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هیماما دیاقع  روشنم 

باتک تاصخشم 

 - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
رفعج فیلات  لصا /  هاجنپ  دصکی و  رد  يرشع  ینثا  هعیش  دیاقع  زا  لدتسم  ایوگ و  یحرـش  هیماما :  دیاقع  روشنم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

. یناحبس
 . 1376 قداص ع ) ماما  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

346 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
موس 9643572374 پاچ  964-6243-22-3 ؛  لایر :   6500 کباش : 

يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.1385 موس : پاچ  تشاددای : 

.1386 1428ق = . مراهچ : پاچ  تشاددای : 
ناتسبات 1388. مجنپ : پاچ  تشاددای : 

.1389 مشش : پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  نینچمه  299 ؛ [ - 291 ص [. همانباتک : تشاددای : 

دیاقع هیماما --  هعیش  عوضوم : 
BP211/5/س2م8 1376 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 
1146323 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

راتفگ شیپ 
نید  هب  رصاعم  رشب  شیارگ 

و 
دیاقع  روشنم  نیودت  موزل 

و تسا ، هتفای  تسد  هنیمز  نیا  رد  يریگمشچ  ياهتفرشیپ  هب  ریخا  نرق  رد  رشب  اریز  دنناد ، یم  کینکت  تعنـص و  رـصع  ار ، رـصاعم  ناهج 
هجوت انامه  هک  دراد ، دوجو  زین  یمیظع  یگنهرف  هدیدپ  یگژیو ، نیا  رانک  رد  یلو  دـیآ . رامـش  هب  نآ  ياهیگژیو  زا  رما  نیا  هک  دراد  اج 

نآ زا  خیرات  هک  تسا  یناسنا  ياهـشیارگ  نیرت  نهک  نیرت و  لیـصا  زا  نید ، هب  شیارگ  تسا . ینید  ياه  شزرا  نید و  هب  رـصاعم  ناسنا 
هدوبن یلاخ  یبهذم  ساسحا  نید و  هب  هجوت  زا  رـشب  یگدنز  يا ، هرود  چیه  رد  نقتم  كرادـم  دانـسأ و  هاوگ  هب  و  دـنک ، یم  هدرک و  دای 
یسایس لماوع  زا  یخرب  رثا  رد  تعیبط ، رب  ناسنا  طلست  ماجنارـس  یملع و  ياهـشور  رد  ینوگرگد  سناسنر و  زا  سپ  فصولا  عم  تسا .

هب يرامیب  نیا  هتفر  هتفر  هاگنآ  داد . خر  یبرغ  عماوج  رد  نید  هب  تبسن  ییانتعا  یب  عون  کی  تشگ و  گنرمک  نید  هب  هجوت  یگنهرف ، و 
دناوت یم  دیدج  ملع  دش  روصت  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  جوم  نیا  و  داد ، رارق  ریثأت  تحت  ار  یهورگ  درک و  تیارس  زین  یقرـش  ياهروشک 

ياه هدیدپ  لماوع و  هتشر  کی  زورب  یلو  دزاس . هدروآرب  درک ، یم  نیمأت  نید  هک  ار  ییاه  هتساوخ  دیوگ و  خساپ  رـشب  ياهزاین  همه  هب 
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چیه  هدوبن و  زاین  یب  نآ  ياهیربهر  نید و  زا  هاگ  چیه  رشب  هک  درک  تباث  دیشک و  نالطب  طخ  رّوصت  نیا  رب  رگناریو ،
هحفص 6  -------------- 

: متـسیب نرق  رد  یناـهج  ياـهگنج  زورب  . 1 میوش : یم  روآداـی  ار  لـماع  هس  لـماوع ، نیا  ناـیم  زا  دـش . دـهاوخن  بهذـم  نیزگیاـج  زیچ 
روصت هک  یملع  و  دـیدرگ ، یم  تیادـه  نید  زا  هدـیرب  ملع  طسوت  تفرگ ، ینابرق  ار  رـشب  نویلیم  اههد  هک  مود ، لوا و  یناهج  ياهگنج 

رثا رد  هداوناخ  نوناک  یـشاپورف  . 2 درک ! راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  ار  رـشب  ناهگان  دیـشخب ، دهاوخ  ققحت  ار  يرـشب  ياهنامرآ  دـش  یم 
لّدـبم رادـیاپان  تقوم و  عامتجا  کی  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  هداوناخ  برغ ، ناهج  مظعا  تمـسق  رد  یقالخا : داـسف  شرتسگ 

. تسا نید  ياهنم  حالطـصا  هب  هدـشن و  يربهر  ِملع  دوصقم  هتبلا  دوبن ; ریثأت  یب  یـشاپورف  نیا  رد  دـیدج  شناد  ملع و  ،و  تسا هدـیدرگ 
، کینکت شناد و  هک  اجنآ  زا  هکلب  تسا ، رابنایز  هدیدپ  کی  ًاموزل  دیدج  شناد  ملع و  هک  تسین  انعم  نآ  هب  بلطم  نیا  دوش  یم  دـیکأت 

ياه هیـضرف  زا  یخرب  يرابتعا  یب  تسکـش و  .3 تسا . هدـش  اـهنایز  اـهیتساک و  همه  نیا  هیاـم  هدـنام ، مورحم  يونعم  ینید و  يربـهر  زا 
تسکـش و تساک ، ًادـیدش  عامتجا  طیحم  رد  دـیدج  ملع  هب  رـشب  یطارفا  ینیب  شوخ  یگتخابلد و  زا  هک  قوف  لماع  ود  رب  نوزفا  یملع :

تسد زا  یسانش  ناهج  ورملق  رد  ار  دیدج  ملع  هب  دوخ  هیلّوا  نامیا  مزج و  رشب  هک  دش  ببس  زین  یملع  ياه  هیضرف  زا  یخرب  يرابتعا  یب 
ببس نآ  ریاظن  هدش و  دای  لماوع  ددرگ . رادیب  دوب ، هدوبر  رد  ار  ییاپورا  رـشب  مهدزون ، نرق  رد  هک  یـشوخ  باوخ  زا  ینعم ، رد  دهدب و 

هک ترتف  هرود  کی  زا  سپ  تقیقح ، رد  دروآ . يور  نآ  فراعم  نید و  هب  و  ددرگ ، زاب  شیوخ  یناسنا  ترطف  هب  رگید  راب  رـشب  هک  دش 
دیدرگ . نید »  » ياراوگ لالز و  بآ  يایوج  هنشت ، یناسنا  ناسب  دوب ، هتخاس  مورحم  نید  يایازم  زا  ار  دوخ  رشب 

ياهدادیور نایرج  رد  هک  یناسک  و  درادن ، یهاوگ  لیلد و  هب  زاین  هک  تسا  نشور  يردق  هب  عوضوم  نیا  هحفص 7  -------------- 
دروم الاب ، حطـس  یملع  زکارم  رد  رگید  راب  نید ، هک  تسا  ییاج  ات  روهظون  شیارگ  نیا  دـنهاگآ . نآ  زا  یبوخ  هب  دـنراد ، رارق  یناـهج 

نید و نوماریپ  باتک  هلاقم و  اههد  هک  درَذگ  یمن  یهام  ای  هتفهو  دنیوگ ، یم  نخس  نآ  هرابرد  ناداتسا  نارکفتم و  و  هتفرگ ، رارق  هجوت 
یسانش هعماج  ياهناینب  ساسا  هک  تسا  یطخ  بهذم ، تیونعم و  هب  تشگزاب  : » ناگدنسیون زا  یکی  لوق  هب  ددرگن . رـشتنم  یـسانش  نید 

زین تیحیسم  هب  نایحیسم  تشگزاب  زا  دنراد ، مالـسا  هب  ناناملـسم  تشگزاب  زا  هک  یتشحو  سرت و  رانک  رد  اذل  دنک ، یم  دیدهت  ار  برغ 
رد یتـح  یبرغ و  هعماـج  رد  تیونعم  ناـمیا و  تیمکاـح  لکـش  ره  زا  و  يونعم ، موجه  عون  ره  زا  تقیقح  رد  دـنراد .» ساره  تشحو و 

هعماـج رد  یبهذـم  ناـمیا  دـشر  تشگزاـب و  زا  ییاـه  هنومن  هئارا  نمـض  برغ  نارگلیلحت  زا  یکی  دنـساره . یم  ناـیبرغ  يدرف  یگدـنز 
شیازفا دوعص و  دنا . هتشاد  يریگمشچ  دشر  ریخا  ياهلاس  رد  هک  دنک  یم  هراشا  برغ  رد  وردنت  نایحیسم  هب  ناناملسم ، ریغ  ناناملسم و 

زا يرایـسب  يارب  يدـیدهت  هک  دـشاب  یم  ریخا  ياهلاس  رد  شرتسگ  لاـح  رد  يا  هدـیدپ  فلتخم ، لاکـشا  رد  اهیبهذـم  دادـعت  نوزفا  زور 
شوغآ هب  رگید  راب  رـشب  هکنیا  زا  میریگ و  یم  کین  لاف  هب  ار  هدـیدپ  نیا  اـم  روبزم ، رگلیلحت  مغر  هب  ( 1 «.) ددرگ یم  بوسحم  اهروشک 

هب یگنـشت  نیا  رگا  هکنیا  نآ  دراد و  دوـجو  يا  هدـننک  نارگن  هتکن  تراـشب ، نـیا  راـنک  رد  یلو  میدونـشخ . ددرگ  یم  زاـب  نـید  رهم  رپ 
ناونع  هب  تسردان  ماخ و  ياه  هشیدنا  هدرکان  يادخ  و  ددرگن ، فرطرب  حیحص  تروص 

--------------
ص 152 . دنومول ، همانزور  درگلاس ، ینیه ، ینپ  همان  هژیو  رد  Henri Tinca  . 1

هحفص 8  -------------- 
نید زوسلد و  ناگدنـسیون  رب  اذهل  تفات . دـهاوخ  رب  يور  نید  زا  رگید  راب  و  هتفاین ، ار  دوخ  هدـشمگ  رـصاعم  ناسنا  دـنبای ، نالوج  نید ،

دنیامن و هضرع  حیحـص  روط  هب  ار  ینید  میهافم  هتـساخرب و  ترطف  يادن  نیا  هب  تسرد  ییوگخـساپ  يارب  تسا  مزال  انـشآ  درد  ناسانش 
کی تروص  هب  یهاوخ  نید  هک  طیارـش  نیا  رد  دـنهد . رارق  وج  قح  ياـهناسنا  سرتسد  رد  لـالز ، تروص  هب  ار  یهلا  يراـج  ضیف  نیا 

یـصخش ضارغا  هک  ییاههورگ  ای  هورگ  ًاملـسم  دنا ، هدروآ  يور  نآ  هب  رگید  راب  نید ، زا  نانادرگیور  هدمآ و  رد  یناهج  ریگارف  هدیدپ 
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رارق نایوج  نید  رایتخا  رد  نید  مان  هب  ار  یمومـسم  ياذغ  دننک ، یم  وجتـسج  یبهذـم  لیـصا  ياهـشیارگ  وحم  رد  ار  شیوخ  یهورگ  ای 
ار مالـسا  نییآ  هک  ام  دنـشاب . هدرک  نیمأت  زین  ار  دوخ  موش  دـصاقم  نانآ ، ینید  شطع  ندـناشن  ورف  نمـض  قیرط  نیا  زا  ات  داد ، دـنهاوخ 
يدرف و تایح  نوئش  هّیّلک  رد  زیخاتـسر  زور  ات  ار  رـشب  ياهزاین  نید  نیا  هک  میدقتعم  میناد و  یم  ینامـسآ  تعیرـش  نیرتلماک  نیرخآ و 

تـصرف نیا  زا  میریگب و  هرهب  نوگاـنوگ  تاودا  رازبا و  زا  نآ ، یلاـع  میهاـفم  ندرک  هداـیپ  يارب  دـیاب  تسا ، هتخاـس  هدروآرب  یعاـمتجا 
یقیقح و مالـسا  نامه  تیب  لها  بتکم  هک  تسا  نآ  رب  اـم  رواـب  رگید  يوس  زا  مینک . هدافتـسا  حیحـص  ِینید  میلاـعت  رـشن  يارب  باـیمک 

تیب لها  شور  تقیقح ، رد  و  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ترتع  نآرق و  طسوت  هک  تسا  لیـصا 
باستنا زین  بتکم و  یلاع  لوصا  هکنانچ  . دنک یم  يربهر  تقیقح  همـشچرس  هب  ار  ام  ، هدولآ ياهتـسد  تلاخد  نودب  هک ، تسا  یهارهاش 

یم ببـس  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  تقیقح  ناگتفیـش  هک  دراد  هتـشاد و  یتّیبذاج  خیرات ، لوط  رد  ( مالـسلا مهیلع   ) تلاسر نادناخ  هب  نآ 
دنزاب . ناج  نآ  زا  عافد  رد  هناقشاع  هک  دوش 

ربمایپ ینامـسآ ، تعیرـش  بحاص  نیرخآ  قیرط  زا  ار  ینید  قیاقح  دـنهاوخ  یم  هک  تقیقح  ناگدـنیوج  هحفص 9  -------------- 
شراـگن نیا  هعجارم  اـب  دـنریگارف ، نیعمجا ـ  مهیلع  هّللا  مالـس  ترـضح ـ  نآ  رّهطم  ترتع  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ 

لها بتکم  تیعقاو  هب  روآ  نانیمطا  هعومجم  نیا  هعلاطم  اب  دـنناوت  یم  نانآ  يرآ  تفای . دـنهاوخ  شیوخ  هار  ارف  نشور  یغارچ  هدرـشف ،
هب هیرـشن  نیا  دـنیامن . عوـجر  دوـش  یم  هداد  عاـجرا  هک  ییاـهباتک  هب  زین  رتـشیب  یهاـگآ  بسک  يارب  هتفاـی و  تسد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب

تسا و هدمآ  روشنم  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  لمع ، هدیقع و  ورملق  رد  تیب  لها  ینید  فراعم  دیاقع و  لوصا  هک  دنک  یم  مالعا  نایناهج 
شزرا و هنوگچیه  هدوبن و  شیب  یتـمهت  دـشابن ، قباـطم  نآ  رد  جردـنم  میهاـفم  لوصا و  اـب  هدـش و  هداد  تبـسنام  هب  هک  یبـلطم  عوـنره 
رد مالـسا  لوصا  نییبت  هب  لوصا ، يرـس  کی  نمـض  رد  یهلا ، لضف  هب  هدرک و  هاتوک  ار  نخـس  نماد  اجنیا  رد  تشاد . دـهاوخن  يراـبتعا 

و تخانش ، تفرعم و  قرط  هرابرد  تسا  یتایلک  نایب  ورگ  رد  یمالسا ، دیاقع  لوصا  نایب  يارب  عماج  حرط  میزادرپ . یم  تیب  لها  بتکم 
، اج نیا  رد  ام  تسا و  ناکما  ملاع  هعومجم  هب  تبسن  نآ ، رظن  رگنشور  بتکم ، زا  شخب  نیا  نایب  ناهج . ناسنا و  هب  تبسن  مالـسا  شنیب 
رد تسا . یمالک  ياهباتک  هب  لوکوم  لوصا  نیا  زا  کی  ره  لیـصفت  ًاعبط  میزادرپ و  یم  ییوگ  هدرـشف  هب  مالک ، هلاطا  زا  زیهرپ  روظنم  هب 

هدنسیون هک  منک ، رکشت  هنامیمص  یناگیاپلگ  ینابر  ياقا  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  بانج  گنـسنارگ  تامحز  زا  مناد  یم  مزال  اج  نیا 
كرابم 1418  ناضمر  ربارب 14  یناحبس 23/10/76  رفعج  ۀلیمجلا . هیعاسم  هّللا  رکش  دندومن  يرای  باتک  نیا  شراگن  رد  ار 

هحفص 10  -------------- 
هحفص 11  -------------- 

مالسا رد  تخانش  ياههار  تسخن : شخب 

لوا شخب 
هحفص 12  مالسا --------------  ینیب  ناهج  تایلک 

هحفص 13  -------------- 
مالسا رد  تخانش  ياههار 

: تسخن لصا 
رازبا نیا  دـناد . یم  ربتعم  دوخ  صاخ  ورملق  رد  ار  کی  ره  دریگ و  یم  هرهب  رازبا  عون  هس  زا  ینید  قیاقح  ناـهج و  تخانـش  يارب  مالـسا 

لوصا و ساسا  رب  يدودحم  ورملق  رد  هک  درخ  لقع و  تسا ;2 . ییانیب  ییاونـش و  سح  نآ ، نیرتمهم  هک  سح  . 1 زا : دنترابع  هناگ  هس 
. تسا بیغ  ناهج  اب  هدیزگرب  الاو و  ياهناسنا  طابترا  هلیسو  هک  یحو  دنک ;3 . یم  فشک  ار  تقیقح  نیقیو  عطق  روط  هب  يا  هژیو  يدابم 
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زین تعیرش  مهف  رد  هکنانچمه  دنریگب ، هرهب  ود ، نآ  زا  ناهج  تخانش  رد  دنناوت  یم  رـشب  دارفا  مامت  دراد و  یمومع  هبنج  تسخن  هار  ود 
نآ هنومن  نیرتزراب  دنا و  هتفرگ  رارق  دنوادخ  صاخ  تیانع  دروم  هک  تسا  يدارفا  نآ  زا  موس  هار  هکیلاح  رد  دنشاب ، یم  زاسراک  رثؤم و 
یم هرهب  يدودحم  دراوم  رد  درخ  زا  هکنانچمه  دومن ، هدافتـسا  تاسوسحم  رد  ناوت  یم  طقف  سح  رازبا  زا  ( 1 .) دنشاب یم  یهلا  ناربمایپ 

دیاقع و  زا  معا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  تسا و  رت  هدرتسگ  رتعیسو و  یحو  ورملق  هکیلاح  رد  دشاب ، اراد  ار  نآ  يدابم  هک  میریگ 
--------------

دش . دهاوخ  هداد  حیضوت  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  هدش  دای  ثَّدحم »  » ناونع هب  يدارفا  زا  یمالسا  تایاور  رد   . 1
هحفص 14  -------------- 

دروم رد  میوش : یم  روآدای  ار  هنومنود  هک  تسا  هتفگ  نخس  ددعتم  تایآ  رد  رازبا  نیا  هراب  رد  میرک  نآرق  تساشگهر . ذفان و  فیلاکت 
ْمُکَّلََعل َةدــِْئفَألا  َوَراـْصبَألاَو  َعْـمَّسلا  ُمَُـکل  َلَـعَجَو  ًاْئیـَـش  َنوُـمَْلعَت  ـال  ْمُکتاــهَّمُأ  ِنوُُـطب  ْنـِم  ْمُـکجَرْخَأ  ُهـّللا  َو  : ) دــیامرف یم  لــقع  سح و 

لد مشچ و  شوگ و  امش  يارب  و  دیتسناد ، یمن  يزیچ  هک  یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناتناردام  ياهمکش  زا  ار  امش  ادخ  (: 78/ لحن () َنوُرُکْشَت
. تسا یمدآ  درخ  لقع و  راصبا ، عمـس و  هنیرق  هب  نآ ، زا  دوصقم  تسا و  داؤف  عمج  برع  تغل  رد  هدئفا » . » دیـشاب رازگرکـش  ات  داد  رارق 
ره ندرب  راک  هب  رکش  يانعم  اریز  دریگب ، هرهب  هوق  هس  ره  زا  دیاب  ناسنا  هک  دناسر  یمو  دهد  یم  يرازگرکـش  هب  نامرف  هک  زین  هیآ  نایاپ 

ُْمْتنُک ْنِإ  ِرکِذلا  َلْهَأ  اُولَئْساَف  ْمِْهَیلِإ  یحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  : ) دیامرف یم  یحو  دروم  رد  تسا . نآ  بسانم  ياج  رد  یتمعن 
. دیـسرپب رکذ  لها  زا  دـیناد  یمن  رگا  سپ  میدومن ، یم  یحو  ناـنآ  هب  هک  ار  یلاـجر  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  (: 43/ لحن () َنوُمَْلعَت ال 

یم ار  درخ  لقع و  ياهیرواد  هنیمز  هیاپ و  یسح  تاکاردا  ًابلاغ  یلو  دریگ ، یم  هرهب  سح  زا  بهذم  ناهج و  تخانـش  رد  یبهذم  ناسنا 
ياج رد  هار  هس  نیا  زا  کی  ره  ياهدرواتـسدو  دوش ، یم  هتفرگ  هرهب  وا  لاعفا  تافـص و  ادـخ و  تخانـش  رد  درخ  زا  هکناـنچمه  دزاـس ،

( 1 .) دشاب یم  ربتعم  تقیقح  فشک  رد  هدوب و  ذفان  دوخ 
--------------

دنناد . یم  تخانش  رازبا  زین  ار  نآ  یخرب  هک  ددرگ  یم  تاماهلا  هتشر  کی  هیام  یگدولآ  هانگ و  زا  ناسنا  سفن  هیفصت  هیکزت و   . 1
مود لصا  هحفص 15  -------------- 

لالج و لامج و  تافـص  ادـخ و  دوجو  هب  نامیا  هدـیقع ، ورملق  لـمع . هدیقع ;2. .1: دوش یم  هصـالخ  زیچ  ود  رد  یهلا  ناربماـیپ  توـعد 
یعامتجا يدرف و  یگدـنز  دـنوادخ  نامرف  هب  دـیاب  رـشب  هک  تسا  یماکحا  فیلاکت و  زین  لمع  زا  دوصقم  هکناـنچ  تسا ، ( 1) یهلا لاعفا 

ره رب  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، نیقی  ملع و  تسا  رظن  دروـم  بوـلطم و  هک  هـچنآ  هدـیقع  دروـم  رد  دزاـس . راوتـسا  نآ  ساـسا  رب  ار  دوـخ 
دروم رد  دـیوج . دانتـسا  نارگید  زا  دـیلقت  ِفرِـص  هب  اج  نیا  رد  دـناوت  یمن  دـسرب و  نیقی  هب  دوخ  دـیاقع  دروم  رد  تسا  مزال  یناملـسم 
يریگ هرهب  دننام  ) یقرط هب  نیقی ، رب  هوالع  اجنیا  رد  دشاب . یم  اهنآ  هیاپ  رب  یگدـنز  قیبطت  تسا  بولطم  هچنآ  لمع ،)  ) ماکحا فیلاکت و 
تسا یقرط  هلمج  زا  طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  عوجر  دیامن ;و  دانتسا  دیاب  تسا  هتفرگ  رارق  تعیرش  دییأت  دروم  هک  زین  ّتنس ) باتک و  زا 

موس لصا  دومن . میهاوخ  وگتفگو  ثحب  زین  عوضوم  نیا  رد  هدنیآ  ردو  دشاب . یم  تعیرش  بحاص  ياضما  دروم  هک 
یم باب  نیا  رد  هدـمع  قیرط  ود  یحو  لقع و  هک  میریگ ، یم  هرهب  تخانـش  ربتعم  ياههار  همه  زا  ینید ، ماـکحا  دـیاقع و  تاـبثا  رد  اـم 

هب  نآ  دنس  هلسلس  هک  تسا  یثیداحا  و  میرک ، نآرق  ام  ینامسآ  باتک  یحو »  » زا دوصقم  دشاب .
--------------

دنا . یهلا  لعف  زا  ییاه  هولج  یگمه  گرم ، زا  سپ  اهناسنا  ندرک  هدنزو  ءایصوا  نییعت  ناربمایپ و  نتخیگنا  رب   . 1
هحفص 16  -------------- 

هداد اهدـعب  هک  یحیـضوت  هب  زین  ( مالـسلا مهیلع   ) تیب لـها  همئا  ثیداـحا  دوـش . یم  یهتنم  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوـسر 
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مکح هب  رگا  ،و  دننک یم  دییأت  ار  رگیدکی  تیجح  یحو  لقع و  دنـشاب . یم  یهلا  ياهتجح  زا  تنـس »  » ناونع تحت  یگمه  دـش  دـهاوخ 
میرک نآرق  دـنک . یم  دـییأت  نآ  صاخ  ورملق  رد  ار  لقع  تیجح  هنوگ  نیمه  هب  زین  یحو  مینک  یم  تابثا  ار  یحو  تیجح  لـقع ، یعطق 

زین دوخ  دیامرف و  یم  توعد  تقلخ  ياهیتفگش  رد  لقعت  ندیشیدنا و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  يربهر  لقع  يرواد  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد 
نیهارب و  دهن ، یمن  جرا  یناهرب  تفرعم  هب  نآرق  دننام  ینامـسآ  باتک  چـیه  دریگ . یم  کمک  لقع  زا  دوخ  توعد  ياوتحم  تابثا  يارب 
يرواد تیحالـص  لقع  هک  يدراوم  رد  لقع ـ  تیجح  رب  زین  تیب  لها  همئا  تسا . دح  زا  نوزف  دـیاقع  فراعم و  نوماریپ  نآرق  رد  یلقع 

لصا ( 1 .) تسا هدرمش  ینطاب  تجح  ار  درخ  يرهاظ و  تجح  ار  یحو  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  متفه  ماما  دنا و  هدرک  دیکأت  دراد : ار 
مراهچ

دیابن زگره  تسا ، هتخاـس  نشور  یناـسنا  ره  نورد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یغارچ  مه  درخ  تسا و  یعطق  لـیلد  کـی  یحو  هک  اـجنآ  زا 
رد نید  زا  ام  تشادرب  ای  مینادب  دیاب  دیـسر ، رظن  هب  يودب  یـضراعت  يدروم  رد  ًانایحا  رگا  و  دهد ، خر  ضراعت  یهلا  تجح  ود  نیا  نایم 

هاگچیه  میکح  دنوادخ  هچ ، . تسا هداد  خر  یهابتشا  یلقع ، لیلد  تامدقم  رد  ای  هدوبن و  حیحص  دروم  نآ 
--------------

، ینیلک لوقعلاـف . ۀـنطابلا  اـّمأ  و  ۀّـمئألا ، ءاـیبنألا و  لـسرلاف و  ةرهاـظلا  اـّمأف  ۀـنطاب ، ۀّـجح  ةرهاـظ و  ۀّـجح  نیتّجح : ساـنلا  یلع  هّلل  ّنإ   . 1
. 1/16: یفاک

هحفص 17  -------------- 
زین یحو »  » و ملع »  » نیب تسین ، روصتم  یحو  لقع و  نایم  یقیقح  ضراعت  هک  هنوگ  نامه  دـنک . یمن  توعد  ضراـعتم  هار  ود  هب  ار  رـشب 

رد نید  زا  ام  تشادرب  ای  تفگ  دـیاب  زاب  دروخ ، مشچ  هب  یفاـنت  یعون  ود ، نآ  ناـیم  يدراوم  رد  رگا  و  داد ، دـهاوخن  خر  ضراـعت  زگره 
ياه هیـضرف  هک  تسا ، مود  قش  نیمه  ضراعت  أشنم  زین  ًابلاغ  . تسا هدیـسرن  تیعطق  هلحرم  هب  ملع  هکنیا  اـی  هدوبن و  حیحـص  روبزم  دراوم 

مجنپ لصا  دیآ . یم  شیپ  ضراعت  روصت  هاگنآ  دوش ، یم  یقلت  یعطق  ملع  تروص  هب  هنالوجع  یملع 
. تسا هنادواج  يدـبا و  يا ، هلوقم  تقیقح  دـنراد ، ام  تاروصت  هشیدـنا و  زا  لقتـسم  یتقیقح  هک  یتسه ، ماظن  رب  مکاـح  نیناوق  دروم  رد 
قح و هشیمه ، يارب  تفگ  دـیاب  درک ، فشک  تقیقح »  » ناونع هب  ار  یتیعقاو  تخانـش ، رازبا  زا  یکی  قیرط  زا  ناسنا  رگا  هک ، ینعم  نیدـب 

يارب دراد  تقیقح  هک  یشخب  نآ  اطخ ، رگید  شخب  دشاب و  تقیقح  اب  قباطم  مولعم ، زا  یشخب  یتیعقاو ، فشک  رد  رگا  و  تسا ، راوتـسا 
هک ینعم  نیا  هب  تقیقح  رد  ّتیبـسن  ناـیب ، رگید  هب  ددرگ . یمن  ضوـع  تیعقاو  طـیحم ، طیارـش  ینوـگرگد  اـب  تسا و  تـقیقح  هـشیمه 

برض 2×2 لصاح  رگا  تسین : روصتم  نیوکت  هب  طوبرم  تخانـش  رد  دشاب ، اطخ  رگید  نامز  رد  هدوب و  تقیقح  نیع  ینامز  رد  یتخانش 
رگید هلحرم  رد  دشاب و  تقیقح  نیع  يا  هلحرم  رد  یتخانش  دناوت  یمن  ،و  تسین نینچ  ًاقلطم  تسین  رگا  تسا و  نینچ  ًاقلطم  تسا ، راهچ 

رد هک  یعماوج  ًالثم  دـنرادن . ناسنا  بیوصت  هشیدـنا و  زج  یتیعقاو  هک  تسا  روصتم  يروما  رد  تخانـش ، رد  تیبسن  دـشوپب . اطخ  هماـج 
يزور  رگا  دندازآ ، راتخم و  دوخ ، یتموکح  هویش  شنیزگ  رد  دنریگ ، یمن  ماهلا  یهلا  یحو  زا  روشک  هرادا  تیفیک 

هحفص 18  -------------- 
نآ فالخ  رب  يزور  رگا  هدوب و  تقیقح  هویـش  نآ  تسا  رارقرب  قافتا  هلئـسم  نیا  رد  نانآ  نیب  هک  ینامز  اـت  دـندرک ، قاـفتا  يا  هویـش  رب 
هک يروما  یلو  دنشاب . یم  تقیقح  نیع  دوخ  فرظ  رد  اهتخانش  زا  کی  ره  لاح ، نیع  رد  دوب . دهاوخ  مود  هویـش  تقیقح ، دندرک  قفاوت 

حیحص دبا  يارب  دنریگ ، رارق  كاردا  قفا  رد  حیحص  تروص  هب  رگا  دراد ، هدش  يدنبزرم  صخشم و  هاگیاج  نهذ ، جراخ  رد  دوخ  يارب 
دشاب . یم  هیاپ  یب  لطاب و  هراومه  زین  نآ  فالخ  و  دنراوتسا ، و 

هحفص 19  -------------- 
مالسا هاگدید  زا  یتسه 
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مشش لصا 
مییوگ یم  هکنیا  . دوب دـنهاوخن  هدوبن و  زاین  یب  دـنوادخ  زا  يا  هظحل  تاـنئاک  هدوب و  دـنوادخ  قولخم  هّللا ـ  يوس  اـم  ياـنعم  هب  ناـهج ـ 
دنزرف ردـپ و  لیبق  زا  يدـیلوت  تبـسن  ادـخ  اب  نآ  تبـسن  هدـش و  هدـیرفآ  وا  هدارا  هب  ناهج  هک  تسانعم  نیدـب  تسا  ادـخ  قولخم  ناهج 

متفه لصا  (. 3/ صالخا () َْدلُوی َْمل  َوِْدلَی  َْمل  :) دیامرف یم  هکنانچ  تسین ،
ناهج دوجوم  ماظن  ، تسا هاگآ  نآ  نامز  تعاس و  زا  ادـخ  هک  یتدـم  زا  سپ  هکلب  تسین ، هنادواـج  يدـبا و  یماـظن  ناـهج  ینونک  ماـظن 

َریَغ ُضرألا  ُّلَّدَُـبت  َموی  : ) دـیامرف یم  هک  نانچ  تسا ، يورخا  ملاع  داـعم و  ماـظن  ناـمه  هک  دـیآ ، یم  دـیدپ  يرگید  ماـظن  هدروخمهرب و 
راهق دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنوش و  یم  نوگرگد  اهنامسآ  نیمز و  هک  يزور  (: 48/ میهاربا ( ) ِراّهقلا ِدحاولا  ِهّلل  اوُزَرب  ُُتاومَّسلا و  ِضرألا و 
هتفهن تقیقح  نیمه  هب  یتراشا  میدرگ ،» یم  زاـب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  یگمه  دوش « یم  هتفگ  هک  زین  یمـالک  رد  دـنوش . یم  رـضاح 

(. 156/ هرقب () نوُعِجار هیلِإ  ّانِإ  هّلل و  ّانِإ  :) تسا
متشه لصا  هحفص 20  -------------- 

هدیدپ رد  هدیدپ  ره  ریثأت  دشاب . یم  رارقرب  یلولعمو  یّلِع  هطبار  نآ  يا  هدیدپ هـ نا  ـ یم و  تسا ، راو  ـ تسا لو  ـ لعم تلع و  هیاپ  رب  ناهج  ماظن 
ماظن قیرط  زا  ًابلاغ  ار  شیوخ  ّتیضایف  هکتـسا  هدیدرگ  راوتـسا  نیا  رب  یهلا  هنامیکح  هدارا  و  هدوب ، یهلا  تیـشم  نذاهب و  طورـشم  رگید 

ّتیببـس هطبار  یعیبط  ياـه  هدـیدپ  ناـیم  هکنیا  مه  تسا : هدرک  ناـیب  ار  قوف  بلطم  ود  ره  میرک  نآرق  دـشخب . ققحت  تابّبـسم  بابـسا و 
تسا یفاک  تسخن  دروم  رد  تسا . یهلا  یّلک  تیشم  نذا و  هب  هتسباو  ناهج ، رد  یببس  تلع و  ره  يراذگریثأت  هکنیا  مه  و  تسا ، مکاح 

نآ ببس  هب  دروآ و  ورف  بآ  نامـسآ  زا  (: 22/ هرقب ( ) ْمَُکل ًاقْزِر  ِتارمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأَو  : ) مییاـمن هجوت  ریز  هیآ  هب 
ُجُرْخَی ُبِّیَطلا  ُدَـلَْبلاَو  : ) تسا یفاک  ریز  هیآ  هب  هجوت  زین  مود  دروم  ردو  دروآ . نوریب  كاخ ) لد  زا   ) امـش يزور  يارب  ار  ییاـه  هویم  بآ 

، هرقب /251 ، 249 ، 102  : تایآ تسا  نومضم  نیمه  هب  .و  دیور یم  راگدرورپ  نذا  هب  هزیکاپ  نیمزرـس  هایگ  و  ( 58/ فارعا () ِّهبَر ِنْذِِإب  ُُهتابَن 
مهن لصا  ( 1 .) نارمع لآ  / 166 ، 49

ار  شنیرفآ  ناهج  زا  یشخب  هکلب  تسین ، يدام  تعیبط  اب  يواسم  یتسه 
--------------

دوش . عوجر  :2/51ـ54  تایهلالاو  1/72: نازیملا هب  هلمج  نآ  زا  مالک  ریسفت و  ياهباتک  هب  هراب  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب   . 1
هحفص 21  -------------- 

دنوادخ نذا  هب  يدام  ياه  هدیدپ  هک  روط  نامه  دوش . یم  هدیمان  بیغ » ناهج   » نآرق حالطـصا  رد  هک  دـهد  یم  لیکـشت  تعیبط  ءاروام 
طیاـسو رگید : ریبعت  هب  و  دنـشاب ، یم  رثؤم  یهلا  نذا  هب  تعیبط  ناـهج  رد  زین  یبیغ  تادوجوم  نینچمه  دـنراذگ ، یم  ریثأـت  رگیدـکی  رد 

: دـیامرف یم  هـک  اـجنآ  تـسا ، هدـش  روآداـی  تعیبـط  ناـهج  ثداوـح  رد  ار  یهلا  ناگتــشرف  يراذـگریثأت  مـیرک  نآرق  دـنا . یهلا  ضیف 
(: 61/ ماعنا () ًۀَظَفَح ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاقلا  َوُه  َو  . ) تقلخ ناهج  روما  ناگدننکریبدت  هب  دنگوس  ( : 5/ تاعزان ( ) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُملاَف  )

تعیبط زا  معا  شنیرفآ ـ  ناهج  هک  میریگ  یم  هجیتن  قوف ، نشور  تایآ  زا  دتسرف . یم  امـش  رب  ار  ینانابهگن  و  شناگدنب ، رب  رهاق  تسوا 
مهد لصا  تسا . وا  هب  هتسباو  یهلا و  تیشم  هب  مئاق  نآ ، رب  مکاح  تیببس  ماظن  اب  تعیبط ـ  ءاروام  و 

. دنرادروخرب تیاده  رون  زا  دوخ  لاح  روخارف  هب  دنتـسه ، يا  هبترم  ره  رد  ناهج ، تارذ  مامت  تسا و  هدـش  تیادـه  تیعقاو  کی  ناهج 
تیاده نیا  زا  فلتخم  تایآ  رد  میرک  نآرق  دهد . یم  لیکشت  ینیوکت  يزیرغ و  یعیبط ، تیاده  ار ، یلک  یمومع و  تیاده  نیا  بتارم 

یسک ام  راگدرورپ  (: 50/ هط () يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ءیَـش  َّلُک  یطعأ  يذـّلا  اَنُّبَر  : ) میروآ یم  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  هدرکداـی  یمومع  ینیوکت و 
دومن . تیاده  ار  نآ  هاگنآ  داد ، وا  هب  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  هک  تسا 

مهدزای لصا  هحفص 22  -------------- 
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روصت لباق  نآ  زا  رتوکین  رتلماک و  یماظن  هدـیدرگ و  یحارط  هجو  نیرتیلاع  هب  یتسه  هاگتـسد  . تسا نسحا  لمکا و  ماظن  شنیرفآ ، ماظن 
یم زین  .و  تسا هدیرفآ  وکین  روط  هب  ار  يزیچ  ره  هک  ییادـخ  (: 7/ هدجس () ُهَقَلَخ ءیَـش  َّلُک  َنَسْحَأ  يّذلا  : ) دیامرف یم  میرک  نآرق  تسین ،

یلقع ناهرب  تسا . قولخم  ندوب  نسحا  اب  مزالم  قلاخ  ندوب  نسحا  تسا  یهیدـب  (; 14/ نونمؤم ( ) َنیِِقلاخلا نَسحَأ  ُهّللا  َكَرابَتَف  :) دیامرف
لعاف هچنانچ  تسا ، وا  تالامک  تافص و  اب  بسانتم  صقن  لامک و  ثیح  زا  یلعاف  ره  لعف  هک ، تسا  نآ  دوش  یم  هماقا  لصا  نیا  رب  هک 

همه دجاو  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هتساریپ  صقن  بیع و  هنوگره  زا  زین  وا  لعف  دشاب ، هتشادن  یناصقن  يدوجو  تافص  رظن  زا 
میکح ياضتقم  نیا ، زا  هتـشذگ  دوب . دـهاوخ  لعف  نیرتوکین  نیرتلماک و  زین  وا  لعف  ًاـعبط  تسا ، لـمکا  متا و  هجو  هب  يدوجو  تـالامک 

هب تعیبط  ملاع  رد  هچنآ  هک  تسا  رکذ  روخرد  دیامنن . داجیا  ار  نآ  ریغ  نسحا ، ناهج  قلخ  ناکما  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  ندوب 
. دـمآ دـهاوخ  تیقلاخ » رد  دـیحوت   » ثحابم رد  بلطم  نیا  حیـضوت  درادـن و  تافانم  یتسه  نسحا  ماظن  اب  دوش  یم  دای  نآ  زا  رورـش  مان 

مهدزاود لصا 
نیا هب  درادـن . هار  نآ  هب  یگدوهیب  ثبع و  هدوب و  هنامیکح  ّقح و  تسا ، قلطم  ّقح  هک  تسا  دـنوادخ  لعف  هدـیرفآ و  ناهج  هک  اـجنآ  زا 

مینک : یم  رکذ  ار  نآ  دروم  کی  هک  تسا  هدش  هراشا  میرک  نآرق  ددعتم  تایآ  رد  بلطم 
اهنآ نیب  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  (: 3/ فاقحا () ِّقَحلِاب ّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضرَألاو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  اـم   ) هحفص 23 -------------- 
هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  هکنانچ  ددرگ ، اپ  رب  تماـیق  هک  دـبای  یم  ققحت  هاـگنآ  زین  ناـهج  ناـسنا و  تیاـغ  میدـیرفاین . قح  هب  زج  ار  تسا 

( 1 «.) ۀمایقلا ۀیاغلا  ّنإف  : » دیامرف یم  مالسلا )
--------------

هبطخ 190 . هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص 24  -------------- 

مالسا هاگدید  زا  ناسنا 
مهدزیس لصا 

، دهد یم  همادا  دوخ  تایح  هب  وا  حور  یلو  دوش  یم  یـشالتم  وا  مسج  گرم ، زا  سپ  هک  حور ، مسج و  زا  بکرم  تسا  يدوجوم  ناسنا 
بتارم نایب  رد  نآرق  تشاد . دـهاوخ  یگدـنز  خزرب  ملاع  رد  تمایق ، ییاـپرب  اـت  تهج  نیا  زا  تسین . وا  ياـنف  ياـنعم  هب  ناـسنا  گرم  و 

ًاْقلَخ ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث  :) دـنک یم  داـی  هلمج  نیا  اـب  ، دریذـپ یم  تروص  يو  دـبلاک  رد  حور  هخفن  اـب  هک  ار  نآ  هلحرم  نیرخآ  ناـسنا ، شنیرفآ 
هلمج نآ  زا  دـنک و  یم  هراشا  ناسنا  یخزرب  تایح  هب  ددـعتم  تایآ  رد  زین  میداد . رارق  رگید  يدوجوم  ار  وا  هاـگنآ  (: 14/ نونمؤم () َرَخآ

هتخیگنارب هک  يزور  ات  تسا  ( 1  ) خزرب نانآ ) تشپ  ای  و   ) يور شیپ  و  (: 100/ نونمؤم () نُوثَْعُبی موَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  : ) دیامرف یم 
مهدراهچ لصا  دندرگ . لقن  اجنیا  رد  هک  دننآ  زا  شیب  دنهد  یم  یهاوگ  یخزرب  تایح  رب  هک  یتایآ  دنوش . یم 

هب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدیرفآ  يدیحوت  كاپ و  ترطف  اب  یناسنا  ره 
--------------

میتفرگ . راک  هب  ار  ظفل  ود  ره  تهج  نیا  زا  دراد ، رارق  رس  تشپ  رگید  عون  هب  ور و  شیپ  یعون  هب  خزرب  ناهج   . 1
هحفص 25  -------------- 

، راکهنگ راکاطخ ، شیوخ  ردام  زا  يدرف  چیه  دومیپ . دهاوخ  ار  قح  هار  دننکن ، فرحنم  ار  وا  یجراخ  لماوع  دورب و  شیپ  تلاح  نیمه 
دنـسپان تایحورو  . تسا يرایتخا  ینوریب و  لماوع  لولعم  هتـشاد و  یـضَرَع  هبنج  اـهیتشز  اهیدـیلپ و  و  تسا ، هدـشن  هداز  لاگـس  دـب  اـی  و 

رد هک  مدآ ، نادـنزرف  یتاذ  هانگ  هشیدـنا  نیاربانب  دـشاب . ریذـپان  رییغت  ناسنا  تساوخ  هدارا و  هیاس  رد  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  زین  یثوروم 
ساّنلا َرَطَف  یّتلا  ِهّللا  َةَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  :) دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا . هیاـپ  یب  تسا ، حرطم  ینونک  تیحیـسم 
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. تسا هدیرفآ  نآ  ساسا  رب  ار  اهناسنا  دنوادخ  هک  روآ  يور  یهلا  نییآ  هب  تسار ، پچ و  هب  فارحنا  هنوگچیه  نودـب  (: 30/ مور ( ) اْهیَلَع
رب هکنیا  رگم  تـسین  يدوـلومچیه  (: 1 « ) ةرطفلا یلع  دـلُوی  ّالإ  دولوم  نم  اـم  :» دـیامرف یم  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگربماـیپ

مهدزناپ لصا  دیآ . یم  ایند  هب  یتسرپ ) هناگی  دیحوت و   ) كاپ ترطف 
یمرب ار  نآ  كرت  اـی  ماـجنا  لـعف ، فلتخم  بناوج  یـسررب  زا  سپ  لـقع  هوق  وـترپ  رد  ینعی  رگباـختنا ، راـتخم و  تسا  يدوـجوم  ناـسنا 

رازگـساپس ای  وا  میا ، هداد  ناـشن  وا  هب  ار  هار  اـم  (: 3/ ناسنا () ًاروُفَک اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  اـّنِإ  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـنیزگ .
بناـج زا  قح  وگب  (: 29/ فهک ( ) ْرُفْکَْیلَف َءاـش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَـحلا  ِلـُقَو  : ) دـیامرف یم  زین  هدـننک . نارفک  اـی  تسا و 

دزرو . رفک  دهاوخ  یم  سکره  دروآ و  نامیا  دهاوخ  یم  سکره  سپ  تسا . هدیدرگ  لزان  ناتراگدرورپ 
--------------

ص 331 . قودص ، دیحوت   . 1
مهدزناش لصا  هحفص 26  -------------- 

رایتخا و زا  زین  دهد و  زیمت  دـب  زا  ار  بوخ  دـناوت  یم  هک  تسا  لقع  هوق  ياراد  و  تسا ، رادروخرب  میلـس  یترطف  زا  هکنیا  مکح  هب  ناسنا 
وا يور  هب  ادخ  يوس  هب  تشگزاب  یلاعت و  دـشر و  هار  هک  ریذـپ ، تیبرت  تسا  يدوجوم  تاهج ـ  نیا  يور  تسا ـ  رادروخرب  يرگباختنا 

ناربمایپ توعد  تهج ، نیا  زا  تسین . هتفریذـپ  وا  هبوت  رگید  هک  گرم ) هدـهاشم  هظحل   ) يا هظحل  رد  رگم  تسا ، هدوشگ  اهنامز  همه  رد 
َّکبَر یلِإ  َکَیِدهَأ  َو  یّکََزت *  ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  ْلُقَف  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  نوعرف ، دـننام  يدارفا  یتح  تسا ، هدوب  رـشب  دارفا  همه  لماش 

تیـشخ ات  منک ، تیادـه  تراگدرورپ  يوس  هب  ارت  يوش و  هیکزت  یهاوخ  یم  اـیآ  وگب  نوعرف  هب  یـسوم  يا  (: /18ـ19 تاعزان ( ) یشْخَتَف
َهّللا َّنِإ  ِهّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  ددرگ . سویأم  یهلا  ترفغم  تمحر و  زا  هاگچیه  دـیابن  ناسنا  ساسا  نیا  رب  یبای .

مهدفه لصا  دزرمآ . یم  ار  ناهانگ  همه  وا  هک  دیوشن ، سویأم  ادخ  تمحر  زا  (: 53/ رمز ( ) ًاعیمَج َبونُّذلا  ُرِفْغَی 
ناربمایپ و ربارب  رد  ادـخ ، ربارب  رد  لوئـسم  تسا : لوئـسم  يدوجوم  تسا ، رادروخرب  راـیتخا  تبهوم  درخ و  رون  زا  هکنیا  مکح  هب  ناـسنا 
. دراد حیرصت  يرایسب  تایآ  رد  رشب  تیلوئـسم  هب  نآرق  ناهج . ربارب  رد  رگید و  ياهناسنا  شیوخ و  یناسنا  رهوگ  ربارب  رد  یهلا ، ناربهر 

نامیپ  هب  (: 34/ ءارسا () ًالوؤْسَم َناک  َدْهَعلا  َّنِإ  دهَعلاب  اُوفوَأ  : ) دیامرف یم 
هحفص 27  -------------- 

زا (: 36 ءارـسا ( ) ًالوُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َکـِئلوُأ  ُّلُـک  َداؤُفلا  َو  َرَـصَبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  زین  دوش . یم  لاؤس  ناـمیپ  زا  هک  دیـشاب  راداـفو 
هب هک  دـنک  یم  نامگ  ناسنا  ایآ  (: 36/ تمایق () ًيدُـس َكَْرُتی  ْنَأ  ُناْسنِإلا  ُبَسْحَیَأ  :) دـیامرف یم  زاـب  دوش . یم  لاؤس  لد  مشچ و  شوگ و 
نع ٌلوؤْـسَم  مکُّلُک  عار و  مُکُّلُک  ـالَأ  :» تسا هدوـمرف  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  و  تـسا . هدـش  اـهر  دوـخ  لاـح 

مهدجیه لصا  ( 1 «.) هتیعر
يرترب تیزم و  كالم  نیرتزراب  تسا . رادروخرب  نآ  زا  هک  يونعم  تالامک  قیرط  زا  رگم  درادن  يرترب  تیزم و  يرگید  رب  یناسنا  چیه 

َو ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  رَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانِإ  ساّنلا  اهُّیَأ  ای  : ) دیامرف یم  هکنانچ  تسا . یگدـنز  نوئـش  همه  رد  يراگزیهرپ  اوقت و  زین 
هلیبق اه و  هتـسد  ار  امـش  و  میدـیرفآ ، نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  ام  اهناسنا  يا  (: 13/ تارجح () ْمُکاْقتَأ ِهّللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق 

يداژن تایصوصخ  نیا  ربانب  تسا . امش  نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  انامه  دیسانشب ، ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  نوگانوگ  ياه 
مهدزون لصا  تسین . رتخبت  رخافت و  یبلط و  يرترب  هیام  مالسا  هاگدید  زا  نآ  ریاظنو  ییایفارغجو 

يرطف  هشیر  هدوب و  تیناسنا  لوصا  تقیقح  رد  هک  یقالخا ، ياهشزرا 
--------------

(. 2 ثیدح ، 11 باب هعمجلا ، باتک   ) 2/284: يراخب حیحص  ; 2/54: دمحا دنسم   . 1
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هحفص 28  -------------- 
هب افو  ییابیز  ًالثم  دوش . یمن  اهنآ  ینوگرگد  رییغت و  ببـس  یعامتجا  تالوحت  نامز و  تشذـگ  و  دـنا ، هنادواج  تباـث و  یلوصا  دـنراد ،

دهاوخن نوگرگد  یقالخا  نوناق  نیا  دوب ، دهاوخ  هدوب و  رـشب  ات  تسا و  هنادواج  يرما  نتفگ ، خـساپ  یکین  اب  ار  یکین  ای  نامیپ ، دـهع و 
دوجو لوصا  هتـشر  کی  رـشب  یعامتجا  یگدنز  رد  لقع ، هاگدید  زا  نیاربانب ، هدعو . ِفلُخ  تنایخ و  یتشز  هب  مکح  تسا  نینچمه  دش .

بادآ و هتـشر  کی  یقالخا  لوصا  نیا  راـنک  رد  يرآ  دـشاب . یم  رادـیاپ  تباـث و  هتخیمآ و  مهرد  ناـسنا  تشرـس  تعیبط و  اـب  هک  دراد 
يدابم هب  یطبر  هک  دریگ ، یم  رارق  ینوگرگد  رییغت و  شوختسد  هتفریذپ و  ریثأت  یناکم  ینامز و  طیارـش  زا  هک  دوش  یم  تفای  زین  موسر 

ِناسْحِإلا ُءازَج  ْلَه  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دراد ، هراشا  یقالخا  تباث  یلقع و  لوصا  زا  یخرب  هب  میرک  نآرق  درادـن . یقالخا  تباث  لوصا  و 
ناراکوکینرب (: 91/ هبوـت ( ) لـیبَس ْنِم  َنینِـسْحُملا  یَلَع  اـم  ( ؟ تـسا ناـسحا  زج  يزیچ  ناـسحا ، شاداـپ  اـیآ  (: 60/ نمحَّرلا ( ) ُناسْحِإلاّالِإ

ِلْدَـعلِاب ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  . ) دزاس یمن  هاـبت  ار  ناراـکوکین  شاداـپ  ادـخ  (: 90/ فسوی ( ) َنِینِـسْحُملا َرْجَأ  ُعیـُضی  َهّللا ال  َّنِإَـف  . ) تسین یـشهوکن 
نادنواشیوخ هب  کمکو  يراکوکین  يرگداد و  هب  ادـخ  (: 90/ لحن () یغَبلا َو  رَْکنُملاَو  ِءاشْحَفلا  ْنَع  یهنَی  َو  یبرُقلا  ِيذ  ِءاتیا  َو  ناـسْحِإلاَو 

دنک . یم  یهن  متس  یتشز و  يدیلپ و  زا  دهد و  یم  نامرف 
متسیب لصا  هحفص 29  -------------- 

تقیقح رد  . تسین دب  بوخ و  ياهدمایپ  زا  یلاخ  زین  ناهج  نیا  رد  دراد ، رفیک  ای  شاداپ  رگید  يارس  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  ناسنا ، لامعا 
يدـح ات  زین  رـشب  ملع  هتـشادرب و  هدرپ  نآ  زا  یحو  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دـشاب ، یم  وا  لعف  ِلمعلا  سکع  ناـهج  ثداوح  زا  يا  هراـپ 
اوَقَتاَو اُونمآ  يرُقلا  َلْهَأ  ّنَأ  َْول  َو  : ) میوش یم  روآدای  ار  هنومن  ود  هک  دراد  يرایـسب  تاـیآ  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  تسا . هدرب  یپ  نادـب 

دنروآ و نامیا  اهیدابآ  لها  هاگره  (: 96/ فارعا ( ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  نکلَو  ِضرَألا  َوِءامَّسلا  َنِم  تاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل 
زین ام  سپ  دـندرک ، بیذـکت  ار ) یهلا  تایآ   ) نانآ یلو  مییاشگ ، یم  نانآ  يور  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياهرد  دنـشاب ، راگزیهرپ 

تمحر ياهرد  ندش  هدوشگ  هانگ و  زا  یکاپ  نایم  هک  دوش  یم  روآدای  دوخ  تما  هب  حون  ترـضح  میدـناسر . ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ 
ْمُْکیَلَع ءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ *  َناـک  ُهَّنِإ  مُّکبَر  اوُرِفْغَتسا  ُتلُقَف  :) دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا . رارقرب  يا  هطبار  دـنوادخ  تمعن  ینوزف  یهلا و 

شزرمآ بلط  ادـخ  زا  متفگ  دوخ ) موـق  هب  (:) 10ـ12 حون ( ) ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  تاّنَج  ْمَُکل  ْلَـعْجَیَو  َنِیَنبَو  لاْومَأـِب  ْمُکْدِدُْـمیَو  ًاراردـِم * 
. دنک یم  کمک  ار  امش  دنزرف  لام و  اب  و  دتسرف . یم  دورف  ناوارف  ناراب  امش  رب  نامسآ  زا  تروص  نیا  رد  تساهانگ ، هدنزرمآ  وا  دینک ،

مکی تسیب و  لصا  دروآ . یم  دیدپ  ییاهراس  همشچو  اهغاب  امش  ياربو 
نانآ دوخ  راتفر  قالخا و  دیاقع و  رد  هشیر  ًاتدـمع  ینوریب ، لماوع  یخرب  زا  رظنفرـص  هک  تسا  یللع  زا  یـشان  اهتما  درگبقع  تفرـشیپ و 

یهلا  یلک  ریدقت  رهاظم  زا  دوخ  هدعاق  نیا  اریز  درادن ، تافانم  زین  یهلا  ردق  اضق و  اب  لصا  نیا  . دراد
هحفص 30  -------------- 

يا هعماج  ًالثم  دننز . مقر  ار  دوخ  تشونرس  دوخ  راتفر  دیاقع و  قیرط  زا  اهتما  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  یّلک  تیشم  ینعی  تسا .
طباور هک  یتـما  و  تشاد ، دـهاوخ  یمارآ  کـین و  یگدـنز  دزاـس ، راوتـسا  يرگداد  تلادـع و  لـصا  رب  ار  دوـخ  یعاـمتجا  طـباور  هـک 
نآرق حالطـصا  رد  هک  تسا  نامه  لـصا  نیا  دوب . دـهاوخ  وا  نیمک  رد  راوگاـن  یتشونرـس  دـهد ، رارق  نآ  فـالخ  رب  ار  دوخ  یعاـمتجا 
َرْکَمَو ِضرَألا  ِیف  ًارابِْکتِْـسا  ًاروُُفن *  ّالِإ  ْمُهَداز  ام  ٌریذَن  ْمُهَءاج  اّمَلَف  : ) دیامرف یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  تسا . هدـش  هدـیمان  یهلا » ياهتنـس  »

ِهّللا ِۀَّنـُِـسل  َدـَِـجت  ْنــَل  َو  ًالیِدــْبَت  ِهــّللا  ِۀَّنـُِـسل  َدـَِـجت  ْنـَـلَف  َنیلَّوَــألا  َۀَّنـُـس  ّــالِإ  َنورُْظنَی  ْلـَـهَف  ِِهلْهـَأـِب  ّــالِإ  ُئِّیَّسلاُرْکَْملا  ُقــیِحَی  ــالَو  ءِّیَّسلا 
رد رابکتـسا  تلع  هب  دیـشخبن ، يدوس  ار  اهنآ  هدـنهد  میب  زا  يرود  زج  دـمآ ، ناشدزن  يا  هدـنهد  میب  هک  هاـگنآ  /42ـ43 :) رطاف (.) ًالیوَْحت

مکاح ناگتشذگ  رب  هک  یتنـس  زج  نانآ  ایآ  دریگ . یمن  رب  رد  ار  نازابگنرین  زج  دب  ياهگنرین  هک ) تسناد  دیاب  ،) تشز ياهگنرین  نیمز و 
ُماّیَألا َْکِلت  َو  ... َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنوَلْعَألا  ُُمْتنَأ  َو  . )... یبای یمن  ینوگرگد  لوحت و  چیه  ادـخ  تنـس  رد  دنتـسه !؟ يرگید  زیچ  رظتنم  دوب ،
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هب تسد  مدرم  نیب  ار  تسکش ) يزوریپ و   ) اهزور نیا  و  دیشاب ... نمؤم  رگا  دیرترب  اهامش  /139ـ140 :) نارمع لآ  ...( ) ِساّنلا َْنَیب  اُهلِواُدن 
مود تسیب و  لصا  مینادرگ . یم  تسد 

رخآ ات  عضو  نیا  یلو  تسا ، هدوب  هارمه  اهیناماسبان  اهیرباربان و  اب  ًابلاغ  رـشب  یگدنز  هک  تسا  تسرد  دراد . ینـشور  هدـنیآ  رـشب  خـیرات 
نآرق ریبعت  هب  و  هدش . مکاح  ریگارف  لدع  نآ  رد  هک  تسا  تکرحرد  نشور  يا  هدـنیآ  يوس  هب  رـشب  خـیرات  هکلب  تشاد ، دـهاوخن  همادا 

دیامرف : یم  هکنانچ  دوب . دنهاوخ  نیمز  نامکاح  ناحلاص ، میرک 
سپ روبز  رد  ام  (: 105/ ءایبنا ( ) َنوُِحلاّصلا يدابِع  اُهثِرَی  َضرَألا  َّنا  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَکْدََقل  َو   ) هحفص 31 -------------- 

َو ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیّذلا  ُهّللا  َدَعَو  : ) دیامرف یم  زین  و  دش . دنهاوخ  نیمز  نامکاح  ناحلاص  هک  میتشون  دشاب ) تاروت  دوصقم  دـیاش  « ) رکذ  » زا
هدروآ و ناـمیا  هـک  امـش  زا  يدارفا  هـب  دـنوادخ  (: 55/ رون () ْمِهْلبَق ْنِم  َنیِذـّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَـألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع 
. تسا هدیـشخب  تفالخ  ار  ناینیـشیپ  هک  هنوگنامه  دـشخب ، تفالخ  نیمز  رد  ار  ناـنآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنهد  ماـجنا  کـین  ياـهراک 

یم هکنانچ  دماجنا . لوط  هب  دنچره  تسا ، قح  نآ  زا  ییاهن  يزوریپ  لطاب ، قح و  رمتـسم  هزرابم  هنودرگ  رد  خیرات و  هدـنیآ  رد  نیاربانب 
سپ دـبوک ، مهرد  ار  نآ  اـت  مینز  یم  لـطاب  رـس  رب  ار  قح  (: 18/ ءایبنألا ( ) ٌقِهاز َوُه  اذِإَف  ُهغَمْدَـیَف  ِلِطابلا  یَلَع  ِّقَحلِاب  ُفِذـْقَن  َْلب  : ) دـیامرف

موس تسیب و  لصا  ددرگ . دوبان  ناهگان 
َو : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا . هتفرگ  رارق  ناگتـشرف  دوجـسم  هک  اجنآ  ات  تسا ، رادروخرب  هژیو  یتمارک  زا  میرک  نآرق  هاگدـید  زا  ناسنا 

ینب انامه  (: 70/ ءارـسا ( ) ًالیـضفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  رِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَرَو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَکْدََـقل 
يرترب دوخ  ياه  هدـیرفآ  زا  يرایـسبرب  میداد و  يزور  تابیط  زا  هداد و  ياـج  اـیرد  یکـشخ و  رد  ار  ناـنآ  میدیـشخب و  تمارک  ار  مدآ 
تبهوم نیا  هک  يراک  هنوگره  ماجنا  دهد ، یم  لیکـشت  سفن  تزعو  تمارک  ظفح  ار  ناسنا  یگدنز  ساسا  هکنیا  هب  هجوت  اب  میدیـشخب .

رظن  زا  دزاس  راد  هشدخ  ار  یهلا 
هحفص 32  -------------- 

هیلع  ) یلع ناـنمؤم  ریما  دـشاب . یم  عونمم  ًادـیکا  اوراـن ، يریذـپ  هطلـس  يرگ و  هطلـس  عون  ره  رتنـشور ، يریبـعت  هب  تسا . عوـنمم  مالـسا 
یم زین  تسا . هدیرفآ  دازآ  ارت  ادخ  هکنآ  لاحو  شابم ، يرگید  هدنب  (: 1 «) ًاّرح ُهّللا  َکَلَعج  ْدقو  كریغ  َدبع  ْنُکت  الو  : » دیامرف یم  ( مالسلا

و  ) هدرپس وا  دوخ  تسد  هب  ار  نامیا  اب  درف  ياهراک  ادخ  هسفن :» لالذا  ّالإ  ءیـش  ّلک  نمؤملا  یلإ  ضّوف  یلاعت  كرابت و  هّللا  ّنا  : » دـیامرف
نوناق نیا  اـب  یهلا  عورـشم  ياـهتموکح  هک  تسا  نشور  ( 2 .) ار شیوخ  نتخاـس  راوـخ  زج  هدراذـگ ) دازآ  اـهنآ  كرت  ماـجنا و  رد  ار  وا 

مراهچ تسیب و  لصا  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  ثحب  رد  نآ  حیضوت  هکنانچ  درادن ، تافانم 
يورین رکفت و  هوق  هب  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  زایتما  كالم  يرترب و  اریز  دراد ، يا  هژیو  هاگیاج  مالـسا  هاگدـید  زا  ناسنا  ینالقع  تایح 

رکف و شرورپ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  توعد  يزرو  هشیدنا  رکفت و  هب  رشب  میرک ، نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  رد  يور  نیا  زا  تسا . وا  درخ 
ْمِِهبُونُج یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  هّللا  َنوُرُکْذَی  َنیّذلا  : ) دیامرف یم  هکنانچ  تسا . هتـسناد  نادـنمدرخ  ياه  یگژیو  زا  ار  تقلخ  رهاظم  رد  رکفت 

رد هتسشن و  هداتسیا و  ار ، ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  (: 192/ نارمع لآ  ( ) ًالِطاب اذه  ُْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ضرَألاِوتاومَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنورکَفَّتَیَو 
هدوهیب ار  ناهج  نیا  اراگدرورپ  دنیوگ : یم  دنـشیدنا و  یم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـننک و  یم  دای  دـنا ، هدـیباوخ  ولهپ  هب  هکیلاح 

دوش .) لقن  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یهلا  تایآ  تقلخ و  رهاظم  رد  هعلاطم  رکفت و  موزل  هب  طوبرم  تایآ  ) يا هدیرفاین 
--------------

(. 4 ثیدح باب 12 ، فورعملاب ، رمألا  باتک  ، ) 11/424: هعیشلا لئاسو   . 2 هرامش 38 . اه ، همان  شخب  هغالبلا ، جهن   . 1
ناگتشذگ زا  هناروکروک  هدیجنـسن و  ياهیوریپ  زا  ار  اهناسنا  نآرق ، هک  تسا  یهاگدید  نینچ  ساسا  رب  هحفص 33  -------------- 

مجنپ تسیب و  لصا  دنک . یم  عنم 
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زین هتـشادن و  تافانم  وا  يونعم  یلاعت  اب  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  مالـسا  رد  هریغو  یـسایس  يداصتقا ، لیاسم  ورملق  رد  يدرف  ياـهیدازآ 
تمارک ناسنا ، ندرک  فظوم  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیمه  مالـسا  رد  فیلکت  هفـسلف  تقیقح  رد  دزاسن . راد  هشدخ  ار  یمومع  حـلاصم 

تمارک و ظفح  يارب  نآ  ریاظن  يراسگیم و  یتسرپ و  تب  زا  مالـسا  يریگولج  دـنک . نیمأت  ار  یمومع  حـلاصم  هدومن و  ظفح  ار  وا  یتاذ 
تایح لماع  ار  صاصق  نوناـق  يارجا  میرک  نآرق  ددرگ . یم  نشور  زین  مالـسا  يرفیک  نیناوق  تمکح  اـجنیا  زا  و  تسا ، یناـسنا  تمرح 

. تسا امـش  تایح  ظفاح  صاصق  نادـنمدرخ ، يا  (: 179/ هرقب ( ) ِباْبلَألا یلوَأ  ای  ٌةاـیَح  ِصاـصِقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  :) دـیامرف یم  وهتـسناد  ناـسنا 
ّریُغی ملو  ۀینالع  اهب  لمع  اذإف  اهلَماعّالإّرـضی ، مل  ًاّرـس  ُدبعلا  اهب  َلِمَع  اذإ  ۀیـصعملا  َّنإ  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 

درومو دهد  ماجنا  اراکشآ  رگا  یلو  دنز ، یم  ررض  دوخ  هب  طقف  دوش  هانگ  بکترم  یناهنپ  تروص  هب  يدرف  هاگره  ۀماعلاب :» تّرضأ  هیلع 
هّللا و َنید  هلمعب  ُلُِّذی  ّهنا  کلذ  :» دیازفا یم  ثیدح  لقن  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دناسر . یم  ررـض  مومع  هب  دوشن  عقاو  ضارتعا 

ادخ نانمشد  دنکش و  یم  ار  یهلا  ماکحا  تمرح  دوخ  راتفر  اب  هانگ  هب  رهاظتم  درف  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  «: هّللا ةوادع  ُلهأ  هب  يدتقی 
( 1 .) دننک یم  يوریپ  وا  زا 

--------------
ثیدح 1 . باب 4 ، فورعملاب ، رمألا  باتک  ، 11/407: هعیشلا لئاسو   . 1

مشش تسیب و  لصا  هحفص 34  -------------- 
َنَّیَبَتْدَـق نیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسین ، يرابجا  نید  شریذـپ  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  يدرف  يدازآ  رهاظم  زا  یکی 

ناسنا لد  رد  روز  فنع و  اب  هک  تسین  يزیچ  نیا  تسا و  یبلق  رواب  ناـمیا و  مالـسا ، رد  بولطم  نید  اریز  (. 256/ هرقب ( ) ِّیَغلا َنِم  ُدْشُّرلا 
تخانـش نیا  هاگره  دشاب . یم  لطاب  زا  قح  ندش  نشور  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  تامدقم  هتـشر  کی  لوصح  ورگ  رد  هکلب  دریگ ، ياج 

نآ يانعم  یلو  تسا ، یمالسا  مهم  ضیارف  زا  یکی  « داهج  » هک تسا  تسرد  دنیزگ . یمرب  ار  قح  ناسنا  یعیبط ، طیارـش  رد  دوش ، لصاح 
« دشر نّیبت   » ات تسا  نایناهج  شوگ  هب  یهلا  مایپ  غالبا  عناوم  نتخاس  فرطرب  نآ  زا  دوصقم  هکلب  تسین ، مالسا  شریذپ  هب  نارگید  رابجا 

ناج شوگ  هب  نید  شخبیدازآ  مایپ  ندیسر  عنام  یناطیـش  يدام و  ضارغا  يور  روز  رز و  نارگادوس  هچنانچ  تسا  یعیبط  دریذپ . ققحت 
هار رـس  زا  ار  عناوم  ایو  عنام  هنوگره  نارگداهج  هک  دنک  یم  اضتقا  تسا ) رـشب  تیاده  داشرا و  انامه  هک   ) توبن هفـسلف  دـندرگ ، اهناسنا 
رد دیدرگ . نشور  ناهج  ناسنا و  هراب  رد  مالسا  هاگدید  هتشذگ ، ثحابم  زا  ددرگ . مهارف  رشب  دارفا  هب  قح  مایپ  غالبا  طیارش  ات  دنرادرب ،

هنیمز رد  مالـسا  ياههاگدـید  ناـیب  هب  کـنیا  دروآ . میهاوـخ  بساـنم  ياـج  رد  هک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  تاـکن  لوـصا و  دروـم  نیا 
هحفص 35  میزادرپ . یم  ماکحا  تاداقتعا و 

نآ بتارم  دیحوت و  مود : شخب 

مود شخب 
دیاقع تایلک 

هحفص 36   -------------- 1
هحفص 37  -------------- 

نآ بتارم  دیحوت و 
متفه تسیب و  لصا 

یم هک  یتعیرـش  ره  وریپ   ) یهلا ناسنا  ِّزیمم  ِلصف  ًالوصا  و  دـشاب ، یم  ینامـسآ  عیارـش  همه  ناـیم  كرتشم  لـصا  ادـخ ، دوجو  هب  داـقتعا 
کـش هنوگرهو  دناد ، یم  لیلد  زا  زاین  یب  نشور و  يرما  ار  ادخ  دوجو  میرک  نآرق  تسا . هتفهن  رما  نیمه  رد  يدام  درف  زا  ( دشاب دهاوخ 
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نشور نیع  رد  (. 10/ میهاربا () ِضرَألا َِوتاومَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَش  ِهّللا  ِیفَأ  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دنک . یم  یقلت  دروم  یب  ار  هراب  نیا  رد  دیدرت  و 
زا ار  یلامتحا  ياهدـیدرت  کش و  دنـسانشب و  ار  ادـخ  لالدتـساو ، رکفت  قیرط  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  يارب  نآرق  ادـخ ، دوجو  ندوب 

يدنمزاین یگتـسباو و  ساسحا  . 1 تسا : ریز  قرط  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدوشگ  ناـنآ  يور  شیپ  ار  ییاـههار  دـنیادزب ، شیوخ  نهذ 
ءدـبم يوس  هب  اروا  هک  تسا  یناسنا  ترطف  يادـن  نامه  نیا  و  دـهد ، یم  ناـشن  ار  دوخ  يا  هژیو  طیارـش  رد  هک  رترب  يدوجوم  هب  ناـسنا 

(. 30/ مور ( ) اْهیَلَع َساّنلا  َرَطَف  یّتلا  ِهّللا  َةَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  : ) دیامرف یم  نآرق  . دناوخ یم  ارف  شنیرفآ 
ْمُه اذإ  ِّرَبـلا  یلِإ  ْمُهاَّـجن  اّـمَلَف  َنیّدـلا  ُهـَل  َنیـصلُْخم  َهـّللا  اُوَـعَد  ِکـْلُفلا  ِیف  اوـُبِکَر  اذِإَـف  :) دـیامرف یم  زین  هحفـص 38  -------------- 

رارق ندـش  قرغ  هناتـسآ  رد  ایرد ، نیگمهـس  جاوما  مطالت  رد  نانآ ، یتشک  و   [ دننیـشن یم  یتشک  رد  هک  هاگنآ  (: 65/ توبکنع () َنوُکِرُْشی
ملاع هعلاـطم  هب  توعد  . 2 دـنزرویم . كرـش  دـناسر ، تاجن  لحاس  هب  ار  نانآ  هک  هاـگنآ  یلو  دـنناوخ ، یم  ار  ادـخ  هناـصلاخ  دریگ [ یم 

ریبدـتو تردـق  ملع و  هلخادـم  زا  یکاح  هک  ییاه  هناشن  تسا ; دـنوادخ  دوجو  نشور  ياه  هناشن  هک  نآ  ياهیتفگـش  رد  لمأت  تعیبط و 
یتسردب (: 190/ نارمع لآ  () ِبابلَألا یلوُأل  تایآل  ِراهَّنلاو  ِلیّللا  ِفالتْخاَو  ِضرَألاِوتاومَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : ) تسا یتسه  ناهج  رد  هنامیکح 

هب ام  تسا و  رایـسب  رما ، نیا  هب  طوبرم  تایآ  تسا . نادنمدرخ  يارب  ییاه  هناشن  زور  بش و  شدرگ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  هک 
هار ود  نیمه  هب  رصحنم  یـسانشادخ  هار  هک  تسین  انعم  نیدب  میتفگ  هچنآ  تسا  یهیدب  مینک . یم  هدنـسب  هیآ  نیمه  رکذ  هب  هنومن  ناونع 

دیحوت بتارم  دنا . هدروآ  دوخ  یمالک  بتک  رد  یمالسا  ناملکتم  هک  دراد  دوجو  يرایسب  لیالد  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  هکلب  تسا ،
دنچره تسادیحوت ; هب  داقتعا  اهنآ  نایم  رد  كرتشم  لصا  نیرتزرابو  هدوب ، راوتـسا  یتسرپاتکی  دیحوت و  ساسا  رب  ینامـسآ  عیارـش  همه 

هب یمالـسا و  ثیداحا  میرک و  نآرق  زا  ماهلا  اب  ًـالیذ  . تسا هداد  خر  كرتشم  هدـیقع  نیا  رد  یتاـفارحنا  عیارـش  زا  یخرب  ناوریپ  ناـیم  رد 
مینک : یم  نایب  ار  دیحوت  بتارم  یلقع ، ناهرب  کمک 

متشه تسیب و  لصا  هحفص 39  -------------- 
لـثم و وا  يارب  تسا و  اـتمه  یب  اـتکی و  دـنوادخ  تاذ  فلا ـ  دراد : ریـسفت  ود  یتاذ  دـیحوت  تسا . یتاذ  دـیحوت  دـیحوت ، هبترم  نیتـسخن 
رد مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  درادن . هار  نآ  رد  یبیکرت  ترثک و  هنوگچیه  تسا و  طیـسب  دنوادخ  تاذ  ب ـ  تسین . روصتم  يدننام 

. تسین يدننام  تادوجوم  نایم  رد  وا  يارب  تسا و  اتکی  وا  هبش : ءایشألا  یف  هل  َسیل  دحاو  وه  . 1 تسا : هدومرف  نینچ  قوف  يانعم  ود  نایب 
هن مهو و  رد  هن  جراخ و  رد  هن  ینعی  تسا  ینعملا » ُّيِدَـحَا   » وا (: 1 .) لْقعالو مْهَوالو  دوجو  یف  ُمِسقنی  ینعملا ال  ّيدـحأ  ّلجوّزع  ّهنا  و  . 2

هراشا صالخا )  ) هلحرم ود  ره  هب  تسا ، دیحوت  هرابرد  ناناملـسم  هدـیقع  رگنایب  هک  دـیحوت ، هروس  تسین . روصتم  ْءزج  وا ، يارب  لقع  رد 
تیحیـسم ثیلثت  میتـفگ ، هچنآ  رباـنب  دَـحَأ .) ُهّللا  َوُـه  ْلـُق   ) هیآ اـب  مود  مسق  هب  و  دَـحَأ ) ًاوـْفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو   ) هیآ اـب  تسخن  مسق  هب  دراد :

هدش نایب  نآ  یتسردان  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  و  تسا ، لطاب  یمالـسا  قطنم  رظن  زا  سدقلا ) حور  يادـخ  رـسپ ، يادـخ  ردـپ ، يادـخ  )
: هکنیا نآ  مینک و  یم  هدنـسب  نایب  کی  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدـیدرگ  ثحب  هراـب  نیا  رد  ًاحورـشم  زین  یمـالک  بتک  رد  هکناـنچ  تسا ،

ینعی دنتـسه ، يا  هناگادج  تیـصخش  دوجو و  ياراد  ادخ ، هس  نیا  زا  کی  ره  ای  تسین : نوریب  لاح  ود  زا  ییادـخ ، هس  يانعم  هب  ثیلثت ،
ّلک  دجاو  کی  ره 

--------------
ثیدح 3 . باب 3 ، ص84 ، قودص ، دیحوت ،  . 1

هحفص 40  -------------- 
کی ياراد  ادـخ  هس  نیا  ایو  تسا ، فلاخم  تسین ) يریظن  وا  يارب  ) تسخن ینعم  هب  یتاذ  دـیحوت  اـب  تروص  نیا  رد  دـشاب ; یم  تیهولا 

وا یتاذ (  دیحوت  مود  ینعم  اب  هدوب و  بیکرت  مزلتـسم  زین  تروص  نیا  رد  دنهد ; یم  لیکـشت  ار  نآ  زا  یئزج  کی  ره  و  هدوب ، تیـصخش 
مهن تسیب و  لصا  دوب . دهاوخ  فلاخم  تسا ) طیسب 
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نیا دوجو  رب  یحو  لقعو و  میناد ، یم  یلامک  تافص  همه  دجاو  ار  ادخ  ام  تسا . دنوادخ  یتاذ  تافـص  رد  دیحوت  دیحوت ، هبترم  نیمود 
اب موهفم  رظن  زا  تافـص  نیا  تسا . ریـصب و ... عیمـس ، ّیح ، رداق ، ملاـع ، دـنوادخ : نیا  رباـنب  دـننک . یم  تلـالد  يراـب  تاذ  رد  تـالامک 

نخـس یلو  مینک ، یم  كرد  رداق »  » هژاو زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریغ  میمهف  یم  ِملاع »  » هملک زا  ام  هک  ار  هچنآ  دـنراد و  توافت  رگیدـکی 
رد ینعی  یجراخ ، تیعقاو  رد  ایآ  دـنراد ، تریاغم  رگیدـکی  اـب  موهفم  رد  تافـص  نیا  هک  روط  ناـمه  هکنیا ، نآ  تسا و  رگید  ياـج  رد 

بیکرت ترثک و  اب  مزالم  دنوادخ ، تاذ  رد  اهنآ  تریاغم  هک  اجنآ  زا  تفگ ، دیاب  خساپ  رد  دـندحتم ؟ ای  دـنراد  تریاغم  زین  ادـخ ، دوجو 
تاذ ریبعت : رگید  هب  . دـنراد تدـحو  تینیع ، ماقم  رد  موهفم ، رد  فالتخا  نیع  رد  روبزم ، تافـص  تفگ  دـیاب  ًاـعطق  تسا ، یهلا  تاذ  رد 

و تردق ، ار  رگید  یشخب  ملع ، ار  ادخ  تاذ  زا  یشخب  هک  تسین  نانچنآ  و  دشاب ، یم  اراد  ار  تالامک  نیا  همه  تطاسب  نیع  رد  دنوادخ 
رد دنوادخ ، یتاذ  تافص  نیا  ربانب  ( 1 ....) ُهُّلُک ٌةایحو  ُهُّلُک  ةردق  هُّلک و  ٌملع  وه  لب  : ناققحم ریبعت  هب  و  دهد . لیکـشت  تایح  ار  موس  شخب 

تاذ  رب  دیاز  یلو  میدق ، یلزا و  ار  قح  تافص  هک  یناسک  هیرظن  ،و  دشاب یم  وا  تاذ  نیع  ندوب ، یلزا  میدق و  نیع 
--------------

ص135 . ج6 ، هعبرأ ، رافسأ  نیهلأتملا ، ردص   . 1
هحفص 41  -------------- 

دیاز ناسنا ، رد  تافص  هک  اجنآ  زا  هتفرگ و  همشچرس  ناسنا  هب  ادخ  تافـص  هیبشت  زا  تقیقح  رد  هیرظن  نیا  هچ ، تسین  تسرد  دنناد  یم 
انبر ّزعّولج ـ  هّللا ـ لزی  مل  :» دـیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا . نینچنیا  زین  ادـخ  رد  هک  تسا  هدـش  روصت  دـشاب ، یم  وا  تاذ  رب 

هدوب ام  راگدرورپ  لزا  زا  دنوادخ  (: 1 «) رودقم الو  ُهتاذ  ُةردقلاو  رِصبُم ، الو  ُهتاذ  ُرصبلاو  َعومْسم ، الو  ُهتاذ  ُعمـسلاو  َمولعم ، الو  ُهتاذ  ُملعلاو 
نانمؤمریما دوب . وا  تاذ  نیع  ْتردق  رصب و  عمس ، ملع ، دشاب ، هتشاد  دوجو  يرودقم  رـصبم و  عومـسم ، مولعم ، هکنآ  زا  شیپ  و  تسه ، و 

ۀفص ِّلک  ِةداهشل  ْهنع ، ِتافصلا  ُیفن  هل  ِصالخإلا  ُلامکَو  : » دیامرف یم  نینچ  يو  تاذ  اب  قح  تافـص  تدحو  نایب  رد  زین  مالـسلا ) هیلع  )
وا زا  ار  تاذ ) رب  دیاز   ) تافـص هک  تسا  نیا  دـیحوت  رد  صالخا  لامک  (: 2 «) ۀفصلا ُریغ  اّهنأ  فوصوم  ِّلک  ُةداهـشو  ِفوصوملا  ُریغ  اّهنأ 

ما یس  لصا  ( 3 .) دهد یم  یهاوگ  تفص  زا  شییادج  رب  یفوصوم  رهو  فوصوم ، اب  شریاغت  رب  یتفص  ره  اریز  مینک ، یفن 
یتسه سابل  هک  هچنآ  درادن و  دوجو  يرگید  راگدیرفآ  دنوادخ  زج  ینعی  تسا . يراگدیرفآ  تیقلاخ و  رد  دـیحوت  دـیحوت ، موس  هبترم 

قولخم و  دشوپ  یم 
--------------

« هلطعم  » هیرظن ار ، هیرظن  نیا  یعالطا ، یب  لیلد  هب  یخرب   . 3 هبطخ 1 . هغالبلا ، جهن   . 2 . 1 ثیدح باب 11 ، ص139 ، قودص ، دیحوت ،  . 1
ولخ ناشراک  همزال  ودننک  یمن  تابثا  دنوادخ  تاذ  يارب  ار  لامج  تافص  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  هلطعم »  » هکیلاح رد  دنا ، هدناوخ 

رد تینیع  هیرظن  هکلب  درادن ، تاذ  اب  تافـص  تینیع  هیرظن  هب  یطبر  چیه  تسردان  هدـیقع  نیا  تسا . يدوجو  تالامک  زا  دـنوادخ  تاذ 
دشاب . یم  اربم  تسا ، تاذ  رب  تافص  يدایز  هب  لوق  رد  هک  امدق  ددعت  ریظن  یتالاکشا  زا  دنوادخ ، يارب  لامج  تافص  تابثا  نیع 

هحفص 42  -------------- 
تسا وا  (: 16/ دعر () ُراّهَقلا ُدِحاولا  َوُه  َو  ءیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهّللا  ُِلق  : ) دیامرف یم  دراد و  دیکأت  دیحوت  زا  هجو  نیا  رب  نآرق  . تسا وا  هدـیرفآ 

هک تسا  امـش  راگدرورپ  ادخ  (: 62/ رفاغ () َوُه ّالِإ  َهلِإ  ءیَـش ال  ّلُک  ُِقلاخ  ْمُکُّبَر  ُهّللا  ُمُِکلذ  . ) بلاـغ هناـگی  تسا  وا  و  زیچ ، ره  راگدـیرفآ 
هّللا يوـس  اـم  اریز  دـهد ، یم  یهاوـگ  تیقلاـخ »  » رد دـیحوت  رب  زین  درخ  یحو ، رب  هوـالع  تسین . ییادـخ  وا  زج  تسا ، زیچ  ره  هدـننیرفآ 

ینعم هب  هتبلا  تیقلاخ ، رد  دـیحوت  دوب . دـهاوخ  ادـخ  بناج  زا  وا  يدوجو  ياه  هتـساوخ  ققحت  زاین و  عفر  ًاعبط  تسا و  دـنمزاین  نکمم و 
تیببس زین  ببـسدوجو و  ،و  هدوب یهلا  نذا  هب  طونم  رگیدکی ، رد  یناکما  ياه  هدیدپ  ریثأت  اریز  تسین ، یتسه  ماظن  رد  ّتیببـس  لصا  یفن 

زین هاگرهو  تسا ، هدرک  تیانع  یگدنشخرد  یمرگ و  ْهام  دیشروخ و  هب  هک  تسوا  دنور . یم  رامـش  هب  وا  هدارا  رهاظم  زا  ود ـ  ره  ایـشا ـ 
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هراشا متـشه  لصا  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا . اتمه  یب  اتکی و  يراگدیرفآ  وا  تهج  نیا  زا  دریگ . یم  اهنآ  زا  ار  يراذگریثأت  نیا  دـهاوخب 
( ُءاشَی َْفیَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُهُطُْسبَیَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف  َحایِرلا  ُلِسُْری  يِّذلا  ُهّللا  :) دیامرف یم  هکنانچ  تسا . هدرک  دییأت  ار  تیببـس  ماظن  زین  نآرق  دش ،

یم دـهاوخب  هک  وـحن  ره  هب  نامـسآ  رد  ار  نآ  ادـخ  سپـس  . دزیگنا یمرب  ار  ربا  داـب  هاـگنآ  دتـسرف ، یم  ار  اـهداب  هـک  ییادـخ  (: 48/ مور )
هدیدپ همه  هب  تبسن  ادخ  تیقلاخ  هریاد  لومش  تسا . هدش  حیرصت  اهربا  ندنار  کیرحت و  رد  داب  ریثأت  هب  ًاحیرص  قوف  هیآ  رد  دنارتسگ .

