومن ،  تشحو  هنیک و  زا  هدـنکآ  ار  ناناملـسم  ياهلد   6
دننارورپ . یم  ناشدوخ  زا  یخرب  هب  تبسن  ناناملسم  ناج  رد  ار  يزوت  هنیک 

دومرف : اهنآ  هرابرد  ص )   ) ربمایپ هک  ییاه  یبرغ  یقرش و  نآ  اما 
دننک )). یم  یئاورنامرف  نم  تما  رب  هدمآ و  برغم  زا  یعمج  قرشم و  زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد  ))

مامز و  هداد ،  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  ناناملـسم  ياهنیمزرـس  روج ، نایاورنامرف  متـس  زا  یبلط  تصرف  اب  هک  اـه  یبرغ  اهـسور و  رب  زج 
ددرگ . یمن  قبطنم  دنریگ ، یم  تسد  هب  نانچمه  ار  اهنآ  روما 

یمالسا تلود  قرش  زا  هک  دشاب  نایـسابع  تکرح  دنیآ ، یم  برغم  قرـشم و  زا  هک  یهورگ  زا  دارم  تسا  نکمم  دوش ، یم  هتفگ  یهاگ 
تسا .  هدوب  يوما  نایاورنامرف  متس  یپ  رد  نیا  و  دندمآ ، نآ  برغ  زا  هک  اه  یمطاف  تکرح  دندمآ و 

هک یبیلـص  گنج  ای  هتـسویپ و  عوقو  هب  قرـش  هیحان  زا  هک  دـشاب  نالوغم  موجه  نانآ ،  زا  دوصقم  دراد  لامتحا  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  ای  و 
تسا .  هدمآ  دوجوب  برغ  زا  نایسابع  متس  روج و  هجیتن  رد 

نایـسابع و رب  ور  نیا  زا  دـنوش  یم  طلـسم  ناناملـسم  روـما  رب  هک  دنناملـسمریغ  یهورگ  اـهنآ  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تیاور  رهاـظ  زا  اـما 
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ناناملسم رب  اه  یبرغ  طلست  اریز  تسین .  قابطنا  لباق  زین  هتشذگ  یبیلص  ياهگنج  نالوغم و  هلمح  رب  هکنانچ  ددرگ ، یمن  قبطنم  نایمطاف 
دنرب . یم  رسب  اجنآ  رد  هدومن و  سیسءات  ماش  نیمزرس  لحاوس  رد  ار  یکچوک  ياهتموکح  اهنآ  هکلب  هدوبن  تامجاهت  نیا  ببس  هب 

مضه و یمالسا  تما  رد  هدروآ و  مالسا  ام  نیمزرس  رد  نانآ  هدنامیقاب  سپس  هدومن ،  ینارمکح  ناناملـسم  رب  هاتوک  یتدم  لوغم  ماوقا  و 
دندیدرگ . بوذ 

هکیلاح رد  دیدرگن ، یهتنم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  یبیلـص  یخیرات  ياه  گنج  و  لوغم ،  يالیتسا  هکنیا  نآ  زا  رت  مهم  و 
دریذپ . یم  نایاپ  ترضح  نآ  روهظ  اب  تایاور  رگید  قبط  اهنآ  بوشآ  هنتف و  اه و  یبرغ  طلست  یگریچ و 

اب اصوصخ  دنا ، نایئاکیرمآ  اهیئاپورا و  اهسور و  زا  ترابع  هک  تسا  زورما  ياه  یبرغ  اه و  یقرـش  رب  ارـصحنم  نانآ  راک  قابطنا  نیاربانب 
تسا .  هدیدرگ  رکذ  نانآ  ياهتسایس  اهتیصخش و  زا  ثیدح  نایاپ  رد  هک  یقیقد  ياهیگژیو  هب  هجوت 

هدش اهکرت  هب  ریبعت  اهسور  زا  تایاور ،  رد  رت ، هدیدنسپ  لوق  ربانب  اریز  دنا ، یبرغ  ياه  یبیلص  و  نالوغم ،  یقرش  ناثراو  نانآ  لاح  ره  هب 
دش . میهاوخ  انشآ  نآ  اب  يدوز  هب  هک  دنشاب  یم  نایمور  نامه  نایبرغ  و 

دندومرف : هک  هدش  لقن  ص )   ) ربمایپ زا 
نیمز و  دنـسانشن ، يزیچ  بوشآ  زج  هک  دنوش  دلوتم  متـس  هنتف و  نارود  رد  ینادنزرف  هکنیا  ات  دـبای  یم  همادا  نانچمه  امـش  رما  نایرج  ))
یمرب نم  ترتع  هیرذ و  زا  ار  يدرم  دـنوادخ  هاگنآ  دـناوخب ، ار  ادـخ  درادـن  تءارج  سک  چـیه  هک  دوش  دادـیب  متـس و  زا  هدـنکآ  نانچ 

( 11  (( ) تسا هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنآ  دزاسرپ ، داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ات  دزیگنا ،
هک ددرگ  دلوتم  ناناملـسم  نادنزرف  زا  یلـسن  ات  دبای ، یم  همادا  اهلـسن  رد  ریخءا  بوشآ  هنتف و  هک  تسا  نیا  رگناشن  فیرـش  ثیدـح  نیا 

گنهرف ياضف  زا  تسا  یقیقد  ریبعت  نیا  و  دنرادن . متس  روج و  تسایـس  زج  یتسایـس  چیه  نید و  زا  فرحنم  هشیدنا  زج  يا  هشیدنا  چیه 
زا و  هدرک ،  امن  وشن و  گنهرف  نآ  موش  هیاس  رد  ناملسم  كدوک  هک  ام ، ياهنیمزرس  رب  اهنآ  رگ  هطلـس  ياه  تموکح  تسایـس  یبرغ و 

مهارف ار  فارحنا  زا  وا  يرادهگن  تیاده و  هلیـسو  دنوادخ  هک  ار  یـسک  رگم  تسا .  عالطا  یب  نآ  تلادع  گنهرف و  یمالـسا و  ياضف 
دزاس .

دومرف : هک  ص )   ) ربمایپ نخس  ینعم  و 
دشابن )). هللا ))   )) نتفگ رب  رداق  یسک  هک  دوش  هدنکآ  روج  متس و  زا  نانچ  نآ  نیمز  ))

ییارجام نیا  و  دریگ . یم  رب  رد  ار  یگدـنز  يایاوز  طاقن و  مامت  ناگـشیپروج ،  نارگمتـس و  ياهتـسایس  هناـملاظ و  نیناوق  هک  تسا  نیا 
روج و قطانم ،  یـضعب  رد  ینامز و  عطاقم  زا  یخرب  رد  نانآ  يالیتسا  زا  لبق  اریز  هدمآ ،  دوجوب  نایبرغ  هطلـس  موجه و  زا  دعب  هک  تسا 
هب هزات  هشیپ  متـس  نایاورنامرف  يرگ  هطلـس  برغ و  بوشآ  ندش  هریچ  هلمح و  زا  دعب  اما  تشادـن ،  دوجو  ناناملـسم  یگدـنز  رد  دادـیب 
هفخ اه  هنیس  رد  ار  ناناملسم  يادص  يا  هنوگ  هب  دنکفا . هیاس  زکارم  اهنیمزرس و  مامت  رب  اهنآ  هناملاظ  تسایـس  هتفر  هتفر  هدیـسر ،  نارود 

ماکحا ندومن  هدایپ  راتساوخ  ام  هکنیا  ای  تسادخ و  ام  راگدرورپ  دیوگب : هدومن و  زاربا  ار  دوخ  یناملسم  تسناوت  یمن  یـسک  هک  دندرک 
دنوادخ مکح  دیوگب  هکنیا  ای  و  میئامن ،  مایق  نآ  هیلع  هدومن و  زیهرپ  دادیب  متس و  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ام  هب  دنوادخ  و  میتسه ،  مالـسا 

هک تسا  نیا  نوناق  نیا  هرابرد  ادخ  مکح  دیوگب  ای  و  ددرگ ، رانک  رب  راک  زا  ای  دوش و  هتـشک  دـیاب  هک  تسا  هنوگنیا  اورنامرف  نیا  هرابرد 
تخاس .  نوگرگد  ارنآ  داتسیا و  نآ  ربارب  رد  دیاب 

اریز دـنا ، هدومن  روصت  نینچ  یخرب  هکناـنچ  دروآ ، ناـبز  رب  ار  ادـخ  ماـن  یلک  روـط  هب  دـناوت  یمن  یـسک  هک  تسین  نیا  هتفگ  نیا  ینعم 
اب هکیماگنه  تسا  دـنوادخ  مان  دای و  انامه  دروآ  یم  مشخ  هب  هتخیگنارب و  ار  اه  نید  یب  یتح  نارابج و  نارگمتـس و  راـفک و  هک  يزیچ 

دیامن . ادیپ  كاکطصا  نانآ  هطلس  یگشیپ و  متس  رفک و 
تسا :  هدمآ  یتیاور  رد  و 
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دیوگب )). هللا  الا  هلاال  دناوت  یمن  یسک  هک  يروط  هب  ))
نارفاک ندرک  تموکح  هدومن و  نالعا  ار  ادخ  یئاورنامرف  یئاتکی و  دناوت  یمن  یسک  هک  تسا  نیا  هتفگ  نیا  زا  دارم  هک  تسا  حضاو  رپ 

دیامن . در  دننک ، یمن  یئاورنامرف  لجوزع  يادخ  نوناق  هب  هک  ار  نارگمتس  و 
دومرف : هک  هدش  لقن  ع )   ) نانم ؤمریما  زا 

نایمور و هکینامز  هلمج  زا  دـیآ ... یم  دـیدپ  نامزلارخآ  رد  تسا  ییاـه  هناـشن  تاـمالع و  ياراد  هک  امـش  ربماـیپ  تیب  لـها  تموکح  ))
يور رد  يریگرد  گنج و  و  هتساخرب ،  تفلاخم  هب  نایمور  اب  اهکرت  و  دندرگ ... جیسب  اهورین  و  دنناروشب ، امـش  هیلع  ار  نارگید  ناکرت ، 

( 12 .(( ) دبای شیازفا  نیمز 
هناشن زا  ام  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هیلع  شروی  رد  نانآ  تکرح  اهکرت و  نایمور و  بوشآ  هنتف و  هرابرد  ع )   ) ماـما نخـس  هک  تسا  نشور 

دشاب . یم  ع )   ) يدهم ترضح  ياه 
تسد ام ، یمالسا  ياه  نیمزرس  رامثتسا  نتفای و  هطلس  روظنم  هب  نانآ  ینعی  قیقد ،  تسا  يریبعت  تیاور  نتم  رد  تراثئتسا ))   )) ترابع و 

یم ادـیپ  فالتخا  مه  اـب  ناـیمور  اـهکرت و   (( )) مورلاو كرتلا  فاـختی   )) تداـبع نینچمه  تساـهنآ .  يوخ  هک  دـننز  یم  یتاـکرحت  هب 
. دشاب یم  ناشذوفن  ورملق  رد  نتفای  هطلس  میسقت و  رس  رب  دنا ، هدوب  نامیپ  مه  رگیدکی  اب  هکنآ  اب  اهنآ ، فالتخا  شکمشک و  نیا  دننک ))
اب دـهد ، یم  ناشن  رما  تیعقاو  هکنانچ  اهورین  زیهجت  ام و  هیلع  مدرم  ندـناروش  رد  هتـشگ و  دـحتم  ام  اب  ینمـشد  رد  لاح ،  ناـمه  رد  اـما 

دنیامن . یم  يراکمه  رگیدکی 
اهزیتس گنج و  زا  یلاـخ  يا  هراـق  مینیب  یم  هکناـنچ  دـبای )) یم  ینوزف  نیمز  رد  يریگرد  گـنج و   (( )) ضرـالا یف  بورحلا  رثکت  و  ))

نایمور و ياه  یئوج  ماقتنا  ببـس  هب  اـهنیا  همه  ددرگ ، یم  زاـغآ  يرگید  گـنج  هکنیا  رگم  دـبای ، یمن  شمارآ  یگنج  چـیه  و  تسین ، 
. دنـشاب یم  اه  گنج  زورفا  شتآ  دنناوتب  هک  اجک  ره  نامز و  ره  هک  نانآ  يدوهی  نانابیتشپ  و  تسا ،  رگیدـکی  اب  نانآ  تفلاخم  ناکرت و 

دش . دهاوخ  نایب  كرت  مور و  زا  دارم  يدوز  هب  و 
دومرف : هک  هدش  لقن  ع )   ) یلع ترضح  زا 

زا دیئامن  لا  ؤس  و  مراد ،  هنیس  رد  ینوارف  شناد  هک  اریز  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب ، نم  زا  دیهاوخ  یم  هچنآ  مدرم  يا  ))
، دوـش هدوزفا  شبارطـضا  سرت و  رب  دریگ و  رارق  وا  مس  ریز  شراـهم  ندرک  مر  رثا  رد  هک  يرتـش  دـننام  داـسف  هـنتف و  هـکنآ  زا  شیپ  نـم 
کشخ و یمزیه  رد  هک  یبرغ  زا  یشتآ  ای  دنارتسگب و  نآ  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  هدومن و  لامیاپ  شتایح  گرم و  زا  دعب  ار  امش  نیمزرس 

دیئوگ یم  دوش ، ینالوط  راگزور  خرچ  شدرگ  یتقو  یئوجماقتنا .  یهاوخنوخ و  زا  وا  رب  ياو  دروآرب . گناب  دـنلب  داـیرف  اـب  دـتفا ، هوبنا 
ادـیپ قادـصم  اه  هیآ  نیا  یقیقح  ینعم  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  هتفر ،  اجک  هب  سپ  تسا ،)  هدـنز  رگا  و   ، ) هدیـسر تکاله  هب  ای  هدرم و 

امـش هب  ار  ناـنآ  رب  يزوریپ  سپـس  .(( )) اریفن رثـکا  مکاـنلعج  نینب و  لاومءاـب و  مکاـند  دـما  مـهیلع و  ةرکلا  مکلاـن  ددر  مـث  . )) دـنک یم 
یم ییاه  هناشن  مئالع و  ياراد  نیا  و  میدیـشخب )).  ینوزف  نانآ  زا  ار  امـش  دادـعت  هدومن و  يرای  ار  امـش  نادـنزرف  لام و  اب  مینادرگرب و 

( 13 .(( ) دشاب
نخس لاعتشا  لباق  رایسب  و  ناوارف )  کشخ و  مزیه  رد   ) ترابع اب  برغ  هدرتسگ  يدوبان  تکاله و  زا  تیاور  نیا  رد  ع )   ) ریما ترـضح 
ینعی یقرـش ،  ناکرت  يزورفا  گنج  تلع  هب  ای  و  دـیآ ، یم  دـیدپ  قرـش  هقطنم  رد  هک  تسا  يا  هنتف  دربن  نیا  ببـس  دـنا ، هدروآ  نایم  هب 

رظن ثیداحا و  هتفگ  هقبط  نآ  عوقو  هک  یناهج  گنج  تایاور  هرمز  رد  نآ  هب  طوبرم  تیاور  ناـیب  يدوز  هب  تسا  ناـیمور  هیلع  اهـسور ،
دمآ . دهاوخ  دشاب ، یم  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  لاس  رد  ام 

دومرف : هک  هدش  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  زین  و 
هک يا  هنوگب  هدشن ،  هدینـش  رت  تخـس  يراتفرگ  الب و  نآ  زا  هک  دـسرب  نانآ  ناطلـس  هیحان  زا  یتخـس  يالب  نم  تما  رب  نامزلارخآ  رد  ))
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یهاگیاج متـس ،  ملظ و  زا  ندرب  هانپ  تهج  نم  ؤم  هک  دوش  روج  متـس و  زا  هدنکآ  نیمز  يا  هزادنا  هب  و  دیآ ، گنت  نانآ  رب  روانهپ  نیمز 
 ، هدوب هدـیدرگ  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگنآ  لدـع ،  طسق و  زا  ار  نیمز  دزیگنا و  رب  ارم  نادـناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـبای . یمن 

تمحر ناراب  شزیر  زا  نامـسآ  دروآ و  یمرب  ار  دوخ  رئاخذ  نیمز  هدـیدرگ و  دونـشخ  يو  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  دـنادرگ . راشرس 
( 14 (( ) دزرو یمن  غیرد 

دیوگ : یم  ص )   ) ربمایپ نامی ،  نب  ۀفیذح  زا  لقن  هب 
هب هک  یسک  رگم  دننادرگ  یم  هراوآ  ناشراید  هناخ و  زا  ار  اهنآ  هتشک و  ار  اهناملـسم  هک  رگ  متـس  ناهاشداپ  تسد  زا  تما  نیا  رب  ياو  ))

لاعتم دـنوادخ  نوچ  و  تسا .  نازیرگ  نانآ  زا  لد  هب  راگزاس و  نانآ  اب  نابز  هب  يوقت  اب  نم  ؤم  ناـمز  نآ  رد  دـهد  رد  نت  اـهنآ  تعاـطا 
تسوا مه  تساناوت ،  دهاوخب  يراک ك  ره  رب  وا  و  دنکش ، یم  ار  وج  هزیتس  رگ  متـس  ره  تشپ  دنادرگزاب ، ار  مالـسا  تزع  دیامرف  هدارا 

یقاب زور  کی  زا  شیب  ایند  رمع  زا  رگا  هفیذح :  يا  دنک ، یم  حالـصا  هدیـشخب و  ناماس  رـس و  یهابت  زا  سپ  ار  یمالـسا  تما  عضو  هک 
راکشآ ار  مالـسا  دنک و  ییاورنامرف  ناهج  رب  دیایب و  نم  نادناخ  زا  يدرم  هک  دنادرگ  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدنامن 

( 15  (( ) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  دنک و  یمن  هدعو  فلخ  ادخ  و  دزاس ،
دومرف : هک  تسا  راوگرزب  نآ  زا  و 

اما دیرایسب ، ددع  رظن  زا  امش  دنچ  ره  هرفس .  رس  رب  ناگدنروخ  ندناوخارف  ناسب  دنناوخ ، ارف  ار  رگیدکی  امش  هیلع  اهتما  تسا  کیدزن  ))
ایند و هب  يدنم  هقالع  رثا  رد  و  هتـشادرب ،  ناتنانمـشد  لد  زا  ار  امـش  هوکـش  تبیه و  دنوادخ  دیـشاب ، یم  لیـس  يور  رب  كاشاخ  نوچمه 

( 16 .(( ) دنکفا یم  امش  لد  هب  ار  یتسس  فعض و  گرم ،  زا  يرازیب 
نانمـشد اب  رگمتـس و  نارادمامز  اب  یمالـسا  تما  لاوحا  عاضوا و  رگناشن  هدـیبات و  اهنآ  رب  توبن  رون  هک  دوب  اسر  نشور و  یتایاور  اهنیا 

دنهد . یم  هدژم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  جرف  تسا و  نانآ  رگ  هطلس 
دومرف : هک  هدش  لقن  وا  زا  زین  و 

نآ شزو  هک  يداب  تسا و  هدـننکدوبان  نآ  شزو  هک  يداب  اهلاب ،؟ نآ  تسیچ  اهلاب ، تسا ،  کیدزن  اهنآ  هب  هک  يرـش  زا  برع  رب  ياو  ))
الب و كاندرد ،  یگنـسرگ  و  ینآ ،  گرم  عیرـس و  راتـشک  زا  اهنآ  رب  ياو  تسا ،  روآ  یتسـس  نآ  شزو  هک  يداـب  تسا و  هدـننازیگنارب 

( 17  (( ) ینتخیر ورف  دزیر  ورف  نانآ  رس  رب  يراتفرگ 
یم ینآ  ریم  گرم و  ثعاب  و  دایز ، راتـشک  ببـس  دـیآ و  یم  مارآ  عیرـس و  داـب  نوچمه  هک  دـشاب  اـمیپاوه  اـهلاب )  ) زا دارم  تسا  نکمم 

تسا نامه  اهلاب )  ) نیا هک  دراد  لامتحا  هکنانچ  مه  ددرگ . یم  یشان  فیعـض  يوق و  ياه  بمب  جوم  زا  هک  تسا  يداب  هکنیا  ای  ددرگ و 
سدق يدازآ  هکرعم  رد  نایمور  نایدوهی و  رادـفرط  بارعا  ینایفـس و  اب  ع )   ) يدـهم ترـضح  رازراک  هب  طوبرم  تیاور  رد  نآ  نایب  هک 

هدمآ :  نینچ  دامح  نبا  یطخ  هخسن  رد  هکنیا  هچ  هدمآ ، 
هک دـننز  یم  هبرـض  نانچنآ  نانآ  ياه  هنوگ  رب  دوخ  ياهلاب  اب  هک  دـنادرگ ، یم  طلـسم  نایمور  رب  ار  یناگدـنرپ  داب و  دـنوادخ ، هاگنآ  ))

( 18 .(( ) درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  هدش و  هتفاکش  نیمز  هتشگ و  انیبان  ناشیاهمشچ 
 ( ع  ) يدهم ترـضح  هک  امیپاوه  دننام  ییاهرازفا  گنج  ای  دـشاب و  وتـسرپ )  ) لیبابا نوچمه  یقیقح  ناگدـنرپ  ياهلاب  تسا  نکمم  زین  و 

دمآ . دهاوخ  روهظ  تکرح  شخب  رد  سدق و  گرزب  هاگمزر  ثحب  رد  نآ  نایب  يدور  هب  و  درب ، یم  راکب  ار  اهنآ 
دومرف : هک  هدش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا 

لمع نیا  زا  يراکدب  راکوکین و  چیه  و  دنناسر ، یم  شورف  هب  اهرهش  رد  ار  نانآ  هدرامگ و  شیوخ  تمدخ  هب  ار  ناناملسم  ناکرشم ،  ))
دننک روصت  هدش و  نیبدـب  سویءام و  دـیماان و  همه  هک  دوش  راگزور  نآ  مدرم  ریگ  نابیرگ  نانچ  نآ  يراتفرگ  الب و  نیا  درادـن . یئاورپ 

هتسجخ لداع ،  يدرم  دزیگنارب ، ما  هیرذ  ناکاین  زا  نم و  ترتع  ناکاپ  زا  يدرم  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  هک  تسین ،  نانآ  رب  یشیاشگ  هک 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


تزع و وا  هلیـسوب  ار  ناناملـسم  مالـسا و  نآرق ،  نید و  دـنوادخ  دـنک و  یمن  راذـگورف  ار  مالـسا )  تاروتـسد  زا   ) يا هرذ  هک  هزیکاـپ  و 
دنوادخ مکح  يارجا  رد  تسادخ و  زا  اورپ  تلاح  رد  هتسویپ  يو  دنادرگ ، یم  نوبز  لیلذ و  ار  نیکرـشم  كرـش و  هدیـشخب و  يدنلبرس 

رب دوخ  ییاورنامرف  نامز  رد  دـنک ، یمن  انب  شیوخ  يارب  یترامع  و  هتـشاذگن ،  گنـس  يور  رب  گنـس  دروخ ، یمن  ار  دـنواشیوخ  بیرف 
زا ار  اه  هنتف  مامت  هتخاس و  دوبان  وحم و  وا  هلیـسوب  ار  اه  تعدب  مامت  لاعتم  دنوادخ  یعرـش ،  دح  يارجا  تهج  رگم  دـنزن  هنایزات  یـسک 

دنرب رسب  هک  اجک  ره  ار  دنبرد  ناناملـسم  دنوادخ  ددنب و  یم  ار  لطاب  ياهرد  دوش و  یم  هدوشگ  وا  هلیـسو  هب  یقح  ره  رد  درب و  یم  نیب 
( 19 (( ) دنادرگ یم  زاب  ناشراید  هب  وا  طسوت 

میسرت اه  نیمزرس  رگید  رد  ار  ناشتراسا  نانآ و  شورف  دیرخ و  و  ناناملـسم ،  ندیـشک  فعـض  هب  كاندرد  تلاح  هک  تسا  یتیاور  نیا 
هکلب ددرگ ، یمن  رـصحنم  دـنا  ناکرـشم  نارازگتمدـخ  نانکراک و  تراقح  اب  هک  یناناملـسم  ام و  نامز  هب  اهنت  تلاـح  نیا  و  دـیامن ، یم 
دوش . یم  زین  ناکرشم  طسوت  نانآ  ندمآرد  تراسا  هب  ناشیاه و  نیمزرس  زا  اهنآ  ندنار  نوریب  ناملسم و  ياهتلم  رس  رب  هلماعم  لماش 
هادـف انحاورا  يدـهم  ترـضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  هاگان  یگدـنامرد ،  سءای و  تلاح  رد  هک  دزاـس  یم  ناـشن  رطاـخ  تیاور  نیا  سپس 

. دنک یم  روهظ 

روهظ نامز  رد  نانآ  شقن  نایمور و 

روهظ  نامز  رد  نانآ  شقن  نایمور و 
روهظ  نامز  رد  نانآ  شقن  نایمور و 

اکیرما رد  نانآ  شرتسگ  ریخا ، ياهنرق  یئاپورا و  للم  ع ،)   ) يدـهم ترـضح  روهظ  ناـمزلا و  رخآ  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  مور  زا  روظنم 
دنتسه . نایمور  یخیرات  يروطارپما  ناثراو  مور و  نادنزرف  هک  دشاب ، یم 

راکیپ نانآ  اب  اهدـعب  ناناملـسم  و  ص )   ) ربمایپ هدومرف و  لزان  نانآ  هرابرد  يا  هروس  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینایمور  دوش : یم  هتفگ  یهاـگ 
ات دیدرگ  هینطنطسق  رهش  سپس  ایلاتیا و  رد  مر ))   )) رهش ادتبا  نانآ  تختیاپ  هک  دندوب  اه  سنازیب  نانآ  اریز  دنتسه . نانیا  زا  ریغ  دندومن ، 

دندومن . ظفلت  لوبناتسا  ار  نآ  مدرم  دندیمان و  لوبمالسا ))   )) هدومن و حتف  ار  نآ  شیپ  لاس  دودح 500  ناناملسم  هکنیا 
ای مور  يروطارپما  نارادـفرط  زا  هک  نانآ  هراـبرد  تاـیاور  رودـص  مور و  هکراـبم  هروس  لوزن  ماـگنه  ناـیمور  هک  تسا  حیحـص  خـساپ : 
زا یشخب  دمآ و  باسح  هب  اهنآ  ندمت  تسایـس و  همادا  هکلب  دنتـسین ،  اهنآ  ریغ  يدارفا  زورما  ياه  یبرغ  ماما  دندوب . فورعم )   ) سنازیب

يروطارپما یقیقح  ناکرا  نید ،  تسایـس و  گنهرف و  ظاحل  زا  نآ ،  ریغ  ناملآ و  ایناتیرب و  هسنارف و  ياهتلم  و  دنوش .. یم  هدرمـش  نانآ 
دنک . یمن  یفن  ار  تقیقح  نیا  دندش ، یم  هدیمان  نآ )  تارمعتسم   ) مور و ذوفن  تحت  قطانم  نامز  نآ  رد  اهنآ  هک  نیا  و  دنشاب . یم  مور 

یئایلاتیا و داژن  زا  نانآ  همه  هک  یلاـح  رد  دوب  هینطنطـسق  مر و  ناـش  تختیاـپ  لاـس  رازه  تدـم 2  هب  دوخ  یمور  سنازیب  نارادرـس  هکلب 
رد یهاگ  دیدرگ ، مور  يروطارپما  زا  یئزج  نانوی  هکنآ  زا  دعب  دندوب و  یئاپورا  ددعتم  ياهداژن  هشیر و  زا  هکلب  دـندوبن ، يدـحاو  هشیر 

دندروخ .  یم  مشچب  زین  ناینانوی  نانآ  نایم 
رد دـیدرگ و  دودـحم  نآ  نوماریپ  هینطنطـسق و  رد  دـیئارگ و  فعـض  هب  مور  يدـیلقت  يروطارپما  یتقو  هک  دـشاب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  و 
ریغ ناملآ و  روشک  نارس  زا  يا  هدعو  هتساخ ،  اپ  هب  يراوخ  ثاریم  ياعدا  هب  نایئاپورا  تفرگ ،  رارق  ناملسم  ياهتلم  زا  یئایرد  هرصاحم 

دندیمان . رازس )  ) رصیق ار ، نآ 
تلم هب  یتلم  زا  رگید و  روشک  هب  يروشک  زا  تموکح  هک  ارچ  تسا ،  یعیبط  يرما  اـهتلود  اـه و  يروطارپـما  رد  لوحت  رییغت و  عون  نیا 

درادن . تافانم  نآ  یلصا  ياهتیصوصخ  مان و  ندنام  یقاب  اب  نیا  و  دبای ، یم  لاقتنا  رگید 
نایمور طقف  ناشدارم  دهد ، یم  ربخ  ناتسوپ )  درز  رفصا ()) ینب   )) اه برع  ریبعت  هب  ای  نایمور  هدنیآ  زا  هک  يا  هفیرـش  تایاور  نیاربانب ، 
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تسین .  اهنآ  هب  هتسباو  لیابق  ریاس  یگنرف و  ياه  هلیبق  للمیاهنم و  یئایلاتیا ،  سنازیب 
اهنآ همه  هب  لاح  نیع  رد  ماما  دـننک  یم  ریبعت  اهیگنرف  یهاگ  نایمور و  هب  اـهنآ  زا  دوخ  یخیراـت  ياـهباتک  رد  ناناملـسم  لـیلد  نیمه  هب 

دندنب . یم  عمج  ماورءا ))   )) تروص هب  ار  نآ  و  هتفگ ،  یمور 
هب تبسن  نانآ  كرـش  هرابرد  نآ  ریغ  ياـه 12 و 21 و  هیآ  فهک  هروس  تایآ 31 و 32 و  مور ،  هکراـبم  هروس  زا  هچنآ  نآ ،  رب  هوـالع 

هیلع حیسم  ترضح  زا  يوریپ  یعدم  بازحا  اهتلم و  نانآ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  ناوریپ  بازحا و  لاعتم و  دنوادخ 
ثرا هب  نانآ  زا  اهیبرغ  سپس  هدوب  هینطنطـسق  یئایلاتیا و  نایمور  تسد  هب  یحیـسم  ياهتلم  يربهر  هک  تسا  نشور  و  دنـشاب . یم  مالـسلا 

دنا . هدرب 
تشذگ البق  هک  ناناملسم ،  رب  نانآ  طلست  بوشآ و  هنتف و  هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  هدمآ  روهظ  نامز  تایاور  زا  يرایـسب  رد  مور  مان 

. 
هیلع يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یکدـنا  یبرع ،  ياه  نیمزرـس  لحاوس  هب  اهنآ  یگنج  ياهناگوان  تکرح  هرابرد  يرگید  تایاور  و 

دراد . دوجو  مالسلا ، 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ياهنیمزرس هناور  هدمآ و  كرحت  هب  نایبرغ  هکنآ  ات  ندرم ،  تسا و  گرم  سپ  يدومن ،  هدهاشم  ار  ییاولب  ماش  نیمزرـس  رد  هک  یتقو  ))
( 20 .(( ) داد دهاوخ  خر  نانآ  نیب  یثداوح  هک  دندرگ . یبرع 

رب بناجا  يالیتسا  بوشآ و  زا  دعب  ماش  نیمزرس  رد  هک  یئاهـشکمشک  هلحرم  هب  روهظ  نامز  هب  طوبرم  تایاور  رد  ماش  بوشآ  هنتف و  و 
یم یماظن  میقتـسم  تلاخد  زا  ریزگان  ار  دوخ  اهیبرغ )) (( )) رفـصا ینب   )) هک ینعم  نیا  هب  ددرگ .. یم  قالطا  دوش  یم  عقاو  یمالـسا  تما 

نیطـسلف نوماریپ  هقطنم  رب  طلـست  زا  نآ ،  ریگرد  دوجوم و  یـسایس  جاوما  ناـماس و  نآ  مدرم  يرادـیاپ  هطـساو  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـننیب ،
دش . دهاوخ  هجاوم  یبرع  ياهروشک  ناناملسم  تمواقم  اب  هدنیآ  رد  اهنآ  یماظن  تلاخد  هتشگ و  ناوتان 

دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  زا 
برغم هیحان  زا  دـییآ و  مهدرگ  نامیا  لها  يا  هک :  دروآ  یمرب  گناب  يا  هدـنهد  ادـن  قرـشم  هیحان  زا  حبـص  ماگنه  هب  ناضمر  هام  رد  ))

راغ کیدزن  ایرد  لحاس  هب  نایمور  و  دـیوش ... عمج  مه  درگ  لطاب  لها  يا  دـهد : رـس  ادـن  يا  هدـننک  ادـن  قفـش ،  ندـش  دـیدپان  زا  سپ 
اهالمخ و  اخیلم ، مانب  درم  ود  نانآ  نیب  رد  دزیگنا ، یمرب  ناشراغ  زا  ناش  گس  اب  ار  ناناوج  نآ  دـنوادخ  هدروآ و  يور  فهک  باحـصا 

( 21 .(( ) دوب دنهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رماوا  میلست  ود  نیا  هک  هدوب 
تکرح کیدزن  نایرج  نآ  هک  تسا  نیا  يایوگ  تیاور  و  دـشاب ، تکرح  نامه  اـی  هتـشذگ و  تکرح  همادا  یماـظن  شبنج  نیا  دـیاش  و 

همادا مرحم  ات  هدمآ و  دوجوب  ناضمر  هام  رد  ینامـسآ  يادن  لابند  هب  یپ و  رد  یپ  ثداوح ،  هک  ارچ  هک  دوب  دـهاوخ  ترـضح  نآ  روهظ 
ددنویپ . یم  عوقو  هب  مرحم  هام  مهد  زور  مهد و  بش  رد  راوگرزب  نآ  روهظ  و  دبای ، یم 

کیدزن تیاور  نیا  قبط  و  روص ، اکع و  رد  هدرک و  ماش  نیمزرـس  گنهآ  یبرغ  ياـهورین  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تاـیاور  یخرب  زا 
دنیآ . یم  دورف  هیکرت ،  هیروس  لحاس  هیحان  زا  هیکاطنا  رد  ینعی  فهک ،  باحصا  راغ 

تمالع و مدرم  يارب  ات  دـیامن  یم  رهاظ  نامزلارخآ  رد  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدـش  دراو  یتاـیاور  فهک  باحـصا  ناـناوج  هراـبرد 
هفسلف درک . میهاوخ  دای  ترضح  نآ  نارای  نوماریپ ،  ثحب  رد  ار  نآ  ام  دنشاب و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  زا  و  هدوب ،  يا  هناشن 

، دنـشاب نایحیـسم  يارب  اصوصخ  يا  هزجعم  هک  تسا  نیا  ساسح ،  ههرب  نآ  رد  یبرغ  ياهورین  ندـمآ  دورف  ماگنه  هب  نانآ  ندـش  رهاـظ 
هلیسو هب  هدروآ و  نوریب  هیکاطنا  راغ  زا  ار  لیجنا  تاروت و  یلـصا  ياه  هخـسن  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  تایاور  لقن  قبط  اریز 

يرگید راغ  ای  فهک و  باحـصا  فورعم  راغ  نامه  راغ ، نیا  دراد  لامتحا  دـنزادرپ ، یم  وگتفگ  ثحب و  هب  نایدوهی  اـه و  یمور  اـب  نآ 
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دشاب .
دندومرف : هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یفعج ،  رباج  زا  لقن  هب 

ناوارف فالتخا  برغ  هیحان  زا  نیمز  رـسارس  رد  لاس ،  نآ  رد  رباج : يا  دنیآ ، یم  دورف  هلمر  رد  هدروآ و  يور  يدوزب  مور  نایـشروش  ))
( 22 .(( ) دراد دوجو 

و دنیآ ، یم  دورف  نیطسلف  هلمر  رد  روظنم  نیمه  هب  هک  دنشاب  دوهی  اب  دربن  نابلطواد  یبرغ ،  نارودزم  نارگشروش ،  نیا  تسا  نکمم  هتبلا 
نآ زا  دعب  هک  ارچ  دشاب ، یمالـسا  ياهنیمزرـس  برغ  نامه  برغ ،  ای  نیمز و  برغم  هیحان  زا  تیاور  رد  روکذـم  فالتخا  زا  دارم  ارهاظ 

دشاب . اه  یبرغ  ببس  هب  اجنآ  یبارخ  الامتحا  تسا و  نآ  ندش  بارخ  دسر  می  ماش  هب  هک  يا  هثداح  نیلوا  هک  دنک  یم  نایب 
هدش دراو  مور  هکرابم  هروس  لئاوا  ریسفت  رد  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  تسا  یبلاطم  تسا ،  هجوت  لباق  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  و 

تسا . 
يدوز هب  ندش  بولغم  زا  دعب  نانیا  نیمزرـس و  نیرت  کیدزن  رد  دـندیدرگ ، بلاغ  نایمور  میم )  مال ،  فلا ،   ) فورح نیا  هب  دـنگوس  ))

یم داش  نینچ  ادخ  يرای  هب  ناگدنروآ  نامیا  زور  نآ  هدنیآ و  شیپ و  زا  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  رمءا  یلاس  كدـنا  رد  دـندرگ ، یم  بلاغ 
( 23  (( ) نابرهم بلاغ و  تسوا  و  دیامرف ، يرای  دهاوخ  هک  ار  یسک  ره  هک  تسوا  مه  دندرگ 

يدهم ترضح  روهظ  هب  هفیرش ،  هیآ  رد  نینم ))  ؤم  هب  تبـسن  ار  دنوادخ  يرای   )) ترـضح نآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
( 24 .) دنادرگ یم  زوریپ  نایمور  رب  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  ایوگ  و  دنا ، هدومن  ریسفت  مالسلا  هیلع 

نایحیسم ترضح  نآ  ندومن  توعد  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف  هب  طوبرم  تایاور  هنیمز ،  نیا  رد  رگید  تایاور  هلمج  زا 
دزاس : یم  نشور  ار  دنوادخ  هدومرف  نیا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  يوریپ  مالسا و  هب  ار 

( 25  (( ) تمایق ياهتمالع  زا  تسا  يا  هناشن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ))
( 26  (( ) تساهنآ رب  هاوگ  زیخاتسر  زور  رد  وا  و  دنروآ ، یم  نامیا  وا  هب  شندرم  زا  لبق  باتک  لها  همه  ))

هدروآ نامیا  وا  هب  دوهی  يراصن و  مامت  دروآ ، دورف  ایند  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یماگنه  هدوب و  زیخاتـسر  مئالع  زا  یکی  راوگرزب  نآ  ینعی 
دننیب . یم  دنک ، تلحر  ایند  زا  هکنآ  زا  لبق  ار  شیاه  هزجعم  دوخ و  و 

نایمور اب  هداهن  وا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتازجعم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هلیسوب  مالسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و 
( 27 . ) دنک یم  هرظانم  ثحب و 

 ، ناشنایاورنامرف دض  رب  یبرغ  ياهتلم  ندیناروش  یسایس و  عاضوا  ینوگرگد  رد  نامـسآ ،  زا  شندمآ  دورف  هزجعم  زا  سپ  ترـضح  نآ 
تخادرپ .  میهاوخ  نآ  نایب  هب  راوگرزب  نآ  ندمآ  دورف  نایرج  رد  هک  تشاد ،  دهاوخ  یساسا  مهم و  شقن 

اب ار  زواجت  مدع  دادرارق  ترـضح ،  هک  دشاب  یم  نایمور  ناناملـسم و  نایم  سب  شتآ  هب  طوبرم  ثیداحا  ثحب ،  دروم  تایاور  هلمج  زا 
ترـضح و نآ  هاپـس  نیب  هیکاطنا  سدـق  اکع  ثلثم  رد  هک  تسا  سدـق  گرزب  دربن  زا  دـعب  نامیپ  نیا  ارهاظ  دومن ، دـهاوخ  ءاضما  ناـنآ 

ترضح ندمآ  دورف  سدق و  هب  شدورو  يدهم و  ترضح  يزوریپ  زا  دعب  دهد و  یم  خر  نایمور  دوهی و  ینابیتشپ  اب  ینایفـس  نایرکـشل 
دوب . دهاوخ  مالسلا  هیلع  یسیع 

هک تشاد ،  دهاوخ  هدهع  رب  ار  يرگ  یجنایم  تطاسو و  شقن  دربن  يریگرد و  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  دسر  یم  رظن  هب 
دومرف : هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تفگ ،  میهاوخ  نخس  نآ  هرابرد 

دهاوخن هنتف  نآ  زا  یلاخ  برع  زا  يا  هناخ  هک  ار  یبوشآ  هنتف و  هلمج  زا  شاب ...  رکذـتم  ار  هثداح  شـش  زیخاتـسر  زا  شیپ  فوع !  يا  ))
لکشتم کی  ره  هک  رکشل  داتشه  اب  و  هدومن ،  ینکش  نامیپ  امش  اب  سپس  ددرگ ، یم  رارقرب  یحلص  اهیبرغ )  ) رفصا ینب  امـش و  نایم  دوب ،

( 28 .(( ) دنوش یم  رو  هلمح  امش  هب  دشاب  یم  زابرس  رازه  زا 12 
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دندومرف : هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نینچمه 
 ( لاس ود   ) لاس دنچ  هک  تسا  لقره  نادناخ  زا  يدرم  تسد  هب  اهنآ  نیمراهچ  هک  دوش ، یم  هتسب  حلص  نامیپ  راهچ  نایمور  امش و  نیب  ))

ترـضح تسیک ؟  مدرم  ياوشیپ  زور  نآ  رد  دیـسرپ : نالیغ  نبدد  ؤس  ماـن  هب  سیقلادـبع  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  تفاـی ،  دـهاوخ  ماود 
( 29  .(( ) منادنزرف زا  يدهم  دومرف :

ار دوخ  نامیپ  هدومن و  ینکـشدهع  لاس  ود  زا  سپ  اهنت  اه  یبرغ  اما  هدش ،  رکذ  لاس  تفه  حلـص  همان  نامیپ  تدم  تایاور  زا  یخرب  رد 
نیمزرس نیطسلف و  لحاوس  رد  مچرپ  لمح 80  اب  دشاب  یم  زابرس  نویلیم  کی  هب  بیرق  زا  لکشتم  هک  یهاپس  اب  هدز و  مه  رب  ناناملسم  اب 

دنوش . یم  ریگرد  ناناملسم  اب  ماش ، 
نآ روهظ  تکرح  ثحب  رد  هک  ددرگ  یم  مالـسا  ریغ  ناهج  اپورا و  يدازآ  حـتف و  راپـسهر  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نآ ،  یپ  رد  و 

دمآ . دهاوخ  ترضح 
نارای طـسوت  ناـنآ  بیقعت  و  مور ،  روشک  فرط  هب  وا  تسکـش  زا  سپ  يو  ناراداوه  رارف  ناـیمور و  اـب  ینایفـس  طاـبترا  تاـیاور  رگید 

دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنک ، یم  نایب  ار  اهنآ  ندنادرگزاب  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح 
، دنزیرگب مور  يوس  هب  اهنآ  دراد  لیسگ  ناینایفس )   ) هیما ینب  يوس  هب  ار  شیوخ  هاپس  دیامن ، مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  ینامز  ))

نارای هک  هاگنآ  دـننک و  یم  دراو  ار  نانآ  نایمور  هتفریذـپ و  اهنآ  داد ، میهاوخن  هار  ار  امـش  دـیئاین  رد  ام  شیک  هب  ات  دـنیوگ  یم  نانآ  هب 
هک دنهد  یم  خساپ  ترضح  نآ  ناوریپ  دنیامن ، یم  ناما  حلص و  ياضاقت  اهنآ  دنوش ، یم  هجاوم  نایمور  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

( 30 . ) دننادرگ یم  زاب  ترضح  نارای  هب  هدومن و  دازآ  ار  اهنآ  سپس  داد ، میهاوخن  ناما  امش  هب  دینکن  دازآ  ار  ام  ناشیک  مه  ات 
ماش هقطنم  یهار  سپـس  درب و  یم  رـسب  مور  روشک  رد  يو  هدوب ،  یبرغ  یگنهرف  ياراد  ینایفـس  هک  تسا  نیا  رگناـشن  يرگید  تاـیاور 

هک تسا  هدمآ  هر )   ) یسوط تبیغ  باتک  رد  تخادرپ ،  میهاوخ  نآ  نایب  هب  هکنانچ  دنک ، یم  زاغآ  اجنآ  زا  ار  دوخ  تکرح  ددرگ و  یم 
: 

( 31 .(( ) دراد ندرگ  هب  بیلص  نایحیسم  نوچ  هک  یلاح  رد  هدمآ  رد  تکرح  هب  مور  روشک  زا  تسا  موق  هدرک  رس  هک  ینایفس  ))
 ، تسا ترضح  نآ  تسدب  نایمور  ندروآ  مالسا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  طسوت  مور  نیمزرـس  يدازآ  ثیداحا  تایاور ،  هلمج  زا 

اهنآ ندروخ  تسکش  ماش و  نیمزرس  نیطـسلف و  لحاس  هب  نانآ  یماظن  هلمح  حلـص و  نامیپ  نتـسکش  لابند  هب  رما  نیا  دراد  لامتحا  هتبلا 
نیب رد  یشیارگ  نآ  یپ  رد  هک  دشاب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  مور  ياهدربن  نیرت  تخـس  يریگرد  نیا  تسا  نکمم  هکنانچ  دشاب ،

دوش . یم  ادیپ  مالسا  هب  تبسن  نانآ  ياهتلم 
هک :  تسا  هدمآ  تایاور ،  زا  یخرب  رد  و 

( 32 .(( ) دنیامن یم  حتف  ار  مور  ناناملسم  زا  نت  رازه  داتفه  ریبکت ، اب  ))
ار نانآ  شنارای  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یلاح  رد  نانآ  ریبکت  اه و  یبرغ  تارهاظت  اب  یبرغ  تختیاپ  نیا  طوقس  هک  تسین  دیعب 

دوش . ماجنا  دننک ، یم  یهارمه 
دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

نیشناج اب  سپـس  دنک  یم  انب  ار  يدجـسم  نانآ  يارب  ترـضح  هدروآ و  مالـسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسدب  مور  لها  هاگ  نآ  ))
( 33 (( ) ددرگ یم  زاب  دوخ  اجنآ ، رد  شنارای  زا  یکی  نداد  رارق 

ماما نیب  هک  تسا  یلاس  هس  ود  لالخ  رد  رما  نیا  و  هتشاد ،  یساسا  شقن  برغ  ياهتلم  ینوگرگد  رد  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ارهاظ 
رتشیب ای  هدرب و  رـسب  برغ  رد  ههرب ،  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ـالامتحا  و  تسا ،  رارقرب  حلـص  ناـمیپ  ناـیبرغ  مالـسلا و  هیلع 

. دوب دهاوخ  برغ  رد  وا  روضح 
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روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  ناکرت و 

روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  ناکرت و 
روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  ناکرت و 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
نانآ دنتسه ، یقرـش  ياپورا  ياهتلم  زا  نانآ  نایفارطا  اه و  سور  ترـضح ،  روهظ  هتـسجخ  شبنج  تایاور  رد  اهکرت  زا  روظنم  ام  رظن  هب 

و هدش ،  اهنآ  تثارو  یعدم  هک  یئاج  ات  دنور ، یم  رامـشب  مور  يروطارپما  هرمعتـسم  ياهتلم  زا  دنا و  یحیـسم  یخیرات  ظاحل  زا  هچ  رگ 
اپورا ایـسآ  قرـش  هقطنم  نوگانوگ  ياه  هلیبق  زا  الوا : نانآ  نکیل  دـنا  هدـیمان  رازـس )  ) رـصیق اهنآ ، ریغ  اه و  یناملآ  دـننام  ار  دوخ  ناهاش 
لماش ناریا ،  هیکرت و  ياهکرت  رب  هوالع  مان  نیا  و  دنا ، هدش  هدیمان  كرت ))  ياهتلم  اه و  هلیبق   )) هب خیرات ،  تایاور و  نابز  رد  هک  دنتسه 

ددرگ . یم  زین  نانآ  ریغ  هیسور و  ناتسراغلب و  لوغم و  راتات و  ياه  هلیبق 
رتدب و  هدمآ ،  رد  یحطس  رشق  کی  تروصب  هکلب  هدوبن  جئار  نانآ  نیب  رد  ۀلاصا  هدومن و  تیارس  اهنآ  هب  اریخا  تیحیسم ،  هک :  نیا  مود 
لیلد نیمه  هب  دـیاش  و  هتـشگ ،  هریچ  نانآ  زیمآ  كرـش  یئارگ  يدام  هک  ارچ  دراد ، دوجو  یبرغ  ياپورا  ياهتلم  نایم  رد  نانآ ،  عضو  زا 

دندرکن . تمواقم  نآ ،  ذوفن  ربارب  رد  هدش و  يداحلا  ارگ و  يدام  مسینومک  هیرظن  میلست  هک  تسا 
هب اهنآ  زات  تخات و  لوغم و  ياهکرت  شروی  رب  اهنآ  زا  يا  هراـپ  هچ  رگا  ناناملـسم ،  هیلع  ناـکرت  شبنج  هب  طوبرم  تاـیاور  هکنیا  موس : 

يدهم ترضح  روهظ  ثداوح  هب  هک  ار  نانآ  ياه  تکرح  تایاور ،  نآ  زا  یخرب  اما  ددرگ . یم  قبطنم  يرجه  متفه  نرق  رد  ام  نیمزرس 
دنک و یم  نایب  ار  نامز  نامه  رد  رگیدکی  اب  ناش  فالتخا  ام و  هیلع  نایمور  اب  اهنآ  يراکمه  نینچمه  و  ددرگ ، یم  لصتم  مالـسلا  هیلع 

رابت هشیر و  هک  یماوقا  زا  اهنآ  تلود  ناـثراو  رب  دوش ، هدیـشک  ازارد  هب  هیـضق  رگا  هکنیا  اـی  و  هتـشگن ،  قبطنم  اهـسور  رب  زج  ارجاـم  نیا 
تسا .  قبطنم  یقرش ،  ياپورا  هیسور و  رد  دنراد  یکرت 

تسا :  هدش  نایب  اهنآ  رد  نانآ ،  شقن  هک  یتایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا 
زج ارنآ  هک  تشذـگ ،  البق  هک  دوش ، یم  عقاو  ناناملـسم  رب  نایمور  اهنآ و  تسدـب  هک  تسا  يریخا  بوشآ  هنتف و  تایاور  هلمج ،  نآ  زا 

هکنیا ات  هتشاد  همادا  هتسویپ  هکنامه ،  دومن ، ریسفت  ناوت  یمن  نرق ،  نیا  لیاوا  رد  ناناملـسم  ياه  نیمزرـس  هب  اهـسور  نایبرغ و  موجه  هب 
دزاس . یم  فرط  رب  هادف  انحاورا  وا  كرابم  روهظ  اب  سپس  و  تما ،  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زاس  هنیمز  تکرح  اب  ار  نآ  دنوادخ 

هکنآ هچ  دنتسه ، اهسور  نامه  ناکرت  زا  دارم  الامتحا  تسا و  تایاور  نیمه  هلمج  زا  زین  اه  كرت  اب  ینایفـس  گنج  هب  طوبرم  تایاور  و 
هیروس رب  ناکرت  هطلـس  لابند  هب  ندرا  هیروس و  هقطنم  رد  وا  تکرح  هک  تسا  هدـمآ  رابخءا  رد  و  هدوب ،  دوهی  مور و  ناـمیپ  مه  یناـیفس 
شروش تسکش  زا  سپ  طلست  نآ  اریز  دوب ، دهاوخ  هاتوک  هطلس  نآ  تدم  دشاب ، حیحص  نآ  هب  طوبرم  تیاور  هچنانچ  و  دیآ . یم  دیدپ 

دیآ . یم  دیدپ  بهصءا )  جلع  )
لحکءا  ) هاگنآ دش ، دهاوخ  هتشک  یکدنازا  سپ  ددرگ ، نارحب  یتخس و  راچد  تموکح  تختیاپ  و  دیامن ، مایق  بهصا  جلع  هک  ینامز  ))

( 34 .(( ) دوش یم  هدنادرگزاب  لدب )  هخسن  كرت   ) كرش هب  روشکهک  تساجنیا  و  دزیخ ، یمرب  يو  یهاوخنوخ  هب  ( 
رب و  هدش ،  زوریپ  ود  نآ  رب  ینایفـس  هک  دنا  هدـش  دای  ینایفـس  تکرح  فلاخم  ربهر  ود  عقبءا ،  بهـصءا و  روهظ ، هب  طوبرم  تایاور  رد 

دبای . یم  طلست  هقطنم 
هب يرایـسب  تایاور  اما  متفاین ،  دـیامنب ، نآ  فارطا  هموح و  ای  قشمد و  رد  اه ، كرت  اـب  ینایفـس  گـنج  رب  تلـالد  هک  ار  یتاـیاور  نم  و 
یم هیکرت  قارع  هیروس  زرم  رد  عقاو  ایـسیقرق ، رد  ناـنآ  اـب  ینایفـس  گرزب  يریگرد  زا  یکاـح  هک  هدیـسر  ( 35  ) یلاـمجا رتاوتم  تروص 

رد هک  تسا  یجنگ  رس  رب  شکمشک  يریگرد و  نآ  هزیگنا  و  هدش ،  هداد  هدعو  شیپ  زا  هک  تسا  یگرزب  ياه  گنج  زا  دربن  نیا  دشاب ،
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دوش . یم  فشک  نآ  کیدزن  ای  تارف و  رهن  يارجم 
اب یناهن  روطب  اـهکرت  اـب  گـنج  رد  هیـسور  تسا  نکمم  اهـسور ، هن  دنـشاب  هیکرت  ياـهکرت  دربن  نیا  رد  كارتا ،  زا  دارم  دـیاش  هوـالعب ، 

تکرح ماش و  روشک  ثداوح  نمـض  رد  ایـسیقرق ، گنج  زا  يداـی  يدوزب  ادـخ  تساوخ  هب  و  دـیامن . یم  یناـبیتشپ  وا  زا  هدوب و  یناـیفس 
دمآ . دهاوخ  ینایفس 

دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  دشاب ، یم  ناکرت  اب  ییورایور  رد  هک  ناجیابرذآ  بالقنا  هب  طوبرم  تایاور  هلمج ،  زا  و 
رگا دیباتـشب ، وا  يوس  هب  دـنک  مایق  ام  رگ  بالقنا  نوچ  درادـن و  تمواقم  يارای  نآ  لباقم  رد  يزیچ  تسا ،  مزال  ام  يارب  ناـجیابرذآ  ))

( 36 .(( ) دشاب فرب  يور  رب  اپ  تسد و  راهچ  اب  نتفر  هچ 
دوش هدافتـسا  نینچ  دنک )) یمن  یگداتـسیا  نآ  لباقم  رد  يزیچ  هدوب و  ناجیابرذآ  زا  ریزگان  : )) دومرف هک  ع )   ) ماما لوق  زا  تسا  نکمم 

راظتنا و نآ ،  زا  دـعب  تسا  مزال  هک  هدـمآ  دوجوب  ناماس  نآ  یلاها  هیحاـن  زا  اـی  ناـجیابرذآ و  رد  هک  رگ  تیادـه  تسا  یـشبنج  نآ  هک 
اب ییورایور  رد  ارجام  نیا  تسا  نکمم  دوش  یم  هدیمهف  ریز  تیاور  زا  هکنانچ  و  ددرگ ، زاغآ  نآ  کیدزن  ياه  هناشن  ات  هدومن ،  گنرد 

دشاب ؛ اهسور 
هک دـنز  یم  رـس  هریزج  رد  يرگید  جورخ  رد  هتـشگ و  ناریو  ناـجیابرذآ  اـهنآ  زا  یکی  رد  هک  دـهد ، یم  خر  ناـکرت  يارب  جورخ  ود  ))

گرزب یناـبرق  و  هدومن ،  يرواـی  ار  ناناملـسم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دزادـنا  یم  تشحو  هب  ار  نیـشن  هلجح  ناـسورع 
( 37 .(( ) دراد دوجو  نانآ  نایم  رد  دنوادخ 

ياهنیمزرـس هب  لوغم  ناکرت و  موجه  هب  طوبرم  تاـیاور  هلمج  زا  ـالامتحا  میهد ،  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  تیاور  نیا  ییاـهنت  هب  یتقو 
رب ناناملسم  دنـسر و  یم  تارف  هب  سپـس  و  دنزاس ، یم  ناریو  ار  نآ  هدیـسر  ناجیابرذآ  هب  هک  يا  هلحرم  نیتسخن  رد  هک  دشاب ، یمالـسا 

دراد . دوجو  نانآ  نیب  رد  یگرزب  ینابرق  نآ ،  ریغ  تولاج و  همشچ  رد  هک  دندرگ . یم  زوریپ  نانآ 
اهنآ جورخ  نیتسخن  و  دنشاب . اهسور  نآ ،  رد  ناکرت  زا  روظنم  هک  دراد  لامتحا  مییامن .  نیـشیپ  تیاور  و  تیاور ،  نیا  نیب  عمج  رگا  اما 

دوب . دهاوخ  نانآ  طسوت  ناجیابرذآ  لاغشا  روهظ و  کیدزن  ياه  هناشن  زا  لبق  نآ و  زا  دعب  مود و  یناهج  گنج  زا  لبق 
نانآ جورخ  و  هدوب ،  ایسیقرق  هقطنم  کیدزن  هیروس  قارع و  نیب  لصاف  دح  رد  یناکم  مان  هک  تسا  هریزج ))   )) فرط هب  جورخ  نیمود  و 

هب اـب  هک  تسا  یمیقتـسم  ریغ  يزوریپ  يریگرد  نآ  رد  ناناملـسم  ندـش  زوریپ  موـهفم  و  تسا .  ینایفـس  اـب  دربـن  روـظنمب  هـقطنم  نآ  هـب 
يرگ تیاده  مچرپ  شفرد و  ایسیقرق  يریگرد  هقطنم  رد  تشاد  دیهاوخ  هکنانچ  و  دوب ، دهاوخ  نانآ  رگمتـس  نانمـشد  ندیـسر  تکاله 

 ، نآ هب  تبسن  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  نداد  تراشب  انامه  دشاب و  هتشاد  هارمه  هب  ار  ناناملـسم  يزوریپ  هک  یمچرپ  ای  درادن  دوجو 
دنسر . یم  تکاله  هب  ناشدوخ  ناراداوه  زا  یخرب  ياهریشمش  اب  نارگمتس  رازراک ، نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیدب 

دورف اریز  تساه ،  سور  ناکرت  زا  دارم  الامتحا  هک  تسا  تارف ))   )) و هریزج ))   )) هقطنم رد  ناکرت  ندمآ  دورف  هب  طوبرم  تایاور  رگید 
دشاب . یم  نآ  لحاوس  نیطسلف و  هلمر  هقطنم  رد  نایمور  ندمآ  دورف  اب  نامزمه  اهنآ  ندمآ 

هملک موـهفم  و  تسا ،  موـسوم  هعیبر  هریزج  رکبراـید و  هب  هک  تسا  هریزج ))   )) یکیدزن رد  يا  هقطنم  ایـسیقرق  هک  میدرک  هراـشا  ـالبق  و 
رگید . يا  هریزج  ای  برعلا و  ةریزج  هن  تسا ،  هطقن  نیمه  هدش ،  نایب  یخیرات  بتک  رد  مومع  روط  هب  هک  هریزج )  )

هناـشن هلمج  زا  ار  نآ  یخرب ،  هکنیا  هچ  درادـن ، يرجه  متفه  نرق  رد  تارف  هریزج و  رد  لوغم  ناـکرت  ندـمآ  دورف  اـب  یتاـفانم  رما  نیا  و 
ینایفس اب  نانآ  دربن  سپس  ندمآ و  دورف  روهظ ، کیدزن  ياه  هناشن  زا  هکنآ  لاح  دنا ، هدروآ  باسح  هب  ترـضح  روهظ  هب  کیدزن  ياه 

دوب . دهاوخ  ایسیقرق  هقطنم  رد 
ثداوح و هب  طوبرم  تایاور  هرمز  رد  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هب  ناـنآ  موجه  لوغم و  ناـکرت  يرگ  بوشآ  تاـیاور  تبـسانم ،  نیمه  هب 

هدرک یم  لقن  هنیس  هب  هنیس  ار  اهنآ  مالـسا  ردص  رد  و  هتـسناد ،  یم  ار  اهنآ  ناناملـسم  هک  تسا  ص )   ) مرکا یبن  تازجعم  اهدمآ و  شیپ 
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ورف تایاور  هنوگ  نیا  لاح  نیع  رد  هدیدرگ ،  جـئار  رتشیب  رتدایز و  تایاور  لیبق  نیا  نآ ،  زا  دـعب  نالوغم و  هلمح  نامز  رد  سپـس  دـنا ،
هتشاد ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  يا  هراشا  نآ  یپ  رد  هکنآ  نودب  هتخاس ،  ناشن  رطاخ  ار  ناناملـسم  يزوریپ  نانآ و  بوشآ  نتـسشن 

تسا .  هدمآ  میتسه ،  اه  نآ  نایب  یپ  رد  هک  ناکرت  هب  طوبرم  تایاور  رد  هکنانچمه  دشاب ،
دومرف : هک  هدش  لقن  ع )   ) یلع ترضح  زا  نالوغم :  هلمح  هب  طوبرم  تایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و 

ياهبـسا هدیـشوپ و  ابید  ریرح و  ياهـسابل  تسا ،  رگ  هولج  هدروخ  شکچ  ياهرپس  نوچمه  ناشیاه  هرهچ  هک  منیب  یم  ار  یموق  ایوگ ، ))
راز راک  نآ  رد  و  دننک ، یم  روبع  ناگتـشک  ندب  يور  زا  ناحورجم  هک  تسا  دایز  راتـشک  نانچنآ  اجنآ  رد  دنـشک ، یم  كدی  ار  لیـصا 

تسا .  رتمک  ناریسا  زا  نایرارف  دادعت 
يا دومرف : دوب  بلک  ینب  زا  هک  درم  نآ  هب  دـیدنخ و  ترـضح  دـیهاگآ . بیغ  ملع  هب  امـش  نانم !  ؤمریما  يا  درک : ضرع  ناراـی  زا  یکی 
اهنت بیغ  ملع  اریز  ما  هتخومآ  هللا ))  لوسر   )) یـشناد بحاص  زا  هک  تسا  یهاگآ  عون  کی  نیا  هکلب  تسین ،  بیغ  ملع  نیا  یبلک  ردارب 

مه تسهاگآ و  زیخاتـسر  نامز  هب  هک  تسا  دنوادخ  نیا   )) دشاب یم  تسا ،  هدرمـش  رب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  زیختـسر و  ملع 
دهاوخ زیربل  اجک  رد  شرمع  هنامیپ  هک  دناد  یمن  سک  چیه  دراد و  ربخ  تساه  محر  نورد  هچنآ  زا  و  هداتسرف ،  ورف  ار  ناراب  هک  تسوا 

هدوب تخبدب  ای  تخب  کین  لیخب ،  ای  هدنشخب  ابیز ، ای  تشز  رتخد ، ای  رسپ  تسا ،  محر  نورد  هچنآ  زا  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  دش ))...
زا یسک  ادخ  زج  هک  یبیغ  ملع  نیاربانب  دراد ، یهاگآ  تسا ،  ناربمایپ  نیشنمه  تشهب ،  رد  یـسک  هچ  خزود و  شتآ  مزیه  یـسک  هچ  و 

تخاس هاگآ  نآ  رب  ارم  ربمایپ  هتخومآ ،  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یملع  دـش ، هتفگ  هک  هچنآ  زا  ریغ  و  تسا ،  نیمه  تسین  هاگآ  نآ 
( 38 .(( ) دزاس راشرس  نآ  زا  ار  منورد  نیزگیاج و  نم  لد  رد  ار  نآ  دنوادخ  ات  دومرف ، اعد  نم  قح  رد  و 

هک هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  دـشاب ، یم  ناکرت  اب  ع )   ) يدـهم ترـضح  گنج  هب  طوبرم  تاـیاور  هتـشذگ ،  تاـیاور  هلـسلس  زا 
دومرف :