، تسا یناکما  دوجوم  کی  هکنیا  مکح  هب  هدیدپ ، ره  اریز  دوش . هداد  تبـسن  ادـخ  هب  ناگدـنب  تشز  ياهراک  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  اه ،
ادخ  یّلک  هدارا  تردق و  هب  دانتسا  نودب  دناوت  یمن 

هحفص 43  -------------- 
ریدقت هب  دوخ ، لعف  رد  هدوب و  هدارا  بحاص  و  ( 1  ) راتخم يدوجوم  يو  هک  اجنآ  زا  دوزفا  دیاب  ناسنا  دروم  رد  یلو  دشوپب ، یتسه  هماج 

. تسا وا  هدارا  يریگ و  میمصت  هوحن  هب  طوبرم  تیصعم  تعاط و  رظن  زا  لعف  يریذپ  لکـش  یگنوگچ  دراد ، يریگ  میمـصت  شقن  یهلا ،

. تسین راـک  رد  یحبق  چـیه  رظن  نیا  زا  تسودـب و  دنتـسم  وا و  زا  قلطم ، تروـص  هب  یتـسه  و  تسا ، شخب  یتـسه  ادـخ  رگید : ریبـعت  هب 
تقباطم مدع  ای  تقباطم  بجوم  هک  تسا  ناسنا  يریگ  میمصت  هوحن  نیا  یلو  ( 7/ هدجس ( ) هَقَلَخ ءیش  ّلک  َنَسْحأ  يّذلا  :) دومرف هکنانچ 

رظن رد  ار  ندیـشون » و «  ندروخ » : » دـننام ناسنا  لاعفا  زا  لعف  ود  هلئـسم ، رتشیب  حیـضوت  يارب  ددرگ . یم  عرـش  لـقع و  ياـهرایعم  اـب  نآ 
بلاق رد  اهنآ  رد  یتسه  دوجو و  هک  رظن  نیا  زا  یلو  دنشاب ، یم  دنتسم  ادخ  هب  دنراد ، یتسه  زا  یمهس  هک  اجنآ  زا  لعف ، ود  نیا  دیریگب .

اریز دشاب ، لعاف  هب  طوبرم  دیاب  تسا ، هدروآرد  لکش  نیا  هب  ار ، نآ  دوخ  ياضعا  يرایتخا  تیلاعف  اب  ناسنا  هدمآرد و  برـش »  » و لکا » »
براش و لکآ و  ناسناو  دوجو ، ِیطعُم  ادـخ  نیا  ربانب  داد . تبـسن  ادـخ  هب  لکـش  بلاق و  نیا  اب  ار  لعف  ود  نیا  ناوت  یمن  ناونع  چـیه  هب 

مکیو یس  لصا  تسا . راک  هدنهد  ماجنا  لعاف و 
ریبدت ینیوکت ;2 . ریبدـت  . 1 دراد : ورملق  ود  یبوبر  دـیحوت  تسا ، ناـسنا  ناـهج و  ریبدـت  تیبوبر و  رد  دـیحوت  دـیحوت ، هبترم  نیمراـهچ 

یعیرشت .
--------------

تفگ . میهاوخ  نخس  لدع  ثحبم  رد  ناسنا  رایتخا  هرابرد   . 1
ریبدـت ورملق  رد  دـیحوت  حیـضوت  هب  ًالعف  . تفگ میهاوخ  نخـس  هناگادـج  یلـصا  رد  یعیرـشت  ریبدـت  زا  هحفـص 44  -------------- 

داجیا و ناـسب  یتسه ـ  ناـهج  هرادا  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، شنیرفآ  ناـهج  ینادرگراـک  ینیوکت ، ریبدـت  زا  دوصقم  میزادرپ . یم  ینیوکت 
يا هناخراک  يدرف  ًالثم  تسا ، ریذپ  کیکفت  ثادحا  زا  ریبدت  يرـشب  ياهراک  رد  هک  تسا  تسرد  تساتکی . دنوادخ  لعف  نآ ـ  ثادـحا 

ریبدت هک  تسا  نیا  نآ  هتکن  و  تسا ، یکی  نادرگراک  راگدیرفآ و  شنیرفآ ، ملاع  رد  یلو  دـنک ، یم  هرادا  ار  نآ  يرگید  دزاس و  یم  ار 
یکرش رگا  هدوبن و  نانآ  ياهتما  هشقانم  دروم  تیقلاخ  رد  دیحوت  هلئسم  هک  دهد  یم  ناشن  ایبنا  خیرات  تسین . يرگـشنیرفآ  زا  ادج  ناهج 
میهاربا رـصع  ناکرـشم  تسا . هدـش  یم  شتـسرپ  تیدوبع و  نآ  عبت  هب  ملاع و  ینادرگراک  ریبدـت و  هب  طوبرم  ًاـعون  تسا ، هدوب  راـک  رد 

و دنناهج ، ّربدـم  بابرا و  دیـشروخ  ای  هام  هراتـس ، هک  دنتـشادنپ  یم  طلغ  هب  یلو  دنتـشاد ، داقتعا  قلاخ  کی  هب  اهنت  مالـسلا ) هیلع   ) لیلخ
طوبرم كرش  زاب  تسیز ، یم  میهاربا  زا  سپ  هک  زین ، فسوی  نامز  رد  هکنانچ  ( 1 .) تسا هدوب  هلئسم  نیمه  رد  نانآ  اب  زین  میهاربا  هرظانم 

يوگتفگ زا  بلطم  نیا  تسا ـ  هدرپس  نارگید  هب  ار  نآ  ینادرگراک  ناهج ، شنیرفآ  زا  سپ  ادخ  ییوگ  وت  تسا ـ  هدوب  تیبوبر  هلئسم  هب 
(. 39/ فسوی () ُراّهَقلا ُدِحاولا  ُهّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأَء  : ) دیوگ یم  نانآ  هب  هک  اجنآ  دیآ . یم  تسد  هب  وا  ینادنز  نابحاصم  اب  فسوی 

. دنتسناد یم  دوخ  ياهدوبعم  تسد  رد  ار  دوخ  تشونرس  زا  یتمسق  تلاسر  رصع  ناکرشم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  نینچمه 
دیامرف : یم  هکنانچ 

--------------
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/76ـ78 . ماعنا  . 1
ات دندیزگرب  دوخ  يارب  ینایادـخ  ادـخ ، زج  (: 81/ میرم () ًاّزِع ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِـهلآ  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتاَو   ) هحفص 45 -------------- 

ٌدنُج ْمَُـهل  ْمُـه  َو  ْمُهَرـْـصَن  َنوُعیطَتـْـسَی  ـال  َنورـَْـصُنی *  ْمُـهَّلََعل  ًۀـهلآ  هـّللا  ِنود  ْنـِم  اوُذــّختاو  :) دــیامرف یم  زین  دنــشاب . ناـنآ  تزع  هیاـم 
ناکرـشم یلو  دـنرادن ، ار  اهنآ  هب  نداد  يرای  ییاناوت  دنـسرب ، يزوریپ  هب  ات  دـندیزگرب  ار  ینایادـخ  ادـخ ، زج  /74ـ75 :) سی () َنورَضُْحم

رداق هک  دیتسرپ  یم  ار  ییاهزیچ  امـش  هک  دهد  یم  رادشه  ناکرـشم  هب  ددعتم  تایآ  رد  نآرق  دنـشاب . یم  اهتب  تمدـخ  رد  یهاپـس  ناسب 
ربمایپ رصع  ناکرـشم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تایآ  زا  هتـسد  نیا  دنناسرب . ینایز  دوس و  دوخ  ناگدننک  شتـسرپ  هب  زین  دوخ و  هب  دنتـسین 
رگنایب هک  اهنآ  ریاظن  تایآ و  نیا  دوب . اهتب  شتسرپ  هب  نانآ  هدنزیگنا  رما  نیاو  ( 1 ،) دنا هدوب  دوخ  نادوبعم  ندناسر  نایز  دوس و  هب  دقتعم 

هب طوبرم  روما  زا  یتمـسق  رد  تیقلاخ ، رد  دیحوت  هب  داقتعا  نیع  رد  نانآ  هک  تسا  یکاح  دـشاب ، یم  تلاسر  رـصع  رد  ناکرـشم  دـیاقع 
ار روبزم  هزیگنا  اهتب ، شتسرپ  زا  نانآ  يرادزاب  يارب  نآرق  . دنتسناد یم  رثؤم  روما  نآ  رد  ار  دوخ  ياهدوبعم  هدوب و  كرشم  قح ، تیبوبر 

شهوکن ار  ناکرشم  تایآ  زا  یخرب  رد  دنشاب . هتـشاد  یـشقن  نینچ  دنناوتب  هک  دننآ  زا  رتمک  امـش  ياهدوبعم  : دیوگ یم  دنک و  یم  لطاب 
ِهّللا ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  :) دنراد یم  تسود  ادخ  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هدرک و  ریوصت  دـننامه  ریظن و  دـنوادخ ، يارب  هک  دـنک  یم 

. دـنراد یم  تـسود  ادـخ  ناـسب  ار  ناـنآ  هدـیزگرب و  یناـیاتمه  ادـخ  يارب  مدرم  زا  یخرب  ینعی  ( 165/ هرقب () ِهّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًادادـْنَأ 
زا  هدش و  دراو  زین  ( 2  ) رگید تایآ  رد  ادخ ، يارب  ّدن »  » نداد رارق  رد  شهوکن 

--------------
. 9/ تلّصف ، 8/ رمز ، 33  / أبس ، 30/ میهاربا ، 21/ هرقب  . 2 . 55 ناقرف / 18 و  سنوی /  . 1

هحفص 46  -------------- 
ار اهنآ  تاماقم  نینچ  نتـشاد  لایخ  هب  سپـس  دندیـشیدنا ، یم  ادخ  نوئـش  دننام  ینوئـش  اهنآ  يارب  ناکرـشم  هک  دـیآ  یمرب  روبزم  تایآ 

نیا زا  دنتشادنپ ، یم  ادخ  لثم »  » و ریظن »  » و ّدن »  » تاهج زا  یخرب  زا  ار ، اهنآ  نوچ  نخس : رگید  هب  دندرک . یم  شتـسرپ  هتـشاد و  تسود 
یم نینچ  اهتب  دوخ و  شهوکن  رد  نانآ  هک  دنک  یم  لقن  زیخاتسر  زور  رد  ناکرـشم  نابز  زا  نآرق  دنتخادرپ . یم  اهنآ  شتـسرپ  هب  تهج 

يراکـشآ یهارمگ  رد  اـم  دـنگوس  اد  هـب خـ (: 98 /97 ـ ءار ـ عـش ( ) َنیَملاـعلا ِّبَِرب  ْمُکیوَُسن  ْذِإ  نیبـُم *  لالَـض  یفل  اـّنُک  ْنِإ  ِهّللاـَت  :) دـنیوگ
رصاعم ناکرشم  تهج  نیا  زا  تسا ، هدرتسگ  رایسب  قح  تیبوبر  هریاد  يرآ  میتفرگ . یم  ناسکی  ادخ  اب  ار  ( ناتب  ) اهامش هک  ینامز  ، میدوب

یم هکنانچ  دـندوب . دـحوم  ْناهج  یلک  ریبدـت  و  هتاما ، ایحا و  قزر ، نوچ  یمهم  روما  دروم  رد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخلوسر اـب 
ْنَم َو  ّیَحلا  َنِم  تِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَملا  َنِم  َّیَحلا  ُجِرُْخی  ْنَمَو  َراْصبَألا  َو  َعْمَّسلا  ُِکلْمَی  ْنَّمَأ  ضرَألا  َو  ءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  : ) دیامرف

بحاـص هک  تسیک  دـهد ، یم  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  تسیک  وگب  (: 31 سنوی () َنوُقَّتَت الَفَأ  ْلُقَف  هّللا  َنُولوُقَیَـسَف  ْرمَألا  ُرِّبَُدی 
ار شنیرفآ  رما  هک  تسیکو  دزاس ، یم  جراـخ  هدـنز  زا  ار  هدرم  و  هدرم ، زا  ار  هدـنز  هک  تسیک  تسا ، امـش  ياهمـشچ  اهـشوگ و  راـیتخا 

ُْلق ِهّلل  َنُولوُقَیَس  َنوُمَْلعَت * ُْمْتنُک  ْنِإ  اهِیف  ْنَم  َو  ضْرَألا  ِنَِمل  ُْلق  ( !؟ دینک یمن  اورپ  ارچ  سپ  ، وگب ادخ . دنیوگ : یم  یگمه  دنک ؟ یم  ریبدت 
هچنآو نیمز  وگب ، /84ـ87 .) نونمؤم () َنوُقَّتَت الَفَأ  ُْلق  ِهّلل  َنولوُقَیَـس  ِمیظَعلا *  ِشْرَعلا  ُّبَر  َو  ِْعبَـسلا  ِتاومَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ُْلق  َنوُرَّکَذـَت *  الَفَأ 

دیناد . یم  رگا  دییوگب )  ) تسیک نآ  زا  تسا  نآ  رد  هک 
هحفص 47  -------------- 

؟ تسیک گرزب  شرع  راگدرورپ  نامـسآ و  تفه  راگدرورپ  وگب  . دـیوش یمن  روآدای  ارچ  سپ  وگب  تسادـخ ، ِنآ  زا  دـنیوگ  یم  ًادَّکؤم 
رد میدـش ، رکذـتم  ًالبق  هک  سی ، میرم و  هروس  تایآ  مکح  هب  دارفا ، نیمه  یلو  دـینک !؟ یمن  اورپ  ارچ  سپ  وگب  ادـخ . دـنیوگ  یم  ًاعطق 

دنتشاگنا و یم  ناهج  تشونرـس  رد  رثؤم  ار  شیوخ  نادوبعم  نآ ، ریاظن  و  رفـس ، رد  رطخ  زا  تینوصم  گنج ، رد  يزوریپ  دننام  يدراوم 
دهاوخ رثؤم  نانآ  تعافش  دننک و  تعافش  ادخ  نذا  نودب  دنناوت  یم  نانآ  هک  دندوب  دقتعم  هتسناد و  نانآ  قح  ار  تعافش  هکنآ  رتنـشور 
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دننام رگید  روما  رد  یلو  دنـشاب ، دحوم  هتـسناد و  ادـخ  ِنآ  زا  ار  ریبدـت  روما ، یـضعب  رد  دارفا ، زا  یخرب  هک  درادـن  تافانم  نیاربانب  دوب .
اهنآ يراذگ  ریثأت  هب  هتسناد و  ییاهدوبعم  رایتخا  رد  ار  روما  زا  یخرب  يراد  هتشر  رـس  ریبدت و  ترفغم ، تزع و  و  نایز ، دوس و  تعافش ،
نیا زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ام  شتسرپ  دنتفگ : یم  دوخ  یتسرپ  تبو  يزرو  كرـش  هیجوت  يارب  ناکرـشم  یهاگ ، يرآ ، دنـشاب . دقتعم 

ام :) دـنک یم  لقن  نینچ  ناـنآ  زا  ار  هیجوت  نیا  نآرق  میناد .) یمن  رثؤم  دوخ  یگدـنز  رد  ار  اـهنآ  اـم  ینعی   ) میوش کـیدزن  ادـخ  هب  قیرط 
رد نانآ  هک  دوش  یم  روآدای  هیآ  لیذ  رد  یلو  میتسرپ . یمن  ادـخ  هب  ندـش  کیدزن  يارب  زج  ار  اهتب  یْفلُز :) ِهّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  ّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن 

تیاده ار  هشیپ  رفک  يوگغورد  ادـخ  (: 3/ رمز ( ) راّفَک ٌبِذاک  َوُه  ْنَم  يدْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  :) دـیامرف یم  هک  نانچ  دـنیوگ  یم  غورد  اعدا  نیا 
يارب یئزج ـ  یلک و  زا  معا  یهلا ـ  نذا  زا  لقتسم  ریبدت  هشیدنا  عون  ره  رب  نالطب  طخ  ندیشک  ینعم  هب  تیبوبر ، رد  دیحوت  اّما  دنک . یمن 

هب ریبدت  راصحنا  رطاخ  هب  تسا و  لقتـسم  ریبدـت  عون  ره  هشیدـنا  لاطبا  اب  نآرق ، يدـیحوت  قطنم  . تسا ناهج  ناسنا و  دروم  رد  ادـخ  ریغ 
درامش . یم  دودرم  ار  ادخ  ریغ  تدابع  ادخ ،

زا ادـج  تقلخ » هاگتـسد  ینادرگراک  ، » ناسنا ناهج و  دروم  رد  اریز  تسا : نشور  یبوبر  دـیحوت  لـیلد  هحفص 48  -------------- 
تیقلاخ و نایم  نشور  دنویپ  نیمه  تلع  هب  تسین . رتشیب  یکی  زین  اهنآ  ربدم  تسا  یکی  ناسنا  ناهج و  قلاخ  رگا  تسین و  نآ  شنیرفآ » »

دنک یم  یفرعم  ناهج  ّربدم  ار  دوخ  دروآ ، یم  نایم  هب  اهنامسآ  شنیرفآ  زا  نخـس  هک  اجنآ  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  ناهج  ریبدت 
ُرِّبَُدی یّمَـسُم  لَجَأل  يرجَی  ٌّلُک  رَمَقلا  َو  سمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِشْرَعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  اهَنوََرت  دَمَع  ِْریَِغب  تاومَّسلا  َعَفَر  يّذلا  ُهّللا  : ) دـیوگ یم  و 

ار هام  دیشروخ و  ،و  تشگ هریچ  تردق  ریرس  رب  هاگنآ  تشارفارب ، دوش  هدید  هک  ینوتس  نودب  ار  اهنامـسآ  هک  ییادخ  (: 2/ دعر ...() َرمَألا
ار شنیرفآ  رب  مکاح  ماظن  یگنهامه  رگید  هیآ  رد  تسا . شنیرفآ  رما  ربدـم  وا  دـننک ، یم  تکرح  نیعم  تقو  اـت  کـی  ره  دومن ، رخـسم 
زج ینایادـخ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا  (: 22/ ءایبنا ( ) اتَدَـسََفل ُهّللا  ّالِإ  ٌۀَِـهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  : ) دـیامرف یم  هتـسناد  ناهج  ربدـم  یگناگی  لیلد 
یم هفیظو  ماجنا  ادـخ » نذا  اب   » هک رگید  ياهربدـم  هب  داقتعا  اب  ریبدـت ، رد  دـیحوت  يرآ  دـییارگ . یم  یهاـبت  هب  ود  نآ  ماـظن  دوب ، هّللا " "

دوجو هب  تیبوبر ، رد  دیحوت  رب  دیکأت  نیع  رد  نآرق  اذل  درادن . تافانم  ، دنـشاب یم  ادـخ  تیبوبر  رهاظم  زا  يا  هولج  تقیقح  رد  و  دـننک ،
مود یس و  لصا  (. 79/ تاعزان () ًارمَأ ِتاّربدملاَف  :) دیامرف یم  هدرک  حیرصت  رگید  ناربدم 

نیا ربانب  تسا . عیرـشت  نیوکت و  ثیح  زا  ترخآو ، ایند  زا  معا  تاهج ، نوئـش و  هیلک  رد  ناـسنا  ناـهج و  هرادا  ناـمه  ریبدـت ، زا  دوصقم 
رشب  روما  ریبدت 

هحفص 49  -------------- 
عیرشت رد  ریبدت  دینک : هجوت  عیرشت ) رد  ریبدت   ) یبوبر دیحوت  مود  هجو  هب  کنیا  تساتکی . ِدنوادخ  ِنآ  زا  ًارصحنم  نوئش  مامت  رد 

( ینیوکت ریبدـت   ) تسوا تسد  رد  ناسنا  یگدـنز  شنیرفآ و  ناهج  ریبدـت  و  تسا ، ربدـم  هناگی  دـنوادخ  نیوکت  هنهپ  رد  هک  هنوگ  نامه 
تعافش و و  يرادربنامرف ، تعاطا و  يراذگنوناق ، نینقت و  ییاورنامرف ، تموکح و  زا  معا  زین ـ  تعیرـش  هب  طوبرم  روما  عون  ره  نینچمه 
، تیمکاـح رد  دـیحوت  يورنیزا  درادـن . ار  روما  نیا  رد  فرـصت  قح  وا  نذا  نودـب  سکچیه  و  تسوا ، راـیتخا  رد  یگمه  هاـنگ ـ ترفغم 
رب مکاح  ناونع  هب  ربمایپ  رگا  نیا  ربانب  دـنوش . یم  هدرمـش  ریبدـت  رد  دـیحوت  ياـه  هخاـش  زا  تعاـطا و ... رد  دـیحوت  عیرـشت ، رد  دـیحوت 
ادخ تعاطا  دـننام  وا  تعاطا  هک  دـشاب  یم  تلع  نیمه  هب  تسرد  تسا و  هدوب  راگدرورپ  نذا  هب  شنیزگ  نیا  هدـش ، هدـیزگرب  نیملـسم 
ْنِم اْنلَسْرَأ  ام  َو  :) دیامرف یم  زین  و  ( 80/ ءاسن ( ) َهّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوسرلا  ِعُِطی  ْنَم  :) دیامرف یم  تسادخ . تعاطا  نیع  هکلب  هدش ، هدرمـش  مزال 

تعاطا تموکح و  تقیقح ، رد  و  عاطم ، هن  دوب و  مکاح  هن  ربمایپ  دوبن ، یهلا  ناـمرف  نذا و  رگا  ، هچ (. 64/ ءاسن () ِهّللا ِنذِِإب  َعاُطِیلّالِإ  لوُسَر 
هک هچنآ  ریغ  هب  درادن  قح  سکچیه  تسا ، تیبوبر  نوئش  زا  فیلکت  نییعت  هک  اجنآ  زا  ًانمض  تسا . ادخ  تعاطا  تموکح و  هاگیلجت  وا 

شـشخب تعافـش و  نینچمه  (. 44/ هدـئام ( ) َنوُِرفاـکلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ُهّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  :) دـنک يرواد  تـسا  هداد  ناـمرف  ادـخ 
اَذ  ْنَم  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دنک ، تعافش  وا  نذا  نودب  دناوت  یمن  سکچیه  ،و  تسا ادخ  صتخم  قوقح  زا  ناهانگ 
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هحفص 50  -------------- 
دیرخ یمالسا ، هاگدید  زا  نیا ، ربانب  (. 28/ ءایبنا ( ) یضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْشَی  ال  :) دیامرف یم  زین  و  ( 255/ هرقب ( ) ِِهنْذِِإب ّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يّذلا 

نآ دراد ، زاب  یسک  زا  ار  يورخا  باذع  ای  دشورفب  ار  یتشهب  دناوت  یم  یبوبر  ماقم  زا  ریغ  يدرف  هکنیا  روصت  هب  ترفغم  قاروا  شورف  و 
لآ ( ) هّللا ّالِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَمَو  ْمِِهبُونُذـِل  اورَفْغَتْـساَف  :) دـیامرف یم  هک  نانچ  تسا ، ساـسا  یب  يراـک  دوب ، جـیار  تیحیـسم  رد  هک  هنوگ 

هکنآ رگم  دنادب  ربدم  عجرم و  اهنت  ار  ادخ  تعیرـش ، هب  طوبرم  روما  رد  دیاب  دحوم  درف  کی  دـش ،، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  (. 135/ نارمع
موس  یس و  لصا  دنیزگرب . ینید  فیلاکت  نایب  ییاورنامرف و  يارب  ار  یسک  ادخ  دوخ 

نیا يروآدای  رکذت و  یهلا  ناربمایپ  تثعب  زا  فده  انعم ، کی  هب  و  تسا ، ینامـسآ  عیارـش  مامت  نایم  كرتشم  لصا  تدابع ، رد  دـیحوت 
یتما ره  ناـیم  رد  (: 36/ لحن ( ) َتوُغاطلا اُوِبنَتْجاَو  َهّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اـْنثََعب  ْدََـقلَو  :) دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا ، هدوب  لـصا 

رد دـیحوت  هب  زامن  رد  ناناملـسم  همه  دـینیزگ . يرود  توغاط  شتـسرپ  زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  دـیوگب  مدرم  هب  ات  میتخیگنارب  ار  يربماـیپ 
وا ریغ  شتـسرپ  زا  درک و  شتـسرپ  ار  ادـخ  دـیاب  طقف  هکنیا  رد  نیارباـنب ، (. 5/ هحتافلا () ُدـُبْعَن َكاّیِإ  : ) دـنیوگ یم  هداد و  یهاوگ  تدابع 

ماجنا ایآ  هک  تسا  روما  زا  یخرب  هرابرد  دشاب  ینخس  رگا  درادن . تفلاخم  مه  رفن  کی  یلک  هدعاق  نیا  اب  تسین و  ینخس  تسج ، يرود 
هتخادرپ و تدابع  یقطنم  فیرعت  هب  دـیاب  هنیمز ، نیا  رد  یعطق  يرواد  هب  ندیـسر  يارب  هن ؟ ای  تسادـخ  ریغ  تدابع  قادـصم  اـهنآ  نداد 

یلمع  زا  دریگ  یم  رارق  شتسرپ  ناونع  تحت  هک  ار  یلمع 
هحفص 51  -------------- 

رد تسا و  كرش  مارح و  ایلوا  ایبناو و  ردام  ردپ و  شتسرپ  هک  تسین  يدیدرت  میزاس . ادج  دوش ، یم  ماجنا  میرکت  میظعت و  ناونع  هب  هک 
نونکا (. 23/ ءارسا () ًاناسحِإ ِنیَِدلاولِاب  َو  ُهاّیِإ  ّالِإ  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َکُّبر  یضَقَو  : ) دشاب یم  دیحوت  نیع  مزال و  نانآ  میظعت  میرکت و  لاح  نیع 

مدآ رب  هکئالم  هدجس  دننام   ) عقاوم یضعب  رد  لمع  کی  هنوگچ  و  تسیچ ، دزاس  یم  ادج  میرکت »  » زا ار  تدابع »  » هک يرـصنع  دید  دیاب 
تب كرـش و  نیع  اهتب ) ربارب  رد  هدجـس  دننام   ) رگید عقاوم  رد  لمع  نامه  یلو  هدوب  دـیحوت  نیع  ( فسوی رب  بوقعی  نادـنزرف  هدجـس  و 

ریغ زا  هک   ) شتسرپ تدابع و  ددرگ . یم  راکـشآ  تفرگ ، ماجنا  ریبدت  رد  دیحوت  هرابرد  ًالبق  هک  یثحب  زا  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ یتسرپ 
ای ناهج  تشونرـس  لقتـسم  روط  هب  وا  هک  داقتعا  نیا  اب  دنک  عوضخ  يدوجوم  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  تسا ) هدش  یهن  یفن و  ادخ 
رد عوضخ  رگا  یلو  تسا . ناسنا » ناهج و  کـلام   » و ّبر » ، » رگید ریبعت  هب  دراد و  تسد  رد  ار  ود  نآ  تشونرـس  زا  یـشخب  اـی  ناـسنا و 

ناسنا دروم  رد  یکین  ناسحا و  أشنم  ای  تمارک و  تلیضف و  بحاص  ادخ و  حلاص  هدنب  يو  هک  دریگ  تروص  رظن  نیا  زا  يدوجوم  لباقم 
ار ادخ  ریغ  تدابعو  كرـش  گنر  بوقعی ، نادنزرف  ای  ناگتـشرف  هدجـس  رگا  تدابع . هن  دوب  دهاوخ  میظعت  میرکت و  یلمع  نینچ  تسا ،
، لاـح نیع  رد  و   ) فسوی مدآ و  تمارک  اـب  هارمه  یلو  یگدـنب  تیدوبع و  هب  داـقتعا  اـب  روبزم  عوضخ  هک  دوب  نیمه  تلع  هب  تفریذـپن ،

یم هطباض  نیا  هب  هجوت  اب  نانآ . يراگدرورپ  تیبوبر و  هب  داقتعا  زا  هن  دوب ، هتفرگ  همـشچرس  ( یهلا هاگرد  رد  نانآ  يراوگرزب  تمارک و 
هک تسادیپ  درک . يرواد  تواضق و  دنراذگ  یم  یهلا  بّرقم  يایلوا  هب  هفرـشم  دـهاشم  رد  ناناملـسم  هک  یمیرکت  مارتحا و  هرابرد  ناوت 

ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تثعب  تدالو و  زور  رد  ینامداش  راهظا  ای  هسدقم  حیارض  ندیسوب 
هحفص 52  -------------- 

همـشچرس وا  تیبوبر  هب  داقتعا  نوچ  يروما  زا  زگره  و  دراد ، ار  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  تبحم  راـهظا  میرکت و  هبنج 
نید ناگرزب  روبق  رب  انب  نتخاس  تلاسر و  راثآ  ظفح  یهلا ، يایلوا  یثارم  حیادم و  رد  راعـشا  ندورـس  نوچ  یلئاسم  نینچمه  دریگ . یمن 

(; نانآ تیبوبر  هب  داقتعا  هن  ) تسا یهلا  يایلوا  هب  يدنمقالع  تبحم و  لامعا ، همـشچرس  اریز  تسین  كرـش  تعدب . هن  تسا و  كرـش  هن 
و دـشاب ، وا  نادـناخ  ربمایپ و  هب  تّدوم  تبحم و  موزل  لصا  نامه  هک  دراد  یثیدـح  ینآرق و  ياـنبم  روبزم  لاـمعا  اریز  تسین  زین  تعدـب 

تعدـب هب  طوبرم  شخب  رد  رما ، نیا  حیـضوت   ) تسا تدوم  نیا  زورب  زا  يا  هوـلج  تثعب ، تدـالو و  ياـهزور  رد  اـم  زیمآ  میرکت  لاـمعا 
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هکنیا اـهتب و  ینادرگراـک  تیبوبر و  هب  داـقتعا  زا  هک  دوـب  دورطم  یفنم و  تهج  نیا  زا  اـهتب  رب  ناکرـشم  هدجـس  ًـالباقتم  دـمآ .) دـهاوخ 
تسد رد  ار  تعافش  ترفغم و  تلذ و  تزع و  لقاال  نیکرشم  و  تفرگ ، یم  همشچرس  تسا ، اهنآ  تسد  رد  مدرم  تشونرـس  زا  یتمـسق 

دنتسناد . یم  اهنآ 
هحفص 53 -------------- 

دنوادخ تافص  موس : شخب 

موس شخب 
دیاقع تایلک 

هحفص 54   -------------- 2
هحفص 55  -------------- 

دنوادخ تافص 
مراهچو یس  لصا 

رد تشاد ، دهاوخن  دنوادخ  تاذ  هنک  كرد  هب  یهار  ناسنا  درادن ، يریظن  لثم و  تسا و  یهانتم  ریغ  یتقیقح  دـنوادخ  تاذ  هک  اجنآ  زا 
لامک هدـنهد  ناـشن  هک  تسا  یتافـص  لاـمج ، تافـص  زا  دوصقم  تخانـش . لـالج  لاـمج و  تافـص  قیرط  زا  ار  وا  ناوت  یم  لاـح  نیع 

زا رترب  ّلجا و  ادخ  هک  تسا  یتافص  زین  لالج  تافص  زا  دوصقم  نآ . ریاظن  رایتخا و  تایح ، تردق ، ملع ، دننام  تسا ، دنوادخ  يدوجو 
قلطم ینغ  لاعتم ، يادـخ  و  تسا ، فوصوم  یناوتان  زجعو و  یتساک ، صقن و  هناشن  تافـص  نیا  اریز  دوش ، فصو  اهنآ  هب  هک  تسا  نآ 
تافـص هنوـگ  نیا  هـلمج  زا  . نآ لاـثما  بـیکرت و  ، ناـمز رد  نـتفرگ  رارق  ناـکم ، نتـشاد  تینامـسج ، تـسا . بـیع  صقن و  ره  زا  هزنم  و 

مجنپ یس و  لصا  تسا . زیچ  کی  ود  ره  زا  دوصقم  هک  دوش ، یم  ریبعت  زین  یبلس  یتوبث و  هب  تافص ، عون  ود  نیا  زا  هاگ  . تسا
یهلا لامج  لالج و  تافص  تخانش  يارب  . تسا یحو  لقع و  سح ، قیاقح ، تخانش  هدمع  ياههار  هک  میدش  روآدای  تخانش  ثحب  رد 

زین 
هحفص 56  -------------- 

دنوادـخ قولخم  یگمه  هک  نآ ، رد  هتفهن  زومر  رارـسا و  شنیرفآ و  ناـهج  هعلاـطم  لـقع : هار  . 1 تفرگ . هرهب  هار  ود  نـیا  زا  ناوـت  یم 
ییاناوت و ییاـناد و  نودـب  تقلخ ، میظع  خاـک  ياـنب  درک  روصت  ناوت  یم  اـیآ  دـنک . یم  يربهر  ادـخ  يدوجو  تـالامک  هب  ار  اـم  تسا ،

توعد سفنا  قافآ و  ورملق  رد  ینیوکت  تایآ  هعلاطم  هب  هراب ، نیا  رد  لقع  مکح  دییأت  يارب  دیجم  نآرق  دـشاب !؟ هدـش  هتـشارفارب  رایتخا 
رد دـینیبب  دـینک و  زاـب  ار  دوخ  ناگدـید  وگب  (: 101/ سنوی () ِضرَـألا َو  ِتاومَّسلا  ِیف  اذ  اـم  اوُرُْظنا  ِلـُق  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  دـنک ، یم 

ادتبا هک ، هنوگنیدب  . دیامیپ یم  سح  کمک  هب  ار  هار  نیا  لقع  تعیبط ، ناهج  هعلاطم  رد  هتبلا  دراد ؟ دوجو  یقیاقح  هچ  نیمز  اهنامسآ و 
هار . 2 دریگ . یم  قلاـخ  لاـمج  تمظع و  هناـشن  ار  قولخم  یتفگـش  لـقع  هاـگنآ  دـنک ، یم  كرد  تفگـش  تروص  هب  ار  عوضوم  سح 
ًاعبط تسا ، ادـخ  بناج  زا  یگمه  ربمایپ  راتفگ  باتک و  هک  دـش  نشور  و  درک ، تاـبثا  ار  یحو  توبن و  یعطق ، لـیالد  هک  هاـگنآ  یحو :

فصو تافص  نیرترب  هب  ادخ  ، عجرم ود  نیا  رد  دشاب . ادخ  تافص  تخانـش  رد  رـشب  ياشگهار  دناوت  یم  هدمآ  تنـس  باتک و  رد  هچنآ 
یم هدنسب  مهم  دروم  کی  هب  هک  تسا  هدیدرگ  نایب  ادخ  يارب  تفـص  مسا و  نآرق 135  رد  هک  مینادب  تسا  یفاک  هنیمز  نیا  رد  و  هدـش ،
ُهّللا َوُه  َنوُکِرُْـشی *  اّمَع  ِهّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُملا  ُراّبَجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُملا  ُنِمْؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  يذـّلا  ُهّللا  َوُه  : ) مینک

هک ییادخ  تسا  وا  (. » /23ـ24 رشح () ُمیکَحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَألا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُحلا  ُءامْـسَألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِرابلا  ُِقلاخلا 
هزنم  میظعت . هتسیاش  نأشلا و  میظع  دنمتردق ، نابهگن ، بیقر و  شخب ، ینمیا  صقن ، زا  هزنم  ياورنامرف  تسین ; ییادخ  وا  زج 
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هحفص 57  -------------- 
نیمز اهنامسآ و  رد  هچنآ  رتوکین ، ياهمان  تسا  وا  يارب  رگتروص ، راگدیرفآ  تسوا  دنهد . یم  رارق  کیرـش  وا  يارب  هچنآ  زا  ادخ  تسا 

تافـص تخانـش  هرابرد  ثحب  زا  هک  یناسک  میوش ، روآدای  دیاب  اجنیا  رد  میکح .» دنمتردق و  تسا  وا  و  دـنیوگ ، یم  حـیبست  ار  وا  تسا 
دنک یم  تیادـه  نآ  هب  یحو  لقع و  هک  يدـنلب  فراعم  زا  ار  ناسنا  اریز  دنـشاب ، یم  هّلطعم »  » هورگ تقیقح  رد  دـننز  یم  زاـب  رـس  ادـخ 
اهنآ رد  ّربدت  هب  رما  نآرق و  رد  تافـص  همه  نیا  رکذ  دوب ، عونمم  فراعم  زا  هنوگ  نیا  هرابرد  وگتفگ  ثحب و  رگا  و  دنزاس ، یم  مورحم 

مشش یس و  لصا  تشادن . یموزل 
هک تسا  یتافص  تاذ ، تافص  زا  دوصقم  لعف . تافص  تاذ ;ب ـ  تافص  فلا ـ  دوش : یم  میسقت  مسق  ود  هب  رگید  هیواز  زا  ادخ  تافص 

. تایح تردق و  ملع و  دـننام  دوش ، یم  عازتنا  دـنوادخ  تاذ  ماقم  زا  حالطـصا  هب  و  تسا ، یفاک  تاذ  روصت  اهنآ  هب  دـنوادخ  فصو  رد 
، یگدننیرفآ دننام : دوش ، یم  فصتم  اهنآ  هب  وا ، زا  لعف  رودـص  هظحالم  اب  دـنوادخ  تاذ  هک  تسا  یتافـص  زین ، لعف  تافـص  زا  دوصقم 
هب یلعف  دنوادخ  زا  ات  رگید ، ترابع  هب  دنوش . یم  عازتنا  ادخ  زا  لعف  رودص  هب  هجوت  اب  یگمه  هک  نآ ، دـننام  یگدنـشخب و  یهد ، قزر 

قزر و  تقلخ و  رب  یتاذ  تردق  دنچره  دناوخ ، ناوت  یمن  لعفلاب  قزار  قلاخ و  ار  وا  دوشن  رداص  قزر  تقلخ و  مان 
هحفص 58  -------------- 

، دنریگ یم  همـشچرس  ادخ  یتاذ  تالامک  تاذ و  زا  دنوادخ ، لعف  تافـص  همه  هک  میوش  یم  روآدای  همتاخ  رد  دراد . ترفغم  تمحر و 
دنوادخ تاذ  تافص  تسا . یلعف  تالامک  نیا  همه  ءدبم  هک  تسا  یقلطم  لامک  ياراد  دنوادخ  ینعی 

ار نآ  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتمهم  تسا  هتـسیاش  یلعف ، یتاذ و  و  یبلـس ، یتوبث و  تافـص  هب  دـنوادخ  تافـص  میـسقت  زا  یهاـگآ  زا  سپ 
متفهو  یس  لصا  مییامن : حرطم 

هب ملع  رب  هوالع  لاعتم  يادخ  دـشاب . یم  تیاهن  یب  هدوب و  یلزا  تسوا ، تاذ  نیع  هکنیا  مکح  هب  ادـخ ، ملع  هدرتسگ  یلزا و  ملع  فلا ـ 
، دراد رایـسب  دـیکأت  تقیقح  نیا  رب  نآرق  تسا . هاـگآ  عوـقو  زا  دـعب  عوـقو و  زا  شیپ  یئزج ، یلک و  زا  مـعا  زین  تاذ  ياوساـم  هـب  تاذ ،
رد (. 14/ کلم ( ) ُریبَخلا ُفیطَّللا  َوُهَو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  ـالَأ  : ) دـیامرف یم  زین  و  ( 62/ توبکنع () ٌمیلَع ءیَـش  ِّلُِکب  َهّللا  َّنِإ  : ) دیامرف یم  هکنانچ 

هیلع  ) قداـص ماـما  هکناـنچ  تسا ، هدـش  دـیکأت  دـنوادخ  ملع  یگدرتسگ  تیلزا و  رب  ًارارک  مه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  ثیداـحا 
ناکم زا  وا  یهاـگآ  ( 1 .) ءایـشألا عیمجب  هملع  کلذک  هنّوک و  ام  دـعب  هب  هملعک  هنیوکت  لبق  ِناکملاب  ًاملاع  ْلَزَی  َْمل  دـیامرف : یم  مالـسلا )

تاقولخم . ءایشا و  مامت  هب  وا  ملع  لاونم  نیمه  هب  تسا و  نآ  تقلخ  زا  دعب  نآ  زا  وا  یهاگآ  ناسب  شنیرفآ  زا  شیپ 
--------------

، . 9 ثیدح باب 10 ، ،ص137 ، قودص دیحوت   . 1
هدرتسگ تردق  هحفص 59 ب ـ  -------------- 

تردـق یگدرتسگ  رب  نآرق  تسا . دودـحمان  قح ، ملع  دـننام  تسوا  تاذ  نیع  هکنیا  مکح  هب  هدوب و  یلزا  يو ، ملع  ناسب  ادـخ ، ییاناوت 
ءیَـش ّلُـک  یلَع  ُهـّللا  َناـک  َو  : ) دـیامرف یم  زین  و  ( 27/ بازحا ( ) ًاریدَـق ءیَـش  ّلُک  یلَع  ُهّللا  َناـک  َو  : ) دـیامرف یم  هدرک و  دـیکأت  دـنوادخ 

زا ایشا ، همه  (: 1 « ) ۀَطاحإ ًاْکُلم و  ًاناْطلُـس و  ًةرُدق و  ًاْملِع و  ءاوس  هل  ُءایـشألا  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  (. 45/ فهک () ًارِدَتْقُم
ورملق زا  تاذـلاب  لاحم  عنتمم و  يایـشا  داجیا  رگا  ًانمـض  دـنناسکی . اهنآ ، رب  دـنوادخ  هطاحا  تیکلاـم و  طلـست و  تردـق و  شناد و  رظن 
یتسه ققحت و  تیلباق  هک  تسا  عنتمم  ییاسران  تلع  هب  هکلب  تسین ، قح  تردق  ییاسران  تلع  هب  تسا ، نوریب  دنوادخ  هرطیـس  تردق و 

نینچ دش  لاؤس  تاعنتمم  داجیا  هرابرد  وا  زا  هک  هاگنآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایقتم  يالوم  تسا .) لباق  رد  صقن  حالطـصا ، هب  (و  درادن ار 
هچنآ و  تسا ، یناوتان  زجع و  زا  هتساریپ  لاعتم  دنوادخ  ( 2 «.) نوکی ینتلأس ال  يذلاو  زجعلا  یلإ  بسنی  یلاعت ال  كرابت و  هّللا  َّنإ  : » دومرف

تایح ج ـ  تسین . یندش  يدرک  لاؤس  نآ  زا  هک 
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تایح لیالد  اج  نیمه  زا  و  تسا ، هدـنز  دوجوم  ياهیگژیو  زا  نیـشیپ  فصو  ود  اریز  تسه ، زین  هدـنز  ّیح و  ًاعطق  اـناوت ، اـناد و  يادـخ 
صقن  هنوگره  زا  تافص ـ  ریاس  ناسب  دنوادخ : رد  تایح  تفص  هتبلا  دوش . یم  نشور  زین  یهلا 

--------------
ثیدح 9 . باب 9 ، ص133 ، قودص ، دیحوت   . 2 ثیدح 15 . باب 9 ، قودص ، دیحوت   . 1

هحفص 60  -------------- 
تاذلاب ّیح  وا  هک  اجنآ  زا  هچ ، دشاب . یم  هزنم  تْوَم ) ضورع  نوچمه  ) نآ دننام  ناسنا و  رد  تفص  نیا  تایصوصخ  زا  و  تسا ، هتساریپ 

هب تسا  صقن  یعون  هک  توم  ًاعطق  تسا ، قلطم  لاـمک  دـنوادخ  دوجو  نوچ  رگید ، تراـبع  هب  و  درادـن . هار  وا  تحاـس  هب  گرم  تسا ،
رایتخا هدارا و  د ـ  (. 58/ ناقرف () ُتوُمَی يّذلا ال  ِّیَحلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  تشاد . دهاوخن  هار  وا  تاذ 

رگاو دهد  ماجنا  دهاوخب  رگا  هک  ) دوخ لعف  رد  راتخم  دـیرم و  ِلعاف  هکنانچمه  تسا . هاگآان  لعاف  زا  رتلماک  شیوخ ، لعف  زا  هاگآ  لعاف 
هتکن هب  هجوت  اب  دنیزگرب . ار  كرت  ای  لعف  فرط  کی  دـیاب  اهنت  ریزگان  هک  تسا  روبجم  رطـضم و  لعاف  زا  رتلماک  دـهدن ) ماجنا  دـهاوخن 

روبجم هن  تسا ، راتخم  لعاف  یبوبر  تاذ  هک  تفگ  دیاب  ًاعبط  تسا ، یتسه  هنهپ  رد  لعاف  نیرتلماک  ادـخ  هک  رما  نیا  هظحالم  زین  و  قوف ،
ناسنا رد  فورعم  يانعم  هب  هدارا ، تسا . وا  ندوب  راتخم  دوصقم  تسا  دیرم  ادخ  مییوگ  یم  رگاو  تاذ ، هیحان  زا  رطـضم  ای  ریغ  بناج  زا 

اطخ و زا  يریگولج  يارب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ثیداحا  رد  يور  نیا  زا  . درادن هار  یهلا  تاذ  رد  تسا ، ثداح  یجیردت و  يرما  هک 
تـسا ینورد  یتلاح  ناسنا  هب  طوبرم  هدارا  : » دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدـش  یقلت  لعف  ققحت  ماجنا و  نیع  قح  هدارا  صاخـشا ، فارحنا 
نشور نایب  نیا  زا  ( 1 .) ددرگ ثداح  وا  رد  یتلاح  نینچ  هکنآ  نودب  تسا  لعف  داجیا  ادـخ  هدارا  اّما  دوش ، یم  ماجنا  لعف  نآ  لابند  هب  هک 

یم هکناـنچ  تـسا . لـعف  تافـص  زا  ندیـشخب ، یتـسهو  داـجیا  ینعم  هـب  یلو  هدوـب ، تاذ  تافــص  زا  راـیتخا ـ  ینعم  هـب  هدارا ـ  هـک  دـش 
یم وا  هب  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاگره  هک  تسا  نیا  اـهنت  وا  ناـمرف  (. » 82/ سی () نوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  دارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اّمنِإ  :) دـیامرف

دوش .» یم  دوجوم  هلصاف  الب  زین  نآ  شاب » دوجوم  » دیوگ
--------------

.1/109: یفاک  . 1
دنوادخ لعف  تافص  هحفص 61 

هـس اجنیا  رد  میدرگ . انـشآ  زین  لعف  تافـص  زا  یخرب  اب  تسا  هتـسیاش  میدش ، انـشآ  تاذ  تافـص  هب  طوبرم  بلاطم  سوؤر  اب  هک  نونکا 
متشهو یس  لصا  تمکح . قدص ;3 . ملکت ;2 . . 1 مینک : یم  یسررب  ار  تفص 

ْنَأ رَشَِبل  َناک  ام  َو  :) دیامرف یم  زین  و  (. 164/ ءاسن () ًامیلکَت یسُوم  ُهّللا  َمَّلَک  َو  :) دیامرف یم  هدرک  فصو  ملکت  تفص  هب  ار  ادخ  میرک  نآرق 
قیرط زا  رگم  دیوگب  نخس  يو  اب  لاعتم  يادخ  هک  دسرن  ار  رـشب  (: 51/ يروش () ًالوُسَر َلِسُری  َْوأ  باجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًاـیْحَوّالِإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی 
هرابرد نخس  تسین ، یکـش  تسا  ادخ  تافـص  زا  یکی  ملکت  هکنیا  رد  نیاربانب  دتـسرفب . يو  دزن  یلوسر  هکنآ  ای  هدرپ ، سپ  زا  ای  یحو ،
ناسنا رد  هک  یتروص  نآ  هب  ملکت  تسادیپ  هچ ، لعف ؟ تافص  زا  ای  تسا  دنوادخ  تاذ  تافص  زا  تفـص ، نیا  هکنیا  تسا و  نآ  تقیقح 

يارب  تسا  دوجوم 
هحفص 62  -------------- 

هعجارم نآرق  دوخ  هب  زین  نآ  تقیقح  مهف  يارب  تسا  مزال  هدـمآ ، دـیجم  نآرق  رد  ملکت  فصو  هک  اجنآ  زا  تسین . روصت  لباق  دـنوادخ 
ّالإ هّللا  ُهمِّلَُکی  ْنَأ  رَـشَِبل  َناک  ام  َو  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  وحن  هس  هب  ، میدید هکنانچ  ار ، شیوخ  ناگدنب  اب  ادخ  ملکت  نآرق  مینک .

نخس وا  اب  ادخ  هک  تسین  نکمم  رشب  يارب  (: 51/ يروش ( ) ٌمیکَح ٌّیلع  ُهَّنا  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیحوُیف  ًالوُسر  َلسُریْوَأ  باجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًاّیحَو 
رـشب هک  يا  هنوگ  هب  هدرپ ، تشپ  زا  باـجِح :) ِءارَو  ْنِم  َْوأ  . ) 2 بلق . هب  ماهلا  ًایْحَو :) ّـالِإ  . ) 1 ریز : هناـگ  هس  قرط  زا  یکی  زا  رگم  دـیوگب 
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یلوسر ًالوُسَر :)... َلِـسُری  َْوأ  . ) 3 تسا . هدوب  نینچ  یـسوم  اب  ادـخ  نتفگ  نخـس  هکناـنچ  دـنیب ، یمن  ار  وا  یلو  دونـش  یم  ار  ادـخ  نخس 
یمالک يو  هک  تسا  هدش  نایب  تروص  نیا  هب  ادخ  میلکت  هیآ  نیا  رد  دـیامن . یحو  وا  هب  راگدرورپ  نذا  هب  ات  دتـسرف  یم  ار  يا ) هتـشرف  )

دوش و یم  اقلا  ربمایپ  بلق  هب  ًامیقتسم  مالک  هاگ  تسخن ، تروص  رد  ًانمض  . هتـشرف هطـساو  هب  هاگ  هطـساو و  نودب  هاگ  دنک ، یم  داجیا  ار 
کی نیا  تسا . دنوادخ  لعف  تافـص  زا  هدوب و  مالک  داجیا  ینعم  هب  ملکت  تروص  هس  ره  رد  و  دسر ، یم  وا  بلق  هب  شوگ  قیرط  زا  هاگ 

یم هکنانچ  درامـش ، یم  دوخ  تاملک »  » ار ناـهج  تادوجوم  ادـخ  : هکنیا رگید  ریـسفت  نآرق ; ییاـمنهار  کـمک  هب  ادـخ  ملکت  زا  ریـسفت 
ایرد رگا  وگب  (: 109/ فهک ( ) ًادَدَم ِهْلثِِمب  اْنئِج  ول  َو  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  ّیبَر  ِتاملَِکل  ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناک  َْول  ُْلق  : ) دـیامرف

دسرب ، نایاپ  هب  مراگدرورپ  تاملک  هکنآ  زا  شیپ  دریذپ  یم  نایاپ  ایرد  ددرگ ، بّکرم  مراگدرورپ  تاملک  نتشون  يارب 
هحفص 63  -------------- 

یهلا تاذزج  هک  تسا  ادـخ  ياه  هدـیرفآ  تاـملک ،»  » زا دوصقم  هیآ ، نیا  رد  میرواـیب . نآ  کـمک  هب  ار  يو  دـننامه  رگید  ییاـیرد  ولو 
اهاْقلَأ ُُهتَِملَک  َو  : ) دیامرف یم  هدناوخ و  « هّللا ۀملک   » ار حیسم  ترـضح  يا  هیآ  رد  نآرق  هکنیا  هاوگ  هب  تسین ، اهنآ  شرامـش  هب  رداق  یـسک 

یم هدرک  ریــسفت  وا  لـعف  داـجیا و  هـب  ار  ادــخ  مــالک  دوـخ  نانخــس  زا  یکی  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) ناــنمؤم ریما  (. 171/ ءاـسن () مَیْرَم یلإ 
ار يزیچ  (: 1 «) هّلثم هأشنأ و  هنم  لعف  هناحبـس  هُمالک  اّمنإ  و  عَمُْـسی ، ءادنب  الو  عَْرُقی  توصب  ال  نوکیف ، نک )  ) هنوک دارأ  نمل  لوقی  :» دیامرف

يادـن و  هدـنبوک ، يادـص  اب  وا  نتفگ  یلو  دوش ، یم  دوجوم  سپ  شاب » :» دـیوگ یم  يو  هب  دـناشوپب ، يورب  یتسه  سابل  دـهاوخ  یم  هک 
هک نیا  هجیتن  دشخب . یم  تینیع  ققحت و  نآ  هب  دروآ و  یم  دوجوهب  مدع  زا  ار  دوجوم  تسا ، وا  زا  یلعف  ادخ  نخـس  تسین ، هدش  هدـینش 
هیآ هکنانچ  دـشاب  تیقلاخ  ینعم  هب  هچ  و  درک ، هراشا  نآ  هب  تسخن  هیآ  هکنانچ  دـشاب  وا  نتفگ  نخـس  ینعم  هب  هچ  ادـخ ،» ندوب  ملکتم  »

مهن یس و  لصا  تاذ . تافص  زا  هن  تسا  لعف  تافص  زا  مّلکت  تروص  ود  ره  رد  دومن ، هراشا  نآ  هب  مود 
ادـخ مـالک  هک  ددرگ  یم  تباـث  ًانمـض  دـش ، نشور  تسا  یلوا  زا  معا  یمود  هک  ریـسفت  ود  هب  ادـخ  مـالک  تیعقاو  هک  هتـشذگ  ثحب  زا 

اب دوب . دهاوخ  ثداح  يرما  ملکت »  » هجیتن رد  هدوب و  ثداح  ادـخ  لعف  ًاعبط  تسا و  لعف  نامه  وا  مالک  اریز  تسین . میدـق  تسا و  ثداح 
، مییوگ یمن  قولخم »  » ادـخ مالک  هب  دـیاین ، شیپ  یمهافت  ءوس  هکنیا  روظنم  هب  زین  بدأ و  تیاعر  يارب  تسا ، ثداـح  ادـخ  مـالک  هکنآ 

ادخ قولخم  هّللا  يوس  ام  ًاعبط  مینک ، رظن  فرـص  تهج  نیا  زا  رگا  ّالا  و  دـننک . ریـسفت  یگتخاس  و  لوعجم »  » ینعم هب  ار  نآ  اسب  هچ  اریز 
رفعج  نب  نامیلس  تسا . وا  هدیرفآ  هدوب و 

--------------
هبطخ 184 . هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 64  -------------- 
یم نم  تفگ : خساپ  رد  ترـضح  تسا ؟ قولخم  نآرق  ایآ  مدیـسرپ : ( مالـسلا امهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  متفه  ماما  زا  دـیوگ : یم  يرفعج 
مان هب  يا  هلئسم  ق  لاس 212 ه .ـ رد  موس  نرق  لیاوا  رد  هکنیا  نآ  میریزگان و  يا  هتکن  رکذ  زا  اجنیا  رد  ( 1 .) تسا ادخ  مالک  نآرق  میوگ 

ندوب میدق  نارادفرط  هکیلاح  رد  دیدرگ ، يّداح  یگتسد  ود  فالتخا و  هیام  هدش و  حرطم  نیملسم  نایم  رد  نآرق ، ندوب  ثداح  ای  میدق 
قبط ثداح و  ًاملسم  نآرق  اهنآ  زا  یخرب  قبط  هک  تسا  راک  رد  یتالامتحا  اجنیا  رد  اریز  دنتشادن ، دوخ  ياعدا  يارب  یتسرد  هیجوت  نآرق 

زا نیما  لیئربج  هک  تسا  یتاملک  اـی  و  دوش ، یم  توـالت  هک  تسا  نآرق  تاـملک  نآرق و  باـتک  دوصقم ، رگا  تسا . میدـق  رگید  یخرب 
هک تسا  ینآرق  تایآ  یناعم  میهافم و  دوصقم  رگا  و  تسا ، ثداـح  اـهنیا  همه  ًامّلـسم  دومن ، لزاـن  ربماـیپ  بلق  هب  درک و  تفاـیرد  ادـخ 

و تسناد . میدق  ناوت  یمن  زین  ار  اهنآ  تسا ، ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تاوزغ  و  ناربمایپ ، صصق  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یتمـسق 
زا ریغ  ملع  یلو  تسا ، وا  تاذ  تافـص  زا  میدـق و  ادـخ  ملع  ًاملـسم  تسا ، ینعم  ظـفل و  رظن  زا  نآرق  هب  ادـخ  ملع  دوصقم ، رگا  هرخـألاب 

ملهچ لصا  تسا . مالک 
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زین رما  نیا  لیلد  درادـن . هار  وا  راتفگ  رد  بذـک  هبئاـش  تسا و  وگتـسار  دوخ  راـتفگ  رد  ینعی  تسا ، قدـص »  » دـنوادخ تافـص  زا  یکی 
، رگید ریبـعت  هب  تسا . هتـساریپ  اـهنیا  هـمه  زا  ادـخ  و  تـسا ، ناـیوسرت  نازجاـع و  نادـنمزاین ، نـالهاج ، هویـش  غورد  اریز  تـسا ، نـشور 

تسا . هزنم  حیبق  لعف  زا  دنوادخ  تسا و  حیبق  ییوگغورد 
--------------

ثیدح 2 . وهام ، نآرقلا  باب  ص 223 ، قودص ، دیحوت   . 1
مکی لهچ و  لصا  هحفص 65  -------------- 

، ًالّوا هک : تسا  نیا  دـنوادخ  ندوب  میکح  زا  دوصقم  تسا . وا  ياهمان  زا  میکح  هکنانچ  تسا ، تمکح  دـنوادخ ، لامک  تافـص  زا  یکی 
، تسخن ینعم  هاوگ  تسا . هزنم  ثبع  اوران و  ياهراک  ماجنا  زا  دـنوادخ  ًایناث ، تسا . رادروخرب  لامک  ناـقتا و  تیاـهن  زا  دـنوادخ  لاـعفا 

يِذـّلا ِهّللا  َْعنُـص  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هتـشارفارب  نسحا  وحن  هب  ار  تقلخ  میظع  خاک  هک  تسا  شنیرفآ  ناهج  زیگنا  تفگـش  ماظن 
یم هک  تسا  هیآ  نـیا  زین  مود  ینعم  هاوـگ  تـسا . هدـیرفآ  نـقتم  وـحن  هـب  ار  زیچ  ره  هـک  ییادـخ  شنیرفآ  (: 88/ لمن ( ) ءْیَـش َّلُک  َنَْقتَأ 

لطاـب هـب  دراد ، رارق  ود  نآ  ناـیم  رد  هـک  ار  هـچنآ  نـیمز و  نامــسآ و  ص/27 :) () ًالطاب امِهَْنَیب  ام  َو  َضرألاو  َءاـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم  :) دـیامرف
هتساریپ یگدوهیب  ثبع و  زا  هدوب و  رادروخرب  لامک  زا  دیاب  زین  وا  لعف  تسا و  قلطم  لامک  دنوادخ  نیا ، زا  هتـشذگ  میدیرفاین . هدوهیب ) )

دشاب .
هحفص 66  -------------- 

دنوادخ یبلس  تافص 
مودو لهچ  لصا 

تسا لامک  خنس  زا  هک  هچنآ  لالج . تافص  لامج و  تافص  تسا : عون  ود  رب  یهلا  تافص  هک  میدش  روآدای  دنوادخ  تافص  میسقت  رد 
زا فده  دراد . مان  یبلس  تافص  ای  لالج  تافـص  دشاب  یم  صقن  خنـس  زا  هک  هچنآ  و  دوش ، یم  هدناوخ  یتوبث  تافـص  ای  لامج  تافص 
هک یفـصو  ره  زا  تسا  قلطم  لامک  ینغ و  هکنیا  مکح  هب  ادـخ  تاذ  تسا . يدـنمزاین  صقن و  زا  دـنوادخ  تحاس  هیزنت  ، یبلـس تاـفص 

لحم تسین ، ینامـسج  مسج و  ادخ  دنیوگ : یم  یمالـسا  ناملکتم  تهج ، نیا  زا  دشاب . یم  هتـساریپ  دـشاب ، يدـنمزاین  صقن و  زا  یکاح 
هلمج زا  تسا . تادوجوم  يدـنمزاین  صقن و  اب  مزالم  تایـصوصخ ، نیا  همه  اریز  دـنک ، یمن  لولح  زین  يزیچ  رد  و  تسین ، يزیچ  يارب 

ققحت نآ  رد  تیؤر  يارب  مزال  طیارـش  هک  تسا  نیا  ندوب  یئرم  همزال  اریز  تسا ، ندوب  یئرم  تسا  صقن  زا  یکاح  هک  يرگید  تافص 
هلصاف ج ـ  دباتب . نآ  رب  يرون  حالطصا  هب  دشاب و  هتشادن  رارق  یکیرات  رد  ب ـ  دریگ . رارق  یصاخ  تهج  ناکم و  رد  فلا ـ  لیبق : زا  دبای 

دشاب . هتشاد  دوجو  وا  هدننیب و  نایم  ینیعم 
، نیا زا  هتـشذگ  رترب . يادـخ  هن  تسا ، يداـم  ینامـسج و  دوجوم  راـثآ  زا  طیارـش  نیا  هک  تسا  نشور  هحفص 67  -------------- 
طاحم و طیحم ، ِدـنوادخ  تسخن  تروص  رد  نآ ; زا  یخرب  ای  تسا ، یئرم  وا  دوجو  عومجم  ای  تسین : نوریب  تلاـح  ود  زا  یئرم  يادـخ 

تیؤر هب  طوبرم  دش  هتفگ  هچنآ  تسا . ناحبـس  دنوادخ  نأش  نود  ود ، ره  .و  تسا ازجا ; ياراد  مود  تروص  رد  و  دوب ، دـهاوخ  دودـحم 
ناکما رد  و  تسا ، نوریب  ثحب  عوضوم  زا  دیآ  یم  تسد  هب  لماک  نامیا  وترپ  رد  هک  ینطاب  دوهش  یبلق و  تیؤر  هدوب و  يرصب  یّـسح و 

يادخ ایآ  درک : ضرع  ماما  هب  مالـسلا ،) هیلع  ) نانمؤم ریما  نارای  زا  ینامی ، بلعذ  تسین . دیدرت  ياج  یهلا  يایلوا  يارب  نآ  عوقو  هکلب  و 
: دومرف ماما  ینیب ؟ یم  ار  وا  هنوگچ  دیـسرپ : لئاس  هاگنآ  متـسرپ . یمن  منیب  یمن  هک  ار  يزیچ  نم  تفگ : خساپ  رد  ماما  يا ؟ هدید  ار  دوخ 

تقیقح وترپ  رد  اهلد  اما  ، دنیب یمن  ار  وا  يرهاظ  ناگدید  (: 1 «) نامیإلا ِقئاقحب  ُبولقلا  هکردت  نکل  نایعلا و  ةدهاشمب  نویُعلا  هکردـت  «ال 
یتقو تسا . هدرک  یفن  ار  تیؤر  ناکما  تحارـصب  زین  نآرق  رـس ،، مشچ  اب  دنوادخ  تیؤر  یلقع  عانتما  زا  هتـشذگ  دـننیب . یم  ار  وا  نامیا 

یم هکناـنچ  دونـش ، یم  یفن  باوج  دـنک ، یم  تیؤر  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  لیئارـسا ) ینب  رارـصا  هب  ( ) مالـسلا هیلع   ) یـسوم ترـضح 
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زگره تفگ : ادخ  مرگنب ، وت  هب  ات  امنب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادخ  تفگ  یسوم  (: 143/ فارعا () یناَرت َْنل  َلاق  َکیلِإ  ْرُظنَأ  ینِرَأ  ِّبَر  :) دیامرف
نآرق  ارچ  سپ  تسین ، نکمم  ادخ  تیؤر  رگا  دوش  لاؤس  تسا  نکمم  ینیب . یمن  ارم 

--------------
هبطخ 179 . هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 68  -------------- 
رد /22ـ23 :) تمایق () ٌةرظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةرِضان *  ِذئَموَی  ٌهوُجُو  :) دیامرف یم  هکنانچ  دنرگن ، یم  وا  هب  هتـسیاش  ناگدنب  تمایق  زور  دیامرف : یم 

دنوادخ تمحر  راظتنا  همیرک ، هیآ  رد  ندرک  هاگن  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  خساپ  دنرگن . یم  ادـخ  يوس  هب  باداش  ییاه  هرهچ  زور  نآ 
هب باداش  ياهتروص  دیوگ : یم  دهد و  یم  تبسن  اه  هرهچ  هب  ار  هاگن  . 1 دراد : دوجو  بلطم  نیا  رب  دهاش  ود  تایآ  دوخ  رد  اریز  تسا ،

هرابرد هروس  نیا  رد  . 2 اهتروص . هب  هن  دوش ، هداد  تبـسن  اهمـشچ  هب  ندید  دوب  مزال  ، دوب ادخ  ندید  دوصقم  رگا  و  دـنرگن ، یم  وا  يوس 
هدرک نایب  ةرظان ) اّهبر  یلِإ  :) هلمج اب  ار  اـهنآ  شاداـپ  دـنراد و  باداـش  ناـشخرد و  هرهچ  هک  یهورگ  تسا : هدـش  هتفگ  نخـس  هورگ  ود 

. تـسا هدرک  رکذ  ( 25/ تمایق () ٌةَِرقاـف اـِهب  َلَـعُْفی  ْنأ  ُّنُظَت  : ) هلمج اـب  ار  اـهنآ  رفیک  دـنراد و  هدزمغو  هتفرگ  يا  هرهچ  هک  یهورگ  ،و  تسا
راظتنا رد  ًاعبط  دـش و  دـهاوخ  اـهنآ  هجوتم  ینکـشرمک  باذـع  هک  دـنناد  یم  هورگ  نیا  هکنیا ، نآ  و  تسا ، نشور  مود  هلمج  زا  دوصقم 

ناگدـنراد هکنیا ، نآ  و  تفای ، تسد  تسخن  هیآ  زا  دوصقم  هب  ناوت  یم  هورگ ، ود  نیا  نایم  هلباـقم  هنیرق  هب  دوب . دـنهاوخ  یباذـع  نینچ 
نآ يارب  . تسا تمحر  راظتنا  زا  هیانک  دنرگن  یم  ادخ  يوس  هب  دیوگ  یم  هکنیا  و  دنـشاب ، یم  ادـخ  تمحر  راظتنا  رد  باداش  ياه  هرهچ 
وا زا  ینعی  تسا ، يرگید  تسد  هب  شمـشچ  ینالف  دنیوگ : یم  یـسراف  نابز  رد  دراد ، دوجو  يرایـسب  دـهاوش  یـسراف  یبرع و  نابز  رد 

عوضوم نامه  رد  هک  ار  یهباشم  تایآ  دیاب  هکلب  درک ، افتکا  هیآ  کی  هب  دـیابن  ًالوصا  نآرق  تایآ  ریـسفت  رد  هوالعب  دراد . کمک  راظتنا 
زا  دروآ و  درگ  اجکی  رد  دنا  هدش  دراو 

هحفص 69  -------------- 
يروآدرگ تنـس  نآرق و  رد  نآ  هب  طوبرم  تاـیآ  عومجم  رگا  زین  تیؤر  عوضوم  رد  تفاـی . تسد  هیآ  یقیقح  موهفم  هب  اـهنآ  عوـمجم 

ترـضح طسوت  تیؤر  تساوخرد  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیمه  زا  ًانمـض  ددرگ . یم  نشور  مالـسا  رظن  زا  دنوادخ  تیؤر  عانتما  دـنوش ،
مه ار  ادخ  ینک ، یم  لقن  يونـش و  یم  ار  ادخ  يادـص  هک  هنوگ  نیمه  دـنتفگ : یم  هک  تسا  هدوب  لیئارـسا  ینب  رارـصا  تلع  هب  یـسوم ،

ْمِْهیَلَع َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َکـُلَأْسَی  (، ) 55/ هرقب () ًةَرْهَج َهّللا  يََرن  یّتَح  َکـَل  َنِمُْؤن  َْنل  یـسُوم  اـی  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  :) نک فصو  اـم  يارب  نیبب و 
درک و تیؤر  تساوخرد  یسوم  ترضح  يورنیا  زا  (. 153/ ءاسن () ًةَرْهَج َهّللا  اَنِرَأ  اُولاَقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یسُوم  اُولَأَس  َدَقَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباتِک 
(: 143/ فارعا ...() یناَرت َْنل  َلاق  َْکیلِإْرُْظنَأ  ینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یـسُوم  َءاج  اَّمل  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دینـش ، یفنم  خساپ 
وت هب  ات  نایامنب  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ  تفگ : یـسوم  تفگ ، نخـس  وا  اب  شراگدرورپ  دـمآ و  ام  هاـگ  هدـعو  هب  یـسوم  هک  هاـگنآ 

ینیب .... یمن  ارم  زگره  دومرف : ادخ  مرگنب ،
هحفص 70  -------------- 

يربخ تافص 
موس لهچ و  لصا 

يرواد دنوادخ  دروم  رد  اهنآ  یفن  ای  تابثا  رب  لقع  هک  دندوب  یتافص  عون  زا  یگمه  ملکت ) زج   ) دش نایب  یهلا  تافـص  زا  نونکات  هچنآ 
دی . 1 دـننام : تسین . اهنآ  يارب  يرگید  كردـم  لـقن ، زج  هک  تسا  هدـش  دراو  ثیداـحا  نآرق و  رد  تافـص  هتـشر  کـی  یلو  درک ، یم 
یم تعیب  ادـخ  اب  عقاو  رد  دـننک ، یم  تعیب  وت  اـب  هک  ناـنآ  (: 10/ حتف ( ) ْمِهیدـیَأ َقوَف  ِهّللاُدَـی  َهّللا  َنوُِعیاُبی  اّمنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیذـّلا  َّنِإ  :) هّللا

(: 115/ هرقب () ٌمِیلَع ٌعِساو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبْرغَملا  َُوقِرْشَملا  ِهّلل  َو  : ) هّللا هجو  . 2 تسا . اهنآ  تسد  يالاب  ادخ  تسد  دننک ،
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اناد و  هدرتسگ ) وا  تمحر  ای  و   ) طـیحم ادـخ  تاذ  تسا ، اـجنآ  ادـخ  دـینادرگب ، يور  وس  ره  هب  سپ  تسا ، ادـخ  نآ  زا  برغم  قرـشم و 
یَلَع ُنمْحَّرلا  : ) شرع رب  ءاوتـسا  . 4 زاسب . ار  یتشک  ام  میلعت  تراـظن و  اـب  (: 37/ دوه () اِنیْحَو َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُفلا  ِعَنْـصاو  :) هّللا نیع  . 3 تسا .

رگید . ياه  هنومنو  . تفای الیتسا  شرع  رب  ادخ  (: 5/ هط () يوَتْسا ِشْرَْعلا 
هب مزـال  تسا . هداد  ربخ  نآ  زا  لـقن  طـقف  هک  تسا  نیا  دـنیوگ  یم  هیربخ  تافـص  ار  اـهنیا  هکنیا  تلع  هحفص 71  -------------- 
هک تسا  هیبشت  میسجت و  نآ  همزال  اریز  دومن ، لمح  نآ  یفرع  يانعم  رب  ار  تافص  نیا  ناوت  یمن  درخ  لقع و  رظن  زا  هک  تسا  يروآدای 
رد ار  نآرق  تایآ  عومجم  دیاب  تافـص ، نیا  یعقاو  ریـسفت  هب  یبایتسد  يارب  تهج  نیدـب  دـهد ، یم  یهاوگ  نآ  یتسردان  رب  لقن  لقع و 
یم نخـس  موق  نابز  اب  هک  میرک  نآرق  تسا و  هیانک  زاجم و  زا  هدنکآ  اهنابز  رگید  دننام  برع  نابز  هک  تسناد  دـیاب  ًانمـض  تفرگ . رظن 

تعیب وت  اب  هک  نانآ  دـیوگ : یم  تسخن  هیآ  رد  فلا ـ  میزادرپ : یم  تافـص  نیا  نییبت  هب  کنیا  تسا . هتفرگ  راک  هب  ار  هویـش  نیا  دـیوگ 
سپـس تسا .) هدنتـسرف  اب  تعیب  هداتـسرف ، اب  تعیب  اریز  دننک ( یم  تعیب  ادخ  اب  انامه  دنرـشف ) یم  تعیب  ناونع  هب  ار  وت  تسد   ) دننک یم 

هدوب ینامـسج  تسد  ياراد  ادخ  هکنیا  هن  تسا ، اهنآ  تردق  زا  رترب  ادخ  تردق  ینعی  تسا ، اهنآ  ياهتـسد  يالاب  ادخ  تسد  دیوگ : یم 
ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  :) دیوگ یم  هیآ  همادا  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  هاوگ  دراد . رارق  اهنآ  ياهتـسد  يالاب  يو  ياهتـسد  و 

هب هک  سک  نآ  و  تسا ، هدرک  لمع  دوخ  نایز  هب  دنک  ینکـش  تعیب  هک  سک  نآ  ًامیِظَع . ) ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَـسَف  هّللا  ُهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفوَأ  ْنَم  َو 
ار نامیپ  هب  ناگدننک  افو  هدرک و  دیدهت  ار  نانکش  نامیپ  هک  نتفگ  نخس  عون  نیا  تشاد . دهاوخ  میظع  شاداپ  دشاب ، رادافو  دوخ  تعیب 

ياهگنهرف رد  هاگ  دی »  » هملک ًالوصا  و  تسا ، دنوادخ  تیمکاح  تردق و  « هّللا دی   » زا دوصقم  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دـهد ، یم  دـیون 
رد يرـشخمز  دـننام  نارـسفم  زا  يرایـسب  تسا . رایـسب  تـسد  يـالاب  تـسد  دـنیوگ : یم  هکناـنچ  دـشاب ، یم  تردـق  زا  هیاـنک  فـلتخم 

ینعم کی  هب  ربمایپ ، اب  نانآ  تعیب  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هدـش  دای  هلمج  : دـنیوگ یم  ، 5/113: نایبلا عمجم  رد  یسربط  و  ، 3/335: فاشک
هن  تسا ، دنوادخ  تاذ  لاعتم ، دنوادخ  دروم  رد  هجو  زا  دوصقم  ب ـ  تسا . ربماپ  اب  تعیب  ندرمش  گرزب  فده  و  تسا ، ادخ  اب  تعیب 

هحفص 72  -------------- 
هب ناف ) اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : ) دـیامرف یم  دـهد و  یم  شرازگ  اهناسنا  يدوبان  انف و  زا  هک  اـجنآ  نآرق  نآ . دـننام  ناـسنا و  رد  صوصخم  وضع 

ِلـالَجلا ُوذ  ِبَر  َکـّ ُهْـجَو  یْقبَی  َو  : ) دـیامرف یم  هـتفگ و  نخــس  درادـن  هار  وا  رد  اـنف  هـکنیا  ادــخ و  دوـجو  يرادــیاپ  اـقب و  زا  نآ  لاـبند 
نـشور ثحب  دروم  هیآ  ینعم  نایب ، نیا  زا  دـنام . یم  یقاب  تسا  تمظع  لالج و  بحاص  هک  تراگدرورپ  تاذ  (: 27/ نمحرلا () ِمارْکِإلاَو

مینک ور  فرط  ره  هب  تسا و  زیچ  همه  رب  طیحم  وا  دوجو  هکلب  تسین ، یـصاخ  هطقن  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکنیا  نآ  دوش و  یم 
.2 تسا . یهانتمان  دـنوادخ  دوجو  عساو : . 1 دوش : یم  روآداـی  ار  تفـص  ود  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  هاـگنآ  میا . هدومن  يور  وا  يوس  هب 
هک اجنآ  زا  دـش . یتشک  نتخاس  رومأـم  ادـخ  بناـج  زا  حون  هک : دوش  یم  روآداـی  نآرق  موس  هیآ  رد  ج ـ  تسا . هاـگآ  زیچ  همه  زا  میلع :
یم وا  هب  ادـخ  یطیارـش ، نینچ  رد  اذـل  تسا ، هدوب  ناهاگآان  زا  یهورگ  ياذـیا  ازهتـسا و  هیام  اـیرد  زا  رود  يا  هطقن  رد  یتشک  نتخاـس 

دنوادـخ روتـسد  قبط  حون  هک  تسا  نیا  دوصقم  میدرک . یحو  وت  هب  ام  ار  لمع  نیا  و  یتسه ، ام  رظن  ریز  وت  زاـسب ، ار  یتشک  وت  دـیامرف :
ینعم هب  برع  تغل  رد  شرع  د ـ  دـناسر . دـنهاوخن  وا  هب  یبیـسآ  نارگازهتـسا  دراد و  رارق  يو  تیامح  ظفح و  دروم  ًاعبط  هدرک و  لمع 

نایاورنامرف هک  اجنآ  زا  دـشاب . یم  الیتسا  رارقتـسا و  ینعم  هب  دوش  یم  هارمه  یلع »  » هملک اـب  هک  یناـمز  ءاوتـسا » تسا و «  ریرـس  تخت و 
تردق تموکح و  ورملق  رب  الیتسا  زا  هیانک  ریبعت ، عون  نیا  اذل  دنتخادرپ ، یم  تکلمم  روما  ریبدت  هب  تموکح ، ریرس  رب  رارقتسا  اب  ًالومعم 

نیا زا  فده  هکنیا  رب  نشور  هاوگ  دنک ، یم  تباث  ار  دنوادخ  یناکمال  هک  هتـشذگ  یلقن  یلقع و  لیالد  زا  هتـشذگ  تسا . روما  ریبدـت  رب 
تخت و  رب  سولج  اهریبعت  هنوگ 
هحفص 73  -------------- 

نیا زا  لبق  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد  . 1 تسا : زیچ  ود  تسا ، شنیرفآ  ناهج  روما  ریبدـت  رب  الیتسا  زا  هیانک  هکلب  تسین  ینامـسج  ریرس 
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زا يرایسب  رد  . 2 دیوگ . یم  نخـس  تسا  هدیرفآ  یئرم  نوتـس  نودب  ار  تقلخ  خاک  دـنوادخ  هکنیا  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  زا  هلمج ،
ناهج ریبدـت  شنیرفآ و  ینعی  بلطم  ود  نایم  رد  هلمج  نیا  هکنیا  زا  دـنک . یم  دای  ناهج  روما  ریبدـت  زا  هلمج ، نیا  ندروآ  زا  سپ  تایآ ،

نآ اـب  یتـسه  شنیرفآ  دـناسرب : دـهاوخ  یم  نآرق  هکنیا  نآ  دروآ و  تسد  هب  ار  شرع  رب  ءاوتـسا  زا  دوـصقم  ناوـت  یم  ، تسا هتفرگ  رارق 
ام دراد و  گنچ  رد  زین  ار  ناهج  ریبدت  مامز  تقلخ ، زا  هتشذگ  وا  هکلب  دورب ، نوریب  ادخ  تسد  زا  روما  مامز  هک  دشن  نآ  بجوم  تمظع 

ُرِّبَُدی ِشْرَعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ماّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضرَألا  َو  ِتاومَّسلا  َقَلَخ  يّذلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  : ) مینک یم  افتکا  یکی  رکذ  هب  تایآ  نیا  نایم  زا 
( هرود  ) زور شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  امـش  راگدرورپ  هک  ًاقح  (: 3/ سنوی ...( ) ِِهنْذِإ ِدـَْعب  ْنِمّالِإ  عیِفَـش  ْنِم  ام  َْرمَألا 

یمن تعافش  دنوادخ  نذا  هب  زج  يا  هدننک  تعافش  چیه  تسوا ، تسد  رد  تقلخ  رما  ریبدت  تفای ، الیتسا  ریبدت )  ) شرع رب  سپس  دیرفآ ،
( 1 .) دنک

--------------
دوش . عوجر  فارعا   54 هدجس ،  4 دعر ، تایآ 2  هب  هراب  نیا  رد   . 1

هحفص 74  -------------- 
هحفص 75  -------------- 

یهلا لدع  مراهچ : شخب 

مراهچ شخب 
دیاقع تایلک 

هحفص 76   -------------- 3
یهلا لدع  هحفص 77  -------------- 

مراهچ لهچ و  لصا 
ملظ هنوگره  نآرق ، رد  هک  تسا  نآ  داقتعا  نیا  هیاپ  .و  تسا یهلا  لامج  تافـص  زا  یکی  لدع  و  دنناد ، یم  لداع  ار  ادخ  ناناملـسم  همه 

هب ادخ  (: 40/ ءاسن ( ) ّةرَذ َلاقثِم  ُِملْظَی  َهّللا ال  َّنِإ  :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدـیدرگ  دای  طسق » هب  مئاـق   » ناونع هب  وا  هدـش و  یفن  ادـخ  زا 
یم زین  دنک . یمن  متـس  مدرم  هب  زگره  ادـخ  (: 44/ سنوی () ًائیـش َسانلا  ُِملْظَی  َهّللا ال  َّنِإ  : ) دیامرف یم  زین  .و  دـنک یمن  متـس  يا  هّرذ  هزادـنا 
یم یهاوگ  شناد  نابحاص  ناگتشرف و  ادخ ، (: 18/ نارمع لآ  ( ) ِطْسِقلِاب ًاِمئاق  ِْملِعلا  اولوُأ  َو  ُۀَِکئالَْملاَو  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ّهنَأ ال  ُهّللا  َدِهَش  : ) دیامرف
اریز دنک . یم  يرواد  یهلا  لدع  رب  ینشورب  زین  لقع  هدش ، دای  تایآ  زا  هتـشذگ  تسا . طسق  هب  مئاق  وا  و  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  دنهد 

بیع و هنوگره  زا  هدوب و  اراد  ار  تالامک  همه  دنوادخ  هک  دنک  یم  مکح  رـشب  لقع  صقن ;و  تفـص  ملظ  تسا و  لامک  تفـص  لدـع ،
یمن ار  ملظ  یتـشز  لـعاف ، . 1 تسا : ریز  لـماوع  زا  یکی  لوـلعم  هراوـمه  متـس ، ملظ و  ًـالوصا  تسا . هزنم  لـعف  تاذ و  ماـقم  رد  یـصقن 

یهاگآان ;) ) دناد
زجع و  ) تسا دـنمزاین  ملظ  نآ  هب  ای  تسا  ناوتان  لدـع  ماـجنا  زا  یلو  دـناد  یم  ار  ملظ  یتشز  لـعاف  هحفص 78 2 . -------------- 

یکاب اوران  ياهراک  ماـجنا  زا  تسین  میکح  یـصخش  نوچ  یلو  تساـناوت ، زین  لدـع  ماـجنا  رب  دـناد و  یم  ار  ملظ  ِیتشز  لـعاف  زاین ;)3 .
هنامیکحو هنالداع  یگمه  یهلا ، لاعفا  اذل  و  درادن ، هار  دنوادخ  رد  روبزم  لماوع  زا  کیچیه  هک  تسا  یهیدب  تهافـس .) لهج و   ) درادن

یم تیاور  قودص  خیش  (، 1) تسا هدمآ  هدش  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  زا  هک  یثیدح  رد  قوف  لالدتـسا  تسا .
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوب . یهلا  لدع  هب  عجار  هلمج  نآ  زا  هک  تخاس  حرطم  ار  ییاهـشسرپ  دـمآ و  ربمایپ  دزن  يدوهی  يدرف  دـنک :

زین يزاین  و  تسا ، هاگآ  ملظ  یتشز  هب  نوچ  دنوادخ  ُْهنَع :» هئانِغتْـساَو  ِهِْحبُِقب  ِهِملِِعل  : » دومرف دنک  یمن  ملظ  دـنوادخ  هکنیا  هجو  رد  ملـسو )
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نیا هب  هجوت  اـب  (. 3) دـنا هدومن  کسمت  لالدتـسا  نیا  هب  یهلا  لدـع  ثحب  رد  مه  هیلدـع  ناملکتم  (. 2) دنک یمن  ملظ  اذـل  درادـن ، نآ  هب 
ار ریز  هیرظن  ود  زا  یکی  مادـکره  هتـشاد و  فالتخا  دـنوادخ  لدـع  ریـسفت  رد  یلو  دـنراد ، رظن  قاـفتا  یهلا  لدـع  رب  ناناملـسم  تاـیآ ،

یم وا  صقن  هناشن  ار  حـیبق  لعف  و  لعاف ، لامک  هناشن  ار  نَسَح  لعف  هدرک ، كرد  ار  لاعفا  حـبق  نسح و  ناسنا  لقع  فلا ـ  دـنا : هدـیزگرب 
زا شـسدقا  تاذ  تسا و  هدیدنـسپ  لـماک و  يو  لـعف  اذـل  تسا ، يدوجو  تـالامک  همه  دـجاو  تاذـلاب  هک  اـجنآ  زا  زین  دـنوادخ  دـناد .

دوب . دهاوخ  هتساریپ  حیبق  لعف  هنوگره 
--------------

توفلا فاخی  نم  لجعی  اّمنإو  :» تسا هدمآ  هعمج  زور  ياعد  رد   . 2 (. 398 ص397 ـ  ) 13 ثیدح لیذ  لافطألا ، باب  قودص ، دیحوت   . 1
ص305 . دارملا ، فشک   . 3 فیعضلا .» ملظلا ، یلإ  جاتحی  اّمنإو 

ادخ دـیوگ  یمن  دـنک و  یمن  رداص  یمکح  ادـخ  هرابرد  زگره  لقع  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  هحفص 79  -------------- 
زا يو  یگتساریپ  قح و  تاذ  قلطم  لامک  هب  هجوت  اب  ینعی  . تسا دنوادخ  لعف  تیعقاو  فشک  اجنیا  رد  درخ  راک  هکلب  دشاب ، لداع  دیاب » »

راتفر لدـع  هب  شناگدـنب  اب  هجیتن  رد  و  تسا ، هتـساریپ  صقن  زا  هدوب و  لامک  تیاـغ  رد  زین  وا  لـعف  هک  دـنک  یم  فشک  صقن ، هنوگره 
نامه نیا  و  دـنک ، یم  كرد  لقع  قیرط  زا  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  دّـکؤم  دـّیؤم و  تقیقح  رد  زین ، هدـش  دای  ینآرق  تاـیآ  درک . دـهاوخ 

رد هک  دنمان  یم  هّیلدع »  » ار هیرظن  نیا  نارادفرط  و  دوش ، یم  هتفگ  یلقع » حبق  نسح و   » نآ هب  یمالسا  مالک  ملع  رد  هک  تسا  يا  هلئـسم 
تخانـش زا  ناسنا  درخ  لقع و  تسا  یعّدـم  هک  دراد  دوجو  يرگید  هیرظن  هیرظن ، نیا  ربارب  رد  ب ـ  دـنراد . رارق  هیماـما  ناـنآ  شیپاـشیپ 

هک هچنآ  تسا ! یهلا  یحو  لاعفا ، حـبق  نسح و  تخانـش  هار  هناگی  و  تسا ، ناوتان  زجاع و  یلک ـ  تروص  هب  یتح  لاـعفا ـ  حـبق  نسح و 
هب ار  یهانگیب  دهد  نامرف  ادخ  هچنانچ  ، هیرظن نیا  هیاپ  رب  حیبق . دنک  یهن  نآ  زا  هک  هچنآ  و  تسا ، نسح  دهد  روتـسد  نآ ، ماجنا  هب  ادـخ 
یم فیـصوت  لدع  هب  ار  ادخ  رگا  دنیوگ  یم  هورگ  نیا  دوب ! دهاوخ  لدـع  نسُح و  نیع  دـنرب ، تشهب  هب  ار  يراکهنگ  ای  دـننکفیب  خزود 

مجنپ لهچ و  لصا  تسا . هدش  دراو  یتفص  نینچ  ینامسآ  باتک  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ًافرص  مینک 
هراشا نآ  ددعتم  لیالد  زا  لیلد  ود  هب  هدرشف  تروص  هب  ًالیذ  ، تسا نایعیش  ام  دیاقع  زا  يرایسب  هیاپ  یلقع  حبق  نسح و  هلئسم  هک  اجنآ  زا 

و متس ، یتشز  يرگداد و  ییابیز  دنک ، یگدنز  ناهج  طاقن  زا  هطقن  ره  رد  دشاب و  یمارم  کلسم و  ره  وریپ  یناسنا ، ره  فلا ـ  مینک : یم 
هب  لمع  ییابیز  نینچمه 

هحفص 80  -------------- 
هعلاـطم دـنک . یم  كرد  ار  ندرک » يدـب  یکین  ربارب  رد   » حـبق و  نداد » یکین  هب  ار  یکین  خـساپ   » نسح ینکـش و  ناـمیپ  یتشز  ناـمیپ و 

ضرف هچنانچ  ب ـ  دیامن . راکنا  ار  بلطم  نیا  یلقاع  ناسنا  هک  تسا  هدشن  هدید  نونکات  و  دهد ، یم  یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  رـشب  خـیرات 
هعجارم عرـش  هب  لاـعفا ، همه  حـبق  نـسح و  تخانـش  رد  دـیاب  اـهناسنا  و  تـسا ، ناوتاـن  یلکب  لاـعفا  حـبق  نـسح و  كرد  زا  لـقع  مـینک 

یتشز لعف و  کی  نسُح  زا  عراش  مینک  ضرف  رگا  اریز  تسین . تابثا  لباق  زین  یعرـش  حـبق  نسح و  یتح  هک  میریذـپب  دـیاب  ریزگان  ، دـننک
رگم میهد . یم  وا  نخـس  رد  بذـک  لامتحا  هک  مادام  میربب ، یپ  اهنآ  حـبق  نسح و  هب  ربخ ، نیا  زا  میناوت  یمن  اـم  دـهد ، ربخ  رگید  لـعف 

(1 .) تسین ریذـپ  ناکما  لقع  قیرط  زا  زج  مه  نآ  و  دـشاب ، هدـش  تابثا  تشز  تفـص  نیا  زا  عراش  ندوب  هزنم  بذـک و  یتشز  ًالبق  هکنیا 
لاعتم يادخ  يورنیزا  تسا . اناوت  لاعفا  يا  هراپ  حـبق  نسح و  كرد  رب  رـشب  لقع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینآرق  تایآ  زا  نیا ، زا  هتـشذگ 

( نوُـمُکَْحت َفـْیَک  ْمَُـکل  اـم  َنیمِرْجُملاـک *  َنیِملـْـسُْملا  ُلَـعْجَنَفَأ  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  دــناوخ ، یم  يرواد  هـب  ار  ناـنآ  نادــجو  درخ و 
دیامرف : یم  زین  دینک !؟ یم  يرواد  هنوگچ  تسا ، هدش  هچ  ار  امش  میهن ؟ یم  ربارب  نامرجم  اب  ار  عیطم  دارفا  ایآ  /35ـ36 :) ملق )

--------------
هار رگا  ًاعرـش :» اتبث  ول  ًاقلطم  امهئافتنالو  :» تسا هتفگ  هک  اجنآ  تسا ، ناهرب  نیا  هب  رظاـن  داـقتعالا  دـیرجت  رد  یـسوط  ققحم  تراـبع   . 1
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دوش . یمن  تباث  ًالقع  هن  ًاعرش و  هن  دوش  یم  یفتنم  یلک  هب  لاعفا  حبقو  نسح  دشاب ، عرش  رد  رصحنم  حبق  نسح و  تابثا 
اجنیا رد  تسا ؟ ناسحا  زج  يزیچ  ناسحا  شاداـپ  اـیآ  (: 60/ نمحّرلا ( ) ُناسْحِإلاّالِإ ِناسْحِإلا  ُءازَج  ْلَـه   ) هحفص 81 -------------- 

رد ادخ  (:» 23/ ءایبنا () نولَأُسی مه  َو  ُلَعْفَی  اّمَع  ُلَئُْـسی  ال  :) دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  مییوگ . خساپ  نآ  هب  تسا  مزال  هک  تسا  حرطم  یلاؤس 
یم لاؤس  نونکا  دنریگ .» یم  رارق  تساوخزاب  دروم  هک  دنتـسه  اهناسنا  نیا  دوش و  یمن  عقاو  لاؤس  دروم  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  دروم 

، دریگ یمن  رارق  تساوخزاب  دروم  دوش  رداص  وا  زا  یلعف  ره  نیا  رباـنب  دوش ، لاؤس  يو  زا  هک  دـناد  یم  نآ  زا  رترب  ار  دوخ  دـنوادخ  دوش 
تلع خساپ : داد ؟ ماجنا  ارچ  هک  دریگ  یم  رارق  لاؤس  دروم  دهد ، ماجنا  ار  یحیبق  لعف  ادخ  ًاضرف  رگا  یلقع  حـبقو  نسح  ربانب  هکیلاح  رد 

تمکح هتسویپ  و  دنز ، یمن  رس  اوران  لعف  هاگچیه  میکح  لعاف  زا  تسا و  میکح  وا  هک  تسا  نیا  دریگ  یمن  رارق  لاؤس  دروم  ادخ  هکنیا 
مشش لهچ و  لصا  دنام . یمن  یقاب  لاؤس  يارب  یعوضوم  نیا  ربانب  تسا ، لعف  نسح  اب  مزالم 

ره هب  دنوادخ  ینیوکت : لدع  فلا ـ میزادرپ . یم  کی  ره  حرش  هب  ًالیذ  هک  دراد ، ینوگانوگ  تایلجت  ازج  عیرشت و  نیوکت و  رد  یهلا  لدع 
یم نآرق  دریگ . یمن  هدـیدان  داجیاو  هضافا  ماقم  رد  ار  اهدادعتـسا  زگره  و  دـنک ، یم  اـطع  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  ار  هچنآ  يدوجوم 
اطع وا  هب  ار  يزیچ  ره  يدوجو  ياـهزاین  هک  تسا  یـسک  اـم  راـگدرورپ  ( 50/ هط ( ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ءیـش  َّلک  یطعأ  يذـّلا  انُّبَر  :) دـیامرف

ناربمایپ و نداتـسرف  اب  دراد ، ار  يونعم  تالامک  بسک  یگتـسیاش  هک  ار  ناسنا  ادخ  یعیرـشت : لدع  ب ـ  دنک . یم  تیاده  ار  وا  هدرک و 
ار  ناسنا  زین  و  دنک ، یم  تیاده  ینید  نیناوق  عیرشت 

هحفص 82  -------------- 
ِنَع یْهنَیَو  یبْرُقلا  ِيذ  ِءاتیا  َو  ِناسْحِإلا  َو  ِلْدَـعلِاب  ُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  دـنک . یمن  فیلکت  تسا  وا  ناوت  زا  جراـخ  هچنآ  هب 

زا و  دـهد ، یم  نامرف  ناکیدزن  زا  يریگتـسد  یکین و  يرگداد و  هب  ادـخ  (: 90/ لحن () َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلاَو  ِرَْکنُملاَو  ِءاشْحَفلا 
، ناگتسب زا  يریگتـسد  یکین و  لدع و  هک  اجنآ  زا  دیوش . رکذتم  هک  دشاب  دهد  یم  دنپ  ار  امـش  دنک ، یم  یهن  متـس  اوران و  راکو  اشحف 
. تسا هدرک  یهن  ریخا  لـعف  هس  زا  هتخاـس و  بجاو  ار  تسخن  لـعف  هس  تـسوا ، طوقـس  هیاـم  رگید  لـعف  هـس  نآ  و  ناـسنا ، لاـمک  هیاـم 
ار یناسنا  چیه  ادخ  (: 62/ نونمؤم () اهَعْـسُوّالِإ ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال  :) دـیامرف یم  تسین  ناسنا  ناوت  زا  رتارف  یهلا  فیلکت  هکنیا  هرابرد  نینچمه 

رفیک شاداـپ و  رظن  زا  راکدـب ، اـکوکین ر و  و  رفاـک ، نمؤم و  هب  زگره  ادـخ  ییازج : لدـع  ج ـ دـنک . یمن  فـیلکت  شناوـت  رادـقم  هب  زج 
زا ار  دوخ  فیلاکت  ات  ساسا ، نیمه  رب  دهد . یم  رفیک  شاداپ و  وا ، یگتـسیاش  قاقحتـسا و  قباطم  ار  یناسنا  ره  هکلب  درگن ، یمن  ناسکی 
اّنُک امَو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دنک ، یمن  هذخاؤم  ار  اهنآ  زگره  دـیامنن ، تجح  مامتا  حالطـصا  هب  دـنکن و  غالبا  اهناسنا  هب  ناربمایپ  قیرط 

ِموَِیلَطْـسِقلا َنیِزاوَملا  ُعَضَن  َو  : ) دیامرف یم  زین  و  مینک . یمن  باذع  زگره  میتسرفن ، ار  يربمایپ  ات  (: 15/ ءارسا ( ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یّتح  َنیبِّذَعُم 
. دوش یمن  یمتس  نیرتمک  سکچیه  هب  سپ  میراد ، یم  اپرب  ار  لدع  ياهوزارت  زیخاتسر  زور  رد  (: 47/ ءایبنا ( ) ًائیَش ٌسفَن  ُمَلُظت  الَف  ِۀَمایِقلا 

متفه لهچ و  لصا  هحفص 83  -------------- 
رد هک  تسا  یناسنا  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  نامه  زین  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  تسا . یفدـه  وا  شنیرفآ  يارب  دـیرفآ و  ار  ناسنا  ادـخ 

دنوادخ فرط  زا  یتامدقم  ماجنا  ورگ  رد  فده  نینچ  هب  ناسنا  شریذپ  تیادـه و  هاگره  دـبای . یم  ققحت  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  هیاس 
يارب ار  ناربمایپ  يور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  فده  دقاف  ناسنا  شنیرفآ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دهد و  یم  ماجنا  ار  تامدـقم  نآ  ادـخ  دـشاب ،

ریذحت تعاطا و  هب  ناگدنب  بیغرت  يارب  نینچمه  . تسا هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  تازجعم  تانیب و  و  هدومن ، لاسرا  رشب  تیاده 
« هیلدع  » مالک رد  فطل » هدعاق   » زا يا  هصالخ  دش  هتفگ  هچنآ  تسا . هداد  رارق  دیعو  هدعو و  شیوخ  ياهمایپ  نتم  رد  تیـصعم ، زا  نانآ 

تسا . يداقتعا  لئاسم  زا  يرایسب  يانبم  هتفر و  رامش  هب  حبق  نسح و  هدعاق  عورف  زا  دوخ  هک  تسا 
هحفص 84  -------------- 

ردق  اضق و 
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متشه لهچ و  لصا 
اضق و هراب  رد  تایآ  دنک . یم  دییأت  ار  نآ  زین  یلقعلیالد  هدـش و  دراو  تنـس  باتک و  رد  هک  تسا  یمالـسا  یعطق  دـیاقع  زا  ردـق  اضق و 
ام (: 49/ رمق ( ) رَدَِـقب ُهانْقَلَخ  ءیَـش  َّلک  ّانِإ  : ) دـیامرف یم  ردـق  هرابرد  نآرق  مینک . یم  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  ًـالیذ  هک  تسا  رایـسب  ردـق 

يزیچ (: 21/ رجح () مْولعَم رَدَِـقب  ّالِإ  ُُهلِّزَُنن  امَو  ُُهِنئازَخ  اندـْنِع  ّالِإ  ءیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  : ) دـیامرف یم  نینچمه  میا . هدـیرفآ  هزادـنا  هب  ار  يزیچره 
یضَق اذِإ  َو  :) دیامرف یم  زین  اضق  هرابرد  میتسرف . یمن  ورف  ار  نآ  مولعم  رادقم  هب  زج  ام  و  تسا ، ام  دزن  نآ  ياه  هنیجنگ  هکنیا  رگم  تسین 

زیچ نآ  سپ  شاـب ، دـیوگ  یم  وا  هب  دریگب ، قـلعت  يزیچ  هـب  دـنوادخ  یعطق  هدارا  هاـگره  (: 117/ هرقب ( ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوـُقَی  اـمَّنِإَف  ًاْرمَأ 
یلجا هاگنآ  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسوا  (: 2/ ماعنا ( ) ًالَجَأ یـضَق  َُّمث  نیط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يّذلا  َوُه  : ) دیامرف یم  زین  دوش . یم  دوجوم 

دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يددعتم  تایاور  زین  تایآ و  نیا  هب  هجوت  اب  تشاد . ررقم  ار 
هحفص 85  -------------- 

هک یناسک  يارب  ًالوصاو  تسین ، مزال  هلئسم  تاّیئزج  هب  یلیصفت  تفرعم  دنچره  دنک . راکنا  ار  ردق  اضق و  دناوت  یمن  یناملسم  چیه  ، دراد
دوخ هدـیقع  رد  تسا  نکمم  اـسب  هچ  نوچ  دـشاب ، یمن  هتـسیاش  نآ  رد  دورو  دـنرادن  قیقد  لـئاسم  هنوـگ  نیا  مهف  يارب  ینهذ  یگداـمآ 
ٌقیرط :» دـیامرف یم  هورگ  نیا  هب  باطخ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  تهج  نیا  زا  دـنتفا . یهارمگ  هب  دـنوش و  دـیدرت  ای  هابتـشا  راـچد 

نآ رد  فرژ  تسا  ییایرد  دـییامیپن ، ار  نآ  کـیرات  تسا  یهار  (: 1 «) هوُفَّلَکَتَت الف  ِهّللا  ُّرِـسو  هوُِجَلت ، الَف  ٌقیِمَع  ٌرَحب  و  هوُُکلْـسَت ، الف  ٌِملظُم 
نیا مهف  ناوت  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  ماـما  رادـشه  هتبلا  دـیزادناین . فّلکت  هب  نآ  فشک  رد  ار  دوخ  تسا  یهلا  زار  و  دـیوشن ، دراو 

ترـضح نآ  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  دـهاش  دوش . یم  نانآ  یهارمگ  هیام  نآ  هرابرد  ثحب  اـسب  هچو  دـنرادن ، ار  قیقد  فراـعم  هنوگ 
کمک اب  تایاور و  نآرق و  زا  هدافتـسا  اب  دوخ  تفرعم  دودح  رد  زین  ام  اذل  ( 2 .) تسا هتخادرپ  ردـق  اضق و  نییبت  هب  رگید  دراوم  رد  دوخ 

مهن لهچ و  لصا  میزادرپ : یم  نآ  حرش  هب  لقع 
ردق و ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع   ) متـشه ماما  ( 3 .) تسا تیعطق  تیمتح و  ینعم  هب  زین  اضق  و  هدوب ، رادقم  هزادـنا و  ینعم  هب  تغل  رد  رَدَـق » »

( 4 .) تسا ءیش  ندیشخب  ققحتو  تیعطق  نامه  اضق  و  انف ، ءاقب و  رظن  زا  ءیش  يریگ  هزادنا  زا  تسا  ترابع  ردق  :» دیامرف یم  نینچ  اضق 
--------------

ج5، هغللا ، سییاقم   . 3 . 88/ راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  ثیدح 28 ، باب 60 ، قودص ، دیحوت   . 2 . 287/ راصق تاملک  هغالبلا ، جهن   . 1
. 1/158 یفاک ،  . 4 ءاضق . ردق و  هّدام  بغار ، تادرفم  ، 93 ص63 ،

تیمتح و و  ردق ،»  » ار ایـشا  يریگ  هزادنا  هک  میتسناد  و  دـش ، نشور  هژاو  ود  نیا  يوغل  ینعم  هک  نونکا  هحفص 86  -------------- 
ردق ریسفت  فلا ـ  میزادرپ : یم  ود  نیا  یحالطصا  يانعم  حیضوت  هب  دنیوگ ، یم  اضق »  » ار نآ  تیعطق 

يریگ هزادـنا  يا  هنوگ  هب  دامج »  » ًالثم دراد ، یـصاخ  يدوجو  هزادـنا  ّدـح و  تسا ، دوجولا  نکمم  هکنیا  مکح  هب  تاقولخم ، زا  کـیره 
ریدقت مه ، ریدقت  ًاعبط  تسا ، دنوادخ  قولخم  زیچ ، ره  هدش  يریگ  هزادنا  یتسه  هک  اجنآ  زا  زین  رگید . يا  هنوگ  هب  ناویح  تابن و  هدش و 
رابتعا نیا  هب  دوش و  یم  هدیمان  یلعف » ردق  ریدقت و  ، » تسا دنوادخ  لعف  هکنیا  رابتعا  هب  يریگ  هزادنا  رادقم و  نیا  ًانمض  . دوب دهاوخ  یهلا 
دنوادخ تیقلاخ  هب  داقتعا  ردق ، هب  داقتعا  تقیقح ، رد  دوب . دهاوخ  یملع » ردق  ریدقت و  ، » تسا ملاع  نآ  هب  ندـیرفآ  زا  لبق  دـنوادخ  هک 
داقتعا تقیقح  رد  یملع ، ردق  هب  داقتعا  هجیتن  رد  تسا ، دنوادخ  یلزا  ملع  هب  دنتسم  یلعف  ریدقت  نیا  هدوب و  ایـشا  تایـصوصخ  ظاحل  هب 

اضق ریسفت  ب ـ  تسا . دنوادخ  یلزا  ملع  هب 
تلع و ماظن  ساـسا  رب  ءیـش  رهدوجو  نتفاـی  تیعطق  ًامّلـسم  تسا . ءیـش  دوجو  تیعطق  ینعم  هب  اـضق » ، » میدـش روآداـی  هک  روط  ناـمه 
ره تیعطق  تقیقح  رد  ددرگ  یم  یهتنم  ادـخ  هب  لوـلعم  تلع و  ماـظن  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، ءیـش  نآ  ماـت  تلع  قـقحت  ورگ  رد  لوـلعم ،

نیا دروـم  رد  دـنوادخ  یلزا  ملع  و  تسا ، شنیرفآ  لـعف و  ماـقم  رد  دـنوادخ  ياـضق  نـیا ، تـسا . وا  تیـشم  تردـق و  هـب  دنتـسم  يزیچ 
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دشاب . یم  دنوادخ  یتاذ  ياضق  تیمتح ،
ردق اضق و  زین  هاگ  دوب . یلعف ـ  یتاذ و  زا  معا  دنوادخ ـ  ینیوکت  ردـق  اضق و  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  هچنآ  هحفص 87  -------------- 
دننام نآ  یگژیو  تیفیک و  و  تسا ، هدوب ، دـنوادخ  ياضق  یهلا  فیلکت  عیرـشت و  لـصا  هک ، ینعم  نیا  هب  تسا . عیرـشت  ملاـع  هب  طوبرم 
هلحرم نیا  درک ، لاؤس  ردق  اضق و  تقیقح  زا  هک  يدرف  خساپ  رد  نانمؤمریما  تسا . دنوادخ  یعیرـشت  ریدـقت  زین  هریغو  تمرح  بوجو و 
ماجنا هب  تبسن  ناسنا  هب  ندیشخب  تردقو  تیصعم ، زا  یهن  تعاط و  هب  رما  ردق ، اضق و  زا  دوصقم  دومرف : دش و  روآدای  ار  ردق  اضق و  زا 

، تسا دیعو  دعو و  دوخ و  لاح  هب  راکهنگ  ندرک  اهر  و  دـنوادخ ، هب  برقت  رد  نداد  قیفوت  و  دنـسپان ، ياهراک  كرت  بوخ و  ياهراک 
اضق و حیرشت  هب  طقف  لئاس ، خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  اجنیا  رد  مینیب  یم  رگا  ( 1 .) تسا ام  لاعفا  رد  ادخ  ردق  اضق و  اهنیا 
رد ینیوکت و  ردق  اضق و  زا  زور  نآ  رد  اریز  تسا . هدوب  سلجم  راضح  ای  لئاس  لاح  تیاعر  ساپ  هب  دیاش  هدیزرو ، افتکا  یعیرـشت  ردـق 
یم ثیدح  لیذ  رد  ترـضح  هکنیا  هاوگ  هب  دـش ، یم  تشادرب  رایتخا  بلـس  ربج و  ردـق ، اضق و  ورملق  رد  ناسنا  لاعفا  نتفرگ  رارق  هجیتن 

. ددرگ یم  لمع  طبح  هیام  ینامگ  نانچ  اریز  ربم ، يرگید  نامگ  نیا  زج  لامعألل :» ِطبُحم  هل  ّنظلا  ّناف  هّنظت  الف  کلذ  ریغ  اّمأو  :» دـیامرف
: هکنآ لصاح  دور . یم  نیب  زا  شزرا  نیا  لامعا ، رد  ربج  ضرف  ابو  تسوا  ندوب  راتخم  هیاپ  رب  ناـسنا  لاـعفا  شزرا  هک  تسا  نیا  دوصقم 

یلعف . یملع ;)2 .  )= یتاذ . 1 دراد : هلحرم  ود  زین  مسق  ود  ره  ،و  عیرشت هاگ  تسا و  نیوکت  هاگ  ردق ، اضق و  دروم 
--------------

. 380/ قودص دیحوت   . 1
مهاجنپ لصا  هحفص 88  -------------- 

و تسا ، وا  هژیو  تیلعاف  نامه  ناسنا  هراب  رد  یهلا  ریدـقت  اریز  درادـن . یتافانم  نیرتمک  وا  يدازآ  رایتخا و  اب  ناسنا  لاعفا  رد  ردـق  اضق و 
تیعطق و ناسنا  لعف  دروم  رد  یهلا  ياـضق  تسا . وا  راـیتخا  رد  یلمع  ره  كرت  لـعف و  هدوب و  دـیرم  راـتخم و  لـعاف  کـی  وا  هکنیا ، نآ 
و تسا ، هدـش  يریگ  هزادـنا  هتخیمآ و  يدازآ  راـیتخا و  اـب  ناـسنا  شنیرفآ  رگید : ریبـعت  هب  وا . هدارا  راـیتخا و  زا  سپ  تسا  لـعف  تیمتح 

نارکنم دریگ . ماجنا  قیرط  نیا  زا  یهلا  ذـیفنت  دروآ ، دـیدپ  ار  یلعف  بابـسا  رایتخا ، يور  زا  ناسنا  هاگره  هک  تسین  نیا  زج  یهلا  ياضق 
ناهاوخ هدراذگ و  مارتحا  يرفیک  یندـم و  نیناوق  هب  اذـل ـ و  دنـشاب ـ  یم  وا  يدازآ  هب  فرتعم  ًالمع  اهراک  شنیزگ  رد  ناسنا  ندوب  دازآ 

روصت هتسناد و  یهلا  ریدقت  دولوم  ار  دوخ  يراکهنگ  دارفا ، زا  یخرب  دنشاب . یم  قوقح  هب  زواجتم  وگروز و  هورگ  هرابرد  تلادع  يارجا 
اریز دننک . یم  موکحم  ار  رادنپ  نیا  یحو  درخ و  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوبن  اهنآ  رایتخا  رد  يرگید  هار  دنا ، هتفر  هک  یهار  زج  دـنا  هدرک 

ای راکوکین  رکاـش و  یناـسنا  دـناوت  یم  وا  زین  عرـش  رظن  زا  و  تسا ، هدـیزگرب  ار  شیوخ  تشونرـس  دوخ  میمـصت  اـب  ناـسنا  درخ ، رظن  زا 
تب زا  یهورگ  تلاسر  رصع  رد  (. 3/ ناسنا ( ) ًاروُفَک اّمِإَو  ًارِکاش  اّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ  :) دیامرف یم  هکنانچ  دشاب ، راکدب  هدـننک و  نارفک 

رادنپ میرک  نآرق  میدش ! یمن  تسرپ  تب  ام  دوبن  ادخ  تساوخ  رگا  دنتفگ  یم  هتشادنپ و  یهلا  تیـشم  لولعم  ار  دوخ  یهارمگ  ناتـسرپ ،
ناکرشم (: 148  / ماعنا ( ) ءیَـش ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُءابآ  َو ال  انْکَرْـشَأ  اـم  ُهّللا  َءاـش  َول  اوُکَرْـشَأ  َنیذـّلا  ُلوُقَیَـس  :) دـنک یم  لـقن  نینچ  ار  ناـنآ 

: دیامرف یم  نانآ  خساپ  رد  سپس  . میدرک یمن  مارح  ار  يزیچ  میدش و  یمن  كرشم  نامناردپ  ام و  تساوخ  یم  ادخ  رگا  تفگ : دنهاوخ 
دندیشچ . ار  ام  باذع  هکنیا  ات  دنداد ، غورد  تبسن  نینچ  زین  ناینیشیپ  انَسَْأب :) اُوقاذ  یّتَح  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیّذلا  َبَّذَک  َِکلذَک  )

هب هاگ  ناسنا و  تداعس  هب  هاگ  هک  شنیرفآ  ناهج  رد  دنوادخ  یلک  ياهتنـس  میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد  هحفص 89  -------------- 
. دـنیزگ یمرب  ار  ود  نآ  زا  یکی  دوخ  رایتخا  اب  هک  تسا  رـشب  نیا  و  تسا ، یهلا  ردـق  اضق و  رهاظم  زا  دوش ، یم  مامت  وا  تواقـش  نایز و 

. دش نایب  یبلاطم  یمالسا  ینیب  ناهج  رد  ناسنا  هب  طوبرم  ثحب  رد  زین  ًالبق  هراب  نیا  رد 
هحفص 90 

رایتخا ناسنا و 
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مکیو هاجنپ  لصا 
هراشا اهنادب  ًالیذ  هک  دنک ، كرد  ار  نآ  دناوت  یم  نوگانوگ  ياههار  زا  ناسنا  و  تسا ، راکـشآ  مّلـسم و  یتّیعقاو  ناسنا ، يدازآ  رایتخا و 

ار كرت  اـی  لـعف  فرط  ود  زا  یکی  دـناوت  یم  دوخ  ياـهیریگ  میمـصت  رد  وا  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یناـسنا  ره  نادـجو  فـلا ـ  مینک . یم 
رد هک  ییاهـشهوکن  اهـشیاتس و  ب ـ  دوش . اریذپ  دیابن  ار  یهیدب  تقیقح  چیه  دنک ، دیدرت  یهیدب  كرد  نیا  رد  یـسک  رگا  و  دـنیزگرب ،
ای رگــشیاتس  درف  هـک  تـسا  نآ  هناــشن  دریگ ، یم  ماــجنا  فــلتخم  صاخــشا  هـب  تبــسن  ینید ـ  ریغ  ینید و  زا  مـعا  يرــشب ـ  عــماوج 

هاگتـسد دوش  هتفرگ  هدـیدان  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  هچنانچ  ج ـ دـنک . یم  یقلت  راتخم  شیوخ  ياهراک  رد  ار ، لعاف  صخـش  ، رگـشهوکن
یمن هدـیدرگ و  ررقم  وا  يارب  ًالبق  هک  دـیامیپب  ار  یهار  ناـمه  تسا  ریزگاـن  یناـسنا  ره  رگا  اریز  دوب . دـهاوخ  رمث  یب  وغل و  زین  تعیرش 

رد د ـ تشاد . دهاوخن  ینعم  هنوگچیه  رفیک  شاداپ و  و  دیعو ، دعو و  یهن ، رما و  تروص ، نآ  رد  دیامن ، یطخت  نآ  زا  ینزوس  رس  دناوت 
درف  حالصا  ددص  رد  هک  مینیب  یم  ار  ییاهناسنا  هتسویپ  خیرات  لوط 

هحفص 91  -------------- 
راگزاس ناسنا  ندوب  روبجم  اب  رما  نیا  تسا  یهیدب  دـنا . هتفرگ  یجیاتن  هدرک و  ییاهیزیر  همانرب  هار  نیا  رد  و  دـنا ، هدوب  يرـشب  هعماج  و 

ریغو مکحتـسم  یتقیقح  ار  رایتخا  لصا  هناـگراهچ ، دـهاوش  نیا  دوب . دـهاوخ  میقع  هدوهیب و  اهـشالت  نیا  همه  ْربج  ضرف  اـب  اریز  تسین ،
هنوگچیه دنوادخ  و  هدش ، اهر  دوخ  لاح  هبًاقلطم  ناسنا ، هک  میریگب  هجیتن  دیابن  رشب  رایتخا  يدازآ و  لصا  زا  هتبلا  دزاس . یم  دیدرت  لباق 

هریاد زین  و  دراد ، تافانم  ادخ  هب  ناسنا  یمئاد  يدنمزاین  لصا  اب  تسا ، ضیوفت  نامه  هک  يا ، هدیقع  نینچ  اریز  درادن . وا  لعف  رد  يریثأت 
هاجنپ و لصا  دش . دهاوخ  نایب  دعب  لصا  رد  هک  تسا  يرگید  هنوگ  هب  رما  تقیقح  هکلب  دنک . یم  دودحم  ار  دنوادخ  تیقلاخ  تردـق و 

مود
لعف رودص  تیفیک  هلئسم  دیدرگ  حرطم  نیملسم  نایم  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تلحر  زا  سپ 

روصتو هتفرگ  ار  هیرظن  نیا  لباقم  هطقن  رگید  یهورگ  و  دنتسناد ، روبجم  لعاف  ار  ناسنا  هدیزگرب و  ار  ربج  هدیقع  یهورگ  دوب . ناسنا  زا 
روصت نینچ  تقیقح  رد  هورگ ، ود  ره  درادن . دنوادخ  هب  یباستنا  هنوگ  چیه  وا  لاعفا  تسا و  هداهناو  دوخ  هب  يدوجوم  ناسنا  هک  دـندرک 

اجنیا رد  هک  یلاح  رد  یهلا . تردق  ای  و  دشاب ، رثؤم  دیاب  يرـشب  تردق  ای  ادخ ; هب  ای  دشاب و  دنتـسم  ناسنا  هب  دیاب  ای  لعف  هک  دندرک  یم 
نکل ضیوفت و  الو  ربج  ال  :» دیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  دنا . هدومرف  داشرا  نآ  هب  ام  موصعم  ناماما  هک  دراد  دوجو  زین  یموس  هار 

نیا  نیب  تسا  يزیچ  هکلب  ضیوفت ، هن  تسا و  راک  رد  ربج  هن  (: ) 1 «) نیرمألا نیب  رمأ 
--------------

. 8 ثیدح باب 59 ، قودص ، دیحوت   . 1
هحفص 92  -------------- 

شتردق لعاف و  نوچ  لاح  نیع  رد  و  دنز ، یمرـس  لعاف  زا  لعف  اریز  دراد . دانتـسا  زین  ادـخ  هب  ناسنا ، هب  دانتـسا  نیع  رد  لعف  ینعی ، ود .)
نامه ناسنا ، لعف  تیعقاو  نییبت  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هقیرط  ددرگ . عطقنم  ادـخ  زا  لـعف  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا ، ادـخ  قولخم 

یم تبـسن  زین  ادخ  هب  دهد ، یم  تبـسن  لعاف  هب  هک  لاح  نیع  رد  ار  یلعف  هاگ  ینامـسآ  باتک  نیا  تسا . هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا 
وت یتخادنا ، ریت  هک  هاگنآ  (: 17/ لافنا () یمَر َهّللا  َّنِکلَو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دریذپ . یم  ار  تبسن  ود  ره  ینعی  دهد ،
هب وا  داد ، تروص  ار  يراک  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  هاگنآ  تسا  نیا  دوصقم  تخادـنا . ادـخ  هکلب  یتخادـناین ، ریت 
هب تسا . تسرد  حیحـص و  تبـسن  ود  ره  نیا  ربانب  . داد ماجنا  ار  نآ  یهلا  تردـق  هب  هکلب  دادـن ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  دوخ  لقتـسم  تردـق 
یم همـشچرس  قرب  هناـخراک  زا  هک  قرب  میـس  رد  هتـسیرتکلا  ناـیرج  دـننام  دراد ، روضح  هدـیدپ  ره  رد  یهلا  هّوق  لوح و  رگید ، تراـبع 
هتفگ هک  تسا  تسرد  و  میدرک ، نشور  ار  غارچ  ام  مییوگب  هک  تسا  تسرد  و  دوش . یم  نشور  غارچو  مینز  یم  اـم  ار  دـیلک  اـّما  دریگ ،
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موس هاجنپ و  لصا  تسا . قرب  نایرج  زا  پمال  ینشور  دوش :
زین یتافانم  هدـیقع  ود  نیا  نایم  و  تسا ، هدوب  هاگآ  ام  راک  زا  لزا  زا  دـنوادخ  هک  میدـقتعم  ناسنا ، يدازآ  رایتخا و  هب  داقتعا  نیع  رد  ام ،

« رایتخا روط  هب   » ناسنا زا  لعف  رودص  رب  دنوادخ  یلزا  ملع  هک  دننک  هجوت  دیاب  دنناد  یمن  عمج  لباق  ار  ود  نیا  هک  یناسک  درادـن . دوجو 
لـصا هب  هک  روط  نامه  یهلا  ملع  نخـس ، رگید  هب  تشاد . دـهاوخن  یتافانم  ناـسنا  يدازآ  اـب  نیـشیپ  ملع  نینچ  ًاـعبط  تسا ، هتفرگ  قلعت 

ناسنا  زا  لعف  رودص 
هحفص 93  -------------- 

اب اهنت  هن  یلزا  ملع  نینچ  کـی  . تسا هتفرگ  قلعت  زین  ناـسنا ) باـختنا  راـیتخا و   ) يو زا  لـعف  رودـص  تیفیک  رب  هنوگ  نیمه  هتفرگ ، قلعت 
ادخ ملع  تروص  نآ  رد  دنزن ، رس  ناسنا  رایتخا  زا  لعف  رگا  اریز  دشخب ، یم  يراوتسا  ماکحتسا و  نآ  هب  هکلب  درادن  تافانم  ناسنا  رایتخا 

هب یهلا  ملع  رگا  ًاعبط  دبای . ققحت  هتفرگ ، قلعت  یئیـش  هب  هک  يوحن  نامه  هب  هک  تسا  نیا  هب  ملع  ییامن  عقاو  هچ ، دوب . دـهاوخن  امن  عقاو 
دیاب تروص  نآ  رد  دـهد ، ماجنا  ار  لمع  نیا  هندازآ  ْناسنا  ینعی  دوش ، رداص  وا  زا  يرایتخا ، روطب  ناسنا ، لعف  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا 

ربج . رارطضا و  اب  هن  و  دبای ، ققحت  یگژیو  نیمه  اب  لعف 
هحفص 94  -------------- 
هحفص 95 -------------- 

ناربمایپ تثعب  موزل  لیالد  مجنپ : شخب 

مجنپ شخب 
دیاقع تایلک 

4
هحفص 96  هّماع --------------  تّوبن 

هحفص 97  -------------- 
تّوبن موزل  لیالد 

مراهچ هاجنپ و  لصا 
. تسا هداد  رارق  رشب  دارفا  يارب  شیوخ  مایپ  لماح  ار  نانآ  هتخیگنارب و  رـشب  ییامنهار  تیاده و  يارب  ار  ییالاو  ياهناسنا  میکحدنوادخ 

يزور نیتسخن  زا  ضیف  نیا  و  دنشاب ، یم  ناگدنب  هب  دنوادخ  يوس  زا  تیاده  ضیف  نایرج  هطـساو  هک  دننالوسر  ناربمایپ و  نامه  نانیا ،
زین ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  رصع  ات  هدیدرگ و  لزان  ادخ  بناج  زا  هتفای ، ار  نآ  زا  يریگ  هرهب  یگتسیاش  رشب  هک 

رمتـسم یهلا  ضیف  نیا  رگا  و  تسا ، هدوب  نییآ  نیرتلماک  دوخ  تما  ناـمز و  هب  تبـسن  يربماـیپ  ره  نییآ  تسناد  دـیاب  . تسا هتـشاد  همادا 
هجوت اب  و  دراد ، ضرغو  فده  وا  شنیرفآ  ًاعبط  تسا  میکح »  » يادخ لعف  ناسنا ، تقلخ  هک  اجنآ  زا  دیسر . یمن  لامک  ّدح  هب  رـشب  دوبن 
یفدـه يو ، تقلخ  زا  فدـه  ضرغ و  دـیاب  تسه  زین  درخ  لقع و  ، تسا كرتشم  ناویح  اب  هک  زیارغ  رب  هوالع  ناـسنا  دوجو  رد  هکنیا  هب 
تیاده رد  رگا  و  تسین ، یفاک  اّما  تسا ، مزال  رثؤم و  وا  لماکت  هار  ندومیپ  رد  دنچره  ناسنا  درخ  لقع و  رگید ، فرط  زا  دشاب . لوقعم 

ندرب  یپ  هنومن ، يارب  تخانش . دهاوخن  لماک  روط  هب  ار  لامک  هار  زگره  وا  دوش  تعانق  درخ  لقع و  هب  ناسنا 
هحفص 98  -------------- 

؟ تفر دهاوخ  اجک  هب  و  هدمآ ، ارچ  هدمآ ، اجک  زا  دنادب  دهاوخ  یم  رشب  . تسا هدوب  رـشب  يرکف  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  داعم  ءدبم و  هب 
رصاعم رـشب  هک  یقرت  همه  اب  ، هک تسا  نآ  رما  نیا  نشور  هاوگ  دیآ . یمن  رب  لئاسم  نیا  لماک  نییبت  هدهع  زا  ییاهنت  هب  درخ  لقع و  یلو 
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ءدبم و عوضوم  هب  رصحنم  رشب  شناد  لقع و  ییاسران  دنشاب . یم  تسرپ  تب  اهناسنا  زا  یمیظع  شخب  زونه  ، تسا هدرک  شناد  ملع و  رد 
رشب ضراعتم  فلتخم و  ياههاگدید  دنیزگرب . ار  يراوتـسا  قیرط  تسا  هتـسناوتن  زین  یتایح  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  يو  هکلب  تسین ، داعم 

یم هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  دشاب ، یم  لئاسم  نیا  حیحص  كرد  زا  يو  ییاسران  هناشن  هریغو  یگداوناخ  یقالخا ، يداصتقا ، لئاسم  رد 
نایبرم دیاب  یهلا  تمکح  ياضتقم  هب  هک  دنک  یم  مکح  حیحـص  لقع  قوف ، هتکن  هب  هجوت  اب  تسا . هدمآ  دـیدپ  ضراعتم  ياهبتکم  مینیب 

نیزگیاج دناوت  یم  یلقع  ياهتیاده  دننک  یم  روصت  هک  یناسک  دنزومایب . رشب  هب  ار  یگدنز  حیحص  هار  ات  دنوش  ثوعبم  یهلا  ناربهر  و 
هدنیآ هتشذگ و  یتسه و  رارسا  ناسنا و  لماک  تخانـش  رد  رـشب  شناد  درخ و  . 1 دننک : هجوت  بلطم  ود  هب  دیاب  دوش  ینامـسآ  ياهتیاده 

داعبا و ناسنا و  زا  دسانـش ، یم  ار  دوخ  عونـصم  یعناص  ره  هکنیا  مکح  هب  رـشب  هدـننیرفآ  هکیلاح  رد  ، تساسران صقان و  وا  يدوجو  ریس 
ایآ (: 14/ کلم () ریبَْخلا ُفیطَّللا  َوُهَو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  الَأ  :) دیامرف یم  هدرک  هراشا  لیلد  نیا  هب  نآرق  ردو  . تسا هاگآ  ًالماک  وا  دوجو  رارـسا 

ای هناـهاگآ  تاذ ، بح  هزیرغ  ياـضتقم  هـب  ناـسنا  . 2 هاـگآو . قـیقد  تسوا  و  درادـن ، ملع  دوـخ ) هدـیرفآ  هب   ) تسا هدـیرفآ  هـک  سکنآ 
هریاد  زا  دناوت  یمن  يزیر  همانرب  رد  تسا و  یصخش  ياهییوج  تعفنم  لابند  هب  هتسویپ  هاگآدوخان ،

هحفص 99  -------------- 
همانرب یلو  ، دوب دـهاوخن  رادروخرب  لماک  تیعماج  زا  يرـشب  ياه  هماـنرب  ًاـعبط  دـنک . رظن  فرـص  لـماک  روط  هب  یهورگ  يدرف و  عفاـنم 

ياهتیادـه زا  هاگچیه  رـشب  هک  تفگ  دـیاب  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هزنم  یناصقن  نینچ  زا  تسا  دـنوادخ  بناـج  زا  نوچ  ناربماـیپ 
دوب . دهاوخن  هدوبن و  زاین  یب  ناربمایپ  ياه  همانرب  یهلا و 

توبن فادها  نآرق و  هحفص 100  -------------- 
مجنپ هاجنپ و  لصا 

هاگدید زا  نآ  فادها  هب  هجوت  اب  ار  توبن  موزل  نونکا  میدـش . انـشآ  یهلا  ناربمایپ  تثعب  موزل  اب  درخ  يرواد  قیرط  زا  هتـشذگ  لصا  رد 
تثعب زا  فدـه  نآرق  تسا . ینالقع  لیلحت  عون  کی  زین  هلئـسم  نیا  هب  ینآرق  شرگن  دـنچره  مینک . یم  یـسررب  تاـیاور  میرک و  نآرق 

اْنثََعب ْدََقل  َو  :) دیامرف یم  هکنانچ  هنیمز . نیا  رد  فارحنا  عون  ره  اب  هزرابم  دـیحوت و  ینابم  ماکحتـسا  . 1 تسا : هتـسناد  ریز  روما  ار  ناربمایپ 
دننک و شتسرپ  ار  ادخ  نانآ  ات  میتخیگنارب  ار  يربمایپ  یتما  ره  نایم  رد  (: 36/ لحن () َتوُغاطلا اُوِبنَتْجاَو  َهّللا  اوُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف 

لمحتم ار  یگرزب  ياهجنر  هار  نیا  رد  هدوب و  ریگرد  ناکرـشم  اب  هتـسویپ  یهلا  ناربمایپ  روظنم  نیدب  . دنزیهرپب نایغط ، ِرهاظم  شتـسرپ  زا 
و اورکنأ ، ام  دـَْعب  هتّیبُوبِرب  هُوفرعیف  هُولهَج ، ام  مهِّبر  نع  ُدابعلا  لِقعِیل  و  :» دـیامرف یم  ناربماـیپ  تثعب  فدـه  هراـبرد  ناـنمؤمریما  دـنا . هدـش 

دنناد یمن  ادـخ  تافـص  دـیحوت و  هراـبرد  هـک  ار  هـچنآ  يو  ناگدـنب  اـت  تـخیگنارب  ار  ناربماـیپ  (: 1 «) اودَنَع ام  َدعب  ۀـیهولُألاب  هودّـحُوی 
زا  دعب  وا  یگناگی  يراگدرورپ و  تیبوبر و  هب  و  دنریگارف ،

--------------
هبطخ 143 . هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 101  -------------- 
َثََعب يذـّلا  َوُه  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  هیکزت . شور  هار و  یهلا و  ياهمایپ  فراعم و  اب  مدرم  ندرک  انـشآ  . 2 دـنروایب . نامیا  دانع ، راکنا و 

ار يربمایپ  نییما  نایم  رد  هک  تسا  یسک  وا  (: 2/ هعمج () َۀَـمْکِحلاَو َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیّیّمُألا  ِیف 
اپرب . 3 دزومایب . نانآ  هب  ار  تمکح  باتک و  دنادرگ و  هزیکاپ  یقالخا  لیاذر  زا  ار  نانآ  دـناوخ و  ورف  نانآ  رب  ار  قح  تایآ  ات  تخیگنارب 

( ِطسِقلِاب ُسانلا  َموُقَِیل  َنازیِملاَو  َباتِکلا  ُمُهَعَم  اـْنلَْزنَأَو  ِتاـنِّیَبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأْدََقل  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  يرـشب . هعماـج  رد  طـسق  نتـشاد 
اپرب ًاملـسم  دنراد . اپ  هب  ار  طسق  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  نانآ  هارمه  میداتـسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  ناربمایپ  ام  (: 25/ دیدح )

ققحت ار  نآ  یهلا  تموکح  قیرط  زا  و  دنـسانشب ، فلتخم  ياه  هنیمز  داـعبا و  رد  ار  تلادـع  اـهناسنا  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  طـسق  نتـشاد 
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ُمُهَعَم لَزنَأَو  َنیرِذـْنُمَو  َنیرّـشَبُم  َنیِّیبَنلا  ُهّللا  َثَعَبَف  ًةدِـحاو  ًۀـّمُأ  ُساّنلا  َناـک  :) دـیامرف یم  هکناـنچ  فـالتخا . دراوم  رد  يرواد  . 4 دنشخب .
دیدـپ فالتخا  نانآ  نایم  رد  هکنیا  ات  دـندوبن (  شیب  هتـسد  کـی  مدرم  (: 213/ هرقب ( ) ِهیف اوُفَلَتخا  امِیف  ِسانلا  َنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَحلاـِب  َباـتِکلا 

فالتخا هچنآ  رد  مدرم  نیب  ات  داتـسرف  ورف  ار  باتک  نانآ  هارمه  تخیگنا و  رب  هدنهد ، میب  شخبدـیون و  ار ، ناربمایپ  ادـخ  سپـس  دـمآ ،)
مامتا . 5 دریگ . یم  رب  رد  ار  یگدنز  فلتخم  نوئـش  هکلب  هدوبن ، دیاقع  هب  رـصحنم  مدرم  تافالتخا  تسا  یهیدب  دـنک . يرواد  دـنا  هدرک 

َو  َنیرِّشَبُم  ًالُسُر  :) دیامرف یم  هکنانچ  ناگدنب . رب  تجح 
هحفص 102  -------------- 

ار هدـنهد  میب  هدـنهد و  دـیون  یناربماـیپ  (: 165/ ءاسن () ًاـمیکَح ًازیزَع  ُهّللا  َناـک  َو  ِلُـسُّرلا  دََـعب  ٌۀَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساـّنِلل  َنوُکَی  ّـالَِئل  َنیرِذـْنُم 
رد ادخ  ًامّلـسم  تسا . میکح  دنمتردق و  دنوادخ  و  دنـشاب ، هتـشادن  ادخ  دزن  يرذـع  تجح و  مدرم  ناربمایپ  ندـمآ  زا  سپ  ات  تخیگنارب 

و دریذپ ، یم  تروص  رشب  یگدنز  نوئش  همه  رد  لماک  يا  همانرب  میظنت  قیرط  زا  فده  نیا  هک  دراد  تقلخ  يارب  یفده  ناسنا  شنیرفآ 
تـسرد مسر  هار و  نم  هک  درواـین  رذـع  ًادـعب  دوش و  ماـمت  يو  رب  تجح  هک  دـسرب  رـشب  هب  ادـخ  قیرط  زا  يا  هنوـگ  هب  دـیاب  هماـنرب  نیا 

متسناد . یمن  ار  یگدنز 
هحفص 103  -------------- 

ناربمایپ تخانش  ياههار 
مشش هاجنپ و  لصا 

یناسنا ترطف  فالخ  رب  دریذپب  لیلد  نودب  ار  ییاعدم  سکره  و  دریذـپن ، لیلد  نودـب  ار  ییاعدا  چـیه  هک  دـنک  یم  باجیا  رـشب  ترطف 
ياعدـم نینچ  تاـبثا  يارب  ًاـعبط  و  دـشاب ، هتـشاد  دـناوت  یم  رـشب  هک  تسا  ییاـعدا  نیرت  میظع  توبن  ياـعدا  تسا . هدرک  لـمع  شیوخ 

لیالد اب  وا  توبن  هک  نیشیپ ، ربمایپ  فلا ـ  دشاب : ریز  رما  هس  زا  یکی  دناوت  یم  لیلد  نیا  دنک . هئارا  يراوتسا  عطاق و  لیلد  یتسیاب  یگرزب 
هیلع هللا  یلـص   ) متاخ ربمایپ  توبن  رب  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  هکنانچ  دنک . حیرـصت  يدعب  ربمایپ  توبن  رب  تسا ، هدش  تباث  یعطق 

ار لیالد  نیا  دهد . یهاوگ  وا  ياعدا  قدـص  رب  نوگانوگ  دـهاوش  نیارق و  ب ـ  ( 1 .) داد تراشب  ار  وا  ندمآ  درک و  حیرصت  ملـسو ) هلآو 
رد هزورما  دروآ . تسد  هب  وا  توـعد  شور  زین  و  دـنا ، هدـیورگ  وا  هب  هـک  ییاهتیـصخش  توـعد ، ياوـتحم  یگدـنز ، هریـس  رد  ناوـت  یم 

شور نیمه  زا  هدافتسا  اب  زین  مالـسا  ردص  رد  و  دنیامیپ ، یم  ار  هار  نیمه  هانگ  یب  زا  مرجم  لطاب و  زا  قح  ییاسانـش  يارب  ناهج  مکاحم 
( 2 .) دندرب یم  یپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ییوگتسار  هب 

--------------
ترجه . مشش  لاس  ثداوح  يربط 3/240 ، خیرات  دوب ، مور  هاشداپ  رصیق ، هار  نیا  هدنیوپ   . 2 . 6/ فص هروس   . 1

هب ار  نارگید  و  دـهد ، ماـجنا  هداـعلا  قراـخ  يراـک  توبن ، يوـعد  اـب  هارمه  ینعی  هزجعم . ندروآ  هحفص 104 ج ـ  -------------- 
یناگمه موس  هار  هکیلاح  رد  درادن ، تیمومع  تسخن  هار  ود  دشاب . گنهامه  وا  ياعدا  اب  هداعلا  قراخ  راک  نآ  و  دیامن ، توعد  يّدـحت 

هرهب نآ  زا  دوخ  يوعد  تابثا  يارب  زین  ناربمایپ  و  هدرک ، هدافتـسا  هار  نیا  زا  ناربماـیپ  تخانـش  يارب  رـشب  توبن ، خـیرات  لوط  رد  هدوب و 
متفه هاجنپ و  لصا  دنا . هتفرگ 

بلطم ًاعبط  دـشاب ، وگتـسار  دوخ  ياعدا  رد  هزجعم  هدـنروآ  رگا  اریز  تسا . رارقرب  یقطنم  يا  هطبار  توبن ، يوعد  قدـص  هزجعم و  نایم 
، دـشاب یم  دـنمقالع  دوخ  ناگدـنب  تیادـه  هب  هک  میکح ، دـنوادخ  رب  دـشاب  وگغورد  دوخ  ياعدا  رد  مینک  ضرف  رگا  دوش ;و  یم  تباث 
هب دنروآ و  یم  نامیا  وا  هب  هداعلا  قراخ  تردـق  نیا  هدـهاشم  اب  مدرم  نوچ  دـهد . رارق  وا  رایتخا  رد  ار  یتردـق  نینچ  هک  تسین  هتـسیاش 

یهلا تمکح  لدع و  اب  رما  نیا  و  دنک ، یم  هارمگ  ار  نانآ  دشاب ، وگغورد  دوخ  ياعدا  رد  وا  هاگره  هجیتن  رد  دننک . یم  لمع  وا  نانخس 
متشه هاجنپ و  لصا  دش . ثحب  نآ  هرابرد  ًالبق  هک  تسا  یلقع  حبق  نسح و  هدعاق  تاعرفتم  زا  یکی  هلئسم  نیا  دراد . تافانم 
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ادـخ حـلاص  هدـنب  زا  هداعلا  قراخ  راک  رگا  یلو  دراد ، مان  هزجعم » ، » دـشاب توبن  يوعد  اب  گنهامه  هارمه و  هک  هداعلا  قراخ  راک  ماجنا 
ءدبم دنناوت  یم  زین  ناربمایپ ) ریغ  زا   ) ادخ حلاص  ناگدنب  هک  رما  نیا  هاوگ  دوش . یم  هدـیمان  تمارک » ، » دـشابن توبن  یعدـم  هک  دـنزب  رس 

لوزن  یکی  دنوش ، هداعلا  قراخ  ياهراک 
هحفص 105  -------------- 

نارای زا  هتـسجرب  يدرف  طسوت  نیطـسلف  هب  نمی  زا  هظحل  کی  رد  ابـس  هکلم  تخت  لاقتنا  يرگید  و  میرم ، ترـضح  يارب  ینامـسآ  هدئام 
اْهیَلَع َلَخَد  امَّلُک  : ) دـیامرف یم  میرم  هراـبرد  تسا . هداد  ربخ  اـهنآ  يود  ره  زا  نآرق  هک  دـشاب  یم  اـیخرب ) نب  فصآ   ) نامیلـس ترـضح 
تفگ یم  تفای  یم  یندروخ  وا  شیپ  دـش  یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  هک  تقو  ره  (: 37/ نارمع لآ  ...() ًاقْزِر اهَْدنِعَدَجَو  َبارْحِملا  اّیِرَکَز 

ٌْملِع ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  دیامرف ( : یم  زین  سیقلب  تخت  يارجام  هراب  رد  ادخ . بناج  زا  تفگ  یم  میرم  تساجک !؟  زا  وت  يارب  اهنیا  میرم  يا 
زا شیپ  ار  نآ  نم  تفگ  دوـب ، باـتک  زا  یـشناد  وا  دزن  هـک  سک  نآ  (: 40/ لمن ( ) َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  ْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اـَنَأ  باـتِْکلا  َنِم 

مهن هاجنپ و  لصا  مروآ . یم  وت  دزن  ینز  مه  رب  مشچ  هکنآ 
عون ره  هقباس  نودـب  هزجعم  هدـنروآ  يریذـپان : شزومآ  فلا ـ  دوش : یم  هصالخ  ریز  روما  رد  هداعلا  قراخ  روما  رگید  اب  هزجعم  تواـفت 

نب یسوم  تساهنیرمت . اهشزومآ و  هتـشر  کی  هجیتن  رگید ، هداعلا  قراخ  روما  نتفای  ماجنا  هکیلاح  رد  دنز ، یم  زاجعا  هب  تسد  شزومآ 
دمآ باطخ  دیدرگ و  ثوعبم  تلاسر  توبن و  هب  هار  همین  رد  دش . رـصم  یهار  یناوج  نارود  ندرک  يرپس  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نارمع

یـسوم هب  زین  درک . تشحو  یـسوم  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  ، دـمآرد اـهدژا  تروص  هب  ناـهگان  دـنکفا  نوچ  . نکفیب ار  اـصع  یـسوم  يا  هک 
( 1 .) تخاس یم  هریخ  ار  مشچ  هک  دومن  ششخرد  نآ  زا  يرون  دروآرب ، نوچ  رآ ، نوریب  لغب  زا  ار  دوخ  تسد  هک  دش  باطخ 

--------------
/32ـ31 . صصق  . 1

ام اـمْهنِم  َنوُمَّلعتیَف  ... َرْحِّسلا َساـنلا  َنوُـمِّلَُعی  : ) دوـش یم  روآداـی  نامیلـس  رـصع  نارحاـس  هراـبرد  یلو  هحفـص 106  -------------- 
هک دنتخومآ  یم  یبلاطم  کلم ، ود  نآ  زا  زین  مدرم  و  دنتخومآ ... یم  مدرم  هب  ار  رحس  نیطایش  (: 102/ هرقب () ِهِجوَزَو ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی 
یم همشچرس  یهلا  یهانتمان  تردق  زا  هک  اجنآ  زا  هزجعم ، يریذپان : هضراعم  ب ـ  دنتخادنا . یم  ییادج  رهوش  نز و  نایم  نآ  هطـساو  هب 
دریگ یم  همشچرس  رشب  دودحم  تردق  زا  نوچ  ناضاترم  راک  لیبق  زا  نآ  ریاظن  رحس و  وداج و  هکیلاح  رد  تسا ، ریذپان  هضراعم  دریگ ،

فلتخم و يردـق  هب  ،و  هدوبن عون  ود  ای  عون  کی  هب  دودـحم  ناربمایپ  تازجعم  تیدودـحم : مدـع  ج ـ  تسا . لثمب  نایتا  هضراـعم و  لـباق 
نابیرگ زا  تسد  و  اجک ، اهدژا  هب  نآ  ندـش  لیدـبت  اصع و  نتخادـنا  ًالثم  تفای . یکرتشم  ردـق  اـهنآ  ناـیم  رد  ناوت  یمن  هک  تسا  عونتم 

(1 (!؟ اجک گنـس  هب  اصع  ندز  طسوت  بآ  ياه  همـشچ  ندـش  يراـج  اـجک و  هزجعم  ود  نیا  زین  اـجک !؟ نآ  شـشخرد  ندروآ و  نوریب 
يا هدنرپ  ، لِگ زا  میناوخ  یم  زین  یسیع  ترضح  هرابرد  ( 2 (!؟ اجک ایرد  بآ  نتفاکش  ایرد و  هب  اصع  ندز  اجک و  هزجعم  هس  نیا  نینچمه 

نارامیب نایانیبان و  يور  رب  تسد  ندیـشک  اب  لمع ، نیا  رب  نوزفا  تفای . یم  تاـیح  ادـخ  نذا  هب  دـیمد و  یم  نآ  رد  سپـس  تخاـس ، یم 
ًالوصا د ـ  ( 3 .) داد یم  ربخ  اه  هناخ  لخاد  ياه  هتخودنا  زا  درک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  نینچمه  دیشخب . یم  افش  ار  اهنآ  یـسیپ ، هب  التبم 

زا مه  و  فدـه ، رظن  زا  مه  ، دـننز یم  هداعلا  قراخ  ياهراک  هب  تسد  هک  نارحاس  نوچ  يرگید  ناسک  اـب  تمارک  اـی  هزجعم  ناگدـنروآ 
ًاعبط دـنراد ;و  يوـیند  فادـها  مود  هورگ  هکیلاـح  رد  دـننک ، یم  بـیقعت  ار  ییـالاو  فادـها  تـسخن  هورگ  دـنزیامتم . تاـیحور  ثـیح 

تسا . توافتم  مه  اب  زین  اهنآ  تایحور 
--------------

. 42  / نارمع لآ   . 3 . 63  / ءارعش  . 2 . 60/ هرقب  . 1
هحفص 107  -------------- 
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توبن یحو و 
متصش لصا 

« یحو  » هک ار  بیغ  ملاع  اب  ربمایپ  طابترا  هار  دیاب  کنیا  دیدرگ . نایب  نآ  نیغورد  نایعدم  زا  یعقاو  ربمایپ  تخانـش  قرط  شیپ ، لصا  رد 
هژیو یهاگآ  هکلب  تسین ، يرشب  لقع  ای  هزیرغ  دولوم  تسا ، بیغ  ملاع  اب  ناربمایپ  طابترا  هار  نیرتمهم  هک  یحو ،» . » مینک یـسررب  تسا 

یم فـصو  نینچ  ار  یحو  نآرق  دـنناسرب . رـشب  هـب  ار  یهلا  ياـهمایپ  اـت  تـسا ، هداد  رارق  ناربماـیپ  راـیتخا  رد  ار  نآ  ادـخ  هـک  تـسا  يا 
نیا تسا . هدروآ  دورف  وت  بلق  رب  یحو ) هتـشرف  ) نیمـألا حور  ار  نآرق  نیا  /193ـ194 :) ءارعـش () َِکْبلَق یلَع  ُنیمَألا *  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  :) دنک
هکلب تسین ، نآ  ریاظن  يرهاظ و  ساوح  نوچمه  يروما  يریگراک  هب  هجیتن  یهلا ، ياـهمایپ  زا  ربماـیپ  یهاـگآ  هک  تسا  نیا  هب  رظاـن  هیآ 

رد درک . نییبت  يداع  ياهـسایقم  اـب  ار  یحو  هدـیچیپ  تقیقح  ناوت  یمن  نیارباـنب  ( 1 .) دروآ یم  دورف  ربماـیپ  بـلق  رب  ار  نآ  یحو  هتـشرف 
یم هکناـنچ  دـشابن . نشور  اـم  يارب  نآ  تقیقح  دـنچره  دروآ ، ناـمیا  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  بیغ  رهاـظم  زا  یکی  یحو  لوزن  تـقیقح ،

(. 3/ هرقب ( ) ِْبیَغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیّذلا  :) دیامرف
--------------

نایب يروش  هروس  هیآ 51  رد  هک  دراد  زین  يرگید  ياههار  هکلب  تسین ، یحو  هتشرف  لوزن  رد  رصحنم  ناربمایپ  هب  یهلا  یحو  هار  هتبلا   . 1
تشذگ . متشهو  یس  لصا  رد  نآ  حیضوتو  تسا ، هدش 

مکیو تصش  لصا  هحفص 108  -------------- 
یحو دـننک ، روصحم  یـسح  بلاوق  رد  ار  یبیغ  قیاقح  دنجنـسب و  یـسح  رازبا  يدام و  ياهـسایقم  اب  ار  زیچ  ره  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 

یم تاـهیجوت  هنوگ  نیا  دـقن  لـقن و  هب  ًـالیذ  تسا . لـطاب  اـم  رظن  زا  اـهنآ  همه  هک  دـنا ، هدرک  هیجوـت  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  ار  یهلا 
هتشادنپ نانآ  ینطاب  ساوح  لامعا  رکفت و  لوصحم  ار  یحو  هتـسناد و  رـشب  غباون  زا  ار  ناربمایپ  ناگدنـسیون ، زا  یهورگ  فلا ـ  میزادرپ .