ندروآرد تراسا  هب  نانآ و  تسکش  زا  سپ  دراد و  یم  لیـسگ  ناکرت  يوس  هب  دنیب  یم  كرادت  يدهم  ترـضح  هک  یهاپـس  نیتسخن  ))
( 39 .(( ) دنیامن یم  حتف  ار  اجنآ  هدیدرگ و  ماش  یهار  ناشلاوما  نتفرگ  تمینغ  هب  اهنآ و 

رد درادـن و  تکرـش  نآ  رد  راوـگرزب  نآ  دوـخ  دـنک و  یم  مازعا  زهجم و  ار  نآ  ترـضح  هک  تسا  يرکـشل  نیلوا  نیا  هک  ینعم  نیا  هب 
، دربن نیدنچ  یپ  رد  قارع و  هب  يو  دورو  زا  دعب  راوگرزب  نآ  طسوت  ع )   ) يدهم ترـضح  هاپـس  مازعا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب 

دوب . دهاوخ  قارع  زاجح و  يزاس  دازآ  تهج 
نانآ اب  ایسیقرق  دربن  رد  ینایفس ،  هک  دنتسه  اهـسور  رت  يوق  لامتحا  هب  اما  دشاب  هیکرت  ياه  كرت  اجنیا  رد  ناکرت  زا  دارم  تسا  نکمم  و 

هدوب و ع )   ) يدـهم ترـضح  طسوت  نانآ  يدوبان  دـیوگ ، یم  تایاور  هکنانچ  دـبای و  یمن  هبلغ  يرگید  رب  کیچیه  دـنک و  یم  رازراـک 
ددرگ . یم  ناریو  هقعاص  رثا  رب  اهنآ  نیمزرس 

روـظنم تسا  نکمم  دـناد و  یم  هلزلز  هقعاـص و  رثا  رد  ار  ناـکرت  نیمزرـس  یناریو  هک  تسا  یتاـیاور  ثیداـحا ،  نیا  زا  رگید  يا  هتـسد 
تسا .  هلزلز  ای  هقعاص و  دننام  اهنآ  يرگ  ناریو  هک  دنشاب  اه  کشوم  دننام  ییاهرازفا  گنج 

هنوگ نآ  دشاب ، یم  يا  هدرتسگ  رایسب  دح  رد  یناریو  هدوب و  ع )   ) يدهم ترضح  اب  نانآ  دربن  یپ  رد  هثداح ،  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  و 
زا دعب  طقف  هدشن ،  دراو  روهظ  تایاور  رد  نانآ  زا  يدای  نآ ،  زا  سپ  هکنیا  هچ  دماجنا ، یم  نانآ  تکوش  تردق و  وحم  يدوبان و  هب  هک 

لامتحا ور  نیا  زا  تشاد ،  دـهاوخن  دوجو  كرت  رگید  هثداح ،  نآ  زا  سپ  اهدـعب )) كرت  الف   )) هدـمآ تراـبع  نیا  ناـنآ  جورخ  نیمود 
 . تسا هدماین  یناملسم  تلم  چیه  دروم  رد  يا  هتفگ  نینچ  روهظ  هب  طوبرم  تایاور  رد  اریز  دنشاب ، اهسور  نامه  نانآ  هک  دراد 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  نایدوهی و 
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روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  نایدوهی و 
روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  نایدوهی و 

همدقم 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

رایتخا رد  يزیچ  لیئارسا  ینب  هروس  نیتسخن  ياه  هیآ  زج  ع ،)   ) يدهم ترضح  روهظ  رصع  نامزلارخآ و  رد  نایدوهی  شقن  نوماریپ  رگا 
خـیرات و زا  يا  همـش  اـیوگ ، اـسر و  يا  هنوگ  هب  هدوب و  یهلا  یحو  ندوب ،  هصـالخ  نیع  رد  تاـیآ  نیا  اریز  دوب ، یفاـک  ناـمه  دوبن ، اـم 
، رگید تایآ  اه و  هیآ  نیا  رب  هوالع  دزاـس . یم  نشور  ار  اـهنآ  هدـنیآ  تقد ،  اـب  اـسآ و  هزجعم  وحن  هب  هدرک و  ناـیب  ار  اـهنآ  تشذـگرس 
روهظ و رـصع  رد  ناـیدوهی  عضو  نوماریپ  رگید  یخرب  و  تاـیآ ،  ریـسفت  هب  طوـبرم  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  هک  دراد  دوـجو  تاـیاور  يدادـعت 

میزادرپ .  یم  اهنآ  نایب  هب  تایآ  ریسفت  زا  سپ  هک  دشاب ، یم  ع )   ) يدهم ترضح  بالقنا 
نایدوهی  يدوبان  هب  تبسن  یهلا  هدعو 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
تکرب  ) مینادرگ كرابم  هک  یـصقا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  درب  هنابـش  رفـس  هب  ار  شا  هدـنب  بش ،  کـی  هکنآ  تسا  كاـپ  هزنم و  ))
تیاده ار  وا  هداد و  ار  تاروت  یـسوم  هب  و  تسانیب .  اونـش و  وا  هک  یتسردب  میهد  ناشن  وا  هب  دوخ  ياه  هناشن  زا  ات  ار  شنوماریپ  میداد ) 

وا هک  میدومن ،  لمح  حون  اب  هک  ار  یسک  نادنزرف  دنریذپن . ار  یتسرپرس  نم  زا  ریغ  هک  میدینادرگ ،  لیئارسا )  ینب   ) بوقعی نادنزرف  رگ 
دوب )). رازگرکش  يا  هدنب 

یگرزب رخف و  رگید  رب  دیدومن و  داسف  راب  ود  نیمز  رد  لیئارسا )  ینب   ) امـش اریز  میدومن  لیئارـسا  ینب  ضارقنا  رد  مکح  تاروت  رد  ام  ))
دومن )). دیهاوخ  رایسب 

رد هرابود  هدـش و  فرحنم  تسار  هار  زا  يدوزب  امـش  میدرک  اهنآ  ضارقنا  هب  یعطق  مکح  میداتـسرف  ورف  نانآ  رب  هک  یتاروت  رد  ام  ینعی 
دیئامن . یم  رایسب  یئوج  يرترب  رخف و  نارگید  رب  يدوزب  هکنیا  هچ  دینک ، یم  يراکهبت  هعماج 

رد میداتسرف ،  امش  یبوکرس  تهج  دنشاب  یم  ربتس  دنمناوت و  هک  دوخ  هیحان  زا  ار  یناگدنب  دسر  ارف  داسف  نیلوا  رفیک  ماگنه  هک  یتقو  ))
دوب )). یعطق  يا  هدعو  نیا  دنتخادرپ و  هناخ  هب  هناخ  يوجتسج  هب  اه  هناخ  نایم 

نات يوسب  دنـشاب  یم  تبالـص  ياراد  هک  دوخ  فارطا  زا  ار  یناگدـنب  دیـسر  ناتدوخ  يراکهبت  نیتسخن  رب  امـش  تازاجم  تقو  هکینامز 
تسا .  یمتح  يا  هدعو  نیا  دنتخادرپ و  هناخ  هب  هناخ  يوجتسج  هب  اه  هناخ  نایم  نانآ  دنهدب  تخس  یلامشوگ  ار  امش  ات  میداتسرف 

میداد )).  رارق  نانآ  زا  شیب  ار  امش  دادعت  میدومن و  يرای  نارسپ  اهتورث و  اب  ار  امش  میدنادرگ و  نانآ  رب  امش ، يارب  ار  يزوریپ  هاگنآ  ))
امش میدرک و  اطع  ار  ینادنزرف  اه و  تورث  امش  هب  میدنادرگرب و  میتخیگنارب  امش  هیلع  ار  اهنآ  هک  یناسک  رب  امش  يارب  ار  يزوریپ  سپس 

دنزیتسب . نانآ  هیلع  امش  کمک  هب  هک  میدومن  رادروخرب  يرتشیب  ناروای  زا  ار 
ياه هرهچ  دیایب  مود  راب  هدعو  هک  یماگنه  دیا و  هدومن  يدب  دوخ  هب  دیدرک  يدب  رگا  دیا و  هدومن  دوخ  هب  یبوخ  دیدرک ، یبوخ  رگا  ))
دوبان دننک  دوبان  هدـمآ  رترب  هک  ار  هچنآ  دـندش و  لخاد  راب  نیتسخن  هک  هنوگنامه  دـندرگ  یـصقا  دجـسم  دراو  دـنراد و  شوخان  ار  امش 

یندرک )). 
 ، میدیـشخب امـش  هب  دالوا  اهتورث و  زا  هک  ییاهتمعن  هطـساوب  هدومن و  هبوت  هچنانچ  هتـشاد و  همادا  هنوگ  نیدب  یتدـم  امـش  عضو  هاگنآ  و 

دهاوخ ناتدوخ  هب  طوبرم  نآ ،  دب  ماجرف  دیتخادرپ  ینیب  گرزب  دوخ  نایغط و  يدب و  هب  رگا  هدوب و  ناتدوخ  دوس  هب  دیدومن  لمع  کین 
تازاجم تقو  هک  ینامز  ات  میهد  یم  تلهم  ار  امش  ام  دیزای ، یم  تسد  دب  لامعا  هب  هکلب  هدومنن  کین  لمع  اهنت  هن  يدوزب  امش  اما  دوب ،

، دنیامن یم  راتفر  لوا  هلحرم  زا  رت  تخـس  بتارمب  هک  نامدوخ  هیحان  زا  ار  یناگداتـسرف  هاگنآ  دسر ، ارف  ناتداسف  نیمود  رب  امـش  رفیک  و 
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هک ناس  نامه  هب  هدیدرگ  یـصقا  دجـسم  دراو  هناحتاف  سپـس  دنروایب و  امـش  ناغمرا  هب  دیراد  شوخان  هک  ار  يراتفرگ  الب و  میتسرف  یم 
يدوبان هب  ار  امـش  یئارگ  داـسف  ییوج و  يرترب  هدـیدرگ و  دراو  لوا ،  هلحرم  رد  امـش  لزاـنم  رد  نمـشد  يوجتـسج  بیقعت و  ناـمز  رد 

دندناشک .
( 40  .(( ) میداد رارق  نارفاک  يارب  یئانگنت  ار  خزود  ام  میدرگ و  زاب  دیدرگ  زاب  رگا  هدومن و  محر  امش  رب  امش  راگدرورپ  دیاش  ))

، دیدومن فارحنا  هب  تشگزاب  مود ،  رفیک  زا  دعب  هچنانچ  دیاشخبب و  شیوخ  تمحر  اب  رفیک  نیمود  زا  دـعب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  دـیاش 
رارق امش  رب  يراصح  نادنز و  ار  خزود  ترخآ  رد  هداد و  رارق  يویند  يانگنت  رد  ار  امش  تفرگ و  میهاوخ  رس  زا  ار  امـش  تازاجم  زین  ام 

داد . میهاوخ 
نیدب اهنآ  یناگدنز  نایاپ  ات  یـسوم  زا  دعب  نایدوهی  خـیرات  هک :  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  زا  هک  يا  هجیتن  نیتسخن 
یمرب دوخ  هیحان  زا  ار  يدارفا  دـنوادخ  و  دـسر ، ارف  ناش  تازاجم  ماگنه  نآ  ات  هدومن  داسف  هعماج  رد  اهنآ  هک  دوش  یم  هصالخ  تروص 

اهنآ هب  دالوا  لاوما و  دنادرگ و  یم  زوریپ  نانآ  رب  ار  نایدوهی  ییاه  تحلـصم  ربانب  دنوادخ  سپـس  دش  دـنهاوخ  هریچ  نانآ  رب  هک  دزیگنا 
، دنیامن یمن  حیحـص  يرادرب  هرهب  نارای  لاوما و  نیا  زا  دوهی  اما  دـنادرگ ، یم  موق  نآ  زا  شیب  ناهج  رد  ار  ناشنارادـفرط  و  هدومن ،  اطع 

يرترب ربکت و  يوخ  يراتفرگ  داسف ، رب  هوالع  راب  نیا  هتبلا  دـنروآ ، یم  راـب  هب  داـسف  نیمز  يور  رد  مود  راـب  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  هکلب 
موق نآ  رگید  راب  دنوادخ  دسر  یم  ارف  ناشرفیک  تقو  هک  ینامز  و  دنرادنپ . یم  مدرم  ریاس  زا  رترب  رتهب و  رایـسب  ار  شیوخ  هدش و  یبلط 

دزاس . یم  دراو  نانآ  رب  لوا  راب  زا  رت  تخس  هلحرم  هس  رد  ار  یلامشوگ  و  هتخاس ،  هریچ  نانآ  رب  ار 
هب و  دـندرگ ، یم  هریچ  ناـنآ  رب  یناـسآ  هب  دزیگنا ، یم  رب  ناـنآ  دـض  رب  لوا  راـب  دـنوادخ  هک  ار  یموـق  هک ،  تـسا  نـیا  هجیتـن :  نـیمود 
راب دنوادخ  هاگنآ  دننک  یم  یشالتم  ار  نانآ  یماظن  ياهورین  هدش و  یـصقا  دجـسم  لخاد  هاگ  نآ  دنزادرپ ، یم  هناخ  هب  هناخ  يوجتـسج 
اهنآ رب  تبون  هس  رد  ار  يرتدـیدش  تابرـض  ناشناراداوه ،  نارای و  يدایز  اهنآ و  رب  ناـیدوهی  هبلغ  فـالخ  رب  دتـسرف و  یم  ار  اـهنآ  مود 

یـصقا دجـسم  دراو  راب  نیتسخن  هکنانچ  هتخاس و  اوسر  ار  اهنآ  راکـشآ و  ار  نانآ  دیلپ  ياه  هرهچ  تبون ،  نیلوا  رد  هک  دنزاس ، یم  دراو 
دننک . یم  لامیاپ  ار ، اهتلم  رب  نانآ  یئوج  يرترب  ربکت و  يوخ  سپس  و  دندرگ . یم  دجسم  دراو  هناحتاف  دندش ،

نآ ای  هتفای و  نایاپ  تسا  یبلط  يرترب  اب  هارمه  یکی  هک  داسف  عون  ود  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  حرطم  نارـسفم  هک  یـساسا  لا  ؤس 
ریخ ؟ ای  تسا  هدش  عقاو  نانآ  رب  هدش  هداد  هدعو  رفیک  ود 

و رصنلا ) تخب   ) رـصن ذخونب  نیتسخن  داسف  هنتف و  رفیک  هک  بیترت  نیدب  هدش  ماجنا  دروم ، ود  ره  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نارـسفم  زا  یخرب 
خر رفیک  ود  نآ  زونه  هک  دـندقتعم  رگید  یـضعب  تسا و  هتفریذـپ  ماجنا  یمور  سوتیت )   ) تسد هب  یهابت  داسف و  هلحرم  نیمود  تازاجم 

تسا .  هدادن 
هک هاـگنآ  و  هتفریذـپ ،  ماـجنا  ناناملـسم  تسدـب  مالـسا  ردـص  رد  داـسف ، نیتسخن  ربارب  رد  رفیک  نیلوا  هک :  تسا  نیا  تسرد  هیرظن  اـما 

نایدوهی راب ، نیمود  يارب  زین  هلحرم  نیا  رد  و  تخاس ،  هریچ  نانآ  رب  ار  نایدوهی  دنوادخ  دندش  رود  هتفرگ و  هلصاف  مالسا  زا  ناناملـسم 
تـسد هب  هدیـسر و  ارف  مود  رفیک  نامز  دـنروآ  يور  مالـسا  هب  هراـبود  ناناملـسم  هک  هاـگره  دـندومن و  ناـیغط  داـسف و  داـجیا  نیمز  رد 
دنوادخ هک  ار  یموق  نآ  هکنآ ،  هلمج  زا  هدیسر ،  یتایاور  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  ریسفت  نیمه  ساسا  رب  و  دش . دهاوخ  ماجنا  ناناملـسم 

ار اهنآ  دنوادخ  هک  نانآ  مه  دنـشاب و  یم  مق  لها  هک  دـنا  يو  نارای  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  دزیگنا ، یمرب  نایدوهی  هیلع  مود  هلحرم  رد 
هفیرـش هیآ  هک  نآ  زا  دـعب  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  دزیگنا ، یمرب  ع )   ) مئاق ترـضح  روهظ  زا  لبق 

دومرف : دومن ، تئارق  ار  دیدش )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  ))
دنشاب )). یم  تبالص  ياراد  دنمورین و  هک  تسوا  نارای  و  ع )   ) مئاق ترضح  هیآ  نیا  زا  دارم  ))

دومرف : قوف  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاک  هضور  باتک  زا  نیلقثلا ،  رون  ریسفت  رد  زین  و 
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هب ار  وا  هکنیا  رگم  هدومنن ،  اهر  ار  ص )   ) دمحم لآ  نانمـشد  زا  ینمـشد  هک  دزیگنارب  ار  یموق  مئاق ،  ترـضح  جورخ  زا  لبق  دنوادخ  ))
دنناسر )). یم  تکاله 

هچ اهنآ  میدرگ  تیادـف   )) میدرک ضرع  دومرف ، تئارق  ار  هیآ  نیا  یتقو  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماـما  زا  راونـالاراحب ، باـتک  رد  و 
.(( دنـشاب یم  مق  لها  دنگوس  ادخب  نانآ  مق ،  لها  دنگوس  ادخب  نانآ  مق ،  لها  دنگوس  ادخ  هب  نانآ  دومرف : راب  هس  ماما  دنتـسه ؟ یناسک 

( 41)
لها ینعی  مق  لها  اریز  درادـن ،  دوجو  اـهنآ  نیب  یفـالتخا  هنوگ  چـیه  هدوب و  گـنهامه  ناـسکی و  دوصقم  دارم و  رظن  زا  تیاور  هس  نیا 

هک يروط  هب  دزیگنا و  یم  رب  راوگرزب  نآ  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ع )   ) يدهم ترـضح  نارای  نامه  ناریا ، 
رد نایدوهی  تمواقم  هکنیا  رب  هوالع  دنراد .  دوجو  اهنآ  نیب  رد  ناشیا  صاخ  باحصا  زا  يدادعت  روهظ  ماگنه  هب  دراد ،  تلالد  تایاور 

یئاهن يدوبان  هک  دنک  روهظ  ع )   ) يدهم ترـضح  هکنآ  ات  دریگ ،  یم  ماجنا  تبون  دـنچ  رد  نانآ  ناراداوه  ناناملـسم  مدرم و  نیا  لباقم 
دوب .  دهاوخ  هادف  انحاورا  وا ،  تیافک  اب  تسدب  يو و  يربهر  هب  ار  نایدوهی 

نآ هک  تسا  نیا  تفرگ ،  دهاوخ  ماجنا  ناناملـسم  تسدب  نایدوهی  هدش  هداد  هدعو  رفیک  نیمود  هکنیا ،  رب  دراد  تلالد  هک  یبلاطم  زا  و 
ياهیگژیو هدـش و  دای  نانآ  يارب  هک  یتافـص  هدوب و  تما  کی  دزیگنا ، یمرب  ناـیدوهی  هیلع  راـبود  دومرف ،  هدـعو  دـنوادخ  هک  ار  یموق 

نایدوهی رب  هک  نارگید  مور و  ناریا و  نانوی و  لباب و  رـصم و  ناهاشداپ  اریز  دـنک . یمن  قیبطت  ناناملـسم  رب  زج  نایدوهی  اب  نانآ  گـنج 
هک هدماین  شیپ  يا  هثداح  لوا  رفیک  زا  دـعب  تایآ  نایب  قبط  یهگنآو  دنتـسین  راگزاس  ام ) ناگدـنب  (( ) انلادابع  )) تفـص اب  دـنتفای  طلـست 

و دندومن ، ادیپ  هبلغ  ام  رب  نانآ  مالـسا ،  ردص  رد  ام  تسدب  نایدوهی ،  لوا  تازاجم  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دـندرگ ، هریچ  نانآ  رب  نایدوهی 
اب هتـشگ و  ناناملـسم  نارادفرط  زا  شیب  ناهج  رد  اهنآ  ناراداوه  شیازفا  هک  يا  هنوگ  هب  داد ، يرای  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  اهنآ  دـنوادخ 
یم رخفو  یبلط  يرترب   ، مورحم ياهتلم  ام و  رب  و  هدومن ،  داسف  نیمز  رد  هک  دنتـسه  نانآ  مه  و   . دندومن مایق  ام  هیلع  اهتردـق  ربا  ینابیتشپ 

دنزاس . یم  دراو  اهنآ  هیرک  هرهچ  رکیپ و  رب  ار  دوخ  تابرض  هک  دنتسه  مالسا  نازیتسرفک  نادهاجم و  نیا  دننک و 
رد داسف  هک  تسا  نیا  ددرگ ، یم  نشور  ع )   ) یـسوم ترـضح  زا  دـعب  نایدوهی  خـیرات  یـسررب  اب  دراد و  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  زین 
هک تساهنآ  هبلغ  نیمه  تسا و  هدمآ  دوجوب  ام  نامز  رد  اهنت  اهنآ  هدش  هداد  هدـعو  يرترب  اما  هتفای ،  ققحت  دوهی  لاح  و  هتـشذگ ،  نامز 

دزاس . یم  دوبان  ار  اهنآ  هدیسر و  ارف  هدش  هداد  هدعو  رفیک  نیمود  نآ  یپ  رد 
يرمءا دـنهد ، رارق  هعلاـطم  دروم  دومن ، میهاوـخ  داـی  نآ  زا  يدوز  هب  هک  ار ، ناـیدوهی  خـیرات  يرـصتخم  هک  یناـسک  يارب  بلطم  نیا  و 

تسا نشور 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  بارعا و 

روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  بارعا و 
نایروشآ  يالیتسا  هرود 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ورملق اه و  یمارآ  روشک  هب  م   . ات 824 ق م   . ياهلاس 859 ق زا  نایروشآ  ياورنامرف  موس  رصنملش  موجه  اب  نایدوهی ،  رب  اهیروشآ  هطلس 

هک دـسر  یم  رظن  هب  .و  دـمآ رد  يو  زا  سپ  يروشآ  نایاورنامرف  وا و  ناـمرف  تحت  هقطنم ،  ماـمت  هک  يا  هنوگ  هب  دـیدرگ  زاـغآ  لیئارـسا 
دوب . نایروشآ  تعاطا  نامرف و  تحت  لیئارسا  روشک  سکعرب  ادوهی ، روشک 

روشک هلیع  يا  هلمح  هب  تسد  وا  هک  تساوخ  رـسالف  ثلغت  روشآ  ياورنامرف  زا  ماثوی ،  نبزاحآ  اـجنآ ، ياورناـمرف  تاروت :  لـقن  هب  اریز 
مجنپ رصنملش  وا  نیـشناج  و  دومن . هلمح  هب  مادقا  م   . لاس 732 ق رد  هتفریذپ و  ار  يو  ریخا  تساوخ  رد  وا  دـنزب و  اه  یمارآ  لیئارـسا و 
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ار هرماس  لاغشا  مود  نوجرس  يو  نیشناج  تشذگ و  رد  اجنآ ، تختیاپ  سلبان )   ) میکـش هرـصاحم  نیح  رد  اما  درک ، لابند  ار  وا  راک  زین 
نایدوهی اب  هک  نطو  هک  ندنار  هشقن  لیئارـسا  هیلع  هلمح  زا  درب و  نیب  زا  لماک  روطب  ار  تکلمم  نیا  تفای و  طلـست  نآ  رب  درب و  نایاپ  هب 

اهنآ نیزگیاج  ار  اهیروشآ  درب و  دوخ  نیمزرـس  هب  تراسا  ناونع  هب  ار  نایدوهی  رـسالف  ثلغت  داد و  يرای  ار  نایروشآ  دنروآرد ، ارجا  هب 
( 72 . ) دومن

( 73  . ) تفرگ تراسا  هب  ار  وا  ریغ  یسنم و  ياه  هداون  زا  یمین  تخادرپ و  هشقن  نآ  مامتا  هب  حقف  ناطلس  وا  زا  سپ 
نانآ نیزگیاـج  ار  اـه  یمارآ  و  داد ، نطو  يـالج  ایدـیم  روباـخ و  هنارک  نارح و  يوس  هب  ار  نت  رازه  یـس  هب  کـیدزن  مود ،  نوجرـس  و 

( 74 . ) دومن
هک دیدرگ ، جراخ  اهیروشآ  تعاطا  زا  دوهی  روشک  دیامن ، رارق  رب  طابترا  نایرـصم  اب  دیـشوک  یم  ارهاظ  هک  ایقزح  یئاورنامرف  نارود  رد 

موجه نیرخآ  اب  و  ادوهی ، روشک  ندروآ  رد  تعاـطا  هب  يارب  م   . لاس 701 ق بیرق  دش و  نیگمـشخ  يو  رب  روشآ  ياورنامرف  بیراجنس 
هنیزخ ادخ و  هناخ  رد  دوجوم  ياه  هرقن  مامت  ایقزح   )) و تشگ ،  فرصتم  ار  سدق  هدروآ و  رد  شیوخ  نامرف  تحت  ار  هقطنم  یئایروشآ 

( 75 .(( ) درک میلست  يو  هب  ار  اورنامرف  رصق  ياه 
نیا دـیوگ : یم  هدرک و  دای  اهنآ  ياورنامرف  نیرخآ  لابینابروشآ  و  نودحرـسا ،  زا  تشذـگ ،  هک  روشآ  نیطالـس  رب  هوـالع  یلعف  تاروت 

( 76 . ) دنداد ناکسا  هرماس  رد  هدناچوک و  روشآ  زا  ار  یماوقا  ود ،
نایلباب  طلست  نارود 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
قارع و دندومن ، میسقت  دوخ  نیب  ار  اجنآ  درک و  طوقـس  اهینادلک )  ) نایلباب اهدام و  تسدب  م  لاس 612 ق .  رد  نایروشآ ،  تختیاپ  اونین 

نیمزرس ندروآ  رد  تعاطا  هب  يارب  يو  هک  دیدرگ ، رصنلا  تخب  نانآ ،  ياورنامرف  نیرتروهـشم  نایلباب و  مهـس  نیطـسلف  ماش و  نیمزرس 
حتف هرـصاحم و  ار  سدـق  موـجه  نیتـسخن  رد  دز ، هلمح  هب  تسد  م .   . لاس 586 ق هب  سپـس  لاس 597 و  تسخن  رابود  نیطـسلف  ماـش و 

تراسا هب  ار  وا  ناعفادم  نیک و  ای  وهی  ناطلس  هلمج  زا  نایدوهی  زا  يدایز  رامش  و  دومن ، دوخ  نآ  زا  ار  اورنامرف  رصق  ياه  هنیزخ  هدرک و 
. داد ناکسا  لباب  رد  روباخ  دور  کیدزن  روبین  هقطنم  رد  ار  ناریسا  تشامگرب و  نایدوهی  هیقب  رب  ار  نیکای  وهی  يومع  ایقدص  و  دروآ ، رد 

نایاورنامرف کیرحت  هب  نوعرف  هک  يروط  هب  دمآ  دوجو  هب  ارفوخ  رصم  نوعرف  رصنلا و  تخب  نایم   ، ذوفن شکمشک  رثا  رد   ، مود هلمح  و 
وا هتفریذـپ و  زین  نانآ  هک  تخاس  نامیپ  مه  دوخ  اب  ناـیلباب ،  هیلعار  يو  هتخادرپ و  سدـق  ياورناـمرف  ایقدـص  هلمج  زا  نیطـسلف ،  ماـش و 

مامت فرـصت  نایرـصم و  تسکـش  هب  رجنم  هک  دز  رگید  یموجه  هب  تسد  تعرـس  اب  رـصنلا  تخب  اـما  درک ، هقطنم  هجوتم  ار  دوخ  هلمح 
زین يدوهی  ناگرزب  ياه  هناخ  اب  و  دندرب ، تراغ  هب  ار  نآ  ياه  هنیزخ  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  نآ  دـبعم  ندومن  ناریو  اب  و  دـیدرگ ، هقطنم 

زا ار  شیاهمشچ  سپس  هدیرب و  رس  يو  يور  شیپ  ار  ایقدص  نادنزرف  دنتفرگ ، تراسا  هب  ار  نانآ  زا  نت  رازه  هب 50  بیرق  هدرک و  نینچ 
( 77  . ) تخاس ضرقنم  ار  ادوهی  روشک  هنوگ  نیدب  و  دندرب ، ناریسا  اب  هارمه  هدیشک  دنب  رد  ار  وا  دندروآ و  نوریب  هقدح 

نایناریا  يالیتسا  نارود 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

نیمزرـس هب  هلمح  اب  تخاـس و  ضرقنم  ار  اـج  نآ  تموکح  م   . لاس 539 ق رد  درک و  لاغـشا  ار  لباب  نیمزرـس  ناریا  ياورنامرف  شروک 
داد و ار  سدـق  هب  تشگزاب  هزاجا  دـندرب  یم  رـسب  لباب  رد  هک  ینایدوهی  رـصنلا و  تخب  يارـسا  هب  دومن و  حـتف  ار  اجنآ  نیطـسلف  ماـش و 
. دیزگرب نانآرب  اورنامرف  ناونعب  ار  لبابرز ))   )) هدومن و يزاسزاب  ار  دبعم  هک  داد  هزاجا  دینادرگرب و  ناشیا  هب  ار  نامیلـس  دبعم  ياهجنگ 

( 78)
نیشناج هیجوبمک  هب  هداتفا و  ساره  هب  لمع  نیا  زا  رواجم  مدرم  اما  دومن ، زاغآ  ار  دبعم  نتخاس  شروک  هدناشن  تسد  يدوهی  ياورنامرف 
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اهنآ داد و  نتخاس  هزاـجا  ناـنآ  هب  لوا ،  ياراد  هاـگنآ  درک ، رداـص  ار  دـبعم  نتخاـس  زا  يریگولج  روتـسد  يو  دـندرب . تیاکـش  شروک 
( 79 . ) دندناسر مامتا  هب  م   . لاس 515 ق هب  ار  دبعم  نامتخاس 

و اراد )  ) لوا شوـیراد  هیجوـبمک و  شروـک و  تدــم  نـیا  رد  تفاـی و  هـمادا  اــت 331  م   . لاس 539 ق زا  ناـیدوهی  رب  اـهیناریا  يـالیتسا 
مود و شویراد  هلمج  زا  یناریا  نیطالس  زا  يدادعت  نانآ  زا  سپ  هدرک و  یئاورنامرف  مالسلا  هیلع  ربمایپ  زیزع  رصاعم  ریـشدرا  اشرایاشخ و 
رد دمآ . رد  ياپ  زا  ینودـقم  ردنکـسا  تسدـب  هک  دوب  یناریا  ياورنامرف  نیرخآ  موس  شویراد  دـندومن ، یئاورنامرف  موس  مود و  ریـشدرا 

تسا .  هدمآ  نایم  هب  نخس  نایاورنامرف  نیا  رتشیب  نوماریپ  یلعف  تاروت 
اه  ینانوی  يالیتسا  نارود 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ار یلحم  ياهتردق  یناریا و  ناراداوه  دومن و  حتف  ار  قطانم  نآ  درک و  یشکرکشل  نیطسلف  ماش و  نیمزرـس  رـصم و  هب  ینودقم  ردنکـسا 
هب ردنکسا  هاگنآ  دروآ ، رد  دوخ  نامرف  تحت  الماک  ار  اجنآ  دیدرگ و  سدق  دراو  تسکـش و  مه  رد  دندوب  هداتـسیا  يو  يور  ردور  هک 

ناریا و دوخ ، يورـشیپ  همادا  اب  دیـشخب و  نایاپ  داد  خر  قارع  لامـش  لیبدرا  رد  هک  یتخـس  دربن  رد  وا  هاپـس  موس و  شویراد  یئاورنامرف 
دندمآ . رد  نانوی  هطلس  ریز  م   . لاس 331 ق هب  نایدوهی  هنوگ  نیدب  و  دروآ . رد  شیوخ  فرصت  لاغشا و  هب  ار  رگید  قطانم 

هک یعازن  زا  سپ  و  داد ، يور  وا  گرزب  يروطارپما  رس  رب  يو  شترا  ناهدنامرف  نایم  يریگرد  شکمشک و  ردنکسا ، تشذگرد  زا  دعب 
بوسنم  ) اهیکولـس دنتفای و  الیتسا  تموکح ،  ياه  شخب  رثکا  رب  رـصم  رد  سویملطب )  هب  بوسنم   ) هسلاطب دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  تسیب 

دندیدرگ . طلسم  رگید  ياهتمسق  رب  هیروس  رد  سوکولس )  هب 
زا ار  سدـق  م   . لاس 198 ق رد  موس ،  یکولـس  سوکویتنا ،  اما  دمآ ، رد  نایـسویملطب  هطلـس  ریز  م   . لاس 312 ق رد  سدق  ناسنیدـب ،  و 

دندنام . یقاب  اجنآ  رد  م   . لاس 64 ق مور ،  حتف  ات  دندرک و  هبلغ  سدق  رب  رگید  راب  هسلاطب  سپس  دومن ، جراخ  نانآ  فرصت 
هبنـش زور  نانآ  زا  درف  نیتسخن  دـیوگ : یم  تسا و  هدرک  دای  رخآ  ات  مود ...  لوا و  سویملطب  مان  هب  ار  هسلاـطب  زا  نت  شـش  یلعف  تاروت 

( 80  . ) تشاد لیسگ  رصم  هب  درک و  ریگتسد  ار  نایدوهی  زا  يرامش  دیدرگ و  میلشروا  لخاد 
لاس هب  اهنآ  نیمراهچ  هک :  دـیوگ  یم  تسا و  هدومن  دای  رخآ ، اـت  مود ...  لوا و  سوکویتنا ))   )) ماـن هب  ار  اهیکولـس  زا  نت  جـنپ  نینچمه 

سدق هب  یگرزب  هبرـض  لاس  ود  زا  سپ  درب و  تراغ  هب  ار  دـبعم  ياهبنارگ  ءایـشا  مامت  درک و  یـشکرکشل  سدـق  هب  م ،   . ات 163 ق  175
همـسجم دروآ و  رد  تراسا  هب  ار  ناکدوک  ناـنز و  درک و  ناریو  ار  نآ  ياـهراوید  اـه و  هناـخ  درب و  اـمغی  هب  تشاد  هچنآ  هدومن و  دراو 

.. دنتفریذپ ار  وا  توعد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دناوخ ، ارف  نآ  شتـسرپ  هب  ار  نایدوهی  دومن و  بصن  دبعم  رد  ار  سوئز )   ) سفز دوخ  دوبعم 
هدـنهانپ اـهراغ  اـههاگ و  یفخم  هب  ناـنآ  زا  یخرب  هب  ناـنآ  زا  یخرب  م ،   . لاس 168 ق رد  یباـکم ،  ناـیدوهی  شبنج  رثا  رد  هکیلاـح  رد 

( 81 . ) دندش
هیلع دوهی ، نیئآ  هب  نیدـقتعم  هک  دراد  ییاه  هتـسد  اههورگ و  گنج  هب  يدایز  تهابـش  دـننک ، یم  راختفا  نآ  هب  نایدوهی  هک  ار  یبالقنا 

همادا نانچمه  نایمور  هطلـس  ات  نیا  دـندروآ و  تسدـب  ار  يدودـحم  ياهیزوریپ  فلتخم  ياهنامز  رد  دـندرک و  اپ  رب  تسرپ  تب  ناینانوی 
تفای . 

نایمور  يالیتسا  هرود 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

فرصت هب  ار  سدق  مود ،  لاس  رد  تخاس و  قحلم  مور  يروطارپما  هب  ار  نآ  هیروس ،  لاغشا  اب  م   . لاس 64 ق رد  مور  ياورنامرف  یبموب ، 
 ، مور رــصیق  م   . لاـس 39 ق رد  هـک :  تـسا  هدـمآ  یتـم  لـیجنا  رد  داد ، رارق  هیروـس  یمور  ياورناـمرف  عباـت  ار  نآ  دروآ و  رد  شیوـخ 

م  . لاس 4 ق هب  درک و  داینب  دبعم  رب  ار  ابیز  عیسو و  ون  یئانب  وا  دیزگرب و  نایدوهی  ياورنامرف  ناونع  هب  ار  یمودا ))  سیدوریه  تسوگا  ))

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


( 82  . ) تشذگ رد 
ترـضح درک و  یئاورنامرف  م ،   . لاس 39 ق اـت  م   . لاس 4 ق زا  هک  تسا  یـسک  مود ،  سیدوریه  يو  رـسپ  دـنا : هدروآ  اه  لیجنا  هکنانچ 

یقبط رب  ار  يو  رس  دناسر و  لتق  هب  ار  مالسلااهیلع  ایرکز  نب  ییحی  هک  دوب  وا  مه  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  وا  نامز  رد  مالسلا  هیلع  حیـسم 
( 83 . ) داتسرف هیده  لیئارسا  ینب  هراک  دب  رصانع  زا  یکی  همولاس  دزن  نیرز ، 

عوقو هب  نیطـسلف  سدـق و  رد  م 68 م .  ياهلاس 54  هب  نورن  دـهع  رد  هک  ییاه  بوشآ  اه و  یگتفـشآ  زا  ناـسیون ،  خـیرات  اـه و  لـیجنا 
دوخ دـنزرف  مور  رـصیق  نایـسبسف  هک  دـننک ، یم  دای  داتفا  قافتا  اهیدوهی  دوخ  نایم  اه و  یمور  نایدوهی و  نایم  هک  ییاهارجام  تسویپ و 

ات دنتـشگ  نصحتم  اـجنآ  رد  ناـیدوهی  درب و  شروی  سدـق  هب  يو  درک  بوصنم  لاـس 70 م .  رد  هقطنم ،  ياورناـمرف  ناونع  هب  ار  سطیت 
نارازه نتشک  اب  دروآ و  رد  شیوخ  لاغتشا  هب  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  رهش  راوید  سوتیت  دندیدرگ ، فیعض  هدش  مامت  نانآ  هقوذآ  هکنآ 

نآ ياج  مدرم  هک  درب  نیب  زا  ار  نآ  يا  هنوگ  هب  دیـشک و  شتآ  هب  دـیبوک و  مه  رد  ار  دـبعم  تخاس و  ناریو  ار  اهنآ  ياه  هناخ  يدوهی ، 
داد . قوس  مور  هب  ار  هدنام  یقاب  ناگدنز  دنتفاین و  ار 

هـس ینعی  رازه  هس  هب  نایحیـسم  نایدوهی و  زا  هلمح  نیا  رد  ناگتـشک  رامـش  دـیوگ : یم  فارـشالا )  هیبنتلا و   ) دوخ باـتک  رد  يدوعـسم 
جوا هک  دنداد  ناشن  يرتشیب  لمع  تدـش  اهیدوهی  اب  نایمور  ثداوح ،  نیا  زا  سپ  تسا  زیمآ  هغلابم  مقر  نیا  ارهاظ  هک  دیـسر  نت  نویلیم 

هجنکش رازآ  تحت  ار  نایدوهی  هداهن و  تیحیسم  هب  داقتعا  هیاپ  رب  ار  دوخ  نیئآ  يو ،  زا  دعب  ياهرصیق  نیتناتـسنک و  هک  دوب  یماگنه  نآ 
ماش و نیمزرـس  مدرم  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناـمز  رد  لاس 620 م ،  رد  هک  زیورپ  ورـسخ  گنج  هب  تبـسن  نایدوهی  ور  نیا  زا  دنداد ، رارق 
دندومن و یم  ینامداش  دربن  نیا  هب  تبسن  زین  زاجح  نایدوهی  هکنانچمه  دندوب ، لاحـشوخ  نایمور  رب  وا  يزوریپ  زا  دمآ و  شیپ  نیطـسلف 

تشگ :  لزان  هفیرش  ياه  هیآ  نیا  هک  دندرک ، یم  وزرآ  ناناملسم  هب  ار  اهنآ  يزوریپ 
يدوزب ناشندـش  بولغم  زا  سپ  ناـنآ  نیمزرـس و  نیرت  کـیدزن  رد  دـیدرگ . بولغم  مور  فورح  نیا  هب  دـنگوس  میم ))  مـال ،  فلا ،  ))

و ادخ ، يرای  هب  دندرگ  یم  داش  ناگدنروآ  نامیا  زورنآ  تسادخ و  نآ  زا  رما  هدنیآ  رد  شیپ و  زا  یلاس ،  كدنا  رد  دـندرگ ، یم  بلاغ 
( 84  .(( ) نابرهم بلاغ و  تسوا  دنک و  یم  يرای  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  وا 

رب نانآ  يزوریپ  ماگنه  ناـیناریا ،  زا  دـش  یم  نت  رازه  رب 90  غلاب  هک  ار  یحیـسم  ناریـسا  زا  يدایز  رامـش  نایدوهی ،  ناـخروم ،  هتفگ  هب 
دندیرب . رس  ار  اهنآ  هدرک و  يرادیرخ  نایمور 

دوب هدـنام  یقاب  سدـق  رد  نانآ  زا  ار  هک  ره  هدومن و  تازاجم  ار  نایدوهی  تشگ ،  زوریپ  نایناریا  رب  سویلکاره  هک  لاـس  نیدـنچ  زا  سپ 
نآ رد  يدوهی  چیه  هک  دندرک  طرـش  باطخ  نبرمع  هفیلخ  اب  ور  نیا  زا  تشگ ،  میرحت  نایدوهی  رب  يراصن  دزن  رهـش  نیا  دـنار و  نوریب 

 ، لاس 638 م رد  رما  نیا  و  ( 85  ) تشون حلص  هماندهع  رد  نانآ  يارب  ار  بلطم  نیا  داد و  تبثم  خساپ  نانآ  هتـساوخ  هب  وا  دنکن و  تماقا 
خیراـت ینعی  1925 م ،  ق ،  ه  لاس 1343  اـت  دـیدرگ و  بوسحم  یمالـسا  تلود  ءزج  نیطـسلف  سدـق و  هک  دوب ، يرجه  لاس 17  ینعی 

تشاد .  همادا  نایبرغ  تسدب  ینامثع  تفالخ  طوقس 
نوماریپ نآ ،  ریغ  ءارـسا و  هروس  سدقم  تایآ  ریـسفت  هملج  هک  دزاس  یم  نشور  ام  رب  ار  يددعتم  روما  نایدوهی ،  خیرات  زا  رـصتخم  نیا 

شیپ راب  کی  ینعی  دینک )). یم  داسف  نیمز  رد  رابود  امش  : )) دومرف هک  ناحبس  يادخ  راتفگ  زا  دوصقم  نآ و  ریسفت  هجیتن  و  نایدوهی ... 
زا ولمم  دوهی ، خیرات  هک  تساهنآ  دایز  يراکهبت  هرابرد  بسانم ،  يدـنب  میـسقت  اهنت  نیا  نآ و  زا  دـعب  راب ، رگید  و  (ص )  ربمایپ تثعب  زا 

دشاب . یم  نآ 
هچ دنشاب ، یم  ناناملـسم  میزیگنارب ))  امـش  هیلع  دنتـسه  تبالـص  رپ  هک  ار  دوخ  هیحان  زا  یناگدنب   : )) هک دنوادخ  هدومرف  نیا  زا  دارم  و 

دجسم دراو  سپس  هتخادرپ و  وجتـسج  هب  اهنآ  ياه  هناخ  نورد  ام  ناینیـشیپ  تخاس و  طلـسم  نانآ  رب  ار  ام  مالـسا  ردص  رد  دنادخ  هکنیا 
لاوما و هلیـسوب  ار  نانآ  دنادرگ و  زاب  اهنآ  هب  ام  هیلع  ار  دوهی  تردق  دنوادخ  میتفرگ ،  هلـصاف  مالـسا  زا  ام  هک  یماگنه  دـندش و  یـصقا 
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ترـضح تموکح  زاس  هنیمز  تضهن  رد  مود  راب  هاگنآ  داد ، ارق  ام  زا  شیب  ناهج  رد  ار  اهنآ  تیعمج  ثیح  زا  دـناسر و  يراـی  نادـنزرف 
ناناملـسم زا  ریغ  خـیرات ،  رد  ام  تخاس و  دـهاوخ  طلـسم  اهنآ  رب  ار  ناناملـسم  اـم  دـنوادخ ، راوگرزب ، نآ  روهظ  تکرح  و  ع )   ) يدـهم

دشاب . هدنادرگ  زاب  اهنآ  هیلع  ار  دوهی  تردق  سپس  هتخاس و  هریچ  دوهی  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  مینیب  یمن  ار  یموق 
یئوج يرترب  نسح  نیا  دوب و  دـهاوخن  راب  ود  تسا ،  راب  کـی  اـهنت  مدرم ،  ریاـس  اـهتلم و  رب  ناـیوهی  هدـش  هداد  هدـعو  یبلط  يرترب  اـما 
گنج زا  دـعب  زج  هب  ناـیدوهی  خـیرات  زا  يا  هرود  چـیه  رد  ار  یبلط  يرترب  نیا  اـم  و  تسا ...  نآ  هجیتن  اـی  مود و  يراـکهبت  اـب  ناـمزمه 

مینیب .  یمن  مود  یناهج 
اوسر هلحرم  نانآ و  رب  شیوخ  یهلا  هطلـس  زاغآ  رد  ام  دـنرب و  یم  رـسب  یگرزب  یئوج  يرترب  يراکهبت و  مود  هلحرم  رد  نایدوهی  زورما 

نآ هارمه  ای  و  ع )   ) يدـهم ماما  روهظ  زا  لبق  ام  هدرک و  تیانع  يزوریپ  حـتف و  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  میتسه ...  ناـنآ  هیرک  هرهچ  ندـش 
مهرد ناهج  رد  ار  اهنآ  یگرزب  دوخ  هویش  دندش و  نآ  لخاد  ام  ناکاین  راب  نیتسخن  هک  نانچ  نآ  میدرگ ،  یصقا  دجـسم  دراو  ترـضح 

میزادنارب .  هدیبوک و 
تلالد میداد )).  رارق  نادنز  نارفاک  يارب  ار  منهج  ام  میدرگ و  یم  زاب  دینک  هبوت  دیدرگ و  زاب  رگا  : )) دومرف هک  دـنوادخ  نخـس  نیا  اما 

ترـضح تسد  هب  دنروآ  یمن  مالـسا  هک  یناسک  دننام و  یم  یقاب  ناهج  رد  لیئارـسا  يدوبان  زا  دـعب  نایدوهی  زا  يرایـسب  هکنیا  رب  دراد 
ماگنه رما  نیا  دـننز و  یم  يراکهبت  هب  تسد  هرابود  اهنآ  تاـیاور  هتفگ  هب  اـنب  دـنوش و  یم  هدـنار  یبرع  ياـه  نیمزرـس  زا  ع )   ) يدـهم

يارب ار  خزود  دنوادخ  دنهد و  یم  همتاخ  نانآ  یگدنز  هب  ناناملـسم  و  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  دوب ، دهاوخ  مشچ  کی  لاجد  تکرح 
تکرح و زا  ناـنآ  هدـنامیقاب  ندومن  ینادـنز  تشادزاـب و  اـب  ناناملـسم ،  دـهد و  یم  رارق  نادـنز  دـنوش  یم  هتـشک  اـهنآ  زا  هک  یناـسک 

دننک . یم  يریگولج  اهنآ  يراکهبت 
روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  بارعا و 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
تسا هدمآ  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  تضهن  روهظ و  نامز  رد  ناشنایاورنامرف  اهنآ و  لاوحا  عاضوا و  بارعا و  هرابرد  يرایسب  تایاور 
تسا هدش  دراو  نآ  شیاتس  حدم و  رد  تایاور  مومع ،  روطب  هک  نمی  رد  ترـضح  نآ  زاس  هنیمز  تموکح  هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  . 

درک . میهاوخ  يرای  ار  اهنآ  هناگادج  هللا  ءاشنا  ام  و 
، دیوگ یم  هک  یتایاور  هژیوب  دوش ، یم  هدافتسا  نانآ  فیرعت  حدم و  تایاور ،  نآ  زا  هک  تسا  نایرـصم  شبنج  تایاور  هلمج ،  نآ  زا  و 

ناونعب رصم  دراد  تلالد  هک  يرگید  تایاور  زین  دنـشاب و  یم  رـصم  زا  ترـضح  نآ  هدیزگرب  نانواعم  و  ع )   ) يدهم ماما  نارای  زا  یخرب 
داریا رصم و  هب  ترضح  دورو  هب  طوبرم  هک  یتایاور  دوب و  دهاوخ  مالسا  ناهج  تاغیلبت  هشیدنا و  هاگیاپ  ینعی  ع )   ) يدهم ترضح  ربنم 

تـضهن رد  تکرـش  يو و  روهظ  زاس  هنیمز  ياهتکرح  رامـش  رد  نایرـصم  شبنج  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دشاب  یم  نآ  ربنم  زارفرب  نخس 
دمآ . دهاوخ  هناگادج  نآ  رکذ  هک  دیآ ، باسحب  ترضح  نآ  روهظ 

ترضح نارای  هرمز  رد  نانآ  رکذ  هک  دشاب  یم  اجنآ )) یقیقح  نانم  ؤم   )) و قارع ))  رد  دوجوم  ياههورگ   )) هب طوبرم  تایاور  نینچمه 
دمآ . دهاوخ  ع )   ) يدهم

ندرا و هیروس و  رـصم و  رد  برغم  شترا  ياهورین  ددـعتم  شقن  يافیا  زا  هک  تساه  یبرغم  هب  طوبرم  تایاور  ثیداحا ،  نآ  هلمج  زا  و 
مالسا نانمشد  يوس  زا  اهورین  نیا  يوق  لامتحا  هب  دوش و  یم  هدافتسا  تایاور  هتسد  نیا  زا  اهورین  نیا  شهوکن  دیوگ ، یم  نخـس  قارع 

هب تهابـش  هک  دـنوش ، یم  هتفرگ  راک  هب  یبرع  ياـه  نیمزرـس  رد  یمالـسا  شبنج  دـض  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  نازاـس  هنیمز  دـض  رب  ، 
درک . میهاوخ  نایب  ار  نآ  يدوزب  هک  تسا  تیبرع  زا  عافد  ياهورین  ای  یللملا و  نیب  رگ  یجنایم  ياهورین 

تیاور نیا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  یلک  وحن  هب  برع  ناـیاورنامرف  شهوکن  رد  یتاـیاور  تنـس ،  لـها  هعیـش و  عباـنم  رد  نینچ  مه 
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تسا :  ( 86  ) ضیفتسم
دش )). داوخ  نانآ  ریگ  نابیرگ  يدوزب  هک  يرش  زا  برع )  نایغاط  رب  ای  و   ) بارعا رب  ياو  ))

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) نانم ؤمریما  زا 
رب رما  نیا  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  تعیب  نیون  یباتک  اب  وا و  اـب  مدرم  هک  منیب  یم  ماـقم  نکر و  نیب  ار  وا  هکنیا  لـثم  دـنگوس ، ادـخ  هب  ))

نینچ مکاح  كردتسم  رد  و  ( 87 .(( ) دش دهاوخ  نانآ  ریگنماد  يدوزب  هک  يرش  زا  برع  ناشکرس  رب  ياو  تسا ،  راوشد  تخس و  برع 
( 88 .(( ) دسر یم  اهنآ  هب  يدوزب  هک  يرش  زا  بارعا  رب  ياو   :)) تسا

زا دـشخب . یم  هزات  تاـیح  دزیگنا و  یم  رب  ار  نآ  ون  زا  ع )   ) يدـهم ترـضح  ددرگ و  یم  كورتم  هک  تسا  نآرق  نیون :  باـتک  زا  دارم 
دومرف : هک  هدش  لقن  زین  ع )   ) قداص ماما 

ادـج نآ  زا  مدرم  مومع  تسا و  هدـنام  كورتم  هک  يرما  هب  ار  نانآ  دـنک و  یم  توعد  مالـسا  هب  ون  زا  ار  مدرم  دـیامن ، مایق  مئاـق  نوچ  ))
یم تیاده  هدش  مگ  يرما  يوسب  ار  مدرم  هک  تسا  هدش  هدیمان  يدهم  تهج  نیا  زا  وا  دنک و  یم  یئامنهار  دنا  هتفر  یهارمگ  هب  هدش و 

( 89 .(( ) دنک یم  قح  هب  مایق  هک  ارچ  تسا  هدش  هدناوخ  مئاق  و  دنک .
تداع نآ  زا  یئادـج  يرود و  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  راوگان  تخـس و  مدرم  زا  يرایـسب  ناـیاورنامرف و  رب  مالـسا  هکنیا  تلع  و 

تخـس و نانآ  يارب  مالـسا  ماکحا  هب  لمع  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  اب  تعیب  نیتسار و  مالـسا  نآرق و  هب  تشگزاـب  ور  نیا  زا  دـنا ، هدرک 
تسا .  راوشد 

هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  و  دـشاب . شتایآ  واه  هروس  دـیدج  بیترت  مظن و  اب  نآرق  نیمه  نیون ،  دـیدج و  باتک  زا  روظنم  تسا  نکمم 
نآ دشاب و  یم  ظوفحم  ع )   ) يدهم ترضح  دزن  ع )   ) یهلا ناربمایپ  ریاس  و  ص )   ) مالسا ربمایپ  زا  هدنامزاب  ءایشا  اب  هدش  دای  نآرق  هخسن 

فرح .  کی  یتساک  یتدایز و  نودب  یتح  درادن ، تسام  سرتسد  رد  هک  ینآرق  اب  فالتخا  هنوگ  چیه  نآرق 
ظاحل هب  نآرق  هک  درادـن  یعنام  تسا .  ع )   ) یلع طخ  و  ص )   ) هللا لوسر  ءالما  اب  هک  تسا  تایآ  اه و  هروس  بیترت  رد  نآ  توافت  اـهنت 

دشاب . دیدج  هدش )  شومارف  هک  نآرق  تاروتسد  يارجا  تایآ -  اه و  هروس  بیترت   ) ینعم ود  ره 
دومرف : یم  هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  هدش  لقن  روفعی  یبا  نب  هللادبع  زا 

دنهاوخ مئاق  ترضح  اب  برع  زا  يدادعت  هچ  موش :  تیادف  متفگ  دریگارف  ار  اهنآ  تسا  کیدزن  هک  يرش  زا  برع  ناشکندرگ  رب  ياو  ))
دوب ؟

ناحتما دیاب  مدرم  هتبلا  دومرف : دنرایسب ، نانآ  زا  دننک  یم  فیصوت  ار  رما  نیا  هک  یناسک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  كدنا ،  يدادعت  دومرف :
( 90 .(( ) دندرگ یم  جراخ  ناحتما  لابرغ  زا  يدایز  دارفا  دنوش و  لابرغ  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  دنوش و 

ماـما زا  دوش . یم  ناـنآ  زا  یخرب  ناـیم  دربن  هب  رجنم  هک  روهظ  ناـمز  رد  بارعا  ناـیم  تاـفالتخا  نوماریپ  تسا  یتاـیاور  هلمج ،  نآ  زا  و 
دومرف : هک  هدش  لقن  (ع )  رقاب

، دنوش یم  نوعاط  راتفرگ  نآ  زا  لبق  دـسرارف و  مدرم  رب  یئالب  هنتف و  دـیدش و  یـسرت  هک  یلاح  رد  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق  ترـضح  ))
دیآ یم  دوجوب  نانآ  لاح  رد  ینوگرگد  نید و  رد  یگدنکارپ  مدرم و  نایم  فالتخا  دوش و  یم  مکاح  بارعا  نایم  هدنرب  ریـشمش  هاگنآ 
ماـش حبـص و  دراد ، دوجو  رگید  ضعب  هب  تبـسن  مدرم  زا  یخرب  ناـیم  رد  هک  یئوخ  هدـنرد  هدـهاشم  رثا  رد  یـسک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  و 

( 91 .(( ) دنک یم  گرم  يوزرآ 
هب تبسن  يا  هشیدنا  بحاص  ره  ندومن  يءار  زاربا  دوخ و  ياهشزرا  دیاقع و  زا  بارعا  نتفرگ  هلـصاف  هب  هک  تسا  یتایاور  نیا ،  دننام  و 

دوش . یم  طوبرم  نآ ،  يوس  هب  نارگید  ندرک  توعد  دوخ و  هشیدنا 
هک تسا  برع  ناریا و  نایاورنامرف  نیب  ای  نایناریا ،  ینعی  مجع  برع و  نایم  فـالتخا  هب  طوبرم  ثیداـحا  تاـیاور ،  نیمه  هرمز  زا  زین  و 
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دبای  یم  همادا  نانچمه  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  ات  يریگرد  نیا 
تکرح زین  سدـق و  يوس  هب  اهنآ  ياهورین  ندروآ  يور  هایـس و  ياه  شفرد  نارای  نازاـس ،  هنیمز  تکرح  هب  طوبرم  تاـیاور  اـم ، یتقو 

وج برع ،  ماکح  ناـیاورنامرف و  ناـیم  رد  هک  میریگ  یم  هجیتن  مینک ،  هظحـالم  ددـنبب  اـهنآ  رب  هار  دـهاوخ  یم  هک  ار  ینایفـس  هنامـصخ 
زا ریغ  تسا و  ع )   ) يدـهم ترـضح  تموکح  زاـس  هنیمز  هک  ینمی  شبنج  رگم  دوب ، دـهاوخ  هایـس  ياـه  شفرد  ناراـی  دـض  رب  یمومع 

دنشاب . یم  يو  دوخ  نارای  ترضح و  نآ  روهظ  نازاس  هنیمز  ناسر  يرای  هک  یمالسا  ياه  تکرح 
كدـنا اب  تسا  ترـضح  نآ  رازراک  نوماریپ  یتایاور  زین  بارعا و  اـب  ع )   ) يدـهم ترـضح  دربن  تاـیاور  ثیداـحا ،  زا  رگید  يا  هتـسد 

دازآ ماگنه  اـسب  هچ  هرونم و  هنیدـم  يدازآ  زا  سپ  دـیدش  يدربن  رد  هک  همرکم  هکم  يزاـس  دازآ  زا  دـعب  زاـجح ، میژر  ياـه  هدـنامیقاب 
نیطسلف رد  ینایفـس  اب  ع )   ) ماما گرزب  گنج  قارع و  رد  ینایفـس  اب  ترـضح  نآ  ددعتم  ياهدربن  سپـس  و  ... دریگ یم  ماجنا  نآ  يزاس 

ار هلیبق  داتفه  نوخ  دنک و  یم  هزرابم  قارع  رد  دوخ  فلاخم  جراوخ  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نآ  زا  یخرب  رد  و  دشاب . یم 
هدیـسر ع )   ) قاص ماما  زا  ور  نیا  زا  دـمآ ) دـهاوخ  ماش  نیمزرـس  قارع و  ثداوح  رد  تاـنایرج  نیا  نوماریپ  وگتفگ   ) درامـش یم  حاـبم 

تسا : 
( 92 .(( ) دوب دهاوخن  مکاح ))   )) ریشمش زج  يزیچ  شیرق  بارعا و  وا و  نایم  دیامن ، روهظ  مئاق  هک  یتقو  ))

رادیدپ هرـصب و  لباب و  دادغب و  رد  ماش و  رد  برعلا و  ةریزج  رد  اه  هزرل  نیمز  نیمز و  نتفر  ورف  هب  طوبرم  ثیداحا  تایاور ،  هلمج  زا  و 
دنیآ . یم  باسحب  روهظ  ياه  هناشن  هلمج  زا  دراد و  همادا  زور  تفه  ای  هس  هک  تسا  زاجح  قرش  رد  ای  زاجح  رد  شتآ  ندش 

ینایفس  شبنج  ماش و  نیمزرس 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

زین نانبل  ناتـسهوک  ماش و  نابایب  هک  نانبل  یلعف و  هیروس  هقطنم  لماش  ثیدح  مالـسا و  خـیرات  عبانم  رد  تاماش ،  ماش و  نیمزرـس  ماش و 
قالطا نیطسلف  ماش و  نیمزرس  هقطنم  نیا  مامت  هب  ابلاغ  دنچ  ره  ددرگ  یم  زین  نیطـسلف  اسب  هچ  ندرا و  لماش  نینچ  مه  دوش و  یم  هدیمان 

دوب . ماش  نیمزرس  تختیاپ  قشمد  مان  عقوم  نامه  ماش  و  دوش .. یم 
ینایفس شبنج  تایاور  نآ  یـساسا  روحم  تسا و  ناوارف  روهظ  نامز  رد  نآ  ياه  تیـصخش  ثداوح  ماش و  نیمزرـس  هب  طوبرم  تایاور 

روهظ کـیدزن  ینایفـس ،  نایرکـشل  دروآ ، یم  رد  دوخ  ناـمرف  تحت  هچراـپکی  روـطب  ار  نآ  هتفاـی و  ءـالیتسا  ماـش  نیمزرـس  رب  هک  تسا 
هب تسد  ماش ،  رد  دوخ  نانمـشد  هیفـصت  زا  سپ  ینایفـس  هک  يا  هنوگب  دنراد ، ییازـسب  شقن  يو  روهظ  تضهن  و  ع )   ) يدـهم ترـضح 

ترـضح تموکح  زاس  هنیمز  نایناریا  اب  ییاهدربن  ریگرد  قارع  رد  هاگنآ  و  دـنز . یم  ایـسیقرق  گرزب  رازراک  رد  اهـسور )  ) ناکرت اب  دربن 
يرای هب  ار  دوخ  ياهورین  ع )   ) يدهم ترـضح  مایق  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب  دشوک  یم  هتـشاد و  شقن  زین  زاجح  رد  يو  هکنانچ  دوش ، یم 

ددنویپ . عوقو ي  هب  هکم  کیدزن  نیمز )  رد  نتفر  ورف   ) هدش هداد  هدعو  هزجعم  اما  دروآ  رد  زاجح  یئاورنامرف 
رد اه  یمور  نایدوهی و  تسا و  ع )   ) يدهم ترضح  اب  گنج  نیطـسلف و  حتف  گرزب  دربن  ینایفـس ،  ياه  گنج  نیرتگرزب  یلک  روط  هب 

يدازآ هادـف و  انحاورا  يدـهم  ترـضح  يزوریپ  ینایفـس و  ندـش  هتـشک  تسکـش و  اب  هلئاغ  دـننک و  یم  یناـبیتشپ  ار  ینایفـس  دربن ، نیا 
مینک .  یم  دای  كدنا  یحرش  ابار  ثداوح  نیا  ام  و  دریذپ ... یم  نایاپ  سدق  هب  شدورو  ترضح و  نآ  طسوت  نیطسلف 

ینایفس  جورخ  زا  شیپ  ماش  ثداوح 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

اتبـسن راک  روهظ ، هب  طوبرم  ثیداحا  زا  سدـق  يدازآ  دربن  رد  وا  تسکـش  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  ینایفـس  شبنج  ثداوح  زا  يراون  جارختـسا 
نایب راصتخا  هب  ابلاغ  نآ ،  ثیداحا  اریز  دشاب ، یم  يراوشد  راک  تسا  ینایفـس  زا  لبق  هک  یثداوح  ندومن  ادـج  سکع ،  رب  تسا  یناسآ 

تسا :  بیترت  نیدب  اهنآ  همه  هجیتن  اما  تسا .  هتفر  راکب  ثداوح  بیترت  رد  يریخءات  میدقت و  تایاور  رد  هدش و 
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نانآرب .  اهسور ) اهیبرغ و  ینعی   ) كرت مور و  يالیتسا  ناناملسم و  همه  ریگارف  يا  هنتف  ندمآ  دیدپ   1
ددرگ . یم  نانآ  نایم  رد  یلام  ياهانگنت  فعض و  تافالتخا و  ثعاب  هک  ماش  نیمزرس  رد  يا  هژیو  هنتف  ندمآ  دوجوب   2

ماش .  رد  دنمتردق ، یلصا  هورگ  ود  نیب  يریگرد  شکمشک و   3
دوش . یم  ناریو  نآ  یحاون  یخرب  رهش و  نآ  دجسم  یبرغ  تمس  نآ  رثا  رب  هک  قشمد  رد  هلزلز  ندش  رادیدپ   4