يالاو دـنلب و  راکفا  نامه  زین  ینامـسآ  باـتک  و  غباون ، زا  هتـسد  نیا  كاـپ  سفن  حور و  نیمـالا ، حور  تقیقح  ، هورگ نیا  رادـنپ  هب  دـنا .
. دراد دامتعا  یـسح  ياهـشور  هب  اهنت  هک  تسا  دـیدج  یبرجت  شناد  لباقم  رد  یگتخابدوخ  هناشن  یحو ، زا  ریـسفت  هنوگ  نیا  تساـهنآ .

هدروآ رشب  يارب  هچنآ  هک  دندرک  یم  نالعا  هتسویپ  نانآ  اریز  دراد ، تافانم  یهلا  ناربمایپ  نانخس  اب  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا  مهم  لکشم 
یتسار و الاو و  ماقم  اب  نیا  و  دنشاب ، وگغورد  يدارفا  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  قوف  ریسفت  همزال  نیا ، ربانب  تسین  يزیچ  یهلا  یحو  زج  دنا 
هب ار  دوخ  همانرب  هک  یناحلـصم  دـنا : هنوگود  ناحلـصم  نخـس : رگید  هب  تسین . راگزاس  تسا ، هداد  ربخ  نآ  زا  خـیرات  هک  ناـنآ  یتسرد 

هاوخریخ زوسلد و  زین  هورگ  ود  ره  اسب  هچ  و  دننک ، یم  یفرعم  شیوخ  راکفا  هدییاز  ار  دوخ  همانرب  هک  یناحلصم  و  دنا ، هداد  تبسن  ادخ 
، دـش نایب  نیـشیپ  هیرظن  رد  هک  هزیگنا  ناـمه  هب  رگید ، یهورگ  ب ـ  تسناد . یکی  ار  حلـصم  فنـص  ود  نیا  ناوت  یمن  نیا  رباـنب  دنـشاب .

تدابع هیاس  رد  دراد ، ادـخ  هب  هک  يراوتـسا  نامیا  تلع  هب  ربمایپ  نانیا ، ياعدا  هب  دـنناد . یم  ربمایپ  یحور  تـالاح  یلجت  هجیتن  ار  یحو 
يا  هبترم  هب  شیوخ ، رایسب 

هحفص 109  -------------- 
هکیلاح رد  تسا ، هدش  اقلا  وا  رب  بیغ  ناهج  زا  هک  دـنک  یم  روصت  و  دـبای ، یم  دوخ  نورد  رد  ار  یلاع  قیاقح  هتـشر  کی  هک  دـسر  یم 

کـش ناربمایپ  ییوگتـسار  رد  ام  هک  دـنراد  یم  راهظا  هیرظن  نیا  ناـبحاص  درادـن . وا  سفن  زج  يا  همـشچرس  ءدـبم و  روبزم  ياـهتفایرد 
ناربمایپ ، تسا یلاع  قیاقح  نیا  أشنم  رد  نخـس  یلو  دـننک ، یم  هدـهاشم  ار  نیرب  قیاقح  هتـشر  کی  ًاتقیقح  نانآ  هک  میدـقتعم  میرادـن و 

(1 .) تسا نانآ  سفن  نامه  نآ  همـشچرس  هکیلاح  رد  تسا ، هدـش  اقلا  نانآ  هب  بیغ  ناهج  نوریب و  ملاع  زا  قیاـقح  نیا  دـننک  یم  روصت 
نیا لصاح  تسا . دـیدج  یـششوپ  اب  اهتنم  یحو ، هرابرد  تیلهاج  نارود  تایرظن  زا  یکی  هئارا  هکلب  تسین ، يدـیدج  نخـس  هیرظن ، نیا 

تداـبع و ادـخ و  هراـبرد  رکفت  ترثک  زا  ناـنآ  ،و  تسا نتـشیوخ  رد  ناـنآ  نتفر  ورف  ناربماـیپ و  لـّیخت  هجیتـن  یحو  هک  تسا  نآ  هیرظن 
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نیا و  دوش ، یم  اقلا  نانآ  رب  بیغ  ملاع  زا  هک  دننک  یم  نامگ  دننیب و  یم  مسجم  دوخ  ربارب  رد  ار  یقیاقح  ناهگان  رـشب ، حالـصا  هشیدنا 
تسا يا  هتفـشآ  راکفا  یحو  ینعی  (: 5/ ءایبنا ( ) ِمالْحَأ ُثاغْـضَأ  : ) دـنتفگ یم  هک  تسا  یحو  هرابرد  یلهاج  برع  روصت  ناـمه  يوحن  هب 
تـسا یحو  هتـشرف  ندـید  یعدـم  ربماـیپ  هکنیا  دـیوگ : یم  هدرک و  در  تدـشب  ار  هیرظن  نیا  رگید  تاـیآ  رد  نآرق  دـنیب . یم  ربماـیپ  هک 

ام َو  ُرَـصَبلا  غاز  ام  : ) دـیامرف یم  زین  يأَر .) ام  ُداؤُفلا  َبَذَـک  ام  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  شمـشچ ، هن  هدرک و  اـطخ  وا  بلق  هن  تسوگتـسار ،
یحو هتشرف  ًاعقاو  ینعی  تفرن . اطخ  تفاین و  شزغل  وا  ناگدید  زگره  درکن و  بیذکت  دید ، مشچ  هک  ار  هچنآ  لد  مجن 11و17 :) ( ) یغَط

نطاب . دید  اب  مه  رهاظ و  دید  اب  مه  دید ، ار 
--------------

ص66 . يدّمحم ، یحو  اضر ، دیشر  دّمحم  دّیس   . 1
هحفص 110  -------------- 

ناربمایپ تمصع 
ظفح و تفایرد ، ماقم  رد  تمصع  فلا ـ  تسا : ریز  بتارم  ياراد  توبن  باب  رد  هدوب و  تینوصم  ینعم  هب  تمـصع  مود  تصـش و  لصا 

هلحرم رد  ناربمایپ  تمـصع  یعامتجا . يدرف و  روما  رد  هابتـشا  اطخ و  زا  تمـصع  هاـنگ ;ج ـ  تیـصعم و  زا  تمـصع  یحو ;ب ـ  غـالبا 
دزاس و یم  راد  هشدـخ  ار  مدرم  قوثو  نانیمطا و  هلحرم ، نیا  رد  اطخ  شزغل و  عون  ره  لامتحا  اریز  تسا ، ناـگمه  قاـفتا  دروم  تسخن ،

یم روآدای  میرک  نآرق  نیا ، زا  هتشذگ  دوش . یم  ضقن  توبن  فده  هجیتن  رد  دوب ، دهاوخن  نانیمطا  دامتعا و  دروم  ربمایپ  ياهمایپ  رگید 
یم هکناـنچ  دوـش ، غـالبا  رـشب  هب  حیحـص  تروـص  هب  یهلا  یحو  اـت  تسا  هداد  رارق  لـماک  تـبقارم  تـحت  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  هـک  دوـش 
ْدَق ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَـصَر * ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  لوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  ّالِإ  ًادَـحَأ *  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَغلا  ُِملاع  :) دـیامرف

یـسک رب  ار  یبیغ  قیاـقح  و  تسا ، بیغ  زا  هاـگآ  وا  /26ـ28 :) نج ( ) ًادَدَع ءیَـش  َّلُک  یـصْحَأ  َو  ْمِْهیَدـَل  اِمب  َطاحَأَو  ْمِهِّبِر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ 
ور  شیپ  يو ، زا  تبقارم  يارب  سپ  تسا ، وا  تیاضر  دروم  ربمایپ  دننام  هک  سک  نآ  رگم  دزاس ، یمن  راکشآ 

هحفص 111  -------------- 
اهنآ دزن  هچنآ  هب  ادـخ  و  دـنا ، هدـناسر  ار  ناشراگدرورپ  ياهمایپ  نانآ  هک  دوش ) ققحم   )= دـنادب ات  درامگ  یم  ینابهگن  وا ، رـس  تشپ  و 

ـ  فلا تسا : هدـش  دراو  یحو  زا  تنایـص  يارب  نابهگن  عون  ود  هدـش ، دای  هیآ  رد  تسا . هدرک  شرامـش  ار  زیچ  همه  و  دراد ، هطاحا  تسا 
لماک تبقارم  نیا  تلع  دراد . هطاحا  ناگتـشرف  ربمایپ و  رب  هک  گرزب  دـنوادخ  دـننک ;ب ـ  یم  هطاحا  وس  ره  زا  ار  ربمایپ  هک  یناگتـشرف 

موس تصش و  لصا  تسا . رشب  هب  دنوادخ  یحو  ندیسر  ینعی  توبن  ضرغ  نتفای  ققحت  زین 
یتروص رد  ناربمایپ  تثعب  زا  فدـه  ًـالوصا  و  دـنراد ، تینوصم  شزغل  هاـنگ و  هنوگره  زا  تعیرـش ، ماـکحا  هب  لـمع  رد  یهلا ، ناربماـیپ 
دنبیاـپ ًاـقیقد  دـننک  یم  غـالبا  دوخ  هک  یهلا  ماـکحا  هب  ناـنآ  رگا  اریز  دنـشاب . رادروخرب  یتـینوصم  نینچ  زا  ناـنآ  هک  دریذـپ  یم  ققحت 

هب دوخ  هاتوک  ترابع  رد  یـسوط  ققحم  دبای . یمن  ققحت  توبن  فده  هجیتن  رد  دور و  یم  نایم  زا  اهنآ  راتفگ  قدـص  هب  دامتعا  دنـشابن ،
ات تسا  مزال  ناربمایپ  يارب  تمصع  (: 1 «) ُضرغلا َلصحیف  ُقوثولا  َلُصحیل  ُۀمْـصِعلا  ّیبنلا  یف  ُبجی  َو  :» تسا هدرک  هراشا  نینچ  ناهرب  نیا 

میرک نآرق  دـیکأت  دروم  نوگانوگ  تایآ  رد  هانگ ، زا  ناربمایپ  تمـصع  دـبای . ققحت  توبن  زا  ضرغو  دوش ، لصاح  اهنآ  راتفگ  هب  قوثو 
مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا ، هتفرگ  رارق 

--------------
توبن . ثحب  ص 349 ، دارملا ، فشک   . 1

ْمُهاـْنیَبَتْجاَو : ) دـناد یم  دـنوادخ  بناـج  زا  ناگدـیزگرب  ناگدـش و  تیادـه  ار  ناربماـیپ  نآرق  فلا ـ  هحفـص 112  -------------- 
نتخاس هارمگ  هب  رداق  سکچیه  دنک ، یم  تیاده  ادخ  هک  ار  سک  نآ  دوش  یم  روآدای  ب ـ  (. 87/ ماعنا ( ) میقَتْسُم طارِص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَهَو 

هیماما دیاقع  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


زا (. 62/ سی ( ) ًارِیثَک ّالِبِج  ْمُْکنِم  َّلَضَأْدََقل  َو  : ) دناد یم  تلالـض  ار  تیـصعم  ج ـ  (. 37/ رمز () ّلِضُم ْنِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِدـْهَی  ْنَمَو  : ) تسین يو 
رب ًالبق  هک  یلقع  ناهرب  نآ  نیا ، رب  نوزفا  دـنا . هتـساریپ  تیـصعم  تلالـض و  عون  ره  زا  ناربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم 

ار دوخ  رمع  زا  یـساپ  یناسنا  رگا  اریز  دنک . یم  تلالد  زین  تثعب  زا  لبق  نانآ  تمـصع  موزل  رب  میدرک ، هماقا  ناربمایپ  تمـصع  ترورض 
زا هک  یسک  یلو  دریگ ، یمن  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  نادنچ  دریگب ، تسد  هب  ار  تیاده  مچرپ  سپـس  دنک و  فرـص  یهارمگ  هانگ و  رد 
یم تلاسر  نارکنم  نازروضرغ و  هوالع  دوب . دـهاوخ  مدرم  دامتعا  بلج  هب  رداق  یبوخ  هب  هدوب  هتـساریپ  یگدولآ  هنوگره  زا  رمع  زاـغآ 
نینچ رد  دـنزادرپب . يو  مایپ  نتخاس  شودـخم  تیـصخش و  رورت  هب  هداهن و  تشگنا  يو  کیرات  ياه  هتـشذگ  يور  یگداـس  هب  دـنناوت 

راوباتفآ شیوخ ، كانبات  تیـصخش  اب  دـناوت  یم  هتفرگ ، بقل  نیما » دـمحم   » یتسرد یکاپ و  رمع  کی  رثا  رد  هک  یناـسنا  اـهنت  یطیحم ،
. دزاس نشور  ار  تیلهاج  کیرات  طیحم  ًاجیردـت  شیوخ ، فرگـش  تماقتـساو  يرادـیاپ  اب  دـنز و  رانک  ار  نمـشد  ءوس  تاغیلبت  باجح 

ياراد تثعب  زا  سپ  طقف  هک  یناسنا  زا  تسا ، هدوب  هانگ  زا  تمصع  ماقم  ياراد  یگدنز  زاغآ  زا  هک  یناسنا  تسا  یهیدب  نیا ، زا  هتشذگ 
لمکا نسحا و  لعف  هک  تسا  نیا  یهلا  تمکح  ياضتقم  و  دوب ، دهاوخ  رتشیب  زین  وا  یتیاده  شقن  تسا و  رترب  تسا ، هدـش  یماقم  نینچ 

دنیزگرب . ار 
مراهچو تصش  لصا  هحفص 113  -------------- 

ادـخ بناج  زا  ناربماـیپ  تاـعزانم : رد  يرواد  فلا ـ  دـنا : هدوب  اـطخ  زا  نوصم  زین  ریز  دراوم  رد  هاـنگ ، زا  تمـصع  رب  هوـالع  ناربماـیپ ،
دنگوس رکنم  زا  تشادن ، يدهاش  یعدم  رگا  و  دنبلطب ، دهاش  یعدم  زا  ینعی  دننک ، يرواد  اضق  نیزاوم  قبط  رب  هک  دنا  هتـشاد  تیرومأم 

رکنم ایو  هداد ، یهاوگ  عقاو  فالخ  رب  ًاوهـس  ای  ًادمع  دهاش  تسا  نکمم  یلو  دنا . هدرکن  تفلاخم  یهلا  نازیم  نیا  اب  هاگچیهو  دنهاوخب ،
یمن ناربمایپ  تمصع  هب  يررض  تفلاخم  عون  نیا  دشابن ، عقاو  قباطم  ربمایپ  مکح  هجیتن  رد  دنک و  دای  دنگوس  هابتشا  يور  زا  ای  غورد  هب 
هاگآ دوخ  مکح  ياطخ  زا  وا  دـشاب ، عقاو  فالخ  رب  وا  يرواد  هک  اـجنآ  و  دـنک ، تواـضق  یهلا  نازیم  قبط  رب  تسا  رومأـم  وا  اریز  دـنز ،
عیام نالف  ًالثم  ینید  ماکحا  تاعوضوم  صیخـشت  ب ـ  دـشاب . یمن  نآ  قفو  رب  لمع  هب  رومأـم  یعاـمتجا  حـلاصم  رطاـخ  هب  هچرگ  تسا ،
دروم هس  دراوم  رد  تمـصع  لیلد  یگدنز . يداع  لئاسم  د ـ  روما . دـسافمو  حـلاصم  صیخـشت  یعامتجا و  لئاسم  ج ـ  هنای . تسا  بارش 

نیا رد  اطخ  باکترا  هجیتن ، رد  دراد . همزالم  ینید  ماکحا  رد  اطخ  اب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  اطخ  دارفا ، بلاغ  نهذ  رد  هک  تسا  نیا  ریخا ،
موزل دنچره  ددرگ . یم  تثعب  ضرغ  ندش  راد  هشدخ  هیام  ًاتیاهن  هتخاس و  راد  هشدـخ  ربمایپ  صخـش  هب  تبـسن  ار  مدرم  نانیمطا  لئاسم ،

تسا . ریخا  تروص  رد  تمصع  زا  رت  نشور  تسخن ، تروص  ود  رد  تمصع 
مجنپ تصش و  لصا  هحفص 114  -------------- 

میناد یم  یگمه  تسا . ناـنآ  زا  مدرم  ندـیزگ  يرود  هیاـم  هک  دـشابن  يروما  ناربماـیپ  دوـجو  رد  هک  تسا  نآ  تمـصع  بتارم  زا  یکی 
. ددرک یم  مدرم  راجزنا  رفنت و  هیام  تسا ، ناسنا  یتسپ  تئاند و  زا  یکاح  هک  یحور  ياهتلصخ  زا  یخرب  ای  یمسج ، ياهیرامیب  زا  یخرب 

تثعب فده  اب  وا ، زا  ندیزگ  يرود  ربمایپ و  زا  مدرم  راجزنا  اریز  دنشاب ، هّزنم  یناور  یمـسج و  بیاعم  هنوگ  نیا  زا  یتسیاب  ناربمایپ  ًاعبط 
کی فشک  ینعم  هب  اجنیا  رد  لقع  مکح  هک  میوش  یم  روآدای  زین  دراد . تافانم  تسا ـ  نانآ  هب  ربمایپ  طسوت  یهلا  تـالاسر  غـالبا  هک   ـ
لصا ( 1 .) دنـشاب یبویع  نینچ  زا  هتـساریپ  هک  دـنوش  هدـیزگرب  يربمایپ  هب  یناسک  دـیاب  ادـخ  تمکح  هب  هجوت  اـب  هکنیا ، و  تسا ، تیعقاو 

مشش تصش و 
ـ  رظنِوْدـَب رد  تاـیآ ـ  زا  یخرب  هنیمز  نیا  رد  یلو  میتـسناد ، ناربماـیپ  تمـصع  موزل  هراـبرد  ار  نآرق  حیرـص  يرواد  لـقع و  عطاـق  مکح 

هانگ  رودص  زا  یکاح 
--------------

هدش و دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ربمایپ بویا »  » هرابرد هک  یتایاور  زا  یخرب  نیا ، ربانب  تسا . یعطق  يرواد  کی  دروم  نیا  رد  درخ  يرواد   . 1
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لها همئا  زا  هک  زین  یتایاور  اب  دراد ، تفلاخم  لقع  یعطق  مکح  اب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـشاب ، یم  روآرفنت  ياهیرامیب  هب  وا  يالتبا  زا  یکاح 
رد بویا ، ترـضح  دنک : یم  لقن  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا . فلاخم  تسا  هدیـسر  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب

نوریب دـنراد  رفنت  نآ  زا  مدرم  هک  يزیچ  نوخ و  كرچ و  وا  ندـب  زا  زگره  درکن و  ادـیپ  اـبیزان  تروص  اـی  دـب  يوب  دوخ ، يراـمیب  لوط 
نانآ یلو  دوب ، وا  يرهاظ  فعضو  یلام  رقف  تلع  هب  بّویا ، زا  مدرم  يرود  تسا . نینچ  دوخیمارگیایلوا ، ایبنا و  هرابرد  ادخ  تنـس  دماین .
نیا فالخ  رب  هک  یتاـیاور  ًاـعبط  ص400 ) 107 ـ ثیدـح هناگتفه ، باوبا  ج1 ، لاصخ ،  ) دـندوبن هاـگآ  ادـخ  دزن  ردوا  تلزنم  ماـقم و  زا 

دنتسین . لوبق  لباق  هتشادن و  یساسا  هیاپ  دنراد ، تلالد  بلطم 
هحفص 115  -------------- 

: تخاس ناشن  رطاخ  دیاب  خساپ  رد  تفگ ؟ دیاب  هچ  دراوم  نیا  رد  نآ .) ریغ  مدآ و  ترضح  هراب  رد  هدراو  تایآ  دننام   ) دشاب یم  نانآ  زا 
، درب یپ  اهنآ  یعقاو  دارم  هب  تایآ ، دوخ  رد  دوجوم  نئارق  هب  هجوت  اب  دیاب  درادن ، هار  نآرق  رد  یـضقانت  هنوگچیه  هکنیا  مکح  هب  ًامّلـسم ،

گرزب ناملکتم  نارـسفم و  هناتخبـشوخ  دریگ . رارق  هنالوجع  يرواد  تواـضق و  كـالم  دـناوت  یمن  زگره  يودـب  روهظ  دراوم  نیا  رد  و 
کت هرابرد  ثحب  هک  اجنآ  زا  دنا . هدرک  فیلأت  یلقتسم  ياهباتک  هراب  نیا  رد  نانآ  زا  یخرب  یتح  و  هتخادرپ ، تایآ  نیا  ریـسفت  هب  هعیش ،

متفه تصش و  لصا  ( 1 .) دننک هعجارم  روبزم  بتک  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع  تسا ، نوریب  هلاسر  نیا  شیاجنگ  زا  تایآ  نیا  کت 
دنوادـخ تخانـش  تفرعم و  ثیح  زا  یهلا ) صاخ  يایلوا  و   ) ناربمایپ فلا ـ  درک : هصالخ  زیچ  ود  رد  ناوت  یم  ار  تمـصع  أشنم  لماع و 

نانآ كرد  رگید ، ترابع  هب  دننک . یمن  ضوع  يزیچ  اب  ار  قح  ترضح  يدونـشخ  اضر و  هاگچیه  هک  دنراد  رارق  یعیفر  رایـسب  هیاپ  رد 
ادخ ياضر  زج  يا  هشیدنا  و  دنیامن ، هجوت  ادـخ  زا  ریغ  يزیچ  هب  هک  دوش  یم  نآ  زا  عنام  يو ، فرگـش  لالجو  لامج  یهلا و  تمظع  زا 

هَدعبو و ُهَْلبَق  َهّللا  ُتیأَر  وّالإ  ًائیش  ُتیأر  ام  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  تسا  نامه  تفرعم  زا  هبترم  نیا  دنرورپب . رـس  رد  ار 
یّنکل و  : » دیامرف یم  زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و  مدید . ار  ادخ  نآ ، ندید  اب  هارمه  سپ و  شیپ و  هکنآ  رگم  مدیدن  ار  زیچ  چیه  ُهَعَم :

نم  (: 2 «) مارِکلا ُةدابِع  َْکِلتَو  َُهل  ًاّبُح  ُهُُدبْعَأ 
--------------

 . 2 ناربمایپ . تمـصع  شخب  ج5 ، یناحبـس ، رفعج  نآرقلا ، میهافم  يزار ; نیدـلا  رخف  ءایبنألا ، ۀمـصع  یـضترم ; دیـس  ءایبنألا ، هیزنت   . 1
. 70/22 راونألا ، راحب 

هحفص 116  -------------- 
تعاط ناشخرد  جیاتن  زا  ناربمایپ  لماک  یهاگآ  ب ـ  ناراوگرزب . تدابع  تسا  نینچ  و  منک ، یم  شتـسرپ  وا  اب  یتسود  يور  زا  ار  ادـخ 

هورگ صوصخم  هبناج ، همه  هدرتسگ و  تمـصع  هتبلا  دـشاب . یم  ادـخ  یناـمرفان  زا  ناـنآ  تینوصم  ببـس  تیـصعم ، ءوس  ياهدـمآ  یپو 
هانگ باکترا  زا  شیوخ ، لاـعفا  زا  یمیظع  شخب  رد  زین ، راـگزیهرپ  ناـنمؤم  زا  یخرب  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ، یهلا  ياـیلوا  زا  یـصاخ 

زا رتالاب  ( 1 .) دشک یمن  ار  هانگ  یب  دارفا  ای  دـنز ، یمن  یـشکدوخ  هب  تسد  یتمیق  چـیه  هب  زگره  یقتم  درف  کی  ًالثم  دنـشاب ، یم  نوصم 
یتخل میـس  هب  دوش  یمن  رـضاح  تمیق  چیه  هب  يدرف  چیه  لثملا  یف  دـنراد . تینوصم  روما  زا  یخرب  هب  تبـسن  مه  يداع  دارفا  یتح  نیا ،

لمع ءوس  راـثآ  هب  صخـش  یعطق  ملع  زا  یـشان  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  تینوـصم  هک  تسادـیپ  دـنزب . تسد  دراد ، ناـیرج  نآ  رد  قرب  هک 
دهاوخ هانگ  زا  درف  تینوصم  هیام  ًاّیوق  ددرگ ، لصاح  زین  ناهانگ  كانرطخ  رایـسب  تاعبت  دروم  رد  یملع  نینچ  رگا  لاح  تسا ; شیوخ 

متشه تصش و  لصا  دوب .
نتـشاد دوجو  اب  موصعم  درف  هکلب  درادـن ، تافانم  موصعم  رایتخا  يدازآ و  اب  تمـصع  هک  میوش  یم  روآدای  تمـصع ، أـشنم  هب  هجوت  اـب 

. دنک یمن  هدافتسا  زگره  تردق  نیا  زا  دنچره  دهد ، ماجنا  ار  یهانگ  دناوت  یم  تیـصعم ، تعاطا و  راثآ  ادخ و  هب  تبـسن  لماک  تفرعم 
زا رتنـشور  دهد . یمن  ماجنا  ار  راک  نیا  زگره  یلو  دراد ، تردق  شدنزرف  نتـشک  رب  هک  دوخ  دنزرف  هب  تبـسن  نابرهم  ردپ  دـننام  تسرد 
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عیطم  دارفا  دناوت  یم  قلطم  رداق  يادخ  تسا . دنوادخ  زا  حیبق  رودص  مدع  نیا ،
--------------

اهیف مه  اـهآر و  دـق  نمک  راـّنلا  مهو و  نوّمعنم ، اـهیف  مه  اـهآر و  دـق  نمک  ۀـّنجلاو  مه  دـیامرف «: یم  هورگ  نیا  هراـبرد  ناـنمؤم  ریما   . 1
خزود هب  تبـسن  و  دنـشاب ، یم  رادروخرب  نآ  ياه  تمعن  زا  هدـید و  ار  نآ  هک  دنـشاب  یم  یـسک  ناسب  تشهب  هب  تبـسن  نانآ  نوبّذـعم :»

هرامش 193 .) مامه  هبطخ  هغالبلا ، جهن  . ) دنا هدش  نآ  باذع  راتفرگ  هدید و  ار  نآ  هک  دنشاب  یم  یسک  دننامه 
هحفص 117  -------------- 

ار یلعف  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  يو  تمکحو  لدـع  یلو  ، دـیامن تشهب  دراو  ار  یـصاع  صاخـشا  سکعلاـب  هتخاـس و  خزود  دراو  ار 
رد نانآ  اریز  تسا ، یگرزب  راختفا  نیموصعم  يارب  تعاط ، تداـبع و  ماـجنا  هاـنگ و  كرت  هک  دوش  یم  نشور  ناـیب  نیا  زا  دـهد . ماـجنا 

مهن تصش و  لصا  دنوش . یمن  نآ  بکترم  هاگچیه  هانگ ، رب  ییاناوت  نیع 
ربمایپ اّما  دـشاب  موصعم  يدرف  تسا  نکمم  هچ ، میناد . یمن  توبن  اب  مزـالم  ار  تمـصع  ناربماـیپ ، ماـمت  تمـصع  هب  داـقتعا  نیع  رد  اـم ،

لآ ( ) َنیَملاـعلاِءاِسن یلَع  ِكاَفَطـْـصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِكافَطـْـصا  َهـّللا  َّنِإ  ُمَـیْرَم  اـی  :) دـیامرف یم  مـیرم  ترــضح  هراـبرد  مـیرک  نآرق  دـشابن .
دروم رد  نآرق  هکنیا  زا  داد . يرترب  ناهج  نانز  رب  و  دینادرگ ، كاپ  هانگ  زا  و  دیزگرب ، نانز  نایم  زا  اروت  دـنوادخ  میرم  يا  (: 42/ نارمع

هتفر راک  هب  ءافطـصا »  » هژاو زین  ناربمایپ  هراـب  رد  اریز  تسا ، هدوب  موصعم  يو  هک  دوش  یم  نشور  هدرب ، راـک  هب  ار  ءافطـصا »  » ظـفل میرم 
ریهطت زا  روـبزم  هیآ  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  (. 33/ نارمع لآ  () َنیَملاـعلا یَلَع  نارْمِع  َلآَو  َمیهاْربِإ  َلآَو  ًاـحُون  َو  َمدآ  یفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  :) تـسا

مهتم ار  وا  دوهی  هک  شدنزرف  دروم  رد  هانگ  ماهتا  زا  شا  هئربت  هن  تسا ، يدیلپ  عون  ره  زا  يو  یکاپ  دوصقم  و  دمآ ، نایم  هب  نخـس  میرم 
رگید دیسر و  تابثا  هب  ( 1  ) يو ملکت  اب  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع دلوت  تسخن  ياهزور  نامه  رد  هانگ ، نیازا  میرم  هئربت  اریز  دندوب . هتخاس 
هدوب بارحم  مزالم  وا  هک  تسا  ینارود  هب  طوبرم  تایآ  قایس  مکح  هب  میرم  ریهطت  هیآ  نیا ، زا  هتشذگ  تسین . ددجم  نایب  نیا  هب  يزاین 

دشاب . ماهتا  نآ  هب  طوبرم  ریهطت  ات  دوب  هدماین  نایم  هب  یماهتا  نیا  ربانب  دوب ، هدشن  رادراب  یسیع  هب  زونهو 
--------------

(. 29/ میرم ...) هیلإ تراشأف   . 1
هحفص 119  هحفص 118  -------------- 

هصاخ توبن  مشش : شخب 

مشش شخب 
دیاقع تایلک 

5
هحفص 120  هصاخ --------------  تّوبن 

مداتفه لصا  هحفص 121  -------------- 
نب دمحم  ترضح  ینعی  مالسا  ربمایپ  توبن  صوصخ  هرابرد  لصف  نیا  رد  میتفگ ، نخس  یلک  تروص  هب  توبن  هرابرد  هتـشذگ  لصف  رد 

هزجعم فلا ـ  تسا : تابثا  لباق  قیرط  هس  زا  ناربمایپ  توبن  هک  میدش  روآدای  ًالبق  مییوگ . یم  نخس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا دبع 
قیدـصت دـنهد ;ج ـ  یم  یهاوگوا  يوعد  قدـص  هب  هک  دـهاوش ، نئارق و  يروآدرگ  دوش ;ب ـ  یم  هدروآ  توبن  يوعد  اب  هارمه  هک  يا 

ای نآرق  مینک . یم  نایب  ار  اهنآ  هدرـشف  تروص  هب  اـم  هک  درک ، تاـبثا  قوف  هار  هس  ره  زا  ناوت  یم  ار  مالـسا  ربماـیپ  توبن  نیـشیپ . ربماـیپ 
نادواج هزجعم 
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. تسا هتخاس  حرطم  نوگانوگ  تازجعم  اب  ار  دوخ  توعد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  یعطق  خـیرات 
میرک نآرق  نآو  تشاد : یساسا  دیکأت  تسوا ـ  نادواج  هزجعم  تقیقح  رد  هک  اهنآ ـ  زا  یکی  يور  ترضح  تازجعم ، نیا  نایم  رد  یلو 

مغر هب  و  درک ، توعد  نآ  اب  هلباقم  هب  ار  ناـیناهج  هدومن و  نـالعا  ینامـسآ  باـتک  نیا  ندروآ  اـب  ار  شیوخ  توبن  مالـسا  ربماـیپ  تسا .
نانچمه نآرق  اهنرق ، تشذـگ  زا  سپ  زین  زورما  دروایب . ار  نآ  دـننام  تثعب  رـصع  رد  تسناوتن  سکچیه  نآرق ، عطاـق  راکـشآ و  يّدـحت 

ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  :) دیوگ یم  هدرک و  نالعا  ار  دوخ  يّدحت 
هحفص 122  -------------- 

مه رود  نجو  سنا  رگا  وـگب  (: 88/ ءارـسا () ًاریهَظ ضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآرُقلا ال  اَذـه  ِلثِمب  اُوتْأَـی  ْنَأ  یلع  ُّنجلاو  ُْسنِـإلا 
نآرق دنناسر . يرای  رگید  یخرب  هب  نانآ  زا  یخرب  دنچره  دنروایب ، ار  نآ  ریظن  دنناوت  یمن  دنروایب ، نآرق  نیا  دننام  یباتک  هک  دـنیآ  درگ 
زینّدح نیا  زا  رتمک  هب  رگید  ياج  رد  و  دنروایب ، نآرق  نیا  لثم  یباتک  دنناوت  یم  رگا  وگب  ربمایپ ، يا  : دیوگ یم  يّدـحت  ماقم  رد  اجنیا  رد 

رَوُسِرْـشَِعب اُوتْأَف  ُْلق  . ) دـنروایب ار  نآرق  ياه  هروس  زا  هروس  کی  یتح  هروس و  هد  دـننام  دـنناوت ، یم  رگا  وگب  دـیوگ : یم  هدومرف و  لّزنت 
یم نید  نیا  شیادیپ  زا  هک  نرق  لوط 15  رد  مالسا  نانمشد  هک ، میناد  یم  (. 23/ هرقب ( ) ِِهْلثِم ْنِم  ةَروُِسب  اُوتْأَف  (. ) 13/ دوه ( ) تایَرَتفُم ِِهلثِم 
زاب نآ  دـننام  نونج و  رحـس و  هب  مالـسا  ربمایپ  ماـهتا  زا  یتحو  دـندرکن ، راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  يارب  درذـگ ،
یلو دنراد  رایتخا  رد  ار  تاودا  هشیدنا و  رکف و  عون  همه  زین  زورما  هکنانچ  دنیآرب . نآرق  اب  هلباقم  سپ  زا  دنتسناوتن  زگره  یلو  ، دنتـسشنن

. تسا ناسنا  نخـس  قوف  يزیچ  نآرق ، هک  تسا  نآ  هاوگ  دوخ  نیا  و  دـنرادن ، ار  نآرق  راکـشآ  عطاق و  يّدـحت  نیا  هب  ییوگخـساپ  ناوت 
مکی داتفه و  لصا 

رد اّما  تسا . هدش  طبض  ثیدح  خیرات و  بتک  رد  نآ  حرـش  هک  تشاد ، ینوگانوگ  تازجعم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ 
زا يا  هزجعم  نینچ  اب  مالـسا  یمارگ  لوسر  هکنیاّرـس  تسا و  میرک  نآرق  دشخرد ، یم  راودا  یمامت  رد  هک  وا  نادیواج  هزجعم  نایم ، نآ 
ره رد  ات  دراد  نادواج  يا  هزجعم  هب  زاین  هنادواج  نیئآ  و  تسا ، هنادواج  متاخ و  ینیئآ  وا ، نیئآ  هک  تسا  نیا  هتفای ، زایتما  ناربماـیپ  رگید 

هب  هعجارم  نودب  دنناوتب  نورق  لوط  رد  رشب  دارفا  و  دشاب ، توبن  عطاق  ناهرب  یلسن  رصع و 
هحفص 123  -------------- 

زا اـهنآ  کـیاکی  هراـبرد  هدرتـسگ  ثحب  هک  دراد ، زاـجعا  هبنج  یفلتخم  تاـهج  زا  نآرق  دـننک . هعجارم  نآ  هـب  ًامیقتـسم  نارگید  لاوـقا 
ناـهج مشچ  هک  يزیچ  نیتسخن  نآرق ، لوزن  زور  رد  میوش : یم  روآداـی  ار  اـهنآ  هدرـشف  روط  هب  اـم  تسا و  نوریب  هلاـسر  نیا  شیاـجنگ 

نآ عومجم  زا  هک  دوب  نآرق  یناعم  يرترب  و  بیکرت ، یگزات  یتفگش و  تاملک ، ییابیز  نامه  تفرگ  ار  تغالب  نخس و  ناداتسا  برع و 
توالت اب  یمارگ  ربمایپ  ور  نیمه  زا  هدوب و  دوهـشم  ًالماک  زورما ) و   ) زور نآ  برع  رب  یگژیو  نیا  دننک . یم  ریبعت  تغالب  تحاصف و  هب 

تشاد و یماو  عوـشخ  عوـضخ و  هـب  ار  تغـالب  ناداتـسا  نخـس و  هـصرع  ناـنامرهق  يّدـحت ، هـب  رّرکم  توـعد  نآرق و  تاـیآ  زا  یخرب 
، هریغم نب  دیلو  دننک . ناعذا  نآ  ندوب  يرـشب  قوف  هب  و  هتفرگ ، نادند  هب  تریح  تشگنا  وا  مالک  تمظع  ربارب  رد  هک  درک  یم  ناشراداو 

دّمحم زا  نونکا  مه  دنگوس ، ادخ  هب  :» درک يرواد  نینچ  نآ  هرابرد  مرکا  ربمایپ  زا  دنچ  یتایآ  ندینش  زا  سپ  شیرق ، رعش  نخس و  داتـسا 
ییابیز ینیریش و  ياراد  تسا  ینخس  دنام . یم  نایّنج  نخس  هب  هن  و  اهناسنا ، نخس  هب  هن  هک  مدینـش  ینخـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

زگره ینعی  تسین ، نآ  زا  رت  هتسجرب  ینخـس  چیه  هک  الاو  تسا  ینخـس  تسا ; تکربرپ  نآ  هشیر  و  رابرپ ، يو  مالک  ياه  هخاش  صاخ .
هدروآ دورف  میظعت  رـس  نآرق  يوـنعم  هوکـش  يرهاـظ و  لاـمج  ربارب  رد  هک  تسین  هریغم  نب  دـیلو  اـهنت  نیا  ( 1 «.) دـشاب یمن  تباقر  لباق 

دنا . هدرک  فارتعا  نآرق  یبدا  زاجعا  هب  هدرک و  زجع  راهظا  زین  ورمع  نب  لیفط  ۀعیبر و  نب  ۀبتع  ریظن  زین  برع  ياغلب  رگید  هکلب  تسا ،
--------------

. 5/387 نایبلا ، عمجم   . 1
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هحفص 124  -------------- 
، مالسا هک  ینامز  اّما  درک ، یمن  كرد  ار  زاجعا  زا  هبنج  نیا  زج  نآرق  زا  شیوخ ، گنهرف  حطس  ندوب  نییاپ  تلع  هب  یلهاج  برع  هتبلا ،
زا یبدا ، تاهج  رب  هوالع  هتخادرپ و  باتک  نیا  دنلب  تایآ  رد  لّمأت  روغ و  هب  ناهج  نارکفتم  دیبات ، ناهج  نوکـسم  عبر  رب  راودیـشروخ ،

هزات ییاه  هتکن  رصع ، ره  رد  دنتفرگ و  هرهب  تسا  سدق  َِملاع  اب  نآ  طابترا  رب  نشور  یهاوگ  ًالقتـسم  کی  ره  هک  زین  نآرق  رگید  تاهج 
مود داتفه و  لصا  دراد .... همادا  نانچمه  هتشر  نیا  هک  دنتخومآ ، نآ  نایاپ  یب  قیاقح  زا 

هراشا نآرق  زاجعا  زا  يرگید  ياه  هولج  هب  هدرشف  روط  هب  هک  مینآرب  نونکا  میدرک . نایب  راصتخا  هب  ار  نآرق  یبدا  زاجعا  شیپ ، لصا  رد 
هولج رگید  هناتخبشوخ  دنشاب ، هتـشاد  یفاک  تراهم  یبرع  نابز  رد  هک  تسا  كرد  لباق  یناسک  يارب  اهنت  نآرق ، یبدا  زاجعا  رگا  مینک .

هن هتفر ، يا  هسردـم  هن  تسا ; هدـناوخان  سرد  یّما و  درف  کی  نآرق ، هدـنروآ  فلا ـ  تسا . مهف  لباق  زین  نارگید  يارب  نآرق  زاجعا  ياه 
ًاذإ ِکنیمیب  ُهُّطَُخت  الو  باتک  ْنِم  ِِهلبق  نم  اُوْلتَت  َْتنُکاـمَو  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا ، هدـناوخ  ار  یباـتک  هن  و  هدز ، وناز  يداتـسا  ربارب  رد 

لطاـب دوـب  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  یتـشون ، یم  يزیچ  تسد  اـب  هن  يدـناوخ و  یم  یباـتک  هن  نـیا  زا  شیپ  (: 48/ توبکنع () َنولِْطبُملا َباترال 
زا هک  درک  توالت  یمدرم  رب  ار  هیآ  نیا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  دـندرک . یم  دـیدرت  وت [ تلاسر  تیناقح  رد   [ ناـیارگ

یخرب مینیب  یم  رگا  و  دندرک ، یم  بیذکت  اعدا  نیا  رد  ار  وا  تشاد  لیصحت  هقباس  يو  رگا  ًاعبط  دندوب . علطم  ًالماک  وا  یگدنز  همانراک 
يرشب  ار  نآرق   » هک دندرک  یم  مهتم  ار  وا 

هحفص 125  -------------- 
نآ :» دـیامرف یم  هدرک و  در  ار  ماهتا  نیا  نآرق  هکنانچ  دوب ، ساـسا  یب  ًـالماک  اـهتمهت  رگید  ناـسب  زین  تمهت  نیا  ( 1 «) دزومآ یم  يو  هب 
یط نآرق  ب ـ  ( 2 .) تسا حیـصف  یبرع  نابز  نآرق  نابز  هکیلاح  رد  تسا ، برع  ریغ  زا  هتخومآ ، ربماـیپ  هب  ار  نآرق  دـنیوگ  یم  هک  سک 

توالت ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  طسوت  و )... رضحو ، رفس  گنج ، حلص و   ) نوگانوگ طیارـش  رد  لاس  هس  تسیب و  تدم 
. دـیآ شیپ  یگناگدـنچ  هکلب  یگناـگود  یعون  هدـنیوگ  راـتفگرد  هک  دـنک  یم  باـجیا  ینتفگ  نخـس  نینچ  کـی  تعیبـط  تسا . هدـش 

مالک رد  یگنهامهان  فالتخا و  راچد  اسب  هچ  دنسیون ، یم  یگنهامه  لوصا  تیاعر  اب  ناسکی و  یطیارش  رد  ار  دوخ  باتک  هک  ینافلؤم 
نآرق هک  تسا  هجوت  روخ  رد  دـننک . یم  اقلا  فلتخم ، لاوحا  عاـضوا و  رد  و  جـیردت ، هب  ار  ینخـس  هک  یناـسک  هب  دـسر  هچ  دـنوش ، یم 

هعومجم نیع  رد  و  هتفگ ، نخـس  هریغ  تعیبط و  قالخا ، يراذـگنوناق ، عیرـشت و  خـیرات ، تاّیهلا ، زا  نوگانوگ  تاعوضوم  هرابرد  میرک 
زا هبنج  نیا  دوخ  نآرق  تسا . نتفگ  نخـس  کبـس  و  اوـتحم ، رظن  زا  ماجـسنا  یگنهاـمه و  عوـن  نیرتیلاـع  ياراد  ُنب  هب  اـت  رـس  زا  يو  نآ 

نآرق رد  ایآ  (: 82/ ءاسن () ًاریثک ًافالتْخا  ِهیف  اودَجََول  ِهّللا  ِریغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َول  َو  َنآرُْقلا  َنوُرَّبدَتَی  الَفَأ  :) دـیامرف یم  هدـش و  روآدای  ار  زاجعا 
هداد رارق  رظنّدم  ار  ناسنا  تباث  ترطف  میرک ، نآرق  ج ـ  دنتفای . یم  رایـسب  فالتخا  نآ  رد  دوب ، ادخ  ریغ  بناج  زا  رگا  دننک ؟ یمن  ّربدـت 

یلوصا هدرک و  هجوت  ناسنا  تایح  ياـیاوز  حور و  داـعبا  همه  هب  یـساسا ، شنیب  نیا  هجیتن  رد  تسا . هدرک  يراذـگنوناق  نآ  ساـسا  رب  و 
تسا . هدش  روآدای  دریذپ ، یمن  لاوز  یگنهک و  زگره  هک  ار ، یلک 

--------------
. 103/ لحن  . 2 . 103/ لحن  . 1

لباـق فـلتخم  ياـه  طـیحم  نوگاـنوگ و  طیارـش  رد  هک  تسا  نآ  مالـسا  یّلک  نیناوـق  ياـهیگژیو  زا  هحفـص 126  -------------- 
تردق و اب  ار  يرـشب  عماوج  اهنرق  نیناوق ، نیمه  وترپ  رد  دندوب ، هتفای  تسد  ناهج  زا  یمیظع  شخب  رب  هک  ینامز  ناناملـسم  و  تسارجا ،

َلَعَج ِهلوُسرل و  هنَّیب  ِهباتک و  یف  هلْزنأ  ّالإ  ۀّمُألا  هیلإ  ُجاتحت  ًائیـش  ْعَدی  مل  َهّللا  ّنإ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دندرک . هرادا  تمظع 
نآ زا  دوخ  باتک  رد  هکنیا  رگم  هدراذگناو  دـندنمزاین  نآ  هب  مدرم  هک  ار  يزیچ  چـیه  دـنوادخ  (: 1 «) ًالیلد هیلع  لَعَج  ًاّدح و  ءیـش  ّلکل 

. تسا هدرک  نیعم  یلیلد  يدـح  ره  يارب  و  يدـح ، يزیچ  ره  يارب  و  تسا ، هداد  حیـضوت  ار  شمکح  دوـخ  لوـسر  يارب  هـتفگ و  نـخس 
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موس داتفه و  لصا 
، تسا هدرک  نایب  تشادـن  یهاگآ  نآ  زا  زور  نآ  رـشب  هک  ار  شنیرفآ  ناهج  رارـسا  نوگانوگ  ياهتبـسانم  هب  فلتخم  تایآ  رد  نآرق  د ـ 

ریذـپ ناکما  یحو  قیرط  زا  زج  دـنک ، یم  یگدـنز  زیچ  همه  زا  ربخ  یب  هعماج  کی  رد  هک  هدـناوخن  سرد  درف  يارب  رارـسا  نیا  فشکو 
. دـننک یم  ریـسفت  نآ  هیاپرب  ار  شنیرفآ  خاک  يراوتـسا  کنیا  دور و  یم  رامـش  هب  دـیدج  ملع  تاراختفا  زا  هبذاـج  نوناـق  فشک  تسین .
هک ییادخ  (: 2/ دعر ( ) اهَنوََرت دَمَع  ِْریَِغب  ِتاومَّسلا  َعَفَر  يّذلا  ُهّللا  :) دیامرف یم  هتشادرب و  نوناق  نیا  زا  هدرپ  یهاتوک  رایـسب  هلمج  رد  نآرق 

نآرق و  تسا ، دیدج  ملع  ياهدروآ  تسد  زا  رگید  یکی  یمومع  تیجوز  نوناق  فشک  تسا . هتـشارفارب  یئرم  نوتـس  نودب  ار  اهنامـسآ 
ْمُکَّلََعل ِنیجوَز  انْقَلَخ  ءْیَـش  ِّلُـک  ْنِم  َو  :) دـیامرف یم  هداد  ربخ  نآ  زا  دوبن  دوجوم  هراـب  نیا  رد  یعـالطا  نیرتمک  هک  يراـگزور  رد  میرک 

و  دیوش . رکذتم  هک  دشاب  میدیرفآ ، تفج  يزیچره  زا  (: 49/ تایراذ ( ) َنوُرَّکَذَت
--------------

. 1/59 یفاک :  . 1
هحفص 127  -------------- 

اهنآ زا  هناعطاق  ثداوح ، یخرب  عوقو  زا  شیپ  نآرق  ه ـ ـ دنا . هدش  نایب  فراعملا  ةرئاد  ای  مالکو  ریـسفت  ياهباتک  رد  هک  رگید  ياه  هنومن 
: مینک یم  هراـشا  نآ  دروم  کـی  هب  اـهنت  هک  تسا  داـیز  رما  نیا  ياـه  هنومن  تسا . تسویپ  عوقو  هب  ًاـقیقد  زین  يو  ياـهرازگ  هداد و  ربخ 
هتفرگ و کین  لاف  هب  ار  ارجاـم  نیا  برع  ناکرـشم  دـندیدرگ ; تسرپ  شتآ  ناـیناساس  بولغم  یحیـسم ، تسرپادـخ  ناـیمور  هک  يزور 

یَنْدَأ یف  ُموُّرلا *  ِتَِبلُغ  :) داد ربخ  هناعطاق  عقوم  نآ  رد  نآرق  دـش . میهاوخ  زوریپ  ناناملـسم )  ) برعلا ةریزج  ناتـسرپادخ  رب  زیناـم  دـنتفگ 
رد نایمور  /2ـ4 :) مور (.) َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ذـِئَمْوَی  َو  ُدـَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَألا  ِهّلل  َنینِـس  ِعِْضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَـس *  ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  ِضْرَـألا 

زوریپ فیرح  رب  لاـس ) هن  اـت  هس  ناـیم   ) یمک تدـم  رد  تسکـش ، نیا  زا  سپ  ناـنآ  ،و  دـندش بولغم  برع ) راـید  هب   ) نیمز نیرتکیدزن 
ناناملـسم مور و  نایحیـسم   ) تسرپادـخ هورگ  ود  ره  ناـمزمه  و  تسوـیپ ، عوـقو  هب  ییوگـشیپ  نیا  هـک  تشذـگن  يزیچ  دـش . دـنهاوخ 

نانمؤم ینامداش  رورـس و  زا  هیآ  لیذ  رد  تهج  نیا  زا  دـندش . زوریپ  شیرق ) ناکرـشم  یناـساس و  ناریا   ) شیوخ نانمـشد  رب  ناتـسبرع )
ياهتما ناربمایپ و  یناگدـنز  نآرق  و ـ  دـنداد . خر  نامزمه  يزوریپ  ود  نیا  اریز  َنُونِمْؤُْملا ) ُحَْرفَی  ذـِئَمْوَی  :) دـیامرف یم  دـیوگ و  یم  نخس 

دراو زین  ( لیجنا تاروت و   ) نیدـهع بتک  رد  اهتـشذگرس  نیا  تسا . هدرک  نایب  نوگانوگ  ياهریبعت  اـب  فلتخم  ياـه  هروس  رد  ار  نیـشیپ 
نارگفیرحت دربتسد  زا  هدمآ  نیدهع  رد  هچنآ  یلو  تسا ، یهلا  یحو  هرسکی  نآرق  هک  دوش  یم  نشور  هسیاقم  ماگنه  هب  یلو  تسا ، هدش 

يـالاو ماـقم  اـب  بساـنت  یب  ترطف  لـقع و  فـالخ  رب  یبـلطم  نیرتـکچوک  ناربماـیپ ، یگدـنز  زا  نآرق  شرازگ  رد  . تسا هدـنامن  نوصم 
رد نیدهع  اب  نآرق  نایم  هسیاقم  اهنت  هنیمز  نیا  رد  . تسا ناوارف  اهییاسران  عون  نیا  نیدـهع  صـصق  رد  هکیلاح  رد  درادـن ، دوجو  ناربمایپ 

تسا . یفاک  مدآ  تشذگرس  دروم 
مراهچ داتفه و  لصا  هحفص 128  -------------- 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  توبن  دهاوش  نئارق و 
هک مینآرب  اجنیا  رد  دنک . تابثا  ار  ناربماپ  يوعد  قدـص  دـناوت  یم  هک  تسا  يروما  زا  میتفگ ـ  ًالبق  هکنانچ  دـهاوش ـ نئارق و  يروآدرگ 

ربمایپ یگدـنز  قباوس  فلا ـ  زا : دـنترابع  نئارق  نیا  مینک . هراشا  تسا  مالـسا  ربماـیپ  يوعد  تحـص  رب  لاد  هک  ینئارق  هب  هدرـشف ، روط  هب 
اهبنارگ يایشا  هدناوخ و  نیما »  » دمحم تلاسر ، هب  ندش  ثوعبم  زا  شیپ  ار  مالسا  ربمایپ  شیرق  مدرم  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا
ناگمه داد ، خر  فالتخا  هلیبق  راهچ  نایم  دوسـالارجح  بصن  يارب  هبعک  ياـنب  دـیدجت  رد  هک  یناـمز  دنتـشاذگ . یم  تناـما  هبوا  دزن  ار 

نمادـکاپ نـیما و  يدرم  وا  اریز  دـهد . ماـجنا  ملـسو ،) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ینعی  شیرق ، زیزع  ار  راـک  نـیا  هـک  دـنتفریذپ 
هدـنز يزابرامق ، یتسرپ ، تب  زج  نآ  رد  هک  دوب  هتفای  شرورپ  یطیحم  رد  مالـسا  ربمایپ  طیحم : ياهیگدولآ  زا  یگتـسراو  ب ـ  ( 1 .) تسا
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هب هک  دوب  ـالاو  یناـسنا  وا  یطیحم  نینچ  رد  فصولا  عم  دوبن . مکاـح  يرگاـمغی  متـس و  ،و  نوخو رادرم  ندروخ  نارتخد ، ندرک  روگ  هب 
يو مینیب  یم  میرگن  یم  ربمایپ  توعد  ياوتحم  هب  یتقو  توعد : ياوتحم  ج ـ  دشن . یقالخاو  یتدیقع  لیاذر  هنوگ  نیا  هب  هدولآ  هجوچیه 

ار داعم  درک ; توعد  دـیحوت  هب  وا  دـندوب ، تسرپ  تباهنآ  دـناوخ . یم  ارف  تشاد  جاور  يو  طیحم  رد  هک  هچنآ  دـض  رب  تسرد  ار  مدرم 
وا اّما  دندوبن ، لئاق  یشزرا  نیرتمک  نز  يارب  هدرک و  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  درمش ; مالسا  طرـش  ار  داعم  هب  نامیا  وا  دندرک ، یم  راکنا 
وا دوب ، جیار  رامق  يراسگیم و  دومن ، یهن  رثاکتو  يراوخابر  زا  وا  دندوب ، زودنا  تورث  راوخ و  ابر  دـنادرگزاب ، نز  هب  ار  یناسنا  تمارک 

تسناد .... ضرف  ار  نآ  زا  بانتجا  دیمان و  یناطیش  رادرک  ار  روما  نیا 
--------------

. 209 ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1
ًالماـک تفرگ ، کـمک  نآ  زا  دوـخ  توـعد  رـشن  يارب  ربماـیپ  هک  يرازبا  لـیاسو و  توـعد : رازبا  هحفـص 129 د ـ  -------------- 

هریغ ناتخرد و  ندیرب  نآ ، ندرک  هدولآ  نمشد و  رب  بآ  نتسب  نوچمه  یناسنا  دض  ياهشور  زا  زگره  شترضح  دوب . یقالخا  یناسنا و 
هب تجح  مامتا  زا  شیپ  و  دـننکن ، عطق  ار  ناتخرد  دـنناسرن ، رازآ  نادرمریپ  ناکدوک و  نانز و  هب  درک  یم  هیـصوت  هکلب  تفرگن . کـمک 
رد هنومن  يارب  دوب و  رازیب  دزاس » یم  زاجم  ار  هلیـسو  هنوگره  دربراک  فدـه ،  » یتسیلوایکام ِقطنم  زا  دـنیامنن . عورـش  ار  گنج  نمـشد ،
زا راشرـس  يو ، یناگدنز  خیرات  . تفریذپن اهنآ  بآ  ندرک  مومـسم  هار  زا  نمـشد  ندروآرد  وناز  هب  يارب  ار  يدرف  داهنـشیپ  ربیخ ، گنج 

نامیا ربمایپ  هب  هک  یناسک  راتفر  راکفا و  تایحور ، هظحالم  ناگدنورگ : لاصخ  تیصخش و  ه ـ ـ تسا . نانمـشد  اب  هنامیرک  ياهدروخرب 
هناشن دتفا ، رثؤم  هعماج  زاتمم  ياهناسنا  رد  یـسک  توعد  هاگره  تسا  یهیدب  دزاس . نشور  ار  وا  راتفگ  قدص  هیاپ  دناوت  یم  دـنا  هدروآ 
ناـیم رد  دوـب . دـهاوخ  وا  ياـعدا  فعــض  هناـشن  دـنریگب ، ار  يو  رود  تسرپاـیند  دارفا  هاـگره  یلو  تـسوا ، توـعد  تیناـقح  قدـص و 

، لالب رذوبا ، ناملـس ، بلاط ، یبا  نب  رفعج  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  دـننام  ییالاو  ياهناسنا  مالـسا  ربمایپ  هب  نیتسار  ناگدـنورگ 
نانآ یتسرد  یکاپ و  راثیا و  داهج و  يوقت و  دـهز و  یناسنا و  لیاصخ  هب  خـیرات  هک  مینیب  یم  ار  راّـمع  دادـقم و  دوعـسم ، نبا  بعـصم ،

تدـم رد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  هوکـش : اب  میظع و  ندـمت  کی  يزیر  یپ  و  طیحم ، رد  تبثم  ریثأت  و ـ  دراد . فارتعا 
، تسرپ تب  دارفا  زا  و  نیما ، يدارفا  رگاـمغی ، ياـهناسنا  زا  ترـضح  نآ  تخاـس . نوـگرگد  ار  برعلا  ةریزج  عـضو  لاـس ، هـس  تـسیب و 

ریظن یب  ندـمت  هکلب  دـنتخاس ، اپرب  دوخ  تنوکـس  طیحم  رد  ار  هوکـش  اب  یندـمت  اـهنت  هن  هک  درک  تیبرت  اـجرب  اـپ  هتخیهرف و  ینادّـحوم 
شرتسگ  زین  رگید  قطانم  هب  ار  یمالسا 

هحفص 130  -------------- 
ياورنامرف لاؤس  باوج  رد  داهن و  دـیکأت  رهُم  هتکن  نیمه  رب  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  زا  مالـسلا ،) امهیلع   ) بلاـط یبا  نب  رفعج  دـنداد .

، تاکز زامن و  هب  تشاد و  زاب  رامق  یتسرپ و  تب  زا  ار  ام  هک  تخیگنارب  ار  يربمایپ  اـم  ناـیم  رد  ادـخ  اورناـمرف ، يا  : » تفگ نینچ  هشبح 
ام دناوت  یم  اهنآ  ریاظن  نئارق و  نیا  ( 1 «.) درک یهن  متس  رَکنُم و  اشحف و  زا  دومرف و  رما  نادنواشیوخ  هب  کمک  و  يراکوکین ، يرگداد و 

ناهج اب  طابترا  توبن و  ياعدا  رد  تایـصوصخ ، نیا  اب  يدرف  ًاعطق  ددرگ . نومنهر  يو  مارم  تیناقحو  مالـسا  ربمایپ  راـتفگ  قدـص  هب  ار 
مجنپ داتفه و  لصا  تسا . بلطم  نیا  دّیؤم  ًاقیقد  زین  رگید  نئارق  هکنانچ  تسا ، هدوب  قداص  بیغ ،

اب نیـشیپ  ربمایپ  توبن  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  تسا . نیـشیپ  ربماـیپ  قیدـصت  توبن ، يوعد  تاـبثا  قرط  زا  یکی  نیـشیپ : ربماـیپ  قیدـصت 
یم هدافتسا  نآرق  تایآ  یخرب  زا  دوش . دادملق  يدعب  توبن  يراوتسا  رب  عطاق  يدنـس  دناوت  یم  وا  راتفگ  ًاعبط  و  هدش ، تباث  یعطق  لیالد 
هدش نایب  نانآ  ینامـسآ  بتک  رد  يو  توبن  ياه  هناشن  ینعی  دنتخانـش ، یم  دوخ ، نادنزرف  نوچمه  ار  مالـسا  ربمایپ  ، باتک لها  هک  دوش 

َنُوفِْرعَی امَک  ُهَنُوفِْرعَی  باتِکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیّذلا  : ) دیامرف یم  هکنانچ  درکن ، بیذکت  ار  وا  زین  یسک  دش و  انعم  نیا  یعّدم  مالسا  ربمایپ  . تسا
ناسب ار  ربمایپ  يراصن ) دوهی و   ) میا هداد  باـتک  ناـنآ  هب  هک  یناـسک  (: 146/ هرقب () نوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَحلا  َنوُُمتْکَیل  ْمُْهنِم  ًاـقیرَف  َّنِإَو  ْمُهَءاـْنبَأ 
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دننک . یم  ناهنپ  ار  نآ  دنناد ، یم  ار  تقیقح  هکنآ  اب  نانآ ، زا  یهورگ  دنسانش و  یم  کین  دوخ  نادنزرف 
--------------

ص59و 360 . ج1 ، ماشه ، نبإ  هریس   . 1
هب ار  امش  نم  ، تسا هتفگ  هداد و  تراشب  وا  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) یسیع هک  تشگ  یعدم  مالسا  ربمایپ  هحفص 131  -------------- 

نیا باتک  لها  و  ( 6/ فص () ُدَمْحَأ ُهُمـسا  يدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  لوُسَِرب  ًارِّشَبُمَو  :) دراد مان  دمحا  هک  مهد  یم  دیون  دوخ  زا  سپ  يربمایپ  ندـمآ 
تـساهنرق هکنآ  اب  لیجنا  باتک  هک  مینادـب  تسا  بلاج  ًانمـض  دـندز . یم  زابرـس  زین  تقیقح  راـهظا  زا  دـنچره  دـندرکن ، راـکنا  ار  اـعدا 

« اطیلقراف  » مان هب  یـصخش  ندـمآ  زا  حیـسم  ینیب  شیپ  ( 16 ، 15 ياهلـصف 14 ،  ) انحوی لـیجنا  رد  فصولا  عم  هدـش ، فیرحت  شوختـسد 
مشش وداتفه  لصا  ( 1 .) دننک هعجارم  نآ  هب  دنناوت  یم  ناگدنهوژپ  هک  دراد  دوجو  دمحم ) هدوتس =  )=

رد هاگ  ترـضح  نآ  هکلب  تسا ، هدوبن  نآرق  هب  رـصحنم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تازجعم  میتشاد ، هراـشا  ًـالبق  هکناـنچ 
یلقع هبـساحم  کی  ًالوصا  هک ، تخاس  ناشنرطاخ  دـیاب  هنیمز  نیار  د  دز . یم  زاـجعا  هب  تسد  مدرم  عاـنقا  روظنم  هب  فلتخم  ياهتبـسانم 

زا 9 یـسوم  ترـضح  يارب  ربمایپ  دـنک : یم  تباث  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  یناگدـنز  رد  ار  نآرق  زا  ریغ  یتازجعم  دوجو 
ار دوخ  هک  مالـسا ، ربمایپ  تفریذپ  دوش  یم  ایآ  ( 3 .) دوش یم  رکذتم  ار  هزجعم  زین 5  حیسم  ترـضح  يارب  و  ( 2) دیوگ یم  نخس  هزجعم 

هتـشاد هزجعم  کی  اهنت  یلبق ، ناربمایپ  يارب  نوگانوگ  تازجعم  همه  نیا  لقن  اب  دوخ  درمـش ، یم  نانآ  متاخ  هتـشذگ و  ناربماـیپ  زا  رترب 
کی ندید  هب  دنتـشادن و  ربمایپ  زا  فلتخم  تازجعم  يانمت  نیـشیپ ، ناربمایپ  زا  تازجعم  همه  نآ  رودص  هب  هجوت  اب  مدرم ، ایآ  و  دـشاب !؟

دندرک !؟ یم  افتکا  يو  زا  هزجعم 
--------------

 . 2 مالعالا . سینا  باتک  دـننام  دوش  هعجارم  دـنا ، هدروآ  درگ  ار  مرکا  ربمایپ  هراـبرد  نیدـهع  تاراـشب  هک  ییاـهباتک  هب  هراـب  نیا  رد   . 1
. 49/ نارمع لآ   . 3 . 101/ ءارسا هروس 

فلا مینک : یم  هراشا  اهنادب  ًالیذ  هک  تسا  هدرک  رکذ  ربمایپ  يارب  ار  يددـعتم  تازجعم  نآرق  یهگناو  هحفص 132  -------------- 
ماجنا ار  راک  نیا  یهلا  نذا  هب  ترضح  دنتسناد ، ربمایپ  هراشا  هب  هام  ندش  مین  ود  هب  طونم  ار  دوخ  نامیا  ناکرـشم  هک  ینامز  رمقلا : قش   ـ

زیخاتسر /1ـ2 :) رمق ( ) ٌرِّمَتْـسُم ٌرْحِـس  اُولوُقَی  َو  اوُـضِرُعی  ًۀـیآ  اوَرَی  ْنِإ  َو  ُرَمَقلا *  َّقَْـشناَو  ُۀَـعاّسلا  َِتبَرَتـْقا  : ) دـیامرف یم  نآرق  هک  ناـنچ  داد ،
ًالماک هیآ  لیذ  رمتسم . تسا  يرحس  دنیوگ  یم  هدنادرگرب و  يور  دننیبب  ار  يا ) هزجعم   ) یتیآ رگا  تشگ ، مین  ود  هب  هام  و  دش ، کیدزن 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  رـصع  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، زیخاتـسر  زور  رد  هام  نتفاکـش  هیآ ، زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  هاوگ 
يریس تفر  الاب  ناهج  هب  اجنآ  زا  و  نیطسلف ، رد  یصقا  دجسم  هب  هّکم  رد  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  مرکا  ربمایپ  جارعم ـ  ب ـ  تسا .