ماش .  نیمزرس  هب  یبرغ  یناریا و  ياهورین  دورو   5
يالیتسا رفن و  ود  نآ  رب  ینایفس  ندش  هریچ  و  ینایفس ،  بهصا و  عقبا و  ماش :  نیمزرـس  رد  تردق  رـس  رب  نارـس ،  زا  نت  هس  يریگرد   6

وا . نامرف  تحت  رد  هقطنم  یگچراپکی  ندرا و  هیروس و  رب  يو 
، دمآ دـهاوخ  نآ  هژیو  ياهلـصف  رد  ای  تشذـگ و  البق  هک  دـنک  یم  نایب  ینایفـس  تکرح  زا  شیپ  ار  يرگید  ثداوح  تایاور ،  نینچمه 
رصم و رد  يرصم  رگبالقنا  جورخ  و  هقطنم ...  يوس  هب  اهنآ  ياهورین  يروآ  يور  و  اهسور ) اهیبرغ و  ینعی   ) كرت مور و  يریگرد  دننام 

نآ .  ریغ  قارع و  رد  ینابصیش  شروش  رصم و  هب  یبرغ  ياهورین  دورو 
ياه شفرد  نارای  اما  دـش ، دـهاوخ  رهاظ  هب  کیدزن  ای  ینایفـس  جورخ  اب  نامزمه  وا  هک  هدـمآ  تیاور  رد  دوعوم ، ینمی  ندـش  رهاظ  اما 
نانآ ياهورین  دـنوش و  یم  رهاظ  ینایفـس  تکرح  زا  لبق  یتدـم  هک  دـنور ، یم  رامـشب  نازاس  هنیمز  نیتسخن  دنـشاب  یم  نایناریا  هک  هایس 

نب بیعـش  ناشیاهورین  هدنامرف  یناسارخ و  دیـس  اهنآ  ربهر  دمآ ، دهاوخ  هکنانچ  دنبای  یم  روضح  ماش  نیمزرـس  رد  يو  تکرح  زا  شیپ 
جورخ کیدزن  ود ، نآ  ندـش  رهاظ  دـیوگ  یم  تایاور  یخرب  دـندرگ و  یم  رهاظ  دنـشاب  یم  دـنا ) هدـش  هداد  هدـعو   ) ود ره  هک  حـلاص 

دوخ ياج  رد  ادـخ  تساوخب  هک  دوب  دـهاوخ  ینایفـس  زا  لبق  لاس  جـنپ  زا  شیب  ود  نآ  ندـش  رهاظ  دـنیوگ  یم  یـضعب  تسا و  یناـیفس 
. دمآ دهاوخ 

ینایفس شبنج 

ینایفس  شبنج 
ماش  نیمزرس  هنتف  یناگمه و  هنتف 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
یقرش یبرغ و  هنتف  زا  ریغ  هنتف  نیا  و  دش . دهاوخ  عقاو  ینایفـس  جورخ  زا  لبق  هک  دنک  یم  دای  ماش  نیمزرـس  رد  ار  يا  هژیو  هنتف  تایاور ، 

ای یناگمه و  هنتف  هب  لصتم  هدش  دای  هنتف  رت ، يوق  لامتحا  هب  میتفگ .  نخـس  شا  هرابرد  البق  دـنوش و  یم  نآ  راتفرگ  ناناملـسم  هک  تسا 
دوش . یم  طولخم  مه  اب  هنتف  ود  نیا  هرابرد  نایوار  تالاح  اهنآ و  هب  طوبرم  تایاور  یهاگ  هک  تسا .  نآ  هرمث 

تمواقم مدـع  تموکح و  فعـض  ببـس  هک  تسا  ییاه  يریگرد  تاـفالتخا و  دراد ، دوجو  ماـش  نیمزرـس  هنتف  رد  هک  يزیچ  نیرتزراـب 
بازحا فالتخا  هنتف  ار  نآ  ع )   ) نانم ؤم  ریما  و  دـنوش . یم  ناوتان  روشک  هرادا  زا  هک  ییاج  ات  ددرگ  یم  دوخ  نانمـشد  ربارب  رد  ناـیماش 

دش : لا  ؤس  ترضح  نآ  زا  ناحبس  يادخ  هتفگ  نیا  هرابرد  هکنیا  هچ  دمان ، یم  تسا ،  هدش  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک 
( 93  (.(( ) تمایق  ) گرزب زور  نآ  ماگنه  رفاک  مدرم  نیا  رب  ياو  دندرک  فالتخا  حیسم )  هرابرد   ) دوخ شیپ  زا  مدرم  فئاوط  ))

دومرف :
ياه شفرد  ناشدوخ  نیب  رد  ماش  لها  فالتخا  دومرف : دنمادک ؟ اهنآ  نانم  ؤمریما  يا  دندیسرپ  دیشاب ، هتشاد  جرف  راظتنا  هناشن ،  هس  زا  ))

ار دنوادخ  هتفگ  دیا  هدینشن  ایآ  تسیچ ؟  ناضمر  هام  رد  ینامسآ  هحیص  دش  لا  ؤس  ناضمر .  هام  رد  ینامـسآ  هحیـص  ناسارخ ،  زا  هایس 
(94 .(( ) دـنروآ دورف  میلـست  رـس  نآ  ربارب  رد  همه  هک  يا  هنوگ  هب  میتسرف  ورف  اـهنآ  رب  ار  يا  هناـشن  نامـسآ  زا  میهاوخب  رگا   )) نآرق رد 

( 95 .(( ) دزادنا یم  تشحو  هب  ار  رادیب  دنک و  یم  رادیب  ار  هتفخ  دروآ و  یم  نورب  هدرپارس  زا  ار  ناوج  رتخد  هک  يا  هناشن 
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ياهمچرپ هکینامز  يرگید  دـمآ و  دوجوب  فالتخا  ماش  لها  نایم  هک  هاگنآ  یکی  تسا ،  هتفای  ققحت  روهظ  ياه  هناـشن  زا  هناـشن  ود  هتبلا 
هام هحیـص  ات  هایـس  ياه  شفرد  ندـش  رهاظ  ماش و  لها  فالتخا  عورـش  نامز  ع )   ) ناـنم ؤمریما  اـما  دـیدرگ ، راکـشآ  ناـسارخ  زا  هاـیس 

دماجنا . لوط  هب  يزارد  ياهلاس  تسا  نکمم  تسا و  هدومرفن  نیعم  ار  ناضمر 
ترـضح روهظ  مرحم ،  هام  رد  نآ  زا  سپ  هک  دهد  یم  خر  روهظ  لاس  رد  ینامـسآ  گناب  ای  ادـن و  ای  دایرف  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  و 

دوش . یم  عقاو  ع )   ) يدهم
دومرف : هک  هدش  تیاور  (ص )  ربمایپ زا 

مانشد ار  ماش  لها  ادابم  سپ  دهد ، یم  رارق  هرـصاحم  رد  تخـس  ار  مدرم  هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  هنتف  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  ))
یم نامـسآ  زا  يردـق  اضق و  يدوزب  دـنوادخ  دـینک و  نیرفن  ار  اهنآ  نارگمتـس  هکلب  دنتـسه ، ناماس  نآ  زا  یقیقح  ناـنم  ؤم  اریز  دـیهد 

يدهم ترـضح  دنوادخ  هاگنآ  دندرگ ، یم  زوریپ  نانآ  رب  دنزیوآرد ، اهنآ  اب  ناهبور  رگا  هک  يا  هنوگب  دزاس  هدـنکارپ  ار  اهنآ  ات  دتـسرف 
تـسا ناریمب ))   (( )) ناریمب  )) هملک اهنآ  هناشن  دزیگنا و  یم  رب  نت  رازه  هدزناپ  نیب  رد  رثکادـح  رازه و  هدزاود  ناـیم  رد  لقادـح  ار  (ع ) 

تموکح و عمط  هکنیا  رگم  تسین  يرادـمچرپ  چـیه  دـننک  یم  هزرابم  ناـنآ  اـب  شفرد  تفه  نارادـفرط  هک  دنتـسه  رادـمچرپ  هورگ  هس 
( 96 .(( ) دنادرگ یم  زاب  نانآ  هب  ار  ناناملسم  ياهتمعن  یتسود و  ینابرهم و  دیامرف و  یم  روهظ  ع )   ) يدهم ترضح  هاگنآ  دراد  تسایر 

تسا :  هدمآ  یتیاور  رد 
یم هریچ  نانآ  رب  دنوش  ریگرد  اهنآ  اب  ناهبور  رگا  یتح  دزاس  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  تیعمج  هک  دتسرف  یم  نایماش  رب  ار  یـسک  دنوادخ  ))

( 97  (( ) ثیدح رخآ  ات  دنک  یم  روهظ  رادمچرپ  هورگ  هس  اب  نم  نادناخ  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دنوش ،
رکذ رد  نآ  ینعم  حرـش  و  یعقاو ))  نیتـسار و  ناـنم  ؤـم  ینعی   )) هدـمآ (ص )  ربماـیپ زا  لوـقنم  تیاور  رد  هک  لادـبا ))   )) هـملک ینعم  و 

دمآ . دهاوخ  ع )   ) يدهم ترضح  باحصا 
هدنکارپ ار  اهنآ  تیعمج  هک  دتسرف  یم  نایماش  رب  ار  یسک  دنوادخ  هکنیا  ینعم  تسا و  هدمآ  ببس  ردق )) اضق و   )) ياج هب  یتیاور  رد  و 

دوش . یم  اهنآ  نایم  شکمشک  اهنآ و  تیعمج  هقرفت  ببس  هک  دزیگنا  یم  رب  اهنآ  رب  ار  یمدرم  ینعی  دزاس  یم 
 ( ع  ) يدـهم نارای  زا  یخرب  نایم  رد  یماظن  راعـش  ناریمب ))  ادـخ ، هیحان  زا  هدـش  يرای  يا  ، )) ای و  ناریمب ))   (( )) ناریمب  )) ياه هلمج  و 

دشاب . یم 
اب رازراـک  تهج  رادـمامز ، تفه  ناراداوـه  هک  دنتـسه  هقرف  هـس  ع )   ) يدـهم ترـضح  ناراـی  ینعی  رادـمچرپ )) هورگ  هـس   )) تراـبع و 

نیب دزرو  یم  عمط  تسایر  یهاشداپ و  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اج  نآ  زا  دنوش و  یم  دحتم  رگیدکی  اب  شنارای ،  و  ع )   ) يدـهم ترـضح 
قارع هب  یماظن  تالمح  رثا  رد  اریز  دشاب ، ینایفـس  اهنآ  همه  هدنامرف  هک  تسین  نآ  عنام  فالتخا  نیا  اما  دیآ ، یم  دوجوب  فالتخا  نانآ 
نارای يارب  ار  یبسانم  تصرف  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نیا  دوش و  یم  فیعـض  تعرـسب  يو  تموکح  وا  نایرکـشل  ياهتـسکش  زاـجح و  و 

دنشاب . یم  ع )   ) يدهم ترضح  اب  رازراک  ریگرد  نانآ  هکیلاح  رد  دزاس  یم  ایهم  تردق  هب  ندیسر  رد  يو ،  نیفلاخم  راکعمط و 
، دنوش یم  راتفرگ  نادب  مدرم  هک  تسا  یطحق  قازرا و  نارحب  ماش و  نیمزرس  دروم  رد  برغ  يداصتقا  هرـصاحم  نوماریپ  رگید ، تایاور 

برغ تسد  رد  تسا  يرازبا  تسا و  یلخاد  یجراخ و  هنتف  اب  هارمه  نارحب  نیا  هک  تسا  یعیبط  ددرگ و  صخـشم  نآ  تدم  هکنآ  نودب 
ناناملسم ...  نداد  رارق  راشف  تحت  يارب 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  دسر ، یم  دوخ  جوا  هب  روهظ  لاس  رد  یگنشت  یگنسرگ و  رما  دیوگ : یم  تایاور  زا  یخرب 
 . نایمور بناج  زا  دومرف : تساجک ؟  زا  رما  نیا  میدیـسرپ  دوش ، یمن  تفای  ناشدزن  يا  هنامیپ  رانید و  ماش ،  مدرم  هک  دـیاپ  یمن  يرید  ))

یمن شرامـش  هب  ار  نآ  هداد و  یمک  لاوـما  مدرم  هب  هک  دـیآ  یم  يا  هفیلخ  ناـمزلارخآ  رد  دوـمرف : سپـس  درک  توکـس  یکدـنا  هاـگنآ 
( 98 .(( ) دروآ
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دنتسه . اه  یبرغ  ینعی  نایمور  یئاذغ ،  داوم  یلام و  يداصتقا و  راشف  نیا  ثعاب 
مدرک :  لا  ؤس  ناحبس  يادخ  هتفگ  نیا  هرابرد  (ع )  رقاب ماما  زا  هک  تسا  هدش  لقن  یفعج  رباج  زا 

میهد ))  یم  رارق  شیامزآ  دروم  یگنسرگ  سرت و  نوچ  مه  ییاهزیچ  اب  ار  امش  ام  یتسارب  ))
لآ نانمـشد  هژیو  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  هفوک  رد  صاـخ  یگنـسرگ  اـما  صاـخ  ماـع و  تسا  هنوگ  ود  رب  یگنـسرگ  دومرف : ترـضح 

نامز نآ  ات  هک  تسا  یگنـسرگ  سرت و  نآ  دوب و  دـهاوخ  ماش  رد  ماع  یگنـسرگ  اما  دزاس ، یم  كـاله  ار  ناـنآ  دـنادرگ و  یم  دـمحم 
.(( دوب دهاوخ  ترضح  نآ  مایق  زا  دعب  بارطضا ،  تشحو و  مئاق و  ترضح  مایق  زا  لبق  یگنـسرگ ،  نکل ،  دنا  هدشن  راتفرگ  نادب  زگره 

( 99)
دومرف : هک  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا 

لاوما دوبمک  ندش و  هتـشک  زا  يدیدش  سرت  راتفرگ  یطحق  راچد  نآ  رد  مدرم  هک  دسر  یم  ارف  یلاس  متح  روطب  مئاق ،  روهظ  زا  شیپ  ))
دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دوش ، یم  هدید  ینشور  هب  نآرق  رد  بلطم  نیا  و  دندرگ )) یم  تارمث  اه و  ناج  و 

ار ناگشیپ  ربص  میهد و  یم  رارق  شیامزآ  دروم  رمث  ناج و  لام و  شهاک  یگنسرگ و  سرت و  نوچمه  ییاهزیچ  اب  ار  امـش  ام  یتسارب  ))
( 100  .(( ) هدب تراشب 

لاس رد  سپس  هتـشاد و  دوجو  روهظ  زا  لبق  یتدم  عضو  نیا  هک  تسین  نآ  عنام  تیاور ،  نیا  قبط  روهظ  لاس  رد  انگنت  راشف و  نیا  نامز 
ددنویپ . عوقوب  روهظ  هاگنآ  دیآ ، دوجوب  هتشذگ  زا  رتدیدش  روهظ 

هار نآ  زا  و  . )) ددرگ یم  ینالوط  دـش  مامت  دـنیوگ  یم  تقو  ره  دـنک ، یم  دای  ینالوط  ماش ،  نیمزرـس  رد  ار  هنتف  نیا  تدـم  تایاور  اما 
هناخ ره  لخاد  هک  دنک  یم  فیـصوت  یقرـش  یبرغ و  هنتف  فاصوا  نامه  اب  ار  هنتف  نیا  تایاور  و  ( 101 (( ) دنبای یمن  اما  دـنیوج  یم  رارف 

زا ای  دوش و  یم  هتخیـسگ  رگید  يوس  زا  دننک  حالـصا  یئوس  زا  ار  نآ  هاگره   )) هکنیا دش و  دـهاوخ  ناناملـسم  اهبرع و  ياه  هناخ  زا  يا 
( 102 .(( ) دزیخرب بوشآ  رگید  بناج 

حیرـص روطب  تایاور  زا  يا  هراپ  هکلب  دـشاب .. یجراخ  گرزب  هنتف  تارمث  زا  يا  هدرمث  هکیمادام  تسا ،  هنتف  نیا  یعیبط  ياهیگژیو  اـهنیا 
تشذگ .  دامح ص 63  نبا  یطخ  هخسن  زا  البق  هکنانچ  دمان ، یم  نیطسلف ))  هنتف   )) ار نآ 

تدم مامت  هن  دشاب  نآ  ینایاپ  هلحرم  هب  طوبرم  تدم  نیا  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  نییعت  لاس  ار 12 و 18  نآ  تدم  ثیداحا  زا  یخرب 
دشاب . نانبل  یلخاد  گنج  هلحرم  نامز  نیرخآ  نیا  میراودیما  ام  و  نآ .. 

تفگ :  هک  هدش  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  .. 
رگید دریذپن و  ناماس  ناشراک  رگید  نآ  زا  سپ  تسا و  ناکدوک  يزاب  نوچمه  نآ  يادتبا  هک  دیآ  یم  دیدپ  ماش  نیمزرس  رد  يا  هنتف  ))

دیآ و رب  یتسد  لاحنآ  رد  دیروآ و  يور  ینالف  هب  داب ، امـش  رب  دهدرـس ، دایرف  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هکنآ  ات  تشاد  دنهاوخن  ییورین 
( 103 .(( ) دنک هراشا 

هدمآ روهظ  ياه  هناشن  ءزج  زین  دنک  یم  هراشا  نامـسآ  زا  هک  یتسد  نینچمه  دـناوخ  یم  ار  ع )   ) يدـهم مان  هدـش  دای  ینامـسآ  گناب  و 
تسا . 

دومرف : هک  تسا  هدیسر  (ص )  ربمایپ زا  رگید  یتیاور  رد 
نآ رب  هنوگ  هب  مدرم  دیآ و  یم  نوریب  الط  زا  یهوک  زا  تارف  رهن  دریذپ و  یم  نایاپ  دوخ  ماگنهب  دشک و  یم  لوط  لاس  مراهچ 18  هنتف  ))

تارف جنگ  رس  رب  ایـسیقرق  يریگرد  نوماریپ  وگتفگ  يدوزب  و  ( 104 .(( ) دنـسر یم  تکـالهب  رفن  تفه  رفن  هن  ره  زا  هک  دروآ  یم  موجه 
دمآ )). دهاوخ 

نآ  فارطا  قشمد و  رد  يا  هزرل  نیمز 
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روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
زا شیپ  ار  نآ  تقو  یتح  نآ و  ياـهتراسخ  اـهناکم و  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  هلزلز  نیا  هراـبرد  ینـشور  ناوارف و  تاـیاور 
یم رسب  قشمد  رد  هلزلز  عوقو  ماگنهب  برغ  هاپس  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  هچرگ  دزاس . یم  صخشم  یبرغ  نایهاپس  دورو 

یتیاور دننام  دمان ، یم  شزرل )  نتفر ،  ورف  دیدش ، ناکت   (( ) هلزلزلا و  فسخلاو ،  ۀـفجرلا ،   )) ار هزرل  نیمز  نیا  ثیداحا ،  نینچمه  درب .
دومرف : هک  تسا .  هدش  لقن  ع ))   ) نانم ؤمریما  زا   ( ) (ع رقاب ماما  زا  هک 

هناشن نآ  نانم  ؤمریما  يا  دندیـسرپ : دوش ، یم  راکـشآ  یهلا  ياه  هناـشن  زا  يا  هناـشن  دـننک ، فـالتخا  یماـظن  هورگ  ود  ماـش  رد  یتقو  ))
نانم ؤم  يارب  یتمحر  دنوادخ  ار  نیا  دندرگ و  یم  كاله  نآ  رثا  رد  رازه  دص  هک  دهد  یم  خر  ماش  رد  يا  هزرل  نیمز  دومرف : تسیچ ؟ 

دیشاب گنر ،  درز  ياهشفرد  دیفس و  ياهبـسا  ياراد  یناراوس  رگ  هراظن  دسر ، ارف  ماگنه  نآ  یتقو  دهد . یم  رارق  نارفاک  يارب  یباذع  و 
. دـسر یم  ارف  خرـس  گرم  گرزب و  یبات  یب  دایرف و  هک  تسا  تاظحل  نآ  رد  دـنوش و  یم  ماـش  دراو  اـت  دـنروآ  یم  يور  برغم  زا  هک 

یم لدب )  هخـسن  اتـسرمرم  اشیرخ   ) اشرح نآ  هب  هک  ار  قشمد  ياهاتـسور  زا  يا  يدابآ  نتفر  ورف  دیرگنب  سپ  دـمآ  شیپ  عضو  نآ  یتقو 
راظتنا رد  هحوبحب  نیا  رد  دریگ  یم  رارق  قشمد  ربنم  رب  هدرک و  جورخ  نابایب  زا  ینایفـس )   ) راوخرگج دنه  دنزرف  ماگنه  نیا  رد  دـنیوگ ،

( 105 .(( ) دیشاب ع )   ) يدهم ترضح  روهظ 
ود نآ  نیب  تسا  نکمم  دـشاب و  نآ  فارطا  قشمد و  نتفر  ورف  زا  ریغ  رگید  تاـیاور  تیاور و  نیا  رد  روکذـم  هلزلز  دور  یم  لاـمتحا  و 

نکمم دوب ؟ دهاوخ  باذع  نارفاک  يارب  تمحر و  نانم  ؤم  يارب  هلزلز  نآ  ارچ  هکنیا  اما  دشاب . هلصاف  هاتوک  ای  ینالوط  یتدم  نتفر ،  ورف 
نآ ببـس  هب  هکنیا  ای  و  فعـضتسم ،  نانم  ؤم  رب  هن  دوش ، یم  دراو  نایز  ناشناوریپ  نارفاک و  ياـه  هناـخ  هب  هک  دـشاب  نیا  نآ  تلع  تسا 

دریگ . یم  تروص  نانم ،  ؤم  عفنب  یسایس  یتارییغت  نآ  زا  سپ  ای  هلزلز و 
هملک هک  دسر  یم  رظن  هب  و  هیباج ،  اتسرح و  مانب :  دور  یم  ورف  نیمز  اهنآ  رد  هک  تسا  هتخاس  صخـشم  ار  ناکم  ود  رگید  تایاور  رد  و 

قـشمد دجـسم  یبرغ  راوید  و  دمآ ، دهاوخ  برغ  نایرکـشل  هب  طوبرم  تیاور  رد  هکنانچ  تسا  هدـش  رکذ  هابتـشا  تیاور  نیا  رد  اتـسرح 
دوش . یم  بارخ 

دنیاهنآ . يراوس  هلیسو  هدش و  هدیرب  اهنآ  ياهشوگ  هک  تساه  یبرغ  قلبا  ياهبسا  دیفس :)) ياهبسا   )) ترابع زا  روظنم 
یتیاور رد  دمآ و  دهاوخ  هکنانچ  تسا  هیواعم  نادـنزرف  زا  ینایفـس  اریز  نایفـسوبا ،  نز  دـنه  دـنزرف  ینعی  راوخرگج : رـسپ  زا  دوصقم  و 

ندرا هیروس و  زرم  رد  اعرد )  ) تاعرذا کیدزن  ناروح  هقطنم  رد  هک  هدـمآ  کشخ )  نابایب   (( ) سباـی يداو   )) زا ینایفـس  جورخ  لـحم 
دراد . رارق 

ماش  نیمزرس  هب  برغم  ناریا و  هاپس  دورو 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

، دـشاب یم  هورگ  ود  نایم  گنج  ای  دـنت و  يریگرد  دروخرب و  یپ  رد  هک  تسا  نشور  ماـش  هب  یبرغم  ياـهورین  دورو  هب  طوبرم  تاـیاور 
تشذگ :  البق  هک  یتیاور  دننام 

هناشن نآ  نانم  ؤمریما  يا  دندیـسرپ : دوش ، یم  راکـشآ  یهلا  ياه  هناـشن  زا  يا  هناـشن  دـننک ، فـالتخا  یماـظن  هورگ  ود  ماـش  رد  یتقو  ))
ؤم يارب  یتمحر  دنوادخ  ار  نیا  دندرگ و  یم  كاله  نآ  رثا  رد  رفن  رازه  دـص  هک  دـهد  یم  خر  ماش  رد  يا  هزرل  نیمز  دومرف : تسیچ ؟ 

گنردرز ییاهـشفرد  دیفـس و  ییاهبـسا  ياراد  یناراوس  رگ  هراظن  دسر ، ارف  ماگنه  نآ  یتقو  دهد . یم  رارق  نارفاک  يارب  یباذـع  نانم و 
دنوش )). یم  ماش  دراو  ات  دنروآ  یم  يور  برغم  زا  هک  دیشاب 

تفگ :  کلملادبع )  رسپ   ) ماشه نامز  رد  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  باحسوبا  زا  دامح  نبا 
یکدنا تفرگ ،  رارق  قشمد  ربنم  رب  دومن و  جورخ  وا  هک  دیدید  هاگره  سپ  دـنیایب ، امـش  دزن  اهیبرغم  هکنآ  رگم  دـینیب  یمن  ار  ینایفـس  ))
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( 106  .(( ) ینیب یم  ار  برغم  لها  هک  درذگ  یمن 
ینایفـس جورخ  زا  لبق  ماش  هب  یبرغم  ياهورین  دورو  هک  تسا  نیا  نیعباـت ،  ناـیوار  دزن  فورعم  هک  دراد  تلـالد  نینچ ،  نیا  یتاـیاور  و 

دوب . دهاوخ 
برغم رئازجلا و  سنوت و  یبیل و  هدنریگرب  رد  هک  تسا  یمالـسا  تلود  برغم  تایاور ،  نیا  رد  یبرغم ))   )) و برغم ))  لها   )) زا دارم  و 

هک هچنآ  و  تسین ...  دوش  یم  هتفگ  شکارم  نآ  اب  هک  برغم  تلود  ای  یبرغ و  ياهتلود  ياهورین  روظنم ، دشاب و  یم  ینونک  شکارم )  )
تسا .  هدش  هدیمان  ربرب  ربرب و  رکشل  تایاور ،  زا  یخرب  رد  یبرغم  ياهورین  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دییءات  ار  هتفگ  نیا 

دمحم زا  دامح  نبا  دوب . دـهاوخ  نیمز  نتفر  ورف  هزرل و  نیمز  اب  نامزمه  هک  دـنک  یم  نیعم  ار  اهورین  نآ  ندیـسر  زاغآ  رگید ، تیاور  و 
دورف : هک  تسا  هدرک  لقن  هیفنح 

نآ زیگنا  تفگـش  ياـه  یندـید  ياـشامت  لوغـشم  هکیلاـح  رد  دـنوش و  یم  قشمد  دجـسم  دراو  یبرغم  نایرکـشل  ياـههورگ  نیتسخن  ))
یم جورخ  ینایفـس  ماگنه  نیا  رد  دور ، یم  ورف  اتـسرح  مان  هب  يا  يدابآ  قشمد و  دجـسم  یبرغ  شخب  هتفر و  ورف  نیمز  ناهگان  دنتـسه ،

( 107 .(( ) دنک
ینعی اهنآ ، یجراخ  نانمـشد  دـض  رب  ماش  مدرم  يرای  تهج  دور ، یم  لامتحا  تسیچ ؟  اهنآ  شقن  دـنیآ و  یم  هچ  يارب  اـهورین  نیا  اـما 

تایاور یخرب  زا  اما  دننک .. ادـیپ  روضح  ماش  لخاد  رد  ریگرد  ياهفرط  زا  یـضعب  هب  ندـناسر  کمک  روظنم  هب  ای  اه و  یمور  نایدوهی و 
فدـه هک  اجنآ  زا  دـنوش .. یم  دراو  دـنا  هدـیدرگ  ماش  لخاد  هک  زاس  هیمز  یناسارخ  ياـهورین  اـب  یئوراـیور  يارب  اـهنآ  هک  دـیآ  یم  رب 
تـسد زا  اهنآ  نتـشادزاب  يارب  اهنآ  فلاخم  یبرغم  ياوق  ندمآ  ریزگان  دشاب ، یم  سدق  تایاور ،  همه  قبط  هایـس ،  ياهـشفرد  نارادفرط 
هرطینق هک  تسادیپ  دیوگ ، یم  نخـس  هرطینق  رد  هورگ  ود  نآ  نیب  دربن  زا  هک  یتیاور  هظحالم  اب  هژیوب  دوب ، دهاوخ  دوخ  فدـه  هب  نتفای 

دشاب . یم  هیروس  ینونک  هدش  لاغشا  رهش  نیمه 
تفگ :  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  دامح  نبا 

رازراک هب  هدومن و  دروخرب  رگیدکی  اب  هرطینق  لحم  رد  اه ) یبرغم  ینعی   ) گنردرز ياه  شفرد  ناگدـنراد  هایـس و  ياه  شفرد  نارای  ))
ندرا رد  نیمز  برغم  مدرم  یتقو  دنک  یم  جورخ  قرـشم  لها  رب  ینایفـس  ماگنه  نیا  رد  دـندرگ  یم  نیطـسلف  دراو  هکنیا  ات  دـنزادرپ  یم 

جح يا  هتـسد  دندرگ و  یم  زاب  دوخ  هاگیاج  هب  يا  هتـسد  دنوش : یم  لیدبت  هورگ  هس  هب  اهنآ  دریم و  یم  نانآ  هدرکرـس  دـنیآ ، یم  دورف 
یم رد  وا  تعاطا  هب  نانآ  دـهد و  یم  تسکـش  ار  اهنآ  هتخادرپ و  دربن  هب  اهنآ  اـب  ینایفـس  دـننام . یم  یقاـب  يا  هتـسد  دـنهد و  یم  ماـجنا 

( 108 .(( ) دنیآ
ياهورین هب  ماش  نیمزرـس  رد  یلخاد  ياهیریگرد  هنتف و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  هدـش  لقن  نیعبات  زا  یکی  زا  (، 109  ) لسرم تیاور  نیا 

تهج ار  یبرغم  ياهورین  نایمور ،  ریغ  ای  نایمور و  اما  دـنیامن  تلاخد  هقطنم ،  رد  نایدوهی ،  اب  هزراـبم  يارب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  یناریا 
دـنیامن و یم  ادـیپ  روضح  نیطـسلف  رد  اهیناریا  هکنیا  ات  دـناد ، یم  هرطینق  رد  ار  دربن  نیا  لـحم  دـننک و  یم  کـیرحت  اـهنآ  اـب  یئوراـیور 
ای برغم و  رد  اهنآ  هدرکرس  نامز  نیمه  رد  دنزاس  یم  مدهنم  دنوش ، یم  رقتسم  ندرا  رد  تسکـش  زا  دعب  یکدنا  هک  ار  یبرغم  ياهورین 

تحت ار  هیقب  ینایفـس  هاگنآ  دـیارگ ، یم  فعـض  هب  ناشراک  هجیتن  رد  دور و  یم  اـیند  زا  تسا  یبرغم  ياـهورین  ناـبزیم  هک  ندرا  مکاـح 
یم ینیـشن  بقع  ماش  زا  ینایفـس  جورخ  زا  سپ  یناریا  ياهورین  دنک  یم  هراشا  تایاور  زا  یخرب  هکیروطب  و  دروآ ، یم  رد  دوخ  تعاطا 

دننک .
رد هایـس  ياه  شفرد  نارای  برغم و  نایهاپـس  هب  طوبرم  تایاور  هکنیا  هب  مینک  یم  بلج  ار  هنیمز  نیا  رد  رگـشهوژپ  هدنناوخ و  هجوت  ام 

تاـیاور هکناـنچمه  تسا .  هتخیمآ  مه  رد  نایـسابع  هایـس  ياـه  شفرد  شبنج  یبرغم و  نویمطاـف  شبنج  اـب  دراوـم ، رگید  دروـم و  نـیا 
روهظ نامز  زا  لبق  ياه  تکرح  نیب  تخانش  هار  تسا و  هدش  هتخیمآ  نانآ  ریخا  رک  روک و  ياولب  یبیلص و  تالمح  اب  نایمور  هب  طوبرم 
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يدهم ترضح  روهظ  ینایفـس و  جورخ  هب  هثداح  نیا  دنویپ  حیرـص ،  روطب  تایاور ،  رد  هک  تسا  نیا  نامز  نآ  هب  لصتم  ياه  شبنج  و 
نآ و ثداوح  روهظ و  ناـمزب  طوبرم  رگید  ياـه  هناـشن  اـی  میدومن و  داهـشتسا  نآ  هب  اـم  هک  یتاـیاور  رد  هکناـنچمه  تسا ،  هدـمآ  (ع ) 

تسا .  هدمآ  زین  نآ  رد  رث  ؤم  ياهورین  شبنج 
هایس ياه  شفرد  ياراد  هک  نایسابع  ای  یبرغم  ياه  یمطاف  ياهشبنج  هب  تبـسن  روهظ ، ثیداحا  نیب  تایاور ،  زا  يدایز  رامـش  ور  نیا  زا 
نامز رد  اهتکرح  هنوگ  نیا  دوجو  رب  يا  هنیرق  ای  تیاور و  ات  دراد و  دوجو  نارگرامعتـسا  یبیلـص و  ياـه  یمور  ياـه  تکرح  اـی  دـنا و 

دیآ . باسحبروهظ  نامز  رد  نانآ  ياه  شبنج  یفن  رب  یلیلد  ثیدح  نآ  هک  تسین  حیحص  تسا ،  دوجوم  روهظ 
عقبا  بهصا و  نیب  تردق  رس  رب  شکمشک 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  (ع )  رقاب ماما  زا 

ناراداوه تسا ،  ماش  دوش  یم  ناریو  هک  ینیمز  نیتسخن  دوب  دـهاوخ  رایـسب  فالتخا  برغم  هیحان  ياه  نیمزرـس  مامت  رد  لاـس  نآ  رد  ))
( 110 .(( ) دننک یم  فالتخا  رگیدکی  اب  ینایفس ،  هاپس  عقبا و  نایرکشل  بهصا ،  نارادفرط  هناگ  هس  ياه  شفرد 

درز  ) ینعی بهـصا  شبیقر  زا  ماش  یئاورنامرف  رد  دراد ) هرهچ  رد  دیفـس  هایـس و  هطقن  هک  یـسک  ینعی  ، ) اورنامرف عقبا  هک  دـسر  یم  رظنب 
رـس رب  يو  دـیآ و  یم  دوجوب  زکرم  ای  تختیاپ  جراخ  زا  بهـصا  مایق  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  تایاور  اریز  تسا ،  رتراد  هقباـس  هرهچ ) 

بهـصا دوش و  یم  زوریپ  يا  هزادنا  ات  هک  تسا  يرگ  بالقنا  ای  یلـصا و  دنمتردق  عقبا  هکیلاح  رد  دروخ .. یم  تسکـش  نآ  رب  يالیتسا 
تـسدب ار  یعطق  يزوریپ  يرگید  رب  دـنناوت  یمن  مادـکچیه  اـما  دوـش  یم  رو  هلمح  وا  رب  تختیاـپ  جراـخ  زا  هتـساخرب و  وا  اـب  تباـقر  هب 

دنک یم  رامورات  ار  اهنآ  يود  ره  دنز و  یم  شروی  هب  تسد  تختیاپ  جراخ  زا  هدومن و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  ینایفس  ور  نیا  زا  دنروآ ،
تسا .  هدومن  فیرعت  تسا  رافک  فصو  الومعم  هک  جلع ))   )) تفص اب  ار  وا  تایاور  زا  یخرب  اریز  تسا  ناملسم  ریغ  بهصا  المتحا 

يرادمامز تسا و  عقبا  نامه  تسا  هدش  دای  وا  زا  ینامعن  تبیغ  باتک  نوچمه  لوا  هجرد  عبانم  رد  هک  یناورم ،  دـسر ، یم  رظنب  هکنانچ 
ددرگ . یمن  بوسحم  ینایفس  بیقر  ناونعب 

مالـسا و نمـشد  فلاـخم و  اـهنآ  هک  دـیآ  یم  رب  تسا  هدومن  شهوکن  ار  ود  نآ  هک  یتاـیاور  زا  بهـصا ،  عـقبا و  یـسایس  شیارگ  اـما 
دشاب . یم  ناکرت )   ) سور راداوه  بهصا  هک  دوش  یم  هدافتسا  يدعب  تیاور  زا  دنشاب و  یم  رافک  مالسا و  نانمشد  ناراداوه  رادفرط 
هاگنآ دوش و  یم  هتـشک  وا  هک  دـشک  یمن  یلوط  دوش  راوشد  وا  رب  زکرم  اـی  تختیاـپ  رد  تماـقا  دـنک و  ماـیق  بهـصا  رفاـک ، نآ  یتقو  ))

( 111 .(( ) دندرگ یم  تموکح  نآ  ياورنامرف  ناکرت 
هریچ نانآ  رب  دوخ  ذوفن  اب  اه  سور  یتدـم  كدـنا  رد  تسا ،  برغ  رادـفرط  هک  عقبا  فعـض  هطـساوب  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  هچنانچ 

یم يزیر  همانرب  دوخ  نامیپ  مه  ینایفس  شبنج  يارب  اهنیمزرس  ریاس  رب  شیوخ  هطلس  هداعا  يارب  نایدوهی  اه و  یبرغ  هاگنآ  دش  دنهاوخ 
درک . میهاوخ  نایب  هک  دننک ،

هدـنیامن رادـمامز و  ود  فالتخا  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  ماـش  نیمزرـس  رد  یماـظن  هورگ  ود  يریگرد  فـالتخا و  ياـنعم  نیارباـنب ، 
يا هنوگب  دیآ  یم  دوجوب  هقطنم  يرادمامز  رـس  رب  يدیدش  تباقر  يریگرد و  اهنآ  نیب  هک  تساه  سور  اهیبرغ و  ینعی  اهکرت  نایمور و 
رباج هب  هک  تسا  هدـمآ  (ع )  رقاب ماما  زا  نیـشیپ  تیاور  نامه  رد  دوش . یم  گنج  هب  رجنم  هتـشاد و  لیـسگ  اجنآدـب  ار  دوخ  ياهورین  هک 

دومرف : یفعج 
نادـناخ نیب  رد  فالتخا  ینک :  دـهاشم  منک  یم  نایب  وت  يارب  هک  ار  ییاهتمالع  ات  نابنجم  ياپ  تسد و  شاـب و  دوخ  ياـج  رب  هتـسویپ  ))

 ( ع  ) يدهم ترضح  روهظ  هدژم  دوش و  یم  هدینش  قشمد  هیحان  زا  ادص  نیا  دهد و  یم  مایپ  نامسآ  زا  هک  يا  هدننک  ادن  شیادیپ  نالف و 
رد مور  جراوخ  دنیآ و  دورف  هریزج  رد  ات  هدروآ  يور  اهکرت  ناراداوه  دنمان و  هیباج  ار  نآ  هک  ماش  زا  يا  يدابآ  نتفر  ورف  دهد و  یم  ار 
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دوبان هک  ینیمزرس  نیتسخن  دراد  دوجو  يریگرد  فالتخا و  برغ  هیحان  زا  نیمز  زا  يا  هطقن  ره  رد  لاس  نآ  رد  دش  دنهاوخ  رقتسم  هلمر 
دوش )). یم  داجیا  فالتخا  ینایفس  عقبا و  بهصا و  رکشل  هس  نایم  تسا و  ماش  دوش  یم 

ءاضعا نیب  شکمـشک  فالتخا و  دش ، دیهاوخ  هاگآ  نآ  زا  روهظ  تکرح  ثحبم  رد  هکنانچ  نالف ،  نادناخ  نیب  فالتخا  عازن و  زا  دارم 
دشاب . یم  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  زاجح  رب  مکاح  نادناخ 

هکنیا ای  و  دـیآ . یم  برغ  ای  ماش  بناج  زا  دـننک  یم  روصت  مدرم  هک  تسا  ینامـسآ  مایپ  نامه  دـیآ  یم  قشمد  هیحاـن  زا  هک  ییادـص  و 
تسا نینچ  نآ  ترابع  تسا و  یفوک  یفعج  رباج  اب  ع )  () رقاب ماما   ) ترضح نآ  يوگتفگ  اریز  دنک . یم  هولج  هنوگنیا  قارع  مدرم  يارب 

: 
دسر )). یم  شوگ  هب  قشمد  بناج  زا  ینامسآ )  مایپ   ) ادص نآ  ))

ار ناکرت  ریسفت  هک  تسا  یمور ))  ناگتـشگرب  نید  زا   )) و كرت ))  نایماح  ناردارب   )) ترابع ندروآ  تیاور  نیا  رد  هظحالم  لباق  هتکن 
دنک . یم  دییءات  اه  سور  هب 

تسا :  هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد 
( 112 ..(( ) دهد یم  خر  مور  هتف  نآ  یپ  رد  دنک و  یم  جورخ  ناکرت  بناج  زا  يا  هدننک  شروش  هورگ  ))

تسا .  هدرک  نایب  ناکرت  بناج  زا  ار  جراوخ  زا  هتسد  نیا  جورخ  هک 
زین ههرب و  نیا  رد  ندیسر  تردق  هب  رس  رب  بهصا و  عقبا و  نیب  عازن  شکمشک و  هب  طوبرم  تایاور  رد  یـسک  ره  هک  تسا  نشور  یلیخ 

طابترا و ثداوح  نیا  ماـمت  هک  دـبای  یم  رد  دـنک .. هعلاـطم  ماـش  نیمزرـس  رد  یناریا  یبرغم و  ياـهورین  روضح  ینایفـس و  ود و  نآ  نیب 
دراد . اهنآ  ربارب  رد  تما  یگداتسیا  نانآ و  هدناشن  تسد  ماکح  اهنآ و  تافالتخا  اهتردقربا و  تکرح  اب  یمکحم  یگتسویپ 

اههورگ نآ  هک  تسا  هدـش  دراو  دـننک  یم  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  ماش  رد  هک  هورگ  هس  هرابرد  هک  مینک  یم  هراشا  یتیاور  هب  کـنیا 
ماما زا  راحب  رد  تیاور  نیا  دهد ، یم  تسکش  ار  اهنآ  دوخ  ندمآ  اب  ینایفـس  و  سیق .  ياهورین  يوما و  ینـسح و  نایرکـشل  زا : دنترابع 

تسا :  هدش  تیاور  نینچ  ع )   ) قداص
جورخ ینایفـس  هکنیمه  سپ  زور ، بش و  نوچمه  نیزگ  شمارآ  نآ و  هدـش  شرف  میلگ  نوچمه  شاب ،  هناـخ  رد  هراومه  ریدـس :! يا  ))

دوخ تسد  تشگنا  هس  اب  یلب و  دومرف : تسه ؟  يزیچ  نآ  زا  شیپ  ایآ  موش  تیادـف  متفگ :  هدایپ .  ياپ  اـب  ولو  نک  چوک  اـم  يوسب  درک 
، دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  هکیلاح  رد  دـنوش  یم  عمج  سیق  يوما و  ینـسح ،  رکـشل )  ) شفرد هس  ماش  رد  دومرف : دومن و  هراشا  ماش  هب 

ما )).  هدیدن  ار  نیا  ریظن  زگره  نم  دنک و  یم  ورد  رازتشک  نوچمه  ار  اهنآ  دنک و  یم  جورخ  ینایفس  هاگان 
بهـصا و عقبا و  هب  طوبرم  ار  اهنآ  دـنک و  یم  نییعت  ار  هناگ  هس  ياههورگ  هک  يدایز  تاـیاور  اـب  اریز  تسا ،  لکـشم  تیاور  نیا  لوبق 

هدرک لقن  هدایپ ))  ياپ  اب  ولو   )) ات طـقف  ار  تیاور  نیا  ص 264  یفاک ج 8 ، رد  ینیلک  موحرم  هوالعب  تسا  ضراعت  رد  دـناد  یم  ینایفس 
رخآ . ات  تسا ...  هتخیمآ  رد  تیاور  لصا  اب  هک  دشاب  نایوار  یضعب  زا  يریسفت  ای  هفاضا و  رخآ  تمسق  نیا  دور  یم  لامتحا  و  تسا . 

تسا و هایس  ياه  شفرد  ناروای  نایناسارخ و  شفرد  نامه  هک  دشاب  هدش  هابتشا  ینیسح  اب  ینـسح  شفرد  دیاب  نآ ،  تحـص  ضرف  رب  و 
نامه سیق  شفرد  تسا و  بهـصا  شفرد  نامه  يوما  شفرد  دوب و  دـنهاوخ  ماش  رد  یبرغم  ياوق  اب  اهنآ  ياهورین  میتفگ  اقباس  هکنانچ 

دوخ تکرح  يو  هک  تسا  نیا  رگناشن  تایاور  نآ  زا  یخرب  هکلب  دنک . یم  نایب  رصم  اب  ار  وا  طابترا  تایاور  زا  يدادعت  هک  عقبا  شفرد 
یم ناشن  رطاخ  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هک  هنوگنامه  دـشاب .. یم  سیق  هلیبق  زا  رـصم و  یلاـها  زا  هکنیا  اـی  دـنک و  یم  زاـغآ  رـصم  زا  ار 

ملاعلا .  هللا  و  دنک .. یم  ینارمکح  رصم  رب  ینایفس  دزاس ،
دیوگ : یم  هک  تسا  يرگید  تیاور  نینچمه 

ریغ دراذـگ و  یمن  یقاب  ار  اهنآ  زا  یکدـنا  زج  هک  يا  هنوگب  دـناسر  یم  لتقب  ار  هیما  ینب  دـنک و  یم  یئاورناـمرف  مشاـه  ینب  زا  يدرم  ))
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ار یـسک  نانز  زج  هک  يروط  هب  دشک  یم  ار  درم  ود  يدرم  ره  ربارب  رد  دنک و  یم  جورخ  هیما  ینب  زا  يدرم  هاگنآ  دـشک ، یمن  ار  ناشیا 
( 113 .(( ) دنک یم  روهظ  ع )   ) يدهم ترضح  ماگنه  نیا  رد  دراذگ  یمن  یقاب 

رگا و  قارع ..  اـی  تسا  زاـجح  اـیآ  هک  دزاـس  یمن  صخـشم  تسا  ینایفـس  زا  لـبق  ار  یمـشاه  درم  نیا  تموـکح  ورملق  تیاور  نـیا  اـما 
يو و هیلع  ینایفـس  هکنیا  رب  دنناتـسادمه  تایاور  هک  ارچ  دـشاب ، عقبا  زا  شیپ  دـیاب  دـناد  یم  ماش  نیمزرـس  ار  تموکح  ورملق  تایاور ، 

دنک . یم  فیصوت  ناشیا  نایعیش  تیب و  لها  نانمشد  زا  ار  ود  نآ  ثیداحا  دناسر و  یم  لتقب  ار  ود  نآ  دنک و  یم  مایق  بهصا 
ینایفس  شبنج 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ره دشاب ، یم  ترضح  نآ  يورایور  تخسرس و  نمشد  وا  تسا .  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  تضهن  رد  زراب  ياهتیصخش  زا  ینایفس 

دش . دیهاوخ  انشآ  هکنانچ  تسوربر ،  دننک  یم  ینابیتشپ  ینایفس  زا  هک  يرفاک  ياهورین  اب  تقیقح  رد  مالسلا )  هیلع   ) ماما هک  دنچ 
هدش تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  تسا ،  دنوادخ  یمتح  ياه  هدـعو  زا  ینایفـس  جورخ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  تایاور 

دومرف : هک  تسا 
ندمآ زا  سپ  رگم  دنک  یمن  روهظ  مئاق  دشاب و  یم  یعطق  دـنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفـس  رما  تسا و  یمتح  دـنوادخ  يوس  زا  مئاق  رما  ))

( 114  (( ) ینایفس
یگنوگچ زا  يا  همـش  ام  کـنیا  و  ( 116  ) تسا یظفل  رتاوتم  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  و  ( 115  ) تسا یلامجا  رتاوتم  ینایفـس  هب  طوبرم  تاـیاور 

میزادرپ .  یم  دنا  هدرک  لقن  تایاور  هک  روطنآ  هتسویپ ،  روطب  نآ  رابخا  هئارا  هب  سپس  هدرک  رکذ  ار  وا  شبنج  تیصخش و 
ینایفس  یفارگویب 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
رابت زا  يو  هک  ارچ  تسا ،  نایفـسوبا  اب  نتـشاد  تبـسن  رطاخ  هب  ینایفـس  هب  وا  هیمـست  هجو  هک  تسا  رظن  قاـفتا  یمالـسا  نادنمـشناد  نیب 

رد هک  نایفـسوبا  نز  دنه  شا  هدـج  اب  يو  تبـسن  تلع  هب  دـشاب  یم  زین  راوخرگج  نز  دـنزرف  هک  هنوگنامه  دـیآ ، یم  رامـشب  نایفـسوبا 
دشکب . نادندب  هنیک  طرف  زا  ار  هزمح  رگج  ات  دیشوک  دنه  دیسر  تداهش  هب  ءادهشلادیس  هزمح  یتقو  دحا  گنج 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یلع نانم  ؤمریما  زا 
رب گرزب ،  يرـس  ياراد  هفایقدـب ،  هناشراهچ و  تسا  يدرم  وا  دـنک . یم  جورخ  کشخ )  هرد   ) سبای يداو  زا  راوخرگج  دـنه  دـنزرف  ))
زا وا  لدـب )  هخـسن  هسبنع   ) هنییع شردـپ  نامثع و  شمان  دراد ، مشچ  کی  هک  يرادـنپ  ینیب  یم  ار  وا  یتقو  تسادـیپ  هلبآ  رثا  وا  تروص 

( 117 .(( ) دریگ یم  رارق  اجنآ  ربنم  يالاب  رب  دوش و  یم  اراوگ ) یبآ  شمارآ و  اب   ) نیعم رارق و  نیمزرس  دراو  تسا  نایفسوبا  نادنزرف 
اب تیاور  رد  هنییع  هملک  هک  دنا  هتسناد  هنییع  ار  نآ  ور  نیا  زا  دیاش  تسا و  نایفسوبا  رسپ  هسبنع  دالوا  زا  وا  هک  تسا  فورعم  هعیش  نایم 
یم دای  نایفـسوبا  رـسپ  هبتع  نادنزرف  زا  ار  يو  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  یـسوط  خیـش  هک  رگید  یتیاور  رد  و  تسا .  هدش  هابتـشا  هسبنع 

هلظنح .  هسبنع و  دیزی ، هیواعم ،  هبتع ،  دنرفن : جنپ  نایفسوبا  نادنزرف  و  ( 118 . ) دنک
تسا .  هیواعم  نادنزرف  زا  ینایفس  هک  تسا  هدمآ  حیرص  روطب  هیواعم ،  هب  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  ياه  همان  زا  یکی  رد  یلو 

دنوادـخ تسا .  ینابـصع  ریگتخـس و  لد و  نوگژاو  راکمتـس و  زغم و  کبـس  نوعلم و  يوخدـب و  وت ، نادـنزرف  زا  يدرم  هیواعم ،  يا  ))
متـساوخ یم  رگا  منیب  یم  ار  وا  کنیا  مه  نم ،  ایئوگ  دنا . ماشآ  نوخ  گس  نوچمه  وا  ياه  یئاد  تسا  هدرب  وا  بلق  زا  ار  رهم  تمحر و 

یم هنیدم  دراو  اهنآ  دراد . یم  لیـسگ  هنیدـم  يوس  هب  يرکـشل  تسا ،  هلاس  دـنچ  يرـسپ  وا  هک  مدرک  یم  فیـصوت  مدرب و  یم  مان  ار  وا 
ار نیمز  هک  یسک  دنک ، یم  رارف  اهنآ  زا  راکزیهرپ  كاپ و  يدرم  لاح  نیا  رد  دننز  یم  ءاشحف  راتـشک و  هب  تسد  هزادنا  زا  شیب  دنوش و 

زور نآ  رد  هک  مناد  یم  مناد و  یم  ار  وا  مان  نم  تسا و  هدـش  زیربل  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  تخاس  دـهاوخ  راشرـس  داد  لدـع و  زا 
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تسیچ )).  شا  هناشن  دراد و  لاس  دنچ 
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا 

( 119  (( ) تسا نایفسوبا  رسپ  دیزی  رسپ  دلاخ  نادنزرف  زا  وا  ))
دوش . یم  فرطرب  هابتشا ،  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نایفسوبا  رسپ  هیواعم  لسن  زا  دیزی  ای  هنییع  ای  هبتع  ای  هسبنع  شدج  تسا  نکمم  و 

رد زین  تسا و  دیزی  رسپ  هللادبع  شمان  دامح ص 74  نبا  یطخ  هخسن  رد  تسا و  هللادبع  يو  مان  هک  تسا  نیا  تنس  ياملع  دزن  روهشم  و 
تسا .  نامثع  وا  مان  هک  تسا  نیا  روهشم  میتفگ ،  هکنانچمه  یلو  ( 120  ) تسا هدمآ  هللادبع  وا  مان  ام  عبانم  زا  یتیاور 

ینایفس  یشکرس  يدیلپ و 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

قافتا مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  اب  وا  ینمشد  یتشرـسدب و  قافن و  رد  ثیدح ،  نایوار 
نیا زا  هکنانچ  تسا ،  مهب  کیدزن  ابیرقت  ای  ناسکی  دنا  هدرک  لقن  وا  رادرک  تیـصخش و  هرابرد  ینـس  هعیـش و  هک  یتایاور  دـنراد و  رظن 

تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  لیبق 
یم يرای  دوخ  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  زا  دزاس و  یم  دوبان  دشک و  یم  ار  لضف  لها  نادنمشناد و  تساورنامرف ،  نیرتدب  ینایفـس  ))

( 121 .(( ) دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دنز  زاب  رس  سکره  دهاوخ 
تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  ةاطرا  زا  رگید  یئاج  رد  و 

زا و  ( 122 .(( ) دزپ یم  اهگید  رد  درب و  یم  رس  ار  اهنآ  هرا  اب  دشک و  یم  دننک  يو  ینامرفان  هک  ار  یناسک  هام  شـش  تدم  رد  ینایفـس  ))
تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا 

( 123 .(( ) دناشوج یم  گرزب  ياهگید  رد  ار  لافطا  درد و  یم  ار  نانز  مکش  یتح  دنز  یم  راتشک  هب  تسد  دنک و  یم  جورخ  ینایفس  ))
دومرف : هک  تسا  دش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا 

یگدنب هب  رس  زگره  تسا ،  دوبک  خرس و  روب و  یگنر  ياراد  يو  يا .  هدید  ار  مدرم  نیرتدیلپ  عقاو  رد  ینک ،  هدهاشم  ار  ینایفـس  رگا  ))
 .(( تسا شتآ  اب  نم  ماقتنا  اراگدرورپ  دیوگ : یم  تسا  هدیدن  ار  هنیدم  هکم و  هدرواین  ورف  ادخ 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  نمی و 

روهظ  نارود  رد  نآ  شقن  نمی و 
روهظ  نارود  رد  نآ  شقن  نمی و 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
تـسا هدش  دراو  نمی  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  یمالـسا و  بالقنا  هرابرد  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  يددعتم  تایاور 

هنیمز تیاده و  شفرد  ار  نآ  دنک و  یم  حیرصت  ار  بالقنا  نیا  عوقو  ندوب  یمتح  هک  دشاب ، یم  ( 176  ) دنسلا حیحص  اهنآ  زا  یخرب  هک 
، روهظ نامز  رد  ار  نمی  یمالسا  بالقنا  تایاور  زا  یخرب  یتح  دنک .. یم  فیصوت  ترضح  نآ  هدننک  يرای  يدهم و  ترـضح  مایق  زاس 
رد هک  دـنک  یم  دـیکءات  هنوگنامه  نآ ،  هب  ندـناسر  يرای  بوجو  رد  دروآ و  یم  باـسحب  قلطم  روطب  اـه  شفرد  نیرت  شخب  تیادـه 
هام دـنچ  ینعی  بجر  هام  رد  ینایفـس  جورخ  اب  نامزمه  ار  نآ  تقو  دـیامن و  یم  دـیکءات  نآ  زا  شیب  هکلب  یناریا ،  قرـشم  شفرد  يرای 

دنک . یم  یفرعم  اعنص  ار  نآ  تختیاپ  و  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق 
امهیلع یلع  نبدیز  لسن  زا  و  نیـسح ))   )) ای و  نسح ))   )) ار يو  مان  یتیاور  دشاب و  یم  ینمی  هب  فورعم  تایاور ،  رد  نآ ،  ربهر  مان  اما 

تسا .  ثحب  لباق  دنس  نتم و  رظن  زا  تیاور  نیا  یلو  دنک  یم  دای  مالسلا 
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ینمی :  بالقنا  هب  طوبرم  تایاور  نیرت  مهم  کنیا 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا 

 .(( نابایب رد  نتفر  ورف  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ینامـسآ ،  هحیـص  ینایفـس ،  ینمی ،  تسا :  یمتح  تمالع  جنپ  عوقو  مئاق  مایق  زا  لبق  ))
( 177)

دومرف : زین  و 
. دوب دهاوخ  مهرس  تشپ  اه  هرهم  هتشر  نوچمه  اهنآ  بیترت  زور و  کی  هام و  کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینمی و  ینایفس و  جورخ  ))
زا رت  هدننک  تیاده  اه ، شفرد  نایم  رد  دنک ، ینمـشد  تفلاخم و  اهنآ  اب  هک  یـسک  رب  يا  دیآ و  یم  دـیدپ  وس  ره  زا  یتخـس  یناشیرپ و 

هحلـسا شورف  دنک  مایق  ینمی  یتقو  دنک . یم  توعد  نات  بحاص  يوسب  ار  امـش  تسا و  قح  شفرد  هک  ارچ  درادـن ، دوجو  نیمی  شفرد 
وا زا  یچیپ  رس  یناملسم ،  چیه  رب  و  تسا .  تیاده  شفرد  وا  شفرد  هک  باتـشب  وا  يوسب  دنک  جورخ  هک  هاگنآ  و  تسا .  مارح  مدرم  هب 

( 178 .(( ) دنک یم  توعد  میقتسم  هار  هب  قح و  هب  ار  مدرم  وا  هک  اریز  دوب ، دهاوخ  شتآ  لها  زا  دنک  نینچ  یسک  رگا  و  تسین .  زیاج 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ع )  اضر ماما  زا 

( 179  (( ) نآ نیا و  دیوگ  یم  هنوگچ  سپ  تسا  حلاص  نب  بیعش  یناورم و  ینایفس و  رمءا ، نیا  زا  لبق  ))
دای یناورم  زا  روظنم  و  متـسه ))  نم  مئاق  دیوگ  یم  دنک  یم  جورخ  هک  يرگید  ای  میهاربا  نب  دمحم  هنوگچ  ینعی  : )) دـیوگ هر  یـسلجم 

دشاب . هداد  خر  یهابتشا  ناردارب  هخسن  يوس  زا  هک  دشاب  یناسارخ  وا  لصا  هکنآ  ای  هدوب و  عقبءا  هک  دراد  لامتحا  تیاور ،  رد  هدش 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا 

تیادـه همه  زا  ینمی  شفرد  و  دـتفا . یم  قافتا  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کـی  رد  ینمی  ینایفـس و  یناـسارخ ،  نت ،  هس  نیا  جورخ  ))
( 180 .(( ) دنک یم  قح  هب  توعد  هک  اریز  تسا  رتدننک 

دیراودیما ایآ  : )) دش هتفگ  ع ))   ) قداص ماما   ) هللادبعوبا هب  درک  جورخ  قح  بلاط  نوچ  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  و 
رد و  ( 181 (( ) دیوج یم  يرازیب  ترضح  نآ  زا  صخش  نیا  تسا و  یلع  رادتسود  ینمی  ریخ ، دومرف : ترضح  دشاب ؟ ینمی  صخـش  نیا 

دیوج .)) تقبس  يرگید  زا  هک  دشوک  یم  کی  ره  دنتسه و  هقباسم  بسا  ود  نوچمه  ینایفس  ینمی و   )) هک تسا  هدمآ  تیاور  نیمه 
تسا :  هدش  دراو  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  و 

دنک )). یم  جورخ  هعرک  مان  هب  يا  يدابآ  نمی و  زا  وا  ))
تباث و تاـیاور  رد  هچنآ  اریز  دـنک ، یم  زاـغآ  هقطنم  نیا  زا  ار  دوخ  ماـیق  هک  دـشاب  ینمی  ناـمه  صخـش  نیا  زا  روظنم  هک  تسین  دـیعب 

دنک . یم  مایق  مارحلادجسم  هکم و  زا  ع )   ) يدهم هک  تسا  نیا  تسا .  رتاوتم 
تسا :  هدمآ  مالسالا  ةراشب  باتک  رد 

دوش و یم  رهاظ  كاپ  هتسجخ و  دور ، یم  نایم  زا  اه  هنتف  وا  مایق  اب  دنک و  یم  مایق  نسح ،  ای  نیسح  مانب  ءاعنـص  زا  یئاورنامرف  هاگنآ ،  ))
( 182 .(( ) ددرگ یم  راکشآ  وا  هلیسوب  ندش ،  ناهنپ  زا  دعب  قح  دور و  یم  نیب  زا  تملظ  وا  وترپ  رد 

ینمی :  مایق  بالقنا و  هرابرد  دنچ  ییاهیسررب  کنیا ،  و 
نآ تضهن  تدـعاسم  رد  يا  هدـمع  شقن  مهـس و  هک  نمی  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  زاـس  هنیمز  بـالقنا  یعیبـط ،  روطب  نآ .  شقن  اـما 
هب تسا  نکمم  هکلب  دنک . یمن  یفن  ار  نآ  دوجو  تایاور ،  رد  شقن  نیا  ندشن  دای  و  دراد .. زاجح  بالقنا  هب  ندـناسر  يرای  ترـضح و 

هکم و رد  هک  يا  یناسنا  يورین  هک  تفگ  میهاوخ  ترضح  نآ  تضهن  ثحبم  رد  يدوزب  ام  دشاب و  نآ  هب  ندیـسرن  نایز  ظفح و  تهج 
دوب . دنهاوخ  يو  ینمی  يزاجح و  ناروای  زا  یساسا  هدمع و  روطب  تسا ،  ع )   ) يدهم ترضح  هاپس  هدنهد  لیکشت  دنک  یم  مایق  زاجح 

قارع :  رد  زاس  هنیمز  ياه  ینمی  شقن  اما 
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لمع دراو  ینایفس  اب  ییورایور  تهج  یناریا  ینمی و  ياهورین  دوش . یم  قارع  دراو  يو  اب  ینایفـس  دربن  یپ  رد  ینمی  دیوگ : یم  تایاور 
زا اریز  تسا ،  یناریا  ياهورین  زا  ینابیتشپ  شقن  ینایفـس  دربن  رد  نمی  ياـهورین  شقن  هک  دوش  یم  رهاـظ  نینچ  تاـیاور  زا  دـنوش و  یم 

ینمی ایوگ  و  دنتسه . بیعش  یناسارخ و  نارای  ینعی  نیمز  قرشم  مدرم  ینایفـس ،  اب  ریگرد  فرط  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  رابخءا  نحل 
دندرگ . یم  زاب  نمی  هب  نانآ  هب  ندناسر  يرای  زا  سپ  اه 

روطب یلو  دـنا  هتخاسن  ناشنرطاخ  ارنآ  تایاور ،  هچ  رگ   ، تشاد دـنهاوخ  یـساسا  شقن  اه  ینمی  زاجح ، رب  هوالع  جـیلخ ،  هقطنم  رد  اـما 
تـسد رد  جـیلخ  هزوح  ياـهروشک  زاـجح و  نمی و  یئاورناـمرف  یتسیاـب  هقطنم ،  ياـیفارغج  روهظ و  ثداوح  دـنور  هب  هجوـت  اـب  یعیبـط 

دریگ . رارق  ع )   ) يدهم ترضح  وریپ  نمی ،  ياهورین 
ياه شفرد  یناـسارخ و  شفرد  هک  یلاـح  رد  تسا ؟  رت  شخب  تیادـه  یناـسارخ  شفرد  زا  ینمی  شفرد  ارچ  هکنیا  نوماریپ  ثحب  اـما 

هلیسوب ار  دوخ  نید  دنوادخ  دنوش و  یم  بوسحم  دیهش  اهنآ  ناگدش  هتشک  هدش و  فیصوت  تیاده ،  شفرد  هب  یلک  روطب  قرـشم  لها 
هک دوب ، دنهاوخ  وا  صاخ  نارای  و  ع )   ) يدهم ترضح  نارواشم  ناریزو و  نایناریا  زا  يدایز  اتبسن  دادعت  هکنآ  اب  دیامن .. یم  يرای  نانآ 
یم رب  دوخ  شترا  لک  یهدـنامرف  تمـسب  ار  يو  ع )   ) يدـهم ماما  هک  تسا  حـلاص  نب  بیعـش  یناریا ،  ياهورین  هدـنامرف  نانآ  هلمج  زا 

اب نانآ  یهگنآو  تسا  یلاعف  عیسو و  شقن  اه ، حطس  مامت  رد  ع )   ) يدهم ترضح  مایق  يزاس  هنیمز  رد  نایناریا ،  شقن  هکنآ  اب  دنیزگ و 
شقن رد  ار  نآ  ام  دنراد و  یصاخ  يرترب  دوب ، دهاوخ  نانآ  مایق  هلیسوب  ع ،)   ) يدهم ترضح  تضهن  زاغآ  هک  دوخ ، ياهیراکادف  مایق و 

تساهنآ ؟  شفرد  نایناریا و  زا  رت  شخب  تیاده  يو  شفرد  ینمی و  بالقنا  ارچ  نیاربانب  درک . میهاوخ  نایب  روهظ  نارود  رد  نانآ 
ظاـحل زا  رت و  حیحـص  درب  یم  راـکب  نمی  هرادا  یـسایس و  يربـهر  رد  ینمی  هک  يرادا  متـسیس  هک  دـشاب  نـیا  نآ ،  لـیلد  تـسا  نـکمم 

رب ییاه  هبئاش  يراک و  هرابود  یگدـیچیپ و  زا  نایناریا  تلود  هکیلاـح  رد  دـشاب . رت  کـیدزن  مالـسا  يرادا  شور  هب  تیعطاـق  یگداـس و 
بیکرت ندـمت و  تثارو  تعیبط  نمی و  هعماج  يا  هلیبق  یگداس و  تعیبط  هب  یئاورنامرف  هبرجت  ود  نیا  نیب  تواقت  نیاربانب  تسین ،  راـنک 

ددرگ . یمرب  یناریا  هعماج 
صلخم و ياهورین  و  دشاب . عطاق  نآ  یئارجا  هاگتسد  تسایس و  هک  دیآ  رامـشب  رت  شخب  تیاده  ور  نیا  زا  ینمی  بالقنا  تسا  نکمم  و 

روما ءایلوا  هب  مالسا  هک  تسا  یلمعلاروتسد  نامه  نیا  هتبلا  دنک ، اهنآ  هب  تبـسن  دیدش  یگدیـسر  هتـسویپ  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  عیطم 
رد ماما  هدنیامن  رادناتـسا و  رتشا  کلام  هب  ع )   ) نانم ؤمریما  روشنم  رد  هکنانچ  دنیامن  لمع  دوخ  نارازگراک  نادنمراک و  اب  هک  دـهد  یم 

ریگتخـس و دوخ  نادـنمراک  نارازگراک و  هب  تبـسن   )) هک تسا  هدـمآ  ع )   ) يدـهم ترـضح  تافـص  رد  هک  روطنامه  مینیب و  یم  رـصم 
هب تبسن  راکتنایخ  ای  رصقم ، لوئـسم  دننک ، یمن  لمع  یتسایـس  نینچ  ساسا  رب  نایناریا  هکیلاح  رد  دشاب )) یم  نابرهم  نایاونیب  هب  تبـسن 
هک یمالسا  تلود  فیعضت  ثعاب  لمع  نیا  دنسرت  یم  اریز  دننک . یمن  تازاجم  نیریاس  تربع  تهج  ماع ،  الم  رد  ار  ناناملـسم  حلاصم 

ددرگ . تسا  مالسا  تیدوجوم  رهظم 
ناوارف و يوناـث  نیواـنع  تیاـعر  مالـسا  یناـهج  حرط  هئارا  رد  هک  دـشاب  رت  هدـننک  تیادـه  تهج  نیا  زا  ینمی  شفرد  دراد ، لاـمتحا  و 

تساهنآ .  تیاعر  هب  مزلم  دقتعم و  ناریا  یمالسا  بالقنا  هکیلاح  رد  دنک . یمن  ار  یللملا )  نیب  تاررقم  و   ) ینونک میهافم  اه و  یبایزرا 
امیقتسم هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دراد  يرتشیب  يرگ  تیاده  رگا  ینمی  بالقنا  هک  تسا  نیا  تسا  هدیدنسپ  یساسا ،  لیلد  ناونعب  هچنآ  اما 
نینچمه دوش ، یم  هدرمـش  ترـضح  نآ  تضهن  حرط  ورملق و  کفنیال  زج  ددرگ و  یم  رادروخرب  ع )   ) يدهم ترـضح  ياهدومنهر  زا 

هک تساه  ینمی  بالقنا  هب  طوبرم  تایاور  رما  نیا  دی  ؤم  دـنک . یم  دومنهر  تخانـش و  بسک  دوش و  یم  لئان  شترـضح  رادـیدب  ینمی 
ار امـش   )) و دنک )) یم  تیادـه  قح  يوسب  : )) دـیامن یم  فیـصوت  تارابع  نیا  اب  دیاتـس و  یم  ار  ینمی  صخـش  ینعی  نمی  بالقنا  ربهر 

دهاوخ شتآ  لـها  دـنک  نینچ  هک  یـسک  تسین و  زیاـج  نآ  زا  یچیپرـس  یناملـسم  چـیه  يارب   )) هکنیا و  دـناوخ )) یم  ناـتبحاص  يوسب 
ناروای دـننام  تسا ،  هدـیدرگ  مومع  زا  شیاتـس  نآ ،  ناربهر  شیاتـس  زا  شیب  نآ  تاـیاور  رد  ناـیناریا  زاـس  هنیمز  بـالقنا  اـما  دوب ...))
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ياه شفرد  ناهدنامرف  هیقب  هب  تبسن  تایاور ،  هب  هجوت  اب  هک  حلاص  نب  بیعش  زجب ، قرـشم  زا  یموق  قرـشم و  لها  هایـس و  ياه  شفرد 
تسا .  هتفرگ  رارق  شیاتس  دروم  مق  زا  يدرم  سپس  یناسارخ و  دیس  نآ  زا  سپ  دراد و  يا  هژیو  يرترب  زایتما و  هایس ، 

ضرف رگا  یتح  نایناریا ،  زاس  هنیمز  بالقنا  ات  تسا  رتکیدزن  ع )   ) ماـما روهظ  تضهن  هب  ینمی  بـالقنا  هک  تساـنعم  نیا  دـی  ؤم  راـبخءا 
نایناریا بالقنا  هکیلاح  رد  دـشاب . یم  هدـش  هداد  هدـعو  ینمی  زاس  هنیمز  يرگید  ینمی  هکنآ  ای  دـنک  یم  مایق  ینایفـس  زا  لبق  ینمی  مینک 

عورـش نیب  هلـصاف  و  تسا ))  قرـشم  زا  نآ  راغآ   )) هک دـشاب  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  مایق  تضهن و  زاغآرـس  هک  مق  زا  يدرم  تسدـب 
هیاپ رب  یبالقنا  نینچ  زاغآ  و  دماجنا ... یم  لوطب  دـنک ، هدارا  ادـخ  هچنآ  ای  لاس و  هاچنپ  ای  تسیب  بیعـش  یناسارخ و  نیب  اهنآ و  بالقنا 
ماما هیحان  زا  میقتـسم  روطب  ینمی  بالقنا  هک  هنوگنآ  صلاخ  كاپ و  یتیعقوم  زا  دراد و  رارق  نانآ  یـسایس  ناگدـنیامن  اـهقف و  داـهتجا و 

تسین .  دنم  هرهب  هتفای ،  دومنهر  ع )   ) يدهم
جورخ هتـشذگ  تاـیاور  دـشاب . رظن  دروم  هدـش و  هداد  هدـعو  ینمی  یمود ،  هدوب و  ددـعتم  ینمی  تسا  نکمم  هکنیا  هراـبرد  رگید ، هتکن 

يرگید تایاور  و  تسا .  هدرک  نایب  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  لاس  ینعی  ینایفـس ،  ندش  رهاظ  اب  نامزمه  تحارـص  اب  ار  دوعوم  ینمی 
دیوگ : یم  هک  دراد  دوجو  ع )   ) قداص ماما  زا  حیحص  دنس  اب 

( 183 .(( ) دننک یم  مایق  ینایفس  زا  لبق  ینمی  يرصم و  ))
زا وا  ریغ  و  مق ))  زا  يدرم   )) هکنانچمه دوب ، دهاوخ  دوعوم  ینمی  زاس  هنیمز  هک  دـشاب  لوا  ینمی  صخـش  نیا  یتسیاب  تیاور ،  نیا  هب  انب 

دوب . دنهاوخ  دنا ، هدش  هداد  هدعو  ود  ره  هک  بیعش  یناسارخ و  زاس  هنیمز  قرشم ،  لها 
ینالوط ياهلاس  ای  وا و  زا  لبق  یکدنا  تسا  نکمم  هتبلا  دنک . یم  نییعت  ینایفس  زا  شیپ  تیاور ،  نیا  اهنت  ار  لوا  ینمی  جورخ  ماگنه  اما 

ملاعلا  هللاو  دشاب .
تفگ :  هک  تسا ،  هدومن  تیاور  نینچ  ع )   ) قداص ماما  زا  ارنآ  ةرارز  نبدیبع  هک  تسا  ءاعنص )) رد  هنیع  رساک   )) ربخ رگید ، بلطم 

(184  ) هنیع رـساک  هکیلاح  رد  دنک  یم  جورخ  هنوگچ  وا  دومرف : دش . هتفگ  نخـس  ینایفـس  دروم  رد  ع ))   ) قداص ماما   ) هللادبع وبا  دزن  ))
( 185  .(( ) تسا هدرکن  جورخ  زونه  ءاعنص  رد 

لامتحا دشاب و  حیحص  نآ  دنـس  دیاش  هدمآ و  ینامعن  تبیغ  باتک  نوچمه  لوا  هجرد  عبانم  رد  هک  تسا  هجوت  لباق  تایاور  زا  ربخ  نیا 
نکمم میدرک و  رکذ  هکنانچ  تسا  هدش  هداد  هدـعو  ینمی  زاس  هنیمز  هک  دـشاب  لوا  ینمی  دوش  یم  رهاظ  ینایفـس  زا  لبق  هک  يدرم  دراد 

 ( ع  ) قداص ماما  هیحان  زا  يزمر  نایب  کی  دـناوت  یم  اهنآ  نیرتهب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هنیع ))  رـساک   )) ریـسفت رد  لامتحا  دـنچ  تسا 
. ددرگ یمن  راکشآ  دوخ  تقو  رد  زج  نآ  يانعم  هک  دشاب 

روهظ نارود  رد  نآ  ثداوح  رصم و 

روهظ  نارود  رد  نآ  ثداوح  رصم و 
روهظ  نارود  رد  نآ  ثداوح  رصم و 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
حتف تهج  ناناملـسم  هب  ص )   ) ربمایپ هدـنهد  تراشب  تایاور  تسخن  تسا ..  ددـعتم  هدـش  دراو  رـصم  نوماریپ  هک  ییاهدـماشیپ  تایاور 
روهظ نامز  ثداوح  هرخالاب  نایمطاف و  بالقنا  ثداوح  رد  رصم  رب  اه  یبرغم  يالیتسا  هب  طوبرم  تایاور  هب  دسرب  ات  نانآ ،  تسدب  رصم 

دوش . یم  نایب  ع ،)   ) يدهم ترضح 
هب طوبرم  تایاور  رد  اریز  تسا .  هتخیمآ  مه  رد  اهدماشیپ  نایب  عبانم  رد  یمطاف  تلود  سیـسءات  ثداوح  اب  روهظ  نامز  ياهدـماشیپ  اما 
نآ نتسویپ  رب  تلالد  هک  تسا  یتیاور  دوجو  نآ ،  صیخشت  هار  و  دوش .. یم  هدید  زین  رصم  هب  یبرغم  هاپـس  دورو  ع ،)   ) يدهم ترـضح 
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دشاب . هتشاد  نآ  ریغ  ینایفس و  جورخ  دننام  ترضح ،  روهظ  نامز  ياه  هثداح  هب  ینیعم  هثداح  هب  نتسویپ  ای  روهظ و  نامز  هب 
زا ثداوح  نآ  دیدرت  نودب  تسا  هدرک  ناونع  رـصم  رد  ار  ییاهدماشیپ  هک  دنام  یم  ام  تسد  رد  یتایاور  هلـسلس  طقف  قیقد ،  هظحالم  اب 

تساهنآ .  زا  يوق  لامتحا  هب  ای  هدوب و  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  نامز  ياهدماشیپ  هلمج 
ةراشب باتک  رد  هکیروطب  تیاور  نیا  هک  تسا  روشک  نآ  مدرم  تسدـب  رـصم  ياورنامرف  ندـش  هتـشک  هب  طوبرم  تاـیاور  هلمج ،  نآ  زا 

تسا .  هدمآ  ع )   ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونعب  دوش ، یم  هدید  دیفم  داشرا  زا  لقن  هب  مالسالا ص 175 
و دنـشک )) یم  ار  دوـخ  تاداـس  رـصم  لـها  : )) دـیوگ یم  هـکنیا  نآ  تـسا و  مدرم  دزناـبز  اـم  ناـمز  رد  هـک  دراد  دوـجو  يرگید  ریبـعت 

نیا رد  تاداس  اریز  تسا  هابتشا  نیا  هک  دنهد  یم  قیبطت  تاداس ))  رونا   )) لتق رب  ارنآ  هک  ( 186  (( ) تاداس روشک  رب  ناگدرب  يالیتسا  ))
یم ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  زا  يو  لتق  هک  يا  يرـصم  ياورنامرف  تسین و  صاخ  مسا  تسا و  ءاس  ؤر  يانعم  هب  تایاور ، 

تـسا نکمم  دزاس و  یم  ناشن  رطاخ  رـصم  هب  ار  رتشیب  ای  هاپـس  کی  دورو  تیاور ،  نیا  هکنانچ  دیآ . یم  دوجوب  هثداح  نآ  یپ  رد  دشاب 
اب نامزمه  رصم  ياورنامرف  ندش  هتشک  دیوگ : یم  تایاور  زا  یخرب  درک ، میهاوخ  نایب  ارنآ  يدوزب  هک  دشاب  یبرغم  ای  یبرغ و  هاپـس  نآ 

لوـقلا  )) باـتک زا  لـقن  هب  مالـسالا ص 185  ةراـشب  باـتک  رد  نـینچمه  دـهد ، یم  خر  ماـش ،  مدرم  تسدـب  ماـش  مکاـح  ندـش  هتـشک 
دنوش )). یم  هتشک  رصم  مکاح  ماش و  ياورنامرف  يو  زا  لبق   : )) مهدزناش راتفگ  تسا :  هتفگ  هک  هدمآ  رجح  نیا  هتشون  رصتخملا ))

ابیرقت دـنک ، یم  جورخ  ینایفـس  زا  لبق  رـصم ، زا  یبالقنا  يدرم  دـیوگ  یم  هک  یتیاور  اب  رـصم  ياورنامرف  لـتق  رگناـیب  تیاور  نیب  زین  و 
دراد . دوجو  يا  هطبار 

تسا .  هدمآ  راونالاراحب  رد 
( 187 .(( ) دننک یم  مایق  جورخ  ینمی  يرصم و  ینایفس ،  زا  شیپ  ))

رصم رد  یـشبنج  وا  دیوگ  یم  تایاور  یخرب  هک  دشاب  یهاپـس  هدنامرف  ینعی  ناهدنامرف ،  هدرکرـس  تسا  نکمم  يرـصم  صخـش  نیا  و 
دنک . یم  گنج  نالعا  هدومن و  داجیا 

دنک . یم  توعد  ص )   ) ربمایپ لآ  يوسب  ار  مدرم  یبرغ ،  ياهورین  دورو  زا  لبق  يو  هکنیا  هب  هدش  دای  بلطم ،  نیا  رگید  یتیاور  رد 
ار مدرم  یصخش  نآ  زا  لبق  و  دوش ، یم  رارقرب  ینایفس  یئاورنامرف  دنوش ، یم  دراو  هکنیمه  دنروآ  یم  موجه  رصم  يوس  هب  برغ  لها  ))

( 188 .(( ) دیامن یم  توعد  ص )   ) ربمایپ لآ  يوسب 
کی هن  دنشاب  رفن  هس  دیامن  یم  ص )   ) ربمایپ تیب  لها  هب  توعد  ار  مدرم  هک  يدرم  ناهدنامرف و  هدرکرس  يرصم و  درم  دراد ، لامتحا  و 

صخش . 
 ( ع  ) يدهم ترضح  روهظ  زاس  هنیمز  هک  تسا  یمالـسا  یبالقنا  رـصم و  رد  شبنج  مایق و  رگناشن  هتفر  مه  يور  تایاور  نیا  لاح  ره  هب 
اب هک  دهد  یم  خر  یلخاد  بالقنا  لوحت و  رصم  رد  دراد و  تلالد  يدنمورین  يوق و  یمالـسا  وج  دوجو  رب  لقادح  ای  دشاب . یم  اجنآ  رد 

دراد . طابترا  یناهج  یجراخ و  حلص  گنج و 
ياه هناشن  هرابرد  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  هکنانچ  تسا ،  رـصم  یحاون  فارطا و  رب  نایطبق  هبلغ  اهدماشیپ ، ثداوح و  هب  طوبرم  تایاور  زا  و 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) يدهم روهظ 
( 189 (( ) رصم فارطا  رب  نایطبق  نتفای  الیتسا  ))

رـصم زا  تینما  : )) دـنک یم  تیاور  هر )   ) رذوـبا زا  دوـخ  یطخ  هخـسن  رد  ار  نآ  داـمح  نبا  هک  دـشاب  نیا  نآ ،  زا  روـظنم  تسا  نکمم  و 
. دروآ مهارف  ار  نآ  هک  تسین  ییاوشیپ  دور ، یم  تسد  زا  تینما  هک  ماگنه  نآ  رد  متفگ :  رذوبا  هب  دیوگ  یم  هجراخ  ددنب . یم  رب  تخر 

هک  تسا  نیا  هدرک  تیاور  زین  بعک  زا  ار  هچنآ  و  ( 190 (( ) دوش یم  هدیشاپ  مه  زا  نآ  ماظن  هکلب  ریخ ، تفگ : 
دشاپ )). یم  مه  زا  رتش  نیگرس  نوچ  رصم  ))
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یحاون یخرب  دننک و  یم  یچیپ  رس  نآ  تموکح  زا  دننز و  یم  رهش  نآ  رد  بوشآ  شروش و  هب  تسد  رـصم  ياه  یطبق  هکنیا ،  هصالخ 
کیرحتب یـشکرس  نایغط و  نیا  یعیبط  روطب  و  ددرگ .. یم  رـصم  داصتقا  تینما و  رد  فعـض  شیادیپ  ببـس  رما  نیمه  دـنبای ، یم  هطلس 

هدز ناناملسم  هیلع  یمهم  كرحت  هب  تسد  دوخ  خیرات  رد  نایطبق  هک  درادن  هقباس  هک  ارچ  دوش . یم  یحارط  جراخ  زا  ناناملسم  نانمشد 
تسا .  هداتفا  قافتا  زین  ینونک  رصع  رد  یبیلص و  ياه  گنج  رد  هکنانچ  هدوب  یجراخ  یتردق  يرایب  هکنیا  رگم  دنشاب 

دیوگ : یم  هفیذح  زا  لقن  هب  يرگید  تایاور  یلو  دنک  یمن  هراشا  نآ  تقو  هب  هدش  دای  تیاور  اما 
( 191  (( ) تسا ناما  رد  یناریو  زا  هرصب  ندش  بارخ  ات  رصم ، ))

طـسوت قارع  لاغـشا  زا  دـعب  ای  نایناریا  زاس  هنیمز  تموکح  مایق  زا  دـعب  روهظ ، ناـمز  رد  هرـصب  هدـش  هداد  هدـعو  ندـش  بارخ  ارهاـظ  و 
دش . دهاوخ  عقاو  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  لاس  رد  ینایفس 

 ( ع  ) يدـهم روهظ  ياهتمالع  زا  ار  هناشن  نیا  الومعم  ناگدنـسیون ،  هک  تسا  رـصم  هب  یبرغم  ياهورین  دورو  ثیدـح  تاـیاور ،  هلمج  زا 
رئازجلا و برغم و  تموـکح  لـماش  هک  تسا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  برغم  رگید ، تاـیاور  تیاور و  نیا  رد  برغم  زا  دارم  دـنا و  هدرمش 

تلالد نآ  رب  نشور  روطب  هک  متفاـین  یتیاور  مدومن  تقد  یـسررب و  ار  هطوبرم  تاـیاور  نم ،  هک  اـجنآ  اـت  یلو  ددرگ . یم  سنوت  یبیل و 
تبیغ رد  یتیاور  هب  اما  ما .  هدـید  قبطنم  رـصم  هب  اه  یمطاف  بالقنا  ماگنهب  اه  یبرغم  ياـهورین  دورو  رب  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت  هکلب  دـنک ،

بحاـص برغم و  لـها  هن  تسا  هدـش  داـی  برغ  لـها  اـجنآ  رد  تسا .  عباـنم  نیرتربـتعم  نیرتمیدـق و  زا  هک  مدروـخرب  یـسوط ص 278 
دنا . هدرک  لقن  برغم ))   )) هابتشا هب  نارگید  رفن ، ود  نیا  ریغ  اما  دنا . هدومن  لقن  وا  زا  مالسالا  ةراشب  راونالاراحب و 

یتیاور زا  هرقف  کی  نآ  دنک و  یم  صخشم  قشمد  رد  ینایفـس  جورخ  زا  لبق  یکدنا  رـصم  هب  ار  برغ  لها  دورو  ماگنه  تیاور ،  نیا  و 
دیوگ : یم  هک  تسا  هر )   ) رسای رامع  زا  ینالوط 

دـننک و یم  جورخ  رـصم  يوس  هب  برغ  لها  تسا ...  ییاه  هناشن  ياراد  هک  دوش  یم  رارقرب  نامزلارخآ  رد  ناتربمایپ  تیب  لـها  تلود  ))
ددرگ )). یم  رارقرب  ینایفس  تموکح  دنوش  یم  رصم  لخاد  هک  نیمه 

هب برغ  هملک  دنا و  هدرک  لقن  وا  زا  دـعب  نایوار  هک  دـشاب  یتیاور  عبنم  لصا و  لاس 460 ) يافوتم   ( ) هر  ) یـسوط تیاور  هک  تسین  دیعب 
دشاب . هدش  هابتشا  برغم 

یم نآ  كرحت  بجوم  دهد و  یم  خر  رصم  رد  هک  تسا  يا  هثداح  یپ  رد  یبرغم ،  ای  یبرغ  ياهورین  دورو  هک  میهد  یم  حیجرت  ام  هتبلا 
دنوش قفوم  هچنانچ  دنوش و  رصم  لخاد  دننک  یم  یعس  هک  دنتـسه  اهیرـصم  فلاخم  مالـسا و  دض  اهورین  نآ  هک  دسر  یم  رظنب  ددرگ و 

زا لبق  هام  دنچ  ینایفـس  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوب . دهاوخ  ماش  نیمزرـس  رب  وا  طلـست  قشمد و  رد  ینایفـس  جورخ  هناشن  دندرگ  دراو  رـصم  هب 
دشاب . یم  نآ  هب  کیدزن  ای  روهظ و  لاس  رد  اهورین  نیا  ندمآ  دنک ، یم  جورخ  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ 

لامتحا دنز و  یم  تیانج  هب  تسد  هام  راهچ  ددرگ و  یم  اجنآ  دراو  دوش و  یم  ریگرد  رصم  لها  اب  ینایفس  دیوگ : یم  تایاور  زا  یخرب 
تسا و هدـشن  نآ  هب  يا  هراـشا  کـی  هجرد  عباـنم  رد  اریز  تسا .  ینایفـس  دروـم  رد  زیمآ  هغلاـبم  ثیداـحا  زا  تیاور  نیا  هـکنآ  رت  يوـق 

رصم اب  ای  تسا و  رصم  لها  هک  تسا  عقبءا  دناسر  یم  لتقب  قشمد  رد  ار  وا  ینایفس  هک  یسک  نآ  دیوگ ، یم  تایاور  زا  یضعب  هکیروطب 
ملاعلا .  هللاو  دراد ، يا  هطبار 

هیاـبع تیاور  رد  بلطم  نیا  دـهد و  یم  رارق  دوخ  یغیلبت )  هاـگیاپ   ) ربنم ار  رـصم  ع )   ) يدـهم دـیوگ : یم  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تیاور 
تسا :  هدش  دراو  نینچ  ع )   ) یلع زا  يدسا 

ار قشمد  منک و  انب  يربنم  رصم  رد  دومرف : مدوب  هداتـسیا  نم  و  هیکت )  لاح  رد   ) درک یم  هیئاوکـش  هکیلاح  رد  ع )   ) نانم ؤمریما  مدینـش  ))
 : متفگ دـیوگ : یم  هیابع  منار .  یم  ار  اه  برع  بوچ  نیا  اب  منک و  یم  نوریب  یبرع  ياهرهـش  مامت  زا  ار  يراصن  دوهی و  مزاـس و  ناریو 

نینچ نم  رابت  زا  يدرم  یتفر !  اطخ  هب  هیاـبع ،  يا  تسا  دـیعب  دومرف : يوش ؟  یم  هدـنز  گرم  زا  سپ  اـیوگ  هک  یهد  یم  ربخ  يا  هنوگب 
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( 192 .(( ) دنک یم 
تسا .  هدش  دراو  نینچ  شنارای  و  ع )   ) يدهم ترضح  دروم  رد  ع )   ) یلع زا  زین  و 

يارب هداد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  دور و  یم  الاب  اجنآ  ربنم  رب  ترضح  دنوش و  یم  راپـسهر  رـصم  يوس  هب  شنارای )  يدهم و   ) هاگنآ ))
یم روراب  ناتخرد  دراب و  یم  ورف  ار  دوخ  تمحر  ناراـب  نامـسآ  ددرگ و  یم  مرخ  داـش و  تلادـع  رثا  رد  نیمز  دـیوگ : یم  نخـس  اـهنآ 

ناما نما و  رد  یـشحو  تاناویح  دـیارآ  یم  نیمز  لها  يارب  هایگ  لگ و  اب  ار  شیوخ  هرهچ  هداد و  نوریب  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دـنوش و 
یم هدـنکفا  نانم  ؤم  ياهلد  رد  شناد  رون  دـنزادرپ ، یم  ارچ  هب  یلها  نایاپ  راهچ  دـننام  نیمز  يور  ياـههار  رد  هکیروطب  دـنرب  یم  رـسب 

زا ار  مادـک  ره  دـنک  زاین  یب  دـنوادخ  و   )) هیآ زور  نآ  رد  درادـن  دوخ  دنمـشناد  ردارب  هب  یملع ،  زاـین  ینم  ؤم  چـیه  هک  يا  هنوگب  دوش ،
( 193 .(( ) دنک یم  ادیپ  قادصم  دوخ )) شیاشگ 

یغیلبت یملع و  هاـگیاپ  ع )   ) يدـهم ترـضح  تسدـب  مالـسا ،  یناـهج  تموکح  رد  رـصم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تیاور  ود  نیا  زا 
یم هناور  رـصم  يوسب  هاگنآ   )) و درک )) مهاوخ  انب  يربنم  رـصم  رد   )) ترابع هب  هجوت  اب  هژیوب  دـش .. دـهاوخ  ناهج  رد  يا  هدـش  هتخانش 

تیبثت اـی  اـجنآ  حـتف  يارب  هن  اـما  دـنوش  یم  رـصم  یهار  شناراـی  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  ینعی  دور )) یم  ـالاب  اـجنآ  ربنم  رب  وا  دـنوش و 
ناونع هب  ار  اجنآ  ور  نیا  زا  دنک  یم  لابقتسا  مهادف )  انحاورا   ) شنارای ماما و  زا  رصم  هک  تهج  نیدب  هکلب  اجنآ ، رد  ترـضح  تموکح 

مایپ هکنیا  يارب  زین  تسا و  هداد  هدـعو  نادـب  ع )   ) نانم ؤمریما  شراوگرزب  دـج  هکناـنچ  هدومن ،  باـختنا  شیوخ  هباـطخ  یـسرک  ربنم و 
، دـشاب یم  ناهج  هب  ترـضح  نآ  مایپ  لاسرا  هاگیاپ  ملع و  یـسرک  رـصم  هکنیا  و  دـیامن . هجوتم  ناهج  رـصم و  لـها  هب  اـجنآ  زا  ار  دوخ 

شناد اریز  دراد ، تلالد  نآ  رب  تیاور  نیا  دـنبای و  یم  تسد  نادـب  نامز  نآ  رد  هک  درادـن  ناناملـسم  یملع  حطـس  اب  یتافانم  هنوگچیه 
تسا .  یبسن  يرما 

، دراد نآ  ریغ  شناد و  زا  يرئاخذ  اه و  هنیجنگ  رـصم  مارها  زا  مره  ود  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  تسا  ربخ  نیا  تایاور ،  نیا  هرمز  زا 
نب دمحا  زا  یتیاور  رد  تسا .  هدمآ  ص 5 564  هر )   ) قودص نیدلا  لامک  باتک  دننام  لوا ،  هجرد  عبانم  رد  نآ ،  هب  طوبرم  تیاور  هک 

رگراک رازه  نولوط ،  نبدمحا  رسپ  هک  تسا  هدمآ  يرـصم  مساق  نبدمحم  زا  دشاب  یم  هر )   ) رـسای رامع  نادنزرف  زا  هک  ینارعـش  دمحم 
دوب یترامع  نآ  تشپ  رد  هک  دندروخرب  نیرمرم  یگنـس  هب  نانآ  ماجنارـس  دنبایب ، ار  مره  رد  هدومن و  شواک  ات  تشامگ  راکب  لاسکی  ار 

نم : )) دناوخ دوب  رـصم  هنعارف  زا  یکی  نابزب  هک  ار  گنـس  هتـشون  هشبح ،  زا  یحیـسم  یـشیشک  نکل  دـننک ، بارخ  ار  نآ  دنتـسناوتن  هک 
يزیچ نیا   : )) تفگ نولوط  نبا  مداهن ))  تعیدو  هب  نآ  رد  ار  دوخ  رئاخذ  اهجنگ و  مدرک و  انب  ار  مره  ود  نیا  متخاس و  ار  ینارب  مارها و 

رد دش )) هدراذگ  نآ  لوا  ياج  هب  گنـس  هتخت  نآ  سپـس  دناد ، یمن  ار  نآ  هراچ  هار و  ص )   ) دـمحم لآ  مئاق  زج  سک  چـیه  هک  تسا 
مـشچب نآ  رد  زین  یهجوت  لباق  توق  طاقن  لاح ،  نیع  رد  اما  دشاب  نایوار  یخرب  هدوزفا  دـیاش  هک  دراد  دوجو  یفعـض  طاقن  تیاور  نیا 

ملاعلا .  هللاو  دروخ . یم 
زا رکاسع ) نبا  خیرات  زا  لقن  هب  ص 200   ) ناهرب باتک  رد  ارنآ  لامعلازنک  هدنسیون  هک  تسا  رـصم )) سنخءا   )) تیاور هلمج ،  نآ  زا  و 

دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )   ) ربمایپ
یم تردـق  هب  هک  دراد  دوـجو  رـصم  رد  هیما )  ینب  زا  ص 131 : يوانم ج 4  ریدـقلا  ضیف  باـتک  رد  و   ) سنخءا ماـنب  شیرق  زا  يدرم  ))
اجنآ رد  دروآ و  یم  هیردنکـسا  هب  ار  نایمور  دزیرگ و  یم  مور  هب  دوش و  یم  هتفرگ  وا  زا  تردق  ای  دنوش و  یم  زوریپ  وا  رب  هاگنآ  دسر ،
هیما ینب  زا  دارم  و  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  ثداوح  اه ، هثداح  زا  روظنم  تسا و  هثداح  نیتسخن  نیا  دزادرپ و  یم  دربن  هب  ناناملـسم  اب 

.(( دشاب یم  اهنآ  یشم  طخ و  ، 
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روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
شبنج تایاور  اب  دـش ، نایب  هک  هنوگنامه  اما  تسا .  هدـمآ  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  ددـعتم  تایاور  نمـض  رد  اه  یبرغم  رکذ 

ثداوح و هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  و  تسا .  هدـیدرگ  طولخم  دـننک ، یم  لقن  نآ  عوقو  زا  لبق  ار  نآ  تایاور  ناناملـسم  هک  ناـیمطاف 
دور . یم  رامشب  ص )   ) ربمایپ توبن  لئالد 

اه یمطاـف  شبنج  اـب  يا  هطبار  هنوگچیه  دراد و  تحارـص  ترـضح ،  روهظ  ناـمز  رد  اـه  یبرغم  شبنج  هراـبرد  تاـیاور  زا  یخرب  یلو 
زا دتفا .. یم  قافتا  ع )   ) يدهم ماما  روهظ  نامز  رد  شبنج  نیا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  تسد  رد  نآ  ریغ  رد  نآ و  رد  يدهاوش  یتح  درادـن .

ياج رد  هکنیا  هچ  دوش ، یم  عقاو  ینایفـس  تکرح  زا  لبق  یکدنا  هک  تسا  ندرا  هیروس و  هب  یبرغم  شترا  دورو  تایاور  اهنآ ، نیرتزراب 
میدرک .  هراشا  نآ  هب  دوخ 

ماش و نیمزرس  رسارس  رد  گنر ،  درز  ياه  شفرد  ای  یبرغم و  ای  برغم  زا  یناراوس  ای  برغم ،  لها  ای  یبرغم ،  ياهورین  يارب  ثیداحا ، 
یطخ هخـسن  رد  ار  نآ  دامح  نبا  هک  یتیاور  دننام  ... دنک یم  دای  ار  ییاه  شقن  قارع ،  روشک  هیکرت و  قارع و  ياهزرم  رد  ایـسیقرق  دربن 

تسا :  هدروآ  دوخ 
رب ياو  سپ  هدروخ ،  تسکش  هاپـس  زا  اجنآ ، نانکاس  رب  ياو  دننک . یم  دروخرب  رگیدکی  اب  ماش  لد  رد  هایـس  درز و  ياه  شفرد  یتقو  ))

( 194  (( ) نوعلم يامیس  دب  درم  زا  اهنآ  رب  ياو  بلاغ و  هاپس  زا  ماش 
تسا :  هدمآ  هخسن  نیمه  رد  و  تسا .  ینایفس  هژیو  ياه  تفص  زا  نوعلم  يامیس  دب  درم 

ات دنزادرپ  یم  راتشک  گنج و  هب  دننک و  یم  دروخرب  رگیدکی  اب  هرطینق  رهش  رد  درز  ياه  شفرد  نارادفرط  هایس و  ياه  شفرد  نارای  ))
، دنیآ یم  دورف  ندرا  رد  برغم  ياهورین  نوچ  دنک و  یم  جورخ  قرـشم  لها  رب  ینایفـس  ماگنه  نیا  رد  دندرگ ، یم  نیطـسلف  دراو  هکنیا 
دندرگ و یم  رب  دنا  هدمآ  هک  اج  نامه  هب  يا  هتـسد  دنوش ، یم  ادج  رگیدـکی  زا  هقرف  هس  تروص  هب  اهنآ  دور و  یم  ایند  زا  اهنآ  هدـنامرف 

( 195 (( ) دنیآ یم  رد  يو  تعاطا  هب  ار  نانآ  دهد و  یم  تسکش  ار  اهنآ  هتخادرپ و  دربن  هب  اهنآ  اب  ینایفس  دننام و  یم  یقاب  يا  هتسد 
تسا :  هدمآ  هخسن  نیمه  رد  و 

رگیدکی هب  داحتا  تسد  هایـس ،  ياه  شفرد  نارادفرط  اب  یئورایور  تهج  ماش  زکرم  رد  هعاضق  ناورم و  ینب  نایبرغم و  هدـنامرف  انامه  ))
( 196 (( ) دنهد یم 

هب هیبش  رایـسب  اهنآ  تکرح  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسدـب  روهظ  نامز  رد  یبرغم  ياهورین  تاکرحت  هب  طوبرم  تایاور  عومجم  زا  هچنآ 
نیمزرس رد  اهنآ  دنوش . یم  هتفرگ  راکب  ترضح ،  روهظ  نازاس  هنیمز  بالقنا  مایق و  هیلع  هک  تسا  یناهج  ای  یبرع و  هدنرادزاب  ياهورین 

بقع ندرا  يوس  هب  دـنروخ و  یم  تسکـش  اهنآ  ربارب  رد  دـنوش و  یم  گنج  دراو  زاس  هنیمز  نایناریا  ینعی  قرـشم  ياه  شفرد  اـب  ماـش 
تشاد .  دنهاوخ  شقن  زین  قارع  رد  اهنآ  تایاور  یخرب  هتفگ  هب  میتفگ و  نخس  باب  نیا  رد  ماش  ثداوح  رد  هکنانچ  دننک  یم  ینیشن 

دوس و هب  ناـنآ  شقن  رب  یتلـالد  هنوگچیه  ندوـب ،  هصـالخ  نیع  رد  ایـسیقرق ، دربـن  رد  یبرغم  ياـهورین  تکرـش  هب  طوـبرم  تاـیاور  اـما 
دربن رد  ریگرد  ياهفرط  مامت  اریز  مینک ،  روصت  ینایفس  راداوه  هچ  ینایفس و  ربارب  رد  ناکرت  رادفرط  ار  اهنآ  هچ  درادن ، مالسا  تحلـصم 

دنا . هدیدرگ  فیصوت  رگمتس  هدش و  عقاو  شهوکن  دروم  ایسیقرق 
تلم مالـسا و  تحلـصم  هب  اهنآ  شقن  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  دنام و  یم  یقاب  رـصم  رد  نآ ،  تحـص  ضرف  رب  اهورین  نیا  شقن  طقف 
رـصم شترا  تلم و  مایق  هنارگ و  راثیا  تایلمع  عنم  زا  رـصم  تلود  هک  یماگنه  اهنآ  شقن  نیرتمهم  میئوگب  تسا  رتهب  هکلب  دشاب ، رـصم 

لمعلا و سکع  ربارب  رد  نایطبق  زا  يرادـساپ  اهنآ  هدـمع  شقن  هکنآ  ای  دوب . دـهاوخ  لیئارـسا  ياهزرم  ظفح  دوش ، یم  زجاـع  دوهی  هیلع 
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رد رصم  تموکح  هک  دنوش  یم  هدرمش  برع  هدنرادزاب  ياهورین  ناونعب  ای  تساهنآ و  هدش  دای  ياه  تکرح  ربارب  رد  ناناملـسم  شنکاو 
یمالـسا تکرح  يریگ  جوا  ربارب  رد  شیوخ  حلـسم  ياـهورین  هدـش  داـی  ینارگن  شیوشت و  دوخ و  یناوتاـن  فعـض و  لـحارم  زا  یخرب 

 . ملعا هللاو  دناوخ ... یم  ارف  ار  اهنآ  ع ،)   ) يدهم ترضح  رادفرط 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  قارع و 

روهظ  نارود  رد  نآ  شقن  قارع و 
روهظ  نارود  رد  نآ  شقن  قارع و 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
نادیم قارع ،  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  تایاور  نآ  زا  تسا ،  هدـش  دراو  يدایز  تایاور  روهظ ، نارود  رد  قارع ،  ثداوح  عاضوا و  نوماریپ 

دراذگ : یم  رس  تشپ  ار  هلحرم  راهچ  تقیقح  رد  روشک  نیا  و  دشاب . یم  ددعتم  ياهورین  نایم  یندشن  مارآ  یشکمشک 
لوا :  هلحرم 

سرت راتشک و  ناماس ،  نآ  رد  دنشاب ، یم  طلسم  قارع  هب  ینالوط  تدم  ناراکمتس  هک  تسا  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  راگزور 
ناراـی روهظ ، نازاـس  هنیمز  ار  روشک  نآ  هک  یناـمز  اـت  دـنهد . یم  تسد  زا  ار  دوـخ  شمارآ  مدرم  هک  دـیآ  یم  شیپ  ریگارف  یتـشحو  و 

دننک . یم  دازآ  هایس  ياه  شفرد 
مود :  هلحرم 

رادـفرط حانج  زاس و  هنیمز  ياهیناسارخ  رادـفرط  حانج  نیب  نآ ،  رد  ذوفن  يارب  شکمـشک  دوجو  روشک و  نآ  رد  یمالـسا  ماـظن  یئاـپرب 
تاماش .  ياورنامرف  ینایفس 

موس :  هلحرم 
، روشک نیا  هب  روهظ  زاس  هنیمز  نایناریا  اه و  ینمی  نایهاپس  دورو  سپـس  وا و  هلیـسوب  مدرم  تیذا  رازآ و  ینایفـس و  طسوت  قارع  لاغـشا 

دننار . یم  نوریب  قارع  زا  ار  نانآ  هداد و  تسکش  ار  ینایفس  ياهورین  هک 
مراهچ :  هلحرم 

نداد رارق  نانآ و  ریغ  یـشروش و  ياهکهورگ  ناینایفـس و  دوجو  ثول  زا  نآ  ندومن  كاپ  و  ع )   ) يدـهم ماما  طـسوت  قارع  ندـش  دازآ 
ترضح .  نآ  طسوت  یئاورنامرف ،  زکرم  رارقتسا و  لحم  ناونعب  اجنآ 

هلمج زا  هک  ینابصیش  جورخ  دننام : تسا  هدش  دراو  دیآ  یم  دوجوب  هلحرم  راهچ  نیا  لالخ  رد  هک  یثداوح  نوماریپ  زین  يرگید  تایاور 
هفوک تشپ  رد  احلـص  زا  رگید  نت  داتفه  اب  هارمه  هیکز  سفن  ندیـسر  تداهـشب  و  تسا .  ینایفـس  زا  لبق  ع )   ) يدهم ترـضح  نیفلاخم 

هرـصب و رهـش  نتفر  ورف  لاس و  هس  تدـم  هب  جـح  هب  نتفر  زا  اهیقارع  تیعونمم  تیرکت و  ای  هریزج و  زا  یملـس  فوع  جورخ  و  فجن )  )
هب یبرغ  اـی  یبرغم  ياـهورین  دورو  هلح و  دادـغب و  رد  رگید  ینتفر  ورف  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یکدـنا  نآ  ندـش  بارخ 

هعیـش و جراوخ  زا  ییاهکهورگ  شروش  ینایفـس و  رکـشل  اب  يورایور  تهج  كدـنا  یهورگ  اب  هتـسیاش  راکوکین و  يدرف  ماـیق  قارع و 
رد نابرهش  کیدزن  تسا  يا  هقطنم  هک  دشاب  هرکسد ))  هلیمر  هورگ   )) یشروش هورگ  نیرت  كانرطخ  دیاش  هک  ترضح  نآ  دض  رب  ینس 

قارع .  رد  (، 197  ) یلاید ناتسا 
میزادرپ :  یم  لحارم  نیا  حیضوت  هب  يرادقم  کنیا  و 

مود  لوا و  هلحرم 
هب تبـسن  قارع  روشک  رگمتـس  نایاورنامرف  هیحان  زا  يدـیدش  يراتفرگ  دروخ ، یم  مشچب  هلحرم  نیا  تایاور  رد  هک  یبلطم  نیرت  نشور 
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هدش لقن  هر )   ) يراصنا هللادبع  نبرباج  زا  دوب ، دـهاوخ  هایـس  ياه  شفرد  نارای  نایناریا ،  اب  نایاورنامرف  نیا  فالتخا  روشک و  نآ  مدرم 
تفگ :  هک 

یم رما  نیا  عنام  هک  مجع  هیحان  زا  دومرف : يا ؟  هیحان  هچ  زا  متفگ  دـسرن ، یمهرد  هلغ و  يا  هنامیپ  قارع ،  مدرم  هب  هک  تسا  کـیدزن  ))
( 198 (( ) دنوش

نامه نیا  و  دسر . یمن  نانآ  هب  دـنراد  اهنآ  اب  نایناریا  هک  یگنج  هطـساوب  یلام  ياهکمک  ییاذـغ و  داوم  هک  دوش  یم  نیا  انعم  نیاربانب ، 
تفگ :  هک  تسا  هدش  دراو  نآ  صوصخ  رد  یفعج  رباج  تیاور  هک  تسا  یسرت  یگنسرگ و  يداصتقا و  نارحب 

یطحق سرت و  رباج  يا  دومرف : ترـضح  مدرک ،  لا  ؤس  عوجلا ))  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنلو   )) هفیرـش هیآ  هرابرد  ع )   ) رقاب ماما  زا  ))
 ( ص  ) ربمایپ لآ  نانمـشد  هژیو  ار  نآ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا .  هفوک  رهـش  رد  صاخ  یطحق  اما  دراد ، یمومع  یـصوصخ و  هبنج  ود 

نانآ هب  ماش  رد  هک  تسا  یتشحو  یطحق و  دراد  یمومع  هبنج  هک  ار  هچنآ  اما  دنادرگ و  یم  كاله  ار  نانآ  هلیـسونیدب  تسا و  هداد  رارق 
مایق زا  دعب  سرت  تشحو و  ندیسر  ارف  مئاق و  ترـضح  مایق  زا  شیپ  یطحق  نیا  نامز  دنا ، هتـشادن  دای  هب  زگره  ار  نآ  دننام  هک  دسر  یم 

( 199 (( ) دوب دهاوخ  ترضح  نآ 
تروصب هکنیا  رگم  متفاین ،  ار  یلیلد  دشاب  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  نانمـشد  صوصخم  هدمآ  تیاور  رد  هک  یطحق  هلئـسم  نوماریپ  هتبلا 

دنرب . یم  جنر  تخس  نآ  زا  هدوب و  نآ  راتفرگ  قارع  رد  نارگمتس  تموکح  هک  دشاب  يداصتقا  ینارحب ، 
نآ روهظ  زا  لبق  نآ  دوجو  اب  یتافانم  دریگ ، یم  ارف  ار  ماش  نیمزرـس  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  دعب  هک  یـسرت  تشحو و 

. دبای یم  ینوزف  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  شیپ  تشحو  بارطظا و  نیا  هک  دراد  تحارـص  يدعب  تیاور  درادن و  راوگرزب 
دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا 

دنرب و یم  جنر  هدوب و  باذـع  رد  دوش ، یم  راکـشآ  اهنآ  رب  نامـسآ  زا  هک  یـشتآ  هلیـسوب  ناشناهانگ  رثا  رد  مدرم  مئاق ،  مایق  زا  شیپ  ))
ییاه هناخ  دوش و  یم  هتخیر  اجنآ  رد  هک  ییاه  نوخ  هرصب و  دادغب و  رد  نیمز  نتفر  ورف  دناشوپ و  یم  ار  نامـسآ  هک  یماف  خرـس  هناشن 
دریگ یم  ارف  ار  قارع  لها  هک  یبارطـضا  ناـنچ  دوجو  دـیآ و  یم  دوجوب  ناـماس  نآ  یلاـها  نیب  رد  هک  یتکـاله  ددرگ و  یم  بارخ  هک 

( 200 .(( ) ددرگ یم  اهنآ  شمارآ  بلس  بجوم  هک  يا  هنوگب 
بارطـضا و هکلب  دوش ، ققحم  مه  رـس  تشپ  يا و  هریجنز  روطب  هدمآ  تیاور  رد  هک  يا  هنوگب  اه ، هناشن  تامالع و  نیا  تسین  مزال  هتبلا 
، الثم هن  دشاب  یم  یهلا  هناشن  نآ ،  یخرس  شتآ و  زا  دارم  ارهاظ  دوب و  دهاوخ  ینامسآ  ياه  هناشن  زا  شیپ  نیمز ،  نتفر ،  ورف  تشحو و 

اهراجفنا . شتآ 
تیمکاح نامز  رد  قارع و  رد  هک  ار  ییاهدـماشیپ  ثداوح و  زا  یخرب  دوش ، یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  هک  يدـعب  تیاور 

هدش لقن  کلام  نب  سنا  زا  دـیامن ، یم  نایب  دوش ، یم  عقاو  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  ینایفـس و  زا  شیپ  ناراکمتس 
تفگ :  هک  تسا 

نآ رد  دمآ  دورف  اثارب ))  )) مان هب  يا  هقطنم  رد  تشگ  یمرب  ناورهن  گنج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط یلا  نب  یلع  نانم  ؤمریما  هک  ینامز  ))
تسیرگن نوریب  هب  دوخ  هژیو  هاگیاج  زا  دینش ، ار  نایرکشل  يوهایه  هکنیمه  درب ، یم  رـسب  شیوخ  هعموص  رد  بابح  مانب  یبهار  هقطنم ، 

نیا هدنامرف  و  تسیک ؟  صخش  نیا  درک  لا  ؤس  هدمآ و  نوریب  همیـسارس  عضو  نیا  هدهاشم  اب  يو  دش  نانم  ؤمریما  نایهاپـس  رگ  هراظن  و 
ترضح هب  ار  دوخ  باتش  اب  بابح  ددرگ  یم  رب  ناورهن  گنج  زا  هک  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  دنتفگ : تسا ؟  یـسک  هچ  رکـشل 

نانم ؤملاریما  قحب  هک  نانم !  ؤم  نیتسار  ياوشیپ  يا  وت  رب  دورد  تشاد ،  هضرع  دومن و  نخـس  زاـغآ  داتـسیا و  يو  روضح  رد  هدـناسر و 
ترضح یناد !؟  یم  ارم  مان  هنوگچ  درک : ضرع  متسه ؟  قح  رب  نیتسار و  نانم  ؤملاریما  نم  هک  یتسناد  هنوگچ  دومرف : ترضح  یتسه . 

نم هدب  ار  تتـسد  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  بابح  هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  تخومآ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نم  بیبح  دومرف :
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یصو بلاط  یبا  نب  یلع  وت  تسوا و  هداتسرف  لوسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش 
ودب ترضح  شیوخ  هعموص  رد  تفگ  ینک ؟  یم  یگدنز  اجک  دومرف : لا  ؤس  يو  زا  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤملاریما  یتسه ،  وا  نیشناج  و 

نک يراذگمان  هقطنم  نیا  بحاص  یناب و  مان  هب  ار  نآ  راذگب و  انب  يدجسم  اجنیا  رد  اما  نکم ،  تنوکـس  نآ  رد  دعب  هب  زورما  زا  دومرف :
یم بآ  اجک  زا  ابح  يا  دومرف : ترـضح  سپـس  درک ) يراذـگ  مان  اثارب  نآ  یناب  مان  هب  دومن و  انب  اجنآ  رد  ار  يدجـسم  بیترت  نیدـب  ، )
رفح هب  تقو  ره  نانم  ؤملاریما  يا  درک : ضرع  ینک ،؟  یمن  رفح  یهاچ  همـشچ و  ارچ  دومرف : هلجد ،  زا  اج  نیمه  درک : ضرع  یـشون ؟ 

تخـس یگنـس  هب  ات  درک  رفح  وا  نکب و  یهاچ  اـجنیا  رد  دـندومرف : هراـشا  ترـضح  دوب ، اراوگریغ  روش  نآ  بآ  میدومن  ترداـبم  هاـچ 
زا رت  نیریش  هک  دیشوج  یبآ  همـشچ  نآ  زا  هک  هدنکرب  ياج  زا  ار  گنـس  ترـضح  نآ  دندوبن ، نآ  ندنک  ياج  زا  رب  رداق  هک  دندروخرب 

دجسم نیا  ترواجم  رد  يدوزب  اما  تسا ،  همشچ  نیا  زا  وت  یندیماشآ  بآ  بابح  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دوب . هرک  زا  رتذیذل  لسع و 
داتفه هعمج  بش  ره  رد  هکیئاج  ات  دمآ  دهاوخ  دوجوب  یگرزب  ياهتبیصم  الب و  نوزفا و  نآ  رد  نارگمتس  هک  دش ، دهاوخ  انب  يرهش  وت ،

مدـهنم ار  نآ  دـنروآ و  یم  موجه  وت  دجـسم  هب  دروآ  یم  ور  نانآ  هب  اه  يراتفرگ  الب و  هک  یتقو  دوش  یم  ماجنا  تفع  یفانم  لمع  رازه 
 ، نک انب  يا  هناخ  ار  اجنآ  هاگنآ  دـنک ، یمن  مدـهنم  رفاک  زج  نآ  هک  امن  انب  هرابود  یندرک  انب  نک  انب  اددـجم  ار  نآ  وت  هاگنآ  دـنزاس  یم 
یم قیرح  شوختـسد  نانآ  يزواشک  تالوصحم  دندرگ ، یم  عنم  جح  هب  نتفر  زا  لاس  هس  تدم  دندیزای ، یلمع  نینچ  هب  تسد  هکینامز 

یلاها دنک و  یم  دوبان  ار  نآ  دوش  یم  هک  يرهش  ره  دراو  دنادرگ  یم  طلـسم  نانآ  رب  ار  نانیـشن  هوک  زا  يدرم  ناحبـس  دنوادخ  ددرگ و 
یم یئاسرف  تقاط  ینارگ  یطحق و  لاس  راچد 3  نآ  زا  سپ  ددرگ و  یم  زاب  نانآ  يوس  هب  زین  راب  رگید  دـناسر و  یم  تکـالهب  ار  اـجنآ 

ترامع و تخرد و  هچ  دـشاب  اپرـس  هچ  ره  دوش و  یم  هفوک  دراو  نآ  زا  دـعب  ددرگ ، یم  رب  دـنک و  یمن  اهر  ار  اهنآ  زین  رگید  راب  ددرگ 
رد ددرگ و  دابآ  هرـصب  هک  تسا  ینامز  ثداوح  نیا  همه  دـنک  یم  ماع  لتق  ار  اـج  نآ  مدرم  درب و  یم  نیب  زا  مشخ  اـب  ار  همه  ناـسنا  هچ 

جاجح طسوت  هک  طساو  مانب  دوش  یم  يرهش  لخاد  سپس  دوب  دهاوخ  هرصب  يدوبان  نامز  ماگنه  نیا  رد  هک  دوش  انب  یعماج  دجـسم  نآ 
رهـش نآ  دراو  تشذگ  وفع و  اب  دوش و  یم  دادغب  هجوتم  نآ  زا  دعب  دومن و  دهاوخ  لمع  اهاج  ریاس  دننام  زین  رهـش  نیا  رد  تسا  هدش  انب 

اب درم  نیا  هاـگنآ  دـشاب ، هدیـشوپ  نآ  رب  ارجاـم  هک  تسین  هفوـک  زا  يا  هقطنم  دـنرب ، یم  هاـنپ  هفوـک  رهـش  هب  مدرم  نآ  زا  سپ  ددرگ  یم 
زا سپ  هدـش و  وربور  اهنآ  اب  ینایفـس  هک  دـش  دـنهاوخ  جراـخ  رهـش  زا  نم  ربق  شبن  تهج  تسا  هدومن  دادـغب  دراو  ار  يو  هک  یـصخش 

، دنریگ یم  یگدرب  هب  ار  اجنآ  یلاها  زا  يا  هدع  هک  دراد  یم  لیسگ  هفوک  يوس  هب  ار  یهاپس  دناسر و  یم  لتقب  ار  نانآ  تخـس  یتسکش 
. دنام یم  نوصم  دروآ  هانپ  ناکم  نادب  یـسک  ره  هک  دهد  یم  هانپ  ياج و  يراصح ،  رد  ار  نانآ  هدیـسر و  هفوک  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 

هعطق رانک  زا  نایرکشل  نیا  زا  یصخش  رگا  هک  يا  هنوگب  دنشک ، یم  دنناوخب  هک  ار  سک  ره  هتـشگ  هفوک  رهـش  دراو  ینایفـس  نایرکـشل 
ار وا  هدومن و  لابند  دننیبب  ار  یلاسدرخ  كدوک  رگا  اما  دش ، دـهاوخن  نآ  ضرعتم  درذـگب ، دـشاب ، هداتفا  نیمز  يور  هک  گرزب  يرهوگ 

دننام ییاهبوشآ  هنتف و  مهم و  گرزب و  لئاسم  راظتنا  رد  دـیاب  تسا !  رود  هچ  اهارجام ، نیا  زا  دـعب  ماگنه  نیا  رد  بابح  يا  دنـشک ، یم 
( 201 (( ) راپسب رطاخب  میوگ  یم  وت  هب  هچنآ  بابح  نیا  دوب ، کیرات  بش  هراپ 

هکنادب  : )) تسا هدومرف  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  مه  یـسلجم  موحرم  دـسر و  یم  رظنب  یگتفـشآ  يرادـقم  تیاور  نیا  ياهترابع  رد  هتبلا 
 ، تسا هشقانم  ثحب و  لباق  تیاور  نیا  نتم  دنـس و  ور  نیا  زا  مدومن ))  لقن  متفای  هک  روطنآ  ار  ربخ  نم  تسا و  شودخم  تیاور  هخـسن 

رباج ياهماظن  زا  قارع  لها  هک  تسا  ییاهیراوشد  دوجو  زا  یکاح  ربخ  نیا  دوش ، هتفگ  هچ  ره  ثیدح  نیا  تحـص  نوماریپ  لاح  رهب  اما 
هب بیرق  زین  تسا  حیحص  اهنآ  زا  یضعب  دنس  هک  يرگید  تایاور  رد  هک  دنرب  یم  جنر  هدومن و  لمحت  نانآ  متس  روج و  دوخرب و  مکاح 

تـسا هتـشذگ  نآ  نامز  ای  هتـسویپ و  عوقوب  تسا ،  هدـمآ  تایاور  رد  هک  ییاهدـماشیپ  ثداوح و  زا  یخرب  تسا  هدـمآ  ینومـضم  نینچ 
هب یماظن  ناهدنامرف  طسوت  تردق ،  نتفرگ  تسدب  نتفای و  طلـست  ای  دادغب و  رد  یهابت  داسف و  ترثک  اثارب و  دجـسم  ندش  بارخ  دـننام 

طوبرم ثداوح  ینایفس و  نایرج  دننام  ثداوح ،  عون  نیا  زا  رگید  یخرب  و  نآ ....  ریغ  ناریا و  ای  ناتسدرک و  نیـشن  هوک  زکارم  زا  دادغب 
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تسا .  هتسویپن  عوقوب  زونه  وا  هب 
رد دـیآ  یم  دوجوب  راوگرزب  نآ  مایق  زا  لبق  هک  یثداوح  و  مالـسلا )  هیلع   ) مئاق ترـضح  مایق  ياه  هناشن   : )) هدومرف دـیفم  خیـش  موحرم 

دیـشروخ يویند و  ياهماقم  تسپ و  هنیمز  رد  سابع  ینب  فالتخا  ینـسح و  ندش  هتـشک  ینایفـس و  جورخ  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  تایاور 
رد رگید  ینتفر  ورف  ءادـیب و  نابایب  رد  نیمز  نتفرورف  لومعم و  فـالخرب  هاـم  نآ  رخاوا  رد  هاـم  نتفرگ  ناـضمر و  هاـم  همین  رد  یگتفرگ 

فجن  ) هفوک تشپ  رد  هیکز  سفن  ندش  هتشک  برغم و  زا  نآ  غولط  رصع و  کیدزن  ات  رهظ  زا  دیشروخ  ندش  فقوتم  برغم و  قرشم و 
هفوک و دجسم  راوید  ندش  بارخ  ماقم و  نکر و  نیب  هبعک  رانک  رد  مشاه  ینب  زا  يدرم  ندش  حبذ  ءاحلـص و  زا  رگید  نت  داتفه  هارمه  ( 
يو و طسوت  تاماش  ندمآ  رد  فرصتب  رصم و  رد  یبرغم  ندش  رهاظ  ینمی و  جورخ  ناسارخ و  هیحان  زا  هایـس  ياه  شفرد  ندروآ  يور 

سپـس هدرک و  یناشفارون  هام  دننام  هک  قرـشم  زا  يا  هراتـس  ندومن  عولط  هلمر و  رد  نایمور  ندمآ  دورف  هریزج و  رد  ناکرت  ندمآ  دورف 
طاقن مامت  رد  سپـس  راکـشآ و  نامـسآ  رد  هک  یخرـس  هلاه  دوش و  یم  کیدزن  رگیدـکی  هب  نآ  فرط  ود  هک  دوش  یم  مخ  يا  هنوگ  هب 

نتسسگ نانع  دنام و  یم  یقاب  اوه  رد  زور  تفه  ای  هس  هدش و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  قرـشم  فرط  زا  هک  یـشتآ  ددرگ و  یم  شخپ  نآ 
ار و شیوخ  ياورنامرف  رصم  لها  نتشک  مجع و  هطلـس  تحت  زا  نآ  ندومن  جراخ  دوخ و  ياهنیمزرـس  ندروآ  رد  فرـصت  هب  اه و  برع 

شفرد رـصم و  هب  بارعا  سیق و  ياه  شفرد  دورو  ماش و  رد  هناگ  هس  ياه  شفرد  نارادـفرط  نیب  فالتخا  دوجو  ماـش و  ندـش  بارخ 
قرشم زا  هایس  ياه  شفرد  ندروآ  يور  دنوش و  یم  رقتسم  هفوک  یکیدزن  رد  هک  برغ  زا  یناراوس  دورو  ناسارخ و  رهـش  هب  هدنک  ياه 

ره هک  رفن  تصـش  جورخ  تفرگ و  دـهاوخ  ارف  ار  هفوک  رهـش  ياه  هچوک  بآ  هک  يا  هنوگب  تارف  رد  یفاکـش  داـجیا  هیحاـن و  نیمه  هب 
دننک . یم  توبن  ياعدا  غورد ،  هب  مادک 

ار سابع  ینب  زا  یتمظع  اب  درم  ندـنازوس  دـنیامن و  یم  تماما  ياعدا  کـی  ره  هک  بلاـطوبا  دـالوا  زا  رگید  رفن  هدزاود  جورخ  نینچ  مه 
لئاوا رد  هک  هقطنم  نآ  رد  هایـس  يداب  نتـساخرب  دوش و  یم  لصو  مالـس  رهـش  هب  خرک  زا  هک  یلپ  داجیا  نیقناخ و  و  ( 202  ) ءالولج نیب 

لها هک  يا  هدـنیازف  تشحو  سرت و  دور و  یم  ورف  هقطنم  زا  یگرزب  شخب  نآ  رثا  رد  هک  يا  هلزلز  دـندنویپ و  یم  عوقوب  زور  نآ  حـبص 
و تالوصحم ،  اهناج و  لاوما و  رد  یتساک  دوبمک و  نانآ و  نیب  رد  یعمج  هتـسد  گرم  ندـمآ  دوجوب  دریگ و  یم  ارف  ار  دادـغب  قارع و 
هک مجع  زا  هورگ  ود  فالتخا  يزرواشک و  تالوصحم  دوبمک  هجیتن  رد  هدروآ و  ور  اهرازتشک  هب  هک  اه  خـلم  هاگیب  هاگ و  ندـش  رهاـظ 
زا يا  هدع  ندش  خسم  شیوخ و  نابابرا  نتشک  دوخ و  نابحاص  زا  ناگدرب  ینامرفان  دش و  دهاوخ  نانآ  نیب  رد  يرایـسب  يزیرنوخ  ثعاب 
هب سک  ره  نیمز و  لها  همه  هک  ینامسآ  هحیـص  نابابرا و  کلامم  رب  ناگدرب  ندش  هریچ  كوخ و  نومیم و  تروص  هب  ناراذگ  تعدب 
هک یناگدرم  ندـش  هدـنز  دوش و  یم  رهاـظ  مدرم  يارب  دیـشروخ  صرق  رد  هک  يا  هنیـس  تروص و  ریوصت  دونـش و  یم  ار  نآ  دوخ  تغل 