و تسا ، هدش  لقن  نآرق  رد  هک  تسا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تازجعم  رگید  زا  هاتوک ، ناس  نآ  ینامز  رد  میظع  نینچ 
يارب ربمایپ  باتک ـ  لها  اب  هلهابم  ج ـ  ( 1 .) دشاب الاب  ملاع  هب  يو  هداتسرف  جورع  زا  عنام  یعیبط  لماوع  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  یهلا  تردق 
مّلـسم میزیخرب . هلهابم  هب  نامنانز  نادنزرف و  دوخ ، ات  دییایب  تفگ  درک و  توعد  هلهابم  هب  ار  باتک  لها  زا  يا  هدع  دوخ  تیناقح  تابثا 

اب باتک ، لها  زا  هورگ  نآ  هجیتن  رد  درک و  نالعا  ار  دوخ  یگدامآ  وا  یلو  دـش  یم  یهتنم  فرط  ود  زا  یکی  يدوبان  هب  هلهابم  هک  تسا 
ینیـشن بقع  تسا ، هدروآ  هلهابم  هصرع  هب  اورپ  یب  ار  شیوخ  ناسک  نیرتزیزع  يو  هکنیا  مالـسا و  ربمایپ  يراوتـسا  تیعطاق و  هدـهاشم 

( 2 .) دنداد ربمایپ  طیارش  لوبق  هب  نت  و  دندرک .
--------------

. 61/ نارمع لآ   . 2 . 1/ ءارسا  . 1
مالسا یمارگ  ربمایپ  ( 1 .) داد یم  ربخ  بیغ  زا  حیسم  ترـضح  هک  میدش  روآدای  ًالبق  بیغ  زا  رابخا  رد  هحفص 133  -------------- 
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هتشر کی  اهنیا  دوب . ( 3  ) هکم حـتف  يرگید  و  ( 2  ) ناـیناریا رب  ناـیمور  يزوریپ  اـهنآ  زا  یکی  هک  داد  یم  ربـخ  بیغ  زا  یحو  قیرط  زا  زین 
نآ يارب  يرگید  رایـسب  تازجعم  یمالـسا  ناثدـحم  ناـخروم و  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدـمآ  نآرق  دوـخ  رد  نآ  رکذ  هک  تـسا  یتازجعم 

تسا . رادروخرب  یلامجا  رتاوت  زا  اهنآ  عومجم  هک  دنا ، هدرک  لقن  ترضح 
--------------

. 27/ حتف  . 3 . 2/ مور  . 2 . 49/ نارمع لآ   . 1
هحفص 134  -------------- 

ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  توبن  ياهیگژیو 
هب لصا  هس  یط  رد  ام  تسا و  زیچ  راهچ  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد ، ییاـهیگژیو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  توعد 

متفه داتفه و  لصا  میزادرپ . یم  اهنآ  نایب 
ِساّنِلل ًۀّفاکّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  :) دیامرف یم  هکنانچ  درادن ، صاصتخا  یـصاخ  هقطنم  موق و  هب  تسا و  یناهج  مالـسا  ربمایپ  نییآ  توعد و 

ًۀَمْحَرّالِإ َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  : ) دـیامرف یم  زین  میداتـسرف . مدرم  مومع  يارب  هدـنناسرت ، هدـنهد و  تراشب  ار ، وت  ام  (: 28/ ءابس ( ) ًاریِذَن َو  ًاریَِـشب 
ُمُکَءاج ْدَـق  ُساّنلا  اهُّیَأ  ای  : ) دـیوگ یم  هتفرگ و  هرهب  ساـنلا »  » ظـفل زا  دوخ  ياـهتوعد  رد  يو  مینیب  یم  يورنیا  زا  (. 107/ ءایبنا () َنیَملاْعِلل

وا هب  سپ  تسا ، هدمآ  امش  دزن  قح  هب  امش  راگدرورپ  بناج  زا  یلوسر  مدرم  يا  (: 170/ ءاسن () ْمُکَّل ًاْریَخ  اونِمآف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ِّقَحلِاب  ُلوُسَّرلا 
هلحرم رد  ار  دوخ  راذنا  یعیبط  روط  هب  درک ، زاغآ  ار  شیوخ  توعد  هک  ینامز  ترضح  نآ  هتبلا  تسا . رتهب  امـش  يارب  هک  دیروآ  نامیا 

ریِذَّن ْنِم  ْمُهاتأ  ام  ًاموَق  َرِْذُنِتل   ) دنک راذنا  دوب ، هدماین  يا  هدنهد  میب  نانآ  يارب  وا  زا  شیپ  هک  ار  یتیعمج  اتدومرف  دوخ  موق  هجوتم  تسخن 
هب  دودحم  يو  تلاسر  ورملق  هک  دوبن  نآ  يانعم  هب  نیا  یلو  (. 3/ هدجس () َِکْلبَق ْنِم 

هحفص 135  -------------- 
، دـهد یم  رارق  توـعد  دروـم  ار  یـصاخ  تیعمج  هکنیا  نیع  رد  نآرق  هـک  مـینیب  یم  هاـگ  تـهج ، نیدـب  تـسا . صاـخ  یهورگ  داـشرا 

ُنآرُقلا اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  :) دیامرف یم  درمـش و  یم  تجح  دـسرب  نانآ  هب  دـناوت  یم  وا  توعد  هک  زین  یناسک  همه  يارب  ار  نآ  هلـصافالب 
، دـسر یم  نان  هب آ  مایپ  نیا  هک  ار  یناسک  همه  امـش و  نآ ، هلیـسو  هب  اـت  هدـش  یحو  نم  رب  نآرق  نیا  (: 19/ ماعنا () َغََلب ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِذـْنُأل 
دشاب و یناهج  نانآ  توعد  هاوخ  دننک ، توعد  دوخ  نییآ  هب  ار  دوخ  موق  یتسیاب  تسخن  هجرد  رد  ناربمایپ  هک  تسا  یهیدب  منک . راذـنا 

لوُسَر ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  : ) میداتـسرفن شیوخ  موق  نابز  هب  زج  ار  يربمایپ  چـیه   » هک دوش  یم  روآداـی  دروم  نیا  رد  نآرق  يا . هقطنم  هاوخ 
هورگ نآ  هب  توعد  راصحنا  ینعم  هب  زگره  شیوخ ، موق  نابز  هب  لوسر  لاسرا  میتفگ  هکنانچ  یلو  ( 4/ میهاربا () ْمَُهل َنِّیَُبِیل  ِهِموَق  ِناِسِلبّالِإ 

متشه داتفه و  لصا  تسین .
ياهباتک متاخ  زین  وا  باتک  و  متاخ ، تعیرش  وا  تعیرش  هکنانچمه  دشاب ، یم  متاخ  توبن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  توبن 

زا دـنام . دـهاوخ  یقاب  زیخاتـسر  زور  ات  هنادواج  تروص  هب  وا  تعیرـش  و  دـمآ ، دـهاوخن  يربمایپ  رگید  يو  زا  سپ  ینعی  تسا  ینامـسآ 
نآ ندمآ  اب  تسا و  نیشیپ  عیارـش  خسان  مالـسا ، . 1 دوش : یم  هدافتـسا  بلطمود  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  توبن  تیمتاخ 

ینامسآ دیدج  تعیرش  عون  ره  ياعدا  دمآ و  دهاوخن  يرگید  يوامـس  تعیرـش  هدنیآ  رد  . 2 دنرادن . تیمسر  رگید  هتـشذگ  ياهتعیرش 
ياـج يدـحا  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  حرطم  نشور  تروص  هب  یمالـسا  ثیداـحا  نآرق و  رد  تیمتاـخ ، عوضوم  تسا . دودرم 

نیا  رد  دراذگ . یمن  یقاب  دیدرت 
هحفص 136  -------------- 

ءیَـش ِّلُِکب  ُهّللا  َناک  َو  نیِّیبَنلا  َمَتاخ  َوِهّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  دـحَأ  اـبَأ  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  : ) مینک یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  دروم 
اناد يزیچره  هب  ادـخ  و  تسا ، ناربمایپ  متاـخ  ادـخ و  لوسر  يو  هکلب  هدوبن ، امـش  نادرم  زا  کـیچیه  ردـپ  دـمحم  (: » 40/ بازحا () ًامِیلَع
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نیگن دارفا ، رهُم  مالسا ، لوزن  رـصع  رد  هک  تسا  نیا  يارب  دنیوگ  یم  متاخ » » رتشگنا هب  رگا  تسا و  شخب » نایاپ  » ینعم هب  متاخ » «.» تسا
نیا قوف  هیآ  دافم  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدیـسر  نایاپ  هب  مایپ  هکنیا  هناشن  هب  دـندرک ، یم  رهم  ار  اه  همان  نآ  اب  هک  دوب  نانآ  رتشگنا 

« تلاسر  » هک اجنآ  زا  ًانمـض  تسا . هدش  هتـسب  توبن  هدنورپ  هدروخ و  نایاپ  رهُم  يربمایپ  توبن و  راموط  مالـسا ، ربمایپ  ندمآ  اب  هک  تسا 
هجیتن رد  و  دوب ، دهاوخن  توبن  نودب  یهلا  تلاسر  ًاعبط  ددرگ ، یم  تفایرد  یحو  قیرط  زا  هک  تسا  ییاهمایپ  ندناسر  غالبا و  زا  ترابع 

: مینک هراشا  تلزنم »  » ثیدـح هب  تسا  یفاک  نوگانوگ ، ثیداـحا  ناـیم  زا  هنیمز  نیا  رد  ( 1 .) تسه زین  تلاسر  متخ  اب  مزـالم  توبن  متخ 
الَأ : » دومرف يو  هب  داد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  ار  یلع  كوبت ، گنج  نایرج  رد  هک  ینامز  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 

نم  هب  تبسن  وت  تلزنم  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  (: 2 «) يدَْعب َِّیبَن  ُهَّنَأّالِإ ال  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یضَرت 
--------------

مرکا ربمایپ  تیمتاخرب  هک  تسه  نآرق  رد  يا  هناگـشش  صوصن  دروم ، نیا  رد  تسین . قوف  هیآ  هب  رـصحنم  تیمتاـخ  رب  هاوگ  تاـیآ   . 1
حیحص ;  3/58: يراخب حیحـص   . 2 دوش . عوـجر  :3/130ـ139  نآرقلا میهاـفم  باـتک  هب  دـهد . یم  یهاوگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

، كوبت ةوزغ  باـب  ، 3/54 حیحـص ، يراخب ، باب 53 ; 37/254ـ289 ، راونألا ، راحب  و 81; و 47  ص 28  قودـص ، یلاما  ; 2/323: ملسم
. 1/174 دنسم ، دمحأ ، ماشه 4/162 ; نبإ  هریس  ; 2/301 ننس ، يذمرت ، ملسم 4/1871 ط 1375 ;

هحفص 137  -------------- 
هعومجم تلزنم ، رتاوتم »  » ثیدح زا  هتـشذگ  دوب . دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  ، دـشاب یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تتلزنم  دـننامه 

مهنو داتفه  لصا  ( 1 .) تسا هدش  لقن  یلامجا  رتاوت  تروص  هب  زین  تیمتاخ  هب  طوبرم  ثیداحا 
، یهلا ياهتیاده  هب  رـشب  يرطف  یعیبط و  زاین  نیمأت  يارب  مالـسا ، تعیرـش  فلا ـ  تسا : هتفهن  زیچ  ود  رد  مالـسا  تعیرـش  یگنادواج  زار 

هتـشر کی  زین  یلمع  ماکحا  ورملق  رد  ب ـ  تسین . روصت  لباق  نآ  زا  رتلماک  رتهب و  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدرک  هئارا  ار  همانرب  نیرتلماـک 
تـسا نآ  رما  نیا  نشور  هاوگ  دشاب . رـشب  عّونتم  ونب و  ون  ياهزاین  يوگخـساپ  دناوت  یم  هک  هدومن  نایب  ار  تباث  عماج و  تایلک  لوصا و 

و دنیوگ ، خساپ  یلمع  ماکحا  هنیمز  رد  یمالسا  عماوج  ياهزاین  مامت  هب  دنا  هتسناوت  نرق  هدراهچ  یط  رد  هعیش ) هژیوب   ) مالـسا ياهقف  هک 
هدوب رثؤم  دیفم و  فده  نیا  ققحت  رد  ریز  روما  دشاب . ناوتان  نآ  هب  نتفگ  خـساپ  زا  یمالـسا  هقف  هک  تسا  هدـماین  شیپ  يدروم  نونکات 

رد رـشب  فیاظو  طابنتـسا  قرط  زا  یکی  دراد ، يرواد  تواضق و  تیحالـص  هک  يدراوم  رد  لقع  تیجح  رابتعا و  لـقع : ّتیجح  . 1 دنا :
حلاصم و یعقاو و  تاکالم  هتشر  کی  زا  یشان  مالسا ، ماکحا  هک  میناد  یم  ّمهم : اب  محازت  دراوم  رد  ّمها  تیاعر  . 2 تسا . یگدنز  لوط 

تسایشا  رد  یضراع ) ای   ) یتاذ دسافم 
--------------

دوش . عوجر  :3/141ـ167  نآرقلا میهافم  باتک  هب  هراب  نیا  رد   . 1
هحفص 138  -------------- 

رد دـناوت  یم  هیقف  ًاعبط  تاکالم ، نیا  تخانـش  اـب  دـنک . یم  ناـیب  عرـش  ار  رگید  یخرب  دروآ و  یم  تسد  هب  لـقع  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هک 
تما يور  هب  داهتجا  باـب  ندوب  هدوشگ  داـهتجا : باـب  حـتف  . 3 دـنک . لـح  ار  لکـشم  هداد و  حـیجرت  مهم  رب  ار  مها  اـهنآ ، محازت  دراوـم 

هدنز و داهتجا  وترپ  رد  اریز  تسا ، مالسا  نییآ  تیمتاخ  هدننک  نیمضت  لماوع  زا  دوخ  تسا  عیشت  تازایتما  تاراختفا و  زا  هک  یمالـسا ـ 
رب هوالع  مالسا  تعیرـش  رد  هیوناث : ماکحا  . 4 دوش . یم  طابنتـسا  یمالـسا  یلک  دعاوق  زا  هراومه  دیدج  ثداوح  لئاسم و  مکح  رمتـسم ،

قیبطت هک  ییاج  رد  لثملا ، یف  دـنک . لـح  ار  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـناوت  یم  هک  دراد  دوجو  هیوناـث  ماـکحا  هتـشر  کـی  هیلوا ، ماـکحا 
هدعاق نوچ  یلوصا  تسا ) هدش  نایب  هقف  رد  هک  یطیارش  هب  هجوت  اب   ) ددرگ يدارفا  ررض  نایز و  ای  جَرَح  رسُع و  هیام  يدروم ، رب  یمکح 

ام َو  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  دـیامن . کمک  اهانگنت  عفر  اهتـسب و  نب  نتـسکش  رد  تعیرـش  ییاناوت  هب  دـناوت  یم  رارـض  ای ال  جرح  یفن 
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ود نیا  هک  یبتکم  تفگ  دـیاب  رارِـض .» َو ال  رَرَـض  ـال  : » دراد یم  مـالعا  زین  یمارگ  لوسر  (. 78/ جـح ( ) جَرَح ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج 
هدهع رب  تیمتاخ  هرابرد  حورـشم  ثحب  دـش . دـنهاوخن  هدیـشک  تسب  نب  هب  یگدـنز  رد  نآ  ناوریپ  هاگچیه  دراد ، ار  نآ  رئاظن  هدـعاق و 

مداتشه لصا  تسا . یمالک  بتک 
نیرتمهم زا  یکی  ناوت  یم  ار  رما  نیا  هک  تسا ، نآ  ماـکحا  میهاـفم و  كرد  تلوهـس  لادـتعا و  یمالـسا ، تعیرـش  ياـهیگژیو  زا  یکی 

ار نشور  بان و  يدـیحوت  یتسرپادـخ ، عوضوم  رد  مالـسا  تسناد . ناهج  فلتخم  للم  ماوقا و  نایم  رد  نید  نیا  شرتسگ  ذوفن و  لماوع 
ماهبا و  هنوگره  زا  رود  هک  دنک  یم  حرطم 

هحفص 139  -------------- 
زین ناسنا  تلزنم  ماقم و  باب  رد  سدقم  باتک  نیا  هکنانچ  دشاب  اعدم  نیا  هاوگ  دناوت  یم  نآرق  رد  دـیحوت  هروس  اهنت  تسا . یگدـیچیپ 
یم هدـهاشم  زین  یلمع  ماکحا  هزوح  رد  تسا . یقالخا  يالاو  لاصخ  همه  هدـنریگربرد  یعون  هب  دوخ  هک  دـنک  یم  هیکت  يوقت  لـصا  رب 

ۀعیِرِشب ُْتئِج  : » دنک یم  یفّرعم  ناسآ  لهس و  یتعیرش  هدنروآ  ار  دوخ  ربمایپ ، دنک و  یم  یفن  ار  یجرح  رسع و  هنوگره  مالـسا  هک  مینک 
شرتسگ لماع  نیرتمهم  هک  دنا  هدومن  ناعذا  ًاحیرـص  ناملـسم  ریغ  ناروشناد  نایم  زا  یتح  ضرغ  یب  فصنم و  ناققحم  ۀَحْمَـس .» ۀَـلْهَس 

، يوسنارف روهشم  دنمشناد  نوبولواتـسوگ ، رتکد  هنومن  يارب  تسا ، هدوب  نید  نیا  میلاعت  ماکحا و  تیعماج  حوضو و  مالـسا ، نییآ  عیرس 
دزرویم عانتما  نآ  شریذپ  زا  ملاس  لقع  هک  یبلاطم  زا  مالسا  تسا . هتفهن  نآ  یناسآ  تلوهس و  نامه  رد  مالسا  تفرـشیپ  زمر  دیوگ : یم 

هناگی ادخ  دیوگ : یم  هک  دـیبای  یمن  مالـسا  لوصا  زا  رت  هداس  دـینک  رکف  هچره  تساّربم . تسا ، رایـسب  نآ  ياه  هنومن  رگید  نایدا  رد  و 
نآ زا  ندنادرگ  يور  اب  و  دسر ، یم  تداعـس  تشهب و  هب  ینید  هضیرف  دنچ  ماجنا  اب  ناسنا  دـنناسکی ; ادـخ  ربارب  رد  یگمه  مدرم  تسا ;
نآ نیا  زا  رتمهم  درک . ناهج  رد  نید  نیا  تفرشیپ  هب  يدایز  کمک  نآ ، تاروتسد  مالسا و  یگداس  ینشور و  نیمه  دتفا . یم  خزود  هب 

يارب هک  هنوگ  نامه  مالـسا ، تسین . نآ  ندنک  هب  رداق  يا  ههبـش  چـیه  هک  ینامیا  تسا ; هتخیر  اهلد  رد  مالـسا  هک  تسا  یمکحم  نامیا 
بیذهت دناوت  یم  هک  تسا  ینید  نیرتگرزب  زین  تشذگ  هب  مدرم  نتـشاداو  هرابرد  تسا ، رتمیالم  رتبـسانم و  ینید  ره  زا  یملع  تافاشتکا 

( 1 .) دریگ هدهع  هب  ار  قالخا  سوفن و 
--------------

صص 141ـ143 . يوسنارف ، نوبولواتسوگ  رتکد  فیلأت  برع ، مالسا و  ندمت   . 1
مکیو داتشه  لصا  هحفص 140  -------------- 

شوختسد ناگماکدوخ  يزروضرغ  رثا  رد  جیردتب  نانآ  زا  سپ  فسألا  عم  دنا ، هدرک  هضرع  ار  نآ  نیشیپ  ناربمایپ  هک  ینامسآ  ياهباتک 
رد تقد  بتک و  نیا  دوخ  هعلاطم  هکنانچ  دـنک . یم  دـییأت  مه  یخیراـت  دـهاوش  نآرق ، رب  هوـالع  ار ، بلطم  نیا  تسا . هدـیدرگ  فیرحت 

. دشاب یهلا  یحو  دییأت  دروم  دناوت  یمن  زگره  هک  تسا  هدش  دراو  یبلاطم  هتـشر  کی  اهنآ  رد  اریز  دراد ، تلالد  نآ  رب  زین  اهنآ  ياوتحم 
حیـضوت زین  يو  ندش  هتخیوآ  راد  هب  يارجام  نآ  رد  هک  دراد  ار  حیـسم  ترـضح  همان  یگدنز  تروص  رتشیب  ینونک  لیجنا  هک  میرذـگب 

. تسا هدـنام  نوصم  شهاک  شیازفا و  عون  ره  زا  میرک  نآرق  نیـشیپ ، ینامـسآ  بتک  رد  راکـشآ  تافیرحت  مغر  هب  اّما  تسا . هدـش  هداد 
ـ  یحو ناگدنـسیون  تسا و  هداد  ناهج  لیوحت  هداهن و  راـگدای  هب  دوخ  زا  ینآرق  لـماک  هروس  هدراـهچ  دـصکی و  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 

تشذگ 15 دوجو  اب  هناتخبشوخ ، دنا . هتشاگن  ار  نآ  تشون ، یم  ار  یهلا  یحو  تسخن  زور  زا  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ًاصوصخ 
لیالد و زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدـش  هدوزفا  اـهنآ  رب  يزیچ  هن  هدـش و  مک  نآرق  ياـه  هروس  تاـیآ و  زا  يزیچ  هن  نآرق ، لوزن  زا  نرق 

تنایـص ظفح و  دنوادخ  هکیلاح  رد  دبای ، هار  نآرق  هب  فیرحت  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  .1 مینک : یم  هراشا  نآرق  فیرحت  مدـع  تابجوم 
دوخ هداتـسرف و  ورف  ار  نآرق  دوخ  ام  (: 9/ رجح () َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدرک  نیمـضت  ار  نآ 

الَو ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلطابلا  ِهِیتْأَی  ال  :) دـیامرف یم  هدرک و  یفن  ار  نآرق  تحاس  هب  لطاب  عون  ره  نتفای  هار  دـنوادخ  . 2 میتسه . نآ  نابهگن  زین 
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لزان هدوتس  میکح و  دنوادخ  بناج  زا  نآ  درادن ، هار  نآرق  تحاس  هب  وس  چیه  زا  لطاب  (: 42/ تلصف ( ) دیمَح میکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم 
تسا . هدش 

زا و  ددرگ ، نآرق  نهو  هیام  هک  تسا  یلطاب  ره  ، هدرک یفن  نآرق  هب  ار  نآ  نتفای  هار  دـنوادخ  هک  لطاب  هحفص 141  -------------- 
تحاس هب  یشیازفا  ای  شهاک  هنوگچیه  ًاعطق  اذل  ددرگ  یم  نآ  نهو  یتسس و  هیامًاملسم  نآرق  تایآ  ظافلا و  ندرک  دایز  ای  مک  هک  اجنآ 

نایم رد  دنتـشاد  يا  هژیو  تیانع  نآرق  ظفح  شزومآ و  هب  ناناملـسم  هک  دهد  یم  یهاوگ  خـیرات  . 3 تسا . هتفاین  هار  فیرـش  باتک  نیا 
نیا ربانب  دندرک ، یم  ظفح  ار  ینالوط  يا  هبطخ  ندینش ، راب  کی  اب  هک  تشاد  دوجو  يدنمورین  يوق و  ياه  هظفاح  ربمایپ ، نامز  ياهبرع 

نانمؤم ریما  هک  تسین  یکش  . 4 تسا !؟ هدش  فیرحت  هتشاد ، دنمقالع  ظفاح و  يراق و  همه  نیا  هک  یباتک  نینچ  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ 
یم راکشآ  نوگانوگ  دراوم  رد  یقطنم  تروص  هب  زین  ار  دوخ  تفلاخم  تشاد و  رظن  فالتخا  افلخ  اب  لئاسم  زا  یضعب  رد  مالسلا ) هیلع  )

رـسارس رد  ترـضح  نآ  هک  مینیب  یم  لاـح  نیع  رد  تسا . ترـضح  نآ  فورعم  تادـشانم  زین  هیقـشقش و  هبطخ  اـهنآ  زا  یکی  هک  درک ،
هتفرگ تروـص  يراـک  نینچ  هّللاـب ) ذاـیعلا   ) رگا لاـح  تسا ، هتفگن  نخـس  نآرق  فـیرحت  هراـبرد  مه  هملک  کـی  یتـح  دوـخ ، یگدـنز 

یم درک و  یم  توعد  نآرق  رد  ربدت  هب  هتسویپ  ترضح  نآ  سکعلاب  هکلب  دیزرویمن . توکس  نآ  هراب  رد  ناشیا  هجوچیه  هب  ًامّلـسم  ، دوب
تروص رد  یـسک  يارب  مدرم  يا  (: 1 «) هعابتأ هتثرَح و  ْنِم  اونوُکَف  ًًینغ  ْنِم  ِنآرقلا  َدـَْعب  الو  ۀـقاف  ْنِم  ِنآرقلا  ِدـَْعب  ْنِم  دـحأل  َْسَیل  :» دومرف

دوخ یگدنز  نیمزرـس  رد  نیا  ربانب  تشاد ، دهاوخن  دوجو  ییزاین  یب  انغ و  نآرق ، زا  يوریپ  نودب  و  تسین ، يزاین  رقف و  نآرق  زا  يوریپ 
تیب لها  زا  يوریپ  هب  هیماما  هعیـش  گرزب  ياملع  نآ ، ریاظن  هدش و  دای  لیالد  هب  هجوت  اب  دیـشاب . نآ  ناوریپ  زا  دـیناشفیب و  ار  نآرق  رذـب 

دیکأت  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  رب  نونکات  نامز  رید  زا  مالسلا ) مهیلع  )
--------------

هبطخ 171 . هغالبلا ، جهن   . 1
هحفص 142  -------------- 

( مالسلا مهیلع   ) همئا رـصع  رد  هک  ق ، .ـ يافوتم 260ه  ) ناذاش نب  لضف  . 1 دومن : هراشا  ریز  دارفا  هب  ناوت  یم  ناـیم  نآ  زا  هک  دـنا ، هدومن 
باتک رد  ق ) .ـ م413ه  ) دیفم خیش  . 3 . 93/ تاداقتعالا باتک  رد  ق ) (م81ه .ـ قودص خیش  . 2 . 217/ حاضیالا باتک  رد  تسا ) هتـسیز  یم 

هک تایسلبارطلا ، لئاسملا  باوج  باتک  رد  ق ) .ـ م436ه  ) یضترم دیس  . 4 /ص 266 . لئاسرلا ۀعومجم  رد  عوبطم  ۀیورسلا ، لئاسملا  ۀبوجا 
، نایبتلا باتک  رد  ق ) .ـ (م460ه هفئاطلا خیش  هب  فورعم  یسوط  خیـش  . 5 تسا . هدروآ  نایبلا  عمجم  همدقم  رد  یـسربط  خیـش  ار  يو  مالک 

نب دیس  . 7 تسا . هدرک  دیکأت  حیرـصت و  نآرق  فیرحت  مدع  رب  نایبلا ، عمجم  دوخ ، باتک  همدـقم  رد  ق ) .ـ (م548ه یسربط خیش  . 6 . 1/3
رد ق ) .ـ م726ه  ) یلح همالع  . 8 تسا . هیماما  يأر  فیرحت ، مدـع  دـیوگ : یم  ص 144 ) « ) دوعسلا دعـس   » باتکرد ق ) .ـ (م664ه سوواط
زا نم  تسا و  هتفاین  هار  نآرق  رد  يا  هصیقن  هدایز و  هنوگچیه  هک  تسا  نیا  قح  : » دـیوگ یم  ص 121 )  ) هیوانهملا لئاسملا  ۀبوجا  باتک 
ام ددرگ .» یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  رتاوتم  هزجعم  رد  کش  بجوم  رما  نیا  اریز  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  فیرحت  هب  لوق 

رظن دروم  هتـسویپ  هدـیقع ، نیا  هک  مینک  یم  دـیکأت  و  میهد ، یم  ناـیاپ  دـنا  هدوـب  فـیرحت  رکنم  هک  هعیـش  ياـملع  ماـن  رکذ  هب  اـجنیا  رد 
هدیقع نینچ  ياراد  انثتسا ، نودب  هعیـش ، عجارم  همه  زین  رـضاح  رـصع  رد  هکنانچ  تسا ، هدوب  نوگانوگ  راصعا  رد  هیماما  ياملع  ناگرزب 

دنشاب . یم  يا 
مود داتشه و  لصا  هحفص 143  -------------- 

: هک دومن  هجوت  دـیاب  یلو  دـنا ، هداد  رارق  نآرق  فیرحت  رب  لیلد  ار  اـهنآ  یخرب  هک  تسا  هدـش  دراو  یتاـیاور  ریـسفت  ثیدـح و  بتک  رد 
نب دمحا  تاءارق  باتک  دـننام  دنتـسین ، رادروخرب  مزال  رابتعا  تقاثو و  زا  هک  هدـش  لقن  ییاهباتک  دارفا و  قیرط  زا  تایاور  نیا  رثکا  ًالّوا ،

دمحا نب  یلع  باتک  اـی  ( 1) دنا هتـسناد  دساف  ار  وا  بهذـم  و  هدـناوخ ، فیعـض  ار  وا  تایاور  لاجر ، ياملع  هک  م286 )  ) يرایس دمحم 
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، تایاور نیا  زا  یتمسق  ًایناث ، ( 2 .) تفرگ شیپ  رد  ار  ولغ  هار  رمع  نایاپ  رد  دـنا : هتفگ  وا  هرابرد  لاـجر  ياـملع  هک  تسا  م352 )  ) یفوک
يا هدـع  و  هدـش ، قادـصم  رب  قیبطت  تیاور  رد  هیآ  یّلک  داـفم  رگید ، تراـبع  هب  دراد . يریـسفت  هبنج  تسا ، هدـش  لـمح  فیرحت  رب  هک 

رد دـمح ، هروس  رد  میقتـسم » طارـص   » ًـالثم تسا . هدـیدرگ  فذـح  نآ  زا  هدوب و  نآرق  ءزج  روبزم  قیبطت  ریـسفت و  هک  دـنا  هدرک  روصت 
ینیمخ ماما  ( 3 .) تسا نآ  يالعا  درف  رب  یلک  قیبطت  يریـسفت ، نینچ  هک  تسادیپ  و  هدش ، ریـسفت  وا » نادناخ  ربمایپ و  طارـص   » هب تایاور 

ناوت یمن  نآ  اب  هک  فیعـض ، تایاور  فلا ـ  تسا : هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  رب  هدـش  تشادرب  فیرحت  اهنآ  زا  هک  ار  یتایاور  هللا ) همحر  )
ًالماک اهنآ  دافم  رد  رگا  هک  حیحـص ، تایاور  تسا ;ج ـ  نایامن  اهنآ  رد  ندوب  یلعج  دهاوش  هک  یگتخاس ، تایاور  درک ;ب ـ  لالدتـسا 

دوش  یم  نشور  ددرگ  تقد 
--------------

ط .  ، 1/28: نایبلا عمجم  یسربط ،  . 3 همجرت 689 . هرامش  ، 1/96: یشاجن لاجر   . 2 . 190 همجرت هرامش  ، 1/211: یشاجن لاجر   . 1
هحفص 144  -------------- 

یعقاو هدـیقع  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  ًاـثلاث ، ( 1 .) ناـشظافلا رییغت  هن  تساـهنآ  یناـعم  فیرحت  نآرق ، تاـیآ  رد  فیرحت  زا  دوـصقم  هک 
زا فلؤم  رظن  هک  یثیدـح  ياهباتک  هب  هن  دـننک ، عوجر  اهنآ  یملع  یتدـیقع و  ياهباتک  هب  دـیاب  دـنروآ  تسد  هب  ار  بهذـم  کـی  ناوریپ 

کی ناوریپ  زا  ذاش  يارآ  هب  هعجارم  نینچمه  تسا . هدرک  راذـگاو  نارگید  هب  ار  نآ  قیقحت  هدوب و  بلاطم  يروآدرگ  رتشیب  نآ ، فیلأـت 
نآ نادنمشناد  عطاق  تیرثکا  لباقم  رد  رفن  ود  ای  کی  لوق  هب  دانتسا  ًالوصا  هدوبن و  یفاک  بهذم  نآ  مّلـسم  دیاقع  تخانـش  يارب  بهذم 

مهتم . 1 میوش : روآداـی  ار  هتکن  دـنچ  تسا  يرورـض  فـیرحت ، زا  ثحب  همتاـخ  رد  تسین *** . تواـضق  يارب  یحیحـص  كـالم  هقرف ،
زا یخرب  رگا  . 2 دوب . دهاوخن  مالسا  نانمـشد  عفن  هب  زج  ینونک ، رـصع  رد  هّصاخ  نآرق ، فیرحت  هب  ار  رگیدکی  یمالـسا  بهاذم  ندرک 

. هعیـش ياملع  عطاق  تیرثکا  هیرظن  هن  دوش ، یقلت  وا  دوخ  یـصخش  هیرظن  یتسیاب  دـنا ، هتـشون  نآرق  فیرحت  هرابرد  یباتک  هعیـش  ياملع 
هک هنوگ  نامه  تسا ; هدش  هتـشون  نآ  دض  رب  هعیـش  ياملع  يوس  زا  يدایز  ياه  هّیّدر  روبزم ، باتک  راشتنا  زا  سپ  مینیب  یم  هک  تساذل 
زا یتایآ  توالت  ءاسنا  ای  خسن  هرابرد  تایاور  يا  هراپ  هب  دانتسا  اب  ناقرف »  » باتک رصم  ياملع  زا  یکی  فرط  زا  ق  .ـ لاس 1345ه رد  یتقو 
دش هتخانش  دودرم  رهزا  ياملع  فرط  زا  دش ، هتشون  نآرق  رد  فیرحت  تابثا  ناونع  هب  تسا ، هدمآ  تنس  لها  ثیدح  بتک  رد  هک  نآرق 

دیدرگ . هرداصم  روبزم  باتک  و 
--------------

. 2/96: لوصُألا بیذهت   . 1
نیتسخن هک  هروس  ار 114  نآ  عومجم  هک  تسا  دـیجم  نآرق  ناهج  ناناملـسم  همه  ینامـسآ  باتک  هحفص 145 3. -------------- 

نوچ یتافص  اب  هدش و  هدیمان  نآرق » ، » یهلا مالک  باتک  نیا  رد  و  دهد ، یم  لیکشت  سانلا »  » هروس ار  نآ  نیرخآو  دمحلا »  » هروس ار  نآ 
يا هعومجم  هب  برع  تغل  رد  فحصم  و  دنمان ، یم  « فحصم  » ار نآ  ًانایحا  ناناملسم  و  تسا . هدیدرگ  یفرعم  ( 1  ) میکح میرک و  دیجم ،

هاگنآ ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدش  لقن  و  دیآ . درگ  اجکی  رد  هک  دنیوگ  یم  هدش  هتـشون  ياهگرب  زا 
هب فحـصم  نیا  ربانب  ( 2 .) دـش داهنـشیپ  نآ  يارب  فحـصم  مسا  هباحـص  یخرب  يوس  زا  دـمآ  درگ  اـجکی  نآرق  ياـه  هروس  عومجم  هک 

ار لامعا  همان  نآرقو  نآ . ریغ  ای  دشاب  نآرق  هاوخ  دـنیوگ  یم  باتک  کی  تروص  هب  هدـمآ  درگ  هدـش و  هتـشون  ياهگرب  زا  يا  هعومجم 
ياهباتک رگید  هکنانچمه  دوش ، هدوشگ  لامعا  ياه  همان  هک  هاگنآ  (: 10/ ریوکت ( ) ْتَرُِشن ُفُحُّصلا  اذِإَو  :) دیامرف یم  دمان و  یم  فُحُص » »

یم ناشن  تایآ  نیا  یـسوم . میهاربا و  ياـهباتک  (: 19/ یلعا یسُومَو ( ) َمیهاْربِإ  ِفُحُـص  : ) دیامرف یم  و  دمان ، یم  فحـص »  » ار ینامـسآ 
ياهمان زا  یکی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  دنچره  تسا ، هتـشاد  یعیـسو  ینعم  فحـصم  ای  هفیحـص  ظفل  هک  دهد 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یمارگ  تخد  زا  هک  ار  ییاه  هتشون  هک  درک  میهاوخن  بجعت  تهج  نیا  زا  تسا . هدمآ  رامـشب  زین  نآرق 
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حیضوت یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  نآ  فحـصم  نیا  تیعقاو  و  دنمان ، یم  فحـصم »  » تسا هدنام  راگدای  هب  ملـسو )
دیامرف : یم  دهد و  یم 

--------------
.11/85: ناقتالا  . 2 . 1/ سی میکحلا ) نآرُقلاو  سی *  . ) 77/ هعقاو نُونْکَم ) باتِک  ِیف  میرَک  ٌنآرَُقل  ُّهنا  . ) ق/1 دیجملا ، ) نآرقلاو  ق *   . ) 1

هحفص 146  -------------- 
نامرف هب   ) لیئربج تفرگ ، ارف  ار  وا  یتخـس  هودـنا  و  تسیز ، زور  جـنپ  داتفه و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  همطاف  »

هک یثداوح  زا  و  داد ، یم  یلـست  ار  همطاف  تهج  نیدـب  تفگ و  یم  نخـس  ادـخ  دزن  وا  تلزنم  ادـخ و  لوسر  زا  دـمآ و  یم  دورف  ادـخ )
تـشون یم  مالـسلا )) اهیلع   ) همطاف ءالما  قیرط  زا  ) ار لیئربج  ياهـشرازگ  نانمؤمریما  .و  تخاس یم  ربخ  اب  ار  وا  داتفا  دهاوخ  قافتا  اهدعب 

هیف ام  َۀمطاف  ُفحصم  : دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  رفعجوبا  ( 1 .) تسا مالسلا ) اهیلع  ) همطاف فحصم  نامه  نیاو 
یهلا باتک  زا  يزیچ  همطاـف  فحـصم  رد  (: 2  ( ) امهیلع هّللا  تاولـص   ) اهیبأ ِتوم  دـعب  اـهیلإ  یقلُأ  ءیـش  وه  اـّمنإو  هّللا  ِباـتک  نم  ءیش 

هقف هب  طوبرم  شخب  رد  ام  و  تسا . هدش  اقلا  وا  هب  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  نآ  تایوتحم  هکلب  تسا ) نآرق  دینکن  روصت  ینعی  ، ) تسین
اب ناگتشرف  یلو  دنتسین ، لوسر  یبن و  هک  یلاح  رد  هک  دنتسه  ییالاو  ياه  تیصخش  یمالسا  تما  رد  هک  دش  میهاوخ  روآدای  ثیدح  و 

تسا . هدوب  هثَّدحم » ( » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  و  دنمان ، یم  ثَّدحم  ار  نانآ  و  دنیوگ . یم  نخس  نانآ 
--------------

هحفص 147  ص 195 . تاجردلا ، رئاصب   . 2 . 1/241 یفاک :  . 1

تفالخ تماما و  متفه : شخب 

متفه شخب 
دیاقع تایلک 

هحفص 148   -------------- 6
هحفص 149  -------------- 

تفالخ تماما و 
لیاوا رد  هلضاف ، هنیدم  سیسأت  مالسا و  تعیرش  غیلبت  رد  رایسب  ششوک  یعس و  لاس  زا 23  سپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

دمآ و دهاوخ  يربمایپ  هن  رگید  هتفای و  نایاپ  توبن  یحو و  دنچره  ترـضح ، نآ  نتفر  اب  تسب . ورف  ناهج  زا  هدـید  يرجه  مهدزای  لاس 
و تفاین ، نایاپ  ًاملـسم  یحو ) غالبا  تیلوئـسم  زا  ریغ   ) دوب ربمایپ  شود  رب  هک  یفیاظو  یلو  دش ، دهاوخ  هداهن  ناینب  يدـیدج  تعیرـش  هن 
، ناناملـسم ياوشیپ  ماما و  و  ربمایپ ، نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  يا ، هتـسراو  هاگآ و  تیـصخش  وا ، تشذـگرد  زا  سپ  دوب  مزال  هجیتن  رد 

نیـشناج تافـص  زا  یخرب  هرابرد  دنچ  ره  تسا ، نیملـسم  همه  لوبق  دروم  ریخا  بلطم  . دریگ هدـهع  رب  نامز  ره  رد  ار  فیاظو  نیا  ماجنا 
یم نآ  شیادـیپ  خـیرات  هعیـش و  يانعم  نییبت  هب  تسخن  ًـالیذ  . دراد دوجو  رظن  فـالتخا  تنـس  لـها  هعیـش و  ناـیم  وا  نییعت  هار  ربماـیپ و 

موس داتشه و  لصا  درک . میهاوخ  یسررب  ار  تماما  هب  طوبرم  ثحابم  رگید  سپس  میزادرپ و 
زا سپ  ار  یمالـسا  هعماـج  يربـهر  هـک  دوـش  یم  هـتفگ  ناناملـسم  زا  یهورگ  هـب  حالطـصا  رد  تـسا و  وریپ  ینعم  هـب  تـغل  رد  هعیــش » »

دنناد . یم  وا  موصعم  نادنزرف  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ِنآ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تشذگرد 
فلتخم دراوم  رد  دوخ  تایح  لوط  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  خـیرات ، یهاوگ  هب  هحفص 150  -------------- 
اهشرافس اه و  هیـصوت  نیا  .و  دروآ یم  نایم  هب  نخـس  شیوخ  زا  سپ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع يربهر  تدایق و  زین  بقانم و  لیاضف و  زا  ًارارک 
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هیلع  ) یلع هعیـش  مان  هب  دـنریگب و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رود  یهورگ  ربمایپ ، ناـمز  ناـمه  رد  دنتـسم ، تاـیاور  قبط  هک  دوب  هدـش  ببس 
یهورگ يدرف و  ياهیشیدنا  تحلصم  دندنام و  یقاب  دوخ  نیشیپ  هدیقع  نامه  رب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هورگ  نیا  دنوش . هتخانـش  ( مالـسلا

مان هب  وا  تشذگرد  زا  سپ  ادخ و  لوسر  رـصع  رد  یهورگ  هک  دوب  نینچو  دنتـشادن ، مّدـقم  يربهر  باب  رد  ادـخ  لوسر  صیـصنت  رب  ار 
یم ياـفوتم 10ه )ـ  ) یتخبون تسا . هدـش  حیرـصت  هراـشا و  زین  لـحن  لـلم و  ناگدنـسیون  راـتفگ  رد  بلطم  نیا  هب  دـندش . فورعم  هعیش 

زا هتفریذـپ و  تفالخ  تماما و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع وا ، زا  سپ  ادـخ و  لوسر  نامز  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  هعیـش  ـد : ـسیون
یلع نانیا  هک  تسا  نآ  دنیوگ  یم  هعیش  ار  هورگ  نیا  هکنآ  تلع  دیوگ : یم  يرعـشا  نسحلاوبا  ( 1 «.) دنا هتسویپ  وا  هب  هتسسگ و  نارگید 

( مالـسلا هیلع   ) یلع زا  هک  دنتـسه  یناسک  هعیـش  دسیون : یم  یناتـسرهش  ( 2 .) دـنراد یم  مدـقم  هباحــص  رگید  رب  ار  وا  هدرک و  يوریپ  ار 
و مالـسا ، زج  یخیرات  هعیـش ، نیا  ربانب  ( 3 .) دـنا هدـش  لئاق  تیـصو  صن و  قیرط  زا  وا  تفـالخ  تماـما و  هب  هدرک و  يوریپ  صوصخلاـب 

کی رد  هک  دنا  هرهچ  کی  زا  خرمین  ود  ای  هکس  کی  هیور  ود  عیـشت  مالـسا و  تقیقح ، رد  و  درادن ، مالـسا  شیادیپ  أدبم  زج  يزاغآرس 
راکـشآ توعد  ياهزور  نیتسخن  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دمآ  دهاوخ  مشـش  داتـشه و  لصا  رد  دنا . هدش  دلوتم  نامز 

درک و  عمج  ار  مشاه  ینب  دوخ ،
--------------

. 1/131: لحن للم و   . 3 . 1/65: نییمالسالا تالاقم   . 2 ص 17 . هعیشلا ، قرف   . 1
هحفص 151  -------------- 

مالعا ًامـسر  اروا  تفالخ  ریدـغ  زور  رد  صوصخب  فلتخم ، لحارم  رد  زین  نآ  زا  سپ  و  دومن ، نالعا  نانآ  هب  ار  یلع  تیاصو  تفالخ و 
ربمایپ دوخ  نیا  هکلب  تسا ، اه  هناسفا  رگید  نامثع و  لتق  نارود  ثداوح  هدروارف  هن  هفیقـس و  لـها  یناـبت  هدـییاز  هن  عیـشت  يرآ ، تشاد .

داد دشر  ار  نآ  نامز  رورم  هب  دیشاپ و  هباحص  لد  رد  راب  نیلوا  يارب  ار  عیشت  رذب  شیوخ ، ررکم  ینامسآ  ياهدومنهر  اب  هک  دوب  یمارگ 
َِکئلوُأ تاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیّذلا  ّنِإ   ) هیآ ریسفت  رد  یمالسا  نارسفم  دیمان . هعیش  ار  رذابا  ناملس و  نوچ  رابک  باحصا  زا  یعمج  و 

(1 .) تسوا نایعیـش  یلع و  هیآ  نیا  زا  دوصقم  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  ( 7/ هنیب ِیرَبلاُْریَخ () ۀّ ْمُه 
هک تسا  هدمآ  دندوب  دقتعم  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  وا  لصف  الب  تفالخ  هب  هک  نیعبات  هباحص و  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  مان  خیراوت  رد 
زا میظع  یشخب  هک  تسا  ناهج  نایعیش  هیّلک  نایم  كرتشم  هجو  هدشدای ، موهفم  هب  عیـشت  دجنگ . یمن  رـصتخم  نیا  رد  نانآ  یماسا  رکذ 

ار یمیظع  مهس  مالسا  شرتسگ  رد  یمالسا  بهاذم  ریاس  شوداشود  مالسا  خیرات  لوط  رد  نایعیش  . دنهد یم  لیکشت  ار  یتیگ  ناناملـسم 
ار یـسایس  یبدا و  یملع و  هتـسجرب  رایـسب  ياهتیـصخش  و  يراذـگ ، هیاپ  ار  یمهم  ياـهتلود  يزیر ، یپ  ار  فلتخم  مولع  دـنا : هدرک  اـفیا 

مراهچ داتشه و  لصا  دنراد . روضح  ناهج  طاقن  رثکا  رد  زین  کنیا  و  دنا ، هدرک  تیرشب  هعماج  میدقت 
هب یهلا  یحو  قیرط  زا  دیاب  ربمایپ  نیشناج  هدوب و  يوامس  یهلا و  هلئسم  کی  تماما  هلئسم  درک ، میهاوخ  تابثا  هدنیآ  لوصا  رد  هکنانچ 

مینک  یم  ضرف  عوضوم ، نیا  یعرش  یلقن و  لیالد  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  اما  ددرگ . نییعت  ربمایپ 
--------------

مالسلا .) هیلع  ) یلع سابع و  نبا  يردخ ، دیعس  نبا  هّللا ، دبع  نب  رباج  زا  لقن  هب  ، 8/589: روثنملا ردلا   . 1
هحفص 152  -------------- 

ناـمز نآ  طیارـش  هب  هجوت  اـب  لـقع  مکح  ياـضتقم  مینیبـب  دـیاب  تروـص ، نیا  رد  تسین . تسد  رد  هراـب  نیا  رد  یعرـش  یّـصن  چـیه  هک 
هدرک و هدایپ  ار  یحرط  زارد ، نایلاس  لوط  رد  شیوخ  ياسرفناوت  تامحز  اب  یحلـصم  درف  رگا  هک  دـنک  یم  مکح  میلـس  لـقع  تسیچ ؟

زین نآ  یگدنلاب  دشر و  هکلب  روبزم ، شور  حرط و  رارمتـساو  اقب  يارب  یتسیاب  ًاعبط  دـیامن ، عادـبا  يرـشب  هعماج  يارب  ار  يدـیدج  شور 
تارطخ زا  نآ  ظفح  يارب  یلو  دـنک  سیـسأت  ار  ییانب  رایـسب ، تامحز  اـب  یـصخش  هک  تسین  تسرد  هجوچیهب  و  دـنک ، یـشیدنا  هراـچ 
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نیرتـگرزب زا  یمارگ  ربماـیپ  دـنکن . یفّرعم  اـنب ، نآ  ظـفح  يارب  ار  یلوئــسم  ّیلوـتم و  درواـین و  لـمع  هـب  يریگــشیپ  عوـن  چـیه  هدـنیآ ،
مهارف ار  ون  ًالماک  یندمت  يزیر  یپ  تیرشب و  ناهج  رد  قیمع  یلّوحت  هنیمز  دوخ  تعیرش  ندروآ  اب  هک  تسا  تیرشب  ناهج  ياهتیصخش 

ظفح يارب  دومن ، يربهر  ار  يرشب  هعماج  دوخ  رصع  رد  هدرک و  هضرع  رشب  هب  ار  يا  هنادواج  تعیرـش  هک  ترـضح ، نآ  ًامّلـسم  . تخاس
دوخ زا  سپ  ار  يربهر  تیفیک  هدیـشیدنا و  يا  هراچ  دیواج ، تّما  هرادا  تیاده و  زین  هدنیآ و  یلامتحا  تارطخ  تافآ و  زا  تعیرـش  نیا 

ياقب نماض  هک  دوخ ، زا  سپ  نآ  يربهر  يارب  یلو  دنک ، يراذـگ  هیاپ  ار  يدـبا  یتعیرـش  وا  تسین  لوقعم  زگره  اریز  تسا ، هدومن  نایب 
رد تسا  لوقعم  هنوگچ  هدرکن ، غیرد  رـشب  تداعـس  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتکچوک  نایب  زا  هک  يربمایپ  دـهدن . هئارا  یحرط  ، تسا تعیرش 

، دهدن يدومنهر  دیوگن و  ینخس  تسا ، رشب  زاس  تشونرس  يدیلک و  لئاسم  زا  هک  نآ ، یگنوگچ  یمالسا و  هعماج  يربهر  هلئسم  دروم 
زا مشچ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هکنیا  ياعدا  نیا ، ربانب  دـنک !؟ اـهر  فیلکت  نودـب  ار  یمالـسا  هعماـج  تقیقح  رد  و 

تسین . ینتفریذپ  تسا ، هتفگن  ینخس  چیه  دوخ  زا  سپ  يربهر  هراب  رد  هتسب و  ورف  ناهج 
مجنپ داتشه و  لصا  هحفص 153  -------------- 

(، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  نامز  رد  ناهج  هقطنم و  دوجوم  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  مالـسا و  ردص  خیرات  هب  هعجارم 
نییآ راوثلثم  هناگ و  هس  يرطخ  ترـضح ، نآ  تشذگرد  ماگنه  هب  اریز  دنک . یم  تابثا  ار  تماما  بصنم  ندوب  یـصیصنت  موزل  ینـشورب 

ناقفانم هورگ  ار  موس  علض  و  ناریا ، يروتارپما  ار  نآ  رگید  علض  مور ، يروتارپما  ار  رطخ  ثلثم  نیا  علض  کی  درک : یم  دیدهت  ار  مالسا 
رد تلع  نیمه  هب  و  دوبن ، غراف  نآ  رکف  زا  هظحل  نیرخآ  ات  ربماـیپ  هک  سب  نیمه  تسخن  علـض  رطخ  تیمها  رد  داد . یم  لیکـشت  یلخاد 

درک و مازعا  جیـسب و  ناـیمور  اـب  دربـن  يارب  دـیز  نب  ۀـماسا  يربـهر  هب  ار  یمیظع  هاپـس  شیوخ  رمع  رخآ  ياـهتعاس  هکلب  اـهزور  ناـمه 
ار ربمایپ  هک  تشون  نمی  رادنامرف  هب  درک و  هراپ  ار  ربمایپ  همان  هک  دوب  یلاگس  دب  نمشد  زین  مود  علض  دومن . نیرفن  زین  ار  نآ  زا  نافلختم 
رد هتـسویپ  هورگ  نیا  هک  تسناد  دـیاب  مه  موس  رطخ  باب  رد  هرخألاب  و  دتـسرفب ، وا  يارب  هدرک  ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  ای  دـنک و  ریگتـسد 

نآرق فلتخم  ياه  هروس  رد  دندرک و  یم  نوخ  ار  يو  لد  شیوخ  گنراگنر  ياه  هئطوت  اب  دندوب و  ربمایپ  محازم  نآ  زا  نوریب  ای  هنیدم 
ءوس لامعا  راکفا و  حرـش  رد  اهنآ و  مان  هب  نآرق ، رد  هروس  کی  هک  اجنآ  اـت  تسا ، هتفر  ناوارف  نخـس  ناـنآ  ياهیزادـنا  گنـس  هراـبرد 

هک ار ، مالـسا  نییآ  یمالـسا و  تما  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  حیحـص  يرطخ  ثلثم  نینچ  دوجو  اـب  اـیآ  دوش ، یم  لاؤـس  نوـنکا  تساـهنآ .
یگدنز برع ، یگدـنز  هک  تسناد  یم  ربمایپ  کشیب  دزاس !؟ اهر  دوخ  لاح  هب  ربهر  نودـب  دوب ، هتـسشن  نآ  نیمک  رد  وس  ره  زا  نمـشد 

ربهر نییعت  يراذگاو  نیا ، ربانب  تسا . هتخیمآ  مهرد  نانآ  ناج  اب  هلیبق  نارـس  هب  تبـسن  بصعت  لیابق  دارفا  نایم  رد  و  تسا ، يا  هلیبق  یی 
هیاپ  رب  درک . دهاوخ  يریگ  هرهب  فالتخا  نیا  زا  نمشد  و  دوب ، دهاوخ  لیابق  عازن  یگتسددنچ و  هیام  یمدرم ، نینچ  هب 

هحفص 154  -------------- 
اب نوچ  تسا ، رتکیدزن  عقاو  هب  نآ ، رب  ربمایپ  صن  قیرط  زا  نیشناج  نییعت  :» دیوگ یم  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیـش  هک  تسا  تقیقح  نیمه 

مشش داتشه و  لصا  ( 1 «.) ددرگ یم  نک  هشیر  فالتخا  عازن و  عونره  نیشناج  نییعت 
، دروآ لمع  هب  ار  یضتقم  مادقا  دوخ  زا  سپ  یمالـسا  تما  يربهر  هرابرد  درک  یم  باجیا  ربمایپ  یهاگآ  تمکح و  دش  تباث  هک  نونکا 
: میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  دقن و  هب  هک  دراد  دوجو  هیرظن  ود  اج  نیا  رد  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  ترضح  نآ  یـشیدنا  هراچ  تیفیک  دید  دیاب 

ناونع هب  ار  وا  هدیزگرب و  تسا  هتشاد  ار  یمالسا  تما  يربهر  یگتـسیاش  هک  ار  يزاتمم  درف  لاعتم ، دنوادخ  نامرف  هب  یمارگ ، لوسر  . 1
، دننک باختنا  ار  يدرف  دوخ  يو ، زا  سپ  هک  هداهن  مدرم  هدـهع  رب  ار  ربهر  باختنا  ربمایپ ، . 2 تسا . هدومن  یفرعم  مدرم  هب  دوخ  نیشناج 

یم هدافتسا  مالسا  خیرات  ربمایپ و  هریس  تنـس و  باتک و  زا  هیرظن  ود  نیا  زا  کی  مادک  دید  دیاب  نونکا  تسا . هدرک  نایب  ار  بلطم  نی  او 
ّلک هب  سپس  کیدزن و  ناگتسب  هب  ار  دوخ  تعیرش  دش  رومأم  هک  يزور  زا  ملـسو ـ ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یگدنز  رد  تقد  دوش ؟

ًارارک دوخ ، زا  دعب  هفیلخ  تاّصخـشم  رب  ترـضح  نآ  هک  دزاس  یم  یعطق  ار  بلطم  نیا  ترـضح ـ  نآ  گرم  هظحل  ات  دنک ، نالعا  مدرم 
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دای روما  اب  بلطم  نیا  ار . مدرم » باـختنا   » شور هن  تسا ، هدـیزگرب  ار  صیـصنت »  » شور يربهر  هلئـسم  رد  حالطـصا  هب  هدرک و  حیرـصت 
دوش : یم  تباث  ریز  رد  هدش 

--------------
ص 564 . مجنپ ، لصف  مهد ، هلاقم  تایهلا ، ءافش ،  . 1

رادلا موی  ثیدح  هحفص 155 1 . -------------- 
َکَتریـشَع ْرِْذنَأ  َو   ) هیآ و  دزاس ، راکـشآ  ار  دوخ  توعد  هک  تخاس  رومأم  ار  ربمایپ  لاعتم  يادخ  تثعب ، زاغآ  زا  لاس  تشذگ 3  زا  سپ 

هدروآ امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  دومرف : درک و  عمج  ار  مشاه  ینب  نارـس  ربمایپ  دش . لزان  دروم  نیا  رد  ( 214/ ءارعش () نیبَْرقَألا
یصو ردارب و  ات  دنک  یم  يرای  نییآ  نیا  رشن  رد  ارم  امش  زا  کی  مادک  منک . توعد  نآ  هب  ار  امش  هک  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  ما .

ار دوخ  یگدامآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهنت  راـب  ره  رد  دومن و  رارکت  ار  نخـسنیا  هبترم  هس  ترـضح  دـشاب ؟ امـش  ناـیم  رد  نم  نیـشناج  و 
تلزنم ثیدح  . 2 ( 1 «.) مکیف یتفیلخ  ّییصو و  یخأ و  اذه  ّنا  : » دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد  . درکنالعا

هب نوراه  ماقم  تلزنم و  نامه  دوخ ، هب  تبسن  ار  نانمؤم  ریما  ماقم  تلزنم و  فلتخم ، دراوم  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگربمایپ
هب بیرق  ثیدـح  رد  هدرک و  بلـس  ( مالـسلا هـیلع   ) یلع زا  دـشاب ) توـبن  هـک   ) ار نوراـه  تاـماقم  زا  ماـقم  کـی  طـقف  هتـسناد و  یـسوم 

( 2 «.) يدعب ّیبن  ّهنأ ال  ّالإ  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  یلع  ای  : » هدومرفرتاوت
--------------

حیحص  . 2 . 214 هیآ ءارعـش ، هروس  ریـسفت  ، 75 19/74 ـ نایبلا ،) عماـج   ) يربط ریـسفت  ; 2/406: يربط خـیرات  ; 1/159 دـمحا ، دنـسم   . 1
باب ، 1/55 ،: هجام نبا  ننس  مالـسلا ; ) هیلع  ) یلع لیاضف  باب  رد  ، 7/120 ،: ملسم حیحص  كوبت ; هوزغ  باب  رد  عبط 1314 ، ، 6/3: يراخب
كوبت .) هوزغ   ) 4/163 ماشه ، نبا  هیوبن ، هریس  185و 230 ; ، 182 ، 179 ، 177; 175 ، 1/173 دمحا ، ماما  دنسم  یبنلا ; باحصأ  لئاضف 

، دوب اراد  یسوم  نامز  رد  ار  ( 3  ) ترازو و  (، 2  ) تفالخ (، 1  ) توبن ماقم  نوراه  میرک ، نآرق  صن  هب  هحفص 156  -------------- 
تابثا دوصقم ، رگا  ًاعبط  دـنک . یم  تباث  ( مالـسلا هیلع   ) یلع يارب  توبن ـ  ماقم  يانثتـسا  هب  ار ـ  نوراه  تاـماقم  همه  زین  تلزنم  ثیدـحو 

هنیفس  ثیدح  . 3 تشادن . دوجو  توبن  يانثتسا  هب  يزاین  دوبن  مالسلا ) هیلع   ) يو يارب  توبن  زج  تاماقم  همه 
تفای و تاجن  تسـشن  نآ  رب  سکره  هک  دـنک  یم  هیبشت  حون  یتشک  هب  ار  شیوخ  تیب  لها  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 

اهَبِکَر ْنَم  ِهِموَق  یف  حُون  ِۀنیفَـس  ُلَثَم  مکیف  یتیب  لهَأ  َلَثَم  ّنإ  الأ  : » دـیامرف یم  هکنانچ  دـش ، نافوط  هقرغ  تسج  فّلخت  نآ  زا  هک  سکره 
قبط نیا  ربانب  دوب . نافوط  زا  تاـجن  يارب  اـهناسنا  هاـگهانپ  أـجلم و  هناـگی  حون ، یتشک  هک  میناد  یم  (. 4 «) قرَغ اـْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یَجن 
هیام اسب  هچ  هک  دنتسه  يراوگان  ثداوح  زا  تاجن  يارب  تما  هاگهانپ  هناگی  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  هنیفـس ، ثیدح 

تّما ناما  ثیدح  . 4 ددرگ . یم  اهناسنا  یهارمگ  فارحنا و 
: دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  فالتخا  زا  تما  يرود  هملک و  تدـحو  ببـس  ار  دوخ  تیب  لها  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

اوُفلتخا  بَرَعلا  َنِم  ٌۀلیبَق  اْهتََفلاخ  اذإف  فالِتْخالا ، نم  یتَّمُأل  ٌنامَأ  یْتَیب  ُلْهَأَو  قْرَغلا  َنِم  ِِضْرَألا  ِلْهَأل  ٌنامأ  ُموجُّنلا  »
--------------

 . 3 (. 142/ فارعا ...( ) یموَق یف  ینُْفلْخا  َنوراه  ِهیخَـأل  یـسُوم  َلاـقْذِإ  َو   . ) 2 (. 53/ میرم ( ) ًاّیبن َنوراه  ُهاـخأ  اـِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اـْنبَهَو  َو   . ) 1
خیرات ; 1/224 لادـتعالا ، نازیم  ص 91 ;  ۀـقرحملا ، قعاوصلا  ; 3/351 مکاح ، كردتـسم   . 4; . 29/ هط ( ) یلْهَأ ْنـِم  ًاریزَو  یل  ْلـعجاَو  )

رگید . بتک  ص 113 و  ریدقلا ، حتف  ص 28 ; ةّدوملا ، عیبانی  ; 2/266 يربکلا ، صئاصخلا  ص 573 ; ءافلخلا ،
هحفص 157  -------------- 

مکح هب  نادرون  ایرد  اریز ،  ) دنتسه ایرد  رد  ندش  قرغ  زا  نیمز  لها  تاجن  هلیـسو  ناگراتـس  هک  هنوگ  نامه  (: 1 «) سیلبإ َبزح  اوُراصَف 
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هیام زین  نم  تیب  لها  دنسر ،) یم  لحاس  هب  دننک و  یم  ادیپ  جاوما  نایم  زا  ار  هار  ناگراتـس  هلیـسو  هب  (، 16/ لحن () نوُدَتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  )
ناطیش بزح  وزج  هجیتن  رد  هدش و  فالتخا  راچد  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  نانآ  اب  برع  زا  یهورگ  رگا  دنتسه . یگتسد  ود  زا  تما  تاجن 

ْنیَلَقَث ثیدح  . 5 دندرگ . یم 
ثیدح نیا  رد  ربمایپ  دنا . هدرک  لقن  دوخ  ثیدح  ياهباتک  رد  ار  نآ  نیقیرف  ياملع  هک  تسا  یمالـسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  نیلقث ، ثیدـح 

هب هچراپکی  کسمت  سپس  و  مور ،» یم  مراذگ و  یم  تناما  ناونع  هب  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  :» دیامرف یم  مالـسا  تما  هب  باطخ 
َباتک ْنیَلقثلا  ُمُکِیف  ٌكِرات  ّینإ  : » دیامرف یم  هکنانچ  دـناد ، یم  تلالـض  هیام  ار  ود  نآ  زا  یکی  زا  ضارعا  تما و  تیادـه  هیام  ار  ود  ره 
یملع تیعجرم  ثیدح ، نیا  ( 2 «.) َضْوَحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّنِإ  َو  ًادـَبَأ  اوُّلِـضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ام  یتَیب  َلـهَأ  یتَْرتِعَو  هّللا 

هب  نامزمه  ینید ، روما  رد  هک  دراد  یم  مزال  ناناملسم  ربو  دنک ، یم  تباث  ینشور  هب  میرک ، نآرق  شود  هب  شود  ار ، تیب  لها 
--------------

26 و ، 17 ، 3/14 ،: دمحا دنسم  ; 2/432 یمراد ، ننـس  ; 2/307 يذمرت ، ننـس  ; 7/122: ملسم حیحـص   . 2 . 3/149 مکاح ، كردتـسم   . 1
هراب نیا  رد  رگید . بتکو  148 و 533 ، ، 3/109: مکاح كردتسم  یئاسن ص 20 ; هّیولع ، صئاصخ  5/182 و 189 ; 4/366 و 371 ، ، 59

درک . عوجر  رمیخم ) هعبطم  هرهاق ،  ) ۀیمالسإلا بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد  تایرشن  زا  نیلقثلا  ثیدح  هلاسر  هب  ناوت  یم  ًانمض 
هحفص 158  -------------- 

هناخ رد  زج  دـننز ، یم  ار  اهرد  همه  ناسک  زا  یخرب  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  یلو  دـنیوجب . کسمت  تیب  لها  دومنهر  ادـخ و  باتک 
درگ دحاو  یتما  تروص  هب  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  دـناوت  یم  دـنراد ، قافتا  نآ  لقن  رد  یّنـسو  هعیـش  هک  نیلَقَث ، ثیدـح  ار !  تیب  لها 

زا یخیرات  تشادرب  رد  هتـشاد و  فالتخا  مه  اب  نیقیرف  ربماـیپ ، زا  سپ  تما  یـسایس  رادـمامز  هفیلخ و  نییعت  عوضومرد  رگا  اریز  دروآ ،
ـ  نیلقث هیلع  ٌقفتم  ثیدح  قبط  رب  یتسیاب ـ  هتشادن و  دوجو  هقرفت  يارب  یلیلد  چیه  یملع  تیعجرم  رد  دنـشاب ، هورگ  ود  هب  مسقنم  هلئـسم 

تافالتخا دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ِنآ  زا  ًالمع  یملع ، تیعجرم  زین  افلخ  تفالخ  رـصع  رد  ًالوصا  دنـشاب . ادص  کی  تسدـکی و  مه  اب 
زا ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لـها  هک  يزور  زا  تقیقح ، رد  دـش . یم  فرطرب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هلیـسو  هب  ینید  روما  رد 

لـصا دندمآ . دـیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  یمالک  ددـعتم  ياه  هقرف  دـش و  زاغآ  زین  ییارگ  هقرف  دـندش ، هتـشاذگ  رانک  تیعجرم  تحاس 
متفه داتشه و 

هب ار  شیوخ  نیـشناج  صخـشم ، هنوگ  هب  زین  هاگو  یلک  تروص  هب  هاگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هتـشذگ  ثیداحا  رد 
نآ لاح  نیع  رد  دـنک . یم  مامت  وج  تقیقح  هاگآ و  دارفا  رب  ار  تجح  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدرک  یفّرعم  نشور  وحن 

هنیمز نیا  رد  کیکشت  دیدرت و  هنوگ  ره  رب  ار  هار  دناسرب و  کیدزن  رود و  زا  ناناملـسم  همه  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  هکنآ  يارب  ترـضح 
دنوادـخ بناـج  زا  دومرف  ناـهارمه  هب  دومن و  فقوت  مخ  ریدـغ  ماـن  هب  ینیمزرـس  رد  عادولا  ۀّـجح  زا  تعجارم  ماـگنه  هب  ددـنبب ، ًـالماک 

تلاسر ربمایپ  دریگن ، ماجنا  هچنانچ  هدوب و  یگرزب  هفیظو  ماجنا  زا  یکاح  هک  یهلا  یمایپ  دـناسرب ; نانآ  هب  ار  یماـیپ  هک  دراد  تیرومأـم 
ماجنا  ار  دوخ 

هحفص 159  -------------- 
َنِم َکُمِـصْعَی  ُهّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  ْمَّل  ْنِإ  َو  کِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  لوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  تسا . هدادـن 

تلاسر یهدن  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  رگا  و  نک ، غالبا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ادـخ  لوسر  يا  (: » 67/ ةدئام () ِساّنلا
رارق نآ  زارف  رب  وا  دـنداد و  بیترت  ربمایپ  يارب  يربنم  هاـگنآ  ( 1 «.) دنک یم  ظفح  مدرم  رـش )  ) زا ارت  دـنوادخ  و  يا ، هدادـن  ماجنا  ار  دوخ 

: دـنتفگ خـساپ  رد  دـییوگ ؟ یم  هچ  نم  هراـبرد  امـش  تفگ ، مهاوخ  کـیبل  ار  قـح  توـعد  کـیدزن  هدـنیآ  رد  تفگ : مدرم  هب  تفرگ و 
هاگنآ دـهد . ریخ  يازج  وت  هب  ادـخ  يدرک ، رایـسب  شـالت  يدومن و  یهاوخریخ  يدرک و  غـالبا  اـم  هب  ار  ادـخ  نیئآ  وت  میهد  یم  یهاوگ 
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لبق نم  دومرف : سپس  دنداد . تبثم  خساپ  یگمه  دیهد ؟ یم  یهاوگ  زیخاتـسر  زور  تیعقاو  و  نم ، تلاسر  ادخ ، تینادحو  رب  ایآ  دومرف :
ود زا  دوصقم  دیـسرپ : یـصخش  دینک ؟ یم  راتفر  هنوگچ  نم  ياهبنارگ  نیـشناج  ود  اب  دـیرگنب  موش ، یم  دراو  رثوک )  ) ضوح رب  امـش  زا 

تـسا هداد  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل و  يادخ  و  تسا ، نم  ترتع  يرگید  ادـخ و  باتک  یکی  داد : خـساپ  ربمایپ  تسیچ ؟ اهبنارگ  نیـشناج 
یم كاله  هک  دیریگن  یـشیپ  ود  نآ  رب  دنـسرب . نم  هب  ضوح  رانک  رد  تمایق  زور  رد  هکنآ  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک 
نآ نارضاح  همه  هک  اجنآ  ات  درب  الاب  تفرگ و  ار  ( مالسلا هیلع   ) یلع تسد  هاگنآ  دیوش . یم  كاله  هک  دیریگن  هلـصاف  نانآ  زا  و  دیوش ،

نینچ  سپس  دندید ، یم  ار  ود 
--------------

باــتک هـب  دــیرگنب  دــنا . هدرک  هراــشا  ریدــغ ، زور  عادوــلا ، ۀــجح  ناــیاپ  رد  هـیآ  نـیا  لوزن  هــب  یمالــسا  نارــسفم  ناثدــحم و   . 1
6/463 رانملا ، ص 120 ، يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  ص 94 ، یلبرا ، ۀمغلا  فشک  یناکوش 2/57 ، ریدقلا  حتف  ، 2/298 یطویس ، « روثنملاردلا »

هریغ . و 
هحفص 160  -------------- 

خساپ رد  تسا ؟ رترایتخا ) بحاص   ) یلوا نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  یسک  هچ  :»؟ مِهِـسُْفنأ ْنِم  َنینِمؤُملاب  ِساّنلا  یلوأ  ْنَم  ُساّنلا  اهّیأ  : » دومرف
ْنِم مِِهب  یلوأ  انأ  نینمؤملا و  َیلوم  انأ  َيالوم و  هّللا  ّنإ  دومرف «: ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنناد . یم  رتهب  وا  ربمایپ  ادخ و  دنتفگ :

: دومرف راب  هس  سپس  مرترایتخا . بحاص  نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  نم  و  مشاب ، یم  نانمؤم  يالوم  زین  نم  و  نم ، يالوم  دنوادخ  مِهِـسُفنأ :»
ْنَم ِداع  َو  ُهـالاو  ْنَم  ِلاو  ّمُهّللا  : » دوزفا هاـگنآ  تسا . وا  يـالوم  یلع  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک  سک  نآ  هُـالوَم :» ٌّیلَعَف  ُهـالوَم  ُْتنُک  ْنَمَف  »

«: بئاغلا دهاشلا  غِّلبیلف  الأ  َراد ، ثیح  هعم  َّقَحلا  ردأ  و  هلَذَخ ، ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهرَـصَن  ْنَم  رُْـصنا  ُهَضَْغبأ و  ْنَم  ْضغبأ  هّبحأ و  نم  ّبحأ  ُهاداع و 
اب شاب  نابرهم  و  تسا ، نمـشد  یلع  اب  هک  ار  سک  نآ  رادب  نمـشد  دراد و  یم  تسود  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  رادب  تسود  اراگدرورپ ،

دـنک و يرای  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  نک  يرای  دروآ و  مشخ  یلع  رب  هک  یـسک  رب  روآ  مشخ  تسا و  نابرهم  یلع  هب  تبـسن  هک  سکره 
لـصا دـننک . غالبا  نابیاغ  هبار  بلطم  نیا  نارـضاح  هد .  رارق  وا  رادـم  رد  وا و  اب  ار  قحو  دزاس ، راوخ  ار  یلع  هک  ار  سک  نآ  زاس  راوخ 

متشه داتشه و 
رتاوتم تروص  هب  ینرق  ره  رد  ار  نآ  یمالـسا ، ناثدحم  نیعبات و  هباحـص و  زا  ثیدـح ، نایوار  تسا و  رتاوتم  ثیداحا  زا  ریدـغ  ثیدـح 

نیا اب  و  دنا ، هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدـح  یمالـسا  ناثدـحم  املع و  زا  رفن  و 350  نیعباـت ، زا  نت   89 هباحـص ، زا  رفن   110 دـنا . هدرک  لقن 
لقتسم  روط  هب  املع  زا  یهورگ  نینچمه  درادن . دوجو  يدیدرت  چیه  ياج  ثیدح  نیا  رابتعا  تلاصا و  رد  رتاوت ،

هحفص 161  -------------- 
فیرـش باتک  تسا ، هدروآ  درگ  اجکی  ار  ثیدح  دیناسا  هک  یباتک  نیرت  عماج  نایم ، نآ  رد  هک  دنا ، هتـشون  باتکریدغ  ثیدـح  هرابرد 

یلع ندوب  یلوم  و  ربمایپ ، ندوب  یلوم  زا  دوصقم  دید  دیاب  نونکا  دشاب . یم  ق ) .ـ 1320ـ1390ه  ) ینیما نیسحلادبع  همّالع  شراگن  ریدغلا 
ـ  فلا مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا ، يربهر  تماعز و  ریبعت ، نیا  زا  دوصقم  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  يرایـسب  نیارق  تسیچ ؟

مین رد  مه  نآ  فلع ، بآ و  یب  ینیمزرـس  رد  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  ناوراک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  ریدغ ، يارجام  رد 
ریز زین  ار  رگید  مین  هدنکفا و  رس  رب  ار  شیوخ  يابع  زا  یمین  نارـضاح  هک  دوب  يّدح  هب  اوه  یمرگ  تخاس . فقوتم  مرگ ، رایـسب  يزور 

هتشاد زاس  تشونرس  يدیلک و  یـشقن  تما ، تیاده  رد  هک  دیوگب  ینخـس  دیاب  ربمایپ  ًاعبط  تادیهمت ، نیا  اب  دندوب . هداد  رارق  دوخ  زادنا 
، تسا نید  ظفاح  نیملـسم و  هملک  تدـحو  هیام  هک  نیـشناج ، نییعت  زا  ناناملـسم  تشونرـس  رد  دـناوت  یم  يراـک  هچ  یتسارب  و  دـشاب ،