دنیامن . یم  تاقالم  هتخانش و  ار  رگیدکی  هک  دریگ  یم  تروص  ایند ، هب  تشگرب  تهج 
شتاکرب هدنز و  اهناراب  نیا  هطـساوب  هدرم  نیمز  هک  دبای  یم  همتاخ  مهرـس  تشپ  ناراب  راهچ  تسیب و  ندیراب  اب  دش  هتفگ  هک  هچنآ  مامت 

 ( مالـسلا هیلع   ) يدهم ترـضح  نیتسار  ناوریپ  قح و  ناگدـنیوپ  زا  یمـسج  ضرم  یتحاران و  ره  ارجام  نیا  زا  دـعب  ددرگ و  یم  ادـیوه 
هاگآ هکم ،  رهـش  زا  راوگرزب  نآ  روهظ  يارجام  زا  ترـضح  نآ  نارای  هک  تسا  هحوبحب  نیا  رد  تایاور  هتفگ  قبط  ددنب و  یم  رب  تخر 

دنوش . یم  ترضح  نآ  هجوتم  يو  يرای  تهج  هدش و 
نیا ام  تسا و  رت  هاگآ  اهنآ  یگنوگچ  هب  ناحبس  يادخ  تسا و  یطئارش  ياراد  رگید  یخرب  یمتح و  دش  رکذ  هک  ثداوح  نیا  زا  یخرب 

( 203  .(( ) میبلط یم  يرای  گرزب  يادخ  زا  میدومن و  رکذ  هدوب  تایاور  خیرات و  بتک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ثداوح 
نداتفا قافتا  رد  وا  دوصقم  تسا و  روهظ  کیدزن  رود و  تامالع  اه و  هناشن  زا  يا  هصالخ  هدومرف ،  رکذ  دیفم  خیش  موحرم  هک  ار  هچنآ 

هیکز و سفن  ندش  هتشک  دننام  اهدماشیپ  نیا  زا  یخرب  نوچ  تسین ،  دنا  هدرمشرب  هکیوحن  هب  يا  هریجنز  روطب  مهرس  تشپ  ثداوح  نیا 
روهظ تضهن  زا  یئزج  تقیقح  رد  هکلب  درادن  ترـضح  روهظ  اب  هتفه  ود  زا  شیب  يا  هلـصاف  ماقم ،  نکر و  نیب  یمـشاه  درم  ندیرب  رس 
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روهظ اب  يدایز  ياهنرق  اه  هناشن  زا  رگید  یـضعب  دـشاب  یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  هداتـسرف  يو  هکنیا  هچ  تسا ،  راوگرزب  نآ 
شبنج تکرح و  رد  تاماش  ندروآ  رد  فرـصتب  یبرغم و  ندـش  رهاظ  ناشدوخ و  نیب  سابع  ینب  فالتخا  دـننام  دراد  هلـصاف  ترـضح 

نایمطاف . 
هک تسا  نیا  اـهنآ  زا  رگید  يا  هتـسد  ندوب  طورـشم  هدـش و  هدرمـش  ياهدـماشیپ  ثداوح و  یخرب  ندوب  یمتح  زا  دـیفم  موحرم  دارم  و 

اهنآ ندوب  یمتح  هب  حیرصت  رابخا ، رد  تامالع ،  نیا  زا  یـضعب  صوصخ  رد  هکنانچمه  ددنویپ ، یم  عوقوب  امتح  اه  هناشن  نیا  زا  یـشخب 
زا يرگید  شخب  و   .... نآ ریغ  ینایفس و  رکشل  نتفر  ورف  ینامسآ و  هحیص  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ینمی و  ینایفـس و  دننام  تسا  هدش 
هب تبسن  هدنیآ و  هتشذگ و  هب  هک  تسوا  مه  هک  اریز  تسوا  ریدقت  ناحبس و  يادخ  ملع  رد  يرگید  ياهدماشیپ  هب  طورشم  ثداوح  نیا 

تساناد .  نآ ،  ریغ  ثداوح و  نیا 
تسد هب  هنیدم  رهش  رد  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  کیدزن  هک  یناوج  ای  تسا و  هکم  رد  هیکز  سفن  ینسح ،  زا  روظنم  ارهاظ 
یخرب رد  هکنیا  هچ  دـشاب  قارع  یمالـسا  تکرح  ربهر  ینـسح و  يدیـس  وا  دراد  لاـمتحا  هچرگ  دـش  دـهاوخ  هتـشک  ینایفـس  نایرکـشل 

تسا .  هدش  دراو  ینسحلا ))  كرحت  و   )) ترابع مه  تایاور 
و هرـس )  سدق   ) دص رقاب  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ  ماقمیلاع  دیهـش  رب  هک  تسین  دیعب  ءاحلـص ، زا  نت  داتفه  هارمه  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  اما 
زا دوصقم  و  دوش . قبطنم  دسر ، یم  رفن  داتفه  هب  نانآ  دادعت  دنا و  هدیسر  تداهش  هب  ناشیا  اب  هک  ینینم  ؤم  هتـسجرب و  ياملع  زا  یهورگ 

رهـش نآ  ياههوک  تاعافترا و  ینعی  هفوک  فجن  ناونع  اب  زین  تایاور  رد  هک  دـشاب  یم  فجن  هدـمآ  ثیدـح  ترابع  رد  هک  هفوک  تشپ 
رد هریح  هاشداپ  رذنم  نب  نامعن  هک  تسا  يدوبدای  نوتـس  ود  مان  نیا  هک  دنمان  یم  نییرغ  ای  يرغ و  ار  نآ  ور  نیا  زا  تسا و  هدش  هدیمان 

دتفیب قافتا  هفوک  تشپ  رد  اقیقد  هک  تسین  مزال  اهنآ  ندیسر  تداهش  هب  هتبلا  دنا . هدومن  یـشاقن  دیفـس  گنر  اب  ار  اهنآ  هدومن و  انب  اجنآ 
داتفه اما  تساجنآ ،  نکاس  فجن و  یلاها  زا  هیکز )  سفن   ) وا ینعی  هفوک ))  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  و   )) هلمج لصا  دـیاش  و 

، دنشاب فجن  لها  زین  نانآ  هک  درادن  تلالد  دیفم  خیش  موحرم  مالک  هن  نانآ و  هب  طوبرم  ثیدح  هن  دنسر  یم  تداهـشب  يو  اب  هک  يرفن 
دنسر . یم  تداهش  هب  تسا  فجن  لها  وا  هک  هیکز  سفن  هارمه  هب  اهنآ  هکلب 

رد ارجام  نیا  هک  تسانعم  نیا  رگناـیب  هدـش ،  دراو  دـنوش  یم  رقتـسم  هفوک  یکیدزن  رد  هک  یبرغم  ناراوس  نوماریپ  هک  يرگید  تاـیاور 
دش . دهاوخ  عقاو  نآ  کیدزن  ای  ینایفس و  نامز 

یم هجوت  لباق  دنوش )) رقتـسم  هفوک  یکیدزن  رد  ات  هک  برغ  هیحان  زا  یناراوس  ندش  دراو  و   )) دیفم خیـش  موحرم  مالک  رد  هک  هچنآ  اما 
نیا رگنایب  برغم و  ای  تسا  برغ  تیاور  ظفل  ایآ  هک  تسا  تیاور  رد  رظن  ناعما  تقد و  ياـشگهار  مـالک  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  دـشاب 

هدش و قارع  دراو  هایس  ياه  شفرد  ناروای  اب  یئورایور  ینایفـس و  ندومن  يرای  تهج  هک  دنتـسه  یبرغ  ياهورین  اهنآ  هک  تسا  لامتحا 
یسررب قیقحت و  تسا  هدمآ  برغم  لها  برغم و  رکشل  مان  هک  یتایاور  رد  تسا  هتـسیاش  هکلب  دنرب  یم  رـسب  اجنآ  رد  ینایفـس  زا  لبق  ای 

ياه شفرد  زا  دارم  تسا و  برغ  لها  برغ و  رکـشل  نامه  یلـصا  هملک  ثیدـح  بتک  یطخ  ياـه  هخـسن  هب  هعجارم  اـب  هکنیا  هچ  دوش 
اجنآدـب هک  ینایفـس  ياهورین  یبوکرـس  هلباـقم و  تهج  ینمی  ياـهورین  تیعم  رد  هک  تسا  ناـیناسارخ  هاپـس  ياـه  شفرد  نیمز  قرـشم 

دنوش . یم  قارع  دراو  هدومن  یشکرکشل 
رد هلمج  زا  ثیداحا و  رد  هک  هنوگنآ  دتفا  یم  قافتا  روهظ  لاس  نامه  رد  هفوک  رهش  رد  نآ  ندش  يراج  تارف و  رهن  ندش  هتفاکـش  ماما 
بآ هک  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  هتفاکـش  تارف  يزوریپ  حتف و  لاس  : )) دندومرف ترـضح  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور 

( 204 (( ) ددرگ یم  هفوک  رهش  ياه  هچوک  دراو 
تیمها شزرا و  تسا  هدـش  تباث  تایاور  لوصا  رد  تامالع  اه و  هناشن  نیا  هک  اـنعم  نیا  رب  دـیفم  خیـش  موحرم  مـالک  یهاوگ  یفرط  زا 

لیلد هب  تسین  یکـش  نآ  تحـص  رد  دـنادب  حیحـص  وا  هک  ار  هچنآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـشخب ، یم  تایاور  زا  هتـسد  نیا  هب  ار  ییالاو 
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راوگرزب نآ  هکنیا  هچ  تسا ،  هدوب  رتکیدزن  مالسلا  هیلع  ناماما  نیعبات و  نارود  تایاور  عبانم  هب  تبـسن  هکنیا  وا و  هتـسجرب  ماقم  تقد و 
تسا .  هدومن  تلحر  يرجه  لاس 413  رد 

نایناریا يزوریپ  رب  لاد  هک  تسا  یتایاور  اهنآ  هدـمع  دراد ، ینایفـس  زا  لبق  قارع  رد  یمالـسا  ماظن  ندـش  اپب  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور  اـما 
هک هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  دـننام  دـشاب ، یم  قارع  هشیپ  متـس  نایاورنامرف  اب  نانآ  دربن  رد  روهظ  تامدـقم  رگایهم 

دومرف :
راب رگید  دـننک  یمن  ءادا  ار  نانآ  قوقح  اما  دـنیوج  یم  نافلاخم  زا  ار  دوخ  قح  هدومن  جورخ  نیمز  قرـشم  زا  یهورگ  منیب  یم  اـیئوگ  ))
نیا هدـهاشم  اب  دنتـسیا  یم  مواقم  هداهن و  شود  رب  ریـشمش  هلحرم  نیا  رد  هک  دوش  یمن  ءافیتسا  ناشقوقح  مه  زاـب  دـنیامن  یم  قح  بلط 
نانآ دـنیامن و  مایق  ات  دـنریذپ  یمن  ناشدوخ  راب  نیا  هک  دریگ  یم  رارق  لمع  هناتـسآ  رد  نانآ  یلبق  ياه  هتـساوخ  نیفلاخم  هیحان  زا  عضو 
يارب ار  شیوخ  مدرک  یم  كرد  ار  نامز  نآ  نم  رگا  دندیهـش و  نانآ  ياه  هتـشک  دنراپـس ، یمن  امـش  بحاص  هب  زج  ار  تیادـه  شفرد 

( 205  (( ) متشاد یم  هگن  رما  نآ  بحاص  يرای 
هک :  تیاور  نیا  نینچمه 

هب سدـقملا  تیب  رد  هکنیا  ات  تسین  اهنآ  ندـنادرگرب  تسکـش و  رب  رداق  زیچ  چـیه  هک  دـیآ  یم  نورب  ناـسارخ  زا  هایـس  ییاـه  شفرد  ))
( 206 (( ) دنیآ رد  زازتها 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  حاحص  نابحاص  یضعب  ینس و  هعیش و  قیرط  زا  هک  ( 207  ) یضیفتسم تیاور  و 
( 208 (( ) دنیامن یم  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تنطلس  تموکح و  تامدقم  هک  دنیامن  یم  جورخ  نیمز  قرشم  زا  یمدرم  ))

رب ماما  درادـن  ترـضح  روهظ  زا  لبق  قارع  رد  یمالـسا  تموکح  ندـش  اپب  رب  تلالد  احیرـص  هچ  رگا  نآ  لاـثما  تیاور و  نیا  لاـح  رهب 
فدـه هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظنب  رتـهب  هچنآ  دراد  تلـالد  تفگ ،  میهاوخ  شدوـخ  ياـج  رد  هکناـنچ  ناـیناریا  يا  هلحرم  ود  يزوریپ 

دبای . یم  ققحت  اجنآ  رد  یمالسا  تموکح  داجیا  قارع و  رد  نارابج  تموکح  ندناشک  طوقس  هب  رد  نایناریا 
نارگمتـس تموکح  عنم  هرـصب و  نیقناخ و  قیرط  زا  نآ  گرزب  ياهرهـش  قارع و  هب  نایناریا  دورو  هیـضق  زین  يرگید  هقرفتم  تایاور  رد 

تشذـگ و البق  هک  اثارب  تیاور  دـننام  تسا  ( 210  ) فیعـض اهنآ  دنـس  ای  تسا و  ( 209  ) هلـسرم ای  تایاور  نآ  اما  تسا  هدـمآ  اـجنآ  رد 
دیوگ : یم  هک  نایبلا  ۀبطخ  تیاور 

رد ریشمش  هک  ینامز  دریگ  یم  ارف  ار  قارع  لها  هک  یتشحو  سرت و  راتـشک و  ریم و  گرم و  زا  ير  لها  زا  دادغب  رب  ياو  دیـشاب  هاگآ  ))
فرـصتب ار  هرـصب  هدومن و  جورخ  برع  رب  مجع  ماگنه  نیا  رد  و  دوش .. یم  هتـشک  تسادـخ  هدارا  هک  ردـق  نآ  دوش  هدراذـگ  نانآ  نیب 

( 211 (( ) دنروآ یم  رد  دوخ 
دومرف : هک  دراد  یلبق  تیاور  اب  طابترا  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحولریم  تیاور  نینچ  مه 

یئاورنامرف تراما و  ات  هتـشاد  همادا  نانچمه  تافالتخا  نیا  دیآ و  یم  شیپ  فالتخا  ینمـشد و  مجع  برع و  شترا  نارـس  نیب  سپـس  ))
( 212 (( ) دسر یم  نایفسوبا  هیرذ  زا  يدرمب 

هب زا  دعب  هدرب و  رسب  قارع  رد  يو  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  نینچ  اه  هنیرق  دهاوش و  اب  هک  هدش  دراو  زین  ینـسحلا ))  كرحت   )) تیاور
دش . دهاوخ  هتشک  ندیسر  تموکح 

تموکح دیآ  یم  رب  اهنآ  زا  هک  تسا  تایاور  زا  يرگید  هتسد  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تموکح  یئاپ  رب  اهنآ  زا  هک  یتایاور  لباقم  رد 
هک هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قدـص  ماما  زا  اریز  تشاد  دـهاوخ  همادا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ات  ناـنچمه  قارع  رد  نارگمتس 

دندومرف :
 ( نالف نادناخ   ) تنطلـس نایاپ  نامز  نآ  دوش  یم  بارخ  دسر  یم  دوعـسم  نب  هللادبع  هناخ  هب  هک  هفوک  دجـسم  بقع  راوید  هک  ینامز  ))
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( 213 (( ) دیامرف یم  روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا 
هک یـسک  هک  تسانعم  نیا  هب  ( 214 (( ) دنک یمن  میمرت  ار  نآ  راوید  هدـننک  بارخ   )) تسا هدـمآ  یـسوط  تبیغ  باتک  رد  هک  یتیاور  و 

نایرج هتبلا  دور  یم  اجنآ  زا  دزادرپب  نآ  تمرم  يزاـسون و  هب  هکنیا  زا  لـبق  اـی  دوش و  یم  هتـشک  اـی  تسا  هدومن  بارخ  ار  دجـسم  راوید 
هانپ دجسم  هب  زرابم ، نافلاخم  هک  یضراعم  تکرح  یبوکرس  يارب  رهش  نآ  ياورنامرف  هک  هتشاد  یماظن  هبنج  افرص  دجسم  راوید  بیرخت 

دنک . یم  بیرخت  ار  نآ  دنوش ، یم  نصحتم  هدرب و 
نآ ریصبوبا  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  دتفا  یم  قافتا  هفوک  دجسم  رانک  رد  هک  يا  هنایشحو  راتـشک  هب  طوبرم  تیاور  زا  انعم  نیمه  یهاگ 

دومرف : ترضح  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار 
هزاورد زا  يریگرد ،  نآ  رد  هک  دهد  یم  خر  يا  هکرعم  نیعم  يزور  رد  هفوک )  دجـسم  ینعی   ) امـش دجـسم  رانک  نالف  نادـنزرف  يارب  ))

( 215 (( ) دش دهاوخ  هتشک  رفن  رازه  راهچ  هفوک )  رد  يا  هلحم   ) نوباص باحصا  ات  لیف 
هک :  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

باحـصا دجـسم و  نیب  لصاف  دـح  ایئوگ  دـنیامن  ماع  لتق  هفوک  رد  هعمج  زور  ار  مدرم  ات  تفر  دـهاوخن  نیب  زا  نانآ  تنطلـس  کـلم و  ))
( 216 (( ) دوش یم  ادج  ندب  زا  هک  منیب  یم  ار  ییاهرس  نوباص 

رد هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تسا  هدش  دراو  قارع  هب  ینایفس  یشکرکشل  صوصخ  رد  هک  یتایاور  زا  نومضم  نیمه  هب  بیرق  هکنانچمه 
یم مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نمشد  مالسا و  فلاخم  هکلب  یمالسا  ریغ  هک  یفیعض  تموکح  اب  ینایفس  هکنیا  هب  هدش  هراشا  اهنآ  از  یخرب 

تسا :  هدمآ  میدرک  لقن  ینایفس  تکرح  هنیمز  رد  راحب  زا  هک  مه  یتیاور  رد  هکنانچ  دنک ، یم  هزرابم  دشاب 
( 217 (( ) دوش یم  هدیمان  رگوداج  نهاک و  هک  تسا  جوجل  يرگمتس  رابج و  زور  نآ  رد  مدرم  ياورنامرف  و  ))

ترضح روهظ  زا  لبق  قارع  رد  یمالسا  تموکح  ندش  هدایپ  رب  لاد  هک  یلوا  ثیداحا  اب  يرابخا  نینچ  تایاور  نیا  تحـص  ضرف  رب  اما 
هدوبن و مولعم  ترضح  نآ  روهظ  هب  نآ  دنویپ  هک  دیوگ  یم  نخـس  يا  هلحرم  زا  تایاور  نیا  اریز  درادن  یتافانم  دوب  مالـسلا  هیلع  يدهم 

یمالـسا ماظن  تموکح و  روهظ  نازاس  هنیمز  يزوریپ  زا  دعب  بیترت  رهب  تسا ،  ناشیا  روهظ  هب  لصتم  هک  تسا  یهاتوک  رایـسب  هلحرم  ای 
ای روهظ و  لاـس  ناـمه  رد  نآ  زا  فارحنا  رثا  رد  سپـس  تشاد ،  دـهاوخ  همادا  دریگب  قلعت  دـنوادخ  هدارا  هکیناـمز  اـت  دوش و  یم  داـجیا 

 . ملاعلا هللا  دنوش و  یم  هریچ  راب  رگید  هتشگ و  نارابج  ماک  هب  تموکح  روهظ  زا  لبق  یکدنا 

روهظ نارود  رد  یناهج  گنج 

روهظ  نارود  رد  یناهج  گنج 
روهظ  نارود  رد  یناهج  گنج 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

هک تسا  دیعب  و  دراد ، تلالد  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  کیدزن  یناهج ،  گنج  عوقو  رب  ( 250  ) یلامجا رتاوت  دح  رد  رایـسب  تایاور 
رد گنج  نیا  يارب  هک  یتافص  اریز  دومن ، قیبطت  تسا  هداتفا  قافتا  ام  رصع  رد  هک  هتـشذگ  مود  لوا و  یناهج  گنج  ود  رب  ار  نآ  ناوتب 

روهظ هب  کیدزن  هک  شنامز  گنج و  نیا  ناینابرق  دادـعت  رد  اصوصخم  دراد ، توافت  گنج  ود  نآ  فاصوا  اب  تسا  هدـش  رکذ  تاـیاور 
تـضهن زاـغآ  زا  دـعب  اـی  روهظ و  لاـس  ناـمه  رد  دربن ، نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یخرب  زا  هکلب  دوب ، دـهاوخ  ع )   ) ترـضح

ددنویپ . یم  عوقوب  راوگرزب ، نآ  سدقم 
تایاور :  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و 

دومرف : هک  تسا  لوقنم  ع )   ) نانم ؤم  ریما  زا 
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راکشآ هاگیب  هاگ و  هدوب و  نوخ  گنرب  هک  ییاه  خلم  دیفس و  گرم  خرس و  گرم  دراد  دوجو  گرم  عون  ود  ع )   ) مئاق نامز  کیدزن  ))
( 251  (( ) تسا نوعاط  دیفس  گرم  ریشمش و  ینعی  خرس  گرم  اما  دنوش  یم 

، دتفا یم  قافتا  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  کیدزن  یلیخ  خرـس  گرم  گنج و  نیا  هک  دراد  تلالد  مئاق ))  نامز  کیدزن   )) ترابع
دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  تسا و  هدرکن  نییعت  ار  نآ  عوقو  لحم  تیاور ،  اما 

نآ زا  شیپ  هک  دـنوش  نآ  راـتفرگ  مدرم  هک  ییاـهالب  بوـشآ و  هنتف و  اـه و  هلزلز  تشحو و  سرت و  یپ  رد  رگم  دـنک  یمن  ماـیق  مئاـق  ))
لاوحا ینوگرگد  ناش و  نید  رد  یگدـنکارپ  مدرم و  نیب  فالتخا  داجیا  بارعا و  نیب  يزیرنوخ  گنج و  نآ ،  زا  دـعب  نوعاط و  راتفرگ 

یم گرم  يوزرآ  ماـش ،  حبـص و  رد  سک  ره  ندروخ ،  ار  رگیدـکی  مدرم و  نداـتفا  مه  ناـجب  هدـهاشم  رثا  رد  هک  هکیا  هنوـگب  ناـنآ ، 
( 252 (( ) دیامن

اب اما  دوب . دهاوخ  تسا ،  یمومع  گنج  يریگرد و  نامه  زا  ترابع  هک  يدـیدش  سرت  زا  لبق  نوعاط  ضرم  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا 
يا و هریجنز  ار  ثداوح  عوقو  هک  تسا  لکشم  دشاب ، هدادن  ماجنا  ترابع  رد  يریخءات  میدقت و  يوار  صخش  میشاب  نئمطم  هکنیا  ضرف 

هـضرتعم هلمج  رب  هچنانچ  تسا  هدـش  فطع  مث ))   )) هملک اب  هک  بارعا ))  نیب  يزیرنوخ  گنج و  و   )) هلمج نوچ  مینادـب  مه  رـس  تشپ 
نآ فطع  نینچمه  دشاب  یم  نوعاط  دوجو  زا  دـعب  بارعا ،  نیب  فالتخا  نیاربانب  تسا ،  حیحـص  دوش  فطع  نآ ))  زا  لبق  ینوعاط  و  ))

هوالعب تسا ...  نوعاط  زا  لبق  فالتخا ،  داجیا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  حیحص  زین  دنوش )) یم  نآ  راتفرگ  مدرم  هک  یئالب  و   )) هلمج رب 
ینمیا و ظاحل  زا  تخـس  يا  هرود  مدرم ،  اـه و  برع  يارب  هک  دوش  یم  هدـیمهف  بلطم ،  نیا  زا  هتبلا  تسا ...  لاـمجا  اهدـماشیپ  نیا  رد 

دوش یم  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  يدعب  تیاور  رد  هک  یطحق  یگنـسرگ و  لاس  زا  دارم  تسا  نکمم  و  دوب . دـهاوخ  يداصتقا  یـسایس و 
دومرف : هک  اجنآ  دشاب ، لاس  نیمه 

نانآ راتشک  رثا  رد  تخس  یتشحو  سرت و  دنرب و  یم  جنر  یگنـسرگ  زا  نآ ،  رد  مدرم  هک  دوب  دهاوخ  یلاس  مئاق ،  مایق  زا  لبق  ریزگان  ))
( 253 (( ) دریگ یم  ارف  ار 

 ( ع  ) يدهم ترضح  روهظ  کیدزن  ناضمر  هام  رد  هک  ینامسآ  هحیص  نامز  ات  گنج  تلاح  دربن و  تدش  هک  دراد  تلالد  يدعب  تیاور 
دومرف : هک  هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  تفای .  دهاوخ  همادا  دشاب  یم 

یئاسرف تقاط  تشحو  سرت و  اب  مدرم  و  ناناملـسم )   ) زین هلیبق  لها  يرآ و  دـننک ، یم  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اـب  برغ  قرـش و  لـها  ))
 (( چوک دینک ، چوک  سپ  دز  گناب  هک  ینامز  دهد ... ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  ینامز  ات  هدرب  رـسب  لاح  نامه  هب  دـش و  دـنهاوخ  وربور 

( 254)
برغ قرش و  لها   )) هلمج دوش و  یم  دراو  ناملـسمریغ  ياهتلم  رب  یـساسا  روط  هب  گنج  نیا  ياهتراسخ  هک  دراد  تلالد  زین  تیاور  نیا 
برغ قرـش و  فالتخا  زا  دـعب  اهناملـسم ، فالتخا  زا  یکاح  هک  تسا  یقیقد  ترابع  دـننک )) یم  ادـیپ  فالتخا  مه  اب  هلیبق  لـها  يرآ  و 
تسا یعیبط  هدنیآ  یناهج  گنج  رد  رما  نیا  هتبلا  تسا ،  برغ  قرـش و  تافالتخا  عبات  ای  هجیتن و  فالتخا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا 
تیارس زین  ناناملسم  هب  میقتسمریغ  روطب  هدوب و  نانآ  یماظن  ياههاگیاپ  گرزب و  ياهروشک  تموکح  زکارم  گنج ،  نآ  فادها  اریز  ، 

مدینش ع )   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  هدش  لقن  ریصبوبا  زا  تسا .  هدومن  حیرصت  بلطم  نیا  هب  زین  تایاور ،  زا  یخرب  هکنانچمه  دنک  یم 
دومرف : یم  هک 

ترـضح دنام ؟ یم  یقاب  یـسک  هچ  سپ  دنتفر  نیب  زا  مدرم  موس  ود  میدرک  لا  ؤس  دنورب . نیب  زا  مدرم  موس  ود  ات  دوب  دـهاوخن  رما  نیا  ))
( 255 ( ))؟ دیشاب هدنام  یقاب  موس  کی  رد  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دومرف :

زا يدادـعت  ترـضح  نآ  هک  يا  هبطخ  دزاس ، یم  صخـشم  ار  گنج  نیا  لماع  تقو و  رگید ، نتم  زا  شیپ  نانم ،  ؤم  ریما  هبطخ  دـیاش  و 
اب طابترا  هک  تسا  هرقف  ود  هفیرـش  هبطخ  نآ  رد  و  دـنک . یم  رکذ  نآ  رد  ار  وا  تکرح  ثداوح  یخرب  و  ع )   ) يدـهم روهظ  ياـه  هناـشن 
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دومرف : ترضح  هک  دراد  یناهج  گنج 
رب دریگ و  رارق  وا  مس  ریز  شراهم  ندرک ،  مر  رثا  رد  هک  يرتش  دننام  داسف  هنتف و  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  مدرم :  يا  دیـشاب  هاگآ  ))

لاعتشا لباق  يداوم  اب  ار  یگرزب  گنج  شتآ  نیمز  برغم  رد  هکنیا  ای  دیامن و  لامیاپ  ار  امش  نیمزرـس  دوش ، هدوزفا  شبارطـضا  سرت و 
لها زا  يدرم  هاگنآ  نآ ...  دـننام  یهاوخنوخ و  ییوجماقتنا و  زا  وا  رب  ياو  دـنز  یم  گـناب  دـنلب  داـیرف  اـب  هک  یلاـح  رد  دـنز ، یم  نماد 
دوخ هعموص  دیوگ ، یم  کیبل  ار  ترـضح  نآ  توعد  هک  تسا  ینارـصن  درم  نیلوا  وا  دنک  یم  تباجا  ار  ع )   ) ماما هدش و  جراخ  نارجن 

فرطب تیادـه  ياه  شفرد  اب  بکرم و  رب  راوس  فعـضتسم ،  مدرم  اـه و  مجع  قاـفتا  هب  دنکـش و  یم  ار  شبیلـص  دـنک و  یم  بارخ  ار 
يا هقطنم  نآ  دراد و  رارق  قوراـف  ماـن  هب  يا  هقطنم  رد  نیمز ،  يور  ياـج  همه  زا  مدرم  عمجت  لـحم  دـننک . یم  تکرح  ( 256  ( ) هلیخن )

يدوـهی و رازه )  ) رازه هس  دادـعت  زور  نآ  رد  تسا .  هدـش  عـقاو  تارف  سرب و  نیب  ع )   ) ناـنم ؤـم  ریما  نتفر  جـح  هار  رـس  رد  هـک  تـسا 
هتسویپ  : )) تسا هفیرش  هیآ  نیا  لیوءات  زور  نآ  هعقاو  دنناسر  یم  لتق  هب  ار  رگید  یخرب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دش  دنهاوخ  هتـشک  ینارـصن 

( 257  .(( ) میدرک ورد  ریشمش )) ریز  ای  ریشمش و  اب   )) ار نانآ  هکنیا  ات  دوب  ناشیادن  نیا 
زا ینعی  قرـش  زا  گنج ،  نیا  زاغآ  هک  دراد  تلالد  دـنک )) داجیا  قرـش  رد  يا  هنتف  شیاپ  اب  هکنیا  زا  لبق   )) هک ع )   ) ماـما هلمج  نیا  اـما 

یتیاور ترضح ،  نآ  روهظ  تکرح  ثحبم  رد  يدوزب  دشاب و  یم  قرش  هقطنم  رد  يریگرد  هرجاشم و  زا  یکاح  ای  دوب و  دهاوخ  هیـسور 
برغ قرش و  نیب  شکمشک  نیا  ندمآ  دوجوب  ببس  زاجح  رد  هدش  هداد  هدعو  یـسایس  نارحب  ءالخ و  هک  دمآ  دهاوخ  ع )   ) رقاب ماما  زا 

دش . دهاوخ 
ياهروشک يدوبان ،  یلـصا  زکرم  هک  دراد  تلالد  دوزفا )) یم  برغ  رد  لاعتـشا ،  لباق  داوم  اب  ار  یگرزب  گنج  شتآ  اـی  و   )) تراـبع و 

يانعم ارهاظ  تساهروشک و  نآ  مهم  زکارم  ياه و  تختیاپ  یماـظن و  ياـههاگیاپ  نآ ،  لاعتـشا  لـباق  داوم  ترثک  زا  دارم  تسا و  یبرغ 
تهج ناهج  رانک  هشوگ و  زا  زور  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا ))  قوراف  نیمز  يور  مدرم  عمجت  لحم  : )) دومرف هک  ترـضح  مـالک 

اب ینارجن  بهار  هکنیا  هچ  تسا ،  هلح  هفوک و  نیب  وا  هاگیاپ  رقم و  دـنوش و  یم  عمج  مه  درگ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  نتـسویپ 
جح ریسم  هار و  رس  هقطنم  اجنآ  و   )) ترابع هک  دسر  یم  رظن  هب  دنـسر و  یم  ناشیا  روضحب  هیحان  نامه  زا  نیفعـضتسم ،  زا  یناگدنیامن 

تسا و هدـش  ترابع  لصا  رد  لـخاد  هک  تسا  رادرب  هخـسن  اـی  يوار و  دوخ  زا  يا  هیـشاح  تسا ))  تارف  سرب و  نیب  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما 
رد هک  دشاب  یلحم  مان  ای  و  ع )   ) نانم ؤم  ریما  نامز  رد  جح ،  ياهناوراک  عامتجا  لحم  تسا  هدـمآ  ترابع  رد  هک  ۀـجحملا  يانعم  دـیاش 

دننک . یم  عامتجا  ترضح  نآ  اب  تاقالم  ای  يو و  هاگودرا  هب  دورو  يارب  ناگدنیامن ،  اه و  تئیه  ياه  شفرد  اجنآ 
زتـنارپ نیب  ار  رازه )  ) هملک هکنیا  رفن و  نوـیلیم  هـس  ینعی  دـنوش )) یم  هتـشک  رازه  رازه  هـس  برغ  قرـش و  نـیب  زور  نآ  رد   )) تراـبع و 
تیاور زا  هملک  نآ  مه  دیاش  و  دوب ، هدش  دراو  راحب ج 52 ص 274  رد  يرگید  تیاور  رد  هملک ،  نآ  هک  تسا  تهج  نیدب  میدراذـگ 

ای زور و  نآ  ياه  هتـشک  دادعت ، نیا  هکلب  دوب ، دهاوخ  رفن  نویلیم  هس  یناهج  گنج  ناینابرق  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  هتبلا  دـشاب ، هداتفا 
گنج و یناج  ياهتراسخ  عومجم  هک  دش  رکذ  البق  تساهنآ و  نیرخآ  گنج و  لحارم  زا  هلحرم  کی  نیا  دوب و  دـهاوخ  يرگید  عطقم 

متفه جـنپ  رگید  یتـیاور  رد  و  ددرگ . یم  غلاـب  ناـهج  ناـنکاس  موس  ود  هب  دـنک  یم  ادـیپ  عویـش  گـنج ،  نآ  زا  لـبق  هک  نوعاـط  ضرم 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هکنانچ  ناهج ،  تیعمج 

( 258 (( ) دنورب نیب  زا  رفن  رفن 5  تفه  ره  زا  ات  دیفس ، گرم  يرگید  خرس و  گرم  یکی  دراد  دوجو  گرم  عون  ود  مئاق  شیپاشیپ  ))
رهب اما  تسا  يرگید  للع  ای  اه و  هقطنم  توافت  تلعب  تاـیاور ،  فـالتخا  یهاـگ  هتبلا  هدـمآ ،...  مدرم  مهد  هن  تاـیاور ،  زا  یخرب  رد  و 

تسا .  هدوبن  رکذ  لباق  ای  هدوب و  كدنا  گنج ،  نیا  رد  ناناملسم  ياهتراسخ  لاح 
هکنیا :  مالک  هصالخ 

دریگ و یم  ارف  ار  ناهج  ترـضح ،  نآ  روهظ  لاـس  رد  اـی  روهظ و  زا  لـبق  یکدـنا  تشحو ،  سرت و  هک  دـنراد  تلـالد  هفیرـش  تاـیاور 
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یمومع و گنج  هب  ناوت  یم  ار  نیا  دـش و  دـهاوخ  دراو  اهناملـسم  ریغ  رب  یلک  روطب  مدرم و  رب  يا  هدـننک  دروخ  نیگنـس و  ياـهتراسخ 
هب گنج  نیا  شور  رگا  نوچ  دومن ، ریسفت  لیوءات و  دوش ، یم  مدرم  همه  تشحو  سرت و  ثعاب  هک  نآ ،  هدننک  دوبان  هتفرـشیپ و  لئاسو 

هقطنم ای  تمسق و  کی  مک  تسد  ای  دوبن و  ریگارف  دنا  هدرک  فیصوت  تایاور  هک  هزادنا  نیا  هب  نآ  تشحو  بعر و  دوب ، کیسالک  وحن 
دیدرگ . یمن  راتشک  لتق و  تشحو و  سرت و  نیا  لومشم  هک  تشاد  دوجو  يرتشیب  ياه 

زا هک  يریبعت  اب  اصوصخم  دـهد ، یم  حـیجرت  يا  هقطنم  ياه  گنج  زا  یجوم  هب  ار  نآ  ریـسفت  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنیرق  تایاور و  اـما 
اهنآ هک  دـنک  یم  حیرـصت  نیا  و  دوش )) یم  دایز  نیمز  رد  اهگنج  و  : )) دومرف هک  تسا  هدـش  دراو  روهظ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

قرـش و لها  نیب  گنج  فالتخا و  رگنایب  هک  ییاهتیاور  تیاور و  نیا  نیب  عمج  نیاربانب  دنتـسه ، لاس  ناـمه  رد  يددـعتم  ياـه  گـنج 
برغ رد  زکرمتم  نآ  يرگناریو  هبنج  دوش و  یم  داجیا  نانآ  نیب  يا  هقطنم  ياهگنج  تروصب  اـهدربن  نیا  هک  تسا  نیا  دـشاب ، یم  برغ 

دشاب . یم 
رد الثم  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  کیدزن  رایسب  نآ  نامز  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  هچنآ  گنج ،  نیا  نامز  اما 

میئوگب تسا  رتهب  مینک  عمج  تسا  هدرک  نایب  ار  نآ  تافص  گنج و  نیا  هک  یتیاور  نیب  میهاوخب  رگا  و  دوب ... دهاوخ  روهظ  لاس  نامه 
نآ تضهن  زا  دعب  نآ  لحارم  هیقب  سپـس  و  زاغآ ، ترـضح  روهظ  زا  لبق  یکدنا  گنج  نیا  اریز  دش ، دـهاوخ  هلحرم  دـنچ  یط  گنج ، 

نایاپ قارع  حتف  زا  دعب  گنج  نآ  سپـس  دشاب ، یم  گنج  نآ  ءانثا  رد  ترـضح ،  نآ  تسدب  زاجح  يزاسدازآ  و  دوب . دـهاوخ  راوگرزب 
نیتسخن هک  دوب  هدـمآ  تیاور  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  یناهج  گنج  زا  دـعب  اهنآ  يایاقب  اـب  اـی  اـه و  سور  اـب  ترـضح  دربن  و  دریذـپ . یم 

دنک . یم  دوبان  ار  اهنآ  هدومن و  مازعا  اهسور )  ) ناکرت اب  دربن  هب  دنیب  یم  كرادت  ترضح  هک  ار  ییورین 
اه هناسر  هزورما  هک  هچنآ  هب  مینک و  ریـسفت  يا  هدرتسگ  يا  هتـسه  گنج  هب  تسا  هدـش  دراو  گنج  نیا  دروم  رد  هک  ار  یتایاور  رگا  اما 

دیاش دنیوگ  یم  هک  روط  نآ  هاتوک و  رایـسب  گنج  نیا  تدم  هک  مییوگب  دیاب  مینک ،  هجوت  دـننک  یم  یئاسرفملق  یگنج ،  نینچ  هرابرد 
 . ملاعلا هللاو  دماجناین . لوط  هب  هامکی  زا  شیب 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  نایناریا و 

روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  نایناریا و 
روهظ  نارود  رد  نانآ  شقن  نایناریا و 

همدقم 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

هب مالسا  ناهج  بلق  رد  يوروش و  زرم  رد  مهنآ  یتایح ،  یهاگیاپ  اهیبرغ  رّوصت  رد  ناریا  روشک  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق 
رب لیئارسا  نامیپ  مه  برغ و  هدرپسرس  هاش ))   )) هک تفر  یم  رامش  هب  لیصا  یمالسا و  يروشک  اهناملـسم  هاگدید  زا  دمآ و  یم  باسح 

دوب . هداد  رارق  نانآ  تمدخ  رایتخا و  رد  تسبرد  ار  شروشک  شنابابرا ،  هب  یتمدخ  شدوخ  يارب  درک و  یم  تموکح  نآ 
و ع )   ) اـضر ماـما  رهطم  دـقرم  نآ  رد  هک  دوب  يروشک  نم ،  دـننام  هعیـش  درف  کـی  نهذ  رد  دوب ، نارگید  ریوصت  رد  هک  هچنآ  رب  هوـالع 
، اهبنارگ تافیلءات  هعیـش و  نادنمـشیدنا  ءاملع و  عیـشت و  رد  راد  هشیر  لیـصا و  یخیرات  ياراد  يروشک  تشاد و  دوجو  مق  هیملع  هزوح 

نیا میئوگ :  یم  رگیدکی  هب  مینک .  یم  یـسررب  ار  اهنآ  میروخ و  یمرب  نایناریا  شیاتـس  حدـم و  صوصخ  رد  هدراو  تایاور  هب  هکینامز 
حدم و هک  یتیاور  ره  ور  نیا  زا  دیامن . یم  ار  هعازخ  ینب  ای  و  نمی ،  لها  تّمذم  ای  شیاتـس و  حدم و  هک  تسا  ییاهتیاور  دننام  تایاور 
حیحـص و تایاور  نیا  هچرگ  دـشاب . لاکـشا  نودـب  دـناوت  یمن  درادربرد ، ار  اهروشک  یـضعب  اه و  هلیبق  اههورگ و  تّمذـم  ای  شیاتس و 

تسا .  نآ  هیلوا  ياهنرق  مالسا و  ردص  ياهتلم  فلتخم  لاوحا  هتشذگ و  خیرات  هب  طوبرم  اما  دنشاب ، یم  تسرد 
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اهتلم نیب  رد  تسوا ،  نارکون  یناهج و  رفک  هطلـس  رادربنامرف  هنـالهاج و  یتلاـح  رد  یمالـسا  تما  هک ،  دوب  اـم  نیب  جـئار  رکف  زرط  نیا 
یندمت نارادفرط  نانآ  هکنیا  لیلدب  دنا ، هدوب  اهتلم  ریاس  زا  رتدب  ثحب ،  دروم  نایناریا  نیمه  اسب  هچ  و  درادن ، يرترب  يرگید  رب  کیچیه 
يرکف زرط  زت و  نینچ  داجیا  يارب  شا  یبرغ  نابابرا  هاش و  نوچ  یناگدرپسرـس  هک  دنا  هدوب  يداژن  یلم و  ياه  یئوج  يرترب  زیمآرفک و 

دندرک . یم  يراشفاپ  شور  نیمه  رب  ناریا ،  مدرم  تیبرت  و 
یلاحشوخ زا  نانچ  ار  نانآ  نیگمغ  ياهبلق  درک و  ریگلفاغ  ناهج  حطس  رد  ار  ناناملـسم  ناریا ،  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  هکنیا  ات  ... 
یلاحشوخ رورس و  نیا  دنتشادن . ار  يزوریپ  نینچ  روصت  نانآ  رتالاب ، هکلب  دوب ، هقباس  یب  هتشذگ  ياه  نرق  رد  هک  دومن  راشرس  يداش  و 

يرترب لـضف و  زا  تبحـص  اـج  همه  هک  دوـب  نیا  مدرم ،  یلاحـشوخ  رهاـظم  هلمج  زا  تفرگرب ،  رد  ار  ناملـسم  ياـهتلم  اـهروشک و  همه 
ناونع دش ، شخپ  رشتنم و  مالسا  ناهج  قرش  برغ و  هک  یناونع  اهدص  زا  یکی  لاثم ،  روط  هب  دوب ، یسراف  ناملـس  نارادفرط  نایناریا و 

نیا دـنیزگ )) یمرب  یمالـسا  تما  يربهر  تهج  ار  ناـیناریا  ص )   ) ربماـیپ : )) دوب هدـمآ  نآ  رد  هک  دوب  تخانـش )   ) یـسنوت هلجم  رتـیت  و 
هب طوبرم  اهنت  تسا  هدش  دراو  نانآ  هرابرد  ص )   ) ربمایپ زا  هک  یتایاور  میتفایرد  درک و  دیدجت  نایناریا  هرابرد  ار  ام  تارطاخ  اه ، هتشون 

دراد ... زین  هدنیآ  هب  طابترا  هکلب  هدوبن ،  اهنآ  هتشذگ  خیرات 
زا شیب  رابخءا  تایاور و  نیا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نایناریا ،  هب  طوبرم  تایاور  یـسررب  ریـسفت و  ثیدـح و  عباـنم  هب  هعجارم  اـب  اـم 

دوجو هعیـش  زا  رتشیب  تنـس  لها  ثیدح  عبانم  رد  تایاور  هنوگنیا  هکنیا  بلاج  تسا و  هدـنیآ  هب  طوبرم  دـشاب ، هتـشذگ  هب  طوبرم  هکنآ 
دراد .

ياراد اه  ینمی  نایناریا و  راوگرزب ، نآ  تموکح  يزاس  هنیمز  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  هکینامز  درک ، ناوت  یم  هچ 
و دنوش .. یم  لئان  يو  تضهن  رد  تکرش  ترضح و  نآ  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  داجیا  ماقم  هب  هک  دنتسه  یناسک  هدوب و  یئازسب  مهس 

ریاس روطنیمه  دنوش و  یم  دنم  هرهب  ضیف  نیا  زین  قارع ...  زا  ییاههورگ  ماش و  زا  یقیقح  ینانم  ؤم  رصم و  زا  يا  هتـسیاش  دارفا  نینچمه 
نارای زا  نانآ  هکلب  دـنوش ، یم  رادروخرب  تبهوم  نیا  زا  دنتـسه ، هدـنکارپ  مالـسا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هک  ترـضح  نآ  نارادتـسود 

دنشاب . یم  هادفانحاورا  ترضح  نآ  نیرواشم  ءارزو و  هژیو و 
روهظ نامز  رد  نآ  شقن  هب  سپـس  و  هداد ،  رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدـش  دراو  مومع  روط  هب  نایناریا  نوماریپ  هک  ار  یتایاور  کنیا ،  ام 

میزادرپ .  یم 
نایناریا  شیاتس  رد  رابخا  تایآ و 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
فلا  : )) تسا هدـمآ  ناونع  هن  نیا  تحت  تسا ،  هدـش  دراو  هدـش  ناـیناریا  هب  ریـسفت  هک  یتاـیآ  نوـماریپ  ناـیناریا و  هراـبرد  هک  یتاـیاور 

نادنزرف ز  نایور .  خرس  و  نایسراف .  ه  هایـس .  ياه  شفرد  نارای  د  ناسارخ .  لها  ج  نیمز .  قرـشم  لها  ب  یـسراف .  ناملـس  نارادفرط 
دوجو زین  يرگید  رابخا  تسا ،  یکی  نیوانع  نیا  زا  دارم  ابلاغ  هک  هک  دـید  دـیهاوخ  هتبلا  ناـقلاط ))  لـها  ط  مق .  لـها  ح  ناـیور .  خرس 

تسا .  هدرک  دای  نانآ  زا  يرگید  ترابع  اب  هک  دراد 
مکریغ  اموق  لدبتسی  اولوتت  نا  و  ناحبس :  يادخ  لوق  ریسفت  رد 

دومرف : لجوزع  يادخ 
هک یـسک  دزرو و  یم  لخب  قافنا  رد  امـش  زا  یخرب  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  ات  دـیوش  یم  هدـناوخ  ارف  هک  دـیتسه  یناسک  امـش  کنیا  ))

امـش زا  ریغ  ار  یهورگ  دنوادخ  دـیوش  نادرگور  رگا  دـیدنمزاین و  امـش  تسا و  زاین  یب  دـنوادخ  دـنک و  یم  لخب  شیوخ  هب  دـنک  لخب 
( 259 (( ) دنتسین امش  لثم  نانآ  دیامن و  یم  ناتنیزگیاج 

کیدزن یـسراف  ناملـس  دـش . لاوئـس  تسا  هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  موق )   ) هملک هرابرد  ص )   ) ربمایپ زا  هک  هدرک  لقن  فاشک  بحاص 
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دومرف : دز و  ناملس  ياپ  نار  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح  نآ  دوب  هتسشن  ص )   ) ربمایپ
(( دنبای یم  تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم  دشاب  هتشاد  یگتـسب  اهناشکهک  هب  نامیا  رگا  تسوا ،  تردق  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخب  ))

( 260)
دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  نایبلا  عمجم  بحاص  لقن  هب 

نایناریا ))  ینعی  دنادرگ ، یم  امش  نیزگیاج  ار  يرگید  هورگ  دنوادخ  دینادرگرب ، يور  رگا  بارعا ،  يا  ))
باتک رد  یناربط  متاح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  يذمرت و  دیمح و  نبدبع  قازرلادـبع و  ار  یتیاور  روثنملاّرذ ، هک  هدروآ  نازیملا  بحاص  و 

اموق لدبتـسی  اولوتت  نا  و   )) ار هیآ  نیا  ص )   ) ربمایپ تفگ :  يو  هک  تسا  هدرک  لـقن  هریرهوبا  زا  لـئالد ..  باـتک  رد  یقهیب  طـسوءا و و 
میوش نادرگ  يور  ام  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  اـهنیا  هّللا !  لوسر  اـی  دـندرک : ضرع  دومرف ، تئارق  مکلاـثما ))  اونوکی  ـال  مث  مکریغ ، 

دومرف : سپس  دز و  سراف  ناملس  هناش  هب  كرابم  تسد  اب  ص )   ) مالسا ربمایپ  دنوش ؟ یم  ام  نیزگیاج 
 ( نایناریا  ) سراف زا  ینادرم  دشاب  هتشاد  اهناشکهک  هب  یگتـسب  نامیا  رگا  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخب  وا ، نارادفرط  وا و  ))

( 261 (( ) دنبای یم  تسد  نآ  هب 
تسا .  هدش  لقن  هّللادبع  نبرباج  زا  هیودرم  نبا  زا  نینچمه  هریرهوبا و  زا  يرگید  قرط  هب  تیاور  نیا  دننام 

بارعا زا  دعب  یمود  حانج  طخ و  سرف )   ) نایناریا هکنیا  زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  دـنراد ، قافتا  نآ  رب  همه  هک  انعم  ود  تیاور  نیا  رد 
نآ هب  یـسرتسد  رود و  نانآ  زا  دنچ  ره  دنبای  یم  تسرد  نامیا  هب  نانآ  هکنیا ،  لیلدب  دنـشاب . یم  مالـسا  مچرپ  ندیـشک  شود  هب  يارب  ، 

دشاب . راوشد 
تسا :  ثحب  لباق  بلطم  هس  تیاور  نیمه  رد  هکنانچ 

ربمایپ نامز  رد  هیآ  لوزن  نامز  صوصخم  ایآ  تسا ،  هدومن  نایناریا  سرف )   ) ینیزگیاج هب  دـیدهت  ار  بارعا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  ـالوا :
دیوش مالسا  زا  نادرگ  يور  بارعا )   ) امش رگا  دشاب : ینعم  نیا  ياراد  هک  يا  هنوگب  تساهلـسن ،  همه  هب  طوبرم  هکنیا  ای  تسا و  (ص ) 

دنادرگ ؟ یم  امش  نیزگیاج  ار  سرف )   ) دشاب هک  یلسن  ره  رد 
هکرابم تایآ  دراد و  رارمتسا  زین  يدعب  ياهلسن  همه  رد  هتکن  نیا  دشاب ) یمن  صـصخم  دروم ،  ) هدعاق مکح  هب  هک  تسا  نیا  ینعم  رهاظ 

هدـمآ و تایاور  رد  بلطم  نیا  هکنیا  هچ  دـنا ) ناسکی  یناشفارون  رد  ینعی   ) دـنراد ار  هام  دیـشروخ و  شقن  یلـسن ،  هقبط و  ره  رد  نآرق 
دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب  زین  نارسفم 

تسا یـشیاتس  دوخ ، نیا  هک  تسا  یهیدب  نانآ ،  همه  هن  تفای  دنهاوخ  تسد  نامیا  هب  سراف  زا  ینادرم  دیوگ  یم  فیرـش  ثیدح  ایناث :
اهنآ .. عیمج  هن  اهنآ  نیب  زا  يا  هغبان  دارفا  هب  تبسن 

هب هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  نایم  رد  نوچ  دـنیامن ، یم  سرف  زا  شیاتـس  ماع  روط  هب  ود ، ره  هک  تسا  نیا  تیاور  فیرـش و  هیآ  رهاظ  اما 
مالـسا نیئآ  لـماح  بارعا  زا  دـعب  هک  تسا  یهورگ  زا  تبحـص  هکنیا  هظحـالم  اـب  هژیوب  دنـسر . یم  ملع  اـی  ناـمیا و  هب  یباـیتسد  هجرد 

دوخ غباون  ندمآ  دوجو  هب  يارب  یبسانم  هنیمز  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیدب  هدمآ  رامش  هب  نانآ  يارب  هک  یـشیاتس  حدم و  نیاربانب  دنتـسه .
دننک . یم  يوریپ  تعاطا و  نانآ  زا  دنشاب و  یم 

ربخ ؟ ای  تسا  هتفرگ  تروص  نانآ  ياجب  سرف )   ) ندش نیزگیاج  مالسا و  زا  بارعا  ینادرگ  يور  نونکات  ایآ  اثلاث :
نادرگ يور  هدومن  ضارعا  یعقاو  مالسا  زا  برعریغ  برع و  زا  معا  زورما ، ناناملسم  هک  تسین  هدیـشوپ  ملع ،  شناد و  لها  رب  باوج : 

ینعی طرش ، باوج  اهنت  هتفای و  ققحت  دیوش ) نادرگ  يور  رگا  ( ) اولوتت نا   ) هفیرش هیآ  رد  طرـش ، لعف  هنافـسءاتم  بیترت  نیدب  دنا . هدش 
هناتـسآ رد  یهلا ،  هدـعو  هک  تفگ  ناوت  یم  هنافـصنم  یتقد  اب  مه  هنیمز  نیا  رد  تسا ،  هدـنام  یقاب  نانآ  ياج  هب  سرف  ندـش  نیزگیاـج 

تسا .  ققحت 
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نوچ تسا ،  هدش  لصاح  هیما  ینب  نامز  رد  ینیزگیاج ،  نیا  هک  دراد  تلالد  تسا  هدـمآ  نیلقثلارون  ریـسفت  رد  هک  يدـعب  تیاور  هکلب ، 
تقبـس نانآ  زا  هدروآ و  يور  یمالـسا  مولع  بسک  هب  نایناریا )   ) سرف دـندش ، يزودـنا  لام  بصانم و  زکارم و  هجوتم  اهبرع  هک  ینامز 

نیزگیاج ار  نآ  زا  رتهب  هک  ادخب  دنگوس   (( )) یلاوملا مهنم ،  اریخ  لدبا  هّللاو  دـق  : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  دـنتفرگ 
دندوب هدروآ  مالـسا  هک  اه  یمور  ناـکرت و  ینعی  ناـیناریا )   ) سرف ریغ  لـماش  زور  نآ  رد  یلاوم  هب  ریبعت  هچ  رگ  ار )) مجع  ینعی  دومرف ،

تخانـش هب  هجوت  اب  هژیوب  دنا . هداد  یم  لیکـشت  ار  نانآ  تیرثکا  لقث ،  زکارم  ناونع  هب  سرف )   ) تسا ملـسم  هچنآ  اما  تسا  هدش  یم  زین 
تسا .  هدومرف  سرف )   ) هرابرد هفیرش  هیآ  زا  ص )   ) ربمایپ هک  يریسفت  هب  تبسن  ع )   ) قداص ماما 

مهباوقحلی  امل  مهنم  نیرخآ  و  ناحبس :  يادخ  هتفگ  ریسفت  رد 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

دومرف : ّلجوزع  يادخ 
یم كاپ  ار  نانآ  دـناوخ و  یم  ناـنآ  رب  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  ناـشدوخ  زا  ار  یلوسر  اـه  هدـناوخن  سرد  نیب  رد  تخیگنارب  هکنآ  تسوا  ))

دنا و هتـسویپن  نانآ  هب  هک  ناشیا  زا  يرگید  دارفا  دـندوب و  يراکـشآ  یهارمگ  رد  البق  هچ  رگا  دزومآ  یم  ناش  تمکح  باتک و  دزاس و 
( 262  (( ) میکح زیزع و  يادخ  تسوا 

دـش و لزاـن  هعمج  هکراـبم  هروس  هک  میدوب  ص )   ) ربماـیپ روضح  اـم   : )) تفگ هک  هدرک  تیاور  هریرهوـبا  زا  دوـخ  حیحـص  رد  ملـسم ، 
هچ ناـنیا  هّللا :  لوسر  اـی  درک ، لا  ؤس  وا  زا  يدرم  مهب ))  اوقحلی  اـمل  مهنم  نیرخآ  و   )) هیآ هب  دیـسر  اـت  دوـمرف  توـالت  ار  نآ  ترـضح 

تسد ص )   ) ربمایپ دوب  ام  نیب  رد  زین  یسراف  ناملس  تفگ :  هریرهوبا  دومرفن : خساپ  ترضح  دنا ؟ هتسویپن  ام  هب  زونه  هک  دنتـسه  یناسک 
زا ینادرم  دشاب  هتشاد  اهناشکهک  هب  یگتـسب  نامیا  رگا  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخب  دومرف : داهن و  ناملـس  رب  ار  ناشکرابم 

تفای .))  دنهاوخ  تسد  نآ  هب  ناملس )  نارادفرط   ) اهنیا
هک :  تسا  هدمآ  مهب ))  اوقحلی  امل  مهنم  نیرخآ  و   )) هیآ لیذ  میهاربا ،  نب  یلع  ریسفت  رد 

همه نانآ   )) هدروآ نایبلا  عمجم  بحاص  و  دنا . هدروآ  مالـسا  نانآ  زا  دـعب  هک  یناسک  ینعی  دـنا )) هتـسویپن  اهنآ  هب  هک  يرگید  دارفا  و  ))
دنشاب یم  دننز  یمن  فرح  یبرع  تغل  هب  هک  یناسک  اه و  مجع  نانآ  هک  تسا  هتفگ  سپس  تمایق ،  زور  ات  دنتـسه  باحـصا  زا  دعب  دارفا 
ثوعبم هتخیگنارب و  مجع  برع و  زا  معا  دـنیآ ، یم  ادـعب  هک  یناسک  هدرک و  هدـهاشم  ار  يو  هک  یـسک  ره  يوس  هب  ص )   ) ربمایپ نوچ 

ع .)   ) رقاب ماما  زا  زین  ریبج و  نب  دیعس  زا  لقن  هب  تسا  هدش 
یم برعریغ  برع و  زا  ص )   ) ربمایپ نامز  زا  يدعب  ياهلـسن  تاقبط و  همه  لماش  هک  دراد  اضتقا  مهنم ))  نیرخآ  و   )) هملک ندوب  قلطم 

هک برعریغ  زا  يدارفا  نیرخآ )   ) زا بارعا و  نّییّما )   ) زا دارم  میئوـگب  هک  تسا  رتـهب  نیرخآ )   ) و نّییّما )   ) هـملک هسیاـقم  اـب  اـما  دوـش ،
تسا هتفریذپ  ار  انبم  نیمه  زین  فاشک  بحاص  تسا و  بلطم  نیا  يایوگ  ع )   ) تیب لها  تایاور  یضعب  هکنانچ  دشاب ، دنروآ  یم  مالسا 

. 
ای و  نیرخآ )   ) هملک يارب  یمهم  قادصم  رب  قبطنم  تقیقح  رد  تسا ،  هدومن  ریسفت  سرف )   ) هب ار  هفیرـش  هیآ  هک  ص )   ) ربمایپ نیاربانب ، 
 ( ص  ) ربمایپ نوچ  اما  ددرگ ، یمن  رتشیب  يرترب  لضف و  ثعاب  قیبطت ،  فرـص  هچرگ  دشاب ، یم  نآ  قیداصم  نیب  زا  قادصم ،  نیرت  مهم 
رد ص )   ) ادخ لوسر  یفرط  زا  دش و  دنهاوخ  لئان  دنشاب  لکشم  رود و  دنچ  ره  مالسا  ای  ملع و  نامیا و  هب  نانآ  هکنیا  هب  هدوتـس  ار  نانآ 

تسا یعدم  نیا  رب  ینشور  لیلد  یسراف ،  ناملس  هناش  رب  ترضح  نآ  ندز  دننک و  یم  رارکت  ار  دوخ  هتفگ  نیع  ادمع ، هیآ  ود  ره  ریسفت 
. 