تفگ نخس  داعم  توبن و  دیحوت و  هناگ  هس  لوصا  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  حرط  زا  لبق  یمارگ  ربمایپ  ب ـ  دشاب ؟ رتزاس  تشونرس 
تیمها هب  ناوت  یم  لوصا ، هب  تبـسن  فارتعا  ذخا  اب  مایپ  نراقت  زا  درک . غالبا  ار  یهلا  مایپ  هاگنآ  تفرگ ، رارقا  اهنآ  هب  تبـسن  مدرم  زا  و 
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اب یتسود »  » هب شرافـس  نوچمه  يداع  يرما  هتـسناوت  یمن  هداعلا ، قوف  میظع و  شیامه  نآ  زا  ربمایپ  فدـه  هک  تفاـیرد  درب و  یپ  ماـیپ 
تما عضو  نارگن  وا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا  و  داد ، ربخ  دوخ  عوقولا  بیرق  تلحر  زا  هبطخ  زاـغآ  رد  ترـضح  ج ـ  دـشاب ! صاـخ  يدرف 
ددرگن . هرطاخم  راچد  هیتآ  ثداوح  نافوط  رد  يو  نییآ  ات  دوش  ییوج  هراچ  هدنیآ  يارب  هک  رتهب  هچ  سپ  تسا . هدوب  شیوخ  زا  سپ 

دروآ و نایم  هب  نخس  دوخ  ّتیولواو  ّتیولوم  زا  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع هرابرد  یهلا  مایپ  نایب  زا  لبق  هحفص 162 د ـ  -------------- 
هک تسا  نآ  هاوگ  بلاطم ، نیا  رکذ  متـسه . یلوَا  نانآ  دوخ  زا  نانآ  هب  تبـسن  و  مشاب ، یم  نینمؤم  يالوم  نم  و  نم ، يالوم  ادخ  دومرف :
هب ناشیا  هدوب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هب  طوبرم  ّتیولوا  ّتیولوم و  ناـمه  خنـس  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندوب » یلوم  »
هیآ رد  هک  تسا  ناـمه  مرکا ، ّیبـن  تیولوا »  » زا دوصقم  و  تسا . هدرک  تباـث  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب  ار  روبزم  تیولوا  یهلا  ناـمرف 

رتراوازس ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  ربمایپ  (: 6/ بازحا () ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلوَأ  ُِّیبَّنلا  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش  حیرـصت  نآ  هب  هکرابم 
ینعی دراد ، اهنآ  لاوما  سوفن و  رد  فرـصت  قح  یهلا  رما  هب  هک  تسا  نیا  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم ، هب  ربماـیپ  يروازـس  زا  دوصقم  و  تسا ،»

، اه لام  اه و  ناج  دروم  رد  ندوب  عاطم  نینچ  کی  همزال  و  دـنریذپب . ارچ  نوچ و  نودـب  نانمؤم  دـیاب  دـهد  قافنا  ای  داهج و  روتـسد  رگا 
( مالسلا هیلع  ) یلع ماما  هب  يو ، زا  سپ  ماقم ، نینچ  کیو  تسا  هدش  هداد  وا  هب  ادخ  بناج  زا  هک  هعماج  تسا  یتسرپرـس  تیالو و  نامه 

هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ه ـ ـ تسین . يرگید  زیچ  روما  رد  هعماج  یتسرپرـس  زج  تماما  دـمآ و  لئان  یتسرپرـس  ماقم  هب  وا  و  دـش ، اطع 
زا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  دنناسرب و  نابیاغ  شوگ  هب  ار  نآ  تساوخ  نارـضاح  زا  یهلا ، مایپ  نایب  زا  سپ  ملـسو ) هلآو 

رارق يا  همیخ  رد  ماما  اذـل ـ  دـنیوگب ـ ، کیربتو  تینهت  نانمؤم » ریما   » ناونع هب  یلع  هب  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناراـی  هب  دـمآ و  نییاـپ  ربنم 
: دنتفگو دندرک  ماما  هب  ور  هدش  همیخ  دراو  رمع ، رکبوبا و  نیخیش  دنتفگ ، کیربت  وا  هب  هدش و  دراو  هورگ  هورگ  ربمایپ ، نارای  و  تفرگ ،
درم و ره  هب  درف  نیرتراوازس  زورما  یلع ، يا  وت  رب  داب  اراوگ  ۀنمؤمو : نمؤم  َّلک  الوم  َيالوم و  َتبحـصأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  ای  کل  ًائینه 

مهن داتشه و  لصا  ( 1 .) يدش نمؤم  نز 
ياههار زا  يو ، یهلا  توعد  نتخاس  شوماخ  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  نانمـشد  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسا  خیرات 

مامت رد  یلو  شیوخ . رتسب  رد  ترـضح  نآ  لـتق  هب  میمـصت  اـت  هتفرگ  وداـج  رحـس و  هب  ربماـیپ  ندرک  مهتم  زا  دـندش ; دراو  ینوگاـنوگ 
یقاب هب  هجوت  اب  هژیوب   ) نانآ دـیما  هطقن  نیرخآ  درک . ظفح  ناکرـشم  موش  ياه  هشقن  زا  ار  يو  دوب و  ربمایپ  اـب  قح  تیاـنع  تسد  دراوم ،
َْبیَر ِِهب  ُصَّبرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  ْمَأ  :) دـش دـهاوخ  شوماـخ  زین  توعد  نیا  ربماـیپ ، گرم  اـب  هک  دوب  نیا  ربماـیپ ) يارب  رـسپ  دـنزرف  ندـنامن 
نهذ رد  هشیدـنا  نیا  میا .  هتـسشن  گرم ) ) راگزور ثداوح  راظتنا  هب  يو  دروم  رد  ام  تسا و  يرعاـش  دـنیوگ  یم  اـی  (: 30/ روط () ِنُونَْملا

هب دوخ  راوتسا  صلاخ و  نامیا  یگدنز  لوط  رد  هک  تیافکاب  ینیشناج  نییعت  اب  ربمایپ  یلو  تشاد . دوجو  ناقفانم ، ناکرشم و  زا  يرایسب 
مکحم ار  نآ  ياه  هیاپ  هدومن و  نیمـضت  ار  نید  ياقب  قیرط  نیدـبو  تخاس ، لدـبم  سأی  هب  ار  ناـفلاخم  دـیما  دوب ، هداد  ناـشن  ار  مالـسا 

مالسلا ، ) هیلع   ) یلع بصن  زا  سپ  هک  تساذل  دیسر . لامک  هب  يربهر  نینچ  نییعت  دوجو  اب  مالسا  تمعن  تخاس و 
--------------

دوش . هعجارم   283 ص 279 ـ ج1 ، ریدغلا ،»  » باتک هب  تینهت  دانسا  زا  یهاگآ  يارب   . 1
هحفص 163  -------------- 

ِنو ـ َـشْخاَو ْمُهو  ـ َـشَْخت ْمُِکنیِد َفـال  ِمـْن  اوُر  ـ َفَک َنیذ  ـ ّلا َسِئَی  مو  ـ َْیلَا : ) دـمآ دورف  نید » لامکا   » هیآ ریدـغ  زور  رد  ربمایپ ، نیـشناج  ناونع  هب 
سویأم امش  نید  يدوبان  زا  نارفاک  زورما  (: 1 () 3/ هدئام ( ) ًانیِد َمالْسِإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمو  ـ َیلا

نیا هک  مدـش  یـضار  و  مدرک ، مامت  امـش  رب  ار  متمعن  هتخاس و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  دیـسرتب . نم  زا  دیـسرتن و  ناـنآ  زا  سپ  دـندش ،
ینیـشناج هلئـسم  دـنک  یم  تباث  هک  قوف ، رتاوتم  تایاور  زا  هتـشذگ  ( 2 .) دشاب امـش  نید  ربمایپ ) نیـشناج  یفّرعم  اب  هتفای  لیمکت   ) ِمالـسا
ییاهزور نامه  رد  ربمایپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  زین  یخیرات  ياهـشرازگ  دـنرادن ، يرایتخا  نآ  رد  مدرم  تسا و  یهلا  هلئـسم  کی  ربمایپ 
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، لثملا یف  درک . یم  یقلت  یهلا  هلئسم  کی  ار  ینیشناج  هلئسم  دوب ، هدادن  لیکشت  هنیدم  رد  یتموکح  زونه  هدرب و  رـس  هب  هکم  رد  هک  مه 
روضح  هب  جح  مسوم  رد  رماع  ینب  هلیبق  سیئر  هک  ینامز 

--------------
دبع نب  رباج  مقرا ، نب  دیز  يردخ ، دیعـس  وبا  دننام  دنا ، هتـسناد  مخ  ریدغ  هعقاو  هب  طوبرم  ار  قوف  هیآ  نیعبات ، هباحـص و  زا  یهورگ   . 1

باتک رد  يربط  رفعج  وبا  : هب دیرگنب  روبزم ، هعقاو  هرابرد  قوف  صاخـشا  تایاور  اب  ییانـشآ  يارب  یکم . دهاجم  هریره و  وبا  ، يراصنا هّللا 
نآرقلا نم  لزن  ام   » باتکرد یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  ، 2/491 دوخ ریسفت  رد ج2 ، ریثک  نبا  لقن  هب  یناهفـصا  هیودرم  نبا  ظفاح  ۀـیالولا ،

نبا ، یناکسح مساقلا  وبا  ظفاح  ۀیالولا »  » باتک رد  یناتسجس  دیعـس  وبا  ظفاح  ص 290 ، دوخ ، خیرات  رد ج8  يدادغب  بیطخ  یلع ،» یف 
ـ  1/23  ) ریدـغلا باتک  ار  نانآ  ترابع  هک  بقاـنم  باـتکرد  یمزراوخ  بیطخ  ، 2/295 روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  لقن  هب  یعفاش  رکاسع 

سپ دوبن و  هدنز  رتشیب  زور  زج 81ـ82  یمارگ  ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  دیوگ : یم  دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف   . 2 تسا . هدروآ  ( 236
يذ مهدـجیه  يارب  هک  هدـش  لزانریدـغ  زور  رد  هیآ  نیا  هک  تفگ  دـیاب  نیا  رباـنب  دادـن . خر  ینوگرگد  خـسن و  هنوـگچیه  وا  زین  نآ  زا 
دقاف هام  هس  ره  رگا  تسا ، هتشذگ  رد  لّوالا  عیبر  رد 12  تنـس  لها  يأر  قبط  ربمایپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوش . یم  عادولا  ۀجح  لاس  هجحلا 

. 3/369 يزار رخف  ریسفت   ) دوش یم  قبطنم  نامه 82  رب  تسرد  دنشاب  خلس 
هحفص 164  -------------- 

يا هرهب  بیـصن و  يربهر  رما  رد  ام  يارب  ایآ  يدـش ، زوریپ  دوخ  نافلاخم  رب  وت  میدرک و  تعیب  وت  اـب  اـم  هچناـنچ  تفگ : دیـسر و  ربماـیپ 
ثیح هعـضی  هّللا  یلإ  رمألا  :» درامگ یم  راک  نیدب  دـهاوخ  یم  ار  سکره  تسادـخ ، هب  طوبرم  راک  نیا  دومرف : خـساپ ، رد  ربمایپ  تسه ؟
ّلحلا لهأ  یلإ   » ای ۀـّمُألا » یلإ  رمألا  :» دـیامرفب تسیاب  یم  دوب ، مدرم  باـختنا  هب  لوکوم  يربهر  هلئـسم  هچناـنچ  تسا  یهیدـب  ( . 1 «) ءاشی

( ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهّللا  :) دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، تلاسر  دروم  رد  دـنوادخ  مالک  دـننامه  دروم ، نیا  رد  ربمایپ  مالک  دـقعلاو !»
مدون لصا  دهد . رارق  یتیصخش  هچ  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  اناد  ادخ  (: 124/ ماعنا )

يزیچ تشاد . دوجو  زین  هباحص  نهذ  رد  درادن ، یشقن  ربمایپ  يارب  نیشناج  نییعت  رد  تما  هکنیا  و  تفالخ ، ماقم  ندوب  یـصیصنت  هلئـسم 
خیراوت قافتا  هب  هکنانچ  دـندرک ، یم  حرطم  ار  یلبق  هفیلخ  صیـصنت  ربمایپ ، ادـخ و  صیـصنت  ياج  هب  لّوا ، هفیلخ  ریغ  رد  نانآ  تسه  هک 

هتـشاد داهنـشیپ  هبنج  هکلب  هدوبن  هناعطاق  رکبوبا  طـسوت  مود  هفیلخ  نییعت  هکنیا  رّوصت  دـیدرگ . نییعت  تسخن  هفیلخ  هلیـسو  هب  مود  هفیلخ 
و دـش ، ضارتعا  روبزم  نییعت  هب  ربمایپ  نارای  بناج  زا  هک  دوب  تایح  دـیق  رد  نیتسخن  هفیلخ  زونه  اریز  تسا . خـیرات  صن  فلاخم  تسا ،

رمع بصن  زا  هتـشذگ  تشادن . يدروم  هباحـص  ضارتعا  تشاد ، يداهنـشیپ  هبنج  ًافرـص  نایرج  رگا  تسا  یهیدب  دوب . ریبز  نانآ  زا  یکی 
تفرگ ، تروص  درک  نیعم  مود  هفیلخ  ار  نآ  ياضعا  هک  يرفن  شش  ياروش  قیرط  زا  زین  موس  هفیلخ  رکبوبا ، طسوت 

--------------
. 2/422: ماشه نبا  هریس   . 1

هحفص 165  -------------- 
یمومع راکفا  هب  هعجارم  رکف  ًالوصا  درک . هاتوک  یمومع  راـکفا  هب  هعجارم  زا  ار  نارگید  تسد  هک  دوب  هفیلخ  نییعت  یعون  زین  راـک  نیاو 

هک تسا  یتاهیجوت  هدـش  اعدا  اهدـعب  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  تشادـن و  دوجو  ادـخ  لوسر  ناراـی  نهذ  رد  تما ، فرط  زا  هفیلخ  باـختنا  و 
، دش حورجم  مود  هفیلخ  یتقو  لثملا  یف  دوش . نییعت  نیـشیپ  هفیلخ  قیرط  زا  دیاب  هفیلخ  هک  دندوب  دقتعم  هکلب  دـنا ، هدـش  روآدای  نارگید 
ار ربمایپ  تما  وگب  ناسرب و  تردپ  هب  ارم  مالس  تفگ : داتسرف و  مایپ  يو  هب  رمع ، نب  هّللا  دبع  هفیلخ ، دنزرف  هلیسو  هب  ربمایپ  رسمه  هشیاع 
: تفگ درک و  توعد  هفیلخ  نییعت  هب  اروا  دوب ، هداـتفا  رتـسب  رد  شردـپ  هک  یماـگنه  زین  رمع  نبهّللا  دـبع  (. 1 «) نکم كرت  ناپوچ  نودـب 

نادنفسوگ نارتش و  ِناپوچ  رگا  ایآ  درک . یهاوخن  باختنا  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  دننک  یم  رکف  نانآ  دنیوگ ، یم  نخـس  وت  هرابرد  مدرم 
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تیاعر زا  رتالاب  مدرم  لاح  تیاعر  ینک !؟ یمن  شهوکن  ار  وا  وت  درامگن ، اهنآ  رب  ار  یسک  دوخ  بایغ  رد  دنک  اهر  نابایب  رد  ار  اهنآ  وت ،
مکی دون و  لصا  ( 2 «.) تسا نادنفسوگ  نارتش و  لاح 

فیاظو  هک  تسا  یسک  ناناملسم  رظن  زا  ربمایپ  هفیلخ  ماما و  هک  میدرک  هراشا  تماما  ثحب  زاغآ  رد 
--------------

. 1/44: ءایلوألا ۀیلح   . 2 . 1/32: ۀسایسلا ۀمامإلا و   . 1
هحفص 166  -------------- 

یم روآدای  ار  فیاظو  نیا  نیرتمهم  کنیا  دراد . هدهعرب  ار  تعیرش ) ندروآ  هلئسم  يانثتسا  هب  ( ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
یلـص  ) ربمایپ فیاظو  هلمج  زا  نآ ، تالـضعم  ّلحو  میرک  نآرق  میهافم  نییبت  فلا . دوش : رتنـشور  نآ  تیمها  تماما و  هاگیاج  ات  میوش 

ات میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  (: 44/ لحن () ْمِْهَیلإ َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو  : ) دـیامرف یم  نآرق  دوب . ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا 
دوب ترضح  نآ  فیاظو  زا  رگید  یکی  یعرش  ماکحا  نایب  ب .  ینک . نییبت  یهد و  حیضوت  ناشیارب  تسا  هدش  لزان  نانآ  رب  هک  ار  هچنآ 

تروص هب  ترـضح ، نآ  يوس  زا  ماـکحا  ناـیب  درک . یم  ناـیب  ّتنـس  هلیـسو  هب  ار  رگید  یخرب  و  تاـیآ ، توـالت  قـیرط  زا  ار  یخرب  هک 
رامـش هک  یلاح  رد  دـبای ، رارمتـسا  هفیظو  نیا  هک  درک  یم  باـجیا  رما  تعیبط  و  هدـش ، ماـجنا  زور  ياهدادـخر  هب  هجوت  اـب  یجیردـت و 

یمن زواجت  ثیدـح  دـصناپ  زا  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  ماکحا ، هراب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  هدراو  ثیداحا 
هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  اجنآ  زا  ج. دزاس . افک » دوخ  » نینقت ورملق  رد  ار  تما  دـناوت  یمن  یهقف  ثیداـحا  زا  رادـقم  نیا  1)و  .) دنک
نامز رد  ییارگ  هقرف  اذل  درک ، یم  يریگولج  تّما  دیاقع  رد  فارحنا  عون  ره  زا  شیوخ  ياهیرگنـشور  اب  دوب و  قح  روحم  ملـسو ) هلآو 

زا یکی  يداقتعا  ینید و  ياهشسرپ  هب  ییوگخـساپ  د .  تفاین . روهظ  زورب و  لاجم  ای  دومنن  خر  ناشیا  روضح  دوجو و  تلع  هب  وا  تایح 
لدع و طسق و  يرارقرب  و .  راتفر . راتفگ و  قیرط  زا  هعماج  دارفا  تیبرت  ه . ـ دوب . ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  فیاظو  رگید 
روغث و اهزرم و  زا  يرادساپ  ز . دوب . ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  لوسر  فیاظو  رگید  زا  یمالسا  هعماج  رد  یمومع  تینما 

هدیزگرب ربهر  يوس  زا  ریخا  هفیظو  ود  ماجنا  هچنانچ  تفر . یم  رامش  هب  ترضح  نآ  ياهتیلوئـسم  زا  زین  نانمـشد  ربارب  رد  مالـسا  یئاراد 
ًامّلسم  دشاب ، لوصح  لباق  نکمم و  زین  مدرم  بناج  زا 

--------------
مشش . پاچ  ص 212 ، يدمحملا ، یحولا   . 1

هحفص 167  -------------- 
تیانع دروم  هک  تسا  دنمزاین  ردتقم  هاگآ و  يربهر  دوجوهب  عرش و )... ماکحا  نایب  نآرق و  لکشم  میهافم  نییبت   ) نیـشیپ فیاظو  ماجنا 

زا نوصم  يوبن و  مولع  لماح  ینعی  دـشاب . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ِْوِلت  یلاـت  لـمع  ملع و  رد  وهتـشادرارق  یهلا  صاـخ 
بیـشن رپ  خـیرات  لوط  رد  ار  ربمایپ  دوجو  ألخ  دـناشوپب و  لمع  هماج  هدـش  دای  ریطخ  فیاـظو  هب  دـناوتب  اـت  دـشاب  اـطخ  طـبخ و  هنوگره 

ماقم اب  تماما  ماقم  هاگچیه  و  تعیرش ، راذگ  هیاپ  هن  تسا و  ربمایپ  هن  تسا  يوبن  مولع  لماح  هک  يدرف  نینچ  دنچره  دنک : رپمالسازارفو 
دشاب هتشاد  ( 1 «) یندل  » ملع یـسوم  بحاصم  ناسبو  هدوب  تما  زا  رتارف  شناد  ملع و  رظن  زا  يدرف  نینچ  تسا  یهیدب  تسین . یکی  توبن 

هب مدرم  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  قوف  فادها  ققحت  هک  تسا  نشور  زین  تسا . ریذـپ  ناکما  یهلا  نامرف  هب  ربمایپ و  قیرط  زا  وا  ییاسانـش  و 
فادـها نآ  ققحت  يارب  یفاـک  طرـش  ربماـیپ ، مـالعا  یهلا و  نییعت  و  دـنزیخرب ، ربماـیپ  طـسوت  هدـش  نیعم  يربهر  زا  تعاـطا  تیاـمح و 

. تسه هدوب و  رارق  نیمه  زا  ارجام  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نآرق و  دروم  رد  هکنانچ  عاـُطی ،) ـال  ْنَِمل  َيأر  ـال  ) تسین
هفیظو هب  هّللاب ) ذایعلا   ) ربمایپ هک  دوب  تلع  نیا  هب  هن  ادخ ، لوسر  تلحر  زا  سپ  نیملـسم  زا  یعمج  ياهییارگ  هورگ  یفنم و  ياهدادـخر 

هک دوب  تلع  نیا  ًافرـص  هکلب  دوب ، صقان  يو  حرط  ای  تخیرن ، دوخ  زا  سپ  تما  هرادا  يارب  یلوصا  یحرط  درکن و  لمع  دوخ  هناـمیکح 
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حیجرت لوسر  ادخ و  صیصنت  رب  ار  شیوخ  یـصخش  یـشیدنا  تحلـصم  دنتـشاد و  مدقم  ربمایپ  حرط  رب  ار  دوخ  رظن  تما  دارفا  زا  یخرب 
( 2 .) تسا ناوارف  نآ  ریاظن  مالسا  خیرات  رد  هکلب  هداد ، خر  خیرات  رد  يا  هثداح  نینچ  هک  تسین  يدروم  اهنت  نیا  دنداد ;و 

--------------
دوش . هعجارم  یلماع  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  همّالع  هتشون  داهتجالاو ، صنلا  باتک  هب   . 2 (. 65/ فهک () ًاْملِع انَُدل  ْنِم  ُهانمَّلَعَو   . ) 1

ماما تمصع  مود : دون و  لصا  هحفص 168  -------------- 
، هفیظو نیا  رب  هوالع  يو  هکلب  دزادرپب ، نآ  روغث  ظفح  روشک و  هرادا  هب  طقف  هک  تسین  يداع  ربهر  کی  ماما  هک  میتفگ  نیشیپ  لصا  رد 

يداقتعا تالاؤس  هب  ییوگخـساپ  ماکحا ، نایب  نآرق ، ریـسفت  دننام  ریطخ  فیاظو  نآ  ماجنا  دـش . هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  يرگید  فیاظو 
يداع دارفا  و  تسا ، ریذپاناطخو  هدرتسگ  یملع  نتشاد  ورگ  رد  تعیرـش ، رد  فیرحت  هدیقع و  رد  فارحنا  عونره  زا  يریگولج  و  مدرم ،

یناسنا تسا  نکمم  تسین ، توبن  اب  يواسم  تمصع  هتبلا  دوب . دنهاوخن  نوصم  هابتـشاو  اطخ  زا  دندرگ ، روما  هنوگ  نیا  يدصتم  هچنانچ 
، ناربمایپ تمـصع  ثحب  رد  ًالبق  هک  تسا  ارذـع  میرم  نآ ، حـضاو  هنومن  دـشابن . توبن  ماقم  ياراد  یلو  دـشاب ، موصعم  اطخ  هابتـشا و  زا 
ار یخرب  هک  دننک  یم  تلالد  ماما  تمصع  موزل  رب  روما  هتشر  کی  روبزم ، یلقع  لیلحت  رب  هوالع  ( 1 .) میدش روآدای  ار  وا  تمصع  لیالد 

امَّنِإ :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هتفرگ  قلعت  سجر  زا  تیب  لها  تراهط  یکاـپ و  رب  دـنوادخ  یمتح  یعطق و  هدارا  . 1 میوش : یم  روآدای 
عون ره  تیب  لها  امش  زا  دهاوخ  یم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  (: 33/ بازحا ( ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری 
هژیو تیـشم  نتفرگ  قلعت  هک : تسا  هنوگنیدب  تیب  لها  تمـصع  رب  هیآ  تلالد  دنادرگ . هزیکاپ  لماک  روط  هب  ار  امـش  دیادزب و  ار  يدیلپ 
عون ره  هیآ ، رد  سجر »  » زا دوصقم  اریز  تسا . هانگ  زا  ناـنآ  تمـصع  اـب  مزـالم  يواـسم و  يدـیلپ ، عون  ره  زا  تیب  لـها  ریهطت  هب  یهلا 

دارفا  هب  هدارا  نیا  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، نآ  زراب  قیداصم  زا  هانگ  هک  تسا  يراتفر  یحور و  يرکف و  يدیلپ 
--------------

. 198 2/146 ـ فلؤم ، زا  ، تاّیهلإلا ك ،  . ر  . 1
هحفص 169  -------------- 

هک ریهطت  هدارا  تشاد . دهاوخ  قرف  تسا  هتفرگ  قلعت  ناگمه  هب  هک  ریهطت  هدارا  اب  ًاعبط  تما ،  دارفا  همه  هب  هن  تسا  هتفرگ  قلعت  یـصاخ 
نیا هک  یلاح  رد  دریذـپن ; ققحت  دارفا  ینامرفان  رثا  رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  و  ( 1) تسا یعیرشت  هدارا  دریگ ، یم  ربرد  ار  ناناملسم  مومع 

رب قح  ینیوکت  هدارا  هک  تسا  رکذ  روـخ  رد  دوـب . دـهاوخن  ادـج  هاـنگ ) زا  یکاـپ   ) هدارا ِقَّلعتم  دارم و  زا  هک  تسا  ینیوـکت  هدارا  هدارا ،
یمن نانآ  زا  رایتخا  بلـس  هیام  زین  ناربمایپ  رد  تمـصع  دوجو  هک  هنوگ  ناـمه  تسین ; ناـنآ  زا  راـیتخا  بلـس  هیاـم  تیب ، لـها  تمـصع 

هّللا و َباتک  ْنیَلَقَثلا : ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِإ  :» دیامرف یم  هک  نیلقث  ثیدـح  مکح  هب  . 2 تسا .) هدمآ  دیاقع  بتک  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  ) دشاب
نوصم یهابتـشا  اـطخ و  عون  ره  زا  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  دـنا ، هدـش  عقاو  نآرق  فیدر  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همئا  یترتع ،»

ام فلا ـ  دیامرف : یم  هک  ثیدح  لیذ  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  دنشاب . یم  نوصم  یلمع  يرکف و  ياطخ  عون  ره  زا  زین  تیب  لها  همئا  تسا ،
َّیَلع ادِرَی  یّتَح  اـقِرَتْفَی  َْنل  اـمُهَّنِإ  دـش ;ب ـ  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینز  گـنچ  ود  نیا  هب  هک  ماداـم  ًادـَبَأ : اوُّلِـضَت  َْنل  اـمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ 

هک يزیچ  اریز  تسا ، نشور  ًالماک  دـنیآ ، نم  دزن  ضوح  رانک  تمایق  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  نم  راـگدای  ود  نیا  ضوَحلا :
هانگ اطخ و  هنوگره  زا  ًاعطق  دوش ، یمن  ادـج  موصعم )  ) نآرق زا  زین  زگره  دراد و  یم  زاب  تلالـض  زا  هدوب ، تیادـه  هیام  نآ  هب  کـسمت 

هک  تسا  هدرک  هیبشت  حون  یتشک  هب  ار  دوخ  تیب  لها  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  . 3 دوب . دهاوخ  نوصم 
--------------

تسا . هدمآ  وضو  هیآ  لیذ  رد  هک  ْمُکَرِّهَُطِیل ) ُدیُِری  ْنِکل  َو  :) هیآ 6 هدئام  هروس   . 1
هحفص 170  -------------- 
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یف یتیب  لهَأ  ُلَثَم  اّمنِإ  : » دومرف هکناـنچ  تشگ . جاوما  هقرغ  تسج  فّلخت  نآ  زا  هکره  تسر و  ناـفوط  جاوما  زا  دـش  راوس  نآ  رب  هکره 
تیب لها  تمـصع  دـش ، نایب  زجوم  تروص  هب  هک  لیالد  نیا  هب  هجوت  اب  ( 1 «.) قرَغ اْهنَع  َفَّلََخت  ْنَمَو  یَجن  اهَبِکَر  ْنَم  حون  ِۀنیفـسک  یتّمُأ 

هناگ هدزاود  ناماما  موس : ودون  لصا  تسین . دش  هتفگ  هچنآ  هب  رصحنم  تمصع  یلقن  لیالد  هتبلا  و  تسا ، نهربم  نشور و  يرما 
رب نیـشیپ  ماما  دـنک ;ب ـ  حیرـصت  نیعم  يدرف  تماما  رب  ادـخ  نامرف  هب  یمارگ  ربمایپ  فلا ـ  تسا : ریذـپ  ناکما  هار  ود  زا  ماـما  تخاـنش 

نانآ تماما  رب  تایاور  قبط  ربمایپ  مه  تسا . هدش  تباث  هار  ود  ره  زا  هعیش  هناگهدزاود  نایاوشیپ  تماما  دنک . حیرـصت  يدعب  ماما  تماما 
کی اهنت  راـصتخا ، تیاـعر  يارب  هراـب  نیا  رد  تسا . هدومن  یفرعم  ار  شیوخ  زا  دـعب  ماـما  همئا ، زا  کـی  ره  مه  و  تسا ، هدرک  حیرـصت 

روآدای هکلب  درکن ، افتکا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بصن  هب  اهنت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  ( 2 :) میوش یم  روآدای  ار  ثیدـح 
ال :» دومرف هکنانچ  تفریذپ ، دهاوخ  ققحت  اهنآ  هطساو  هب  مالسا  نید و  تزع  هک  دمآ  دنهاوخ  يا  هناگ  هدزاود  ناماما  يو  زا  سپ  هک  دش 

ۀفیلخ .» رشع  ینثإ  یلإ  ًازیزع  مالسإلا  لازی  ال  : » دومرف رگید  لقن  هب  و  ۀفیلخ » رشع  ینثإ  یلإ  ًاعینم  نیّدلا  لازی 
--------------

، یفاک لوصا  دننام  ثیدـح  بتک  هب  تایاور ، ریاس  زا  یهاگآ  يارب   . 2 . 2/266: یطویس يربک ، صئاصخ  ; 2/151: مکاح كردتسم   . 1
دوش . عوجر  هریغ  رثألا و  بختنم  ةادهلا ، تابثا  رثألا ; ۀیافک 

هحفص 171  -------------- 
هفیلخ هدزاود  نیا  ًاملسم  ( 1 .) تسا هدمآ  زین  تنس  لها  حاحص  نیرتربتعم  رد  ، هناگ هدزاود  يافلخ  دوجو  رب  ّلاد  تایاور  هک  تسا  ینتفگ 

هیام يوما  يافلخ  هن  اریز  تسین . قابطنا  لباق  هعیـش  هناگ  هدزاود  ناماما  رب  زج  تسا ، هدش  هدرمـش  نانآ  دوجو  هب  طونم  مالـسا  تزع  هک 
نینمؤملاریما . 1 زا : دـنترابع  هعیـش  هناگ  هدزاود  ناماما  تسا . قیبطت  لباق  نانآ  رب  ددـع  نیا  هن  و  یـسابع ، ياـفلخ  هن  دـندوب و  نید  تزع 

نب نسح  ماما  . 2 فرـشا . فجن  رد  نوفدم  يرجه ) لاس 40  تداهـش : تثعب ، زا  لبق  لاس  هد  دلوت : ( ) مالـسلا امهیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع 
هیلع ) ءادهـشلا دیــس  یلع  نـب  نیــسح  ماـما  . 3 عـیقب . ناتــسربق  هنیدــم ، رد  نوفدــم  ق ) .ـ 3ـ50ه () مالـسلا هـیلع  ) یبـتجم هـب  بـقلم  یلع 

.5 عیقب . رد  نوفدـم  ق ) .ـ 38ـ94ه () مالـسلا هیلع  ) نیدـباعلا نیز  هب  بقلم  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  .4 البرک . رد  نوفدـم  ق ) .ـ 4ـ61ه () مالسلا
هیلع ) قداص هب  فورعم  دمحم  نب  رفعج  ماما  . 6 عیقب . رد  نوفدم  ق ) .ـ 57ـ114ه () مالسلا هیلع   ) مولعلا رقاب  هب  فورعم  یلع  نب  دمحم  ماما 

عیقب . رد  نوفدم  ق ) .ـ 83ـ148ه () مالسلا
--------------

.. 3/18: مکاح كردتسم  5/86 و 108 ; دمحا ، دتسم  ةرامألا ;  باتک   6/3 ملسم ، حیحص  ; فالختسإلا باب  ، 9/81 يراخب ، حیحص   . 1
ماما . 8 نیمظاک . رد  نوفدم  ق ) .ـ 183ه 128 ـ ( ) مالسلا هیلع   ) مظاک هب  بقلم  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هحفص 172 7 . -------------- 
هیلع  ) داوــج هــب  فورعم  یلع  نــب  دــمحم  ماــما  . 9 ناــسارخ . رد  نوفدـــم  ق) 148ـ203ه .ـ ( ) مالــسلا هـیلع   ) اـضرلا یــسوم  نـب  یلع 

رد نوفدـم  ق ) 254ه .ـ 212 ـ () مالـسلا هیلع   ) يداـه هب  فورعم  دـمحم  نب  یلع  ماـما  .10 نیمظاـک . رد  نوفدـم  ق ) .ـ 195ـ220ه () مالسلا
هب فورعم  نسح  نب  دمحم  ماما  .12 اّرماس . رد  نوفدم  ق ) .ـ 232ـ260ه () مالسلا هیلع   ) يرکسع هب  فورعم  یلع  نب  نسح  ماما  .11 اّرماس .

نامرف هب  يزور  ات  تسا ، بیاغو  هدنز  زین  نونکا  مه  هدوب و  هعیـش  مهدزاود  ماما  وا  فیرـشلا .ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدـهم ـ  تجح و 
تیمکاح یمالسا  رتاوتم  ثیداحا  /9)و  فص /28و  حتف /33 و  هبوت /54 و  رون هروس  رد   ) نآرق حیرـص  هدعو  قبط  هدرک و  روهظ  دـنوادخ 

هدش نایب  لیـصفت  هب  خیرات  ياهباتک  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) هعیـش ناماما  یناگدـنز  ناتـساد  ( 1 .) دنادرگ رارقرب  یتیگ  رـسارس  رد  ار  مالـسا 
ار یتاکن  دـعب  لوصا  رد  دراد ، هدـهعرب  ار  تماـما  بصنم  یهلا  تساوخ  هب  هدوب و  هدـنز  نونکا  مه  مهدزاود  ماـما  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ،

دش . میهاوخ  روآدای  ترضح  نآ  هرابرد 
--------------
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تروص هب  اهنآ  بلاغ  تشذگرد  هک  میناد  یم  زین  میدیزگرب . ار  یکی  ام  هک  تسا  فالتخا  همئا  زا  یخرب  تافو  تدالو و  خـیرات  رد   . 1
تسا . روکذم  خیراوت  رد  نآ  حرش  هک  هداد  خر  تداهش 

مراهچ دون و  لصا  هحفص 173  -------------- 
ّالِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال  :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدرک  دـیکأت  نآ  رب  تنـس  نآرق و  هک  تسا  يروما  زا  تلاسر  نادـناخ  هب  تبحم 

ناکیدزن زین ، یبرق  زا  دوصقم  ناکیدزن . یتسود  رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  یشاداپ  دوخ  تلاسر  رب  وگب  (: 23  / يروش ( ) یبرُقلا یف  َةّدَوَملا 
تـسا یلامک  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  ربمایپ ،  یمارگ  نادناخ  اب  یتسود  تسا . ربمایپ  دوخ  هدننک  تساوخرد  هکنیا  هنیرق  هب  دشاب ، یم  ربمایپ 

زا رتاوتم  ثیداحا  رد  دـنک . ادـتقا  اهنآ  هب  لیاذر  زا  يرود  لیاضف و  بسک  رد  و  دوش ، نوگمه  نانآ  اب  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  گرزب ،
هناشن زین  نانآ  اب  ینمـشد  و  نامیا ، هناشن  ترـضح ، نآ  تیب  لها  یتسود  هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
ربمایپ ادـخ و  اب  دزرو ، ینمـشد  اهنآ  اب  مه  سکره  و  هتـشاد ، تسود  ار  ربمایپ  ادـخ و  درادـب  تسود  ار  نانآ  سکره  تسا . قافن  رفک و 

همه و  تسین ، اور  نآ  رد  يدـیدرت  کش و  هک  تسا  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  تلاـسر  نادـناخ  تبحم  ًـالوصا  تسا . هدـیزرو  ینمـشد 
. دنیآ یم  رامش  هب  مالسا  نارکنم  زا  زین  تهج  نیمه  هب  هتفای و  ترهش  بصاون »  » هب هک  یهورگ  زج  دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رب  ناناملسم 

هحفص 174  -------------- 
مهدزاود ماما 

روهظ تبیغ و 
هراشا نآ  هب  اجنیا  رد  تسا  مزال  هک  يزیچ  اهنت  تسا ، نوریب  هلاسر  نیا  شیاجنگ  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  زا  کی  ره  هراـبرد  نتفگ  نخس 

لدع دش و  دـهاوخ  رهاظ  يزور  یهلا  نذا  هب  هدرب و  رـس  هب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  کنیا  هک  تسا  رـصع  ماما  دوجو  هب  داقتعا  هلئـسم  دوش ،
مجنپ دون و  لصا  میوش . یم  روآدای  لصا  دنچ  نمض  ار  یبلاطم  ًالیذ  دیشخب . دهاوخ  رارقتسا  ناهج  رد  ار  یّلک 

یم روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هک  هاگنآ   ) رـشب خیرات  هدنیآ  رد  یناهج ، لدـع  تموکح  ییاپرب  روظنم  هب  تلاسر ،  نادـناخ  زا  يدرم  روهظ 
دح هب  هدـش  لقن  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  دـنراد و  قافتا  نآ  رب  ناناملـسم  روهمج  هک  تسا  یمالـسا  دـیاقع  تامّلـسم  زا  یکی  ددرگ )

دنسم زا  ثیدح  کی  لقن  هب  اهنت  نایم  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  دراو  هراب  نیا  رد  تیاور  دادعت 657  نیققحم ، هبساحم  قبط  دسر . یم  رتاوت 
َِکلذ ُهّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌموَی  ّالِإ  اْینُّدلا  َنِم  َْقبَی  َْمل  َْول  : » دندومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  مینک . یم  هدنـسب  لبنح  نب  دمحا 

ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْسق  َو  ًالْدَع  اهُألْمَیَف  يْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  َجُرْخَی  یّتَح  َمْوَیلا 
هحفص 175  -------------- 

نم نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنک  یم  ینالوط  يردق  هب  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ناهج  رمع  زا  رگا  (: 1 «) ًاروَج َو 
ربمایپ نادناخ  زا  يدرم  روهظ  مایق و  نیا  ربانب  تسا . هدش  رپ  متـس  روج و  اب  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، رپ  طسق  لدع و  زا  ار  ایند  دیامن و  مایق 

مشش دون و  لصا  تسا . یّنس ـ  هعیش و  زا  ناناملسم ـ  مومع  قافتا  دروم  نامزلارخآ  رد 
تیب لها  زا  . 1 تساهدـش : نایب  ریز  حرـش  هب  دـنا  هتخادرپ  اهنآ  لقن  هب  نیقیرف  هک  یمالـسا  تایاور  رد  یناهج  حلـصم  نیا  تاّیـصوصخ 

زا تیاور 3 . تسا 214  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  نادـنزرف  زا  تـیاور 2 . تسا 389  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
زا تـیاور 5 . تسا 148  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  دـالوا  زا  دـنزرف  نـیمهن  تیاور 4 . تسا 192 مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاـف  نادـنزرف 

تیاور 7. تسا 146  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  نادـنزرف  زا  تیاور 6 . تسا 185  مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  نادـنزرف 
رمع تیاور 9 . دهد 214  یم  شرازگ  وا  تدالو  زا  هک  یتایاور  تیاور 8 . تسا 136  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  زا  ماما  نیمهدزاود 

دوش 27 یم  ریگناهج  مالـسا  وا  روهظ  ماـگنه  هب  تیاور 11 . تشاد 91  دـهاوخ  ینالوط  تبیغ  تیاور 10 . دوب 318  دـهاوخ  ینالوط  وا 
تیاور  دنک 132  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تیاور 12 .
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--------------
1/99 و 3/17و 70 . لبنح ، نب  دمحا  دنسم   . 1

يرما یمالسا  تایاور  هاگدید  زا  رشب  خیرات  هدنیآ  رد  یناهج  حلـصم  نینچ  دوجو  قوف ، تایاور  ربانب  هحفص 176  -------------- 
ای تسا ، تایح  دیق  رد  نونکا  مه  هدش و  دلوتم  ردام  زا  ایآ  هک  تسا  نیا  دـشاب  یم  فالتخا  دروم  هچنآ  تسا ; دـیدرت  لباق  ریغ  مّلـسم و 

لاس رد  ترـضح  نآ  هک  دندقتعم  هدوب و  تسخن  يأر  رادـفرط  تنـس  لها  ناققحم  زا  یهورگ  هعیـش و  دـمآ ؟ دـهاوخ  ایند  هب  هدـنیآ  رد 
دلوتم هدـنیآ  رد  يو  دـنیوگ  یم  تنـس  لها  زا  یهورگ  یلو  تسا ، تاـیح  دـیق  رد  نونکا  مه  هدـش و  دـلوتم  رداـم  زا  يرمق  يرجه  255

رد تسا  مزال  اذل  تسا ، تایح  دیق  رد  هدوشگ و  ناهج  هب  هدید  لاس 255ق  رد  ترضح  نآ  میدقتعم  نایعیش  ام  هک  اجنآ  زا  دش . دهاوخ 
متفه دون و  لصا  میدرگ . رکذتم  ترضح  نآ  رمع  لوط  تبیغ و  هرابرد  ار  یتاکن  هتشون ، نیا  ّتیفرظ  دح 

یمن ار  وا  مدرم  هـک  راـظنا  زا  بیاـغ  ّیلو  دنــسانش ;و  یم  ار  يو  مدرم  هـک  رهاـظ  ّیلو  دــنعون : ود  رب  یهلا  ياـیلوا  مـیرک ، نآرق  رظن  زا 
نب یـسوم  یکی  دـنا : هدـش  نایب  اجکی  ّیلو  ود  ره  فهک ، هروس  رد  تسا . ربخ  اب  نانآ  لاح  زا  هدوب و  اـهنآ  ناـیم  رد  وا  هچرگ  دنـسانش ،

هک دوب  يا  هنوگ  هب  یهلا  ّیلو  نیا  تسا . فورعم  رـضخ  مان  هب  هک  ینیمز  ییایرد و  رفـس  رد  وا  ّتقوم  بحاـصم  يرگید  و  تسا ، نارمع 
انِدابِع ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف  :) دیامرف یم  هکنانچ  تفرگ ،  هرهب  شملع  زا  تخانش و  ار  وا  ادخ  ییامنهار  هب  اهنت  دوبن و  انـشآ  وا  اب  یـسوم  یتح 

یسوم و /65ـ66 :) فهک ( ) ًادْـشُر ِلُع  َتْمّ اّمِم  ِلَُعت  ِنَمّ ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل  َلاق  ًاملِع * ّانُدـَل  ْنِم  ُهانْمَّلَعَو  انِدـْنِع  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ُهاْنیَتآ 
وا  هب  شیوخ  بناج  زا  هداد و  رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  يو  هک  دندش  انشآ  ایرد ) بل  رد   ) ام ناگدنب  زا  يا  هدنب  اب  شهارمه 

هحفص 177  -------------- 
نآرق يزومایب ؟ نم  هب  شیوخ  نیرفآدـشر  مولع  زا  اـت  مشاـب  وت  هارمه  یهد  یم  هزاـجا  اـیآ  تفگ : يو  هب  یـسوم  میدوب . هتخومآ  یملع 

راثآ و زا  یلو  هتخانـش  یمن  ار  وا  مدرم  تسادیپ  ًالماک  هک  دـهد  یم  تسد  هب  یهلا  یلو  نآ  دـنمدوس  دـیفم و  ياهراک  زا  یحرـش  سپس 
يا هتخانـشان  ّیلو  یـسوم ، بحاصم  ناسب  زین  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رـصع ـ  یلو  ترـضح  ( 1 .) دنا هدوب  دـنم  هرهب  وا  تاکرب 

هعماج زا  وا  ییادج  لاصفنا و  ینعم  هب  ماما  تبیغ  تروص ، نیا  رد  دشاب . یم  تما  يارب  يدنمدوس  ياهراک  ءدبم  لاح  نیع  رد  هک  تسا 
نآ ناگدید  هک  تسا  ربا  تشپ  رد  دیشروخ  ناسب  هدش ـ  دراو  زین  ( مالسلا مهیلع   ) نیموصعم تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  وا ـ  هکلب  تسین ،
هک نایاسراپ  نالدـکاپ و  زا  يرایـسب  هورگ  خـیرات ، لوط  رد  نیا ، رب  هوالع  ( 2 «.) دـشخب یم  یمرگ  رون و  نیمز  لها  هب  اّما  دـننیب ، یمن  ار 
زا زین  نارگید  قیرط  نیا  زا  و  دنریگ ، یم  هتفرگ و  هرهب  وا  زا  هدیسر و  ترضح  نآ  رضحم  هب  هتشاد ،  ار  يو  روضح  هب  فّرشت  یگتسیاش 

متشه دون و  لصا  دنوش . یم  دنم  هرهب  وا  دوجو  تاکرب 
ار رگید  شخب  دـهد و  یم  ماجنا  هطـساو  نودـب  ار  اهراک  زا  یـشخب  ربهر ، اورنامرف و  هک  تسه  هدوب و  نیا  رـشب  نیب  رد  فراـعتم  شور 
زا رـشب  هدش و  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رـصع ـ  ماما  تبیغ  ببـس  فلتخم ، للع  هک  تسا  تسرد  دنهد . یم  ماجنا  وا  ناگدنیامن 

مورحم  ترضح  نآ  هب  میقتسم  یسرتسد 
--------------

ص 485 . ثیدح 4 ، باب 45 ، قودص ، خیش  نیدلا ، لامک   . 2 :71ـ82 . تایآ فهک ، هروس   . 1
هحفص 178  -------------- 

مامه ماما  نآ  ناوریپ  يور  هب  دـنیاسراپ ، لداع و  ناـهیقف  ناـمه  هک  ترـضح ، نآ  ناگدـنیامن  زا  يریگ  هرهب  هار  هناتخبـشوخ  یلو  تسا ،
رد یمالـسا  هعماج  هرادا  هدوب و  ترـضح  نآ  ناگدنیامن  یتموکح  یعرـش و  روما  رد  ماقمیلاع ، نادهتجم  گرزب و  ناهیقف  تسین . هتـسب 

ار يو  تبیغ  هکتسا  يا  هژیو  طیارش  تلع  هب  ترـضح  نآ  يدوجو  راثآ  همه  زا  ّتیمورحم  هتبلا  تسا . هدش  راذگاو  نانآ  هب  تبیغ  رـصع 
مهن دون و  لصا  تسا . هتخاس  ریذپان  بانتجا  يرما 
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یپ نآ  ِْهنُک  هب  میناوتن  ام  تسا  نکمم  هدوب و  یهلا  ياهزار  زا  یکی  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  رـصع ـ  یلو  ترـضح  تبیغ  تلع 
زور لهچ  مالسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یـسوم  تسا : هتـشاد  هقباس  زین  نیـشیپ  ياه  تما  رد   ، مدرم نایم  زا  یهلا  ناربهر  تقوم  تبیغ  میربب . 

شیوخ تما  هاگدید  زا  یهلا  تیشم  هب  ( مالـسلا هیلع   ) حیـسم ترـضح  (. 142/ فارعا  ) درب رـس  هب  تاـقیم  رد  دـش و  بیاـغ  دوخ  تما  زا 
تـشگ بیاـغ  دوخ  موـق  زا  یتدـم  ( مالـسلا هیلع   ) سنوـی ترـضح  (. 158/ ءاـسن  ) دنتـشگن وا  نتـشک  هب  رداـق  نانمـشد  و  دـیدرگ ، ناـهنپ 

دروم ار  نآ  دـیابن  دربب ، یپ  ًـالماک  نآ  زار  هب  دـناوتن  ناـسنا  یلو  دوش  تباـث  رتاوتم  لـقن  قیرط  زا  یبلطم  هاـگره  ًـالوصا  (. 140/ تافاص )
، دور یم  رامش  هب  مالسا  نید  تایرورض  تامّلسم و  زا  هک  یهلا ، ماکحا  زا  یمیظع  شخب  تروص  نیا  رد  اریز  دهد ، رارق  راکنا  ای  دیدرت 

عالطا مدعو  تسین  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  فیرشلا ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رـصع ـ  یلو  ترـضح  تبیغ  دش . دهاوخ  عقاو  دیدرت  دروم 
رکف دح  رد  ار  تبیغ  زار  ناوت  یم  هک  تفگ  دیاب  لاح  نیع  رد  دشاب . دـناوت  یمن  نآ  راکنا  ای  دـیدرت  زّوجم  نآ ، یقیقح  رارـسا  ای  ّرـس  زا 

گرزب  ینامرآ  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  یهلا  موصعم  تجح  نیرخآ  نیا  هکنیا : نآ  دیمهف و  يرشب 
هحفص 179  -------------- 

نامز و تشذـگ  هب  زاـین  ناـمرآ  نیا  و  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـهج ) رد  دـیحوت  مچرپ  ندروآرد  زازتها  هب  یلک و  لدـع  شرتسگ  )
هک تسا  یعیبط  دور . يدازآو  لدع  ماما  نآ  بکوم  لابقتـسا  هب  ناهج  ات  دراد ، تیرـشب  یحور  یگدامآ  رـشب و  شناد  لقع و  ییافوکش 

هتفای و تداهش )  ) یهلا ياه  تجح  رگید  نانوچ  یتشونرس  دوش ، رهاظ  مدرم  نایم  رد  تامدقم  ندش  مهارف  زا  شیپ  ترضح  نآ  هچنانچ 
( مالـسلا هیلع   ) رقاب ماما  تسا . هدش  هراشا  زین  تایاور  رد  تمکح ، نیا  هب  تسب . دهاوخرب  ناهج  زا  هدید  گرزب  نامرآ  نآ  ققحت  زا  لبق 

يارب : » دومرف ماما  دیـسرپ ، نآ  تلع  زا  يوار  روهظ . زا  لبق  تسا  یتبیغ  فیرـشلا ـ  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  مئاـق ـ  ترـضح  يارب  دومرف :
مدرم هک  ینعم  نیدب  تسا ، هدش  حرطم  قلخ  صیحمت  ناحتما و  هلئـسم  تایاور  یخرب  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  (. 1 «) ندش هتشکزا  يریگولج 

مدص لصا  ( 2 .) دوش یم  هدیجنس  داتقعاو  نامیا  رد  نانآ  يراوتسا  بتارم  دنریگ و  یم  رارق  یهلا  شیامزآ  هتوب  رد  تبیغ  رصع  رد 
تـسا یهیدـب  . تسا مدرم  تیادـه  لـماع  هک  دـناد  یم  یهلا  گرزب  فاـطلا  زا  یفطل  ار  هعماـج  رد  موصعم  ماـما  دوجو  یمـالک ، نیهارب 

زا تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـنوش ، یم  دـنم  هرهب  يو  دوجو  تاکرب  راثآ و  همه  زا  دـنتفر ، یهلا  فطل  رهظم  نیا  لابقتـسا  هب  مدرم  هچناـنچ 
( 3  .) ماما ادخ و  هن  دنمدرم ، دوخ  زین  تیمورحم  نیا  لماع  و  دش ، دنهاوخ  مورحم  ترضح  نآ  زا  لماک  يدنم  هرهب  تمعن 

--------------
نع یهنلا  صیحمتلا و  باب  ، 114 113 ـ 52/102 ـ راونألاراحب ، یسلجم ،  . 2 . 10 ، 9 ثیدح 8 ، باب 14 ، قودص ، خیـش  نیدلا ، لامک   . 1

هفّرـصت و  فطل ، هدوجو  دراد : هراشا  ناهرب  نیا  هب  ریز  ترابع  اب  تماما ) ثحب   ) داقتعالا دـیرجت  باـتک  رد  یـسوط ، ققحم   . 3 تیقوتلا .
ص362 . اّنم ، همدع  رَخآ و  ٌفطل 

مکی دص و  لصا  هحفص 180  -------------- 
 ) نونکا باسح ،  نیا  ابو  تسا  هدوشگ  ناهج  هب  هدید  يرمق  يرجه  لاس 255 رد  فیرشلا ـ  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  رصع ـ  یلو  ترضح 

، دنوادخ هدرتسگ  تردق  هب  هّجوتاب  ینالوط ، رمع  نیا  لوبق  درذک . یم  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  نرق  هدزای  زا  زواجتم  لاس 1418 ق )
: دنا هدیزرو  تلفغ  یهلا  یهانتمان  تردق  زا  دنرامش ، یم  یلکـشم  ار  ترـضح  نآ  رمع  لوط  هک  نانآ  تقیقح ، رد  تسین و  یلکـشم  رما 

تلاسر نارود  نآرق  هکنانچ  دنا ، هتشاد  دوجو  يرایسب  نیرَّمعم  نیشیپ  ياهتما  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  (. 91/ ماعنا () ِهِرْدَق َّقَح  َهّللا  اوُرَدَق  ام  َو  )
ار رمع  لوط  لکشم  دشوک  یم  يرشب  شناد  ام  رـصع  رد  نینچمه  (. 14/ توبکنع  ) درمـش یم  لاس  هاجنپ  دصهن و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) حون
نآ ندش  ینالوط  زا  یعناوم  تسه  هک  يزیچ  دراد ، ار  ینالوط  رمع  یگتسیاش  رشب  نادنمـشناد ، داقتعا  هب  هک  دناسر  یم  نیا  و  دنک ، لح 

هدـنز یهاـم  مکـش  رد  زیخاتـسر  زور  اـت  ار  سنوـی  ترـضح  نآرق ، حیرـصت  هب  تـسا ، رداـق  هـک  ییادـخ  یتـسارب  دـنک . یم  يریگوـلج 
!؟ دـشخب ینـالوط  رمع  دوخ  فاـطلا  تاـکرب و  وترپ  رد  نیمز  يور  رد  ار  دوـخ  هغلاـب  تجح  دـناوت  یمن  اـیآ  /143ـ144 ،) تافاص ) درادب
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مود دص و  لصا  دراد  هد  ــ نز ار  یتّجح  ـد  ناوت دراد ***  هدنیاپ  ناهج  هک  ییادخ  تسا . تبثم  باوج  هک  تسادیپ 
. تسا فوشکم  دنوادخ  رب  اهنت  زیخاتسر ، ییاپرب  ناسب  هک ، تسا  ییاهزار  زا  رما ، نیا  تسین و  نشور  یسک  رب  ترـضح  نآ  روهظ  تقو 

يارب  ای  دنشاب  یم  ترضح  نآ  روهظ  تقو  اب  ییانشآ  یعّدم  هک  ار  یناسک  ياعدا  دیابن  نیا ، ربانب 
هحفص 181  -------------- 

هناشن تایاور  رد  تفگ  دیاب  میرذگب ، هک  روهظ  قیقد  خـیرات  زا  نوتاّقولا .) بذـک   ) تفریذـپ دـننک ، یم  نییعت  ار  یـصخشم  تقو  روهظ 
نآ لیصفت  هک  دوش  یم  میـسقت  یمتح » ریغ   » و یمتح »  » مئالع شخب  ود  هب  دوخ  هک  تسا  هدش  نایب  ترـضح  نآ  روهظ  يارب  یّلک  ییاه 

تسا . هدمآ  ثیدحو  دیاقع  بتک  رد 
هحفص 182  -------------- 
هحفص 183 -------------- 

گرم زا  سپ  ناهج  متشه : شخب 

متشه شخب 
دیاقع تایلک 

هحفص 184   -------------- 7
هحفص 185  -------------- 

گرم زا  سپ  ناهج 
موس  دصکی و  لصا 

سپ تایح  داعم و  زا  دیحوت ، هب  توعد  هارمه  ناربمایپ ، مومع  دنراد . رظن  قافتا  ترخآ  ناهج  هب  نامیا  موزل  رد  یگمه  ، ینامـسآ عیارش 
ناکرا زا  تمایق  هب  داقتعا  ساسا ، نیا  رب  دـنا . هداد  رارق  دوخ  هماـنرب  هحولرـس  رد  ار  ترخآ  ناـهج  هب  ناـمیا  هتفگ و  نخـس  زین  گرم  زا 

بتک زا  شیب  نآرق  یلو  تسا ، هدش  حرطم  رتنـشور ـ  یتروص  هب  دیدج  دهع  رد  نیدهع ـ  رد  دنچره  داعم  هلئـسم  تسا . مالـسا  رد  نامیا 
ياهمان هب  داـعم  زا  نآرق  رد  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  نآ  هب  باـتک  نیا  تاـیآ  زا  یمیظع  شخب  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  رگید  ینامـسآ 

نامیا هک  تسا  نیا  تلع  هب  مامتها ، همه  نیا  و  هریغو ، ثعبلا ، موی  رِخآلا ، مویلا  ، باسحلا موی  ۀمایقلا ، موی  دننام : تسا ، هدـش  دای  یفلتخم 
مراهچ دصکی و  لصا  تسین . شخبرمث  تمایق  هب  داقتعا  نودب  يرادنید  و 

نیا هماقا  رد  زین  نانآ  شخب  ماهلا  و  دـنا ، هدرک  هماقا  یفلتخم  لیالد  گرم  زا  سپ  یگدـنز  داعم و  موزل  رب  یمالـسا  ناملکتم  نامیکح و 
میوش : روآدای  ار  ینآرق  لیالد  زا  یخرب  هک  تسا  بسانم  يورنیزا  تسا . هدوب  میرک  نآرق  ، لیالد

رشب شنیرفآ  تسا . هتساریپ  وغل  لطاب و  هنوگره  زا  قح و  زین  وا  لعف  و  هدوب ، قلطم  قح  دنوادخ  فلا ـ  هحفص 186  -------------- 
اـْنَیلِإ ال ْمُکَّنَأ  ًاـثَبَع و  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَّنَأ  ُْمْتبِـسَحَفَأ  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  دوب ، دـهاوخ  ثبعو  وغل  هنادواـج ، دـنمفده و  یتاـیح  دوجو  نودـب 

یم باجیا  یهلا  لدع  ب ـ  دیدرگ !؟ یمن  زاب  ام  يوس  هبامشو  میا ، هدیرفآ  هدوهیب  ار  امش  هک  دیا  هتـشادنپ  ایآ  (: 115/ نونمؤم ( ) َنوُعَجُْرت
هنوگ هب  يویند  تایح  هک  مینیب  یم  لاح  نیع  رد  دوشن . دروخرب  ناسکی  رفیک ، شاداپ و  ماقم  رد  راکدب ، راکوکین و  صاخـشا  اب  هک  دنک 

رگیدکی زا  هدروخ و  هرگ  مه  هب  هورگ  ود  ره  تشونرـس  اریز  تسین ، ریذپ  ناکما  رفیک  شاداپ و  ماقم  رد  لماک  لدع  ققحت  هک  تسا  يا 
اهنآ رفیک  شاداپ و  شیاجنگ  ناهج  نیا  هک  دنراد  نآ  زا  رتالاب  يرجا  دب  کین و  ياهراک  زا  یخرب  رگید ، فرط  زا  تسینریذپ . کیکفت 

. دزاس یم  دوبان  ار  يرامـشیب  نایوج  قح  يرگید  و  دزاب ، یم  ناج  هزرابم  داهج و  يرمع  زا  سپ  قح  هار  رد  یکی  ًـالثم  دـشاب ، هتـشاد  ار 
ُلَعَْجن ْمَأ  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  دـبای ، ققحت  نآ  تیاهنیب  تاناکما  ورملق  رد  یهلا  لـماک  لدـع  هک  تسا  مزـال  يرگید  ناـهج  نیا ، رباـنب 
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نادسفم فیدر  رد  ار  حلاص  نانمؤم  ایآ  ص/28 :) ( ) ِراّجُْفلاک َنیقّتُملا  ُلَعَْْجن  ْم   َ ضْرَألا ا ِیف  َنیِدِسفُملاَک  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونمآ  َنیِذـّلا 
ُّهنإ ًاّقح  هّللا  َدـْعَو  ًاعیمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  : ) دـیامرف یم  زین  مینک !؟ یم  دروخرب  ناراـکهنگ  دـننام  ناراـگزیهرپ  اـب  اـیو  میهد  یم  رارق  نیمز 

اُوناک اـِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  َو  میمَح  ْنِم  ٌبارَـش  ْمَُهل  اوُرَفَک  نیذـّلا  َو  ِطْـسِقلِاب  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمعو  اونمآ  نیذـّلا  َيِزْجَِیل  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَخلا  اُؤَدـْبَی 
رگید راب  دناریم و ) یم   ) سپس دنیرفآ ، یم  ار  رشب  دنوادخ  تسا . قح  یهلا  هدعو  تسا ، وا  يوس  هب  امـش  تشگزاب  (: 4/ سنوی () َنورُفْکَی

یباذع  و  ناشوج ، بآ  زا  یبارش  ناشرفیک ـ  هب  نارفاک ـ  يارب  و  دهد ، شاداپ  دیاش  دیاب و  هکنانچ  ار  حلاص  نانمؤم  ات  دشخب ، یم  تایح 
هحفص 187  -------------- 

یم یط  ار  یمسج  لامک  جرادم  جیردتب  هدش و  عورش  رادقم  یب  يا  هرذ  زا  ناهج  نیا  رد  رشب  شنیرفآ  ج ـ  دوب . دهاوخ  هدامآ  كاندرد 
راگدیرفآ زاتمم ، دوجوم  نیا  تقلخ  لیمکت  هظحالم  اب  نآرق  دوش و  یم  هدیمد  يو  دبلاک  رد  حور  هک  دسر  یم  يا  هطقن  هب  سپس  دنک .

هلحرم لامک  هک  ددرگ ، یم  لقتنم  رگید  یناهج  هب  ایند  هاگلزنم  زا  گرم  ندیـسر  اب  ومه  هاگنآ  دـناوخ ; یم  نیقلاخلا » نسحا   » ار ناـهج 
َِکلذ َدـَْعب  ْمُکَّنِإ  ُّمث  َنیِقلاخلا *  ُنَسْحَأ  ُهّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاـْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث  :) تسا هدـش  هراـشا  نینچ  نآرق  رد  ینعم  نیا  هب  تسا . نیـشیپ 

هک دـنوادخ  تسا  میظعت  روـخ  رد  میدیـشخب ، رگید  یـشنیرفآ  ار  وا  هاـگنآ  /14ـ16 ) نونمؤم (. ) َنُوثَْعُبت ِۀَـمایِقلا  َموَـی  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ِیََمل *  َنوـُتّ
شنیرفآ رکذ  نایم  هک  تسا  یکاح  هیآ  قایـس  دیوش . یم  هدنز  تمایق  زور  رد  زاب  دیریم و  یم  امـش  دعب  يدـنچ  تسا . هدـننیرفآ  نیرتهب 

مجنپ دصکی و  لصا  تسا . رارقرب  همزالم  وا  دّدجم  تایح  و   ، رادقم یب  يا  هّرذ  زا  رشب 
دوجو لیالد  روبزم ، تاهبش  عفد  نیع  رد  فلتخم ، دراوم  رد  نآرق  هک  دندرک  یم  حرطم  ار  یتاهبـش  داعم  نارکنم  نآرق ، لوزن  رـصع  رد 

َیلِإ : ) دیامرف یم  هدرک و  هیکت  ادخ  هقلطم  تردق  رب  هاگ  فلا ـ  مینک : یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  یخرب  هب  ًالیذ  تسا . هتخاس  نشور  ار  داعم 
یم روآدای  هاگ  ب ـ  تسا . اناوت  زیچ  همه  رب  وا  و  تسادـخ ، يوس  هب  امـش  تشگزاـب  (: 4/ دوه () ٌریدَق ءیـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ْمُکُعِجْرَم  ِهّللا 

هک دنک  یم  دقن  داعم  نارکنم  زا  ًالثم  تسین . زجاع  زین  نانآ  ددجم  شنیرفآ  زا  تسا ، اناوت  اهناسنا  نیتسخن  شنیرفآ  رب  هک  سک  نآ  دوش 
تایح  هب  رگید  راب  ار  ام  یسک  هچ  دنیوگ  یم  انُدیُعی :) ْنَم  َنُولوُقَیَسَف  )

هحفص 188  -------------- 
دیرفآ راـب  نیلّوا  ار  امـش  هک  سک  ناـمه  وـگب  ةّرَم : ) َلَّوأ  ْمُکرَطَف  يذـّلا  ِلـُق  :) دـهد یم  خـساپ  نـینچ  سپـس  ؟و  دـنادرگ یم  زاـب  دّدـجم 

یم هدرک و  هیبشت  نآ  یناتسمز  باوخ  زا  سپ  راهب  لصف  رد  نیمز  ندش  هدنز  هب  ار  ناسنا  ندرک  هدنز  دراوم ، یخرب  رد  ج ـ  (. 51/ ءارسا )
هب هراشا  زا  سپ  دنایور . یم  ابیز  هایگ  دنک و  یم  ومن  دیآ و  یم  رد  شبنج  هب  میتسرف ، یم  ورف  بآ  هدرـسفا ، نیمز  رب  هک  ینامز  دـیامرف :

دنتفگ یم  هک  لاؤس  نیا  خساپ  رد  د ـ  ( 1 (.) /5ـ6 جح () یتوَملا ییُْحی  ُهَّنَأَو  : ) دـیامرف یم  هدرک و  حرطم  ار  داعم  یعیبط  رّرکم  تیعقاو  نیا 
هدـنکارپ يازجا  نیا  رگید  راب  هنوگچ  ددرگ ; یم  هدـنکارپ  كاخ  لد  رد  نآ  يازجا  هدیـسوپ و  يو  ندـب  دریم و  یم  ناسنا  هک  هاـگنآ  :» 

ُقّالَخلا َوُه  َو  یَلب  : ) دیامرف یم  هدرک و  هیکت  یهلا  هدرتسگ  ملع  رب  نآرق  دهد ،» یم  لیکشت  ار  نیشیپ  ندب  دننام  یندب  دوش و  یم  هتخانش 
یم ریبـعت  نینچ  هدرتـسگ  ملع  نیا  زا  زین  رگید  ياـج  رد  تسا . هاـگآ  راگدـیرفآ  اریز  تسا ، اـناوت  راـک  نیا  رب  وا  يرآ  (: 81/ سی () ُمیلَعلا

تسا یباتک  ام  دزن  ،و  میهاگآ دهاک  یم  نآ  زا  نیمز  هک  هچنآ  رب  ام  (: ق/4 ( ) ٌظیِفَح ٌباتِک  انَْدنِع  َو  ْمُْهنِم  ُضْرَألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق  :) دنک
، تسا يدام  یمسج و  ياضعا  ازجا و  زا  يا  هعومجم  ًافرص  ناسنا  هک  دوش  یم  روصت  هاگ  ه ـ ـ تسا . ظوفحمو  تبث  نآ  رد  زیچ  همه  هک 
 ، زیخاتـسر زور  رد  هدـش  هدـنز  درف  هک  تفگ  ناوت  یم  هنوگچ  باسح ، نیا  اـب  دوش . یم  كاـخ  هب  لیدـبت  هدیـسوپ و  گرم ، زا  سپ  هک 

: دنیوگ یم  هک  دنک  یم  لقن  نینچ  نارفاک  زا  نآرق  تسیچ ؟ ندـب  ود  نیا  تدـحو  ظفاح  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ؟ نیـشیپ  ناسنا  نامه 
میدش و  مگ  نیمز  لد  رد  ام  هک  هاگنآ  (: 10/ هدجس () دیدَج ْقلَخ  یَفل  ّانِإَء  ضرَألا  ِیف  اْنلَلَض  اذِإَء  )

--------------
هروس ق .   11 9 ـ  ياه هیآ  تسا  نومضم  نیمه  هب   . 1

هیماما دیاقع  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 189  -------------- 
َُّمث ْمُِکب  َلِّکُو  يّذلا  ِتوَملا  ُکَلَّم  ْمُکاّفوَتَی  ُْلق  : ) دیوگ یم  خساپ  رد  سپـس  ؟ مینک یم  ادـیپ  دـیدج  شنیرفآ  هنوگچ  دـش ، دوبان  ام  تیوه 
یم هدنادرگزاب  ادخ  يوس  هب  هاگنآ  دنک ، یم  ذخا  ار  امش  هدش ، هدرامگ  امش  رب  هک  گرم  هتـشرف  وگب  (: 11/ هدجس () َنوُعَجُرت ْمُکِّبَر  یلِإ 

نیمز رد  هک  يزیچ  نآ  رب  هوالع  گرم ، ماگنه  هک  دیآ  یمرب  ریبعت  نیا  زا  تسا . نتفرگ  ذخا و  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  یّفوت »  » هملک دـیوش .
نیا رد  حور .)  ) دناتـس یم  ار  نآ  گرم  هتــشرف  هـک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  زیچ  ندـب ،)  ) دوـش یم  هدرپـس  كاـخ  هـب  دـنام و  یم  یقاـب 

طـسوت هدش  هنفرگ  حور  نامه  ازجا ) تدحو  رب  هوالع   ) ندب ود  نیا  تدحوو  تیـصخش  ظفاح  هک ، تسا  نیا  نآرق  خساپ  دافم  تروص ،
زور رد  روشحم  ناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  ریاظن  هیآ و  نیا  زا  دشاب . ادـتبم »  » نیع داعُم »  » هک دوش  یم  ببـس  هک  تسا  توملا  کلم 

هب نآرق  زین  رگید  هیآ  رد  دـسر . یم  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  هک  سک  نآ  هب  رفیک  شاداپ و  و  تسا ، ایند  رد  دوجوم  ناسنا  نامه  زیخاتـسر 
مشش دصکی و  لصا  ( 79/ سی () ٌمِیلَع ْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يّذلا  اهییُْحی  ُْلق  :) دیامرف یم  هدرک  حیرصت  تدحو  نیا 

تسا نیا  ینامسج  داعم  زا  دوصقم  یناحور . مه  تسا و  ینامـسج  مه  اهناسنا ، داعم  هک  تسا  نآ  هاوگ  یمالـسا  ثیداحا  نآرق و  ایآ ت 
یئزج هبنج  هک  یمالآ  تاذل و  و  اهرفیک ، اهشاداپو و  دریذپ ، یم  ّقلعت  نآ  هب  رگید  راب  سْفَن  هدیدرگ و  روشحم  رگید  يارس  رد  ندب  هک 

هک تسا  نیا  زین  یناحور  داعم  زا  دوصقم  دبای . یم  ققحت  دنتـسین ، ریذـپ  ناکما  یّـسح  ياوق  ندـب و  نودـب  اهنآ  ققحت  دـنراد و  یّـسحو 
ياهرفیک  شاداپ و  رب  هوالع 

هحفص 190  -------------- 
هتفرگ رظن  رد  ناراکهبت  ناحلاص و  يارب  زین  یسح  ریغو  یحور  ياهرفیک  اهشاداپ و  هتشر  کی  ینامـسجو ، یئزج  مالآو  تاذل  یـسح و 

ندرمـش زا  سپ  نآرق  هک  ادـخ ، ناوضر  كرد  دـننام  درادـن . یّـسح  ياوق  ندـب و  هب  زاـین  اـهنآ  تفاـیرد  كرد و  رد  حور  هک  دوش  یم 
یم هکناـنچ  هاـکناج ،  ترــسح  هودـنا و  اـی  (; 72/ هبوت () ُمیظَعلا ُزوَـفلا  َوُـه  َکـِلذ  رَبْـکَأ  ِهّللا  َنِم  ٌناوْـضِر  :) دـیامرف یم  یّـسح  ياهـشاداپ 

هک هاگنآ  هد ، میب  ترسح  زور  زا  ار  نارگمتس  (: 39/ میرم ( ) نُونِمُْؤی ْمُه ال  َو  ۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ُْرمَألا  َیُِضق  ْذإ  ِةَرْـسَحلا  َموَی  ْمُهْرِْذنَأ  :) دیامرف
متفه دصکی و  لصا  نآ . ریاظن  و  دنروآ ، یمن  نامیا  هتفر و  ورف  تلفغ  رد  ایند  نیا  رد  نانآ  هکیلاح  رد  دوش ، یم  یعطق  نانآ  باذع 

ًانمض . دشاب یم  یقاب  یناهج  تمایق و  نامه  هک  هنادواج  ییارس  تسا ; رگید  يارس  هب  ییارـس  زا  لاقتنا  هکلب  تسین ، یگدنز  نایاپ  گرم 
تقیقح . درب یم  رـس  هب  نآ  رد  ار  یتدم  گرم  زا  سپ  ناسناو  دوش  یم  هدـیمان  خزرب »  » هک دراد  دوجو  يرگید  يارـس  تمایق ، ایند و  نیب 

یم داشرا  نآ  هب  ار  ام  يا  هنوگ  هب  تایاور  نآرق و  هک  تسا  يّدـح  نامه  رد  نآ ، زا  ام  عالطا  تسین و  نشور  اـم  يارب  یخزرب ، یگدـنز 
ارم ایادخ  دیوگ  یم  دسر ، یم  ارف  كرـشم  کی  گرم  هک  هاگنآ  فلا ـ  دـینک : هجوت  هنیمز  نیا  رد  نآرق  ياهدومنهر  زا  یخرب  هب  دـنک .

سپـس تسین . شیب  ینابز  هقلقل  نخـس ، نیا  زگره ! دـیآ : یم  باطخ  مروآ . ياج  هب  ما ، هدرک  كرت  هک  ار  یفیاظو  هک  دـشاب  ، نادرگزاـب
هیآ زیخاتـسر . زور  ات  تسا  یخزرب  ایند ، یگدـنز  اهنآ و  نایم  ینعی : (. 100/ نونمؤم ( ) نُوثَعُبی ِموَـی  یلِإ  ٌخَزَرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  : ) دـیامرف یم 

دنراد ، یتیعقاو  دوجو و  زین  گرم  زا  سپ  اهناسنا  هک  تسا  یکاح  قوف 
هحفص 191  -------------- 

َو ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  : ) دـیامرف یم  نادیهـش  هرابرد  ب ـ  تسایند . هب  اهنآ  تشگزاب  زا  عنام  یلئاح  یلو 
. دینک یمن  كرد  امش  یلو  دنا  هدنز  نانآ  هکلب  دییوگن ; هدرم  دنوش ، یم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  هب  (: 154/ هرقب () نوُرُعْشَت َّال  ْنِکل 

َْمل َنیذـّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  :) دـیامرف یم  هدرمـش و  رب  ادـخ  هار  نادیهـش  يارب  ار  تایح  راثآ  رگید ، هیآ  رد 
ناشیا هب  شیوخ  مرک  لضف و  زا  ادـخ  هک  هچنآ  هب  ناـنآ  (: 170/ نارمع لآ  ( ) َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفوَخ  ّـالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوُقَْحلَی 

و تسین ، اهنآ  رب  یمیب  هک  دـنهد  یم  هدژم  دـنا  هتـسویپن  نانآ  هب  زونه  یلو  هدوب  ناشیا  یپ  رد  هک  یناـسک  هب  و  دـننامداش ، تسا  هدیـشخب 
لآ ًاصوصخ  ناراکهنگ ،  هراب  رد  ج ـ  تسا .) يویند  لاـمعا  رب  هودـنا  يورخا و  باذـعزا  میب  نتـشادن  دوصقم ،  ) دنـشاب یمن  زین  نوزحم 
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زین زیخاتـسر  زور  رد  و  دـنوش ، یم  هضرع  شتآ  رب  اهنآ  ماش  حبـص و  ره  تمایق  زور  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  دـهد  یم  شرازگ  نوعرف ، 
َّدَشَأ َنوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاّسلا  ُموُقَت  موَیَو  ًاّیِـشَع  ًاّوُدُغ و  اهیَلَع  َنوُضرُعی  ُراّنلا  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دندرگ ، یم  باذع  نیرتدیدش  راتفرگ 

متشه  دصکی و  لصا  (. 46/ رفاغ ( ) ِباذَعلا
ثیداحا قبط  دوش ، یم  هدرپس  كاخ  هب  ناسنا  هک  ینامز  دوش . یم  زاـغآ  ندـب  زا  حور  ضبق  اـب  ناـسنا  یخزرب  تاـیحزا  هلحرم  نیتسخن 

صخـش خساپ  هک  تسادیپ  دننک . یم  یتالاؤس  يو  زا  ینید  ماکحا  دـیاقع و  هتـشر  کیو  توبن ، دـیحوت ، هرابرد  یهلا  ناگتـشرف  رایـسب ،
و  تمحر ، رهظم  نینمؤم  يارب  خزرب  ربق و  هجیتن  رد  و  دوب ، دهاوخ  توافتم  رفاک  درف  کی  خساپ  اب  روبزم  تالاؤس  هب  نمؤم 

هحفص 192  -------------- 
نآ رد  راـفک  ناـنمؤم و  يارب  باذـع  تمحر و  و  ربـق ، رد  ناگتـشرف  لاؤـس  دـش . دـهاوخ  یهلا  باذـع  هصرع  زین  نیقفاـنم  راّـفک و  يارب 

بتک رد  هّیماما  ياملع  دراد . همادا  تمایق  ات  هک  تسا  یخزرب  تایح  نیزاغآ  هلحرم  تقیقح  رد  ربق  و  تسام ، ینید  تامّلـسم  زا  هاگیاج ،
هک تسا  نیا  ربق  رد  لاؤس  دروم  رد  ام  داقتعا  : » دیوگ یم  تاداقتعا  باتک  رد  قودص  خیش  دنا . هدرک  حیرصت  میتفگ  هچنادب  دوخ  دیاقع 

راتفرگ دهد  تسردان  خساپ  سکرهو  دوب ، دهاوخ  یهلا  تمحر  لومـشم  دهد  روبزم  تالاؤس  هب  تسرد  خساپ  سکره  تسا ;و  قح  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  یحیحص  تایاور  :» دسیون یم  داقتعالا  حیحصت  باتک  رد  دیفم  خیش  ( 1 «.) دش دهاوخ  دنوادخ  باذع 

هک يا  هتـشرف  ود  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  و  دوش ، یم  لاؤس  ناشنید  هرابرد  روبق  لها  زا  دـناسر  یم  هک  تسا  هدـش  دراو  ( ملـسو
یم هدنز  ربق  رد  ناگدرم  هک  تسا  نآ  لیلد  ربق  رد  لاؤس  : » دیازفا یم  سپس  دنراد .» مان  ریکن  رکان و  دنـشاب  یم  اهناسنا  زا  شـسرپ  رومأم 

هدروآ داـقتع  ـالا  دـیرجت  باـتک  رد  زین  یـسوط  نیدـلا  ریــصن  هجاوـخ  ( 2 «.) دـبای یم  هـمادا  تماـیق  زور  اـت  اـهنآ  تاـیح  هاـگنآ  دـنوش ،
هب هعجارم  اب  ( 3 «.) تسا هدـش  دراو  نآ  دروم  رد  زین  رتاوتم  تایاور  و  نکمم ، تسا  يرما  ًالقع  اریز  دـش ، دـهاوخ  عقاو  ربق  باذـع  :» تسا
وا  هب  ربق  باذع  راکنا  هک  یصخش  اهنت  و  تسا ، ناگمه  قافتا  دروم  هدیقع  نیا  هک  دوش  یم  نشور  یمالسا  بهاذم  ریاس  دیاقع  بتک 

--------------
هلئسم 14 . ، 6 دصقم دارملا ، فشک   . 3 ص45ـ46 . دیفم ، داقتعالا ، حیحصت   . 2 ص 37 . باب 17 ، قودص ، تاداقتعالا ،  . 1

هحفص 193  -------------- 
مهن دصکی و  لصا  ( 1 .) دشاب یم  ورمع  نب  رارض  هدش ، هداد  تبسن 

اب هک  یندب  نامه  هب  رگید  راب  یهلا ـ  تیـشم  هب  ندب ـ  زا  تقرافم  زا  سپ  حور  هک ، تسا  نیا  داعم  تقیقح  دش  نشور  هتـشذگ  تانایب  زا 
داعم ودنه  نیآ  ناوریپ  دننام  یخرب ، دـنیبب . رگید  يارـس  رد  ار  دوخ  يویند  لامعا  رفیک  شاداپ و  ات  ددرگ  یم  زاب  درک ، یم  یگدـنز  نآ 
نانیا دننک . یم  هیجوت  خسانت »  » قیرط زا  ار  نآ  هتفریذپ و  ار  لامعا  رفیک  شاداپ و  هلئـسم  یلو  دنرکنم  ار  ینامـسآ  عیارـش  رد  هدش  حرطم 

یکدوک و ياهنارود  ددرگ و  یم  زاب  اـیند  نیا  هب  رگید  راـب  نآ ، دـشر  لـحارم  یط  و  نینج »  » هب نتفرگ  قلعت  قیرط  زا  حور  هک ، دـنیعّدم 
یگدنز زین  نیـشیپ  ناراکهبتو  نیریـش ، یگدنز  هدوب ، راکوکین  هتـشذگ  یگدنز  رد  هک  یناسک  اهتنم  دنک ،  یم  یط  ار  يریپ  یناوجون و 

. دور یم  رامش  هب  ودنه  نیئآ  لوصا  زا  یکی  تسا ، هتشاد  یناوریپ  هراومه  خیرات  لوط  رد  هک  خسانت ، هب  هدیقع  تشاد . دنهاوخ  يراوگان 
رد دوب . دهاوخن  داعم  يارب  یلاجم  رگید  دنیامیپب ، ار  خسانت  هار  یگشیمه  یناگمه و  تروص  هب  يرـشب  سوفن  هچنانچ  تشاد  هجوت  دیاب 

هتـسناوتن نوچ  خسانت  هب  نالئاق  هک  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  و  تسا ، يرورـض  نآ  هب  داقتعا  داعم ، یلقن  یلقع و  لیالد  هب  هجوت  اب  هکیلاح 
رد و  تسا ، رفک  مزلتـسم  خسانت  هب  لوق  مالـسا  رظن  زا  . دنا هدرک  نآ  نیزگیاج  ار  خسانت  دننک ، ریوصت  نآ  حیحـص  تروص  هب  ار  داعم  دنا 

هب  یمالسا  دیاقع  اب  نآ  يراگزاسان  نالطب و  هرابرد  ام ، دیاقع  بتک 
--------------

دوش . عوجر  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق  هسمخ  لوصا  حرش  و  يرعشا ، نسحلا  وبا  زا  ۀنابالا  لبنح ; نب  دمحا  زا  ۀنسلا  باتک  هب   . 1
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هحفص 194  -------------- 
لیان لامک  زا  يا  هیاپ  هب  گرم  ماگنه  هب  ناـسنا  سفن  . 1 میوش : یم  روآدای  ار  نآ  هدرـشف  اجنیا  رد  ام  هک  تسا ، هدش  ثحب  لصفم  روط 

هب لامک  هلحرم  زا  سفن  لّزنت  مزلتـسم  ندـب ، سفن و  نایم  یگنهامه  موزل  مکح  هب  نینج ، هب  نآ  هرابود  قلعت  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدـش 
تافانم لعف ) هب  هّوق  زا  تادوجوم  یلامکتسا  ریس  رب  ینبم   ) شنیرفآ ناهج  رب  مکاح  ّتنـس  اب  هک  تسا  هّوق  هب  ّتیلعف  زا  تشگزاب  صقن و 

کی رد  سفن  دّدعت  مزلتـسم  رما  نیا  دنک ، یم  ادیپ  قلعت  يرگید  هدنز  ندب  هب  ندب ، زا  ییادج  زا  سپ  سفن  میریذپب  هچنانچ  . 2 ( 1 .) دراد
تاـفانم تسا  تیـصخش  کـی  ياراد  هک  شیوـخ  زا  ناـسنا  ینادـجو  كرد  اـب  يزیچ  نـینچ  و  تـسا ، تیـصخش  رد  یگناـگود  ندـب و 

ناراکمتـس و يارب  يزیواتـسد  دـناوت  یم  دراد ، تافانم  شنیرفآ  ماظن  رب  مکاح  ّتنـس  اب  هکنیا  رب  هوـالع  خـسانت ، هب  هدـیقع  . 3 ( 2 .) دراد
هجیتن زین  ار  نامورحم  نامولظم و  یتخبدبو  نیشیپ ، تایح  یگتسراو  یکاپ و  لولعم  ار  شیوخ  یلعف  هافر  تّزع و  هک  ددرگ  ناتـسرپدوس 
تحت هعماج  رد  ار  اهیمدرمان  اهملظ و  دوجو  شیوخ و  تشز  لامعا  هلیـسو  نیدـب  و  دـننادب ! تایح  نیـشیپ  لـحارم  رد  ناـنآ  يراکتـشز 

: دـیامرف یم  هکنانچ  تسا  دـقتعم  تایح  عون  ود  و  توم ، عون  ود  طقف  ، زیخاتـسر زور  ات  ناسنا  يارب  نآرق  . 4 دننک . هیجوت  شیوخ  هطلس 
رد دـیزرویم  رفک  دـنوادخ  هب  هنوگچ  ( » 28/ هرقب () نوُعجُرت ِهیلِإ  َُّمث  ْمُکییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُمی  َُّمث  ْمُکاـیحَأَف  ًاـتاومَأ  ُْمْتنُکَو  ِهّللاـِب  َنوُرُفْکَت  َفـْیَک  )

، دنک یم  هدنز  ار  امش  رگید  راب  و  دناریم ، یم  ار  امش  سپـس  درک ، هدنز  ار  امـش  وا  دیدوب و  یحور ) یب  داسجا   ) ناگدرم امـش  هک  یلاح 
سپ ناسنا  هک  دنرادنپ  یم  خسانت  هب  نادقتعم  اریز  تسا  نشور  خسانت  نالطب  رب  هیآ ، تلالد  دیوش .» یم  هدـینادرگ  زاب  وا  يوس  هب  سپس 

زا سپ  هیآ  نیا  مکح  هب  هک  یتروص  رد  دوش ، رارکت  اهراب  تسا  نکمم  هلأسم  نیا  ددرگ و  یم  زاب  یگدـنز  نیمه  هب  رگید  راـب  گرم  زا 
دای هیآ  نخـس : هصالخ  ناهج . رد  ددـجم  یگدـنز  هن  تسا  تمایق  زیخاتـسر و  رد  یگدـنز  نامه  نیا  تسین و  شیب  تاـیح  کـی  گرم 

هفطن تروص  هب  هک  هاگنآ  : تایح . 2 حور . یب  تادوجوم  تروص  هب  ناسنا  توم : . 1 تسا : دقتعم  ناسنا  يارب  تایح  توم و 2   2 هدش ،
رد هک  یلاح  رد  تمایق . زور  رد  ندش  هدنز  ءایحا و  . 4 ندیناریم . هتاما و  . 3 دراذگ . یم  ناهج  نیا  رد  ماگ  لحارم  یط  زا  سپ  هدمآرد و 

مهد دصکی و  لصا  رگید . ناسنا  مسج  رد  هفطن ، قلعت  قیرط  زا  ای  داهن  ماگ  ناهج  نیا  هب  راب  اه  هد  ناسنا  تسا  نکمم  خسانت 
میهد : خساپ  لاؤس  ود  هب  هک  تسا  يرورض  خسانت ، زا  ثحب  نایاپ  رد 

--------------
، تسا نینج  هب  سفن  قلعت  هک  روبزم  ضرف  اب  نیاربانب  تفرگ ، دهاوخ  ّقلعت  لماک  ندب  هب  تمایق  رد  ناسنا  حور  هک  تشاد  هجوت  دیاب   . 1

. 9/10 نیهلأتملا ، ردص  رافسا ، متشه ; هلئسم  مراهچ ، لصف  مود ، دصقم  یلح ، همالع  دارملا ، فشک   . 2 دراد . نشور  توافت 
هب اهناسنا  زا  یخرب  نآ  ّیط  هتفرگ و  تروص  ییاهخسم  نیشیپ  ياهتما  رد  نآرق  حیرـصت  هب  لّوا : لاؤس  هحفص 195  -------------- 

تسا لطاب  خسانت  هچنانچ  (1 (.) 60/ هدئام () َریِزانَْخلا َو  َةَدَرِقلا  ُمُْهنِم  َلَعَج  َو  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  دـنا ، هدـمآ  رد  نومیم  كوخ و  تروص 
ندـب زا  ییادـج  زا  سپ  حور  خـسانت ، رد  اریز  دراد . یـساسا  قرف  یحالطـصا  خـسانت  اب  خـسم  خـساپ : تسا ؟ هتفاـی  ققحت  خـسم  هنوگچ 

یم رییغت  ندب  تروص  لکـش و  اهنت  هکلب  دوش ، یمن  ادج  ندب  زا  حور  خـسم ، رد  یلو  دریگ ، یم  قلعت  رگید  ندـب  ای  نینج »  » هب شیوخ ،
هب یناسنا  ماقم  زا  راکهبت  ناسنا  سفن  رگید ، ریبعت  هب  دربب . جنر  نآ  زا  هدـید و  ریزنخ  نومیم و  تروص  هب  ار  دوخ  راکهبت  ناسنا  ات  دـنک ،

نآرق هکیلاح  رد  دـندرک ، یمن  كاردا  ار  شیوخ  رفیک  جـنر و  هدـش  خـسم  ياهناسنا  دوب ، نینچ  رگا  هچ ، دـنک . یمن  لزنت  یناویح  ماـقم 
هک تسا  نیا  خسانت  تقیقح  :» دـیوگ یم  ینازاتفت  دروم  نیا  رد  ( 2 .) دـنک یم  فیرعت  راکهنگ  دارفا  تبوقع  و  لاکن »  » ناونع هب  ار  خـسم 

ندب لکش  هکنیا  هن  دریگ ، قلعت  اهنآ  هب  رگید ، ياهندب  رد  فرـصت  ریبدت و  روظنم  هب  ایند  نیمه  رد  ندب  زا  ییادج  زا  سپ  اهناسنا  سوفن 
حور ظفح  اب  هک  دنتسه  ییاهناسنا  هدش ، خسم  ياهناسنا  : » دیوگ یم  زین  یئابطابط  همالع  ( 3 «.) تسا نینچ  خسم  رد  هکنانچ  دوش ، ضوع 

خسم  زین  اهنآ  یناسنا  سفن  هکنیا  هن  دنا ، هدش  خسم  ًاتروص  يرشب 
--------------
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نیا سپ  (: 66/ هرقب ( ) َنیقَّتُْمِلل ًۀَـظِعوَم  َو  اهَْفلَخ  ام  َو  اهیْدَـی  َْنَیب  اِمل  ًـالاکَن  اـهاْنلَعَجَف   . ) 2 دوش . عوـجر  هیآ 166  فارعا ، هروـس  هـب  زین   . 1
. 3/337 ینازاتفت ، دصاقم ، حرش   . 3 میداد . رارق  نیقتم  يارب  يدنپ  نانآ و  فالخا  نیرصاعم و  يارب  یتبوقع  ار  ارجام 

هحفص 196  -------------- 
خـسانت هب  لوق  زا  هتفرگ  تأـشن  ار  تعجر  هب  لوـق  ناگدنـسیون  زا  یخرب  مود : لاؤـس  ( 1 «.) تسا هدیدرگ  لیدـبت  هنیزوب  سفن  هب  هدـش و 

ياملع رثکا  هدیقع  هب  تعجر ، تفگ ، میهاوخ  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  خساپ :  تسین ؟ خسانت  مزلتسم  تعجر  هب  داقتعا  ایآ  ( 2 .) دنا هتشادنپ 
دننام نانآ  تشگزاب  تشگ و  دنهاوخ  زاب  ناهج  نیا  هب  رگید  راب  نامزلا  رخآ  رد  رفک  نامیا و  لها  زا  يا  هدع  هک  تسا  نیا  هیماما ، هعیش 

لاس دصکی  زا  سپ  ْریَزُع  ندش  هدـنز  ناسب  ایو  ( 3) تفرگ یم  تروص  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترـضح  هلیـسو  هب  هک  تسا  ناگدرم  يایحا 
. داد میهاوخ  يرتشیب  حیـضوت  هراب  نیا  رد  تعجر  زا  ثحب  رد  ام  درادن و  خسانت  هلئـسم  هب  یطبر  چیه  تعجر ، هب  هدـیقع  نیا ،  ربانب  (. 4)

مهدزای دصکی و  لصا 
زیخاتسر ياه  هناشن  مئالع و  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  حرطم  ۀعاّسلا » طارـشا   » مان هب  يا  هلئـسم  نآرق ، زا  يوریپ  هب  املع ، نانخـس  رد 

یم تروص  شنیرفآ  ماظن  ندروخ  مه  هب  تمایق و  عوقو  زا  شیپ  هک  یثداوح  فلا ـ  دنوش : یم  میـسقت  عون  ود  هب  زیخاتـسر  مئالع  تسا .
قالطا اهدادخر  زا  مسق  نیا  هب  ًابلاغ  ۀعاسلا » طارـشا   » هملک دننک . یم  یگدـنز  نیمز  يور  رد  اهناسنا  زونه  اهنآ  عوقو  نامز  رد  دریذـپ و 

و قاقـشنا ، راـطفنا ، ریوکت ، ياـه  هروس  رد  اـهنآ  نیرتشیب  هک  ددرگ ، یم  شنیرفآ  ماـظن  ندروخ  مه  هب  هیاـم  هک  یثداوح  دوش ;ب ـ  یم 
تسا . هدش  رکذ  هلزلز 

--------------
. 259/ هرقب  . 4 . 49/ نارمع لآ   . 3 ص 377 . يرصم ، نیما  دمحا  مالسإلا ، رجف   . 2 . 1/209 یئابطابط ، نازیملا ،  . 1

هلآو هـیلع  هللا  یلــص   ) متاـخ ربماــیپ  تـثعب  . 1 زا : دــنترابع  لاـمجا  روـط  هـب  تـسخن  مـسق  مئــالع  هحفــص 197  -------------- 
/10ـ16 ;)4. ناخد  ) ظیلغ يدود  طسوت  نامسآ  ندش  هدیشوپ  /98ـ99 ;)3 . فهک ) جوجأم جوجأی و  دس  نتسکش  . 2(; 18/ دمحم () ملسو
رد یتسیاب  ار  مئـالع  نیا  لیـصفت  (. 82/ لـمن ) نیمز لد  زا  يا  هدـبنج  جورخ  /57ـ61 ;)5 . فرخز ( ) مالسلا هیلع   ) حیـسم ترـضح  لوزن 

، اهایرد هام ، دیشروخ ، یشاپورف  عاضوا و  رییغت  زا  لیصفتب  نآرق  زین  مود  مسق  ياه  هناشن  هرابرد  درک . وجتسج  ثیدح  ریـسفت و  ياهباتک 
یم دیدپ  يرگید  ماظن  دوش و  یم  هدیچیپ  مهرد  دوجوم  ماظن  راموط  هک  تسا  نیا  نآ  لامجا  و  هتفگ ، نخـس  نامـسآ  نیمز و  و  اههوک ،

( ِراّهَقلا ِدِحاولا  ِهّلل  اوُزََربَو  ُتاومَّسلا  َو  ِضرَألا  َریَغ  ُضرَألا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی  :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ،  یهلا  هّمات  تردـق  زا  يا  هولج  هک  دـیآ 
لـصا دـنوش . یم  رـضاح  دـنمتردق  ياـتکی  يادـخ  هاگـشیپ  رد  مدرم  و  دـنوش ، یم  نوگرگد  اهنامـسآ  نیمز و  هک  يزور  (: 48/ میهاربا )

مهدزاود دصکی و 
همه گرم  هیام  هک  يروص  خفن  فلا ـ  داد : دهاوخ  خر  تبون  ود  رد  هک  دـهد ، یم  شرازگ  روص » خـفن   » مان هب  يا  هثداح  زا  میرک  نآرق 

دهاوخب ;) ادخ  هک  سک  نآ  رگم  ) ددرگ یم  نیمز  نامسآ و  رد  نارادناج 
یم هکنانچ  دوش . یم  ( 1) یهلا هاگـشیپ  رد  نانآ  روضحو  ناگدرم  يایحا  ببـس  هک  يروص  خفن  هحفص 198 ب ـ  -------------- 

( َنوُرُْظنَی ٌماـِیق  ْمُه  اذِإَـف  يرخُأ  اـهیف  َخـُِفن  َُّمث  هّللا  َءاـش  ْنَـم  ّـالِإ  ِضرَـألا  ِیف  ْنَـم  َو  ِتاوـمَّسلا  ِیف  ْنَـم  َقِعَـصَف  روُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  : ) دـیامرف
رـسکی تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هکره  تسا ، هتـساوخ  ار  وا  ياـقب  يادـخ  هکنآ  زج  نآ ، رثا  ربو  دوش ، یم  هدـیمد  روـص  رد  (: 68/ رمز )
رـشحم هنحـص  رد  هتـساخرب و  گرم ) باوخ  زا   ) نامدرم ناهگان  دوش و  یم  هدیمد  روص  رد  رگید  راب  سپـس  دنوش ، یم  گرم  شوهدم 

َنِم َنوُـجُرْخَی  : ) دـیوگ یم  زیخاتـسر  زور  رد  اـهناسنا  رـشن  رـشح و  صوـصخ  رد  میرک  نآرق  دـندرگ . یم  دوـخ ) تشونرـس   ) رگ هراـظن 
مهدزیس دصکی و  لصا  دنیآ . یم  نوریب  اهربق  زا  هدنکارپ  ياهخلم  ناسب  ناگدرم  (: 7/ رمق ( ) ٌرِشَْتنُم ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ِثادجَألا 

نآرق و هک  تفای  دـهاوخ  ققحت  دـنچ  يروما  خزود  تشهب و  هب  دوروزا  لبق  تمایق ، هصرع  هب  اهنآ  دورو  ناگدرم و  ندـش  هدـنز  زا  سپ 
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نداد نامه  نآ  ياههار  زا  یکی  هک  دوش ، یم  یگدیـسر  صاخ  يا  هویـش  اب  دارفا ، لامعا  باسح  هب  . 1 تسا : هداد  ربخ  اهنآ  زا  ثیداـحا 
/13ـ14 .) ءارسا . ) تسا وا  تسد  هب  سکره  لامعا  همان 

--------------
هیآ 51 رد  روص  خـفن  تیعقاو  رگنایب  ( 53/ سی ( ) نوُرَـضُْحم اْنیَدـَل  ٌعیمَج  ْمُه  اذِإَف  ةدِـحاو  ًۀَْحیَـص  ّالِإ  َْتناک  ْنِإ  هکرابم ( هیآ  نیا  ربانب   . 1

کی زج  مود  روـص  هخفن  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  و  نُولِْـسنَی ) ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْـجَألا  َنِم  ْمُه  اذِإَـف  روُّصلا  ِیف  َخـُِفنَو  : ) دـیامرف یم  هک  تسا 
دوب . دنهاوخ  رضاح  ام  دزن  ناگمه  ناهگان  نآ  زا  سپ  هک  تسین ، دایرف 

، تسا سکعنم  روکذـم و  يو  ياـهراک  تشرد  زیر و  سکره ، لاـمعا  هماـن  رد  هـکنیا  زا  هتـشذگ  هحفص 199 2 . -------------- 
ادخ زا : دنترابع  یجراخ  ناهاوگ  دنهد . یم  تداهـش  وا  يویند  لامعا  رب  زیخاتـسر  زور  رد  یمدآ ، دوجو  لخاد  جراخ و  زا  زین  یناهاوگ 

و ق/18 ،)  ) یهلا ناگتشرف  (، 143/ هرقب  ) یمالسا تما  زا  یناگبخن  (، 41/ ءاسن  ) مالسا ربمایپ  (، 89/ لحن  ) تما ره  ربمایپ  (، 98/ نارمع لآ  )
(. /34ـ35 هبوت  ) لامعا دوخ  مسجتو  /20ـ21 ،) تلصف ، 24  / رون  ) ناسنا حراوج  اضعا و  زا : دنترابع  زین  یلخاد  ناهاوگ  /4ـ5 .) هلزلز  ) نیمز

قاقحتـسا هک  هچنآ  هب  ًاقیقد  سکره  دوش و  یم  اپرب  لدـع  ياهنازیم  میتفگ ، هچنآ  رب  نوزفا  اهناسنا ، لامعا  باسح  هب  یگدیـسر  يارب  . 3
اِهب و انیَتَأ  لَدْرَخ  ْنِم  ۀَّبَح  َلاقثِم  َناک  ْنِإ  َو  ًائیَـش  ٌسفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِۀَمایِقلا  ِموِیل  َطْسِقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دسر ، یم  دراد 

نزو هب  یتح  لمع  رگا  دوش . یمن  متس  یـسک  هب  هجوچیهب  میراد و  یم  اپرب  ار  لدع  ياهوزارت  تمایق  زور  (: 47/ ءایبنا () َنیبِساح اِنب  یفَک 
زور رد  هک  دوش  یم  هدافتسا  یمالسا  تایاور  زا  . 4 دنک . یم  تیافک  ام  یـسر  باسح  و  میروآ ، یم  باسح  هب  ار  نآ  دشاب ، زین  یلدرخ 

، تسا هدش  هتفگ  طارص  تایاور ، ناسل  رد  هاگرذگ ، نیا  هب  . دننک روبع  نآ  زا  دیاب  ناگمه  هک  دراد  دوجو  یمومع  یهاگرذگ  زیخاتـسر 
دنا . هتسناد  نآ  رب  رظان  زین  ار  ( 1) میرم هروس  هیآ 71ـ72  نارسفم  هک 

--------------
زا کیچیه  /71ـ72 :) میرم ( ) ًاّیثِج اهِیف  َنیِملاّظلا  ُرَذـَن  َو  اوَقَّتا  َنیذَّلا  یّجَُنن  َُّمث  ًاّیـضْقَم *  ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناـک  اـهُدِراوّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو   . ) 1

، میهد یم  تاـجن  ار  ناراـگزیهرپ  سپـس  تسا . دـنوادخ  یعطق  مکح  بلطم  نیاو  دوش ، یم  خزود )  ) نآ دراو  هکنیا  رگم  تسین  اـهامش 
شسرپ باتک  رد  ار  نآ  لیـصفت  هک  تسه  يرگید  رظن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مینک . یم  اهر  دنا ، هداتفارد  نآ  رد  وناز  هب  هک  ار  نارگمتـسو 

میدروآ . اه  خساپ  اه و 
زور رد  زین  . دنک یم  ریبعت  باجح »  » هب نآ  زا  نآرق  هک  دراد  دوجو  یلئاح  نایخزود  نایتشهب و  نایم  هحفص 200 5 . -------------- 

: دیامرف یم  هکنانچ  دنسانش ، یم  کی  ره  يامیس  زا  ار  نایخزود  نایتشهب و  هک  دنراد ، رارق  عفترم  يا  هطقن  رب  ییالاو  ياهناسنا  زیخاتـسر 
هـصرع دنلب  طاقن  رد  تسا و  یلئاحو  باجح  ود  نآ  نایم  (: 46/ فارعا () ْمُهامیـِسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارعَألا  یلَع  َو  ٌباجِح  امهَْنَیب  َو  )
فیرش يایصوا  ناربمایپ و  ام ، تایاور  مکح  هب  الاو ، ياهناسنا  نیا  دنسانش . یم  شیامیس  زا  ار  یصخش  ره  هک  دنراد  رارق  ینادرم  رشحم 

ءاول  » نآ هب  هک  ار  یمچرپ  ناهج  راگدیرفآ  دوش ، یم  نشور  دارفا  تشونرس  هدیسر و  نایاپ  هب  یـسرباسح  هک  ینامز  . 6 دنشاب . یم  نانآ 
تـشهب يوس  هب  ناـیتشهب  شیپاـشیپ  ترـضح  نآ  و  دـهد ، یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  تسد  هب  دـنیوگ  یم  « دـمحلا
فورعم رثوک  ضوح  هب  هک  هدـش  هداد  ربـخ  رـشحم  يارحـص  رد  یگرزب  ضوح  دوجو  زا  ددـعتم ، تاـیاور  رد  . 7 ( 1 .) دنک یم  تکرح 

تیب لها  ربمایپ و  هلیسو  هب  تّما ، ناراگتسر  و  دیآ ، یم  روبزم  ضوح  رانک  ناگمه  زا  لبق  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تسا ;
مهدراهچ دصکی و  لصا  دنشون . یم  بآ  نآ  زا  نیعمجا ـ  مهیلع  هّللا  مالس  مّرکم ـ 

تروص يدارفا  دروم  رد  تعافـش  دبای . یم  ماجنا  یهلا  نذا  هب  هک  تسا  تمایق  زور  رد  ناعفاش  تعافـش  یمالـسا ، مّلـسم  دیاقع  زا  یکی 
هب ناهانگ ، یخرب  هب  یگدولآ  دوجو  اب  هک ، دـنراد  ار  نآ  تیلباق  هدرکن و  عطق  لاعتم  يادـخ  نید و  اب  یلکب  ار  دوخ  دـنویپ  هک  دریگ  یم 

اهنآ  هب  ًالیذ  هک  هدش  هتفرگ  تنس  نآرق و  زا  تعافش  هب  هدیقع  دنوش . قح  تمحر  لومشم  رگید  راب  ناعفاش  تعافش  تکرب 
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--------------
295و 3/144 . ، 1/281 دمحا ، دنسم  ات 12 ; ثیداحا 1 باب 18 ، ج8 ، راونألا ، راحب   . 1

هحفص 201  -------------- 
: نآرق رد  تعافش  فلا ـ  مینک : یم  هراشا 

نذا و هب  نآ  ندوب  طونم  و  تعافـش ، لصا  هب  فیرـش  باتک  نیا  هدوب و  زیخاتـسر  زور  رد  تعافـش  لـصا  دوجو  زا  یکاـح  نآرق  تاـیآ 
یمن تعافش  ددنـسپ ، یم  ادخ  هک  یناسک  قح  رد  زج  ناعفاش  (: 28/ ءایبنا () یضَتْرا ِنَِمل  ّالِإ  َنوُعَفْشَی  الَو  :) دراد حیرـصت  دنوادخ ، ياضر 

رظن زا  ( دنوادخ ياضر  نذا و  اب  هتبلا   ) تعافش لصا  نیا  ربانب  (. 3/ سنوی () ِِهنْذِإ ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  عیِفَـش  ْنِم  ام  : ) دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  دننک .
هک دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  یخرب  زا  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  ناگدـننک  تعافـش  مینیبـب  لاـح  تسا . مّلـسم  یتـیعقاو  یعطق و  يرما  نآرق ،

َو ُءاشَی  ْنَِمل  ُهّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ّالِإ  ًائیَـش  ْمُُهتَعافَـش  ینُْغت  ِتاومّـسلا ال  یف  کَلَّم  ْنِّم  ْمَک  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دـنناعفاش ، زا  ناگتـشرف 
تیشم و هک  سک  نآ  دروم  رد  دنوادخ ، نذا  زا  سپ  زج  نانآ  تعافش  هک  دنتسه  اهنامسآ  رد  یناگتـشرف  رایـسب  هچ  (: 26/ مجن ( ) یضرَی
( ًادوُـمْحَم ًاـماقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع   ) هـیآ ریـسفت  رد  نارـسفم  دـشخب . یمن  دوـس  دریگ ، قـلعت  يو ) يراگتـسر   ) هـب یهلا  تیاـضر 

تعافـش ماقم  نامه  دومحم ، ماقم  زا  دوصقم  دـنیوگ  یم  دزیگنارب ، يا  هدیدنـسپ  ماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  هک  تسا  دـیما  (: 79/ ءارسا )
: تایاور رد  تعافش  ب ـ  ( 1 .) تسا مالسا  ربمایپ  يارب 

هب هک  تسا  هدـش  لقن  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تعافـش  هرابرد  يرایـسب  تایاور  زین  ثیدـح  بتک  رد  نآرق ، زا  هتـشذگ 
مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

--------------
. 10/549: نایبلا عمجم  :13/191ـ192 ; نازیملا  . 1

ریابک نابکترم  صوصخم  نم  تعافش  (: 1 «) یتّمُأ نم  رئابکلا  لهأل  یتعافش  اّمنإ  : » دیامرف یم  ربمایپ  هحفص 202 1 . -------------- 
هک هداد  هدعو  نآرق  رد  ًاتحارص  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هتـسناد  ریابک  نابکترم  صوصخم  ار  تعافـش  هکنیا  تلعًارهاظ  دشاب . یم  متما  زا 
یم زین  . 2 تسین . نآ  لاثما  تعافش و  هب  يزاین  رگید  /31)و  ءاسن ) دیـشخب دهاوخ  ار  اهنآ  دنزرو ، بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  اهناسنا  هاگره 

اطعا نم  هب  تبهوم  جـنپ  دـنوادخ  بناج  زا  (: 2 «) هّللاب كِرـُشی  نمل ال  یهف  یتّمُأل  اُهتْرَخّداف  ۀعافّـشلا ، ُتیطعُأ  ًاسمخ و  ُتیطعُأ  : » دـیامرف
هب هک  دوب  دـهاوخ  یناـسک  ّقح  رد  نم  تعافـش  ما . هدرک  هریخذ  متما  يارب  ار  نآ  هک  هدـش ، هداد  تعافـش  نم  هب  ( هلمج نآ  زا   ) و هدـش ،
زین و  ءادهشو ) نادنمشناد  نیموصعم و  همئا  دننام   ) ربمایپ زا  ریغ  رـشحم  زور  ناعفاش  ّتیوه  زا  یهاگآ  نابلاط  دنزرویمن . كرـش  دنوادخ 

ـ  تعافـش هب  داقتعا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًانمـض ، دـننک . عوجر  ثیدـح  مالک و  دـیاقع و  ياهباتک  هب  یتسیاب  اـهنآ  ناگدـنوش  تعاـفش 
هار هب  یگدوشخب ، دیما  هب  هدرمـش و  يدیما  هنزور  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دوش ، هانگ  رب  دارفا  يّرجت  هیام  دـیابن  هبوت ـ  یلوبق  هب  داقتعا  نوچمه 
هب تشگزاب  رکف  هب  هاگچیه  هجیتن  رد  دنرادنپ و  یم  هتـشذگ  رـس  زا  ار  بآ  حالطـصا ، هب  هک  دنـشابن  نادیمون  ناسبو  دندرگ ، زاب  حیحص 

ربانب و  تسا ، ناراکهنگ  زا  یخرب  یگدوشخب  تعافـش ، زراب  رثا  هک  دوش  یم  نشور  نینچمه  هتـشذگ  نایب  زا  دـنتفا . یمن  حیحـص  قیرط 
تعافش  هجرد  عیفرت  هب  رصحنم  نآ  ریثأت  نیا 

--------------
، دمحا دنسم  ; 1/42، يراخب حیحص  ثیدح  هناگجنپ ، باوبا  قودص ، خیـش  لاصخ   . 2 . 3/376 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  قودص ، خیـش   . 1

. 1/301
هحفص 203  -------------- 

مهدزناپو دصکی  لصا  ( 1 .) تسین دنا ، هتفگ  هلزتعم ) دننام   ) یمالسا قرف  زا  یخرب  هک  ناگدنوش ،
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قح یـسک  هدوب و  یمالـسا  مّلـسم  دـیاقعزا  یهلا » نذا  بوچراچ  رد  ترخآ  رد  تعافـش  لصا   » هب داقتعا  میدـش  روآدای  هک  روط  ناـمه 
بلط ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نوچ  یناعفاش  زا  زین ، ایند  نیا  رد  ناوت  یم  ایآ  هک  دید  دیاب  لاح  درادن . ار  نآ  رد  هشدـخ 

دنعًاهیجو ای   ) نک تعافـش  نم  قح  رد  ادـخ  دزن  یمارگ ، لوسر  يا  دـیوگب : ناسنا  هک  تسا  تسرد  ایآ  ریبعت ، رگید  هبو  دومن ، تعاـفش 
همین زا  اهنت  تسا و  هتشاد  رارق  ناناملسم  همه  قافتا  دروم  متشه  نرق  ات  رما ، نیا  ّتیعورشم  تفگ : دیاب  خساپ  رد  هّللا ؟) دنع  انل  عفشإ  هّللا 

يوبن و ربتعم  ثیداحا  ینآرق ، تایآ  هکیلاح  رد  دنتسنادن ، زیاج  ار  نآ  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  نآ  اب  دارفا  زا  يدودعم  دعب  هب  متشه  نرق 
تساوخرد و  تسا ، دارفا  ّقح  رد  نانآ  ياعد  نامه  ینعم ، رد  ناعفاش ، تعافش  اریز  دهد . یم  یهاوگ  نآ  زاوج  رب  نیملسم  هرمتسم  هریس 

زا سابع  نبا  هک  یثیدح  زا  تسا . نسحتسم  زیاج و  يرما  ّگش  نودب  ملسو ـ ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  دسر  هچ  نمؤم ـ  درف  زا  اعد 
هاگره : » تسا نارگید  قح  رد  وا  ياعد  نمؤم ، تعافـش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشورب  دنک  یم  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

هک تسا  مّلـسم  هچ ، (. 2 « ) دریذـپ یم  وا  قح  رد  ار  نانآ  تعافـش  ادـخ  دـنرازگب  زامن  وا  هزانج  رب  دّـحوم  نمؤم  لهچ  دریمب و  یناملـسم 
رب  زامن  هماقا  ماگنه  هب  نمؤم  لهچ  تعافش 

--------------
ًـالجر ال نوعبرأ  هتزاـنج  یلع  موقیف  توـمی  ملـسم  لـجر  نم  اـم   . 2 رگید . یمـالک  بـتک  و  ،ص 54 ، دـیفم خیـش  تالاقملا ، لـئاوأ   . 1

(. 3/54 ملسم ، حیحص   ) هیف هّللا  مهعّفش  ّالإ  ًائیش ، هّللاب  نوکرشی 
هحفص 204  -------------- 

تایح نامز  رد  ترـضح  نآ  زا  ربمایپ  هباحـص  هک  مینیب  یم  خـیرات ، قاروا  هب  يرورم  اـب  تسین . يزیچ  وا  قح  رد  ناـنآ  ياـعد  زج  ّتیم ،
تمایق زور  رد  مدرک  تساوخرد  ربمایپ  زا  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يذمرت  دندرک . یم  تعافـش  تساوخرد  ناشیا 
تیعقاو هکنیا  هب  هجوت  اب  ( 1 .) طارص رانک  رد  دومرف : منک ؟ ادیپ  ار  امـش  اجک  متفگ : وا  هب  درک . مهاوخ  نینچ  دومرف : ربمایپ  دنک . متعافش 

دروآ تسد  هب  نآرق  دوخ  زا  ناوت  یم  ار  ایبنا  رصع  رد  رما  نیا  زا  ییاه  هنومن  عوقو  ، تسین عیفش  زا  اعد  تساوخرد  زج  يزیچ  عافـشتسا ،
زین بوقعی  ترـضح  دنک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  دـنوادخ  زا  دنتـساوخ  ردـپ  زا  ناشملاظم ، ندـش  شاف  زا  سپ  بوقعی ، نادـنزرف  . 1 : 

یمالـسا تما  زا  يدارفا  هاگره  دیامرف : یم  میرک  نآرق  . 2 ( 2 .) درک لمع  دوخ  رّرقم  دعوم  رد  هدـعو  هب  تفریذـپ و  ار  نانآ  تساوخرد 
هدرک رافغتسا  نانآ  دوخ  هاگنآ  دنک ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  نانآ  يارب  دنهاوخب  وا  زا  هدمآ و  ربمایپ  دزن  دنا ، هدرک  متـس  دوخ  قح  رد  هک 

(3 .) دـنک یم  نانآ  لـماش  ار  دوخ  تمحر  دریذـپ و  یم  ار  ناـش  هبوت  دـنوادخ  دـهاوخ ، شزرمآ  یهلا  هاـگرد  زا  ناـنآ  يارب  زین  ربماـیپ  و 
یچیپرـس دنک ، رافغتـسا  امـش  قح  رد  ات  دیهاوخب  ربمایپ  زا  دییایب و  دوش  یم  هتفگ  نانآ  هب  هاگره  دـیامرف : یم  نیقفانم  هرابرد  نینچمه  .3

رابکتسا  دننک و  یم 
--------------

یف ءاج  ام  باـب  ، 4/42 يذـمرت ، ننـس   ) طارـصلا یلع  لاقف  کبلطأ ؟ نیأف  تلق  لعاف ، انأ  لاقف  ۀـمایقلا  موی  یل  عفـشی  نأ  ّیبنلا  ُتلأس   . 1
ْمُّهنَأ َْول  َو  : ) 64/ ءاسن  . 3 ّیبَر .) ْمَُکلُرِفْغَتْـسَأ  َفوَس  َلاق  َنیئِطاخ * اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  انل  رفْغتـسا  انابَأ  ای  اُولاـق  : ) 97/ فسوی  . 2 طارصلا .) نأش 

ًامیحَر .) ًاباّوت  َهّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤاج  ْمُهسُْفنَأ  اوُمَلَظْذِإ 
هحفص 205  -------------- 

رابکتـسا قافن و  هناشن  تسا ، ناسکی  تعافـش  بلط  اب  ًاتّیهام  هک  ربمایپ ، زا  رافغتـسا  بلط  زا  ضارعا  هچناـنچ  تسا  یهیدـب  ( 1 .) دنزرویم
تابثا رضاح ، ثحب  رد  ام  دوصقم  هک  اجنآ  زا  ًانمـض  دوب . دهاوخ  یهلا  هاگـشیپ  رد  عوضخ  نامیا و  هناشن  زین  نآ  نداد  ماجنا  ًاعبط  دشاب ،

دوش ضرف  رگا  یتح  دنز ; یمن  دصقم  هب  يررض  تایآ ، نیا  رد  عیفش  صخش  ندوبن  هدنز  تسا ، تعافش  تساوخرد  تیعورشم  زاوج و 
كرـش ناگدنز  زا  تعافـش  تساوخرد  رگا  اریز  تسین . دوصقم  هب  ّرـضم  زاب  تاوما ، هن  هدش  دراو  ناگدنز  دروم  رد  طقف  تایآ  نیا  هک 
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هک يزیچ  اهنت  هدوبن و  كرـش  دیحوت و  كالم  عیفـش ، توم  تایح و  نوچ  دوب ، دهاوخن  كرـش  زین  ّتیم  زا  نآ  تساوخرد  ًاعبط  دشابن ،
روبزم و طابترا  دوجو  لـسوت ، ثحبم  رد  اـم  هک  دـشاب ، یم  اـهنآ  ییاونـش  تسا  يرورـض  هسدـقم  حاورا  زا  تعافـش  تساوخرد  ماـگنه 
اب یهلا ، يایلوا  ناربمایپ و  زا  نادـحوم  نانمؤم و  نتـساوخ  تعافـش  هک  دومن  هجوت  دـیاب  اجنیا  رد  درک . میهاوخ  تباـث  ار  نآ  يدـنمدوس 

یهلا ياـیلوا  زا  یـساسا ، بلطم  ود  هب  ناـعذا  اـب  نادّـحوم ، اریز  . دراد نیداـینب  تواـفت  شیوخ  ياـهتب  زا  ناتـسرپ  تب  نتـساوخ  تعاـفش 
ُۀَعافَّشلا ِهّلل  ُْلق  : ) دـیامرف یم  هکناـنچ  وا ، راـیتخا  رد  ادـخ و  صوصخم  تسا  یماـقم  تعافـش ، ماـقم  . 1 دـننک : یم  تعافـش  تساوخرد 

تعافش ّقح  يو  نذا  نودب  هک  تسیک  ِِهنْذِِإب ؟ ) ّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم   :) ایو تسادخ ، ِنآ  زا  ًامامت  تعافش ، وگب  (: 44/ رمز () ًاعیمَج
ناگدنب  دننک ، یم  زارد  نانآ  يوس  هب  اجتلا  تسد  نادّحوم  هک  یناعیفش  . 2 دشاب ؟ رثؤم  لوبقم و  شتعافش  هتشاد و 

--------------
(. 5/ نیقفانم ( ) َنوِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهْتیَأَر  َو  ْمُهَسؤُر  اوََّول  ِهّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَولاعَت  ْمَُهل  َلیق  اذِإ  َو   . ) 1

هحفص 206  -------------- 
یـساسا توافت  طرـش ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  دسر . یم  تباجا  فدـه  هب  ناشیاعد  یهلا ، هاگرد  رد  بّرقت  ساپ  هب  هک  دنتـسه  ادـخ  صلخم 

لئاق یطرش  دیق و  عون  چیه  اهنآ  تعافـش  ذافن  يارب  ناکرـشم  ًالوا : ددرگ : یم  نشور  تعافـش  رما  رد  تثعب  رـصع  ناکرـشم  اب  نادّحوم 
ار تعافـش  ماقم  نآرق ، دومنهر  هب  نادّـحوم ، هکیلاـح  رد  تسا ! هدرک  ضیوفت  رک  روک و  ياـهتب  هب  ار  دوخ  قح  ادـخ  ییوگوت  دـندوبن ;

ياهدوبعم ربمایپ  رصع  ناکرـشم  ًایناث : دنناد . یم  یهلا  ياضر  نذا و  هب  طونم  ار ،  نیعفاش  تعافـش  شریذپ  هتـسناد و  ادخ  ِنآ  زا  هرـسکی 
تیهولا تیبوبر و  زا  یمهس  ناجیب ، تادوجوم  نیا  هک  دندرک  یم  لایخ  تهافس  رس  زا  هتـشادنپ  ههلآ ! بابرا و  ار  شیوخ  ِتخاس  ْتسد 

: هک دنّمنرتم  مالک  نیا  هب  هتـسویپ  هدرمـش و  ادـخ  هتـسراو  ناگدـنب  ار  ناماما  ناربمایپ و  نادـحوم ، هکنآ  لاح  دـنراد ! هدـهع  رب  ار  یتسه 
یهاوخ تعافـش  هک  یتایآ  هب  لالدتـسا  نیا ، ربانب  اجک !؟ ات  تسا  اجک  زا  هر  تواـفت  نیبب  «. نیِحلاّـصلا ِهّللا  ِداـبِع   »... و ُُهلوُسَر » َو  ُهُدـْبَع  »...

لصا دوب .  دهاوخ  اجبان  تخس  یـسایق  هیاپ و  یب  ًالماک  يا  هطلغم  ، یهلا ءایلوا  زا  تعافـش  بلط  یفن  رب  دنک  یم  یفن  ار  اهتب  زا  ناکرـشم 
مهدزناش دصکی و 

زا ًاّدج  راکهنگ  ناسنا  هک  ینامز  تسا . راکهنگ  ناگدنب  يور  هب  هبوت  ِرد  ندوب  زاب  يوامس ـ  عیارـش  مامت  هکلب  یمالـسا ـ  میلاعت  هلمج  زا 
یم میمصت  بلق  میمص  زا  و  دزاس ، یم  رپ  وا  هاگرد  هب  عّرـضت  دنوادخ و  هب  هجوت  ار  وا  حور  ياضف  هدش ، مدان  هداد  ماجنا  هک  یتشز  راک 

نایب  يریسفت  یمالک و  بتک  رد  هک  یطیارش  اب  ار ، وا  هبوت  زین  نابرهم  دنوادخ  ددرگن ، اوران  لمع  نآ  درگ  رگید  هک  دریگ 
هحفص 207  -------------- 

هب یگمه  نامیا ، اـب  دارفا  يا  (: 31/ رون ( ) َنوِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُملا  َهُّیَأ  ًاعیمَج  هّللا  یلإ  اُوبُوتَو  : ) دیامرف یم  نآرق  دریذـپ . یم  تسا ، هدـش 
زاب دننک  یم  روصت  دنتـسین  هاگآ  تعافـش  هب  داقتعا  هبوت و  یتیبرت  راثآ  زا  هک  یناسک  دیوش . راگتـسر  هک  دـشاب  دـیدرگ ، زاب  ادـخ  يوس 

ره اهناسنا ، زا  يرایـسب  هک  دـنلفاغ  هتکن  نیا  زا  نانآ  هکیلاح  رد  تسا ! هانگ  هب  نانآ  قیوشت  یعون  ناراکهنگ ، يور  هب  ود  نیا  باب  ندـش 
هدرکان : » دشاب هدیدرگن  هانگ  درگ  شیوخ  رمع  لوط  رد  هک  دوش  یم  تفای  یناسنا  رتمک  و  دنناهانگ ، زا  یخرب  هب  هدولآ  یلکـش ، هب  کی 

زا رمع ، هیقب  رد  دنا  هدامآ  هک  یناسک  دشابن ، زاب  دارفا  يور  هب  تعافـش ) (و  هبوت باب  هچنانچ  نیاربانب ، .»؟ وگب تسیک  ناهج  نیا  رد  هنگ ،
میا هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  تلع  هب  یتسیاب  هرخألاب  ام  دنیوگ : یم  دوخ  اب  دـنریگ ، شیپ  رد  ار  یکاپ  تراهط و  هار  هتـسج و  يرود  هانگ 

عورـشمان ياهتذـل  شوغآ  رد  رتشیب  مینکن و  اضرا  ار  دوخ  یناسفن  تاـیّنمت  زین  رمع  هدـنامیقاب  رد  ارچ  سپ  میتفا ; خزود  هب  مینیبب و  رفیک 
یم شیوخ  ماک  هب  راو  اهدژا  ار ، اهناسنا  دـیاشگ و  یم  ناـهد  یهلا  تمحر  زا  سأـی  هاـچ  هبوت ، باـب  ندـش  هتـسب  اـب  هنوگنیدـب ، !؟ میزغلن

ناققحم نید و  نایاوشیپ  هک  دراد  یطیارـش  مالـسا  رد  هبوت  شریذـپ  مینادـب  هک  دوش  یم  رتنـشور  ینامز  هبوت ، لصا  تبثم  راـثآ  دـناشک .
ِهِـسْفَن یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  :) دـیامرف یم  نینچ  هبوت  باـب  رد  نشور  حیرـص و  نآرق ، دـنا . هتفگ  نخـس  اـهنآ  هراـبرد  لیـصفتب  یمالـسا  مولع 
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شیوخ رب  ار  تمحر  امـش  راگدرورپ  (: 54/ ماعنا ( ) ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّنِإف  َحَلـصَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  ۀـلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َۀَـمْحَّرلا 
دنوادـخ دـشوک ، حالـصا  هب  هدرک و  هبوـت  نآ  زا  سپـس  دـهد ، ماـجنا  يدـب  راـک  تلاـهج  يور  زا  امـش  زا  یکی  رگا  تسا . هتـشاد  رّرقم 

تسا . نابرهم  هدنزرمآ و 
مهدفه دصکی و  لصا  هحفص 208  -------------- 

ْلَمْعَی ْنَمَف  : ) دـیامرف یم  نآرق  دـید . دـهاوخ  ار  دوخ  کین  لامعا  شاداپ  زیخاتـسر  زور  رد  یناسنا  ره  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  لقن  لقع و 
ُهَیْعَـس َّنَأ  َو  :) دـیامرف یم  زین  دـید . دـهاوخ  ار  نآ  دـهد  ماجنا  کین  راک  يا  هّرذ  نزو  هزادـنا  هب  سکره  (: 7/ هلزلز ( ) ُهَرَی ًاْریَخ  ةَّرَذ  َلاـْقثِم 

. دوش یم  هداد  شاداپ  لماک  روط  هب  سپس  هتشگ و  دوهشم  ًاعطق  وا  شالت  یعـس و  /40ـ41 :) مجن () یفوَألا ءازَجلا  ُهازُْجی  َُّمث  يُری *  َفوَس 
بکترم هک  یناـسک  تسناد  دـیاب  لاـح  نیعرد  درب . یمن  نیب  زا  ار  يو  کـین  لاـمعا  یمدآ ، تشز  لاـمعا  هک  دـیآ  یمرب  قوف  تاـیآ  زا 

هجیتن رد  دنوش و  یم  لمع  طبح  راتفرگ  دنریگ ، یم  شیپ  رد  دادترا  هار  ای  دندرگ  یم  كرـش ) ای  رفک و  ریظن   ) صاخ ناهانگ  زا  یـضعب 
ٌِرفاک َوُه  َو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو  :) دیامرف یم  هکنانچ  دندرگ ، یم  يدبا  باذع  راتفرگ  ترخآ  رد  هدش و  هابت  ناشکین  لامعا 

شیوـخ نید  زا  امـش ، زا  سکره  (: 217/ هرقب ( ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَو  ةَرِخآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَح  َکـِئلوُأَف 
اب دوب . دـنهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  يارب  ناسک  هنوگ  نیا  و  ددرگ ، یم  هابت  ترخآ  ایند و  رد  يو  لامعا  دریمب ، تلاح  ناـمه  هب  ددرگرب و 

ریاظن دادترا و  تروص  رد  رگم  دنیب ، یم  ار  دوخ  دـب  کین و  ياهراک  شاداپ  رگید  يارـس  رد  ینامیا  اب  ناسنا  ره  میتفگ ،  هچنآ  هب  هجوت 
، هک تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  همتاخ  رد  تسا . هدـش  دادـملق  اهناسنا  کین  لاـمعا  طـبح  يدوباـن و  هیاـم  تنـس  باـتک و  رد  هک  نآ 
زا یلو  تسا ، هداد  رفیک  دیعو »  » زین دب  ياهراک  هرابرد  ًالباقتم  هداد و  شاداپ  هدـعو »  » نانمؤم هب  کین  ياهراک  هرابرد  دـنوادخ  دـنچره 
اما تسا . حیبق  نآ  زا  فّلخت  تسا و  یلقع  لصا  کی  هدعو  هب  لمع  موزل  هچ ، دنراد . قرف  مه  اب  دیعو ـ هدعو و  ود ـ  نیا  لقع  مکح  رظن 

هحفص 209  -------------- 
درادن یعنام  چیه  يورنیزا  درذگب . دوخ  قح  زا  دـناوت  یم  وا  و  تسا ، هدـنهد  رفیک  قح  نداد  رفیک  نوچ  تسین ، نینچ  دـیعو »  » دروم رد 

زا یخرب  نآرق  رد  ( 1 .) دـنیوگ یم  ریفکت »  » نآ هب  حالطـصا  رد  هک  دـناشوپب  ار  دـب  ياهراک  تاعبتو  یتشز  کین ، ياهراک  زا  یخرب  هک 
ْنِإ :) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا . گرزب  ناهانگ  زا  صخـش  بانتجا  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدـش ، هدرمـش  دـب  لاـمعا  ریفکت  هیاـم  کـین  لاـمعا 

ام دــییوج  يرود  گرزب  ناـهانگ  زا  هچناـنچ  (: 31/ ءاسن () ًاـمیرَک ًـالَخْدُّم  ْمُْکلِخْدـُنَو  ْمُِکتائّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنوَْهُنت  اـم  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَْجت 
زین هریغ  و  ( 3) یناهنپ هقدص  (، 2) هبوت نوچمه  یلامعا  مینک . یم  دراو  يدـنمجرا  هاگیاج  هب  ار  امـشو  میناشوپ  یم  ار  ناتکچوک  ناهانگ 

مهدجیه  دصکی و  لصا  دنتسه . يرثا  نینچ  ياراد 
شزرمآ و هار  تسا ـ  نشور  دیحوت »   » رون هب  ناشناج  هک  راکهنگ ـ  نانمؤم  رب  و  تسا ، نارفاک  هژیو  ْخزود  باذع  رد  یگنادواج  دولخ و 

دَقَف ِهّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَمَو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  ِِهب و  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِإ  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسین ، هتـسب  شتآ  زا  جورخ 
دزرمآ ;و یم  دـهاوخب  هک  سکره  دروم  رد  ار  رگید  ناهانگ  یلو  دزرمآ ، یمن  ار  كرـش  زگره  دـنوادخ  (: 48/ ءاسن () ًامیِظَع ًاْمثِإ  يرَْتفا 
( كرش يانثتسا  هب   ) ناهانگ همه  شزرمآ  ناکما  زا  ًاحیرص  هک  قوف ، هیآ  تسا . هدش  یگرزب  هانگ  بکترم  دزرو  كرـش  ادخ  هب  سکره 

هبوت  نودب  هک  تسا  ییاهناسنا  ءوس  لامعا  هب  رظان  کشیب  دهد ، یم  شرازگ 
--------------

. 271/ هرقب  . 3 . 8/ میرحت  . 2 هلئسم 7 . دصقم 6 ، ص413 ، دارملا ، فشک   . 1
هحفص 210  -------------- 

قرف وا  ریغ  كرـشم و  ناـیم  هیآ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  و  دوش ، یم  هدوشخب  كرـش ـ  یتـح  ناـهانگ ـ  همه  هبوت ، تروص  رد  اریز  دـنریم . یم 
دـشاب كرـشم  یناسنا  نینچ  رگا  هک  تسا  نشور  دـنورب . ایند  زا  هبوت  نودـب  هک  تسا  یناسک  شزرمآ  زا  یکاح  مییوگب  دـیاب  هدراذـگ ،
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( ءاشی نمل   ) دیق اب  هکلب  یعطق ، روط  هب  هن  اّما  دراد ; دوجو  ترفغم  دیون  دیما و  وا  هرابرد  دشاب  كرـشم  ریغ  رگا  یلو  دوش ، یمن  هدوشخب 
( تسا یهلا  هعـساو  تمحر  رگنایب  هک  ) هتـشذگ هیآ  رد  ءاشی ) نمل   ) دیق دریگ . قلعت  يو  شزرمآ  هب  یهلا  تیـشم  هدارا و  هک  یـسک  ینعی 
 . دـنک یم  صیرحت  بیغرت و  گرم ـ  زا  لبق  هبوت  رطخ ـ  زا  يریگـشیپ  يوس  هب  ار  نانآ  هتـشادهگن و  اجر »  » و فوخ »  » نیب ار  ناراکهنگ 

ماما دـهد . یم  قوس  ولج  هب  ار  وا  تیبرت ، میقتـسم  طارـص  رب  يّرجت ، »  » و سأی »  » هاگترپ ود  زا  ندرک  رود  اب  ار  ناسنا  روبزم ، هدـعو  اذـل ،
ار كرشم  رفاک و  زج  دنوادخ  ِكرّشلاو : ۀلالضلا  لهأو  دوحجلاو  رفکلا  لهأ  ّالإ  راّنلا  یف  ُهّللا  دّلخی  الو  :» دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) مظاک

َلاْقثِم ْلَمْعَی  ْنَمَف  :) دیامرف یم  هکنانچ  تفرگ  دهاوخ  هرهب  دوخ  کین  لامعا  شاداپ  زا  ماجنارـس  و  تشاذـگ » دـهاوخن  شتآ  رد  هنادواج 
مهدزون دصکی و  لصا  (. 1 ( ) 7/ هلزلز () ُهَرَی ًاریَخ  ةَّرَذ 

رب تایاور  هدوب ، دوجوم  نونکا  مه  خزود ، تشهب و  دیامرف : یم  دـیفم  خیـش  دـندوجوم . زین  نونکا  مه  خزود ، تشهب و  هک  میدـقتعم  ام 
خزود تشهب و  یلعف  دوجو  رب  يا  هنوگ  هب  زین  نآرق  تاـیآ  (. 2) دنراد رظن  قافتا  بلطم  نیا  رب  هعّرـشتم  دـنهد و  یم  یهاوگ  اهنآ  دوجو 

يوْأَملا ) ُۀّنَج  اهَْدنِع  یهَْتنُْملا *  ِةَرْدِس  َْدنِع  يرخُأ *  ًَۀلَْزن  ُهآَر  ْدََقلَو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  دهد ، یم  یهاوگ 
--------------

ص 141 . تالاقملا ، لئاوأ   . 2 ثیدح 1 . باب 27 ، ج8 ، راونألا ، راحب   . 1
هحفص 211  -------------- 

، رگید ياج  رد  تسا . نآ  دزن  « يوأملا ۀنج   » هک يا  هردس  دـید ; یهتنملا » ةردـس   » دزن رد  رگید  راب  ار  یحو  هتـشرف  ربمایپ  /13ـ15 :) مجن )
، تسا هدـش  هدامآ  نارفاـک  يارب  خزود  ناراـگزیهرپ و  يارب  تشهب  هک  دـنک  یم  مـالعا  نارفاـک ، ناـنمؤم و  هب  رادـشه  دـیون و  ماـقم  رد 

یّتلا َراّنلا  اوُقَّتاَو  : ) دزاس یم  ناشن  رطاـخ  زین  خزود  دروم  رد  و  ( 133/ نارمع لآ  ( ) َنیقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  : ) دـیامرف یم  تشهب  دروم  رد  هکنانچ 
تـسد هب  تایآ  یخرب  زا  اهنت  و  تسین ، نشور  ام  رب  ًاقیقد  خزود  تشهب و  هاـگیاج  لاـح ،  نیع  رد  (. 131/ نارمع لآ  ( ) َنیِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ 

(. 22/ تایراذ () َنوُدَعُوت امَو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  :) دیامرف یم  هک  نانچ  دراد ، رارق  الاب  تمسق  رد  تشهب  هک  دیآ  یم 
هحفص 213  هحفص 212  -------------- 

 ... لسوتو و هیقت  تعدب و  رفک و  نامیا و  مهن : شخب 

مهن شخب 
تعدب  رفکو و  نامیا 

هحفص 214  ادبو و -------------- ...  لسوتو  هیقتو 
متسیبو دصکی  لصا  هحفص 215  -------------- 

ـ  زین عراز  هب  اذل  ، تسا ندناشوپ  يانعم  هب  رفک »  » قیدـصت و يانعم  هب  تغل ، رد  نامیا ،» . » تسا یمالک  مهم  ياهثحب  زا  رفک  نامیا و  ّدـح 
تینادـحو هب  داـقتعا  مـالک ، دـیاقع و  حالطـصا  رد  ناـمیا  زا  دوصقم  یلو  دوـش . یم  هتفگ  رفاـک  دـناشن ـ  یم  نیمز  لد  رد  ار  مدـنگ  هک 

یلص  ) متاخ ربمایپ  تلاسر  هب  نامیا  هتبلا  و  تسا ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) متاخ ربمایپ  تلاسر  تمایق و  زور  نتـشاد  رواب  و  دنوادخ ،
رشب يارب  یهلا  ماکحا  میلاعت و  زا  مالسا  ربمایپ  هک  هچنآ  نیـشیپ و  ینامـسآ  بتک  ناربمایپ و  توبن  هب  ناعذا  لماش  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا 

ُمِِهبوـُُلق ِیف  َبَتَک  َکـِئلوُأ  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هکناـنچ  تسا ، ناـسنا  بلق  ناـمه  ناـمیا  یعقاو  هاـگیاپ  دوـش . یم  زین  تسا ، هدروآ 
ربارب رد  هک  ینانیـشن  هیداب  هرابرد  زین  تسا . هدرک  تبث  ناـشاهلد  رد  ار  ناـمیا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  (: 22/ هلداجم () َنامیِإلا

( ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناـمیِإلا  ِلُخْدَـی  اَّـمل  َو  :) دـیامرف یم  تسا ، یلاـخ  ناـمیا  غورف  زا  ناـشاهلد  یلو  هداـهن  رـس  رب  میلـست  تسد  مالـسا ، تردـق 
ای نابز  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  درف ، کی  نامیا  هب  مکح  هتبلا  یلو  تسا . هدشن  دراو  امش  بولق  رد  نامیا  زونه  (: 14/ تارجح )
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یم هکنانچ  دش ، دهاوخن  وا  نامیا  هب  مکح  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دیامنن . راکنا  ار  دوخ  رواب  لقاال  ای  دـنک و  راهظا  ار  نآ  رگید ، قرط 
دندرک . راکنا  دنتشاد  نیقی  نآ  هب  هکنآ  اب  ار  ادخ  تایآ  (: 14/ لمن ( ) ْمُهُسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْساَو  اِهب  اوُدَحَجَو  :) دیامرف

ای و  تمایق ، زور  ای  لاعتم ،  قح  تینادـحو  یناسنا  هاگره  ددرگ . یم  نشور  زین  رفک  دـح  ناـیب  نیا  اـب  هحفص 216  -------------- 
نییآ تاملسم  زا  یکی  راکنا  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  رفک  هب  موکحم  ًامّلسم  دنک ، راکنا  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلاسر 
مرکا ربمایپ  دزاس . یم  رفک  هب  موکحم  ار  یمدآ  دشاب ، تلاسر  راکنا  مزلتـسم  نشور  روط  هب  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

دش روآدای  داد و  وا  تسد  هب  یمچرپ  درک ، یم  هناور  ربیخ  عالق  حتف  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  هاگنآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
اب دربن  دـح  : تفگ درک و  ربمایپ  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماگنه  نیا  رد  ددرگ . یم  زاب  هدرک و  حـتف  ار  ربیخ  نیا  مچرپ  نیا  بحاـص  هک 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ًادّمحم ّنا  َو  هّللا  ّالِإ  هلِإ  ْنأ ال  اودهْـشَی  یّتَح  ْمُْهِلتاق  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ؟ تسیچ نانآ 
یگناگی هب  هکنآ  ات  نک  دربن  نانآ  اـب  (: 1 «) هّللا یلع  مهباسح  اهّقَحبّالِإ و  مَُهلاومَأ  َو  ْمُهَئامِد  ْکنِم  اوُعَنَم  دَـقَف  کلذ  اولعف  اذإـف  هّللا ، لوسر 

ای هتـشک ،  ) قح هب  هک  اجنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  مرتحم  نانآ  ياهلام  اهنوخ و  دـنداد ، یهاوگ  هاگره  دـنهد . یهاوگ  دـمحم  تلاسر  ادـخ و 
هب هدـنب  نامیا  هیام  هک  يزیچ  نیرتمک  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يدرف  زین  تسادـخ . اب  اهنآ  باسحو  دوش ) هتفرگ  ناـشلاوما 

ِۀعاطلاب و ُرُِّقی  و  ُهلوسر ، هُدبع و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ًادّمحم ّنا  هّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشی  داد : خساپ  ماما  تسیچ ؟ دوش  یم  ادخ 
یلـص ) دمحم تلاسر  یگدنب و  ادخ و  تینادحو  هب  هک  تسا  نیا  نامیا  هبترم  نیرتمک  (: 2 «) نمؤم وهف  کلذ  لعف  اذإف  هنامز  َماـمإ  ُفِرعَی 

تسا . نمؤم  وا  درک  نینچ  هاگره  دسانشب . ار  دوخ  نامز  ماما  دریذپب و  ار  قح  زا  تعاطا  دهد و  یهاوگ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
--------------

، رفک نامیا و  باتک  ، 66/16، راونألا راحب   . 2 ص 17 . یلع ، لیاضف  باب  ج7 ، ملسم ، حیحص  ص 10 ; نامیا ، باتک  يراخب ، حیحص   . 1
تسا . حیحص  تیاور  دنس  قودص . خیش  رابخألا  یناعم  زا  لقن  هب 

مکیو تسیب  دصکی و  لصا  هحفص 217  -------------- 
هکلب تسا ، یفاک  ناسنا  يراگتـسر  يارب  ناـمیا  زا  رادـقم  نیا  هک  تشادـنپ  دـیابن  یلو  تسا ، یبلق  داـقتعا  ناـمه  ناـمیا  تقیقح  هچرگ 

هک تسا  هدش  هتخانـش  یـسک  یعقاو  نمؤم  تایاورو ، تایآ  زا  يرایـسب  رد  اذـل  دـشاب . مزتلم  زین  نآ  یلمع  مزاول  راثآ و  هب  دـیاب  صخش 
اهنت نایم  نآ  زا  هدرمـش و  راکنایز  ار  اهناسنا  همه  رـصع  هروس  رد  نآرق  هکنانچ  دـشاب . یهلا  ضیارف  هدـنهد  ماجنا  نامیا و  راثآ  هب  مزتلم 

دنروایب و نامیا  هک  یناسک  رگم  ِْربَّصلِاب : ) اوَصاَوت  َو  ِّقَحلِاب  اوَصاَوت  َو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلاّالِإ  : ) تسا هدرک  انثتسا  ار  ریز  هورگ 
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دننک . شرافس  نآ  هار  رد  يرادیاپ  قح و  هب  ار  رگیدمه  دنهد و  ماجنا  حلاص  لمع 

نیَأَف :» دومرف ترـضح  تسا ؟ نمؤم  دـهد ، یهاوگ  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  تینادـحو  هب  سکره  ایآ  تفگ : وا  هب  يدرم  هک  دـنک  یم  لـقن 
لالح و ال الو  ةالـص  الو  موص  هیف  لِزنَی  مل  ًامالک  ُنامیالا  ناـک  ول  دومرف : ناـنمؤم  ریما  زین  تفر !؟ اـجک  یهلا  ضئارف  سپ  هّللا : » ضئارف 

یم هجیتن  قوف  راتفگ  زا  ( 1 .) تشگ یمن  عیرشت  یمارحو  لالح  و  زامن ، هزور و  رگید  دوب ، نیتداهـش  نتفگ  ِفرِـص  هب  نامیا ، رگا  مارح :
مک تسد  ای  راـهظا  همیمـض  هب  یبلق  داـقتعا  دراد . هژیو  يرثا  دوخ  يارب  زین  يا  هبترم  ره  هدوب و  فلتخم  بتارم  ياراد  ناـمیا  هک ، میریگ 
هک نامیا ، رگید  هبترم  هکیلاح  رد  ددرگ ، یم  بترتم  نآ  رب  يویند  ینید و  راثآ  هتـشر  کـی  هک  تسا  ناـمیا  هبترم  نیرتمک  راـکنا ، مدـع 
زا یخرب  رد  هک  تسا  نیا  رکذ  روخ  رد  هتکن  دـشاب . یم  نآ  یلمع  راثآ  هب  مازتلا  ورگ  رد  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  يراگتـسر  هیام 

ینید  ضیارف  هب  لمع  تایاور 
--------------

ثیدح 2 . ، 2/33: یفاک  . 1
هحفص 218  -------------- 
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لقن ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  نانآو  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما  تسا . هدمآ  رامش  هب  نامیا  ناکرا  وزج  زین 
لمع و  ینابز ، رارقا  یبلق ، تفرعم  نامیا  (: 1 «) ناکرَألاب ٌلمع  ناسللاب و  ٌرارقا  ْبلَقلاب و  ٌۀفرعم  ُنامیإلا  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـننک  یم 
نداد ماجنا  تاکز ، تخادرپ  زامن ، نتشاد  اپرب  نوچمه  يروما  نیتداهـش ، رانک  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . حراوج  اضعا و  هلیـسو  هب 
دارفا ناوت  یم  لامعا  نیا  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  هب  رظاـن  اـی  تاـیاور ، هنوگ  نیا  (2 .) تسا هدش  دـیق  زین  ناضمر  هام  هزور  جـح و  هضیرف 

; دوش همیمض  نآ  هب  زین  یعرش  لامعا  هک  تسا  شخبتاجن  یتروص  رد  نیتداهش  رکذ  هکنیا  ای  و  تخانش ، زاب  ناملسم  ریغ  زا  ار  ناملـسم 
ار رگید  هقرف  نیملـسم ، زا  يا  هقرف  چیه  دیابن  هدش  دای  لصا  ود  هب  هجوت  اب  تساهنآ . نیرتمهم  زا  هزور  و  جـح ، تاکز ، زامن ، هک  یلامعا 
هس لوصا  زا  یکی  رکنم  صخش ، هک  تسا  نیا  رفک  كالم  هچ  دنک . ریفکت  دنفلاخم ، رگیدکی  اب  ینید  عورف  زا  یخرب  رد  هکنیا  ناونع  هب 
نآ مکح  هک  دریذـپ  یم  ققحت  یتروص  رد  همزالم  نیا  و  تسا ، زیچ  هس  زا  یکی  راکنا  اب  مزالم  نآ  راکنا  هک  دـشاب  يزیچ  رکنم  ای  هناگ 

تـسازس يور  نیا  زا  درک . عمج  لوصا ، هب  فارتعا  نآ و  راکنا  نایم  ناوتن  زگره  هک  دشاب  نشور  یهیدب و  نانچنآ  تعیرـش  رظن  زا  زیچ 
عازن و هیام  تسین ، لوصا  هب  طوبرم  هک  ار  يروما  رد  فالتخا  دـننک و  ظفح  ار  شیوخ  یمالـسا  توخا  لـحارم  ماـمت  رد  ناناملـسم  هک 

افتکا رگیدکی  اب  یقیقحت  یملع و  دونـش  تفگ و  هب  زین ، یتدـیقع  يرکف و  تافالتخا  رد  دـنهدن و  رارق  رگیدـکی  ریفکت  قیـسفت و  ًانایحا 
دنزیهرپب . فیرحت  تمهت و  یقطنم و  ریغ  کشخ  تابصعت  ِلامِعا  زا  دننک و 

--------------
ةالصلا ۀماقإ  هّللا و  لوسر  ًادّمحم  ّنأ  هّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  ةداهش  : » نامیإلا باتک  ، 1/16: يراخب حیحص   . 2 . 1/226: اضرلا رابخأ  نویع   . 1

ناضمر .» موص  جحلا و  ةاکزلا و  ءاتیإ  و 
مودو تسیب  دصکی و  لصا  هحفص 219  -------------- 

، عورف ای  لوصا  زا  یخرب  رد  فالتخا  رطاخ  هب  یهورگ  دـیابن  دـنراد ، رظن  تدـحو  ( 1  ) هناگ هس  لوصا  رد  ناهج  ناناملـسم  هک  اـجنآ  زا 
ره هدش و  حرطم  ناناملـسم  نایم  رد  اهدعب  هک  تسا  یمالک  لیاسمءزج  فالتخا  دروم  لوصا  زا  يرایـسب  اریز  دننک ، ریفکت  ار  رگیدـکی 

تدحو دشاب و  رگیدکی  قیـسفت  ای  ریفکت  هلیـسو  دناوت  یمن  لیاسم  نیا  رد  فالتخا  نیا ، ربانب  دراد . یکردـم  لیلد و  دوخ  يارب  یهورگ 
میرک نآرق  یقطنم . ریغ  کشخ و  تابـصعت  زا  رودب  تسا  یملع  دونـش  تفگ و  فالتخا ، لح  يارب  هار  نیرتهب  دنزب ، مه  رب  ار  یمالـسا 

اب دارفا  يا  (: 94/ ءاسن ًانمُْؤم ( ) َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو  اُونَّیَبَتَف  ِهّللا  ِلِیبَس  یف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دیامرف یم 
دیوگب مالس  امـش  هب  هک  سک  نآ  هب  دینک و  تقد  رفاک  زا  نمؤم  صیخـشت  رد  دیتخادرپ  تحایـس  ریـس و  هب  نیمز  يور  رد  هاگره  نامیا 

یم روآدای  مالسا  ياه  هیاپ  نایب  نمض  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یتسین . نمؤم  دییوگن  دهد ) ناشن  امـش  نییآ  مه  ار  دوخ  )
موس تسیب و  دصکی و  لصا  ( 2 .) دمانب كرشم  اروا  ای  دنک  ریفکت  یهانگ  ماجنا  رطاخ  هب  ار  رگید  ناملسم  درادن ، قح  یناملسم  هک  دوش 

( تعدب )
تافـص زا  یکی  هکناـنچ  دـشاب ، یم  لـعاف  رد  لاـمکو  نسح  یعون  رگناـیب  هک  تسا  يا  هقباـس  یب  ون و  راـک  ینعم  هب  تغل  رد  تعدـب » »

عیدب »  » دنوادخ
--------------

زور داعم  و  متاخ ،  ربمایپ  تلاسر  هب  نامیا  تینادحو و  رب  تداهش  دننام  دراد  یگتسب  اهنآ  راکنا  ای  لوبق و  هب  رفکو  نامیا  هک  یلوصا   . 1
ح30 . :ج1 ، لامعلا زنک  كرشب ، مهیلع  اودهشت  الو  بنذب  مهورفکت  ال   . 2 تمایق .