دیدش  سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  گرزب :  يادخ  مالک  ریسفت  رد 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
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هدـعو نوچ  سپ  درک ، دـیهاوخ  یگرزب  یـشکرس  داسف و  نیمز  رد  راب  ود  هک  تاروت ))   ، )) باـتک رد  میدومن  مـالعا  لیئارـسا  ینب  هب  ))
اج همه  رد  ات  میتسرف  یم  امـش  فرط  هب  دنتـسه  یفرگـش  يدـنمورین  توق و  ياراد  هک  ار  دوخ  زا  یناگدـنب  دـسرب . داسف )  ) اهنآ زا  یکی 

مینک يرای  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  مینادرگرب و  امش  يارب  اددجم  ار  يزوریپ  سپـس  تسا ،  هدش  ماجنا  يا  هدعو  نیا  دننک و  وجتـسج 
ناتدوخ ریگنابیرگ  دیدومن  يدب  رگا  ناتدوخ و  يارب  دـیدومن ، یکین  رگا  میدـینادرگ .  رت  يوق  رتشیب و  ناتنانمـشد )   ) نانآ زا  ار  امـش  و 

هبترم نیتسخن  هک  هنوگنامه  دنوش  دجسم  لخاد  هکنیا  ات  دنهد  هولج  دب  ار  امـش  ياهیور  دیآ  داسف )  ) نآ هدعو  رگید  هکینامز  دوش و  یم 
( 263  (( ) یندرک هابت  دنتفای  هبلغ  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دننک  هابت  دوبان و  هکنیا  ات  دنوش و  دراو 

هدش لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  دیدش )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب   )) هفیرش هیآ  ریسفت  نوماریپ  یفاک  هضور  زا  نیلقثلارون  ریـسفت  رد 
دومرف : هک  تسا 

ار ص )   ) ربمایپ لآ  زا  ینمـشد  نانآ  دزیگنا و  یمنرب  ار  اهنآ  ع )   ) مئاق روهظ  زا  لبق  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  ))
دنناسر )) یم  لتق  هب  ار  وا  هکنیا  رگم  دنناوخ  یمن  ارف 

یم تئارق  ار  دیدش )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  میکلع  انثعب   )) هفیرش هیآ  ترضح  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  دوخ  ریسفت  رد  یـشایع  و 
دندومرف : سپس  دندرک ،

دنشاب )). یم  دایز  يورین  توق و  ياراد  هک  دنیوا  نارای  و  ع )   ) مئاق وا  ))
اهنیا میوش  تیادف  میدرک  ضرع  دـندرک ... تئارق  ار  قوف  هفیرـش  هیآ  ترـضح   : )) هک تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  راونالاراحب  رد  و 
مسق ادخب  دنتسه ، مق  لها  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه ، مق  لها  نانآ  دنگوس  ادخب  دندومرف : هبترم  ترضح 3  سپس  دنتسه ؟ یناسک  هچ 

( 264 (( ) دنتسه مق  لها  نانآ 
تسا رایسب  هدش ،  دراو  مالسا  تیاده  شفرد  ندیشک  شودب  رد  نانآ  شقن  نایناریا و  شیاتس  رد  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتایاور  اما 

هلمج :  نآ  زا  ، 
مالسا  هب  تشگزاب  يارب  بارعا ،  اب  هزرابم  هب  طوبرم  تیاور 

هک :  تسا  هدرک  لقن  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
ور دعب  دناسر ، ترضح  یکیدزن  هب  ار  دوخ  ات  تشذگ  تعامج  فوفـص  نایم  زا  دمآ و  ع )   ) نانم ؤم  ریما  دزن  سیق  نب  ثعـشا  يزور  ))
ام رب  دـنا  هتـسشن  امـش  کیدزن  هتفرگ و  ار  امـش  فارطا  هک  نایناریا )   ) نایور خرـس  نیا  ناـنم  ؤمریما  يا  تفگ :  هدرک و  راوگرزب  نآ  هب 

ینعی  ) دیبوک یم  ربنم  هب  مارآ  دوخ  ياپ  اب  هدنکفا و  ریزب  ار  شرـس  هدومرف و  توکـس  الماک  ترـضح  هک  هظحل  نیا  رد  دـنا . هدـش  هریچ 
نانم ؤمریما  زورما  راکچ ! ثعشا  اب  ار  ام  تفگ :  دوب  ترضح  يافواب  نارای  زا  یکی  هک  ناحوص  نب  ۀعصعص  ناهگان  یتفگ )  هچ  ثعـشا 

زا سپ  ترـضح  سپـس  ددرگ ، یمن  شومارف  دـنام و  دـهاوخ  اهنابز  رـس  رب  هشیمه  هک  دـیامرف  یم  ار  یبلطم  بارعا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع 
یم فاصنا  هب  مکح  دراد و  یم  روذعم  ارم  تیـصخش  یب  ناتـسرپ  مکـش  نیا  زا  کیمادـک  دومرف : هتفرگ و  الاب  ار  رـس  كدـنا ،  یگنرد 
ینک یم  رمءا  ارم  ایآ  دزاس ! یم  مورحم  نتخومآ  دـنپ  زا  ار  نارگید  دـطلغ و  یم  دوخ  باوختخر  رد  غالا  دـننام  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـنک ،
هناد هک  ییادخ  هب  دنگوس  اما  دوب  مهاوخ  نالهاج  هرمز  زا  تروص  نیا  رد  نوچ  درک . مهاوخن  درط  زگره  منک ،  درط  ار  نایناریا )   ) نانآ

ار نایناریا )   ) نانآ امش  هک  هنوگنامه  دننک  یم  بوکرس  نات  نیئآ  هب  ددجم  تشگرب  يارب  ار  امش  امتح  دیرفآ  ار  شناگدنب  تفاکش و  ار 
( 265 (( ) دیدومن بوکرس  نیئآ  نآ  شریذپ  يارب  زاغآ ، رد 

رتخد تشاد و  تکرش  ع )   ) نانم ؤمریما  لتق  رد  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  نیقفانم و  نارس  زا  هدنک و  گرزب  هلیبق  سیئر  سیق  نب  ثعشا 
هدوب يدارفا  هلمج  زا  ثعشا  نب  دمحم  شرسپ  دومن و  مومسم  رهز  هلیسو  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  ع )   ) یبتجم ماما  رـسمه  زین  هدعج  وا 

تسا .  هدوب  میهس  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ءادهشلادیس  ندناسر  تداهش  هب  رد  هک 
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ياهندرگ تفاکـش و  ار  اه  فص  هکلب  تسـشنن ،  تساهناملـسم  بادآ  هک  هنوگنآ  نارازگزاـمن  رخآ  فص  رد  ثعـشا  تیاور ،  هتفگ  هب 
دید ار  نایناریا  زا  یهوبنا  هورگ  دیـسر  ولج  تمـسق  هب  هکنیمه  درازگب ، زامن  لوا  فص  رد  اـت  دز  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  نارازگزاـمن 

ار راوگرزب  نآ  دـنلب ، يادـص  اب  ترـضح ،  ینارنخـس  هبطخ و  ندرک  عطق  اـب  ثعـشا  دـنا . هدـمآ  درگ  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  ربنم  فارطا  هک 
برع هک  تسا  نیا  هدرک  نایور  خرـس  هب  ریبعت  هکنیا  ّرـس  هتبلا  دـنا ، هدـش  هریچ  ام  رب  نایور  خرـس  نیا  نانم  ؤمریما  يا  تخاس :  بطاخم 

( داوس ضرا   ) ار روشک  نآ  قارع ،  رد  امرخ  لخن  يرایسب  يزبسرـس و  رثا  رد  تهج  نیمهب  دنیوگ  یم  هایـس  دشاب  دایز  رگا  ار  زبس  گنر 
تـسوپ دیفـس  نوچ  ار  نایناریا )   ) مجع تهج  نیدب  دـننک . یم  خرـس  هب  ریبعت  زین  دیفـس  زا  ور  نیا  زا  دـنمان . یم  هایـس )  نیمزرـس   ) ینعی

دنیوگ . یم  نایور  خرس  نادنزرف  ای  نایور و  خرس  دنتسه ،
 ( ع  ) ماما نآ ،  زا  دـعب  و  ییوگ ؟  یم  هچ  دومرف : یم  ثعـشا  هب  راک  نیا  اب  دز ، ربنم  هب  شکرابم  ياپ  اب  ررکم  ع )   ) نانم ؤمریما  هکنیا  اـما 

دمآرب . يو  باوج  رکف  هب  دومرف و  توکس 
تفالخ حرط  ثعـشا  روظنم  هک  درک  كرد  ار  هیـضق  تیمها  دوب . ترـضح  نآ  هدـیزگرب  نارای  زا  هک  يدـبع  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  اـما 
تسوپ دیفـس  دیدج و  ياهناملـسم  تسین  راوازـس  و  دشاب . نانآ  لاثما  بارعا و  هژیو  دیاب  تسا و  يویند  ياهـشزرا  زا  هک  تساهناملـسم 
نیزاوم نآ  هب  فراـع  ۀعـصعص  یهگناو  دنـشاب . رت  کـیدزن  راوگرزب  نآ  هب  ثعـشا  زا  دنـشاب و  هدـش  عمج  ترـضح  فارطا  ناـیناریا )  )
ثعـشا هب  ع )   ) ماـما باوج  هک  تسناد  یم  ۀعـصعص  تخانـش  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا .  مزتـلم  اـهنآ  هب  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  هک  دوب  یمالـسا 

ار یتسرپداژن  يا و  هریشع  هرعن  نینچ  هک  درک  شنزرـس  ار  وا  راکچ )) ثعـشا  اب  ار  ام   )) هلمج اب  هعـصعص  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  هدنبوک 
یتوکس زا  سپ  ع )   ) ماما سپس  دنک ، ینارنخـس  برع  دض  رب  و  نایناریا )   ) نانآ عفن  هب  درک ، راداو  ار  ع )   ) ماما هک  دادرـس . نایناریا  دض 

باطخ دروم  ار  ناناملسم  هدینادرگ و  يور  وا  زا  هکلب  دهدب  ار  شباوج  دنک و  هاگن  ثعـشا  هب  هکنیا  هن  اما  تفرگ  الاب  ار  شرـس  ینالوط 
نانآ زا  یکی  هک  تیصخش  یب  دارفا  نیا  زا  نم ،  هرابرد  دنک  یم  مکح  فاصناب  یسک  هچ  دراد ؟ یم  روذعم  ارم  یسک  هچ  هک :  داد  رارق 

يروخرپ و تمعن  زان و  زا  باوختخر  رد  ندـیلول  اـب  نارتوهـش  باوخرپ و  ندوک و  یناـسنا  هکلب  فدـه  هن  تسا و  هشیدـنا  ياراد  هن  هک 
نید فراعم  نتخومآ  زا  زین  ار  نارگید  هکلب  هدومنن ،  ءاـفتکا  دوخ  یلبنت  ندوب و  لـسک  یتیـصخش و  یب  هب  ناویح ،  دـننام  یگراـب  مکش 

ماـما و فارطا  هدوب و  شناد  لـها  ملع و  هجوتم  ناـشیاه  بلق  ناـیناریا )   ) ناـنآ اریز  دـهد  یم  رارق  هنعط  دروـم  ار  ناـنآ  و  دـنک . مورحم 
دنیآ . یم  درگ  يو  ربنم  دوخ و  ياوشیپ 

وا زا  ار  یتساوخرد  نینچ  ع )   ) حون ترضح  نارادفرط  زا  هفرم  یهورگ  هک  هنوگنآ  منک  درط  ار  نانآ  هک  ینک  یم  رما  ارم  ایآ  ثعـشا  يا 
هکلب دنتـسین ،)) اه  هشیدنا  یب  شابوا و  لذارا و  زج  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هتفرگ  ار  وت  فارطا  هک  يدارفا  : )) دنتفگ نینچ  ودب  دـندومن و 

: دومرف هک  دشاب  یم  شدوخ  موق  تیـصخش  یب  تسپ و  دارفا  هب  ع )   ) حون ترـضح  ادـخ  ربمایپ  خـساپ  نامه  وت  هب  نم  خـساپ  ثعـشا  يا 
دوب )). مهاوخ  نالهاج  هلمج  زا  تروص  نیا  رد  نوچ  درک  مهاوخن  درط  ار  نانآ  نم  ))

 ، شنارادفرط دـندوب و  هدز  هقلح  وا  ربنم  فارطا  هک  یناسک  هدـنیآ  زا  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هک  ییاهدـنگوس  اب  ع )   ) نایقتم يالوم  سپس 
ار هدـنز  تادوجوم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  : )) دومرف هک  هتـشذگ  هبطخ  زا  يا  هرقف  دـننام  درب  نایاپ  هب  ار  دوخ  راـتفگ 

یم نایناریا )   ) نانآ لئاوا ،  رد  امش  هک  هنوگنآ  دنک  یم  بوکرـس  دیدرگرب  مالـسا  نیئآ  هب  هکنیا  يارب  ار  بارعا )   ) امـش وا  هتبلا  دیرفآ ،
نید زا  ار  نانآ  دوش و  یم  ققحم  بارعا  نیب  رد  يدوزب  یهلا  هدـعو  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  دـنوش )) مالـسا  نید  رد  لخاد  اـت  دـیدز 

يزوریپ هک  دراد  تلالد  و  دنتـسین ... نابز  برع  نانآ  دننام  هک  دیامن  یم  اهنآ  نیزگیاج  ار  نایناریا )   ) سرف دنوادخ  دننادرگ و  یم  ربور 
تسا .  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  همدقم  دبای و  یم  همادا  سدق  فرط  هب  هدش و  زاغآ  ناریا  زا  هلحرم  نیا  رد  مالسا 

رارف  یب  ناریش  تیاور : 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
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دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  لبنح  نب  دمحا  ار  تیاور  نیا 
ریگرد و ياهفرط  دنتسین  رارف  لها  هک  دنتـسه  یناریـش  نوچ  نانآ  دیامن ، رپ  مجع  زا  ار  امـش  فارطا  لاعتم ،  دنوادخ  هک  تسا  کیدزن  ))

( 266 .(( ) دننک یمن  هدافتسا  امش  ياه  تمینغ  زا  دنشک و  یم  ار  امش  نانمشد 
وا هکنیا  الا  تسا ،  هدرک  لقن  رمع  نب  هللادبع  بدنج و  نب  ةرمـس  هفیذح و  زا  قیرط  دـنچ  هب  شدوخ  باتک  رد  میعنوبا  زین  ار  تیاور  نیا 

( 267  . ) تسا هدروآ  دننک ) یم  هدافتسا  ( ) دننک یمن  هدافتسا  امش  مئانغ  زا   ) ترابع ياجب 
دیفس  هایس و  نادنفسوگ  تیاور : 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ریبج و نب  معطم  ریـشب و  نب  نامعن  زا  هباحـص و  زا  يدرم  زا  هریرهوبا و  زا  قیرط  دـنچ  هب  دوخ  باتک  رد  میعنوبا  ظفاح  زین  ار  تیاور  نیا 

دشاب : یم  هفیذح  زا  ثیدح ،  ترابع  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ینامی  هفیذح  یلعیوبا  رکبوبا و 
اهنآ هب  يدیفس  نادنفـسوگ  سپـس  دنتکرح ، رد  مرـس  تشپ  هایـس  ینادنفـسوگ  مدید  باوخ  بشما  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ))

دننک و یم  يوریپ  امش  زا  هک  دنتسه  بارعا  هایس  نادنفـسوگ  نیا  تفگ :  رکبوبا  مدیدن ،  ار  هایـس  نادنفـسوگ  رگید  هکیروطب  دنتـسویپ ،
رامشب هدشن و  هدید  اهنآ  نیب  رد  اهبرع  هک  دوش  یم  دایز  نانآ  دادعت  ردقنآ  دننک و  یم  يوریپ  امش  زا  هک  دنتسه  مجع  دیفس  نادنفسوگ 

( 268  (( ) تسا هدرک  ریبعت  نینچ  مه  یحو  هتشرف  تسا  تسرد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنیآ ، یمن 
هللا یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  نآ  زا  یخرب  رد  تسین و  اهنآ  رد  رکبوبا  ریبعت  هک  تسا  ینوگاـنوگ  تاراـبع  میعنوبا  تیاور  رد 
رخآ ات  ... دندروآ يور  ناشیا  فرطب  زین  يرایسب  دیفس  نادنفسوگ  هک  دهد  یم  بآ  ار  یهایس  نادنفـسوگ  هک  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و 

. 
تیبلها  نارادفرط   ، نایناریا  : تیاور

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
زا تبحـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن   : )) تسا هتفگ  هدرک و  لـقن  ساـبع  نبا  زا  هدـش  داـی  باـتک  رد  ار  تیاور  نیا  میعنوبا  ظـفاح 

( 269 (( ) دنتسه تیب  لها  ام  نارادتسود  نارادفرط و  نایناریا )   ) سراف دومرف : ترضح  دمآ ، نایم  هب  سراف 
ربمایپ  دامتعا  دروم  مجع ،  تیاور : 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  شیوخ  باتک  رد  میعنوبا  زین  ار  تیاور  نیا 

زا رتشیب  ای  و   ) امـش زا  شیب  نم  ادخب  دـنگوس  دومرف : ترـضح  دـمآ ، نایمب  اه  مجع  یلاوم و  زا  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ))
( 270  (( ) مراد دامتعا  اهنآ  هب  امش ) زا  یضعب 

ریغ لماش  تسا و  یناریا )   ) مجع زا  معا  اجنیا  رد  اـه  مجع  ظـفل  هتبلا  (، 271  ) هدروآ دوخ  باتک  رد  يذمرت  ار  نومـضم  نیمه  هب  بیرق 
 . دوش یم  زین  اهنآ  ریغ  ناکرت و  دننام  مجع  زا  برع 

ع)  ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  زاغآ  نایناریا و 

ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  زاغآ  نایناریا و 
مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  زاغآ  نایناریا و 

دنتسه  یناریا  ود  ره  حلاص  نب  بیعش  وا  روای  یناسارخ و 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
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هک یتامدقم  یتضهن  زا  دـعب  راوگرزب  نآ  هک  دـنراد  رظن  قافتا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نوماریپ  ینـس ،  هعیـش و  ییاور  عبانم  هیلک 
هدـننک هدامآ  ترـضح و  نآ  تموکح  زاس  هنیمز  هک  دـنا  یناریا  هایـس ،  ياه  شفرد  نارای  و  دـنک ... یم  روهظ  دـیآ ، یم  دوجوب  شیارب 

یمـشاه ای  یناـسارخ و  دیـس  هدـش ،  هداد  هدـعو  تیـصخش  ود  هک  تسا  قاـفتا  تاـیاور ،  نیا  رد  دنـشاب . یم  يو  یئاورناـمرف  تامدـقم 
تسا .  هدمآ  ینس  هعیش و  عبانم  رد  نانآ  هب  طوبرم  هک  یتایاور  نایاپ  ات  دنتسه ... یناریا  ود  ره  حلاص  نب  بیعش  وا  روای  یناسارخ و 

رکذ اه  ینمی  مانب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نازاس  هنیمز  ناونعب  ار  يرگید  دارفا  نایناریا ،  رب  هوـالع  هعیـش  ثیدـح  عباـنم  اـما 
تموکح ترضح ،  نآ  روهظ  زا  لبق  هک  دراد  تلالد  مومع  روطب  هک  دراد  دوجو  هعیـش  عبانم  رد  يرامـشیب  تایاور  هکنانچ  تسا  هدومن 
يریـشمش دنوادخ ، يارب  دیآ و  یم  وا  : )) دیوگ یم  هک  یتیاور  نیا  دننام  دش ... دهاوخ  اپ  رب  هدنریگ  ماقتنا  زرابم و  یتضهن  ای  ورین و  ای  و 

دشاب . هتشاد  دوجو  یتیاور  نینچ  رگا  هتبلا  هدش ))  هدیشک  ماین  زا  تسا 
نینچمه متفاین ،  عبانم  نیا  رد  ار  تیاور  نیا  نم  هک  تسا  هدرک  لقن  عبنم  جـنپ  رکذ  اب  ار  نآ  صالخلا ))  موی   )) باتک بحاص  هکنیا  هچ 

و دیامرف ... تیانع  ار  تایاور  لقن  رد  تناما  تقد و  ام  هب  دـنوادخ  تسا !  هدومن  رکذ  ار  یعبانم  مه  اهنآ  يارب  هک  يرگید  ددـعتم  دراوم 
دومرف : یم  ترضح  مدینش ،  تفگ  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  تیاور  دننام 

. ریخ مدرک  ضرع  هچ ؟  يارب  ینادـیم  ایآ  دـننک ! یم  نیرفن  نعل و  ار  اـه  یبرغ  اـه و  یقرـش  ددرگیم  هتـشارفارب  قح  شفرد  هکیماـگنه  ))
( 273  (( ) يو روهظ  زا  شیپ  ترضح  نآ  نادنزرف  تیب و  لها  زا  دنوشیم  وربور  نآ  اب  مدرم  هک  ار  هچنآ  يارب 

، دـنا هدرک  تحاران  نیگمـشخ و  ار  قرـش  برغ و  يو ،  ناوریپ  دـنا و  مشاه  ینب  زا  ترـضح ،  نآ  تیب  لها  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا 
نآ رثا  رد  هک  تسا  گرزب  سب  یتبیصم  نانآ  يارب  دنوشیم  وربور  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  تضهن  اب  هکینامز  نانمشد )   ) اهنآ
زا دـیدش )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب   )) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یفاک  هضور  زا  البق  هک  یتیاور  دـنهد و  یم  تسد  زا  ار  ناشباصعا 

دندومرف : ترضح  دش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هکنیا رگم  دنناوخ  یمن  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  زا  ار  ینمـشد  چیه  دزیگنا ، یمرب  مئاق  روهظ  زا  شیپ  دنوادخ  هک  ار  یهورگ  ))

دنناسر )) یم  لتقب  ار  وا 
هکنانچ تسا و  یناهج  یتاغیلبت  یماظن و  يورین  اب  ترـضح ،  نآ  روهظ  يارب  هنیمز  همدقم و  ندش  ایهم  دراد ، تلالد  هک  یتایاور  ریاس  و 

تساهنابز .))  رس  رب  وا  مان   )) هک تسا  يا  هنوگب  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد 
دوش : یم  میسقت  هتسد  هس  هب  روهظ ، تامدقم  هب  طوبرم  تایاور  نیاربانب 

دنراد . قافتا  نآ  رب  ینس  هعیش و  هک  هایس  ياهشفرد  نارای  ندمآ  راک  يور  هب  طوبرم  تایاور  فلا 
لها عبانم  زا  یخرب  رد  یثیداحا  تایاور ،  نیا  هیبش  هتبلا  تسا ،  هدـش  دراو  هعیـش  عبانم  رد  طقف  هک  ینمی  تموکح  هب  طوبرم  تایاور  ب 

مالسلا .  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  زا  سپ  ینمی  ندش  رهاظ  رب  ینبم  تسا  تنس 
اما دـیامن ... صخـشم  ار  اهنآ  هکنآ  یب  تسا ،  راوگرزب  نآ  روهظ  نازاس  هنیمز  ندـمآ  راک  يور  ندـش و  رهاظ  زا  یکاح  هک  یتایاور  ج 
دنتسه . يو  تموکح  زاس  هنیمز  هک  دراد  ترضح  نآ  ینمی  نارای و  رب  تلالد  مومع  روطب  تایاور  نیا  هک  دش  دیهاوخ  هجوتم  يدوزب 

جورخ اب  نامزمه  ترـضح و  روهظ  لاس  نامه  رد  هک  تسا  هدومن  صخـشم  ار  اه  ینمی  تموکح  ندـمآ  راک  يور  نامز  تاـیاور ،  اـما 
تسناد .  دیهاوخ  هکنانچ  دشاب . یم  تسا ،  ترضح  فلاخم  نمشد و  هک  ینایفس  جورخ  کیدزن  ای  ماش و  نیمزرس  زا  ینایفس 

یـسک مق ،  زا  يدرم  هلیـسوب  نانآ  تضهن  زاغآ  لوا ،  هلحرم  دوش : یم  میـسقت  صخـشم  هلحرم  ود  هب  یناریا ،  نازاس  هنیمز  تموکح  اما 
ترضح نآ  تضهن  زاغآ   )) هک تسا  نیا  يایوگ  تایاور  هکنیا  هچ  تسا ،  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رمءا  زاغآرس  شتکرح  هک 

تسا .))  قرشم  هیحان  زا 
ینوگمدنگ ناوج  ترضح و  نآ  ياهورین  هدنامرف  یناسارخ و  دیس  مان  هب  اهنآ  نیب  رد  رظن ، دروم  تیـصخش  ود  ندش  رهاظ  مود ،  هلحرم 
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تسا .  هدش  طبض  حلاص  نب  بیعش  تایاور ،  رد  يو  مان  هک 
تسا .  هدمآ  رابخا  رد  اهنآ  رکذ  هک  یثداوح  اهدماشیپ و  هب  هجوت  اب  ار  زاس  هنیمز  نایناریا  شقن  ناوت ،  یم  هکنانچ 

گنج .  رد  ناشدورو  ات  مق  زا  يدرم  طسوت  نآ  تضهن  زاغآ  زا  لوا :  هلحرم 
دننکیم . لیمحت  نمشد  رب  ار  شیوخ  ياه  هتساوخ  هکنیا  ات  ینالوط ،  یگنج  رد  ندش  لخاد  مود :  هلحرم 

نانآ .  هبناج  همه  مایق  ندش  اپب  دندوب و  هدرک  مالعا  هک  دوخ  نیتسخن  ياه  هتساوخ  ندرک  در  موس :  هلحرم 
ترضح .  نآ  سدقم  تضهن  رد  اهنآ  نتسج  تکرش  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  ياناوت  تسدب  مالسا  مچرپ  ندرپس  مراهچ :  هلحرم 

اب اهنآ  هک  يا  هنوگب  ددـنویپ ، یم  عوقوب  نایناریا  گنج  يانثا  رد  بیعـش  یناسارخ و  ندـش  رهاظ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور ،  زا  یخرب  رد 
رگ دننیزگ  یمرب  دوخ  یسایس  یعامتجا و  روما  یتسرپرس  ناونعب  ار  یناسارخ  دیس  ناشدوخ  نمـشد ،  اب  ناشدربن  ندش  ینالوط  هب  هجوت 

ار حلاص  نب  بیعش  یناسارخ ،  دیس  سپس  دنهد ، یم  رارق  دوخ  تسرپرـس  ار  وا  اهنآ  اما  تسین ،  دنـسرخ  بصنم  نیا  نتفریذپ  زا  يو  هچ 
دنیزگ . یمرب  شیوخ  حلسم  ياهورین  یهدنامرف  هب 

هدیدرگ صخشم  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  لصتم  هک  نانآ  يزاس  هنیمز  هلحرم  نیرخآ  نامز  تایاور ،  زا  يدادعت  رد 
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هفینح  نب  دمحم  زا  تسا ،  یناسارخ  بیعش و  هلحرم  ههرب ،  نیا  دوب . دهاوخ  لاس  شش  هک 

سابل هایس و  هالک  اهنآ  نالماح  هک  دننک  یم  جورخ  ناسارخ  زا  يرگید  هایس  ياهشفرد  نآ  زا  سپ  سابع و  ینب  زا  یهایـس  ياهـشفرد  ))
نانآ تسا  منمی  ینب  هلیبق  زا  وا  دنمان  یم  حلاص  نب  بیعش  ای  بیعـش  نب  حلاص  ار  يو  هک  تسا  يدرم  نانآ  شیپاشیپ  دنراد ، نت  رب  دیفس 

، دنروآ مهارف  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  همدقم  ات  دنیآ  یم  دورف  سدـقملا  تیب  رد  هداد و  تسکـش  ار  ینایفـس  ياهورین 
هام ود  داتفه و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  ار  روما  مامز  میدقت  ات  وا  جورخ  هلـصاف  ددنویپ ، یم  وا  هب  ماش  زا  رگید  نت  دصیـس  دادعت 

( 274 .(( ) دشابیم
ینمی و ندـش  رهاظ  نامزمه ،  نراقم و  بیعـش ،  یناسارخ و  ندـش  رهاظ  دـیوگ ، یم  هک  تسا  يرگید  تایاور  ثیداحا ،  نیا  لباقم  رد 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  ینایفس 
همه زا  اـهمچرپ  نـیا  نـیب  رد  ینمی  شفرد  دوـشیم ، عـقاو  زور  کـی  هاـم و  کـی  لاـس و  کـی  رد  ینمی  ینایفـس و  یناـسارخ و  جورخ  ))

( 275 .(( ) دنک یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  يو  اریز  تسا ،  رگتیاده 
دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

زا دـعب  یکی  هک  حـیبست  ياه  هناد  بیترت  مظن و  دـننام  تسا  زور  کی  هام و  کی  لاس و  کـی  رد  ینمی  یناـسارخ و  ینایفـس و  جورخ  ))
تیادـه ینمی  مچرپ  اهـشفرد ، نآ  نایم  رد  دنتـسیاب  نانآ  لباقم  رد  هک  یناسک  رب  ياو  دروآ . یم  يور  فرط  ره  زا  گنج  تسا  يرگید 

( 276 .(( ) دنک یم  توعد  مالسلا )  هیلع  يدهم   ) ناتبحاص يوسب  ار  امش  تسا و  قح  شفرد  نآ  تسا ،  رترگ 
ياـه هزیگنا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  عقاو  زور  کـی  رد  هکنیا  اـب  حـیبست ،  ياـه  هناد  دـننام  بیترت ،  هب  رفن  هس  نیا  جورخ  زا  دارم  ارهاـظ ،

ناشروما ماکحتـسا  نانآ و  شبنج  بیترت  اما  تسا ،  زور  کی  رد  نانآ  جورخ  زاغآ  هتبلا  دراد . یـسایس  طابترا  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  جورخ 
دوش . یم  عقاو  يرگید  زا  سپ  یکی  حیبست ،  ياه  هرهم  دننام 

نیا يایوگ  تایاور ،  تسا و  هدش  لقن  هفینح  نبدـمحم  زا  يدایز  قرط  هب  نوچ  تسا .  لوبق  لباق  هچ  رگا  هام  ود  داتفه و  تیاور  هوالعب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  زا  ار  نآ  ترضح  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شراوگرزب  ردپ  زا  يا  هتشون  ياراد  يو  هک  تسا 
رب مکاح  نایاورنامرف  مامت  مان  هتشون ،  نآ  رد  تایاور ،  یخرب  هتفگب  انب  هکلب  هدوب ،  هدنیآ  ياهدمآ  شیپ  ثداوح و  نآ  رد  دوب و  هتـشون 

دنهاوخ تموکح  نایسابع  زا  هک  ار  یناسک  مان  هدرب و  ثرا  هب  يو  زا  مشاهوبا  شدنزرف  ارنآ  هدوب و  هدش  رکذ  تمایق  زور  ات  ناناملـسم ، 
تسا ....  هدناسر  نانآ  عالطا  هب  درک 
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بیعـش یناسارخ و  جورخ  دـیوگ  یم  هک  تسا  یتاـیاور  دـسر ، یم  رظنب  رتهب  بیعـش  یناـسارخ و  هلئـسم  رد  هک  هچنآ  همه ،  نیا  اـب  اـما 
نیا رد  هکلب  تسا ،  رتمکحم  شدنس  دشابیم و  مالسلا  هیلع  ناماما  هب  بستنم  تایاور ،  نیا  نوچ  تسا ،  ینمی  ینایفـس و  جورخ  نامزمه 

دراد . دوجو  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصبوبا  تیاور  دننام  زین  يدنسلا  ( 277  ) حیحص ثیداحا  تایاور 
لامتحا ای  يو و  روهظ  زا  لبق  لاس  میداد ،  حیجرت  مه  ام  هچنانچ  ترـضح ،  تلود  نازاس  هنیمز  تموکح  زا  هلحرم  نیا  تروص ،  ره  رد 

تلود رگید  لحارم  تخانـش  دسر ، یم  رظنب  لکـشم  هچنآ  اما  تساهنآ ،  تموکح  هلحرم  نیرخآ  لاح  ره  رد  دـشاب و  لاس  شـش  هکنیا 
بیعـش یناسارخ و  دیـس  جورخ  نیب  مق  زا  يدرم  هطـساوب  نانآ  تموکح  زاغآ  نیب  هلـصاف  هکنیا  تسا و  نآ  هلحرم  نیرخآ  زا  لـبق  اـهنآ 

تسا هدوب  هزادنا  هچ  مدیدن  تایاور  رد  نم  هک  تسا  نایناریا  هب  طوبرم  تایاور  هلسلس  زا  دوقفم  یـشخب  تقیقح  رد  نیا  ...؟  تسا ردقچ 
 ، ناـنآ تموکح  هب  طوـبرم  تاـیاور  نیرت  مهم  ناـیب  زا  دـعب  هک  دراد  دوـجو  هنیمز  نیا  رد  ییاـه  هراـشا  تاـیاور ،  زا  یخرب  رد  يرآ  ... 

دمآ . دهاوخ 
ناریا  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  زاغآ  تیاور : 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ؤمریما زا  دوب  دهاوخ  قرشم  هیحان  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تضهن  زاغآ  دراد ، تحارـص  هک  تسا  یثیدح  تایاور ،  نآ  هلمج  زا 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانم 
( 278 (( ) دنک یم  جورخ  ینایفس  دمآ ، شیپ  رمءا  نیا  هکینامز  تسا ،  قرشم  زا  وا  روهظ  زاغآ  ))

تسا هکم  زا  ترضح  نآ  روهظ  هک  تسا  نیا  هدش  دراو  ( 279  ) رتاوت وحن  هب  تایاور  رد  دنراد و  قافتا  نآ  رب  املع  هک  هچنآ  یفرط  زا  و 
تـضهن عورـشو  زاغآ  ینعی  تسا ))  قرـشم  هیحان  زا  وا  تضهن  زاغآ  : )) دومرف هک  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هتفگ  زا  دارم  دیاب  نیاربانب  ، 

زاغآ نیب  هلصاف  هدوب و  ینایفس  جورخ  زا  لبق  ترضح ،  نآ  تضهن  زاغآ  هک  دراد  تلالد  نینچمه  و  تسا .  ناریا  ینعی  قرـشم ،  زا  يو 
هدش فطع  واو ))  )) اب ینایفس  جورخ  رب  ترضح  تضهن  تیاور ،  رد  اریز  تسا .  ینالوط  هن  هاتوک و  هن  یتدم  ینایفـس ،  جورخ  وا و  رما 
زاغآ نیب  یببـس  طابترا  یعون  هب  هراشا  تیاور ،  نیا  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  هلـصاف  رب  تلالد  هک  مث ))   )) و ءاـف ))  )) هن تسا 
شبنج هک  دـیتشاد  هجوـت  دراد ، ینایفـس  جورخ  نیب  ناریا و  نیمزرـس  زا  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  تلود  يارب  يزاـس  هنیمز  رمءا 

دشاب . یم  ترضح  نآ  مایق  همدقم  زاس  هنیمز  هک  یمالسا  تضهن  هدنیازف  جوم  اب  یئورایور  تهج  تسا  یشنکاو  افرص  ینایفس 
تیب  لهازا  يدرم  تموکح  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تما  تیاور : 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
دومرف : ترضح  تسا ،  هنیمز  نیا  رد  تایاور  هلمج  زا  زین  هدرک  لقن  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ریصبوبا  هک  ار  یتیاور 

ات دیسر  دنهاوخن  یشیاشگ  هب  هاگچیه  دنتسه  مکح  دنـسم  رب  نالف  نادناخ  هکینامز  ات  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تما  ریـصبوبا  يا  ))
ساسا رب  وا  شور  هک  دراد  یم  ینازرا  تیب  لها  زا  يدرم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  نآ ،  ندـش  ماـمت  اـب  دوش ، ضرقنم  ناـنآ  یئاورناـمرف  هکنآ 
شردپ وا و  مان  وا و  نم  دنگوس  ادخب  تسین .  هوشر  لها  مدرم ،  رب  مکح  تواضق و  ماقم  رد  تسا .  مدرم  رگ  تیاده  يو  لمع  يوقت و 

وا دیآ ، یم  دراد  ندـب  تسوپ  رب  رگید  هناشن  ود  تروص و  رب  لاخ  تمالع  ياراد  هک  مادـنا  هاتوک  دـنمونت و  درم  نآ  هاگنآ ،  مناد  یم  ار 
دنیامن یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  اـیند  دـشاب ، یم  تسا  هدـش  هتـشاذگ  هعیدو  وا  دزن  هک  هچنآ  ناـبهاگن  ظـفاح و  هک  تسا  لداـع  ییاوشیپ 

( 280 (( ) دنا هدرک  روج  ملظ و  زا  رپ  ار  نآ  ناراکدب  هک  هنوگنآ 
نب دیـس  لابقا ))   )) باتک زا  راحب  بحاص  ار  تیاور  نیا  تسا ،  صقان  نآ  یناـیاپ  شخب  هنافـسءاتم  یلو  تسا  یهجوت  لـباق  تیاور  نیا 
 (( محالم  )) باتک رد  لاس 326  رد  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  هتـشاد  نایب  شباتک ص 599  رد  لابقا  بحاص  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواـط 
لقن ار  تیاور  مامت  سپـس   )) تسا هتفگ  شراتفگ  نایاپ  رد  و  مامتان ،  اـما  هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  باـتک  نآ  زا  تسا و  هدـید  ینئاـطب 
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نکمم هتبلا  تسا  بایان  يو  باتک  هخـسن  هدوب و  ع )   ) قداص ماما  نارای  زا  ینئاطب  تسا ،  هدرکن  لـقن  لـماک  هکنآ  لاـح  تسا ))  هدرک 
دشاب . هتشاد  دوجو  اه  هناخباتک  رد  ام  یمالسا  ياهروشک  فانکا  فارطا و  رد  هتخانشان  یطخ  ياهباتک  رد  تسا 

تلود تامدـقم  دـنک و  یم  تموکح  ع )   ) مئاق ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ع )   ) تیب لها  هّیرذ  زا  يراوگرزب  دیـس  هک  دراد  تلالد  تیاور 
شزاس و لها  يو  دـنک ، یم  لمع  مالـسا  ماکحا  قبط  دـیامن و  یم  يراکزیهرپ  اوقت و  هجوتم  ار  مدرم  دـیامن ، یم  مهارف  ار  ترـضح  نآ 

دشاب . ینیمخ  ماما  وا  زا  دارم  دراد  لامتحا  هدمآ  تیاور  رد  نآ  رکذ  هک  دّیس  نیا  تسین ،  يریگ  هوشر 
دنـشاب سابع  ینب  اهنآ  زا  دارم  هک  درادن  همزالم  دنـشاب )) راک  رـس  رب  نالف  نادـناخ  هکینامز  ات  : )) دومرف ماما  هک  نالف  نادـناخ  هلمج  اما 
هدومن نالف  لآ  نالف و  هب  ریبعت  اهنآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) ناماما هک  یتایاور  ریاس  رد  روطنیمه  تسا ،  هدیمهف  سوواط  نب  دیس  هک  هنوگنآ 

هیلع  ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  ییاهنادناخ  یهاگ  سابع و  ینب  ریبعت ، نیا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) ناماما روظنم  یهاگ  هتبلا  دنا ،
تـسا زاجح  ماکح  زا  نالف ،  لآ  نالف و  نادـناخ  نیب  فالتخا  هدـننک  وگزاب  هک  يددـعتم  تایاور  الثم  دـننک ، یم  یئاورنامرف  مالـسلا ) 
ترضح هاگنآ  دوش ، یم  فالتخا  داجیا  اه  هلیبق  نیب  دننک و  یمن  ادیپ  رظن  قافتا  ناشدوخ  زا  یئاورنامرف  صخش  رب  نانآ  هک  دراد  دوجو 

دومرف : ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  زا  هک  یتیاور  دننام  دنک و  یم  روهظ  ع )   ) يدهم
رد یهاـنگ  یب  ندـش  هتـشک  دومرف : ناـنم ،  ؤمریما  يا  يرآ  میدرک  ضرع  نـالف ؟  نادـناخ  تنطلـس  ناـیاپ  هب  ار  امـش  مهدـن  ربخ  اـیآ  ))

یتنطلـس رگید ، بش  هدزناپ  زا  دعب  دیـشخب  یتسه  ار  تادوجوم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  شیرق ،  هلیبق  زا  مرح  نیمزرس 
( 281 (( ) دوب دهاوخن  ناشیارب 

هدرک نایب  ار  نانآ  زا  یملاظ  ياورنامرف  ندیـسر  تکاله  هب  ای  نالف و  ینب  نیب  فالتخا  هک  يرگید  ددعتم  تایاور  تیاور ،  نیا  زا  ریغ  و 
هناشن زا  یخرب  رگنایب  هکنیا  ای  ددنویپ و  یم  عوقوب  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  ای  درک و  دهاوخ  جورخ  ینایفـس  نآ  زا  سپ  هکنیا  تسا و 

 ، شیپ لاس  اهدص  اریز  دومن  ریـسفت  سابع  ینب  ریغ  هب  ار  تیاور  نیا  دیاب  نیاربانب  تسا ...  ترـضح  نآ  روهظ  کیدزن  ياهدماشیپ  اه و 
تسا .  هدش  يرپس  اهنآ  یئاورنامرف  تموکح و 

ناماما زا  تایاور  نیا  هکنیا  هچ  دریگ . رارق  تقد  یـسررب و  دروم  دیاب  امتح  تسا ،  هدرب  مان  سابع  ینب  زا  تحارـص  هب  هک  یتایاور  هکلب 
نیا هب  هدرک  تیاور  سابع  ینب  ظفلب  ار  نآ  يوار  صخـش  تسا و  هدـش  دراو  نالف ))  نادـناخ   )) و نـالف ))  نادـنزرف   )) تراـبع اـب  (ع ) 

دشاب . یم  سابع  ینب  نالف ،))  نادنزرف   )) زا ع )   ) ماما هتفگ  زا  دارم  هک  داقتعا 
 ( ع  ) ناماما لباقم  هطقن  رد  هک  تسا  نانآ  شور  اهنآ ، مان  رکذ  زا  دارم  اریز  تسا  حیحـص  سابع  ینب  هب  ریـسفت  روهظ ، تایاور  رد  یهاگ 

بلغا رد  اریز  مینک  یم  ادیپ  يریسفت  نینچ  هب  زاین  تردنب  هتبلا  دشاب ... نانآ  هّیرذ  ای  نادنزرف و  اهنآ و  صخش  دارم  هکنیا  هن  تسا ،  هدوب 
تسا .  هدش  نالف  نادناخ  نادنزرف و  هب  ریبعت  تایاور 

هکنیا اـت  دنـشاب ، مکح  دنـسم  رب  نـالف  نادـناخ  هکیناـمز  اـت  : )) دومرف هک  ثحب  دروـم  تیاور  رد  نـالف  نادـناخ  زا  روـظنم  لاـح ،  ره  هب 
زا ریغ  هشیپ ،  متـس  ملاظ و  ماّکح  دهد )) یم  رارق  تیب  لها  زا  يدرم  رب  ار  نآ  دـنوادخ  نآ  ندـش  مامت  اب  دوش ، ضرقنم  نانآ  یئاورنامرف 
یم ینارمکح  تلادـع  اب  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  دوش و  یم  رهاظ  نانآ  زا  دـعب  دوعوم ، دّیـس  هک  تسا  سابع  ینب 

دنک .
تـسا ییاوشیپ  دراد ، ندب  تسوپ  رب  رگید  هناشن  ود  تروص و  رب  لاخ  تامالع  ياراد  هک  مادنا  هاتوک  دـنمونت  درم  نآ  هاگنآ ،   )) ظفل اما 

 ( مالسلا هیلع   ) يدهم ترضح  صخش  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  هک  دمآ  دهاوخ  یسک  دّیس  نآ  زا  دعب  دراد ، نیا  زا  تیاکح  لداع )) 
نآ رب  دـق )) هاتوک  دـنمونت  درم   )) تفـص اما  تسا .  هدـمآ  ترـضح  فاصوا  رد  هکنانچ  تساه ،  هناشن  نیا  ياراد  هک  تسوا  مه  تسا و 

ای شخب و  کی  هک  تسین  دیعب  تسا ،  هدش  دای  نوزوم  تماق و  دنلب  ترـضح  نآ  تایاور ،  هعومجم  رد  اریز  دنک . یمن  قیبطت  ترـضح 
دّیـس زا  دـعب  مادـنا ،  هاتوک  دـنمونت و  درم  نیا  و  دـشاب . هداتفا  نایوار ،  زا  يرگید  ای  سواط و  نب  دیـس  لـقن  رثا  رد  تیاور ،  نیا  زا  رتشیب 
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هب ار  رظن  دروم  دّیـس  نیا  نامز  لاّصتا  میناوت ،  یمن  ناس  نیدـب  تسا ،  هداـتفا  تیاور  زا  شرگید  تافـص  زا  یخرب  دـیآ و  یم  رظن  دروم 
مینک .  هدافتسا  تیاور  نیا  زا  ع ،)   ) يدهم ترضح  روهظ  نامز 

رهش  نیا  دوعوم  درم  و  مق ،  هب  طوبرم  تایاور 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) مظاک ماما  زا  دشاب ، یم  يو  نارای  مق و  زا  يدرم  نتساخ  اپب  روهظ ، تایاور  هرمز  زا 
ربتـس نهآ  ياه  هراپ  نوچمه  ناشیاه  بلق  هک  دـنوش  یم  عمج  وا  درگ  يدارفا  دـنک ، یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  مق ،  زا  يدرم  ))

نآ زا  راک  ماجنارس  تسادخ و  رب  نانآ  دامتعا  دنـسرت  یمن  هدشن و  هتـسخ  گنج  زا  دنازغل ، یمن  ار  نانآ  ثداوح ،  دنت  ياهداب  هک  تسا 
( 282  (( ) تسا ناراکزیهرپ 

تسا .  مق  هب  طوبرم  نآ  زا  دعب  بلاطم  نینچمه  و 
هلمج نیا  ناوت  یم  مق ،  لها  زا  تسا  هدومرفن  هدومن و  مق ))  زا  يدرم   )) هب ریبعت  تیاور ،  رد  ع )   ) ماـما هک ،  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن 

هن دنک )) یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم   )) وا هکنیا  دنـشاب و  یم  مق  نکاس  نیمخ و  لها  ناشیا  هکنیا  هچ  داد . قیبطت  ینیمخ  ماما  رب  ار 
شنارادـفرط يو و  يارب  هک  اهیریگرد  گنج و  ای  نانمـشد و  يزوت  هنیک  دـنت  ياهداب  هکنیا  هب  و  ار . نیمز  قرـشم  لها  ای  مق و  لها  طقف 

دنهد . یمن  هار  دوخ  هب  یلزلزت  چیه  دننک و  یم  هزرابم  دنتسیا و  یم  مواقم  نانچمه  دیآ ، یم  شیپ 
تیـصخش و نینچ  ناریا  مق و  خـیرات  رد  اّما  تسا  هدرکن  صّخـشم  تسا  هدـش  هداد  تراـشب  نآ  هب  هک  ار  درم  نیا  دوجو  ناـمز  تیاور ، 

دشاب صقان  تیاور  نیا  هکنیا  لامتحا  هتبلا  تسا ...  هدوب  هقباس  یب  شنارادفرط  ینیمخ و  ماما  زا  لبق  هتسجرب ،  تافص  نیا  ياراد  ینارای 
نب نسح  هتـشون  مق  خـیرات  باتک  زا  راونالاراحب ، بحاص  ار  تیاور  نیمه  دـنا ، هدومرف  ار  نآ  ماـما  یتبـسانم ،  هب  هکنیا  اـی  دراد و  دوجو 

دوش . یمن  تفای  باتک  نآ  هخسن  هنافسءاتم  هک  هدرک  لقن  تسا  هدومن  فیلءات  ار  نآ  شیپ  لاس  رازه  هک  یمق  نسحلا  نب  دمحم 
هتسجرب تافـص  ياراد  ینارای  اب  ار  يا  هدش  هداد  هدعو  درم  نینچ  ندش  رهاظ  ناریا  مق و  خیرات  رد  هک  تسا  تسرد  دوش : یم  هتفگ  هاگ 

درم روظنم  دیاش  دشاب  یم  يو  نارادفرط  ینیمخ و  ماما  رب  قبطنم  تیاور ،  نیا  هک  میرادـن  مه  یلیلد  اما  تسا ...  هتـشادن  غارـس  یـسک  ، 
دمآ ... دنهاوخ  هاتوک  ای  ینالوط و  یتدم  زا  دعب  هکنیا  ای  دش و  دنهاوخ  رهاظ  ام  نامز  رصع و  رد  هک  دشاب  يرگید  نارای  رگید و 

یتافص هعومجم  اما  تسا  هدشن  نشور  صخـشم و  دماشیپ  نیا  نامز  میدرک  نایب  هک  هنوگنآ  تیاور ،  رد  هک  تسا  تسرد  يرآ  خساپ : 
هک تسانعم  نیا  نانیمطا  بجوم  تسا  هدـش  دراو  ناریا  مق و  نوماریپ  رگید ، ددـعتم  تایاور  رد  هک  هچنآ  هوـالعب  هدـمآ ،  تیاور  رد  هک 

هثداح و هب  ع )   ) ناماما و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رگا  نیاربانب  دنـشاب ... یم  يو  ناراـی  ینیمخ و  ماـما  هدـش ،  داـی  تافـص  زا  دارم 
هباشم يا  هثداح  هیـضق و  رب  ار  نآ  هدومن و  یـشوپ  مشچ  نآ  زا  هک  تسین  لوقعم  دشاب ، دوجوم  عضو  رب  قبطنم  هک  دنداد  ربخ  يدـماشیپ 

میئامن .  لمح  دوش ، قبطنم  نآ  رب  وا  تیب  لها  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هدعو  هک  رت ، حضاو  ای  نآ و 
ناراوگرزب نآ  دزن  رهـش  نیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  تسا  هدـش  لقن  ع )   ) تیب لها  زا  نآ  هدـنیآ  يرترب و  مق و  هرابرد  هک  یتایاور  زا 

رد ناریا  بلق  رد  نآ  داجیا  حرط و  رهـش و  نیا  راذگناینب  سـس و  ؤم  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ،  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  شزرا و  زا 
دنا . هتشاد  یصاخ  تیانع  رهش  نیا  هب  تبسن  نآ  زا  دعب  هک  تسا  هدوب  ع )   ) رقاب ماما  تیافک  اب  تسدب  يرجه ،  لاس 73 

دهاوخ رادروخرب  الاو  یهاگیاج  زا  سدقم  رهـش  نیا  هدنیآ ،  رد  هک  دنا  هداد  ربخ  دنا ، هتـشاد  ناشراوگرزب  دـج  زا  هک  یـشناد  اب  نانآ  و 
دوب . دنهاوخ  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  يافواب  نارای  زا  رهش ، نیا  یلاها  دش و 

یم تسا  قحب  مئاق  هک  يدهم  ترـضح  مان  اب  بسانم  مق  هب  سدـقم  رهـش  نیا  يراذـگمان  هفـسلف  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  تایاور ،  یخرب 
یفرط زا  تسا  ترـضح  نآ  ندومن  يرای  يزاس و  هنیمز  رد  رهـش  نآ  ییایفارغج  هقطنم  مق و  لها  نتـساخ  اپب  ماـیق و  اـب  بساـنم  دـشاب و 

مق  )) هب يراذگمان  رد  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دمک ، ای  نادـنمک و  مانب  نآ  سیـسءات  نامز  رد  رهـش  نیا  یکیدزن  رد  يدابآ ،  کی  دوجو 
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نآ یـسراف  مان  رد  ینوگرگد  رییغت و  ای  هدـش و  هتـشاذگ  مق  نآ  مان  هک  تبـسانم  نیا  زج  تسا  هدـشن  هظحـالم  هملک  نیا  ندوب  یبرع  (( 
ریز و  ع )   ) قداص رقاب و  ماما  زا  ثیدـح ،  ناگدـننک  تیاور  ءاملع و  هیحان  زا  رهـش  نیا  سیـسءات  هک  ینامز  هژیو  هب  تسا  هدـمآ  دوجوب 

تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  يرصب  ناّفع  تسا ...  هدوب  راوگرزب  ود  نآ  رظن 
مق انامه  دومرف : دـنرتهاگآ  شلوسر  ادـخ و  مدرک :  ضرع  دـنمان ؟ یم  مق  ار  رهـش  نیا  ور  هچ  زا  یناد  یم  ایآ  دومرف : نم  هب  ع )   ) ماما ))
یم يرای  ار  وا  هدنام و  مدق  تباث  وا  رانک  رد  دنیامن و  یم  مایق  يو  اب  هدمآ و  درگ  ع )   ) مئاق فارطا  مق  لها  هکنیا  يارب  هدش  يراذـگمان 

( 283 (( ) دننک
شردارب يرعـشا و  کـلام  رـسپ  هللادـبع  طـسوت  مق  سدـقم  رهـش  سیـسءات  زاـغآ  هکنیا  رب  دنتـسه  ییاـه  هنیرق  نآ  لاـثما  و  تیاور ،  نیا 

نیا بجوم  اـهنیا  همه  دـنا  هدوب  راوگرزب  نآ  ثیدـح  ناـیوار  و  ع )   ) رقاـب ماـما  صاـخ  ناراـی  زا  یگمه  هک  ناـنآ  ناراداوه  صوـحءا و 
مق مان  دنا ، هدومرف  باختنا  رهش  نیا  يارب  ترضح  نآ  ار  مان  نیا  تسا و  هدوب  ع )   ) رقاب ماما  رما  هب  رهـش  نیا  سیـسءات  هک  تسا  نانیمطا 

ندرک فرص  لباق  مه  مق )   ) هملک نیا  تسا  هدمآ  رهش )  ( ) ةدلب  ) ثن ؤم  قیرطب  و  نیمزرس )  ( ) دلب  ) ینعم هب  رکذم  هغیـص  هب  تایاور  رد 
دور . یم  راک  هب  فرصنمریغ  تروصب  مه  تسا و 

رهش و کی  زا  رت  عیسو  رترب و  ار  یموهفم  دنا و  هتـشاد  یـصاخ  تیانع  مق  رهـش  هب  تبـسن  ع )   ) ناماما هک  تسا  نیا  تایاور  یخرب  رهاظ 
نانآ مایق  و  ع )   ) تیب لها  تیالو  هب  تبسن  مق ،  بولسا  شور و  طخ و  يانعم  هب  ار  رهش  نیا  مان  اذل  دنا ، هدیشخب  رهش  نیا  هب  نآ ،  عباوت 

دندیسر و : ع )   ) قداص ماما  روضح  هک  دنا  هدرک  لقن  ير  ناگرزب  زا  يا  هدع  دنا . هدرب  راکب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ لآ  يدهم  اب 
ام دندرک  ضرع  سپـس  ام ، یمق  ناردارب  دندمآ  شوخ  دومرف : ترـضح  میا ،  هدیـسر  تمدخ  هک  میتسه  ير  لها  زا  ام  دندرک : ضرع  ))
ار دوخ  لوا  مالک  زین  ماما  میتسه ،  ير  یلاها  ام  دندرک : ضرع  اددجم  ام  یمق  ناردارب  دندمآ  شوخ  دومرف : ترـضح  میتسه ،  ير  لها 

یمرح ياراد  دـنوادخ  دومرف : نینچ  داد و  خـساپ  ار  نانآ  لوا  دـننام  زین  ماما  دـندش ، روآدای  راب  دـنچ  ار  دوخ  دـنتفگ  ناـنآ  درک ، رارکت 
هک تسا  یمرح  ياراد  ع )   ) نینم ؤملاریما  تسا و  هرونم  هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ياراد  ربمایپ  همرکم و  هکم  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا 

نفد رهـش  نیا  رد  همطاـف  ماـنب  نم  هلالـس  زا  یئوناـب  يدوزب  تسا ،  مق  رهـش  نآ  هک  میتـسه  یمرح  ياراد  زین  تیب  لـها  اـم  تسا و  هفوک 
دشاب )) یم  تشهب  لها  دنک  ترایز  مق  رد  ار  راوگرزب  نآ  هک  یسک  دش  دهاوخ 

( 284 (( ) دندوب هدشن  دلوتم  ع )   ) مظاک ترضح  زونه  هک  دومرف  ینامز  ع )   ) قداص ماما  ار  نخس  نیا  تفگ  يوار 
ير و لها  دـشاب و  یم  ناراوگرزب  نآ  يرای  تیالو و  زکرم  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  نامز  ات  تیب ،  لـها  زا  ع )   ) ناـماما مرح  مق ،  ینعی 
هک تسین  دیعب  ور  نیا  زا  دنتسه . ع )   ) تیب لها  هب  تبسن  مق  لها  شور  طخ و  وریپ  زین  نانآ  اریز  دنوش  یم  بوسحم  مق  لها  زین  نآ  ریغ 

یتسود تیالو و  رد  هک  دنشاب  ینایناریا  همه  دنـشاب ، یم  ع )   ) يدهم ترـضح  ناروای  نانآ  هکنیا  هدمآ و  تایاور  رد  هک  مق  لها  زا  دارم 
دوشب . زین  یناریاریغ  ناناملسم  لماش  هکلب  دنتسه ، ع )   ) ناماما وریپ  داهج  گنج و  و 

ماما هتفگ  نیا  ینعی  دوب )) هدـشن  دـلوتم  مظاک  ترـضح  زونه  هک  دومرف  ینامز  ار  مالک  نیا  ترـضح   : )) تفگ هک  يوار  مالک  يانعم  و 
نب یـسوم  رتخد  هموصعم  همطاف  شیوخ  هون  تدالو  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  هدوب  مظاک  ماما  تدـالو  زا  لـبق  هک  قداـص 
مق رد  راوگرزب  يوناـب  نآ  هکنیا  تسا و  هداد  ربـخ  يرمق ،  يرجه  لاس 128  زا  لبق  ینعی  شراوگرزب  ردـپ  تدـالو  زا  شیپ  ع )   ) رفعج

تسا ...  هدرک  ادیپ  ققحت  دعب ، لاس  داتفه  هیضق  نیا  و  دش ، دهاوخ  نفد 
فرط هب  درک و  جراـخ  هنیدـم  زا  يرجه  لاس 200  رد  ار  ع )   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نومءام ،  هک  یناـمز  دـنا  هدرک  لـقن  مق  ناـگرزب  ))

تکرح ناریا  تمـس  هب  دش و  جراخ  هنیدم  زا  ردارب  یپ  رد  هموصعم  همطاف  ترـضح  وا  یمارگ  رهاوخ  يرجه  لاس 201  رد  داتسرف  ورم ،
خسرف )).  هد  دندرک  ضرع  تسا ؟  مق  نم و  نیب  هلصاف  ردقچ  درک  لاوئس  دش ، رامیب  اجنآ  رد  دیسر  هواس  رهش  هب  ات  درک 

اـضاقت ترـضح  نآ  زا  ات  دندومن  هواس  گنهآ  مه  اب  یگمه  دیـسر  يرعـشا  کلام  رـسپ  دعـس  ینعی  دعـس  دالوا  هب  ربخ  نیا  هکینامز  ))...
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ترضح فرطب  دش و  جراخ  تیعمج  نآ  نیب  زا  جرزخ  رـسپ  یـسوم  دندیـسر ، وا  روضح  نوچ  دنامب  اجنآ  رد  هدمآ و  رهـش  هب  هک  دننک 
رد زور  ای 17  تماـقا 16  زا  سپ  داد ، ياـج  شیوخ  لزنم  رد  ار  راوگرزب  نآ  درک و  یهارمه  مق  اـت  هتفرگ و  ار  ناـشیا  رتش  راـهم  هتفر و 
زا سپ  جرزخ  رـسپ  یـسوم  دوشگ . رپ  یلعا  توکلم  هب  شکاـپ  حور  هتـسویپ و  یهلا  ناوضر  تمحر و  هب  یلبق  يراـمیب  رثا  رد  مق ،  رهش 
 ، تساجنآ رد  شرهطم  دـقرم  زین  نونکا  مه  دوب و  شدوخ  هب  قلعتم  هک  ینیمز  رد  ار  شفیرـش  ندـب  ترـضح ،  نآ  نفک  لـسغ و  مسارم 
رب مالسلا )  هیلع   ) داوج ترضح  رتخد  بنیز  طسوت  هک  ینامز  ات  دومن ، اپرس  ترضح  نآ  ربق  رب  ریـصح  ایروب و  زا  یفقـس  درپس و  كاخب 

دندومن )). انب  یهاگراب  دبنگ و  راوگرزب  نآ  رهطم  ربق 
ارهز همطاف  ترضح  شردام  دننامه  دوب ، يراوگرزب  دهز و  تدابع و  لها  رایـسب  هموصعم ،  همطاف  هک  دیآ ، یم  رب  نینچ  تایاور  نیا  زا 

تشاد ییالاو  تیمها  شزرا و  صاخ و  یماقم  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  دوب ، رادروخرب  یمک  نس  زا  هکنیا  نیع  رد  راوگرزب  نآ  (س ،) 
فرط هب  مق  زا  وناب  نآ  ماقمب  نداهن  جرا  يارب  اریز  تسا  هدوب  زرحم  زین  مق  ناگرزب  ءاملع و  دزن  ترـضح ،  تلزنم  ماـقم و  نیا  هکنیا  هچ 

انب يدـبنگ  سپـس  هتخاس  شرازم  رب  يا  هداس  اتبـسن  نامتخاس  وناـب ، نآ  تلحر  زا  سپ  دنتفاتـش و  يو  لابقتـسا  هب  هدرک و  تکرح  هواـس 
كاخ هب  شترضح  راوج  رد  هک  ندرک  تیـصو  ناگرزب  نآ  زا  يا  هدع  دنا و  هداد  رارق  تیب  لها  نارادتـسود  هاگترایز  ار  اجنآ  دندرک و 

دنوش . هدرپس 
نآ اـهیناریا  هکنیا  تلع  دـیاش  و  تسا ،  هدوـب  لاـس  تسیب  زا  رتـمک  س )   ) هموـصعم ترـضح  كراـبم  نس  هک  تـسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
هب یسراف  تغل  رد  موصعم  اریز  دشاب ، راوگرزب  نآ  نس  یمک  رطاخ  هب  دنمان و  یم  مق ))  هموصعم   )) ای و  هموصعم ))  همطاف   )) ار ترضح 

تراـهط و تهج  هب  مه  دـیاش  دـنیوگ و  یم  موـصعم  تسا  هاـنگ  یب  هک  زین  لاـسدرخ  لـفط  هب  ور  نیمه  زا  دـیآ و  یم  هاـنگ  یب  ياـنعم 
رد تسا  بجاو  هک  یتمـصع  کی  تسا :  عون  ود  رب  تمـصع  هعیـش  بهذم  رد  نوچ  دـشاب ، هانگ  زا  ترـضح  نآ  تمـصع  ینمادـکاپ و 

تسا و زیاج  هک  یتمصع  رگید  تسا و  تباث  مالسلا )  هیلع   ) موصعم هدراهچ  دروم  رد  نیا ،  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مالـسلا )  هیلع   ) ناماما
دنیاهیگدولآ . ناهانگ و  زا  كاپ  سدقم و  هک  تسا  تباث  ادخ  ءایلوا  ناگرزب و  يارب  نآ 

 ، مق رهـش  سیـسءات  ودب  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) ناماما هک  دوش  یم  رهاظ  تسا ،  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  هک  يدـعب  تیاور  زا 
ترضح هب  تبسن  رهش  نیا  مدرم  تبحم  یتسود و  دنا و  هدروآ  رامشب  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  نارای  ناونع  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم 

تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  ایحی  نب  ناوفص  زا  تسا  هدوب  فورعم  ترضح  نآ  تدالو  زا  لبق  يدهم ، 
، دمآ نایم  هب  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  هب  تبـسن  نانآ  هقالع  مق و  لها  زا  نخـس  مدوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  تمدخ  يزور  ))

یکی هک  تسا  رد  تشه  ياراد  تشهب  دومرف : هاگنآ  دشاب ، دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  دومرف : درک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ترضح  نآ 
ام یتسود  تبحم و  ناحبس  دنوادخ  دنتـسه  ناهج  نایعیـش  نیب  زا  ام  ناوریپ  نیرتهب  مق )  لها   ) نانآ دشاب ، یم  مق  لها  صوصخم  اهنآ  زا 

( 285  (( ) تسا هداد  رارق  نانآ  تشرس  رد  ار 
نیا ینعم  هک  تسین  دیعب  ور  نیا  زا  تسا ،  هدش  يدنب  میـسقت  نانآ  نیب  مدرم  لامعا  بسانت  هب  تشهب  ياهرد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 

رد زا  اـی  و  مالـسلا )  هیلع   ) ناـماما هارمه  نیدـهاجم  نیزراـبم و  رد  زا  ار  ناـنآ  هک  دـشاب  نیا  تسا )  مق  لـها  هژیو  رد ، کـی   ) هک هـلمج 
زا ام  ناوریپ  نیرتهب  اهنآ   )) هک ترضح  هتفگ  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  تسا ،  هدش  دراو  اهنآ  تافص  رد  هکنانچ  ناگتـسیاش  صوصخم 

دراد . نایعیش  ریاس  رب  مق  لها  يرترب  تلیضف و  هب  تلالد  دنتسه )) ناهج  نایعیش  نیب 
اب هکلب  تسا  هدنام  یقاب  هدـنز  روشرپ و  نانچمه  نونکات  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  هب  تبـسن  مق  لها  تبحم  هک  تسا  هجوت  لباق 

نانآ یگدنز  رهاوظ  درکلمع و  نامیا و  رد  ار  تقیقح  نیا  تسا و  هدیـسر  لامک  دـح  رـس  هب  قشع  نیا  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
یم تسین ،  یلاخ  مان  نیا  زا  يا  هناخ  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  ترـضح ،  نآ  مانب  دوخ  تاسـس  ؤم  دجاسم و  نادنزرف و  يراذگمان  رد  یتح 

دومن . هدهاشم  ناوت 
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یم دوبان  دنشاب ، رهش  نیا  هاوخدب  هک  ار  یناسک  ناحبس  دنوادخ  تسا و  رود  مق  لها  زا  يراتفرگ  الب و  هک ،  دراد  تلالد  تایاور  یخرب 
دنتفگ : هک  هدش  تیاور  بان  نب  دامح  نامثع و  نب  نابا  زا  دنادرگ .

يو اب  ترضح  درک . لوئسم  وا  زا  دیسر و  ماما  تمدخ  دش ، دراو  یمق  هللادبع  رسپ  نارمع  هک  مدوب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  ))
يراتفرشوخ همه  نیا  وا  اب  هک  صخـش  نیا  مدرک ؛  لاوئـس  مالـسلا )  هیلع   ) ماما زا  درم  نآ  نتفر  زا  سپ  درک ، دروخرب  تفطالم  اب  رایـسب 

رگم دنک ، یمن  ءوس  تین  نانآ  هرابرد  يرگمتـس  چـیه  دوب  مق  لها  ینعی :  ناراوگرزب ،  هداوناخ  زا  وا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هک  يدومرف 
( 286  (( ) دنکش یم  مهرد  ار  وا  دنوادخ  هکنیا 

( 287  (( ) تسا هدش  عفد  مق  زا  ءالب   )) هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
هک :  تسا  هدش  لقن  رگید  ياج  رد 

رگیدکی هب  هکینامز  ات  دسر ، یم  ارف  وا  گرم  دشاب  هتـشاد  ءوس  هدارا  نانآ  هرابرد  هک  يرگمتـس  ره  متـسه ،  نانآ  زا  ام  ام و  زا  مق  لها  ))
 ، ناحبـس دـنوادخ  دـندش ، یلامعا  نینچ  هب  هدولآ  هک  ینامز  اـما  دـنهدن ) شور  رییغت  هک  یناـمز  اـت  رگید : هخـسن  رد  و   ) دـننکن تناـیخ 
ام قوقح  ناگدـننک  تیاعر  ام و  تیمولظم  ناگدـننک  وگزاب  مئاق و  نارای  مق )  لـها   ) ناـنآ یلو  دـنک ، یم  مکاـح  ناـنآ  رب  ار  نارگمتس 

( 288  (( ) شخبب تاجن  يدنزگ  ره  زا  رادهگن و  يا  هنتف  ره  رش  زا  ار  نانآ  ادنوادخ  تفگ :  درک و  نامسآ  هب  ور  هاگنآ  دنتسه ،
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا 

نامز رد  نیا  دوب و  دـنهاوخ  مدرم  رب  تجح  نآ  لها  مق و  هک  دیـسر ، دـهاوخ  ینامز  يدوزب  تسا ،  هدـش  رود  نآ  لـها  مق و  زا  اـهالب  ))
لها رهـش و  نیا  زا  ار  اهالب  یهلا  ياه  هتـشرف  درب ، یم  ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دشابن  نینچ  رگا  دـشاب ، یم  يو  روهظ  ام و  مئاق ،  تبیغ 

ای دنکش و  یم  مهرد  ار  وا  ناگشیپ ،  متس  هدنبوک  مه  رد  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  دب  هدارا  نانآ  قح  رد  هک  يرگمتـس  ره  دننک  یم  عفد  نآ 
یم نانآ  دای  زا  نارگمتس  یئاورنامرف  نامز  رد  ار  شلها  مق و  ناحبس ،  دنوادخ  دنادرگ ، یم  التبم  ینمـشد ،  ای  تبیـصم و  يراتفرگ و  هب 

( 289 .(( ) دندرک شومارف  ار  ادخ  دای  ناملاظ  هک  هنوگنآ  درب 
يادـخ یلو  دوش ، دراو  نانآ  رب  تالکـشم  یخرب  تسا  نکمم  هکلب  دـسر ، یمن  يدـب  الـصا  مق  لها  هب  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نیا  هتبلا ، 

، اهنآ نیرتزراب  زا  هک  دـیامرف ، یم  يرای  ار  اهنآ  شیوخ  نوگانوگ  فاطلا  اب  هتـشاد و  هگن  رود  نانآ  زا  ار  ـالب  يراوشد و  ناـنآ  گرزب ، 
مه دای  اهنآ  زا  یلک  روطب  هتخادرپن و  مق  لها  هب  هک ،  تسا  ییاهیراتفرگ  هب  نانآ  ندومن  لوغـشم  نیزواـجتم و  ناشکرـس و  ندرک  دوباـن 

دننک . یمن 
روـهظ زا  شیپ  نآ  یبـتکم  شقن  مق و  رهـش  هدـنیآ  هدـننک  ناـیب  هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  ار ، تیاور  ود  راونـالاراحب  بحاـص 

تسا .  هدروآ  دشاب  یم  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح 
دراد : یم  نایب  لوا  تیاور 

ریاس رب  مق  رهـش  هب  نینم و  ؤم  ریاس  رب  رهـش  نآ  نانم  ؤم  هب  نینچمه  دـنک ، یم  لالدتـسا  اهرهـش  ریاـس  رب  هفوک  رهـش  هلیـسوب  دـنوادخ  ))
ار نانآ  هراومه  هکلب  هدادن  رارق  يرکف  فعـضتسم  ار  مق  لها  لاعتم  دـنوادخ  ناسنا ،  نج و  زا  معا  نایناهج  رب  مق  لها  هطـساوب  اهرهش و 

اجنآ هب  تعرس  هب  مدرم  دشاب  نیا  ریغ  رگا  دنشاب  یم  یگدنز  هقیضم  رد  رهـش  نیا  رد  نارادنید  دومرف : سپـس  تسا  هدرک  دییءات  قفوم و 
، دـشاب تجح  اه  نیمزرـس  ریاس  رب  دـناوت  یمن  دـیاب  هک  هنوگنآ  دـنوش و  یم  هاـبت  نآ  لـها  ددرگ و  یم  بارخ  اـجنآ  دـنروآ و  یم  يور 

لها مق و  زا  يراتفرگ  الب و  دننام و  یمن  یقاب  يا  هظحل  اهنآ  نانکاس  درادن و  شمارآ  نیمز  نامـسآ و  دسرب  اجنیدب  مق  تیعقوم  هکینامز 
روهظ ام و  مئاق  تبیغ  نامز  رد  نیا  دوب و  دنهاوخ  مدرم  رب  تجح  نآ  لها  مق و  هک  دیسر  دهاوخ  ینامز  يدوزب  تسا ،  هدیدرگ  عفد  نآ 

یم نآ  لها  رهش و  نیا  زا  اهالب  ندومن  رود  رومءام  یهلا  ياه  هتـشرف  درب ، یم  ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دشابن  نینچ  رگا  دشاب . یم  يو 
يراتفرگ هب  ای  دنکش و  یم  مهرد  ار  وا  ناگشیپ ،  متس  هدنبوک  مهرد  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  دب  هدارا  نانآ  هرابرد  هک  يرگمتس  ره  دنـشاب 
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هنوگنآ درب  یم  نانآ  دای  زا  نارگمتس  یئاورنامرف  نامز  رد  ار  شلها  مق و  مان  لاعتم  دنوادخ  دنادرگ ، یم  التبم  ینمـشد ،  ای  تبیـصم و  و 
دندرک )). شومارف  ار  ادخ  دای  اهنآ  هک 

دیوگ : یم  مود  تیاور  و 
یمرب تخر  هفوک  زا  نینچ  نیا  زین  ملع  دور  یم  ورف  دوخ  هاگیاج  رد  رام  هکیا  هنوگب  ددرگ و  یم  یلاخ  نانم  ؤم  زا  هفوک  رهـش  يدوزب  ))
يرکف فاعـضتسا  رد  یـسک  نیمز  رد  هکیوحنب  ددرگ  یم  شناد  لضف و  ندعم  ناماس  نآ  دوش و  یم  راکـشآ  مق  مانب  يرهـش  زا  ددـنب و 

مق و ناحبـس ،  دـنوادخ  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  ام  مئاق  روهظ  کیدزن  ایاضق  نیا  و  شیوخ .  هاگ  هلجح  رد  ناـسورعون  یتح  درب  یمن  رـسب 
نیمز رد  درب و  یم  ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دوشن  نینچ  رگا  دنادرگ  یم  تجح  ترضح  ماقم  مئاق  مالسا ،  مایپ  ندناسر  يارب  ار  شلها 
یکی دوش و  یم  تجح  مامتا  مدرم  رب  ناس  نیدـب  ددرگ ، یم  رـشتنم  ناهج  برغ  قرـش و  هب  رهـش  نیا  زا  شناد  دـنام ، یمن  یقاـب  یتجح 

بـضغ مشخ و  ثعاـب  يو  روهظ  دـنک و  یم  روهظ  مالـسلا )  هیلع   ) مئاـق هاـگنآ  دـشاب  هدیـسرن  يو  هب  شناد  نید و  هک  دـنام  یمن  یقاـب 
راکنا ار  تجح  ترـضح  سدـقم  دوجو  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دریگ  یمن  ماـقتنا  شناگدـنب  زا  دـنوادخ  اریز  دوش . یم  ناگدـنب  رب  دـنوادخ 

( 290 .(( ) دنیامن
دوش : یم  نشور  رما  دنچ  تیاور ،  ود  نیا  زا 

ود نیا  هک  ییانعم  تسا  مهم  هک  هچنآ  اما  تسا  ریخءات  میدـقت و  یکدـنا  اهنآ  رد  هوالعب  دـنا ، هدـش  ینعم  هب  لـقن  تیاور  ود  هکنیا  فلا 
دنراد . رب  رد  تیاور 

گرزب مهم و  یـشقن  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  زا  يوریپ  شناد و  رد  هفوک  رهـش  یبهذـم  شقن  هک  دوش ، یم  هدافتـسا  اـهتیاور  نیا  زا  ب 
مان اریز  دوش  یم  زین  فجن  لماش  هفوک  هتبلا  دور ، یم  نیب  زا  هدش و  لحمضم  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  هناتـسآ  رد  اما  هدوب ، 

شقن اما  میدرک ،  نایب  شدوخ  ياج  رد  ام  هکنانچ  تسا  هدـش  ناونع  قارع  هفوک  زا  دارم  یهاـگ  هکلب  تسا  هدوب  هفوک  فجن  نآ  یلـصا 
نیا هب  تیاور  زا  هرقف  ود  هکنانچ  ددرگ ، یم  رادروخرب  يرتشیب  تمظع  زا  ترضح  روهظ  کیدزن  و  دراد . همادا  نانچمه  مق  رهش  یبهذم 

دوب )). دهاوخ  ام  مئاق  روهظ  کیدزن  ایاضق  نیا  و   )) و دشاب )) یم  يو  روهظ  ام و  مئاق  تبیغ  نامز  رد  همه ،  نیا  و  : )) دراد هراشا  ینعم 
تـسا یـشقن  هکلب  تسین .  اهنت  نایعیـش  ای  ناریا و  صوصخم  نامز  نآ  رد  مق ،  سدقم  رهـش  یکیژولوئدـیا  يداقتعا و  هتـسجرب  شقن  ج 

و (( )) دوب دنهاوخ  مدرم  رب  تجح  شلها  مق و  هک  دیـسر  دـهاوخ  ینامز  يدوزب  و   )) دریگ یم  رب  رد  زین  ار  ناملـسم  ریغ  یتح  هک  یناهج 
مدرم درف  درف  هب  رهـش  نیا  زا  بهذـم ،  شناد و  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  دـشاب )) هدیـسرن  يو  هب  شناد  نید و  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکی 
تـسد رد  یعـس  یـسک  رگا  هک  دسر  یم  نایناهج  هب  يروط  نآ ،  ندش  حرطم  مالـسا و  يادن  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  دـسر ، یم  ناهج 

دوب . دهاوخ  ریذپ  ناکما  يو  يارب  دشاب ، هتشاد  مالسا  تاروتسد  تاررقم و  هب  یبای 
رب فـقوتم  هکلب  هتـشاد ،  یتاـغیلبت  ياههاگتـسد  ياراد  یتـموکح  یئاـپرب  هب  یگتـسب  مق ،  رهـش  يارب  یمهم  یتاـغیلبت  شقن  نـینچ  هـتبلا 

دوش . یم  نایناهج  هب  مق  زا  مالسا  يادص  ندیسر  ثعاب  دوخ  نیا  هک  دراد  رابکتسا  تهج  ناشکرس  اب  تازرابم 
هب تبسن  ینعی  ددرگ ، یم  رهش  نیا  هب  تبـسن  یناهج  رابکتـسا  ینمـشد  يزوت و  هنیک  ببـس  مق ،  رهـش  يارب  یگنهرف  گرزب  شقن  نیا  د 

هیلع  ) يدهم ترضح  ياناوت  تسدب  ناربکتـسم ،  زا  دنوادخ  نتفرگ  ماقتنا  تلع  مالـسا  اب  ینمـشد  نیا  رهـش ، نیا  زا  مالـسا  ندش  حرطم 
تبسن نانآ  لهج  هبنج  زا  نانمشد ،  طسوت  يراتفرگ  داجیا  تسا و  هدش  مامت  مدرم  رب  تجح  ینمـشد  نیا  اب  هک  ارچ  دوش ، یم  مالـسلا ) 

دشاب . یم  مالسا  اب  تفلاخم  يزوت و  هنیک  افرص  نانآ ،  تموصخ  ینمشد و  هکلب  تسین ،  مالسا  هب 
تسا و ققحت  هناتـسآ  رد  ناریا ،  مق و  رد  تسا و  هدـش  ققحم  قارع  هفوک و  رد  هدـش  هتفگ  تیاور  ود  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا  هجوت  لباق 
ود نیا  رد  هک  یهاگآ  نینچ  داجیا  هک  میوش  لئاق  رگا  یتح  دنتسه . تجح  ناهج  للم  ریاس  ناملـسم و  ياهتلم  رب  ناریا  مق و  تقیقح  رد 
 . تسا هدش  زاغآ  تامدقم  نآ  زا  یخرب  هک  تسین  یتسکـش  مه  زاب  دماجنا ، لوطب  لاس  اه  هد  ناهج ،  ياهتلم  نیب  رد  تسا  هدمآ  تیاور 
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نیب مق و  رهـش  يارب  یناهج  تیعقوم  نینچ  ققحت  نیب  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا ،  اـم )) مئاـق  روهظ  کـیدزن   )) هک ثیدـح  تراـبع  اـما 
 . تسین ینادنچ  هلصاف  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ 

سدقم روهظ  تضهن 

سدقم  روهظ  تضهن 
هام  هدراهچ  تدم  رد  يدهم  ترضح  تضهن  ندش  لماک 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
شـش رد  ددرگ ، یم  لماک  هام  هدراهچ  تدـم  رد  هادـف )  انحاورا   ) يدـهم ترـضح  سدـقم  بالقنا  تضهن و  هک  دراد  تلالد  تایاور ، 

رد دنک و  یم  يربهر  دوخ  نارای  طسوت  ناهن ،  روط  هب  ار  ثداوح  دنرب و  یم  رس  هب  ینارگن  بارطـضا و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لوا ،  ههام 
، دوش یم  دربن  دراو  دوخ  نانمـشد  اب  ددرگ و  یم  سدق  قارع و  یهار  هاگنآ  هنیدم و  راپـسهر  دنک و  یم  روهظ  هکم  رد  يدعب  هام  تشه 

هکنانچ ددنب ، یم  سب  شتآ  نامیپ  اهیبرغ )  ) نایمور اب  هاگنآ  دروآ : یم  رد  دوخ  تعاطا  نامرف و  تحت  هچراپکی  روط  هب  ار  مالسا  ناهج 
دمآ . دهاوخ 

ترـضح نآ  هک  تسا  یهلا  يا  هناـشن  هلزنم  هب  ود  نآ  هک  دـهد  یم  خر  هثداـح  ود  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  تضهن  زا  شیپ 
دیامن : یم  زاغآ  شیوخ  سدقم  روهظ  تهج  ار  مزال  یگدامآ 

نیا هک  دـننک  یم  روصت  مدرم  اما  دریگ ، یم  ماـجنا  ینایفـس  ناـمثع  يربهر  هب  هک  ماـش  نیمزرـس  رد  تسا  ییاـتدوک  عوقو  لوا :  هثداـح 
دتفا . یم  قافتا  یمالسا  یبرع و  ياهروشک  رد  الومعم  هک  تسا  ییاهاتدوک  عون  زا  اتدوک 

یمیژر تسدـب  نیطـسلف ،  نوماریپ  هقطنم  ندومن  هچراـپکی  رد  يرث ،  ؤم  ماـگ  ار  نآ  یمالـسا  تما  نانمـشد  اـه ، یبرغ  ناـیدوهی و  یلو 
تایلمع زا  دـشوکب و  هقطنم  عاضوا  لرتنک  رد  ناوت ،  تردـق و  اـب  دـناوتب  هک  دـنروآ  یم  رامـش  هب  دوخ  ياـه  هدـناشن  تسد  زا  دـنمورین 
یمازعا ياـهورین  نیتـسخن  ربارب  رد  هک  تسا  هقطنم  یماـظن  يورین  نیمه  هک  نیا  نآ ،  زا  رتـمهم  و  دـیامن . يریگوـلج  اـهنآ  هیلع  یماـظن 

دزاس . یم  لوغشم  ار  نانآ  قارع  ياهزرم  رد  دتسیا و  یم  دنتکرح  رد  سدق  يوس  هب  هک  یناریا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ینایفس ،  يارجام  هک  دنناد  یم  دنراد و  تخانش  یهاگآ و  ینایفس  هب  طوبرم  تایاور  هب  تبـسن  هک  یناسک 

یلمع یمتح و  راگدرورپ  هدعو  هتبلا  ام و  راگدرورپ  تسا  هزنم  دندومرف ، تسار  شربمایپ  ادخ و  دنیوگ : یم  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  هلآ 
يراـی رد  دـنیوگ و  یم  رایـسب  نخـس  وا  هراـبرد  دوش و  یم  راودـیما  هادـف  اـنحاورا  دوعوم  يدـهم  روهظ  هب  تبـسن  ناـشیاهلد  و  تسا ... 

دننک . یم  یگدامآ  مالعا  يو  هب  ندناسر 
زا ذفان  يوق و  تسا  یئادص  دنونـش . یم  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  ینابز  ره  لها  همه و  هک  ناهج  مدرم  هب  تسا  ینامـسآ  یئادـن  مود :  هثداح 

هدمآ و رد  دایرف  هلان و  هب  ینامسآ  هحیص  نیا  زا  مدرم  دراد ، یم  اپ  رب  ار  هتسشن  دنک و  یم  رادیب  ار  هتفخ  دیآ ، یم  تمس  ره  زا  نامسآ و 
يوریپ هب  يزیرنوخ و  يریگرد و  رفک و  ملظ و  زا  يراددوخ  هب  ار  مدرم  ادن  نآ  تسا !  ربخ  هچ  دننیبب  ات  دـنیآ  یم  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا 

دناوخ ! یم  شردپ  دوخ و  مان  اب  ار  ترضح  دنک ، یم  توعد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا 
دنوادخ هتفگ  نیا  ریسفت  هک  اریز  دنروآ ، یم  دورف  میلـست  رـس  هدش ،  هداد  هدعو  یهلا  هناشن  نیا  ربارب  رد  اهناسنا  مامت  دیوگ  یم  تایاور 

تسا : 
( 305 .(( ) دنروآ دورف  میلست  رس  نآ  ربارب  رد  هک  میتسرف  یم  ورف  اهنآ  رب  يا  هزجعم  نامسآ  زا  میهاوخب  رگا  ))

يدـهم هک  دوش  یم  هتفگ  اج  همه  یتاغیلبت ،  ياه  هناسر  رد  دـتفا و  یم  اـهنابز  رـس  رب  یپ  رد  یپ  ریگملاـع  هنارـصم و  لا  ؤس  نیا  ریزگاـن 
تساجک ؟  وا  و  تسیک ؟ 
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، درک دهاوخ  روهظ  زاجح  رد  يدوزب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  زا  ناناملسم و  ربهر  يو  دنـسانش  یم  هک  نیمه  اما 
دیدـج جوم  هب  ندز  هبرـض  تهج  هئطوت  يزیر و  هماـنرب  ینامـسآ و  ياـسآ  هزجعم  يادـص  نوماریپ  دـیدرت ، کـش و  داـجیا  هب  ترداـبم 
تایاور هک  بیغ  هب  ناگدنروآ  نامیا  اما  دـنیامن ، یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تضهن ،  نیا  ربهر  ندـناسر  تداهـش  هب  یمالـسا و 

عوشخ رب  دنهن و  یم  رکش  هدجس  رب  رس  تسا و  هدش  هداد  هدعو  قح  يادن  نامه  ادن  نیا  هک  دنهاگآ  دنا  هدینـش  ار  توص  نیا  هب  طوبرم 
تهج ار  دوخ  دنوش و  یم  وا  يایوج  دـنیوگ و  یم  نخـس  ترـضح  نآ  زا  هراومه  نانآ  دوش . یم  هدوزفا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیاهلد 

دننک . یم  ایهم  يو  يرای 
ردـپ دوخ و  مان  اب  ار  وا  هدومن و  توعد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هک  ینامـسآ  يادـن  نیا  هب  طوبرم  تاـیاور  لـصا 

نبا دسرب . ( 306  ) يونعم رتاوت  دـح  هب  هک  تسین  دـیعب  و  تسا .  هدـمآ  ناوارف  تنـس ،  لها  هعیـش و  عبانم  رد  دـنک ، یم  داـی  شراوگرزب 
راحب ج 52 ص 119 و 287 و رد  یسلجم  و  اهنیا . ریغ  تاحفص 59 و 60 و 92 و 93 و  رد  دوخ ، یطخ  هخـسن  رد  ار  تایاور  نیا  دامح ،

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنا ، هدرک  تیاور  نآ  ریغ  289 و 290 و 293 و 296 و 300 و 
))؟  تسیچ يارب  راتـشک  سپ  تسا  نالف  دـنزرف  ینالف  نآ  زا  یئاورنامرف  هک  دـنز  یم  گناب  ار ، رما  نیا  بحاص  مان  نامـسآ  زا  يدانم  ))

( 307)
دومرف : ترضح  نآ  زین  و 

: دومرف تسا ؟  هنوگچ  مدیـسرپ :  دـیوگ  ملاـس  نب  ماـشه  مود ،  بش  ناـیاپ  رد  يرگید  بش و  زاـغآ  رد  یکی  دـهد ، یم  خر  هحیـص  و  ))
یسک دومرف : دوش ؟ یم  هتخانـش  زاب  يرگید  زا  یکی  نیا  هنوگچ  مدیـسرپ :  سیلبا ،  يوس  زا  رگید  هحیـص  تسا و  نامـسآ  زا  يا  هحیص 

( 308 (( ) دهد یم  صیخشت  ارنآ  يآ  دوجوب  هکنآ  زا  شیب  دهد ، ارف  شوگ  نآ  هب  هک 
تفگ :  هک  تسا  لوقنم  ملسم  نب  دمحم  زا 

هتفخ ادص ، نآ  رثا  رد  دونـش  یم  ارنآ  دشاب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  سک  ره  هکیا  هنوگ  هب  دـنک  یم  ادـن  ار  مئاق  مان  نامـسآ  زا  يدانم  ))
( 309  (( ) تسا نیمالا  حور  لیئربج  يادص  نآ  و  دزیخ ، یم  ياپ  هب  هتسشن  دنیشن و  یم  هداتسیا  دوش و  یم  رادیب 

تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  نانس  نب  هللادبع  زا 
دننک و یم  شهوکن  ار  ام  تنس )  لها   ) هماع هک  دیوگ : یم  ماما  هب  نادمه  لها  يدرم  مدینـش  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ))

دوب هداد  هیکت  هکیلاح  رد  ترـضح  دنک ! یم  ادن  رمءا  نیا  بحاص  مسا  هب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادـن  هک  دـیراد  هدـیقع  امـش  دـنیوگ : یم 
 ، تسین يداریا  امش  رب  تباب  نیا  زا  و  امن . لقن  مردپ  زا  هکلب  نکن ،  تیاور  نم  زا  ار  بلطم  نیا  دومرف : هاگنآ  تسشن ،  دش و  كانمـشخ 

دیامرف : یم  هک  تسا  راکشآ  ادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : یم  مردپ  هک  مهد  یم  تداهش 
( 310  ) دنروآ دورف  میلست  رس  نآ  ربارب  رد  هک  میتسرف  ورف  اهنآ  رب  نامسآ ،  زا  يا  هزجعم  میهاوخب  رگا 

دیوگ : هریمع  نب  فیس 
نادـناخ زا  يدرم  ماـن  يا  هدـننک  ادـن  نامـسآ  زا  دـیدرت ، یب  هریمع ،  نب  فیـس  يا  تفگ  همدـقم  نودـب  هک  مدوب  روصنم  رفعجوبا  دزن  ))

هک سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ ،  تفگ :  دـینک ! یم  تیاور  ار  بلطم  نیا  نانم ،  ؤمریما  يا  موش ،  تیادـف  متفگ :  دـناوخ ، یم  ار  بلاطوبا 
يا تفگ :  ما .  هدینـشن  ار  تیاور  نیا  نم  نونکات  نانم  ؤمریما  يا  متفگ  مدینـش ،  دوخ  شوگ  اب  ار  تیاور  نیا  تسوا ،  راـیتخا  رد  مناـج 

ار مدرم  ادن  نآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوب ، میهاوخ  نآ  هدننک  تباجا  نیتسخن  ام  دیآرب ، یئادن  نینچ  رگا  تسا و  قح  نخس ،  نیا  فیس ! 
ار نخس  نیا  رگا  فیس  يا  يرآ  تفگ :  مالـسلااهیلع ؟  همطاف  نادنزرف  زا  يدرم  متفگ :  دناوخ  یم  ارف  ام  ناگدازومع  زا  يدرم  يوس  هب 

ماما  ) یلع نب  دمحم  وا  یلو  متفریذپ  یمن  اهنآ  زا  زگره  دندرک  یم  لقن  ار  نآ  نیمز  لها  مامت  مدوب و  هدینشن  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا 
( 311  (( ) تسا مالسلا )  هیلع  رقاب 
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تفگ :  هک  تسا  لوقنم  بیسم  نب  دیعس  زا  دامح ص 92  نبا  یطخ  هخسن  رد 
يرگید بناج  زا  دریگ  مارآ  يا  هشوگ  زا  هاگ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ناکدوک  هچیزاـب  ییوگ  زاـغآ  رد  هک  دـیآ  یم  دوجوب  يا  هنتف  ))

 . تسا ینالف  امش  ياورنامرف  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک : یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  هاگنآ  رگم  دریذپ  یمن  نایاپ  هنتف  نیا  دروآ و  یمرب  رس 
امش )) قح  رب  ياورنامرف  تسا  نیا  تفگ :  راب  هس  هاگنآ  دیزرل ، یم  اهنآ  هکیا  هنوگ  هب  دیچیپ  مه  هب  ار  دوخ  ياهتسد  بیسم  نبا 

تسا :  هدمآ  ذخءام  نیمه  رد 
وا تبحم  دوش و  يراج  اهنابز  رـس  رب  يدهم  مان  ماگنه  نآ  رد  تسا ،  دمحم  لآ  اب  قح  هک  دنز  گناب  نامـسآ  زا  يا  هدـننک  ادـن  نوچ  ))

دنرادن )) وا  زج  يا  هشیدنا  مدرم  دریگ و  رارق  اهلد  رد 
تسا :  هدمآ  زین  و 

قح هک  دیشاب  هاگآ  دنک ، یم  ادن  نامسآ  زا  يا  هدننک  ادن  دومرف : ترضح  هک  هدرک  لقن  ام  يارب  رقاب  ماما  زا  وا  رباج و  زا  لقن  هب  دیعس  ))
رد ای  یـسیع و  نادناخ  رد  ای  یـسیع و  نادـناخ  رد  قح  دـینادب  هک  دروآ  یمرب  گناب  نیمز  زا  رگید  ییادـن  تسا و  دـمحم  تیب  لها  رد 

میعن هللادبعوبا  هدننک  کش  . ) دزاس دیماان  ار  مدرم  ات  تسا  ناطیـش  زا  ینیمز  يادن  انامه  و  تسا .)  نم  زا  دـیدرت   ، ) تسا سابع  نادـناخ 
تسا ))) 

دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دوعسم  نبا  زا  رد ص 60  و 
اه و هلیبق  ندـش  ادـج  هدـعق  يذ  رد  تسا و  يدـیدش  يوهایه  لاوش  رد  هک  دـینادب  دوش  هدینـش  ناضمر  هاـم  رد  نامـسآ  يادـص  نوچ  ))

رثا رد  مدرم  هام  نیا  رد  رود . تسا ،  رود  هچ  دش ، دـهاوخ  یمرحم  هچ  مرحم  اما  دومرف : راب  هس  دـتفا و  یم  قافتا  هجح  يذ  رد  يزیرنوخ 
بـش ناضمر و  هام  همین  رد  هحیـص  نیا  دومرف : تسیچ ؟  ینامـسآ  هحیـص  ادخ  لوسر  يا  میدرک  لا  ؤس  دش ، دـنهاوخ  هتـشک  اه  بوشآ 

اه هدرپ  زا  ار  هدیـشوپ  بیجن و  نانز  دناشن و  یم  ار  هداتـسیا  دنک و  یم  رادیب  ار  هدیباوخ  صخـش  هک  تسا  ییادص  و  دوب . دهاوخ  هعمج 
دوخ ياه  هناخ  هب  دیروآ  یم  ياج  هب  ار  هعمج  حبـص  زامن  یتقو  تسا ،  دایز  اه  هلزلز  هک  یلاس  رد  و  هعمج .  بش  رد  دروآ ... یم  نوریب 

: دیئوگب دیراذگب و  هدجس  هب  رس  دیدینش  ار  توص  نآ  یتقو  دیدنبب  ار  ناتیاهـشوگ  دیناشوپب و  ار  دوخ  دیدنبب و  ار  اه  هرجنپ  رد  دیورب و 
دوش )) كاله  دنکن  سک  ره  دبای و  تاجن  دنک  نینچ  سک  ره  سودقلا  ناحبس  سودقلا ،  ناحبس  سودقلا ،  ناحبس 

دحا گنج  رد  هکنانچمه  دـشاب . سیلبا  يادـص  اعقاو  تسا  نکمم  دـیوگ  یم  ینـس  هعیـش و  عبانم  زا  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  تاـیاور  و 
نیطایـش ینعی  شناوعا ،  نارایتسد و  هلیـسوب  اما  سیلبا ،  داـیرف  تسا  نکمم  دـش و  هتـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـحم  هک  دروآرب : داـیرف 

قیرط زا  دنک ، یم  داجیا  ارنآ  ینامـسآ ،  يادن  هک  مالـسا  یناهج  جوم  اب  یئورایور  يارب  نانآ  داهنـشیپ  اب  هک  دشاب ، یناهج  یچ  تاغیلبت 
دنزیخرب . هلباقم  هب  نآ  هباشتم  فلاخم و  ییادن 

هتفگ نخـس  نآ  هرابرد  البق  هک  دشاب  یناهج  گنج  نامه  تسین  دیعب  دنک ، یم  نآ  سب  شتآ  هب  توعد  ینامـسآ ،  يادن  هک  يدربن  اما 
ار نآ  تایاور  هک  هچنآ  اب  قباطم  ددعتم و  ياه  گنج  لکـش  هب  هکلب  دشابن  يا  هتـسه  یگنج  گنج ،  نآ  تسا  نکمم  هک  میتفگ  دـش و 

دشاب . دهد ، یم  خر  یناوارف  ياه  گنج  هک  روهظ  لاس  رد 
تایاور نآ  زا  یخرب  نوچ  دراد ، دوجو  یتوافت  كدنا  ینامـسآ ،  يادن  عوقو  نامز  هب  طوبرم  تایاور  نیب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هکنانچ 

هتـسد دیامن ، یم  رکذ  بجر  هام  رد  ارنآ  راحب ج 52 ص 789 ، رد  هکنانچ  رگید  یـضعب  ناضمر و  هام  رد  ارنآ  دـیدرک ، هظحالم  هکنانچ 
ار نآ  هخسن  نامه  رد ص 93  جح و  مسوم  رد  ار  نآ  تسا ،  هدمآ  دامح ص 92  نبا  یطخ  هخسن  رد  هچنآ  دننام  تایاور ،  زا  رگید  يا 

یم ددعتم  ياهادن  ینامسآ ،  يادن  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یضعب  زا  و  دنک . یم  رکذ  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  زا  دعب  مرحم  هام  رد 
تشه ات  ار  هعیش  عبانم  رد  هدش  دراو  ياهادن  نادنمشناد ،  زا  یکی  هکیا  هنوگ  هب  دراد  تحارـص  رما  نیا  رب  تایاور  زا  یـشخب  یتح  دشاب 

 ، هک تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  رتهب  هچنآ  اما  دوش ، یم  هدـید  مقر  نیمه  هب  کیدزن  زین  تنـس  لها  عبانم  رد  تسا و  هدرک  یـسررب  دروم 
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یم نآ  نامز  نییعت  رد  تایاور ،  فالتخا  زا  یـشان  نآ  ددـعت  دوش و  یم  هدینـش  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  ینامـسآ  يادـن  کـی  اـهنت  نآ 
ملاعلا .  هللا  و  دشاب ،

مالسلا هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  ات  ناضمر ،  هام  رد  نامـسآ  يادن  بجر و  هام  رد  ینایفـس  جورخ  ینعی ،  هناشن ،  ود  نیا  زا  سپ 
دنک یم  نایب  ههرب  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تامادقا  زا  يرامش  تنس ،  لها  یئاور  عبانم  تسا .  یقاب  هام  شش  کیدزن  مرحم ،  هام  رد 

زا هکیناسک  اـب  يو  رادـید  همرکم و  هکم  رد  سپـس  هرونم و  هنیدـم  رد  دوخ  ناراـی  هب  ترـضح  نآ  نتـسویپ  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دـنک 
زا نت  تـفه  هـلمج  نآ  زا  هـک  دوـمن  هصـالخ  دنـشاب ، یم  ترـضح  نآ  یپ  رد  وا ، اـب  تـعیب  تـهج  بارطـضا  قوـش و  اـب  ناـهج  فارطا 

دصیس زا  دوخ  رهش  رد  کی  ره  دننک و  یم  تاقالم  هکم  رد  ار  ماما  یلبق ،  رارق  نودب  هک  دنتسه  فلتخم  ياهروشک  یمالسا  نادنمشناد 
راوگرزب نآ  اب  ناشناوریپ ،  دوخ و  بناج  زا  ات  دنشاب  یم  ترضح  يوجتسج  رد  دنا و  هتفرگ  تعیب  صلخم  نیدتم و  دارفا  زا  رفن  هدزیس  و 

 ، تسا هدومرف  هدعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يو  نارای  زا  اهنآ  دریذپب و  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  عمط  نیا  هب  دنیامن  یم  تعیب 
دادملق يربک ،  تبیغ  زا  دعب  ینلع  ریغ  روهظ  هلحرم  ار  هام  شـش  نیا  هعیـش ،  عبانم  رد  و  دمآ . دهاوخ  نآ  نایب  يدوزب  و  دنوش ، بوسحم 

ارف ار  اج  همه  شدای  مان و  هکنیا  ات  تسا  زیمآ  ماهبا  یکدـنا  وا  ندـش  رهاـظ   : )) هک مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  تیاور  زا  دارم  دـننک و  یم 
مدرم يارب  روهظ  هلئـسم  هاگنآ  دـنک و  یم  روهظ  جـیردت  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  زاـغآ ، رد  هک  تسا  نیا  دـنک )) یم  روهظ  هاـگنآ  هتفرگ ، 

ضرعم هب  مدرم  شریذـپ  روـهظ و  رما  هک  دـشاب  تـهج  نیدـب  ترـضح ،  یجیردـت  روـهظ  دراد  لاـمتحا  ددرگ و  یم  راکـشآ  نـشور و 
دتفیب . اج  هدش و  حضاو  روهظ  هلئسم  ات  دوش ، هتشاذگ  شیامزآ 

نـشور دوش و  یم  هدرمـش  حیحـص  دنـس  ثیح  زا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  يدادـعت  لبق ،  ربخ  رب  هوالع  عطقم ،  نیا  دروم  رد 
دومرف : هک  تسا  هیلع  هللا  ناوضر  يرمس  دمحم  نب  یلع  دوخ ، هدنیامن  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هموقرم  اهنآ  نیرت 

هحیـص ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـنراد ، ارم  هدـهاشم  ياـعدا  هـک  دـنیآ  یم  یناـسک  نـم  ناوریپ  زا  يدوزب  ))
( 312  (( ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  تسوگغورد و ال  هتسب و  ءارتفا  دومن ، هدهاشم  ياعدا  ینامسآ ، 

هیلع رمءالا  بحاص  یگدـنیامن  ياعدا  هک  تسا  یـسک  هثداـح  ود  نیا  عوقو  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدـهاشم  یعدـم  زا  روظنم  ارهاـظ 
 . نآ هرابرد  نتفگ  نخـس  نودب  ای  یگدـنیامن و  ياعدا  نودـب  ندیـسر ،  ناشیا  روضح  هب  یبایفرـش و  فرـص  هن  دـشاب  هتـشاد  ار  مالـسلا 
 ، نیمه دیاش  تسا و  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  رادید  هرابرد  هتـسیاش  دامتعا و  دروم  ءایلوا  ءاملع و  زا  يا  هدع  يوس  زا  يدایز  تایاور 

تی .  ؤر  یفن  هن  دشاب  هدهاشم  یفن  هلمج  هب  ندومن  ریبعت  ببس 
زا دعب  تبیغ  دریذپ و  یم  نایاپ  ینامسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  اب  يربک  تبیغ  کنیا  رب  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  هتـشون 

یتاعالطا ياهمتسیس  نارگمتس و  مشچ  زا  تدم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ینعی  دشاب ، یم  روهظ  همدقم  هدوب و  يرغـص  تبیغ  هب  هیبش  نآ 
ترـضح دنوش و  یم  يو  روضح  بایفرـش  ناشیا  زا  يرامـش  دیامن و  یم  لصاح  سامت  دوخ  نارای  اب  تدم  نیا  رد  یلو  تسا  ناهنپ  نآ 

دیامن . یم  بوصنم  نینم  ؤم  دوخ و  طبار  ناونع  هب  ار  یناگدنیامن 
هداد هدعو  روهظ  ماگنه  ات  سپس  دوش  یم  رهاظ  ینایفس ،  جورخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب  هنوگنیا  يدعب  تایاور  زا 

دومرف : ترضح  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ریشب  نب  ملذح  تیاور  رد  ددرگ ، یم  ناهنپ  مرحم ،  هام  رد  دوخ  هدش 
( 313 (( ) دوش یم  رهاظ  هرابود  نآ  زا  سپ  ددرگ و  یم  ناهن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنک ، جورخ  ینایفس  یتقو  ))

نیعم روهظ  ماگنه  ات  هاگنآ  و  رهاـظ ، بجر  رد  ینایفـس  جورخ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هکنآ  زج  يریـسفت  تیاور ،  نیا  اـم ، هدـیقع  هب 
ای تسا و  ناضمر  هام  رد  ینامـسآ ،  يادن  زا  شیپ  روهظ  ایآ  هک  دـنک  یمن  صخـشم  تیاور  درادـن و  ددرگ ، یم  ناهن  مرحم  رد  شیوخ 

نآ ؟  زا  دعب 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
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(( دننک یم  بیذکت  ار  اهنآ  اما  دنا  هدید  ار  وا  دـنیوگ  دـننک و  نخـس  کی  رب  قافتا  یگمه  رفن ، هدزاود  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق  ))
( 314)

هیلع يدـهم  ترـضح  راید  رب  ینبم  ار  اهنآ  رظن  قافتا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  لیلد  هب  دنـشاب ، وگتـسار  ینادرم  نانآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
یم تروص  يا  هرود  نامه  رد  ترـضح ،  اب  اهنآ  تاقالم  ارهاظ  دنکیم و  بجعت  اهنآ  هب  تبـسن  مدرم  بیذکت  زا  دنک و  یم  نایب  مالـسلا 

هتفرگ و الاب  شدای  مان و  ماجنارس  ددرگ و  راکشآ  روهظ  هلءاسم  اجیردت  ات  دوش  یم  رهاظ  هدرب و  رسب  ناهن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دریگ 
دنک . یم  روهظ 

تیعقوم نآ  رد  شیوخ  ياهدومنهر  اب  هدومن و  افیا  ار  دوخ  يربهر  لماک  ایبرقت  شقن  ههرب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  دیهم  ترـضح  نیاربانب ، 
ءاـیلوا هک  دوخ  ناراـی  اـب  ناناملـسم ،  ياـه  نیمزرـس  هیلک  رد  دـیامن و  یم  يربهر  ار  یناریا  ینمی و  زاـس  هنیمز  ياـه  تموکح  ساـسح 

دنک . یم  رارقرب  طابترا  دنیادخ ،
روآدای تبیغ ،  هرود  رد  ار  يو  لامعا  رـصتخم  روطب  مینک  روصت  تدـم ،  هاتوک  روهظ  هرود  رد  ع )   ) ماما تامادـقا  هکنیا  يارب  کـنیا  و 

قداص ماما  زا  دنک . یم  تاقالم  نت  یـس  اب  دنیزگ و  یم  نکـسم  هرونم  هنیدم  رد  ع )   ) ماما هک  دنا  هدروآ  تایاور  زا  يا  هراپ  میوش .  یم 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) 

زا نت  یـس  راـنک  رد  تسا و  هنیدـم  يو  هاـگلزنم  نیرتهب  دـشاب ، یم  یتـلزع  تبیغ ،  نآ  رد  ریزگاـن  تسا و  یتـبیغ  ار  رما  نیا  بحاـص  ))
( 315  .(( ) تسین ینارگن  بارطضا و  نانآ ،  دوجو  اب  درب و  یم  رسب  شنارای 

یم ع )   ) اـضر ماـما  هنیمز  نیا  رد  درب ، یم  رـسب  (ع )  رـضخ راـنک  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  تلـالد  تاـیاور ،  زا  يرگید  شخب  نینچمه 
دیامرف :

ام هب  دیآ و  یم  ام  دزن  وا  هتبلا  دوش ، هدـیمد  لیفارـساروص  رد  ات  دریم  یمن  تسا و  هدـنز  ور  نیا  زا  دیـشون و  تایح  بآ  زا  ع )   ) رـضخ ))
رد وا  داتـسرف ، دورد  وا  رب  دـیاب  دوش  یم  هدرب  وا  مان  هک  اج  ره  مینیب  یمن  ار  وا  صخـش  یلو  میونـش  یم  ار  وا  يادـص  ام  دـهد  یم  مالس 

و دـیوگ : یم  نیمآ  ار  ناـنم  ؤم  ياـعد  دـنک و  یم  فوقو  تاـفرع  رد  دروآ و  یم  اـجب  ار  نآ  کـسانم  ماـمت  هدـش و  رـضاح  جـح  مسوم 
( 316 .(() دزاس یم  لدب  یگتسویپ  هب  وا  رانک  رد  ار  يو  تدحو  و  تفلا ،  سنا و  هب  ترضح  نآ  هلیسوب  ار  ام  مئاق  ییاهنت  دنوادخ 

زا یکی  هاـگره  ینعی  دـنوش  یم  ضوع  هتـسویپ  ع )   ) يدـهم ناراـی  نت  یـس  نآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  نآ  ریغ  هتـشذگ و  تیاور  زا 
رضخ و ترضح  دننام  ار  اهنآ  زا  یخرب  رمع  لاعتم  دنوادخ  دراد ، لامتحا  هچرگ  ددرگ ، یم  يو  نیـشناج  يرگید  درف  دنک  تافو  ناشیا 
، دنـشاب ناشیا  مه  تسا ،  هدش  دراو  ع )   ) قداص ماما  زا  بجر  هام  همین  ياعد  رد  هک  لادبءا  زا  روظنم  دیاش  و  دنادرگ . ینالوط  ع )   ) ماما

دیامرف : یم  شنادناخ  و  ص )   ) ربمایپ رب  دورد  زا  دعب  هک  اجنآ 
نادـهاجم نارگـشالت و  نادـهاز و  ناصلخم و  ناگدـننک و  تدابع  ناراد و  هزور  ناگرزب و  و  لادـبا )   ) هتـسیاش ناـنم  ؤم  رب  ادـنوادخ  ))

( 317  .(( ) تسرف دورد  تهار 
شقن دهد ، یم  ماجنا  دوخ  تبیغ  رد  ع )   ) يدهم ترضح  هک  یتامادقا  رد  دنیادخ ، ءایلوا  زا  هک  رتشیب ، ای  نت و  یـس  نیا  يوق  لامتحا  هب 

یم ناشن  كرحت  فلتخم ،  ياه  نیمزرـس  رد  هدز و  یعیـسو  تیلاعف  هب  تسد  ع )   ) ماـما هک  تسا  نیا  رگناـشن  ددـعتم ، تاـیاور  دـنراد ،
ترضح نآ  تبیغ  زار  و  ددرگ . یم  رضاح  جح  مسارم  رد  لاس  ره  دراذگ و  یم  مدق  اهرازاب  هب  هدش و  اه  خاک  اه و  خوک  دراو  وا  دهد ،

ار ع )   ) یسوم هکنآ  زا  دعب  رگم  دشن  فشک  ع )   ) رضخ تامادقا  زار  هفسلف و  هک  هنوگنامه  يو ،  روهظ  زا  سپ  رگم  دوش  یمن  فشک  ، 
تخاس .  هاگآ  نادب 

دومرف : یم  هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  لضف  نب  هللادبع 
هک يزیچ  رطاخب  دومرف : ارچ ؟ مدرگ  تیادف  مدیسرپ :  دزادنا ، یم  کش  هب  ار  لطاب  لها  هک  تسا  یتبیغ  ریزگان  رما ، نیا  بحاص  يارب  ))

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 302زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


تبیغ هفـسلف  نوـچمه  ماـما  تبیغ  هفـسلف  دوـمرف : تسیچ ؟  ع )   ) ماـما تبیغ  زار  مدیـسرپ :  میتـسین ،  امـش  يارب  نآ  فـشک  هب  زاـجم  اـم 
ینعی ع )   ) رضخ تامادقا  زار  هکنانچ  ترضح ،  نآ  روهظ  زا  سپ  رگم  دوش  یمن  راکـشآ  يو  تبیغ  زار  تسا و  یهلا  هتـشذگ  ياهتجح 

نیا لضف  رسپ  يا  رگیدکی . زا  ود  نآ  ندش  ادج  نامز  رگم  دشن  نشور  ع )   ) یسوم يارب  راوید ، نتخاس  رسپ و  نتشک  یتشک و  نتسکش 
لاعفا مامت  دیاب  میتسناد ،  میکح  ار  دنوادخ  هاگره  و  تسوا ...  ياهبیغ  زا  یبیغ  ادخ و  رارسا  زا  يرس  یهلا و  تاروتسد  زا  یکی  عوضوم 

( 318 .(( ) دشابن نشور  ام  رب  نآ  زار  هچرگ  مینادب  هنامیکح  ار  وا 
تفگ :  هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  ناوضر  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا 

نیع رد  مدرم  اما  دسانـش  یم  ار  اهنآ  دـنیب و  یم  ار  مدرم  دـبای و  یم  روضح  جـح  مسوم  رد  لاس  ره  رما  نیا  بحاص  ادـخ ، هب  دـنگوس  ))
( 319 (( ) دنسانش یمن  دننیب  یم  ار  يو  هکنیا 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  قداص  ماما  زا  و 
فـسوی هرابرد  هک  هنوگنامه  دهد ، ماجنا  ار  یلمع  دوخ ، تجح  دروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ار  نیا  نم ،  تما  دـنک  یم  راکنا  هنوگچ  ))

هزاجا دـنوادخ  هکنآ  ات  دنـسانشن  ار  وا  لاح  نیع  رد  دراذـگب و  مدـق  ناشیاه  شرف  يور  دورب و  هار  ناشیاهرازاب  رد  هکنیا  هب  داد ؟ ماـجنا 
فسوی و رـس  رب  هچ  دـیناد  یم  اـیآ  تفگ :  هک  یتـقو  داد ، هزاـجا  ع )   ) فسوی هب  هک  ناـنچ  نآ  دـیامن  یفرعم  ناـنآ  هب  ار  دوخ  هک  دـهد 
(( دشاب یم  مردارب  مه  نیا  مفـسوی و  نم  يرآ  تفگ :  یتسه !؟  فسوی  امتح  وت  دنتفگ : ناردارب  دیدوب ، هاگآان  امـش  دیدروآ و  شردارب 

( 320)
نیا رد  وا  راتفر  عون  و  ع )   ) فسوی ترـضح  تلاح  نوچمه  دوخ ، تبیغ  نامز  رد  ع )   ) ماما تلاح  نآ ،  لاـثما  تاـیاور و  نیا  ساـسا  رب 

تایاور نیا  زا  یتح  دزاس . یم  نشور  ام  يارب  ار  نآ  ياهیتفگـش  زا  یـشخب  نآرق ،  هک  تسا  ع )   ) رـضخ ترـضح  راـتفر  دـننامه  تدـم 
دنراد . يراکمه  رگیدکی  اب  هدرک و  یگدنز  مه  اب  ع ))   ) يدهم رضخ و   ) راوگرزب ود  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ 

نیمز و هک  یناسک  دریذپ . یم  ماجنا  شنادرگاش  هتسجرب و  نارای  تسدب  ترضح ،  نآ  تامادقا  زا  يرایسب  هک ،  مییوگب  تسا  رتهب  هتبلا 
یم نومنهر  ع )   ) يدـهم ترـضح  ياهـشزومآ  ناشنامیا و  هلیـسوب  ار  نانآ  دـنوادخ  دوش و  یم  هدـیدرون  رد  ناشیاپ  ریز  رد  اه  تفاـسم 

ياهناتـساد تایاور و  نآ ،  ریغ  نانآ و  ياپ  ریز  نیمز  ندش  هدـیدرون  رد  بآ و  يور  نتفر  هار  دـننام  اهنآ  تامارک  هنیمز  رد  هکلب  دزاس ،
تسا .  هدش  لقن  دنا ، هدوب  اراد  ار  رتمک  یماقم  دنوادخ ، هتسیاش  ناگدنب  ءایلوا و  زا  هک  یناسک  هرابرد  یتح  يربتعم ، 

... دزاس یم  يراج  نآ  زار  تمکح و  قباطم  نآ ،  کچوک  گرزب و  زا  ار  ناهج  نیا  ياه  هدـیدپ  روما و  هراومه  ناحبـس  يادـخ  يرآ ، 
، دـیامرف هدارا  هک  شناگدـنب  ناگتـشرف و  زا  سکره  تسدـب  تروص و  ره  هب  هنوگره و  تساه و  تمکح  بابـسا و  نیا  رب  مکاح  وا  اما 
ام رب  رما  عقاو  رگا  دیآ ، یم  ای  هدـمآ و  دوجوب  یعیبط  ياههار  زا  دـسر  یم  ام  رظن  هب  هک  روما  اه و  هدـیدپ  زا  يرایـسب  دـنک ... یم  مادـقا 

دنتفرگ میمـصت  رگمتـس ، ياورنامرف  نیرومءام  هک  یتقو  الثم  تسا ،  هتـشاد  شقن  نآ  رد  یهلا  بیغ  تسد  هک  دـید  میهاوخ  دوش  نشور 
دنتخاس اهر  دوخ  لاح  هب  دندید ، بویعم  ار  نآ  نوچ  دنریگب ، دوب . هدرک  داجیا  فاکش  هنخر و  نآ  رد  ع )   ) رضخ هک  ار  يا  یتشک  ولج 

ادخ هب  نامیا  اب  ار  دوخ  رمع  هک  رسپ  نآ  ردام  ردپ و  هک  یماگنه  نینچمه  تسا ،  هتشاد  تلاخد  یبیغ  تسد  نآ  رد  هک  دنتشادن  هجوت  و 
یم ناـیغط  رفک و  هب  ار  ود  نآ  دـنامب ، هدـنز  ناشرـسپ  رگا  هـک  دنتـسناد  یمن  دـندومن ، لـمع  شیوـخ  یهلا  فیلاـکت  هـب  هدرک و  يرپـس 

هک دوبن  مولعم  دندرک ، جارختـسا  هتفای و  ظوفحم  راوید  ریز  رد  ار  دوخ  جـنگ  دـندش و  گرزب  میتی  كدوک  ود  نآ  هکینامز  و  دـناشک ...
تشگ ...  یم  راکشآ  نآ  ياج  جنگ و  نآ  تخاس  یمن  ار  راوید  ع )   ) رضخ رگا 

ام دیامن  یم  نشور  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  تسا ،  هدزرس  ع )   ) یـسوم هارمه  هاتوک  یتدم  رد  ع )   ) رـضخ زا  هک  ار  هثداح  هس  نیا  یتقو 
ربمایپ زا  تیاور ،  رد  میئامن .  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  يو  ینالوط  رمع  رابرپ و  راـگزور  رد  ار  وا  راـتفر  لاـمعا و  هنوگنآ  زا  يرایـسب  دـیاب 

دومرف : هک  تسا  هدمآ  ربمایپ  هتفگ  نیا  وا ، تیب  لها  و  (ص ) 
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زا ار  ییاهیتفگش  درک  یم  هشیپ  ربص  رگا  هک  دومن . لیجعت  رضخ )  ) اناد صخش  نآ  رب  هک  دنک  تمحر  ار  ع )   ) یـسوم مردارب  دنوادخ  ))
( 321 .(( ) دوب هدیدن  زگره  هک  دومن  یم  هدهاشم  وا 

همه لـقن  هب  اـنب  ع )   ) يدـهم ماـما  هکیلاـح  رد  مییاـمن  روـصت  تبیغ  هرود  رد  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  ياـهراک  میناوـت  یم  اـم  نیارباـنب 
تشهب و لها  زا  هک  تسا  يرفن  تفه  زا  یکی  يو  تیاور ،  بسح  رب  اریز  تسا ،  رتالاب  رترب و  ع )   ) رضخ ترضح  زا  شماقم  ناناملسم 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسا  نءاشلا  میظع  ربمایپ  زا  دور ، یم  رامشب  نیرخآ  نیلوا و  ناگدیزگرب  زا 
( 322  (( ) يدهم و  نیسح ،  نسح و  و  رفعج ، و  یلع ،  و  هزمح ،  و  نم ،  میتشهب :  لها  نارورس  بلطملادبع و  نادنزرف  زا  نت  تفه  ام  ))

ناهج و رسارس  رد  دنتسه  ادخ  ءایلوا  هک  اهنآ  نادرگاش  يو و  هتسیاش  نارای  رضخ و  وا  ریزو  و  ع )   ) يدهم ترضح  هک  تسا  هاگآ  ادخ 
و دوشن . راکـشآ  ناشروهظ  ماگنه  ات  نانآ  ياهراک  و  تبیغ ،  زار  هک  تسا  یعیبط  و  دننک ... یم  هچ  نآ ،  کچوک  گرزب و  ثداوح  رد 

یکچوک شخب  رد  ای  مک و  دح  رد  دنهد  یم  هداد و  ماجنا  هتـشذگ  ام و  راگزور  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  ییاهراک  هب  تبـسن  ام  تاعالطا 
هب دـسر  هچ  میـشاب  نانآ  تامادـقا  زا  يرایـسب  ای  لمع و  نوهرم  دوخ  یگدـنز  رد  ام  زا  یکی  دراد  ناکما  یهاگ  و  تساـهراک ...  نآ  زا 

نآ .  گرزب  ثداوح  خیرات و  تکرح 
دـیاقع و اب  هتـسیاش ،  هتـسجرب و  نانم  ؤم  و  ع )   ) رـضخ و  ع )   ) يدـهم ماما  لـمع  یهلا و  بیغ  هب  هدـیقع  عون  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
زا یضعب  یتح  دشاب  هتـشاد  تهابـش  نآ  هب  تاهج  یخرب  رد  هچرگ  دراد . توافت  راکزیهرپ ، دارفا  بطق و  دروم  رد  فوصت  لها  تایرظن 

حابـصم و هیـشاح  رد  یمعفک  هتفگ  رد  دـنیامن ، قبطنم  شناراـی  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  رب  ار  تافـص  هنوـگ  نیا  دـننک  یم  یعـس  ناـنآ 
هک :  تسا  هدمآ  بطق )   ) هدام راحبلا  ۀنیفس  نینچمه 

یلاخ هتـسیاش ،  درف  تصـش  دصیـس و  بیجن و  درف  داتفه  راکزیهرپ و  لهچ  و  ناگرزب )   ) داـتوا رفن  راـهچ  بطق و  زا  نیمز  دـنا : هتفگ  ))
هلزنم هب  يدهم  همیخ و  نوچمه  ایند  رد  اریز  تسین ،  رتمک  رفن  راهچ  زا  ناگرزب )   ) داتوا تسا و  ع )   ) يدـهم نامه  بطق ،  دـنام و  یمن 
دارفا لهچ و  زا  شیب  ناراکزیهرپ  رفن و  راهچ  زا  شیب  داتوا  یهاگ  دنـشاب و  یم  همیخ  نآ  ياـهبانط  ناـس  هب  نت  راـهچ  نآ  تسا و  نوتس 

هب هتـسویپ  داتوا و  زا  زین  ع )   ) ساـیلا رـضخ و  ارهاـظ  دنـشاب و  یم  نت  تصـش  دصیـس و  زا  رت  نوزفا  ناگتـسیاش  داـتفه و  زا  نوزف  بیجن 
دنشاب )). یم  بطق  نایفارطا 

دننک و یمن  عمج  يرورـض  مزال و  هزادنا  هب  رگم  ایند  لام  زا  دنزرو و  یمن  تلفغ  ادخ  زا  هظحل  کی  نانآ  ناگرزب ،)   ) داتوا تافـص  اما 
تسا .  طرش  بطق  رد  اما  تسین  طرش  اهنآ  رد  تمصع  دنز ، یمن  رس  اهنآ  زا  يرشب  ياهشزغل 

ار نآ  ادخ  دای  رکذ و  اب  دنز و  یم  رـس  تلفغ  اهنآ  زا  یهاگ  تسا و  ناگرزب )   ) داتوا زا  رتمک  ناشیا  هبترم  ناراکزیهرپ )   (( ) لادـبا  )) اما
دوش . یمن  رداص  یهانگ  اهنآ  زا  ادمع  دننک و  یم  ناربج 

یفالت ارنآ  ینامیشپ  رافغتسا و  اب  یلو  دنزیم  رس  هانگ  نانآ  زا  دنا ، تلادع  هب  فوصوم  اوقت و  اب  نادرم  نانآ  هک  ناگتسیاش  ناحلاص و  اما 
دیامرف : یم  دنوادخ  دننک ، یم 

تریـصب یئانیب و  دنروآ و  دای  هب  ار  ادخ  هظحل  نامه  دسرب  اهنآ  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیـش  زا  هاگره  دـنا  هدرک  هشیپ  اوقت  هک  یناسک  ))
دننک )) ادیپ 

يو نیـشناج  رت  نییاپ  هبترم  زا  يرگید  درف  دـهدب  تسد  زا  ار  هدـش  دای  بتارم  زا  يا  هبترم  اهنآ ، زا  یکی  هاگره  دـیوگ  یم  يوار  هاگنآ 
دوش . یم  وا  نیزگیاج  مدرم  ریاس  زا  یصخش  دورب ، تسد  زا  ناحلاص  زا  يدرف  رگا  ددرگ و  یم 

هک یتمکح  ببـسب  دـنوادخ  هک  یناسک  زا  تسا و  ناگدـنز  هلمج  زا  وا  هک  تسا  نیا  هدرک  نایب  ع )   ) ربمایپ سایلا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  و 
دنا و هدرک  راهظا  يو  هب  عجار  یتایآ  ریـسفت  رد  هک  نارـسفم  زا  يا  هدـع  رظن  قبط  رب  و  تسا ،  هدومن  ینالوط  ار  ناشرمع  دـناد  یم  دوخ 

ینالوط رـضخ  نوچمه  ار  وا  رمع  دـنوادخ  تسا و  هدـنز  ترـضح  نآ  تسا  هدیـسر  ع )   ) تیب لها  زا  وا  هرابرد  هک  تایاور  زا  يدادـعت 
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دننک . یم  ادیپ  روضح  مه  اب  اهاج  رگید  تافرع و  نیمزرس  رد  لاس  ره  راوگرزب  ود  نآ  هدومن و 
ترـضح روهظ  ات  ینامـسآ  يادـن  ینایفـس و  جورخ  زا  ینعی  ههام ،  شـش  هرود  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رب  تایاور  زا  هچنآ  لاـح ،  ره  هب 

هب ناگتسویپ  نارای و  تسدب  یتازجعم  تامارک و  دشاب و  یم  شنارای  و  ع )   ) ماما تیلاعف  شالت و  زا  راشرـس  مرحم ،  هام  رد  ع )   ) يدهم
ناملسم ياهتلم  اما  دراد . یم  لوغشم  ناسکی  روطب  ار  اهتلود  مدرم و  نهذ  هک  دوب  دهاوخ  یناهج  يدادیور  نآ  ددنویپ و  یم  عوقوب  اهنآ 
یتامدقم جوم  نیا  و  دنیوگ . یم  نخس  ترضح  نآ  روهظ  نامز  ندش  کیدزن  يو و  تامارک  و  ع )   ) يدهم هرابرد  هتسویپ  فعضتسم  و 
تیودهم یعدم  نادایـش  نایوگغورد و  يارب  یبوخ  هنیمز  نامز ،  نامه  رد  تلاح  نیا  اما  دشاب ، یم  ع )   ) ماما روهظ  اب  بسانم  یمدرم و 

هک دوش  یم  هتـشارفارب  ترـضح  روهظ  زا  لـبق  شفرد  هدزاود  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دـشاب . یم  مدرم  نتخاـس  هارمگ  رد  شـالت  و 
یم توعد  دوخ  يوسب  ار  مدرم  دنزارفا و  یم  رب  ار  یـشفرد  کی  ره  هک  دنا  بلاطوبا  نادناخ  زا  نت  هدزاود  دننک و  یم  تیودـهم  ياعدا 

روهظ هب  ناهج  ياهتلم  ناناملسم و  شیارگ  جوم  زا  ندرب  هرهب  يارب  تسا  يویند  ياه  شالت  یهارمگ و  ياه  شفرد  اهنآ  مامت  هک  دننک 
ترضح .  نآ 

دومرف : یم  هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفعج  رمع و  نب  لضفم 
صلاخ كاپ و  هک  ردقنآ  دش ، دهاوخ  ناهنپ  نات  ناگدید  زا  ینایلاس  امـش  ماما  دنگوس  ادخب  دیـشاب ، رذحرب  ترـضح  نآ  ندرب  مان  زا  ))
رابکشا وا  قارف  رد  نانم  ؤم  ناگدید  تسا ،  هتفر  هقطنم  مادک  هب  ای  تسا و  هدیدرگ  كاله  ای  هدرم و  ترضح  نآ  دوش  هتفگ  ات  و  دیوش .

وا لد  رد  ناـمیا  دـشاب ، هتفرگ  ناـمیپ  وا  زا  دـنوادخ  هـکنآ  رگم  دـبای  یمن  تاـجن  یـسک  دـندرگ و  یم  نوـگژاو  مطـالتم و  دوـش و  یم 
زاب يرگید  زا  کیچیه  هک  دـیآ  یم  رد  زازتها  هب  هباشم  شفرد  هدزاود  دـشاب و  هدومن  دـییءات  ار  وا  دوخ  حور  اب  دـشاب و  هدـش  نیزگیاج 

هنوگچ مدرک  ضرع  هللادبعوبا ؟  يا  ینک  یم  هیرگ  ارچ  دومرف : نمب  ماما  متـسیرگ ،  هظحل  نیا  رد  نم  دـیوگ : لضفم  دوش . یمن  هتخانش 
رد ام  فیلکت  سپ  دوش . یمن  هتخانش  يرگید  زا  مادک  چیه  هک  دوش  یم  هتشارفارب  مچرپ  هدزاود  دیئامرف  یم  امش  هکیلاح  رد  منکن  هیرگ 
؟  ینیب یم  ار  دیـشروخ  نیا  هللادـبعوبا  يا  دومرف : تسیرگن و  تفات  یم  ناویا  لخاد  هک  دیـشروخ  هب  ع )   ) ماما هاگنآ  تسیچ ؟  نامز  نآ 

( 323  (( ) تسا رت  نشور  دیشروخ  نیا  زا  ام  مئاق  رما  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : يرآ  متفگ 
 ( ع  ) يدهم رما  اریز  دوش  هابتشا  تیودهم  نیغورد  نایعدم  اب  ع )   ) يدهم ترضح  هیضق  هکنیا  زا  دیشاب  هتشادن  ینارگن  بارطضا و  ینعی 

لباق وا  تیـصخش  هاگچیه  دـیآ و  یم  دـیدپ  وا  زا  دـعب  وا و  زا  شیپ  هک  یتاـمالع  اـه و  هناـشن  هب  هجوت  اـب  تسا ،  رت  نشور  دیـشروخ  زا 
ثداوح رد  ناریاو  نمی  ینعی  يدـهم  ترـضح  روهظ  زاـس  هنیمز  تموکح  ود  رگید  يوـس  زا  تسین  ناـیوگغورد  نایعدـم و  اـب  هسیاـقم 
دننک . یم  ادیپ  ترضح  نآ  ياهدومنهر  هب  يرتشیب  زاین  ور  نیا  زا  دنروآ و  یم  تسدب  ار  یسایس  تیعقوم  اهتلم  ییافوکش  ناهج و 

 ( ع  ) يدهم ترضح  رطاخب  یمدرم ،  یبالقنا  جوم  ربارب  رد  هک  یمهم  یسایس  شنکاو  دیآ  یمرب  روما  رهاظ  زا  تایاور و  زا  هچنآ  هوالعب 
: دیوگ یم  تایاور  هک  روطنامه  تساهنآ و  ربهر  هک  تسا  ینایفس  یناهج و  رفک  نارادمدرس  ینعی  وا  نانمشد  يوس  زا  دیآ ، یم  دوجوب 

فعـض نوناک  روشک  ود  نآ  هکنیا  ظاحل  هب  دـنزاس  یم  زکرمتم  زاـجح  قارع و  عضو  هب  نداد  ناـماس  رـس و  رد  ار ، دوخ  تاـیلمع  اـهنآ 
يریگرد یسایس و  الخ  ياراد  زین  زاجح  يزکرم و  تموکح  فعض  یناریا و  نازاس  هنیمز  ذوفن  زکرم  قارع  اریز  دنیآ ، یم  رامشب  هقطنم 

هتخود و اجنادب  مشچ  ناناملسم  هک  تسا  نیا  زاجح  رد  مهم  هلئسم  دشاب و  یم  ینمی  نازاس  هنیمز  ذوفن  نآ و  تموکح  ربارب  رد  يا  هلیبق 
زاغآ هکم  زا  ترـضح  نآ  تضهن  هکنیا  هنیدـم و  رهـش  رد  ع )   ) ماـما تنوکـس  ربخ  اریز  دنتـسه  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  راـظتنا  رد 

دهاوخ زکرمتم  هنیدم  هکم و  مرح  رد  ع )   ) يدهم هیلع  اهنآ  یماظن  یسایس و  تیلاعف  ور  نیا  زا  دوش  یم  رشتنم  مدرم  نیب  رد  دش ، دهاوخ 
هک دـیما  نیا  هب  دزادرپ  یم  مشاـه  ینب  زا  يا  هدرتـسگ  تشادزاـب  يریگتـسد و  هب  هنیدـم ،  رهـش  هب  دوخ  یماـظن  هلمح  اـب  ینایفـس  دـش و 

دناسر . یم  تداهش  هب  تشذگ ،  هکنانچ  ار  نانآ  زا  يرایسب  تساهنآ و  نایم  رد  ع )   ) يدهم ترضح 
هنارتیدم يایرد  سراف و  جیلخ  هقطنم  رد  قرش  برغ و  هیحان  زا  یماظن  یکرحت  زاجح ، قارع و  رد  ینایفس  دربن  اب  گنهامه  یفرط ،  زا  و 
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زا ددعتم  تایاور  رد  هک  هریزج ،  رد  كرت  ياوق  هلمر و  رد  مور  ياهورین  ندـمآ  دورف  دـهد و  یم  خر  هقطنم  یکیژتارتسا  تیمها  رطاخب 
. دوب دهاوخ  نادب  کیدزن  ای  هرود و  نآ  رد  تسا ،  هدش  دای  نآ 

 ( ع  ) يدهم ماما  یناهج  تموکح  يامیس 

ع )   ) يدهم ماما  یناهج  تموکح  يامیس 
ع )   ) يدهم ماما  یناهج  تموکح  يامیس 

همدقم 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

ياراد گرتس و  رایسب  ترضح  نآ  یهلا  تیرومءام  هک  دنک  یم  تلالد  ع )   ) يدهم ماما  روهظ  شخب  دیون  رگنـشور و  تایاور  تایآ و 
لـصف دزاس و  یم  نوگرگد  نیمز  رد  ار  تیرـشب  یگدنز  هک  هدرتسگ  تسا  یمادقا  رمءا  نیا  تسالاو .  رایـسب  یفادها  فلتخم و  يداعبا 

دیاشگ . یم  تیناسنا  يور  هب  انعم  مامت  هب  ار  ینیون 
دـشاب ناهج  رب  نآ  یناشفاوترپ  یهلا و  هنالداع و  ندمت  ییاپرب  ون و  زا  مالـسا  ندرک  هدـنز  هب  رـصحنم  ترـضح  نآ  تیرومءام  رگا  یتح 
نیمءات يا  هنوگ  هب  نآ  زا  دـعب  دوخ و  رـصع  رد  يدام  ظاـحل  زا  ار  رـشب  یگدـنز  لـماکت  یقرت و  همه ،  نیا  رب  هوـالع  اـما  تسا ،  یفاـک 

دوب . دهاوخن  هسیاقم  لباق  هدوب  هتفرشیپ  یقرتم و  هک  دنچ  ره  هتشذگ ،  لحارم  اب  هک  درک  دهاوخ 
يا همدـقم  دوخ  هک  تسا ،  نآ  لها  الاب و  ناهج  یتسه و  يافرژ  هب  یبایهار  شیاشگ و  رد  مهم  یحطـس  ندیـشخب  ققحت  تلاـسر  زین ، و 

دوش . یم  امرفمکح  دوهش  بیغ و  ملاع  نیب  ترخآ ،  زیخاتسر  تمایق و  یئاپرب  اب  هک  یلماک  یگچراپکی  یبای و  هار  يارب  تسا 
مینک .  یم  نایب  باتک  نیا  شیاجنگ  بسانت  هب  ار  تلاسر  نیا  داعبا  زا  يا  همش  کنیا  و 

ناراکمتس  متس و  دوجو  زا  نیمز  يزاسکاپ 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

تسا و نکممان  يرما  نارگمتـس  اهتوغاط و  طاسب  ندـیچرب  متـس و  ثول  زا  نیمز  نتخاس  كاـپ  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  تسخن  هاـگن  رد 
ات تسا  هدرک  تداع  ناگـشیپ  متـس  موش  دوجو  لـمحت  هب  ناـهج  دـنرادن و  یـسردایرف  هتفرگ و  وخ  ناـمولظم  هلاـن  هآ و  اـب  نیمز  اـیئوگ 

هشیر ياراد  هک  دنام  یم  دیلپ  هزره و  تخرد  ناس  هب  نانآ  هک  ارچ  دشاب . نارگمتس  دوجو  زا  یلاخ  هک  میرادن  غارس  ار  يا  هرود  هکیئاج 
دوبان یلـسن  رد  ناملاظ  رگا  دیور و  یم  نآ  ياج  هب  ربارب  هد  دوش ، هدنکرب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  يا  هنوگب  تسا  هعماج  رد  یمکحم  ياه 

دنیآ . یم  دوجوب  رگید  ياهلسن  رد  هورگ  هورگ  دنوش 
يارب دشاب و  رارقرب  رش  ریخ و  لطاب و  قح و  عازن  نوناق  ساسا  رب  یناسنا  یناگدنز  هک  تسا  هتـسناد  تحلـصم  نینچ  میکح  دنوادخ  یلو 

تسا .  ندومن  نییعت  یماجنارس  مه  دادیب  ملظ و  يارب  هرخالاب  یتشونرس و  نامز  رصع و  ره  يارب  يزرم و  دح و  زیچ  ره 
هفیرش :  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

( 408 (( ) دنوش راتفرگ  ناشیاهاپ  اب  یناشیپ و  يوما  هب  سپ  دنوش  هتخانش  ناشیاه  تروص  هب  ناراکدب  زور  نآ  )) 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا 

وا و دسانـش و  یم  ناـشتروص  امیـس و  زا  ار  ناـمرجم  هک  هدـیدرگ  لزاـن  مئاـق  دروم  رد  هیآ  یلو  دسانـش  یم  هراومه  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ))
( 409  (( ) یندرک هیبنت  ار  اهنآ  ریشمش  اب  شنارای 

دومرف : هک  تسا  لوقنم  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  و 
مه داب ... نازینک  نیرتهب  دنزرف  نآ  يادف  مردپ  دروآ ، دوجوب  ناناملسم )  يارب   ) یشیاشگ تیب  لها  ام  زا  يدرم  هلیـسوب  هاگان  دنوادخ ، ))
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( 410 (( ) درک دنهاوخن  تفایرد  يزیچ  وا  زا  راتشک  ریشمش و  زجب  هام  تشه  تدم  رد  نانمشد )   ) هک تسوا 
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  (ع )  رقاب ماما  زا 

راتفر نانمـشد )   ) راتـشک اب  مئاق  تفرگ و  یم  سنا  مدرم  اب  درک و  یم  راتفر  دوخ  تما  نایم  رد  یکین  تمیالم و  اب  (ص )  ادـخ ربماـیپ  ))
ینمـشد يو  اب  هک  یـسک  رب  ياو  ددرگ  یم  رومءام  راک  نیا  هب  دراد  هارمه  هک  يا  هماندـهع  اب  وا  دریذـپ . یمن  ار  یـسک  هبوت  دـنک و  یم 

( 411 (( ) دنک
هکنانچ دراد و  دوخ  اب  (ص )  ادـخ لوسر  شراوگرزب  دـج  زا  هک  تسا  فورعم  هماندـهع  ناـمه  تسوا ،  هارمه  هک  يا  هماندـهع  زا  دارم 

يراکتیانج مرجم و  چیه  هبوت  ینعی  ریذپن )) ار  یـسک  هبوت  شکب و  مه  زاب  شکب ،  . )) دراد دوجو  هلمج  نیا  همان  نآ  رد  تسا  هدش  دراو 
نکم .  لوبق  ار 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ع )  رقاب ماما  زا  زین  و 
وا و لوسر  ادـخ و  نانمـشد  نتـشک  ریـشمش و  اـب  وا  روهظ  ماـیق و  (ص )  ادـخ لوسر  شیمارگ  دـج  هب  ع )   ) يدـهم نتـشاد  تهابـش  اـما 
. دـنروخ یمن  تسکـش  وا  نایرکـشل  ددرگ و  یم  زوریپ  نانمـشد  لد  رد  سرت  داجیا  ریـشمش و  هلیـسوب  يو  تساه  توغاـط  نارگمتس و 

( 412)
دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  (ع )  داوج ماما  زا 

رد هک  دوش  یم  هاگآ  دنوادخ  يدونشخ  زا  ینامز  وا  ددرگ و  دونـشخ  يو  زا  يادخ  ات  دهد  یم  همادا  ادخ  نانمـشد  نتـشک  هب  هتـسویپ  ))
( 413 (( ) دنک يزوسلد  محر و  ساسحا  دوخ  لد 

دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ذخءام  نیمه  رد  راوگرزب  نآ  زا  زین  و 
غیت مد  زا  ار  ادخ  نانمشد  هتـسویپ  دیامن و  جورخ  ادخ  نامرف  هب  دسرب  نت  رازه  هد  ینعی  باصن  دح  هب  يدهم )   ) وا رکـشل  رامـش  یتقو  ))
لد رد  تمحر  رهم و  دنوادخ  دومرف : ددرگ ؟ یم  هاگآ  ادخ  يدونشخ  زا  هنوگچ  مدیسرپ :  دوش . دونشخ  وا  زا  دنوادخ  هکنآ  ات  دنارذگب 

دنکفا )) یم  وا 
يو تسدب  ناملاظ  راتـشک  يزیرنوخ و  ترثک  هب  تبـسن  هدش و  دیدرت  کش و  راچد  وا  نارای  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هکلب 

دومرف : هک  هدش  تیاور  (ع )  رقاب ماما  زا  دننک . یم  ضارتعا  وا  هب 
يدهم ترـضح  زجب  مدرم ،  نیرت  يوق  تعاجـش  ینامـسج و  ظاحل  زا  هک  يو  ناگتـسب  زا  يدرم  دسر  یم  هیبلعث  هب  يدهم )   ) وا یتقو  ))

ینعی  ) ینار یم  دوخ  يولج  زا  نادنفـسوگ  نوچمه  ار  مدرم  وت  هک  مسق  ادخ  هب  ینک ؟  یم  هچ  نالف  يا  دـسرپ ، یم  دزیخ و  یم  رب  تسا 
ماگنه نیا  رد  رگید ؟ زیچ  ای  يراد و  (ص )  ادـخ ربماـیپ  زا  يا  هماندـهع  اـیآ  دـهد ) یم  مر  ار  دنفـسوگ  هلگ  گرگ  اـی  نابـش و  نوچمه 

 ، منز یم  ار  تندرگ  هنرگو  شاب  تکاس  دیوگ : یم  تسا  ماما )  يارب  مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  لوئـسم  ینعی   ) تعیب راد  هدهع  هک  یـصخش 
نآ نالف  يا  مراد ،  دوخ  اب  (ص )  ادـخ لوسر  زا  يروشنم  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  شاب ،  شوماـخ  نـالف  يا  دـیامرف : یم  مئاـق  هاـگنآ 

تیادف دـیوگ : یم  ضرتعم  درم  تقو  نیا  رد  دـناوخ  یم  ار  (ص )  ربمایپ روشنم  ماما  دروآ و  یم  وا  دزن  ار  قودنـص  روایب ، ار  هچقودـنص 
دنادرگ وت  يادف  ارم  ادخ  دیوگ  یم  زاب  دهد  یم  هسوب  ار  يو  مشچ  ود  نیب  وا  درب و  یم  ولج  ار  رس  ماما  مسوبب  ار  ترـس  هدب  هزاجا  موش 

( 414 (( ) دنک یم  تعیب  اهنآ  اب  اددجم  ماما  نک  تعیب  دیدجت  ام  اب  هرابود 
تسا (ص )  ربمایپ فورعم  روشنم  نامه  همان  نآ  هک  دنرب  یم  یپ  ماما  نارای  نآ  هلیـسوب  هک  دراد  دوجو  يا  هناشن  ای  اه و  هناشن  دیدرت  یب 
تعیب رد  لـالخا  یعون  دوخ  اـهنآ  ضارتعا  داریا و  هک  تسا  تهج  نیدـب  ع )   ) ماـما اـب  تعیب  دـیدجت  يارب  اـهنآ  ددـجم  تساوخرد  اـما 

دننک .) یم  هرابود  تعیب  تساوخرد  ور  نیا  زا  ، ) دوش یم  بوسحم 
عقاو رد  اما  دننک  ریبعت  راتـشک  رد  طارفا  یلدگنـس و  ار  ع )   ) ماما يوس  زا  نارگمتـس  يدوبان  لتق و  تازاجم و  دارفا ، یخرب  تسا  نکمم 
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ناگشیپ متس  ناشکرس و  دوجو  ثول  زا  یناهج  عماوج  ریاس  یمالسا و  هعماج  يزاسکاپ  يارب  هک  تسا  یحارج  لمع  کی  دننام  راک  نآ 
تمیالم و تسایـس  اب  ع )   ) ماما رگا  دـنک و  یمن  ادـیپ  تیمکاح  تلادـع  هدـشن و  هدـیچرب  ملظ  طاسب  زگره  نآ  نودـب  دراد و  ترورض 
 . تفر دهاوخن  نیب  زا  دراد  یگتسب  اهنآ  هب  ناشتایح  همادا  هک  يرابکتسا  دیدج  ياه  هئطوت  اهدنفرت و  زگره  دیامن  راتفر  نانآ  اب  تشذگ 

يارب یتسیاب  هک  دنتـسه  یناطرـس  هدـغ  دـننام  هکلب  تخرد ،  کی  هدیکـشخ  ياه  هخاش  نوچمه  ینونک  ياه  هعماج  رد  نارگمتـس  اریز 
دشاب . راوشد  دنچ  ره  دومن  نک  هشیر  ار  نآ  رامیب  تاجن 

ص  ) ربمایپ هیحان  زا  ار  یفورعم  هماندهع  ماما  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  تسایـس  نیا  رد  ناگدننک  دیدرت  رطاخ  شمارآ  بجوم  هچنآ  اما  و 
وترپ رد  وا  دیامرف و  یم  تیانع  نانآ  ياه  تیـصخش  مدرم و  هب  تبـسن  یهاگآ  شناد و  ترـضح  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  دراد و  دوخ  اب  ( 

تیاده دـیما  هک  يدارفا  دور  یمن  نآ  میب  ور  نیا  زا  دـناد  یم  ار  ناشدرد  ياود  دسانـش و  یم  ار  اهنآ  درگن و  یم  صاخـشا  هب  یهلا  رون 
نآ ندش  هتـشک  هب  عجار  ع )   ) یـسوم رـضخ و  ناتـساد  رد  دنوادخ  هکنانچ  دنوش ، هتـشک  ع )   ) ماما تسدـب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  رد 

. دـناشکن رفک  یـشکندرگ و  هب  ار  شیوخ  ردام  ردـپ و  ناوجون ،  نآ  هک  درک  لمع  يا  هنوگب  وا  هک  هداد  ربخ  ع )   ) رـضخ تسدـب  ناوج 
نآ ارهاظ  دوب و  دـهاوخ  ترـضح  نآ  نارای  زا  هدـش و  رهاظ  ع )   ) يدـهم ترـضح  اب  ع )   ) رـضخ هک  تسانعم  نیا  رگناشن  تایاور  هکلب 

روراب رد  ( 415  (( ) میتـخومآ ملع  ار  يو  دوخ  يوس  زا  میدیـشخب و  تمحر  دوخ  بناـج  زا  ار  وا  اـم   : )) شیوخ یندـل  ملع  زا  راوگرزب 
یم هدافتـسا  ددرگ ، يدـیلپ  دـنمونت  تخرد  هکنآ  زا  شیپ  یهابت  داسف و  مخت  ندرب  نیب  زا  نانم و  ؤم  زا  رـش  عفد  اـهیبوخ و  رذـب  نتخاـس 
قح مدرم  رب  ناراوگرزب  نآ  تسا و  ینلع  اراکشآ و  ع )   ) يدهم تموکح  رد  شنارای  و  ع )   ) رـضح ياه  تیلاعف  يوق  لامتحا  هب  دنک ...
نیب ع )   ) يدهم ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنراد . ضقن  قح  تموکح ،  نآ  رد  يرهاظ  عاضوا  تاررقم و  نیناوق و  رب  تیالو و 

لیلد و ای  هاوگ و  سکچیه  زا  ور  نیا  زا  دنک  یم  يرواد  دـهد ، یم  هئارا  يو  هب  ارنآ  دـنوادخ  هک  ناحبـس ،  يادـخ  یعقاو  مکح  اب  مدرم 
رد زین  وا  نارای  یهاگ  و  دـنک . یم  هدافتـسا  دوخ  یندـل  یعقاو و  شنیب  شناد و  زا  ناراکهبت  ناملاظ و  نتـشک  رد  وا  دـهاوخ  یمن  ناهرب 

رهاظ ساسا  رب  مدرم  اب  اهراک  ریاس  رد  اما  دـننک . یم  باختنا  ار  هویـش  نیمه  نامرجم  ندـناسر  تکـالهب  مدرم و  نیب  يرواد  تواـضق و 
دنشاب . یم  يا  هژیو  ياه  تیحالص  ياراد  شنارای  و  ع )   ) رضخ یلو  دنیامن  یم  راتفر  دارفا 

نآ  یلومش  ناهج  مالسا و  هرابود  ءایحا 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

هفیرش :  هیآ  ریسفت  رد 
یضاران نارفاک  دنچ  ره  دهد  يرترب  طلست و  ملاع  نایدا  مامت  رب  ات  داتسرف  قلخ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  دخ  لوسر  هک  یئادخ  تسوا  ))

( 416 (( ) دشاب فلاخم  و 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  زا 

دنام یمن  يدابآ  چیه  تسوا  تسدب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  زگره ، تسا ؟  هتخاس  راکـشآ  نونکا  ار  هیآ  نیا  قادصم  دنوادخ  ایآ  ))
( 417 (( ) دنهدب ص )   ) يدمحم تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهش  نآ  رد  ماش  حبص و  ره  هکنیا  رگم 

تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 
هتـشادرب هنارـس )  تایلام   ) هیزج هکنیا  ات  دنک . یم  ادیپ  شیارگ  مالـسا  هب  هکنآ  رگم  دنام  یمن  ینید  وریپ  ای  ینارـصن و  يدوهی و  چـیه  ))

یم زوریپ  ناهج  نایدا  ماـمت  رب  ار  مالـسا   : )) هک تسا  دـنوادخ  هدومرف  قادـصم  نآ  دوش و  یم  هتـشک  كوخ  هتـسکش و  بیلـص  دوش و 
( 418 (( ) دیآ یم  دیدپ  ع )   ) مئاق مایق  نامز  رد  رما  نیا  و  دنشاب )) فلاخم  یضاران و  نارفاک  دنچ  ره  دنادرگ 

ماما زا  دـیوگ : ریـصبوبا  دـش . دـهاوخن  هتفریذـپ  مالـسا  زا  ریغ  باتک  لـها  زا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتـشادرب  هیزج  هک  هلمج  نیا  ياـنعم 
مدرک :  لا  ؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ع )   ) قداص
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نارفاک دنچ  ره  دـنادرگ  زوریپ  ناهج  نایدا  مامت  رب  ار  مالـسا  ات  داتـسرف  قلخ  تیادـه  هب  قح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  ییادـخ  تسوا  ))
هچ سپ  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  تسا  هتفاین  ققحت  هیآ  نیا  ریـسفت  زونه  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : ماما  دنـشاب )) فلاـخم  یـضاران و 
يو روهظ  مایق و  زا  ناکرـشم  نارفاک و  دیامن  روهظ  ترـضح  نوچ  دیامن و  مایق  مئاق  ادـخ ، هدارا  اب  یتقو  دومرف : دـبای ؟ یم  ققحت  ینامز 

رد ناملـسم ،  يا  دیوگ : دیآ و  رد  ادص  هب  هرخـص  نآ  دوش ، ناهن  يا  هرخـص  تشپ  رد  یکرـشم  ای  رفاک و  رگا  اریز  دننارگن ، یـضاران و 
( 419 (( ) دناسر یم  تکالهب  ار  وا  هدرک و  مادقا  يو  ناسرب  لتقب  ار  وا  تسا  هدش  یفخم  یکرشم  ای  رفاک و  نم  هانپ 

دومرف : هک  تسا  لوقنم  ع )   ) رقاب ماما  زا  و 
وا يارب  نیمز  ددرگ و  یم  دـییءات  ادـخ  هیحان  زا  ندـش  يراـی  هب  ددرگ و  یم  زوریپ  نانمـشد )  لد  رد   ) سرت شیادـیپ  تسد  هب  مئاـق ،  ))

دنوادخ دریگ و  یم  ارف  ار  ناهج  برغ  قرش و  يو  تنطلـس  یئاورنامرف و  ددرگ و  یم  راکـشآ  شیارب  ینیمز  ياه  جنگ  دوش  یم  هدومیپ 
یم دابآ  نیمز  ياه  یناریو  دنشاب ، فلاخم  دونشخان و  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ  یم  زوریپ  ناهج  بتاکم  مامت  رب  وا  هلیـسوب  ار  دوخ  نید 

( 420 (( ) درازگ یم  زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نیمز  هب  ع )   ) هللا حور  یسیع  ددرگ و 
دومرف : هک  تسا  هدمآ  هدش  دای  هیآ  ریسفت  رد  ترضح  نآ  زا  زین  و 

( 421 (( ) دنک یم  رارقا  فارتعا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  هب  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  یسک  ))
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا 

رد هکنیا  ات  دنتساخ  رب  امش  هزرابم  هب  یگمه  اهنآ  هکنانچ  دینک  هزرابم  ناکرشم  همه  اب   )) دندیسرپ رقاب ) ماما   ) مردپ زا  هیآ  نیآ  هرابرد  ))
یناسک دیامن  مایق  مئاق  هچنانچ  هدیـسرن ،  ارف  زونه  هیآ  نیا  ریـسفت  دومرف : وا  دشاب )) ادخ  نآ  زا  نیئآ  نید و  هدـنامن و  یقاب  يا  هنتف  نیمز 

قداص حبـص  هب  بش  ناـیاپ  دـننام  ص )   ) دـمحم نییآ  ماجنارـس  دـید و  دـنهاوخ  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  یگنوگچ  دـننک  یم  كرد  ار  وا  هک 
( 422 (( ) دومرف دنوادخ  هکنانچمه  دنام ، دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رب  كرش  زا  يرثا  هدش و  نشور 

ماما ( 423  (( ) تسناد دنهاوخ  ماگنه  نآ  زا  دعب  ار  شربخ  انیقی  نایناهج و  يارب  يروآدای  رگم  تسین  نآ   : )) هیآ نیا  ریسفت  رد  نینچمه 
دومرف : ع )   ) رقاب

( 424 (( ) دوب دهاوخ  مئاق  جورخ  ماگنه  ))
قح تسوا  هک  دوش  راکشآ  نانآ  يارب  ات  مینایامن  یم  نانآ  هب  نیمز  نامسآ و  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوزب   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  زین  و 

دومرف : هک  تسا  لوقنم  ع )   ) رقاب ماما  زا  ( 425 (( )
بارطضا نامـسآ و  قافآ  نتخیر  ورف  قافآ ،  رد  دهد و  یم  ناشن  ناشدوخ  هب  كوخ )  هنیزوب و  تروصب   ) ار اهنآ  ندش  خسم  دنوادخ  ))

هک دنوادخ  هتفگ  زا  دارم  دننک و  یم  ساسحا  ناهج  رسارس  رد  ناشدوخ و  رد  ار  دنوادخ  تردق  دهد و  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشیاهرهش 
ار وا  ریزگاـن  مدرم  نیا  تسا و  قح  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  تسا  مئاـق  جورخ  قـح ))  تسوا  هک  ددرگ  راکـشآ  ناـنآ  يارب  اـت  : )) دوـمرف

( 426 (( ) دید دنهاوخ 
یم خـسم  كوخ  نومیم و  لکـش  هب  یناهگان  روطب  ع )   ) يدـهم ترـضح  فلاخم  ناقفانم  نارفاک و  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  یتاـیاور 

تسا و دوخ  نارگ  هطلس  تیمکاح  زا  اه  تلم  ندش  جراخ  شروش و  اهرهش و  یناماسبان  یگتفـشآ و  قافآ ،  نتخیر  ورف  زا  دارم  دنوش و 
تسا .  نانآ  يارب  یتامالع  اه و  هناشن  شیادیپ  نامسآ ،  قافآ  نتخیر  ورف  زا  روظنم 

دومرف : تسا ))  هدش  وا  میلست  هاوخان  هاوخ  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  ع )   ) مظاک ماما 
نادترم نانید و  یب  ناتسرپ و  هراتس  نایحیسم و  نایدوهی و  رب  ار  مالـسا  دیامن  روهظ  نوچ  هدیدرگ ،  لزان  مئاق  نءاش  رد  هدش ،  دای  هیآ  ))

ماجنا تاکز و  زاـمن و  هب  ار  وا  دریذـپب  ار  مالـسا  هناـبلطواد  لـیامت و  يور  زا  سک  ره  دـیامن  هضرع  ناـهج  برغ  قرـش و  رد  نارفاـک  و 
هکیروطب دنز ، یم  ار  شندرگ  دهدن  مالسا  نیئآ  شریذپ  هب  نت  سک  ره  دزاس و  یم  فلکم  تسا ،  بجاو  ناملسم  ره  رب  هک  یتاروتسد 
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: دومرف دنرایـسب  نید )  یب  رفاک و   ) مدرم موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دـنام  یمن  یقاب  یـسک  تسرپاتکی  دـحوم و  زج  ناهج  رـسارس  رد 
( 427 (( ) دنادرگ یم  رایسب  ار  كدنا  كدنا و  ار  رایسب  دیامرف ، هدارا  ار  يراک  ماجنا  دنوادخ  هک  یتقو  هتبلا 

 ( ص  ) ربمایپ زا  تسا ،  ناهج  رب  ع )   ) يدهم ترضح  طلست  یطابترا و  لئاسو  تازجعم و  ءاطعا  كدنا ،  نداد  شیازفا  دراوم  هلمج  زا  و 
دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور 

يوخ قلخ و  نوچ  شقالخا  نم و  مان  نوچمه  يو  مان  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  يدرم  دـنوادخ  دـشاب  یقاب  زور  کی  اهنت  اـیند  رمع  زا  رگا  ))
هدـنیوگ نیمز  لها  همه  ددرگ و  وا  بیـصن  یتاحوتف  دـننک و  یم  تعیب  يو  اـب  ماـقم  نکر و  نیب  مدرم  تسا و  هللادـبعوبا  شا  هینک  نم و 
تسامش دنزرف  مادک  هیرذ  زا  درم ) نیا   ( ) ص  ) ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و  یسراف  ناملـس  ماگنه  نیا  رد  دنوش ، هللا  الا  هلاال 

( 428 (( ) دومرف هراشا  ع )   ) نیسح ماما  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  مرسپ و  نیا  نادنزرف  زا  دومرف :  ؟
یم ص )   ) مرکا ربمایپ  هینک  نامه  هک  تسا  مساقلاوبا  راوگرزب  نآ  هینک  هک  تسا  نیا  ننـست  هعیـش و  دزن  باب  نیا  رد  ربتعم  تاـیاور  اـما 

دومرف : هک  تسا  ص )   ) ادخ لوسر  زا  دشاب .
هزرابم یحو  ساسا  رب  نم  هک  هنوگنآ  دنک  یم  هزرابم  نم  شور  هویـش و  ساسا  رب  وا  تسا  همطاف  نادنزرف  زا  نم و  نادـناخ  زا  يدـهم  ))

( 429  (( ) مدومن
هک :  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

( 430  (( ) مدومن نآ  هب  مایق  مالسا  زاغآ  رد  نم  هک  نانچمه  دیامن  یم  مالسا )   ) نیئآ هب  مایق  نامزلا  رخآ  رد  وا  ))
دومرف : نینچمه 

( 431 (( ) دش دهاوخ  نیمیس  حول  نوچ  نیمز  تشاد و  دهاوخن  دوجو  مالسا  یئاورنامرف  زج  ناهج  رد  ))
تـسا هدش  تیاور  ع )   ) نانم ؤم  ریما  زا  بان ،  صلاخ و  هرقن  شمـش  دننام  دش  دـهاوخ  هتـساریپ  كاپ و  قافن  رفک و  ثول  زا  نیمز  ینعی 

دومرف : هک 
تلادع هویش  نانآ  هب  دننادرگ ، یم  زاب  دوخ  هشیدنا  يءار و  رب  ار  نآرق  نارگید  هک  هاگنآ  دریگ ، یم  نآرق  زا  ار  رظن  يءار و  مئاق )   ) وا ))

( 432 (( ) دنک یم  هدنز  هدش ،  يوزنم  كورتم و  هک  ار  تنس  باتک و  دهد و  یم  ناشن  ار 
دنک . یمن  فیرحت  ارنآ  ریسفت  نافرحنم ،  دننام  هدومن و  يوریپ  نآرق  زا  ع )   ) يدهم ترضح  هک  انعم  نیا  هب 

دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا 
دنادرگ یمن  زاب  امـش  هب  ار  نآ  یـسک  دپت  یم  دوخ  نوخ  رد  دزیرگ و  یم  هک  يا  هدنرپ  نوچمه  ار  امـش  نید  منک  یم  هدـهاشم  ایئوگ  ))

وا نامز  رد  دهد و  یم  امش  هب  يزور  ود  هام  رد  ششخب و  شاداپ و  ود  لاس ،  رد  يو  ماگنه  نآ  رد  تیب ،  لها  ام  نادناخ  زا  يدرم  رگم 
( 433 (( ) دنک یم  يرواد  ص )   ) شلوسر تنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  شا  هناخ  رد  نز  هک  هکیا  هنوگب  دیبای  یم  تسد  تمکح  هب 

یحورجم هدنرپ  دننام  هک  تسا  مالـسا  عضو  زا  یقیقد  هیبشت  دپت )) یم  شدوخ  نوخ  رد  هک  يا  هدـنرپ  نوچمه  : )) دـیامرف یم  ماما  هکنیا 
رود نآ  زا  ار  ناناملسم  فیرحت و  ار  مالسا  ینعی  دپت  یم  دوخ  نوخ  رد  ناملاظ  ياه  هبرض  بیـسآ و  زا  دیاشگ و  یم  ار  دوخ  ياهلاب  هک 

ود لاس  رد   ) هکنیا زا  دارم  دنادرگرب و  ناناملسم  هب  هرابود  دنک و  هدنز  هدیشخب و  تاجن  ار  نآ  ع )   ) يدهم ترـضح  هکنآ  ات  دنزاس  یم 
راوخ یئاذغ و  داوم  عیزوت  لاملا و  تیب  زا  یلام  ششخب  شاداپ و  کی  هام  شش  ره  ینعی  دهد ) یم  امش  هب  يزور  ود  هام  رد  شـشخب و 

دومرف : ع )   ) قداص ماما  دریگ ، یم  تروص  راب  کی  هتفه  ود  ره  راب  و 
تایلام  ) هیزج دنک و  یم  هدنز  هراب  ود  ارنآ  ندنام ،  كورتم  زا  سپ  دشخب و  یم  تزع  وا  هلیسوب  ندش  راوخ  زا  سپ  ار  مالسا  دنوادخ  ))

اب هک  ره  دوش و  یم  هتشک  دنک  یچیپرس  سک  ره  دنک  یم  توعد  ادخ  يوسب  ار  نارکنم )  نارفاک و   ) ریـشمش اب  دهد و  یم  رارق  هنارس ) 
( 434 (( ) ددرگ یم  هراچیب  راوخ و  دتفا  رد  وا 
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دیامرف : یم  زین  و 
( 435  (( ) تخاس دهاوخ  هدنز  ار  یتنس  ره  وحم و  ار  یهارمگ  ره  درب و  دهاوخ  نیب  زا  وا  هلیسوب  ار  یتعدب  هنوگ  ره  دنوادخ  ))

دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا 
رگم دنام  یمن  نآ  ریغ  تب و  زا  لاعتم  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  و  ددرگ . یم  دابآ  هکنیا  رگم  دنام  یمن  يا  هناریو  چیه  نیمز  يور  رد  ))

( 436 (( ) دزوس یم  هتشگ و  قیرح  راچد  هکنیا 
ریغ ياه  تلم  نایم  رد  ار  مالـسا  تسناوت  دـهاوخ  ع )   ) يدـهم ترـضح  هنوگچ  دـنک ، لا  ؤس  دوخ  زا  بجعت  اب  ناـسنا  رگا  تسا  یعیبط 

مالـسا و هب  تبـسن  دـنرودب و  يونعم  ياـه  شزرا  ناـمیا و  زا  دـنرو و  هطوغ  يداـم  یگدـنز  رد  اـهنآ  هکنآ  اـب  دـهد ، شرتسگ  ناملـسم 
ترضح روهظ  تضهن  شخب  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  يداصتقا  یسایس و  يداقتعا ،  ناوارف  لماوع  هب  دیاب  یلو  دنتـسه !؟ نیبدب  ناناملـسم 

مدـع نآ و  دوجوم  ءـالخ  هدوـمن و  هبرجت  ار  نید  دـقاف  يداـم و  یگدـنز  ناـهج ،  ياـه  تلم  هکنیا  هلمج  نآ  زا  ددرگ ، هجوـت  تشذـگ 
دنا . هدرک  سمل  دوخ  تسد  هب  ایئوگ  تیناسنا ،  ناسنا و  نادجو  هب  ارنآ  یئوگخساپ 

تلم هب  نیتسار  نانم  ؤم  ءاملع و  هطساو  هب  مالـسا  رون  دنراذگب  یتوغاط  نارادمامز  رگا  تسا و  يرطف  نید  مالـسا  هکنیا  لماوع  هلمج  زا 
ترـضح طسوت  هک  تسا  یتازجعم  اه و  هناشن  ندمآ  دیدپ  رگید  و  دندنویپ . یم  مالـسا  هب  هورگ  هورگ  هدش و  نآ  رون  بوذجم  دسرب  اه 

رب تازجعم  نیا  ریثءات  هچرگ  تشذـگ .  البق  هک  تسا  ینامـسآ  يادـن  اهنآ  نیرتزراب  زا  دـیآ و  یم  دوجوب  ناهج  للم  يارب  ع )   ) يدـهم
زا دـیاش  دوش و  یم  عقاو  رث  ؤم  نوگانوگ ،  ياـه  لکـش  هب  اـهنآ  ياـه  تلم  رب  اـما  تسا  رثا  یب  اـی  فیعـض و  رذـگ و  دوز  روج ، ماـکح 

هتـشاد و تسود  ار  دنمزوریپ  ياهورین  اعبط  یبرغ  ياه  تلم  اریز  دـشاب  ع )   ) ماما یپ  رد  یپ  ياه  يزوریپ  اهنآ  رب  ریثءات  لماوع  نیرتمهم 
دشاب . اهنآ  نمشد  هچرگا  دننک  یم  شیاتس 

ایند مدرم  برغ و  ياه  تلم  يارب  وا  تیافک  اب  تسدـب  دـنوادخ  هک  یتازجعم  اه و  هناشن  تسا و  ع )   ) حیـسم ندـمآ  دورف  رگید ، لـماع 
رد اهنآ  نایاورنامرف  یبرغ و  للم  اعبط  تسا و  اه  یبرغ  نیب  رد  اساسا  ع )   ) حیسم ترضح  تیلاعف  شقن و  ارهاظ  هکلب  دزاس ، یم  راکـشآ 
 ( ع  ) يدهم ترضح  هب  تبسن  ار  دوخ  لیامت  شیارگ و  يو  هکنیمه  اما  دنروآ . یم  نامیا  وا  هب  همه  هدش و  رورسم  وا  دوجو  ببسب  زاغآ 

شهاک وا  زا  یناگمه  تیامح  جوم  دنوش و  یم  قیوشت  دیدرت و  راچد  ترضح  نآ  هب  تبسن  یبرغ  ياه  تلود  دیامن ، یم  زاربا  مالـسا  و 
یم دوجوب  یـسایس  يداقتعا و  یلوحت  نانآ  رد  هک  دـنام  یقاب  وا  يارب  یبرغ  ياه  تلم  زا  یناراداوه  نارای و  لاـح  نیا  رد  یلو  دـبای  یم 

میدرک .  هراشا  نآ  هب  زین  البق  هکنانچ  دننک  یم  داجیا  تکرح  زا  یجوم  دوخ  ياه  نیمزرس  رد  هکیا  هنوگب  دیآ 
یم لوحت  بسانم  تروصب  مالـسا  ناهج  يوسب  ع )   ) يدـهم تسدـب  هافر  لئاسو  تاناکما و  هک  تسا  يداـصتقا  هبنج  لـماوع ،  رگید  زا 

هقباس یب  اه  تلم  ناهج و  خیرات  رد  هک  دـنوش  یم  رادروخرب  تمعن  روفو  زا  نانچنآ  وا  رـصع  رد  ناناملـسم ،  تایاور  هتفگ  هب  دریذـپ و 
یطئارش عاضوا و  نینچ  تسا  یهیدب  دیآ ، یم  دوجوب  یمالسا  ریغ  ياهروشک  رد  یسایس  يداصتقا و  ياه  نارحب  نآ ،  لباقم  رد  تسا و 

 . تشاد دهاوخ  یبرغ  ياه  تلم  رب  یناوارف  ریثءات 

هعیش هاگدید  زا  ع )  ) يدهم ترضح 

هعیش  هاگدید  زا  ع )  ) يدهم ترضح 
هعیش  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

عیشت  بهذم  یساسا  ياه  هیاپ  زا  تماما  هب  داقتعا 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

هک تسا  ببـس  نیدـب  دوش و  یم  هدرمـش  ام  بهذـم  یـساسا  ياه  هیاپ  زا  ع )   ) تلاسر نادـناخ  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  تماما  هب  داـقتعا 
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و یماما ))   )) ار هدیقع  نیا  ناوریپ  ام  دوش و  یم  هدناوخ  تیب ))  لها  بهذم   )) و عیشت ))  بهذم   )) و یماما ))  بهذم   )) مان هب  ام  بهذم 
دنمان . یم  تیبلها  وریپ  هعیش ))  ))

نـسح نب  دـمحم  رظتنم  ماما  ع )   ) يدـهم ترـضح  نانآ  نیرخآ  و  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  نانم  ؤم  ریما  موصعم  ماما  نیتسخن  ام  داـقتعا  هب 
زا ار  يو  هدینادرگ و  ینالوط  ار  وا  رمع  دنوادخ  هاگنآ  دوشگ  ناهج  هب  هدید  ارماس ، رد  يرجه  لاس 255  رد  هک  دشاب  یم  ع )   ) يرکسع

مامت هب  ار  مالـسا  نیئآ  وا  هلیـسوب  دنادرگ و  رهاظ  ار  راوگرزب  نآ  هدومن و  یعطق  ار  دوخ  هدـعو  هک  يزور  ات  تشاد  هاگن  ناهنپ  اه  هدـید 
دزاس . داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  بلاغ و  زوریپ و  نایدا 

نآ نودب  دوش و  یم  هدرمـش  ام  بهذم  زا  یئزج  دشاب  یم  بیاغ  هدنز و  مهدزاود و  ماما  ع )   ) دوعوم يدهم  هکنیا  نتـشاد  رواب  نیاربانب 
دشاب . یلیعامسا  ای  يدیز و  ای  ینس  ناملسم  کی  یتح  یماما و  هدزاود  هعیش  ناملسم ،  کی  دناوت  یمن 

راهظا هادـف  انحاورا  يدـهم  ترـضح  تبیغ  و  ع )   ) موصعم نایاوشیپ  تماما ،  هب  ام  هدـیقع  هب  تبـسن  اـم  شیک  مه  ناردارب  زا  یخرب  هتبلا 
زا یحیرص  تیاور  دیاب  هکلب  تسین ،  نآ  ندرمش  وکین  ای  ندرمش و  دیعب  نکمم ،  روما  رد  نازیم  رایعم و  هک  نآ  لاح  دننک . یم  یتفگش 

و تسا .  یعطق  رتاوتم و  دشاب  یم  ع )   ) يدهم تبیغ  تماما و  رب  لاد  هک  یتاحیرصت  میدقتعم  ام  دوش و  تباث  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هیحان 
ار يو  دیاب  نارگید  دشاب و  نآ  هب  دبعتم  دریذپب و  ار  نآ  تسا  فلکم  ناملسم  صخش  دیدرگ  هماقا  نآ  رب  لیلد  دش و  تباث  صن  هاگ  ره 

برع :  رعاش  هتفگ  بوخ  هچ  دنزاس ، عناق  ار  وا  ای  دنرادب و  روذعم 
میلیلد  وریپ  ام 

میئارگ  یم  دیارگ  یئوس  ره  هب 
هک یتایاور  مامت  رد  اما  دنرادن ، رظن  تدحو  ع )   ) يرگـسع نسح  نب  دمحم  ماما  رب  دوعوم  يدهم  قیبطت  دنچ  ره  ام  تنـس  لها  ناردارب 

ندوـب یناـهج  راوـگرزب و  نآ  تسدـب  مالـسا  دـیدجت  شروـهظ و  تضهن و  تکرح  وا  دوـجو  هب  تراـشب  ریظن  تسا  هدـمآ  يو  هراـبرد 
ای ناسکی و  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  ار  شترـضح  هب  طوبرم  تایاور  هک  يا  هنوگب  دنراد  رظن  تدـحو  هدوب و  قفاوم  ام  اب  يو ،  تموکح 

تشذگ .  دهاوخ  ناترظن  زا  دعب  لصف  رد  هک  دینک  یم  هظحالم  رگیدکی  هب  هیبش 
نامه ع )   ) يدـهم ترـضح  هک  دـنا  هدـیقع  مه  ام  اب  نارگید  ینارعـش و  یبرع و  نبا  دـننام  تنـس  لها  ياملع  زا  يا  هدـع  لاـح  نیع  رد 
باـتک بحاـص  دـنناد و  یم  بیاـغ  هدـنز و  ار  وا  هدرک و  حیرـصت  ترـضح  نآ  بسن  ماـن و  هب  تسا و  ع )   ) يرکـسع نسح  نب  دـمحم 

تسا .  هدرک  لقن  ار  نانآ  زا  یعمج  یماسا  دوعوم )) يدهم  ))
ناناملـسم مامت  نایم  هک  ع )   ) يدهم هرابرد  هدیقع  كارتشا  نیا  زا  دیاب  یمالـسا ،  ياه  شبنج  ناراکردنا  تسد  یمالـسا و  نادنمـشناد 

هب ناملـسم ،  ياه  هدوت  نامیا  حطـس  ندرب  الاب  رد  شخب  تایح  يریثءات  رواـب  نیا  هک  ارچ  دـننک ، هدافتـسا  يا  هتـسیاش  وحنب  دراد  دوجو 
يارب هدرب و  الاب  نمـشد  ربارب  رد  ار  نانآ  يریذپان  شزاس  تماقتـسا و  هیحور  تشاد و  دهاوخ  نانآ  يارب  یهلا  ترـصن  هدـعو  هب  بیغ و 

دزاس . یم  ایهم  ناشدوعوم  ياوشیپ  يرای 
دوش ببس  یتسیابن  تسین ،  تباث  زونه  ام  تنس  لها  ناردارب  دزن  هک  ع )   ) يرکـسع نسح  نب  دمحم  ماما  رب  ع )   ) يدهم قابطنا  هلئـسم  و 

دننک . داقتنا  دنناد ، یم  دنوادخ  هب  یکیدزن  برقت و  هلیسو  ار  نآ  دنتسه و  هدیقع  نیا  هب  لئاق  هک  یناسک  زا 
نیا زا  یهاگدـید  هئارا  هکلب  تسین .  ع )   ) يدـهم ترـضح  هرابرد  نایعیـش  داقتعا  یمالک  ثحب  نتخاس  حرطم  اـجنیا  رد  اـم  فدـه  هتبلا 

نایعیش ناج  لد و  رد  هک  تسا  يا  هشیدنا  هدیقع و  نیا  تسا و  سونءام  نآ  اب  یعیش  لفاحم  عماجم و  هک  تسا  راشرس  ناشوج و  هیحور 
ار يو  روهظ  راظتنا  مارتحا و  تبحم و  زا  یمیظع  هنیجنگ  تسا  هتـسناوت  نآ ،  اب  ناردام  ناردـپ و  نتفاـی  شرورپ  اـه و  لـسن  لـالخ  رد  و 

دروآ . دوجوب 
رادساپ دشاب و  یم  ع )   ) ناماما ءایصوا و  متاخ  تلاسر و  نادناخ  زا  وا  تجح  نیمز و  رد  هللا  هیقب  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  ور  نیا  زا 
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رولبت يو  تیـصخش  رد  یمالـسا  ياهوگلا  اه و  شزرا  مامت  ددرگ . یم  بوسحم  نیمز  رد  ادخ  رون  نکفاوترپ  نآ و  یحو  نآرق و  میرح 
تسا .  تلاسر  وترپ  عاعش و  دادتما  توبن و  هب  هیبش  هتفای و 

تـسد هب  هک  نینم  ؤم  ءایلوا و  و  ع )   ) تیب لها  ناماما  ناربماـیپ و  تیمولظم  یهلا و  تمکح  رارـسا و  گرزب و  يدـصاقم  وا  تبیغ  رد  و 
ترـضح نآ  سدقم  روهظ  هب  ص )   ) ربمایپ هدعو  اب  نانم  ؤم  ياهوزرآ  و  تسا .  هتفهن  هدـمآ ،  دوجوب  روج  نیطالـس  رگمتـس و  نامکاح 

ره دـنروآ  یم  رد  زازتها  هب  مامت  تردـق  اب  ار  مالـسا  شفرد  دـیارگ و  یم  طاشن  روش و  هب  نانآ  هدزمغ  ياهلد  دریگ و  یم  قنور  توق و 
دنا . هتسب  قاثیم  دهع و  مچرپ ،  نآ  بحاص  اب  نانآ  دشاب . ینالوط  هار  دزروب و  فلاخم  ياهدابدنت  دنچ 

ماما تیصخش  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ،  فورعم  هتشاد و  طابترا  يو  نادناخ  ناربمایپ و  اب  دوخ ، يونعم  یگدنز  هیامرـس  اب  هعیـش  رگا  و 
دشاب . یم  رهم  دیما و  قشع و  اب  هعیش  حور  نتخاس  باریس  رد  يا  هژیو  هبذاج  ياراد  وا  دوعوم  تیرومءام  هادف و  انحاورا  يدهم 

ریدقت دروم  هدوتس و  ار  نآ  رگید  یهورگ  هک  یلاح  رد  دننک . یم  داقتنا  تسا  لئاق  مارتحا  دوخ  ياملع  هب  تبسن  هعیـش  هکنیا  زا  یهورگ 
میظعت مارتحا و  ع )   ) يدـهم ماما  بئان  دـیلقت و  عجرم  هب  هعیـش  دـننیب  یم  هک  دـبای  یم  شیازفا  ینامز  داـقتنا  یتفگـش و  دـنهد ، یم  رارق 

هفازگ ولغ و  هب  ار  ام  يا  هدـع  دـسر ، یم  ع )   ) موصعم ناماما  هب  هقالع  تدـش  نیا  هک  یماـگنه  اـما  دنتـسه . يو  ياوتف  هب  دـیقم  هدومن و 
ناماما و  ص )   ) مرکا ربمایپ  هعیـش ،  هللاابذایعلا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  طارفا  ندز  تمهت  رد  اهنآ  زا  یخرب  یتح  دنزاس و  یم  مهتم  ییوگ 

دنک . یم  شتسرپ  ار  اهنآ  دناد و  یم  ادخ  ار  عجارم  و  (ع ) 
يرود عقاو  رد  هکلب  تسین ،  موصعم  نایاوشیپ  ینابر و  ياملع  هب  تبـسن  نانآ  سیدقت  تعاطا و  هعیـش و  دیدش  مارتحا  اهنت  هلئـسم ،  یلو 

هطبار رد  میرک  نآرق  رد  ام  هجیتن  رد  تسوا .  اب  راتفر  هلماعم و  ناسنا و  هب  تبسن  یمالسا  شنیب  زا  ناناملـسم  ام  نتفرگ  هلـصاف  ندیزگ و 
ار ربمایپ  هک  یناسک  بارعا و  هب  طوبرم  تایآ  قبط  رب  هک  تسا  یلهاج  هویـش  تسخن  مینک :  یم  هظحالم  ار  شور  هس  ناـسنا ،  شزرا  اـب 

ياه ندمت  نابحاص  ناربمایپ و  نانمشد  هب  طوبرم  تایآ  هک  تسا  مسیلایرتام )   ) يدام بتکم  يرگید  و  دندز . یم  ادص  هرجنح  تشپ  زا 
ملاع هب  وا  ینومنهر  ناسنا و  هب  مارتحا  هب  طوبرم  تایآ  ساسا  رب  هک  تسا  مالـسا  شور  هقیرط و  موس  و  دـنک . یم  دای  نانآ  زا  يداحلا ، 

تسا .  هداد  رارق  هجوت  دروم  یلمع ،  يونعم و  یلقع و 
هب تبـسن  ام  هاگدـید  رد  برغ ،  يرگ  يدام  تیلهاج و  زا  ار  يدایز  تاریثءات  میرب ،  یم  رـسب  ام  هک  یمالـسا  یناـهج  رد  تسا  یفاـک  و 

مینک .  هدهاشم  نامدوخ  یتح  ام و  یمالسا  ياه  تلم  اه و  هدوت  هب  تبسن  نانم و  ؤم  نادیهش و  ءایلوا  نایاوشیپ و  ءایبنا و 
تسا هدرک  داجیا  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ،  ثیح  زا  ار  يراوشد  طیارش  عاضوا و  ام ، عماوج  رب  برغ  طلست  يدام و  ندمت  طاطحنا 

يو يدوجو  داعبا  رگید  هب  نداهن  تمرح  هب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  دوش  یمن  هدرمـش  مرتحم  ناملـسم ،  ناـسنا  یگدـنز  نآ  دوجو  اـب  هک 
تخود !؟  مشچ 

عمج اب  دراد و  نآ  یقطنم  موهفم  هب  یگداس  هب  شیارگ  هتـسویپ  هک  ینهذ  تخاس ،  لدب  تیلهاج  رـصع  نهذ  هب  ار  ام  هشیدنا  هکنانچمه 
داـعبا زا  میـسانشب و  میهاوـخ  یم  دـعب  کـی  زا  اـهنت  ار  رمءا  نـالف  اـم  هک  دـینیب  یم  ور  نیا  زا  دراد . ینمـشد  داـنع و  تافـص ،  بیکرت  و 

دوخ هب  مینک و  یم  ساسحا  يا  هلئـسم  هب  تبـسن  هجوت  عون  کی  دوخ  لد  رد  نینچمه  مینک ،  رظن  فرـص  لاح  ناـمه  رد  نآ  نوگاـنوگ 
مینک و یم  راتفر  هنوگنیا  زین  یهلا  ناربمایپ  نایاوشیپ و  ءایلوا و  دروم  رد  میبایرد .  زین  ار  نآ  رگید  ياه  هبنج  تاـهج و  میهد  یمن  هزاـجا 
هب هنوگنیا  یصخش  رگا  و  میلفاغ .  اهنآ  ینالقع  ناهج  يونعم و  يالاو  تالامک  جوا  زا  مینک و  یم  هظحالم  ار  نانآ  لاح  رما و  رهاظ  اهنت 

میناوخ .  یم  فرحنم  هناوید و  ار  وا  دپتب  نآ  رطاخ  هب  شلد  لقع و  رگا  تسا و  هدرک  ّولغ  میئوگ :  یم  درگنب  رومءا 
ناربمایپ ناماما و  ءایلوا و  مارتحا  سیدقت و  ربارب  رد  میناشوپب و  بهذـم  سابل  نآ  هب  ام  هک  دـسر  یم  هطقن  نیرتکانرطخ  هب  یتقو  رما  نیا 

رشب مه  نانآ  هکنیا  زا  دوصقم  ینعم و  ایئوگ  و  دراد . تافانم  وا  دیحوت  دنوادخ و  سدقم  تاذ  هب  تبسن  مارتحا  اب  هکنیا ،  هناهب  هب  میتسیاب 
رد یموس  قش  تسا و  حرطم  نامسآ  ارحـص و  گنـس  نیب  هسیاقم  دنا و  نابایب  گنـس  گیر و  یتشم  نوچمه  اهنآ  هک  تسا  نیا  دنتـسه 
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رون هکنیا ،  لثم  درادن و  دوجو  يرشب  هعماج  يارحص  نیا  رد  ییاه  هلق  تاعافترا و  هناخدور و  رهن و  ناتسب و  غاب و  ایئوگ  و  تسین .  راک 
ناربمایپ و زا  ریغ  یتادوجوم  رد  نیمز و  هرک  هریغ  رد  حابـصم ))  اهیف  ةوشکمک  هرون  لثم  : )) دـیامرف یم  رون  هروس  رد  دـنوادخ  هک  یهلا 

تسا !  هتفای  رولبت  ع )   ) ادخ ءایلوا  ناماما و 
یهار نامه  نانمشد ،  ربارب  رد  یگداتسیا  مالسا و  يوس  هب  ناملسم  تما  تکرح  یمالسا و  یهاگآ  يرایـشه و  نیا  هک  مرواب  نیا  رب  نم 

نایاوشیپ هتخانش و  ار  ص )   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  ون  زا  میبای و  تسد  ناملسم ،  ناسنا  دوخ و  یمالسا  تیدوجوم  یتسه و  هب  ام  هک  تسا 
يالاو ماقم  نءاش و  روخ  رد  ینابر و  لماک و  تیـصخش  هتـسیاش  هک  مینک  لمع  میـشاب و  يا  هنوگب  نانآ  اب  میبای و  زاب  ار  دوخ  ياـملع  و 
یتبحم قشع و  هب  ار  ام  نیتسار  تبحم  قشع و  نیا  میزاس و  راشرـس  ناـنآ  كاـپ  تبحم  قشع و  اـب  هراـبود  ار  دوخ  ياـهلد  تسا و  ناـنآ 

تسادخ .))  رارسا  بالرطسا  قشع  . )) دناشک یم  ام  نانآ و  راگدرورپ  هّللا  هب  قشع  ینعی  رتگرزب ، رتالاو و 
دنیب یم  مهاب  نامـسآ  هوک و  لگنج و  اب  ار  تخرد  نآ  هک  ار  یـسک  دیاب  دراد  یم  زاب  لگنج  ندید  زا  ار  وا  یتخرد  هدـهاشم  هک  یـسک 

دیحوت و عنام  ار  نانآ  ناهج  رد  نتـسیز  ناربمایپ و  ناماما و  ءایلوا و  ینید و  نادنمـشناد  مارتحا  تسادـق و  هک  یـسک  زین  دراد و  روذـعم 
اهنآ هلیسوب  یگدنز  ات  هدرک  عضو  عرش  هک  دنیب  یم  یمالـسا  رئاعـش  زا  یعون  ار  تامارتحا  نیا  هک  ار  یـسک  دیاب  دنیبب ، دنوادخ  سیدقت 

دراد . روذعم  زین  دشاب  قح  ترضح  دای  رکذ و  شنرک و  مارتحا و  يوس  هب  ام  ياشگهار  دبای و  ناماس 
تبحم يارب  یئاج  دوش و  یم  زیربل  گرزب  ياه  هدـیرفآ  تبحم  اب  دـشاب  کـچوک  ملد  فرظ  دودـحم و  ما  هشیدـنا  تیفرظ  هاـگره  سپ 
ناشلد رد  نوگانوگ  يدوجو  داعبا  بیکرت  عمج و  هک  ار  یلدایرد  هنازرف و  نادنمدرخ  یتسیاب  نم  سپ  دنام . یمن  یقاب  نآ  رد  راگدیرفآ 

 . مرادب روذعم  تساهنآ ،  همه  اب  یتسیزمه  نامسآ و  رد  قافآ  نیمز و  ياه  هلق  كرد  رب  رداق  دجنگ و  یم 

تنس لها  هاگدید  زا  ع ) )  ) رظتنم يدهم 

تنس  لها  هاگدید  زا  ع ) )  ) رظتنم يدهم 
تنس  لها  هاگدید  زا  مالسلا )  هیلع   ) رظتنم يدهم 

تنس  لهاو  هعیش  هاگدید  زا  رظتنم  يدهم  هب  داقتعا  یناسکی 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

هدوب ناسمه  هعیش  اب  تنس  لها  رظن  زا  هدیقع  نیا  لصا  هکیلاح  رد  تسا  نایعیـش  هژیو  رظتنم ، يدهم  هب  داقتعا  هک  دننک  یم  روصت  یخرب 
هراـبرد يو و  یناـهج  تیرومءاـم  ترـضح و  نآ  روهظ  هب  عـجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  تراـشب  ثیح  زا  هقرف  ود  نیا  نیب  و 

رد هک  یقرف  اهنت  و  درادن ، دوجو  یتوافت  وا ، بالقنا  ياه  یگژیو  روهظ و  ياه  هناشن  یتح  راوگرزب و  نآ  سدـقم  هتـسجرب و  تیـصخش 
لاس 255 هب  دـلوتم  و  مالـسلا )  هیلع   ) يرکـسع نسح  نب  دـمحم  مانب  مهدزاود  ماما  ار  وا  نایعیـش  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  دروم  نیا 
هدـنز و نونکا  وا  هدومن و  ینـالوط  مالـسلا )  هیلع   ) رـضخ رمع  نوچمه  ار  وا  رمع  دـنوادخ  هک  میتسه  هدـیقع  نیا  رب  میناد و  یم  يرجه 

هدشن دلوتم  زونه  دنیوگ  یم  تنـس  لها  نادنمـشناد  بلغا  هکیلاح  رد  درک  دهاوخ  روهظ  دیامرف  هدارا  نامز  ره  دنوادخ  ات  تسا ،  بیاغ 
زا یمک  هدع  دناشوپ و  یم  لمع  هماج  هداد  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  هب  دش و  دهاوخ  دلوتم  يدوزب  هکلب  تسین  بیاغ  و 

دنا . هدیقع  مه  ام  اب  وا  تبیغ  تدالو و  دروم  رد  نانآ 
لوصا عبانم و  رد  یناوارف  تایاور  هک  ددرگ  یم  نشور  اجنآ  زا  تنس  لصا  هاگدید  زا  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  هب  داقتعا  تلاصا 

هاوگ هک  هک  دراد  دوجو  هتـشذگ  ياه  لسن  لالخ  رد  نآ  یـسایس  یملع و  خیرات  نادنمـشناد و  ءارآ  اواتف و  زین  اهنآ و  يداقتعا  یئاور و 
تسا .  هدیقع  نیارب 

هتشذگ نرق  رد  ینادوس  يدهم  شبنج  دننام  داد  خر  تنس  لها  یمالـسا  عماوج  رد  تیودهم  نایعدم  يوس  زا  هک  ییاه  تکرح  نیاربانب 
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، داد یم  ناشن  يراکـشآ  لکـش  هب  ار  تیودهم  ياه  هشیدنا  هک  ییاه  شبنج  داتفا و  قافتا  هکم  مرح  رد  نرق  نیا  زاغآ  رد  هک  یتکرح  و 
تارکفت ریثءات  تحت  ای  يرکف و  ءالخ  ندـمآ  دوجوب  رثا  رد  هک  نآ ،  هباشم  ياه  تکرح  رـصم و  رد  ترجه ))  داهج و  شبنج   )) دـننام

دماین . دیدپ  دننک ، یم  روصت  یخرب  هک  هنوگنآ  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  هرابرد  یعیش ، 
تسا نینچمه  تسین  هعیش  نایوار  زا  رتمک  تنس  لها  نیعبات  هباحص و  زا  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  هب  طوبرم  ثیداحا  نایوار  رامش 

رد يا  هژیو  تافیلءات  ياراد  هک  یناسک  هدومن و  نیودـت  ثیداحا ،  يا  هعومجم  لوصا و  رد  ار  هدـش  دای  تایاور  هک  ناـنآ  زا  یـصاخشا 
دنشاب . یم  هنیمز  نیا 

يدهم  هرابرد  تنس  لها  باتک  نیرت  نهک 
روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 

دامح نب  میعن  ظفاح  رثا  محالم ))  نتف و   )) باتک تسا ،  هدیسر  ام  تسدب  ع )   ) يدهم هرابرد  تنـس  لها  زا  هک  یباتک  نیرت  نهک  دیاش 
دور یم  رامشب  هناگشش  حاحص  نافنـصم  زا  تسا و  هدوب  نارگید  يراخب و  دیتاسا  زا  نآ  فل  ؤم  هک  دشاب  لاس 227 ه ) يافوتم   ) يزورم

قشمد هیرهاظ  هناخباتک  رد  يا  هخسن  هرامش 3187-83 و  دنه  دابآ  ردیح  رد  ینامثع  فراعملا  ةرئاد  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن 
خیرات دراد و  ور  تشپ و  هحفـص  تسیود  دودـح  هک  تسا  ناتـسلگنا  هزوم  هناخباتک  رد  يا  هخـسن  دراد و  دوجو  بدءا ،  هرامش 62 - هب 
رگناشن هک  دوش  یم  هدید  يدنفا )  نیـسح  فقو   ) ترابع نآ  تاحفـص  زا  يا  هراپ  يور  دشاب و  یم  يرجه  لاس 706  نآ  يرادرب  هخسن 

زا یکی  و  تسا .  هدیدرگ  تبث  ایناتیرب  هناخباتک  رد  لاس 1924 م .  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  هیکرت  تافوقوم  زا  روکذم  هخسن  هک  تسا  نیا 
هب عجار  هک  تنـس  لها  يداقتعا  یئاور و  عبانم  ریاس  اما  تسا .  هخـسن  نیمه  میا  هدرک  لقن  تیاور  نآ  زا  هک  رـضاح  باتک  رد  اـم  عباـنم 
هب ابیرقت  هژیو  ياه  شهوژپ  اه و  هلاسر  تافیلءات ،  رامـش  اما  و  تساهنآ .  نایم  رد  زین  حاحـص  بتک  هک  دسر  یم  ذـخءام  هاجنپ  زا  شیب 

دشاب . یم  ذخءام  عبانم و  دادعت 
يدهم  هدیقع  هرابرد  یعیش  رثا  نیرت  یمیدق 

روهظ  رصع  باتک :  زا  هتفرگرب 
ناذاش نب  لضف  زا  مئاق ))   )) باتک ای  و  تبیغ ))   )) باتک هدیسر  ام  تسدب  هک  ع )   ) يدهم هدیقع  هرابرد  یعیش  رثا  نیرت  یمیدق  هکنانچ 
هدومن فیلءات  وا  تبیغ  و  ع )   ) يدهم ترضح  تیالو  زا  لبق  ار  شیوخ  باتک  يو  تسا  هدوب  دامح  نب  میعن  رصاعم  هک  تسا  يروباشین 

تسا ! 
زا يرادقم  اهنت  تسین  يربخ  نآ  زا  نرق  نیا  رد  هنافسءاتم  یلو  تسا  هدوب  ام  ياملع  سرتسد  رد  هتشذگ  نورق  رد  باتک  نیا  ياه  هخسن 
هک یـسلجم  همالع  هژیوب  تسا ،  هدـنام  ياجرب  دـنا  هدرک  هدافتـسا  باتک  نآ  زا  هک  ینادنمـشناد  ياهباتک  تاـفیلءات و  نمـض  رد  رثا  نیا 

 . تسا هدومن  لقن  راونالاراحب ))  )) دوخ فراعملا  ةرئاد  رد  ار  باتک  نآ  زا  یتایاور 
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