هحفص 220  -------------- 
نآ هب  تسین ، تعیرـش  وزج  هک  ار  يزیچ  ناسنا  هک  تسا  نآ  زین  تعدـب  یحالطـصا  موهفم  (. 117/ هرقب ( ) ضرَألا َِوتاومَّسلا  ُعیَِدب  :) تسا

تعدـب ِنیِّدـلا . یف  ِنیِّدـلا  َنِم  َْسَیل  ام  ُلاخْدإ  مییوگب : هک  تسا  نآ  تعدـب  حالطـصا  فیرعت  يارب  ترابع  نیرتهاـتوک  و  دـهد ، تبـسن 
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ۀثدُْحم ُّلُک  : دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تسین . يدیدرت  چیه  نآ  تمرح  رد  هدوب و  هریبک  ناهانگ  زا  نید  رد  يراذگ 
عماج و یتروص  هب  تعدـب  موهفم  هک  تسا  نیا  اهنت  تعدـب ، هلئـسم  رد  مهم  هتکن  ( 1 «) راّنلا ِیف  َۀلالَـض  ُّلُک  َو  ٌَۀلالَـض ، ۀَعِْدب  ُلُک  َو  ٌۀَعِْدب 

هجوت بلطم  ود  هب  یتسیاـب  تعدـب ، تقیقح  كرد  يارب  هنیمز ، نیا  رد  دوش  هداد  زیمت  نآ  ریغ  زا  تعدـب  اـت  دوش  نییبـت  فـیرعت و  عناـم 
تعیرش نید و  هب  یطبر  يروآون  هک  اجنآ  نیا ، ربانب  تسا . تعیرش  نتساک  ای  ندوزفا  قیرط  زا  نید ، رد  فرصت  یعون  تعدب ، . 1 دومن : 

هک تسا  نیا  هب  طورـشم  نآ  ندوب  عورـشم  دنچره  ) دوب دهاوخن  تعدب  دریگ ، ماجنا  يداع  یفرع و  هلئـسم  کی  ناونع  هب  هکلب  هتـشادن ، 
هب تسد  هراومه  یگدنز  لیاسو  رگید  كاشوپ و  نکسم و  رظن  زا  رشب  لثملا ، یف  دشابن .) عونمم  مّرحم و  عرـش  رد  روبزم  راکتبا  عادبا و 

اهـشزرو و عاونا  هنومن  يارب  هدش و  نوگرگد  یگدنز  لومعم  ياهرازبا  اهـشور و  زا  يرایـسب  ام  رـصع  رد  هژیوب  دـنز و  یم  ییاهیروآون 
عرـش رد  تعدب  هب  طابترا  یلو  هدوب ، يروآون ) ینعم  هب   ) تعدب عون  کی  اهنیا  همه  تسا  یهیدـب  تسا .  هدـمآ  دـیدپ  دـیدج  تاحیرفت 

، ًالثم دنشابن . عرش  نیزاوم  ماکحا و  اب  فلاخم  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  اهنآ  زا  هدافتـسا  اهنآ و  ندوب  لالح  میتفگ ، هکنانچ  اهنت ، درادن .
اریز تسین ، تعدـب  یلو  تسا  مارح  دـشاب ، یم  برغ  دـساف  ياهناغمرا  زا  هک  لفاحم ، سلاـجم و  رد  باـجح  نودـب  درم  نز و  طـالتخا 

نآ  رب  مالسا  هک  عورشم  لمع  کی  ناونع  هب  ار  راک  نیا  دننک ، یم  تکرش  لفاحم  نیا  رد  هک  یناسک 
--------------

:4/126ـ127 . دمحا دنسم  ; 2/263 راونألا : راحب   . 1
هحفص 221  -------------- 

اذل دـنهد . یم  راک  نیا  هب  نت  تالابم  مدـع  يور  تسا ، عرـش  فلاخم  يرما  هکنیا  هب  داقتعا  اب  ًانایحا  هکلب  دـنهد ، یمن  ماجنا  هداهن  هحص 
رب ار  ییاهزور  ای  زور  یتلم  هچنانچ  قوف ، تاحیضوت  يارب  دنزرون . تکرـش  اهنآ  رد  رگید  هک  دنریگ  یم  يّدج  میمـصت  هتفای و  هّبنت  هاگ 

، تسین تعدب  يراک  نینچ  تسا ، هداد  يروتـسد  نینچ  عرـش  هک  دصق  نیا  هب  هن  اّما  دـننک ، نیعم  ییامهدرگ  يداش و  مسوم  دوخ  ساسا 
ياهیروآون زا  يرایسب  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  دریگ . رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  رگید  تاهج  زا  نآ  تمرحو  ّتیّلح  یتسیاب  دنچره 

لالح و هلئـسم  تسا  حرطم  اهنآ  هراـبرد  هچنآ  و  هدوب ، نوریب  یحالطـصا  تعدـب  ورملق  زا  هریغو  تعنـص  شزرو ، رنه ، هنیمز  رد  يرـشب 
یم زاب  هتکن  نیا  هب  عرـش  رد  تعدب  ساسا  . 2 دراد . ار  شیوخ  صاخ  سایقم  كالم و  دوخ  هک  تسا  رگید  تاـهج  زا  اـهنآ  ندوب  مارح 
يا هطباض  ای  لصا  نآ ، تیعورشم  يارب  هکیلاح  رد  دنرب ، راک  هب  هداد  نامرف  نآ  هب  نید  هک  یعرش  رما  کی  ناونع  هب  ار  يزیچ  هک  ددرگ 

تروص هب  ) یی یعرـش  لیلد  دـهد ، یم  ماجنا  ینید  لمع  کی  ناونع  هب  ناسنا  هک  ار  يراـک  هاـگره  یلو  دـشاب ; هتـشادن  دوجو  عرـش  رد 
گرزب ملاع  یـسلجم ، همالع  هک  تسورنیزا  دوب . دهاوخن  تعدب  لمع  نآ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ  تیعورـشم  رب  ماع ) یّلک و  ای  صاخ ،

یف ًالخاد  ُنوُکَی  الَو  ِصوصُخلا  یلَع  ٌّصَن  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  نیدلا [ نم  ّهنا  امب   [ ِلوُسَّرلا َدَْعب  َثَدَح  ام  ِعرَّشلا  یف  ُۀَـعِْدبلا  دـیوگ «: یم  یعیش ،
زاوج رب  زین  یّماع  ای  صاخ  یعرـش  لیلد  هدـش و  ثداح  یمارگ  لوسر  زا  سپ  هک  تسا  يزیچ  عرـش ، رد  تعدـب  (: 1 «.) ِتاموُمُعلا ِضَْعب 

دشابن . راک  رد  نآ 
--------------

. 74/202: راونألا راحب   . 1
هحفص 222  -------------- 

ّلدی لصأ  هل  َناک  ام  و  عرـشلا ، ِیف  لصأ  هل  سیل  َثدحُأ و  ام  ُۀعدبلا  دیوگ «: یم  زین  تنـس ، لها  روهـشم  دنمـشناد  ینالقـسع ، رجح  نبا 
تفای تعیرـش  رد  نآ  زاوج  زا  یکاح  یلیلد  دـشاب ، هدـمآ  دـیدپ  ربماـیپ ) زا  سپ   ) هک تسا  يزیچ  تعدـب  (: 1 «) ۀعدبب سیلف  عرّـشلا  هیلع 

هب دنتسم  میهد  یم  تبسن  عرش  هب  هک  ار  یلمع  هاگره  يرآ ، دوب . دهاوخن  تعدب  دراد ، نید  رد  يا  هشیر  لصا و  هک  يزیچ  نآ  دوشن ;و 
مهم درادن . نایب  هب  زاین  صاخ ) لیلد  دوجو   ) تسخن تروص  دوب . دهاوخن  تعدب  ًامّلسم  دشاب ، عرـش  رد  یلک  يا  هطباض  ای  صاخ  یلیلد 
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ًانعم یلو  دشاب  هقباس  یب  مالسا  خیرات  رد  هتشاد و  يروآون  تلاح  ًارهاظ  لمع  کی  تسا  نکمم  اسب  هچ  اریز  تسا ، مود  تمسق  حیـضوت 
دای یمومع  يریگ  زابرس  زا  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هتفریذپ  یلک  تروص  هب  ار  نآ  مالـسا  عرـش  هک  دریگ  رارق  يا  هطباض  تحت 

يروآون تلاـح  دـنچره  ینید ، هفیظو  ناونع  هب  مچرپ  ریز  تمدـخ  هب  ناـناوج  توعد  دوـش . یم  ارجا  اـهروشک  عوـن  رد  هزورما  هک  درک 
ْنِّم ُْمتْعَطَتْـسا  اَّم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو  :) دـیامرف یم  نآرق  اریز  دوب . دـهاوخن  تعدـب  تسا  نآ  نابیتشپ  ینید  هدـعاق  لصا و  کی  نوچ  یلو  دراد ،

نمـشد لباقم  رد  رتشیب  یگداـمآ  بجوم  ناـناوج  يارب  یمزر  یمومع  شزومآ  یناـهج ، تـالّوحت  رثا  رب  تسا  یهیدـب  (. 60/ لافنا ( ) ةَُّوق
یهاو تاهبش  زا  يرایـسب  قوف ، نایب  زا  تسا . رما  نیمه  یـضتقم  ام ، رـصع  رد  هفیرـش ، هیآ  حور  هب  لمع  تسا و  گنزب  شوگ  دصرتم و 

هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دالیم  زور  ناهج  ناناملـسم  هوبنا  هنومن ، يارب  دوش . یم  لح  تسا  هدـیچیپ  دارفا  زا  یخرب  ياپ  تسد و  رب  هک 
نآ رب  تعدـب  كـالم  زگره  میتفگ ، هچنآ  قبط  هکیلاـح ،  رد  دـنمان ! یم  تعدـب  ار  رما  نیا  یهورگ  دـنریگ و  یم  نشج  ار  ملـسو ) هلآو 

هک  مه  ضرف  هب  اریز  تسین . قداص 
--------------

. 17/9 ، 5/156: يرابلا حتف   . 1
هحفص 223  -------------- 

مهیلع هّللا  مالـس  وا ـ  نادـناخو  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هب  تبحم  راـهظا  یلو  ، دـشاب هدـشن  دراو  عرـش  رد  تبحم ، راـهظا  میرکت و  عون  نیا 
ربماـیپ تسا . یّلک  لـصا  نآ  زا  يرهظم  هوـلج و  یبهذـم  تـالافتحا  اهنـشج و  هنوـگ  نیا  هک  تسا  مالـسا  مّلـسملوصا  زا  یکی  نیعمجا ـ 

زا مادکچیه  (: 1 «) نیعَمْجأ ساّنلا  َو  ِِهلهَأ  َو  ِِهلام  ْنِم  ِهیلِإ  َّبحَأ  َنوکَأ  یّتَح  ْمُکُدـحَأ  ُنِمُْؤی  ـال  :» دومرف ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ
ربمایپ دیلاوم  رد  هک  یناسک  تسادیپ  هتفگان  مشاب . رتبوبحم  مدرم ، یمامت  يو و  هداوناخ  زا  وا  دزن  نم  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخن  نمؤم  امش 

، دـنهد یم  لیکـشت  یـسلاجم  روـظنم  نیدـب  هدرک و  یناـمداش  راـهظا  ( مالـسلا مهیلع   ) وا تیب  لـها  و  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا
عرـش رد  يزورما ، صاخ  تروص  هب  ًانیع  نشج  يرازگرب  روتـسد  هدوب و  صوصنم  مایا ، نیا  رد  نشج  يرازگرب  هک  تسین  نیا  ناشفدـه 

باتک و رد  هک  تسا  یلک  لصا  کـی  وا  تیب  لـها  یمارگ و  لوسر  هب  تبحم  راـهظا  هک  تسا  نیا  ناـنآ  داـقتعا  هکلب  تسا ; هدـش  دراو 
(: 23/ يروش ( ) یبرُقلا ِیف  َةَّدوَملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَّاْسَأ  ُْلق ال  : ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  تسا . هدـش  هیکت  نآ  رب  نوگانوگ  ریباعت  اب  تنس 

یگدـنز فلتخم  نوئـش  رد  دـناوت  یم  لصا  نیاو  ناکیدزن ; نادـنواشیوخ و  یتسود  رگم  مبلط  یمن  شاداپ  تلاسر  غـالبا  يارب  نم  وگب 
تکرب تمحر و  لوزن  يروآدای  هبنج  دـیلاوم ، رد  نشج  نتفرگ  دـنک . ادـیپ  يرهاظم  اـه و  هولج  دوخ  يارب  نیملـسم ، یعاـمتجا  يدرف و 

، تسا هتشاد  هقباس  زین  نیشیپ  عیارش  رد  تمحر ،) لوزن  زور  رد  نشج  ) رما نیا  دراد و  ار  یهلا  هاگرد  هب  يرازگرکـش  و  مایا ، نآ  رد  ادخ 
ورف شنارای  عمج  يو و  رب  ینامسآ  يا  هدئام  درک  تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  نآرق ، حیرـص  هب  هکنانچ 

زور  ات  دتسرف 
--------------

میهاوخ نخـس  هدرتسگ  روط  هب  شترتعو  یمارگ  لوسر  هب  ندیزرو  رهم  هرابرد  مکیو  یـسو  دصکی  لصا  رد  لوصُألا 1/238 . عماج   . 1
تفگ .

هحفص 224  -------------- 
ًادیِع اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبر  َّمهّللا  َمَیْرَم  ُنب  یـسیع  َلاق  : ) دنریگ دـیع  اهلـسن ـ  یلاوت  رد  شناوریپ ـ  وا و  ار  هدـئام  لوزن 
يارب هک  تسا  نید  رد  تافرـصت  عون  نآ  زا  ترابع  تعدـب  میدـش ، روآدای  هک  هنوگناـمه  (. 114/ هدئام  ...() َْکنِم ًۀـیآ  َو  انِرِخآَو  انلّوَأل 
مهیلع ) تیب لها  همئا  تایاور  هک  دومن  هجوت  دـیاب  و  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  ماع ) ای  صاخ  تروص  هب   ) عرـش رد  یحیحـص  كردـم  اـهنآ 

تارـضح هاـگره  نیا ، رباـنب  دور . یم  رامـش  هب  ینید  ماـکحا  لـیالد  تعیرـش و  رداـصم  زا  نیلقث ،»  » رتاوـتم ثیدـح  مکح  هـب  مالـسلا ، )
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ناونع لومـشم  هدوب و  نید  زا  يوریپ  ناـنآ  راـتفگ  زا  يوریپ  دـننک ، حیرـصت  يزیچ  عنم  اـی  زاوج  رب  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیموصعم 
زا نآرق  هدوب و  مارح  حیبق و  هتسویپ  نذا ، نودب  فرصت  ینعم  هب  تعدب  میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد  دوب . دهاوخن  نید  رد  يراذگ  تعدب 

حیبق هب  ینعم ) نیا  هب   ) تعدب میـسقت  تروص  نیا  رد  دنک . یم  دای  ( 59/ سنوی ( ) َنوُرَتْفَت ِهّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهّللآَء  هلمج (:  نیا  اـب  نآ 
نودب یگدنز  روما  رد  يروآون  ینعم  هب  نآ ، يوغل  ماع  يانعم  رد  تعدب »  » يرآ تشاد . دهاوخن  یحیحص  ینعم  زئاجو ، مارح  نسحو و 

، هورکم مارح ، بجاو ،  ) هیفیلکت هسمخ  ماکحا  زا  یکی  لومـشم  هتـشاد و  نوگانوگ  روص  دناوت  یم  دنراد ، بوسنم  عرـش  هب  ار  نآ  هکنآ 
( هیقت  ) مراهچ تسیب و  دصکی و  لصا  دریگ . رارق  حابم ) بحتسم و 

یم داتفا  دهاوخ  رطخ  هب  هدـیقع  راهظا  رثا  رد  ناملـسم  درف  کی  لام  ضرِع و  ناج و  هک  يدراوم  رد  هک ، تسا  نیا  نآرق  میلاعت  زا  یکی 
ار  دوخ  هدیقع  دناوت 

هحفص 225  -------------- 
رب زین  درخ  لقع و  هکلب  دراد ، یعرـش  كردـم  اـهنت  هن  هیقت ،  زاوج  دوش . یم  هتفگ  هیقت »  » رما نیا  هب  یعرـش  حالطـصا  رد  دـنک . ناـمتک 

لمع رگید  فرط  زا  و  تسا ، مزال  وربآ  لام و  ناج و  ظفح  فرط  کی  زا  هچ ، دهد . یم  یهاوگ  ساسح  طیارـش  رد  نآ  موزل  یتسرد و 
ود نیا  دـنکفا و  یم  رطخ  هب  ار  صخـش  يوربآ  لام و  ناج و  هدـیقع  راـهظا  هک  يدراوم  رد  اـّما  تسا . ینید  هفیظو  کـی  هدـیقع  قفو  رب 

. درادب مدقم  يرگید  رب  ار  رتمهم  فیلکت  هفیظو و  ناسنا  هک  تسا  نآ  درخ  مکح  ًاعبط  دنبای ، یم  كاکطـصاو  محازت  مه  اب  ًالمع  هفیظو 
هدیقع هن  ناسنا  دشابن ، راکرد  يدیدهت  رگا  هک  تسادیپ  و  تسا ، محر  یب  دنمتردق و  صاخشا  لباقم  رد  افعض  حالـس  هیقت  تقیقح ، رد 
نارفاک گنچ  رد  ًالوصا  هک  یناسک  و   ) رسای راّمع  دروم  رد  نآرق  دیامن . یم  لمع  دوخ  داقتعا  فالخ  رب  هن  دنک و  یم  نامتک  ار  شیوخ 

: دـیامرف یم  نینچ  دـننک ) یم  يراج  نابز  رب  ار  رفک  ظفل  نانآ  صلخت  يارب  ًاتروص  شیوخ ، یبلق  راوتـسا  نامیا  مغر  هب  هدـش و  راـتفرگ 
يازـس هب   ) دزرو رفک  ادخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  یـسک  (: 106/ لحن ( ) ِنامیِإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ـُه  ُْبلَق َو  َهِرْکُأ  نَم  ّالِإ  ِِهنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللاـِب  َرَفَک  ْنَم  )

رگید هیآ  رد  دشاب . مکحم  صرق و  نامیا ، هب  شبلق  یلو  دنک ، رفک  راهظا  رابجا  يراچان و  يور  زا  هک  یـسک  رگم  دسر ) یم  دوخ  لمع 
ًةاُقت ْمُْهنِم  اوُقّتَت  ْنَأ  ّالِإ  ءیَـش  ِیف  ِهّللا  َنِم  َْسیَلَف  کـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو  َنینِمْؤُملا  ِنُود  ْنِم  َءاـیلوأ  َنیِرفاـکلا  َنُونِمْؤملا  ِذِّـختَی  ـال  : ) دـیامرف یم 
نینچ سکره  و  دنریگ ، دوخ  یلو  نانمؤم  ياج  هب  ار  نارفاک  نانمؤم  تسین  اور  (: 28/ نارمع لآ  ( ) ُریِصَْملا هّللا  َیلِإَو  ُهَسْفَن  ُهّللا  ُمُکُرِّذَُحیَو 

ناشتیالو لوبق  هب  رهاظت  ِظافح  نصح و  رد  اهنآ ) رش  زا  ینمیا  يارب   ) ار دوخ  هکنیا  رگم  تسا ; هتسسگ  دنوادخ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  دنک 
تسا . ادخ  يوس  هب  ناگمه  تشگزاب  دراد و  یم  رذحرب  شیوخ  اب  تفلاخم  زا  ار  امش  دنوادخ  دیهد . رارق 

ًالوصا ( 1 .) دـنا هتـسناد  عورـشم  یلـصا  ار  هیقت  لصا  یگمه  هیآ ، ود  نیا  حرـش  رد  یمالـسا  نارـسفم  هحفـص 226  -------------- 
دای تایآ  ناوت  یمن  تسا و  یمالـسا  لوصا  زا  هیقت  لصا  هک  دناد  یم  دـشاب  هتـشاد  یمالـسا  هقف  ریـسفت و  رد  يرـصتخم  هعلاطم  سکره 
روط هب  ار  هیقت  .و  تفرگ هدـیدان  ( 28/ رفاغ  ) ار نآ  فالخ  راهظا  شیوخ و  ناـمیا  ناـمتک  رد  نوعرف  لآ  نمؤم  لـمع  زین  قوف و  رد  هدـش 
ظفح نامه  هک  نآ ، كالم  یلو  هدـش ، دراو  نارفاک  زا  هیقت  دروم  رد  هیقت  تاـیآ  دـنچره  هک  تسا  رکذ  روخ  رد  ًانمـض  دـش . رکنم  یّلک 

رب صخـش  لمع  ای  هدیقع و  راهظا  رگا  و  درادـن ، نارفاک  هب  صاصتخا  تسا ، راوگان  ساسح و  طیارـش  رد  نیملـسم  لام  ضرع و  ناج و 
دهاوخ ار  رفاک  زا  هیقت  مکح  دروم  نیا  رد  هیقت  دـشاب ، شیوخ  لام  ناج و  رب  صخـش  فوخ  بجوم  زین  ناملـسم  درف  کـیدزن  نآ ، قفو 

ناناملسم عضو  هاگره  هک  تسا  نیا  یعفاش  بهذم  دیوگ : یم  يزار  دنا . هدرک  حیرـصت  نآ  هب  زین  نارگید  هک  تسا  ینخـس  نیا  تشاد .
هیقت نینچمه  تسا . زیاج  ناج  ظفح  يارب  هیقت  دنراد ، یبرح ) ) راّفک نایم  رد  ناناملـسم  هک  تفرگ  دوخ  هب  ار  یتلاح  نامه  دوخ  نایم  رد 
رگا و  تسا ، ناملـسم  نوخ  تمرح  دـننام  نآ  تمرح  هک  یلاـم  تسا ; هیقت  زّوجم  زین  یلاـم  ررـض  یتح  هدوبن و  یناـج  ررـض  هب  رـصحنم 

میلاعت و هنوگود  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  نم  دیوگ : یم  هریرهوبا  ( 2 .) دشاب یم  دیهش  دوش ، هتشک  نآ  هار  رد  یـسک 
مداد یم  ماجنا  رگا  هچ ، مدرک . يراددوخ  رگید  یخرب  رـشن  زا  یلو  مدرک ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  یخرب  ما . هدرک  تفاـیرد  تاروتـسد 
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( 3 .) مدش یم  هتشک 
--------------

و /... 3: نایبلا عمجم  ; 3/121: یناعملا حور  ; 1/271: نزاخ ریسفت  هیشاح  رد  یفسن ، ریسفت  ; 8/113: يزار ریسفت  ; 3/153: يربط ریسفت   . 1
. 4/82: لیوأتلا نساحم   . 3 . 8/13: يزار ریسفت   . 2 . 1/430

نایعیش اهنت  هن  راگزور ، نآ  رد  تسا . متس  ملظ و  زا  راشرـس  یـسابع  يوما و  يافلخ  یگدنز  همانراک  هحفص 227  -------------- 
رد ار  هیقت  هار  ًابلاغ  نآرق » قلخ   » هلئـسم رد  نومأم  نارود  رد  زین  تنـس  لها  ناثدحم  هکلب  دندش ، يوزنم  دورطم و  هدـیقع  راهظا  تلع  هب 

ناـشن تقفاوم  شیوخ  یبـلق  هدـیقع  فـالخ  رب  نآرق ، قلخ  هراـبرد  نومأـم  همانـشخب  رودـص  زا  سپ  یگمه  رفن  کـی  زج  هتفرگ و  شیپ 
( هیقت  ) مجنپ تسیب و  دصکی و  لصا  ( 1 .) تسا هدمآ  خیرات  رد  نآ  ناتساد  هک  دنداد ،

ناج و هکنیا  هناهب  هب  دیابن  طیارش  نآ  رد  ناسنا  و  تسا ، مارح  زین  طیارش  یخرب  رد  یلو  بجاو ، یطیارـش  رد  هیقت  ، هعیـش قطنم  ساسا  رب 
هدوب و طلغ  روصت  نیا  هکیلاح  رد  دناد ، یم  بجاو  ار  هیقت  ًاقلطم  هعیـش  هک  دننک  یم  روصت  یهورگ  دنک . هیقت  دتفا  یم  رطخ  هب  يو  لام 

صاخ یهار  نامز  ره  رد  دسافم ، حلاصم و  تیاعر  طیارـش و  نتفرگ  رظن  رد  اب  نانآ  اریز  تسا . هدوبن  نینچ  زگره  هعیـش  نایاوشیپ  شور 
ًالوصا دـندرک . یم  ادـف  هدـیقع  راهظا  هار  رد  ار  دوخ  لامو  ناج  هدرکن و  هیقت  هاگ  هک  مینیب  یم  اذـل  دـندرک و  یم  باـختنا  ار  بساـنم  و 

رصع نامکاح  هب  نانآ  رگا  ًانیقی  هکیلاح  رد  دنا ، هدیسر  تداهش  هب  نانمشد  يافج  رهز  ای  ریشمش  هلیـسو  هب  ًابلاغ  هعیـش  موصعم  نایاوشیپ 
نانآ رایتخا  رد  زین  ار  تاماقم  نیرت  یلاع  نیرتگرزب و  اسب  هچ  مکاح  نادـنمتردق  دـنداد ، یم  ناشن  نیریـش  ناـبز  شوخ و  هرهچ  شیوخ 

زین ینونک  طیارش  رد  تسا . بهذم  وحم  نید و  يدوبان  هیام  دیزی ) ربارب  رد  لثملا  یف   ) هّیقت هک  دنتسناد  یم  بوخ  اهنآ  یلو  دنداهن ; یم 
دوجو  فیلکت  عون  ود  نیملسم  ینید  ناربهر  يارب 

--------------
:7/195ـ206 . يربط خیرات   . 1

هحفص 228  -------------- 
گرم لابقتسا  هب  هتفرگ  فک  هب  ناج  تسا ، رطخ  رد  نید  ساسا  هک  رگید ، طیارـش  رد  دنریگ ;و  شیپ  رد  ار  هیقت  هار  یطیارـش  رد  دراد :

، تسا راهق  نمشد  ربارب  رد  ناوتان  فیعـض و  دارفا  ای  درف  عضو  هب  طوبرم  یـصخش و  رما  کی  هیقت  هک  میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد  دنور .
هّیقت ، ینید ماکحاو  فراعم  نییبت  میلعت و  رد  یلو  تسین . بترتم  يرثا  اـهنآ  لـتق  رب  مه  تسا و  رطخ  رد  ناـشناج  مه  دـنکن  هیقت  رگا  هک 

هعماجرد هعیش ، دیاقع  ناونع  هب  ار ، فالخ  یفارحنا و  دیاقع  دیسیونب و  هیقت  ساسا  رب  ار  یباتک  يدنمـشناد  ًالثم  تشاد ، دهاوخن  يدروم 
هتـشون هیقت  ساسا  رب  ماکحا  دـیاقع و  هنیمز  رد  یباتک  هاگ  چـیه  هعیـش ، خـیرات  لوط  رد  مینیب  یم  هک  تسا  رما  نیمه  يور  دزاس ! رـشتنم 

نانآ نایم  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دـنا . هتـشاد  راـهظا  ار  شیوخ  هّقح  هدـیقع  زین  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  هعیـش  ياـملع  هکلب  تسا ، هدـشن 
نادنمـشناد هک  هداتفین  قافتا  مه  راب  کی  خیرات  لوط  رد  زگره  یلو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  رظن  فالتخا  صاخ  يا  هلئـسم  ای  لصا  نوماریپ 

رد دنیوگب و  يزیچ  نوریب  رد  حالطصا  هب  و  دنـسیونب ، بهذم  نیا  مّلـسم  دیاقع  ارآ و  فالخ  رب  هیقت ـ  هناهب  هب  ار ـ  یباتک  ای  هلاسر  هعیش 
هیقت مضه  مهف و  هک  یناسک  هب  اجنیا ، رد  تسا . جراخ  هیماما  هعیـش  هگرج  زا  دـشاب  هتـشاد  شور  نینچ  یـسک  رگا  و  رگید ، يزیچ  اـفخ 

رد ار  هعیـش  خیرات  هرود  کی  هک  مینک  یم  هیـصوت  ًادیکا  دنراد ، رارق  عیـشت  نانمـشد  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هدوب و  نیگنـس  نانآ  يارب 
لها زا  يوریپ  هدیقع و  زا  عافد  يارب  هورگ  نیا  هک  دـننادب  ات  دـننک  هعلاطم  تاماش ، هیکرت و  رد  اهینامثع  یتحو  نایـسابع ، نایوما و  دـهع 

زا یتح  هک  اجنآ  ات  دنا ، هدرک  لمحت  ار  یخلت  بیاصم  هچ  و  هداد ، ییاهینابرق  هچ  دـنا ، هتخادرپ  ار  یفازگ  ياهب  هچ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب
یمن تیاعر  ار  لصا  نیا  رگا  لاح  دنتـشاد ، یعـضو  نینچ  هیقت ، تیاعر  دوجو  اب  نایعیـش ، دـنا . هدرب  هانپ  اههوک  هب  دوخ  هناـشاک  هناـخ و 

زا  يرثا  تروص  نآ  رد  ایآ  یتسارب  و  دمآ !؟ یم  شیپ  یعضو  هچ  دندرک 

هیماما دیاقع  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 229  -------------- 
یناسک تسا . نآ  نابّبـسم  هجوتم  لصا  رد  تسه  هّیقت  رد  یـشهوکن  رگا  هک ، تشاد  هجوت  دـیاب  ًالوصا  دـنام !؟ یم  یقاب  ناهج  رد  عیـشت 
ناوریپ رب  ار  یبهذم  یسایس و  ياهقانتخا  نیرت  هدنـشک  نیرت و  تخـس  یمالـسا ، تفأر  لدع و  يارجا  ياج  هب  هک  دنـشهوکن  بجوتـسم 

یم هانپ  هیقت  هب  شیوخ  سومان  لام و  ناج و  ظفح  يارب  يراچان  يور  زا  هک  یناسک  هن  دندرک ، یم  لیمحت  مالسلا ) مهیلع   ) يوبن ترتع 
شهوکن ار  نامولظم  ینعی  ناگدـننک ، هیقت  ناملاظ ، ینعی  هیقت  نابّبـسم  شهوکن  ياج  هب  ناسک ، یخرب  هک  تساـجنیا  تفگـش  و  دـندرب !

هدرک و ناهنپ  شیوخ  لد  رد  ار  رفک  قفانم ، تسا : نامسآ  ات  نیمز  زا  هیقت »  » اب قافن »  » هلـصاف هکنآ  لاح  دننک ! یم  قافن  هب  مهتم  هدرک و 
ياسرف تقاط  رازآ  زا  سرت  تلع  هب  ًافرـص  دراد و  نامیا  زا  زیربل  یبلق  هیقت  لاح  رد  ناملـسم  هکیلاح  رد  دـنک ، یم  ناـمیا  زاربا  رهاـظ  رد 

( لسوت  ) مشش تسیب و  دصکی و  لصا  دیامن . یم  فالخ  راهظا  ملاظ ،
یگنـشت ماگنه  ام  همه  دنراد . ار  دوخ  هژیو  راثآ  کیره  هک  تسا  راوتـسا  یعیبط  بابـسا  لئاسو و  زا  يریگ  هرهب  ساسا  رب  رـشب  یگدـنز 

« ریثأت رد  لالقتـسا   » اهنآ يارب  هکنآ  طرـش  هب  یعیبط ، لئاسو  طسوت  زاین  عفر  هچ ، میروخ . یم  اذـغ  یگنـسرگ  ماگنه  و  میـشون ، یم  بآ 
ةَّوُِقب ینُونیِعَأَف   :) درک کمک  تساوخرد  مدرم  زا  دـس  نتخاس  رد  نینرقلاوذ  هک : دوش  یم  روآدای  نآرق  تسا . دـیحوت  نیع  میوشن ، لـئاق 

. مزاس اپرب  يّدـس  جوجأم ) جوجأی و   ) نان او  امـش  نایم  اـت  دـینک  يراـی  ارم  شیوخ  تردـق  اـب  (: 95/ فهک () ًاـمْدَر ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْلَـعْجأ 
رازبا و يارب  ام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  اهنت  ناشفرح  دـننک ، یم  ریـسفت  ادـخ » ریغ  هب  لّسوت  ّقلعت و   » ینعم هب  ار  كرـش  هک  یناسک 

هب  هک ، مینادب  یلیاسو  ار  اهنآ  هچنانچ  هنرگو  میوش ، لئاق  لالقتسا » تلاصا و  ، » دوجوم طئاسو 
هحفص 230  -------------- 

ینعی ساسا ، نیا  رب  تسخن  زور  زا  رشب  یگدنز  ًالوصا  و  میا ، هدشن  جراخ  دیحوت  ریسم  زا  دنناسر  یم  هجیتن  هب  ار  ام  یهلا ، نذا  ّتیـشم و 
هب لّسوت  ًارهاظ  دریگ . یم  هتفرگ و  تروص  اتسار  نیمه  رد  زین  تعنص  ملع و  تفرشیپ  هدوب و  راوتسا  دوجوم ، طئاسوو  لئاسو  زا  هدافتـسا 

هاگره درادن . اهنآ  تخانش  هب  یهار  یحو  قیرط  زا  زج  رشب  هک  تسا  یعیبط  ریغ  بابسا  هرابرد  نخس  تسین ; ثحب  دروم  یعیبط  بابـسا 
يراج یعیبط  روما  هب  لسوت  رد  هک  دراد  ار  یمکح  نامه  نآ  هب  کّسمت  دـشاب ، هدـش  یفرعم  هلیـسو  ناونع  هب  يزیچ  تنـس  باـتک و  رد 

زا . 1 دریگ :  رارق  رظن  ظوحلم  بلطم  ود  هک  مییوج ، کسمت  یعیبط  ریغ  بابـسا  هب  ینید  هزیگنا  اب  میناوت  یم  یناـمز  اـم  نیا ، رباـنب  تسا .
هنوگ چـیه  لئاسو ، بابـسا و  يارب  دوش ;2 . تباـث  يورُخا  اـی  يویند  دـصاقم  هب  لـین  يارب  زیچ  نآ  ندوب  هلیـسو  تنـس ، باـتک و  قیرط 

يونعم لئاسو  زا  نتفرگ  هرهب  هب  ار  ام  میرک ، نآرق  مینادـب . یهلا  ّتیـشم  نذا و  هب  طونم  ار  اهنآ  ریثأت  هدـشن و  لـئاق  یلالقتـسا  تلاـصا و 
اب دارفا  يا  (: 35/ هدئام () َنوُِحْلُفت ْمُکَّلَعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اودِـهاج  َو  َۀلیِـسَولا  ِهیلِإ  اوُغَْتباو  َهّللا  اوُقتا  اُونَمآ  َنیِذـّلا  اَهُّیَأ  ای  :) دـیامرف یم  هدرک  توعد 

راگتـسر هک  دشاب  دینک ، داهج  يو  هار  رد  و  دینک ، وجتـسج  يا  هلیـسو  وا  هب  بّرقت  ياربو  دییاپاو ، یهلا  طخـس  مشخ و  زا  ار  دوخ  نامیا 
داهج نآ ، قرط  زا  یکی  ددرگ و  یم  ادخ  هب  برقت  هیام  هک  تسا  يزیچ  هکلب  تسین ، برقت  يانعم  هب  هلیـسو  هک  دومن  هجوت  دیاب  دیوش .

هلیسو  زین  رگید  ياهزیچ  دناوت ، یم  لاح  نیع  رد  تسا و  هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  تسا  ادخ  هار  رد 
هحفص 231  -------------- 

( لسوت  ) متفه تسیبو و  دصکی  لصا  ( 1 .) دشاب برقت 
دیحوت نیع  دنریگندوخ ) هب  ریثأت  رد  لالقتسا  گنر  هکنیا ، طرش  هب  ) یعیبط ریغو  یعیبط  بابـسا  هب  لسوت  هک  دش  تباث  هتـشذگ  لصا  رد 
يونعم لیاسو  یگمه  ادـخ ، هار  رد  هریغ  داهج و  تاکز و  هزور و  زامن و  نوچمه  تابحتـسم ، تابجاو و  ماـجنا  هک  تسین  یکـش  تسا .

ار یگدنب  تقیقح  لامعا ، نیا  وترپ  رد  ناسنا  دنناسر . یم  تسا  دنوادخ  هب  برقت  نامه  هک  دوصقم ، لزنم  رس  هب  ار  ناسنا  هک  دنتسه  یی 
رد هکلب  تسین ، يدابع  روما  ماجنا  هب  رصحنم  یعیبط ، ریغ  لیاسو  هک  دومن  هجوت  دیاب  یلو  دوش . یم  کیدزن  ادخ  هب  هجیتن  رد  دبای و  یم 
یم روآدای  ار  اهنآ  زا  یخرب  ًالیذ  هک  دراد  لابند  هب  ار  اعد  تباجتـسا  اهنآ  هب  لسوت  هک  هدـش  یفرعم  لیاسو  هتـشر  کـی  تنـس  باـتک و 
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ینْـسُحلا ُءامْـسَألا  ِهّلل  َو  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدـش  دراو  تنـس  باتک و  رد  هک  یهلا  يانـسح  تافـص  امـسا و  هب  لسوت  . 1 میوش :
هب لسوت  یمالسا ، هیعدا  رد  دیناوخب . اهنآ  هلیسو  هب  ار  دنوادخ  سپ  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ینـسح  ءامـسا  (: 180/ فارعا () اِهب ُهوُعْداَف 

صاخ يایلوا  ناربمایپ و  تحاس  هب  لسوت  نآ  عون  نیرترب  هک  ناحلاص  ياـعد  هب  لـسوت  . 2 تسا . هدش  دراو  ناوارف  یهلا  تافص  امـسا و 
دهد یم  نامرف  ناراکهنگ )  ) دنا هدرک  متس  نتشیوخ  رب  هک  یناسک  هب  دیجم  نآرق  دننک . اعد  یهلا  هاگرد  زا  ناسنا  يارب  ات  تسا  دنوادخ 

ربمایپ  مه  و  دننک ، ترفغم  بلط  دوخ  مه  اجنآ  رد  دنور و  ربمایپ  غارس 
--------------

ملعلاب و هلیبس  ةاعارم  هّللا  یلإ  ۀلیـسولا  ۀقیقح  ۀـبغرب و  ءیـشلا  یلإ  لصوتلا  ۀلیـسولا  دـیوگ : یم  لسو ) هدام  لیذ   ) تادرفم رد  بغار   . 1
ۀعیرشلا . مراکم  يّرحت  ةدابعلا و 

هحفص 232  -------------- 
َول َو  :) دیامرف یم  هکنانچ  تفای ، دنهاوخ  میحرو  ریذـپ  هبوت  ار  ادـخ  عقوم  نیا  رد  هک : دـشخب  یم  دـیون  و  دـنک . شزرمآ  بلط  نانآ  يارب 

ار ناـقفانم  رگید ، هـیآ  رد  ( 64/ ءاسن ( ) ًاـمیحَر ًاـباَّوت  َهّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغتْـساَو  هّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظْذِإ  ْمُهَّنَأ 
یم یچیپرـس  دـنک ، شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  نانآ  هراب  رد  ات  دـنورب  ربمایپ  غارـس  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هاگره  ارچ  هک  دـنک  یم  شهوکن 

(. 5/ نوقفانم ( ) َنوُِربْکَتْسُم ْمُه  َو  نوُّدُصَی  ْمُهتیأَرَو  ْمُهَسوؤُر  اوََّول  ِهّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  :) دیامرف یم  هکنانچ  دننک !؟
بوقعی نادنزرف  نآرق ، حیرص  هب  لثملا ، یف  تسا . هتـشاد  نایرج  يا  هریـس  نینچ  زین  نیـشیپ  ياهتما  رد  هک  دیآ  یم  رب  تایآ  زا  یخرب  زا 

هدعو تفریذپ و  ار  نانآ  تساوخرد  زین  بوقعی  دنک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ادخ  زا  ناشناهانگ  تباب  دنتساوخ  ردپ  زا  ( مالـسلا هیلع  )
نکمم /97ـ98 .) فسوی ( ) ُمیحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفوَس  َلاق  َنِیئِطاخ * اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اـَنل  رِفْغَتْـسا  اـنابَأ  اـی  : ) داد رافغتـسا 

دیق رد  مییوج  یم  لسوت  وا  هب  هک  یـسک  هک  تسا  رثؤم ) لقاال  ایو   ) دـیحوت نیع  یتروص  رد  ناحلاص ، ياعد  هب  لسوت  دوش : هتفگ  تسا 
رد دـشاب ؟ دـیحوت  نیع  دـیفم و  دـناوت  یم  نانآ  هب  لسوت  هنوگچ  دـنا ، هتـسب  رب  تخر  ناهج  زا  ایلوا  ایبنا و  هک  نونکا  یلو  دـشاب ، تایح 

نتـشاد تایح  یلو  ای  یبن  هب  لـسوت  طرـش  مینک  ضرف  رگا  یتح  فلا ـ  میوش : روآداـی  یتسیاـب  ار  هتکن  ود  داریا ، اـی  لاؤس  نیا  هب  خـساپ 
هتکن نیاو  كرـش ; هیام  هن  دوب ، دهاوخ  دـیفم  ریغ  يراک  اهنت  نانآ ، گرم  زا  سپ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  تروص  نیا  رد  تساهنآ ،
نینچ لوبق  ضرف  رب  هکیلاح  رد  تسا ! كرـش  دیحوت و  زرم  توم ، تایح و  هک  ددرگ  یم  روصت  و  هدش ، تلفغ  نآ  زا  ًابلاغ  هک  تسا  يا 

نارگید  لسوت  ماگنه  رد  ایلوا  ایبنا و  تایح   ) یطرش
هحفص 233  -------------- 

ندوب زیمآ  كرـش  ندوب و  يدیحوت  زرم  هن  دوب ، دهاوخ  لسوت  ندوب  دیفم  ریغ  دـیفم و  كالم  یلوو ، یبن  صخـش  ندوب  هدـنز  نانآ ،) هب 
; دشاب تردق  روعـش و  ملع و  ياراد  دنیوج ، یم  لسوت  يو  هب  هک  يدرف  . 1 درادن :  رتشیب  طرـش  ود  لسوت  ندوب  دیفم  رثؤم و  ب ـ  لمع !

كرد  ) قوف طرـش  ود  ره  دنا ، هتـشذگرد  ناهج  زا  هک  ییایلوا  ایبنا و  هب  لسوت  رد  دشاب ;و  رارقرب  طابترا  وا  ناگدنیوج و  لسوت  نایم  . 2
ینآرق مّلسم  لیاسم  زا  یکی  یخزرب  تایح  دوجو  دراد . ققحت  یلقن ، یلقع و  نشور  لیالد  هب  نانآ ) ام و  نایم  طابترا  دوجو  و  روعـش ، و 
یگدنز تایح و  قح  هار  يادهش  نآرق ، حیرـصت  هب  هک ، ییاج  رد  میدش . روآدای  لصا 105 و106  رد  ار  نآ  لیالد  هک  تسا  یثیدـح  و 

رب دـنرادروخرب . يرتالابو  رترب  تایح  زا  دـنا : هدـش  دیهـش  زین  دوخ  ناشیا  زا  يرایـسب  هک  یهلا ـ  صاخ  يایلوا  ناربمایپ و  ًامّلـسم  دـنراد ،
زامن نایاپ  رد  ناناملسم  همه  . 1 میوش : یم  روآدای  ًالیذ  ار  یخرب  هک  تسا  تسد  رد  يرایسب  لیالد  یهلا  يایلوا  ام و  نایم  طابترا  دوجو 

هّللا و ۀـمحر  یبنلا و  اهّیأ  کـیلع  مالّـسلا  دـنیوگ : یم  هداد و  رارق  باـطخ  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  صخش 
رد یمارگ  ربمایپ  . 2 دهد !؟ یمن  یخـساپ  دونـش و  یمن  ار  مالـس  همه  نیا  ربمایپ  دنهد و  یم  ماجنا  يوغل »  » راک یتسارب  نانآ  ایآ  هتاکرب ; 

: درک ضرع  ادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  تفگ . نخس  نانآ  همه  اب  دوخ  سپس  دنتخیر . یهاچ  رد  ارناکرشم  داسجا  داد  روتـسد  ردب  گنج 
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رتاونش  نانآ  زا  اهامش  دومرف : ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دییوگ ؟ یم  نخس  ناگدرم  اب  ایآ 
هحفص 234  -------------- 

باطخ نینچ  ناتسربق  رد  ناگتفخ  حاورا  هب  تفر و  یم  عیقب  ناتسربق  هب  ًارارک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  . 3 ( 1 .) دیتسین
.4 ( 2 «.) نینمؤم موق  راد  مکیلع  مالّسلا  دومرف : یم  رگید  یتیاور  ساسا  رب  و  تانمؤملا . نینمؤملا و  نم  رایّدلا  لهأ  یلع  مالّـسلا  درک : یم 

سپس دش . هشیاع  هناخ  دراو  رکبوبا  تشذگرد ، ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  يزور  تسا : هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
کیلع هّللا  ُعمجی  هّللا ال  ّیبن  ای  تنأ  یبأب  : تفگ تسیرگ و  دیـسوب و  ار  وا  تفرگرب و  ربمایپ  تروص  زا  هماج  هتفر ، ربمایپ  هزاـنج  يوس  هب 

وت رب  هک  یگرم  تسا . هتـشونن  وت  رب  گرم  ود  ادخ  ادخ ، ربمایپ  ياداب  وت  يادف  مردپ  ( 3 «.) اهَّتمدقف کیلع  ْتَِبتُک  یتلا  ُۀَتوَْملا  اّمأ  نیتتْوم ،
هنوگچ درادـن ، دوجو  وا  ام و  ناـیم  یطاـبترا  هنوگچیه  هتـشادن و  یخزرب  تاـیح  یمارگ  لوسر  هچناـنچ  تفاـی . ققحت  دوب ، هدـش  هتـشون 

: تفگ نینچ  وا  هب  داد  یم  لسغ  ار  ربمایپ  هک  هاگنآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـنمؤم  ریما  . 5 هّللا . ّیبن  اـی  تفگ : هدرک و  باـطخ  وا  هب  رکبوبا 
انرکذا یّمُأ  َتنأ و  یبأب  ءامسلا ... ِرابخأ  ِءابنألاو و  ِةّوُبنلا  نِم  كِریغ  ِتومب  ْعِطَْقنَی  َْمل  ام  ِکتومب  َعطقنإ  دقل  هّللا  َلوسر  ای  یّمُأ  تنأ و  یبأب 
نارگید گرم  اب  هک  دـیدرگ ، عطقنم  يزیچ  وت  گرم  اب  ادـخ ، لوسر  ياداب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  ( 4 «) کلاب نم  انلعْجا  ّکِبر و  دـنع 

توبن و  هتشر  وت  گرم  اب  دوب ; هدیدرگن  عطقنم 
--------------

 . 3 ربقلا . لوخد  دـنع  لاقی  ام  باب  ج2 ، ملسم ، حیحص   . 2 هریغو .  2/292: ماشه نبا  هریـس  لهج ، یبا  لتق  باب  ج5 ، يراخب ، حیحص   . 1
هرامش 235 . اه ، هبطخ  شخب  هغالبلا ، جهن   . 4 ص 17 . زئانجلا ، باتک  ج2 ، يراخب ، حیحص 

هحفص 235  -------------- 
هک میوش  یم  روآدای  نایاپ  رد  شاب . هتـشاد  رطاخ  هب  ار  ام  ، روآ دای  هب  تیادخ  دزن  ار  ام  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  دـش ... هتـسسگ  یحو 

( ءادب  ) متشه تسیبو و  دصکی  لصا  تسا . هدش  نایب  دیاقع  بتک  رد  نآ  حورشم  هک  دراد  یفلتخم  ياهتروص  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوت 
اب هک  ، طورشم ّقلعم و  ریدقت  تسین ;2 . رییغت  لباق  هجوچیه  هب  هک  یعطق ، موتحم و  ریدـقت  . 1 تسا : عون  ود  رب  ناسنا  هرابرد  یهلا  ریدـقت 
هک میوش  یم  روآدای  قوف ، مّلـسم  لـصا  هب  هجوت  اـب  ددرگ . یم  نآ  نیزگیاـج  رگید  ریدـقت  دوش و  یم  نوگرگد  طیارـش ، یخرب  نادـقف 
راک هب  زا  نانآ  زا  یخرب  دنچره  دنراد ، داقتعا  نآ  هب  ًالامجا  یمالـسا  قرف  همه  هک  تسا  یمالـسا  لیـصا  دیاقع  زا  یکی  ءادـب »  » هب داقتعا 

يوتحم نییبت  دوصقم ، هچ  دنز ، یمن  هیـضق  هب  يررـض  زین  ءادب  ظفل  لامعتـسا  زا  شاحیتسا  نیا  .و  دـننک یم  يراددوخ  ءادـب »  » ظفل ندرب 
یم تساوخ  نامز  ره  تسا و  یتسه  رب  هقلطم  هطلس  تردق و  ياراد  دنوادخ  فلا ـ  تسا : راوتسا  لصا  ود  رب  ءادب  تقیقح  مسا . هن  تسا 
هار يو  ملع  رد  زین  يرییغت  هنوگچیه  و  هتشاد ، یلبق  ملع  ریدقت ، عون  ود  ره  هب  هکیلاح  رد  دزاس ; رگید  ریدقت  نیزگیاج  ار  يریدقت  دناوت 

. دـنک بلـس  وا  زا  ار  نآ  ندرک  نوگرگد  ییاناوت  هتخاس و  دودـحم  ار  ادـخ  تردـق  هک  تسین  نانچ  تسخن  ریدـقت  اریز  تفای . دـهاوخن 
نآرق  ریبعت  هب  دراد و  هدرتسگ  تردق  َۀلُوْلغَم ،) ِهّللا  ُدَی   :) دنتفگ یم  هک  دوهی ، هدیقع  فالخ  رب  لاعتم  دنوادخ 

هحفص 236  -------------- 
هتشاد رارمتسا  دنوادخ ، بناج  زا  تردق  لامعا  يرگ و  شنیرفآ  تیقّالخ و  نخس ، رگید  هب  ( 1 (.) ِناتَطوُْسبَم ُهادَی  َْلب  :) تسا زاب  وا  تسد 

هیلع  ) قداـص ماـما  دراد . همادا  نـینچمه  يرگـشنیرفآ  راـک  هتـشگن و  غراـف  شنیرفآ  رما  زا  يو  ( 2 ( ) نْأَـش ِیف  َوُـه  موَـی  َّلُـک   ) مکح هب  و 
قزر رد   ) دایز مک و  هدش ، غراف  شنیرفآ  رما  زا  ادخ  دنیوگ  یم  دوهی  دیامرف : یم  ٌَۀلَُوْلغَم )... ِهّللا  ُدَی  ُدوُهَیلا  َِتلاق   ) هیآ ریسفت  رد  مالـسلا )

(: ُءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیدـیَأ  ْتَّلُغ  : ) دومرف نینچ  نانآ  بیذـکت  رد  دـنوادخ  درادـن . هار  هریغو ) رمع  و 
. دنک یم  قافنا  دهاوخب  هنوگره  تسا ، هدرتسگ  وا  تردق  هکلب  دنـشاب ! رود  ادـخ  تمحر  زا  دوخ  راجنهان  راتفگ  هب  داب و  هتـسب  ناشتـسد 

یم هک  يا  هدینشن  ار  ادخ  نخس  ایآ  (: 3 ( ) ِباتِکلا ُّمُأ  ُهَْدنِعَو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهّللا  اوُحْمَی   ) َّلَجو َّزَع  ِهّللا  َلوَق  ْعَمْـسَت  َْملَأ  دـیازفا : یم  سپس 
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رب یمالـسا  هدیقع  هکنیا : هجیتن  ظوفحم .) حول   ) باتکلا ّما  تسادخ  دزنو  دراد ، یم  تباث  ای  هدرک و  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  ادـخ  دـیامرف :
رد دـهاوخب  ناـمز  ره  دـناوت  یم  دـنوادخ  و  تسا ، راوتـسا  دـناودخ  تیقّـالخ  رارمتـسا  ماود و  و  هقلطم ، هطلـس  هدرتسگ ، تردـق  ساـسا 

باتکلا ُُّما  رد  ًالبق  ریدقت  ود  ره  و  دیامن ، یلبق  رّدقم  نیزگیاج  ار  يرّدـقم  هدرک و  داجیا  لوحت  هریغو ، يزور  رمع و  زا  ناسنا ، تارّدـقم 
نیزگیاج  هب  يو  مادقا  و  دنوادخ ، يوس  زا  هطلس  تردق و  لامعا  ب ـ  تسا . هدیسر  تبث  هب 

--------------
. 39/ دعر  . 3 . 29/ نمحرلا  . 2 . 64/ هدئام  . 1

هحفص 237  -------------- 
هک تسا  ناسنا  دوخ  لامعا  ورگ  رد  هیضق ، زا  یـشخب  و  دریگ ، یمن  ماجنا  تحلـصم  تمکح و  نودب  رگید ، ریدقت  ياج  يریدقت  ندرک 

، یناسنا مینک  ضرف  دزاـس . مهارف  ار  شیوخ  تشونرـس  ینوگرگد  هنیمز  هتـسیاشان ، اـی  هتـسیاش  یگدـنز  ندـیزگرب و  راـیتخا و  قیرط  زا 
يدـنیاشوخان ریثأت  وا  تشونرـس  رد  تسیاشان و  لمع  نیا  ًاعبط  دـنک . یمن  تاـعارم  ار  دوخ  ناگتـسب  نیدـلاو و  قوقح  هدرکاـن ، يادـخ 

نیا رد  دزرو ، مامتها  هراـب  نیا  رد  دوخ  فیاـظو  هب  سپ  نآ  زا  هتـشگ و  مداـن  دوخ  هدرک  زا  یگدـنز  همین  رد  رگا  لاـح  تشاد . دـهاوخ 
رد بلطم  نیا  تشگ . دـهاوخ  ُِتْبُثی ) َو  ُءاـشَی  اـم  ُهّللا  اوُـحْمَی   ) هیآ لومـشم  هدرک و  مهارف  ار  دوـخ  تشونرـس  ینوـگرگد  هنیمز  تروـص 

یّتَح موَِقب  ام  ُّرِیَُغی  َهّللا ال  َّنِإ  . ) 1 میوش : یم  روآدای  ار  یخرب  هک  تسا  رایسب  دروم  نیا  رد  تایاور  تایآ و  تسا . مکاح  زین  هیضق  سکع 
شیوخ عضو  دوخ  نانآ  هکنیا  رگم  دزاس  یمن  نوگرگد  یتخـس ) هب  شیاسآ  زا   ) ار یموق  چیه  عضو  ادخ  (: 11/ دعر () ْمِهِسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی 

اُوناک اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبّذَـک  ْنکل  َو  ِضْرَألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  تاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُقلا  لـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  . ) 2 دنزاس . نوگرگد  ار 
یم ناـنآ  يور  هب  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  تاـکرب  اـم  دـندش  یم  راـگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا  اـهیدابآ  ناـنکاس  رگا  (: 96/ فارعا ( ) َنُوبِسْکَی

رد یطویس  . 3 میدرک . باذـع  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  ناـنآ  مه  اـم  دـندرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  نید  ناـنآ  هک ) دوس ؟ هچ   ) یلو میدوشگ ،
( ُءاشَی ام  ُهّللا  اوُحْمَی   ) هیآ ریسفت  هرابرد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  هک : تسا  هدروآ  دوخ  ریـسفت 

هقدص منک . یم  نشور  هیآ  نیا  ریسفت  اب  ار  متما  وت و  ناگدید  نم  دومرف : نینچ  خساپ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ درک ، لاؤس 
هب  ار  یتخبدب  کین ، ياهراک  ماجنا  و  ردام ، ردپ و  هب  یکین  ادخ ، هار  رد 

هحفص 238  -------------- 
یم مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماـما  . 4 ( 1 .) دـنک یم  يریگولج  دـب  ياـهگرم  زا  ددرگ و  یم  رمع  شیازفا  هیاـم  هتخاـس ، نوـگرگد  یتخبـشوخ 

ار ّقلعم )  ) لجا دنادرگ و  یم  ناسآ  ار  باسح  و  عفد ، ار  الب  نینچمه  دزاس . یم  تکرب  اب  ار  لاوما  هزیکاپ و  ار  لامعا  مِحَر ، هلـص  : دیامرف
ریبعت زا  رظنفرـص  هک ، تسا  یمالـسا  مّلـسم  هدیقع  کی  ءادب  هب  داقتعا  هک  دوش  یم  نشور  لصا  ود  نیا  هب  هجوت  اب  ( 2 .) دزادنا یم  بقع 
هدیقع نیا  زا  ارچ  هکنیا  زا  یهاگآ  يارب  همتاخ ، رد  دـنراد . داقتعا  نآ  موهفم  هب  یمالـسا  قرفو  بهاذـم  یمامت  ءادـب ، صاخ  حالطـصاو 

هدش يوریپ  یمارگ  ربمایپ  زا  هملک ، نیا  يریگ  راک  هب  رد  فلا ـ  میوش : یم  رکذتم  ار  هتکن  ود  تسا ، هدش  ریبعت  « هّلل ادب   » هلمج اب  یمالـسا 
، دـندوب هدـش  ییانیبان  يرگ و  یـسیپ ، يرامیب  هب  التبم  هک  رفن  هس  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراـُخب  تسا .
رب دنوادخ  هنوگچ  هک  داد  ناشن  تشاد و  نایب  ًاحورـشم  نایاپ  ات  اجنآ  زا  ار  نانآ  تشذگرـس  هاگنآ  مهِیلَْتبَی .» نأ  ّلجو  ّزع  هّلل  اَدب  : » دومرف
زا تالامعتسا  عون  نیا  ب ـ  ( 3 .) تخاس ناشناینیـشیپ  ضارما  راتفرگ  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  هیلوا  یتمالـس  نانآ  زا  رفن  ود  تمعن  نارفک  رثا 

« یل ادـب  : » دـیوگ یم  دـنک  یم  رییغت  شمیمـصت  يدرف  یتقو  هک  تسا  لومعم  فرع  رد  تسا . موق  ناسل  هب  نتفگ  نخـس  هلکاشم و  باـب 
و  موق ، ناسل  هب  ملکت  باب  زا  زین ، نید  نایاوشیپ  داد . خر  ادب  نم  يارب 

--------------
. 4/172: يراخب حیحص   . 3 . 2/470، یفاک  . 2 . 3/66: روثنملا ردلا   . 1
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هحفص 239  -------------- 
هب ًارارک  نآرق ، رد  هک  تسا  رکذ  روخ  رد  هنیمز  نیمه  رد  دـنا . هدرب  راک  هب  لاعتم  يادـخ  هرابرد  ار  ریبعت  نیا  نیبطاـخم ، هب  بلطم  میهفت 

هنوگ نیا  باکترا  زا  یهلا  تحاس  ًامّلسم  هکیلاح  رد  تسا . هدش  هداد  تبسن  نایسن  هعدخو و  دیک  رکم و  نوچ  یتافص  یهلا  سدقا  تاذ 
هعدخ دیک و  رکم و  تفـص  یهلا  سدقا  تاذ  هب  نآرق  رد  فصو  نیا  اب  تسا . هزنم  اهناسنا ) نایم  رد  اهنآ  جیار  لکـش  موهفم و  هب   ) روما

.3 (. 50/ لمن ( ) ًارْکَم اـنْرَکَمَو  ًارْکَم *  اوُرَکَم  َو  . ) 2 /15ـ16 .) قراط ( ) ًادیَک ُدیِکَأَو  ًادیک *  َنوُدـیِکَی  . ) 1 تسا : هدش  هداد  تبسن  نایـسن  و 
لامعتسا هرابرد  هعیـش  نیققحم  يور ، ره  هب  (. 67/ هبوت ( ) ْمُهَیِسَنَف َهّللا  اوُسَن  . ) 4 (. 142/ ءاسن () ْمُهُعِداخ َوُه  َو  َهّللا  َنوُعِداُخی  َنیِقفاـنُملا  َّنِإ  )

نابلاط ام  تسین و  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  لاجم  هک  دـنراد  يدـنلب  یتاـقیقحت  ادـخ  ملع  رد  ینوگرگد  عاـنتما  هب  هجوت  اـب  ءادـب ، ظـفل 
مهن تسیب و  دصکی و  لصا  ( 1 .) میهد یم  عاجرا  ریز  رد  هدش  دای  بتک  هب  ار  لیصفت 

ترضح روهظ  زا  سپ  یمالسا  تما  زا  یهورگ  تشگزاب  هعیش ، گنهرف  رد  نآ  زا  دوصقم  و  تسا ، تشگزاب  ینعم  هب  تغل  رد  تعجر » »
تـسا میرک  نآرق  زیچره  زا  شیپ  تعجر ، دوجو  رب  نشور  هاوگ  تسایند . هب  تمایق  ییاپرب  زا  لبق  و  فیرـشلا ـ  هجرف  هّللا  لّجع  يدهم ـ 

دیامرف : یم  لمن  هروس  هیآ 84  رد  هک 
--------------

عبط ، 264 ص 262 ـ ۀبیغلا ، باتک  ، 2/29: لوصالا ةدع  ، 24 دیفم خیش  داقتعالا  حیحصت   236 ص 232 ـ قودص ، خیـش  دیحوت  باتک   . 1
فجن .

هحفص 240  -------------- 
ِیف ْنَم  َعِزَفَف  ِروُصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َموَی  َو  : ) دـیامرف یم  هیآ 87  رد  و  ( 1 ( ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایآب  ُبِّذُکی  ْنّمِم  ًاجوَف  ۀـّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َموَی  َو  )

رب ار  مود  موی »  » هتفگ و نخس  زور  ود  زا  قوف  تایآ  مینیب ، یم  هکنانچ  ( 2 (.) َنیرِخاد ُهَوتَأ  ٌّلُکَو  ُهّللا  َءاش  ْنَم  ّالِإ  ضرَألا  ِیف  ْنَم  َِوتاومَّسلا 
مود زور  رد  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  صاخ  یهورگ  ندش  هدنز  زا  اهنت  تسخن ، زور  رد  نیا ، رب  نوزفا  تسا . هدومن  فطع  تسخن  موی » »

مه اب  ود  نآ  هدوب و  تمایق  زور  زا  ریغ  تسخن  زور  هک  میبای  یمرد  تاکن  نیا  عومجم  هظحالم  زا  تسا . هدرک  دای  اهناسنا  همه  گرم  زا 
يزور نینچ  و  دیوگ ، یم  نخـس  ناگدننک ـ  بیذکت  صاخ ـ  یهورگ  ندش  هدنز  زا  تسخن  هیآ  میوش  یم  روآدای  ًاددـجم  دـنراد . قرف 

یف ْنَم  ُّلک  ْنِإ  :) دیامرف یم  هکنانچ  دنوش ، یم  هدنز  روص  خفن  زا  سپ  اهناسنا  همه  زور  نآ  رد  اریز  دشاب . زیخاتـسر  زور  دناوت  یمن  ًاعبط 
اب دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  همه  /93و95 :) میرم () ًادرَف ِۀمایِقلا  َموَی  ِهیتآ  ْمُهُّلُکَو  ًادـبع ... ِنمحّرلا  ِیتآ  ّالِإ  ِضرَألاو  ِتاومَّسلا 
رد رگید  هیآ  رد  زین  دـندرگ . یم  رـضاح  وا  دزن  اهنت  تمایق  زور  رد  ناـنآ  همه  و  دـنیآ ... یم  رد  ناـبرهم  يادـخ  رـضحم  هب  میلـست  لاـح 
اهر مه  ار  نت  کی  و  میروآ ، یم  درگ  باسح  يارب  ار  نانآ  (: 47/ فهک ( ) ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  َو  : ) دیامرف یم  تمایق  فصو 

نومضم ، رد  اهنآ  فالتخا  لمن و  هروس  هیآ  ود  هسیاقم  زا  هکنیا ، هجیتن  مینک . یمن 
--------------

يزور  . 2 دنوش . یم  تشادزاب  نانآ  مینک و  یم  هدنز  دـندرک  یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  ار  نانآ  زا  یهورگ  یتلم  ره  زا  هک  يزور   . 1
زا  ) دنـسرت یم  تدـش  هب  دـهاوخب ـ  ادـخ  هک  ار  سک  نآ  رگم  دنتـسه ـ نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  همه  دوش ، هدـیمد  روص  رد  هک 

دنوش . یم  رضاح  وا  دزن  تلذ  اب  ناگمه  و  هدش ) هدنز  هاگنآ  دنهد  ناج  سرت  تدش 
هحفص 241  -------------- 

تایاور اهناسنا . همه  يرگید  رد  دـنوش و  یم  روشحم  اهناسنا  زا  یخرب  اـهنت  یکی  رد  هک  تسا  زور  ود  راـظتنا  رد  ناـهج  هک  تفگ  دـیاب 
لالدتـسا تعجر  عوقو  رب  نآ  اب  هک  يا  هیآ  دـناد . یم  زیخاتـسر  زا  لبق  يدـهم و  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هب  طوبرم  ار  تسخن  زور  هعیش ،

زا یهورگ  اریز  دـشاب ، یم  صاـخ  هورگ  نـیا  زا  رت  نوزف  تـعجر  هریاد  یلو  تـسا ، راـکهبت  هورگ  تـعجر  دروـم  رد  دــنچ  ره  مـیدرک ،
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رد يددـعتم  ياه  باتک  ناققحم  فرط  زا  ،و  تسا دـح  زا  نوزف  ناحلاص ، تشگزاـب  هراـبرد  تاـیاور  و  دریگ ، یمرب  رد  زین  ار  ناـحلاص 
زا یهورگ  تشگزاب  لاح  ره  رد  دوش . هعجارم  تعجر  رد  هژیو  ياهباتک  هب  لیـصفت  يارب  .و  تسا هدش  هتـشون  هورگ  ود  ره  تعجر  دروم 

هدش هدنز  رگید  راب  گرم  زا  سپ  یهورگ  زین  نیشیپ  ياهتما  رد  اریز  تسین ، يروآ  تفگش  رما  زیخاتـسر  زا  لبق  ناراکهبت  ای  ناحلاص و 
اریز لقن ; اب  ضراعم  هن  و  تسا ، لقع  مکح  فلاخم  هن  ناهج  نیا  هب  یهورگ  تشگزاب  ( 1 .) دنا هتشذگرد  مود  راب  يارب  یتدم  زا  سپ  و 

و تسا . نآ  ناکما  رب  هاوگ  نیرتهب  دوخ  نیاو  هداد ، خر  يا  هعقاو  نینچ  نیشیپ  ياهتما  رد  نآرق  حیرـص  هب  میدش  روآدای  هک  هنوگ  نامه 
گرم زا  سپ  سفن  هک  تسا  نآ  خسانت  اریز  تسا ، هیاپ  یب  ًالماک  يروصت  تسا ، ناسکی  خسانت  اب  تعجر  دنا  هتشادنپ  یخرب  هک  زین  نیا 
لطاب رما  ود  نیا  زا  کـیچیه  تعجر  رد  هکنآ  لاـح  دریگب . قلعت  يرگید  ندـب  هب  اـی  دـنک و  زاـغآ  هفطن  زا  ار  شیوخ  تاـیح  رگید  راـب 

تقیقح رد  هدوب و  تمایق  رد  ینامـسج  داعم  و  نیـشیپ ، ياهتما  رد  ناگدرم  ندـش  هدـنز  ناـسب  تهج  نیا  زا  تعجر  مکح  درادـن . دوجو 
لیـصفت تعجر و  هرابرد  هدرتسگ  ثحب  دنوش . یم  هدنز  ءانثتـسا  نودـب  اهناسنا  همه  نآ  رد  هک  تسا  ییاهن  زیخاتـسر  زاکچوک  يا  هولج 

رد ثدحم  یس  زا  شیب  هدوب و  رتاوت  ّدح  رد  هراب  نیا  رد  هعیـش  تایاور  تسا . هدمآ  هعیـش  مالک  ثیدح و  رـسیفت ، بتک  رد  نآ  تایئزج 
( 2 .) دنا هدرک  لقن  ار  نآ  باتک  هاجنپ  زا  رت  نوزف 

--------------
ياه 72و هیآ  هرقب  هروس  یسوم  هرقب  هلیسو  هب  لیئارسا  ینب  لوتقم  ءایحا  ياه 55ـ56 ، هیآ  هرقب  هروس  لیئارـسا ، ینب  زا  یهورگ  ءایحا   . 1

زاجعا اب  ناگدرم  ءاـیحا  هیآ 259 ، هرقب  لاس ، دـص  زا  سپ  ریزع  ءاـیحا  هیآ 243 . هرقب  اـهنآ . ندـش  هدـنز  مدرم و  زا  یهورگ  گرم  ، 73
( هباحص تلادع   ) ما یس  دصکی و  لصا  هحفص 242  . 53/136: راونألا راحب   . 2 هیآ 49 . نارمع  لآ  هروس  حیسم ، ترضح 

بـسک يو  رـضحم  زا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  ترـضح  نآ  تایح  ناـمز  رد  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ناراـی  هباـحص و 
تداهش تبرش  نیَنُح  بازحا و  دحا و  ردب و  ياهگنج  رد  هک  نانآ  هچ  دنرادروخرب ، یـصاخ  مارتحا  زا  نایعیـش  ام  دزن  دنا ، هدرک  تفرعم 

رانک رد  هدروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هکنآ  ثیح  زا  نانیا ، همه  دندنام . یقاب  تایح  دیق  رد  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  نانآ  هچو  دندیشون ،
( تسا هدوب  ربمایپ  هباحص  هک  رظن  نآ  زا   ) مرکا ربمایپ  هباحص  هب  هک  تسین  یناملسم  چیه  ناهج  رد  و  دنرادروخرب ، مارتحا  زا  دنا ، هدوب  وا 

رانک رد  یلو  تسا . ساسا  یب  ًالماک  یتبسن  دنهدب  ناناملسم  زا  یهورگ  هب  یتبـسن  نینچ  رگا  و  دیامن ، يرهم  یب  راهظا  ای  هدرک  ییوگدب 
لداع و باحصا ، همه  ایآ  درک :  یگدیسر  نادب  یـضغب  ّبح و  ای  بّصعت  چیه  نودب  یتسیاب  هک  دراد  دوجو  يرگید  بلطم  هلئـسم ، نیا 
لداع و ار  نانآ  یگمه  ناوت  یمن  هک  تسا  نیعبات »  » مکح رظن ، نیا  زا  هباحـص ، مکح  هکنآ  اـی  دـنا ؟ هدوب  هاـنگ  زا  هتـساریپ  راـگزیهرپ و 

هانگ زا  تینوصم  یناسنا  چـیه  يارب  یلو  تسا ، زیمآ  راختفا  يرما  دـنچره  وا ، اب  تبحاصم  ربماـیپ و  تیؤر  تسا  یهیدـب  تسناد ؟ اـسراپ 
تداهش هب  اریز  تسناد ، هانگ  زا  هتـساریپ  راگزیهرپ و  لداع و  ار  یگمه  تسیرگن و  رظن  کی  اب  هباحـص  همه  هب  ناوت  یمن  و  دروآ ، یمن 
فانـصا هب  لوسر ـ  ادـخ و  ربارب  رد  نایـصع  تعاطا و  و  قافن ، ناـمیا و  ثیح  زا  ندوب ـ » یباحـص   » راـختفا نتـشاد  نیع  رد  ناـنآ  نآرق ،

. تسناد راگزیهرپ  لداع و  ًالک  و  دیـشیدنا ، ناسکی  ار  ناگمه  ناوت  یمن  يدـنب  میـسقت  نیا  هب  هجوت  اب  هک  دـنا  هدـش  میـسقت  ینوگاـنوگ 
( 1 .) تسا هدوتس  فلتخم  عقاوم  رد  ار  ربمایپ  نارای  نآرق  هک  تسین  یکش 

--------------
هیآ 8و 9 . رشح  هروس  ياه 18 و 29 ، هیآ  حتف  هروس  هیآ 100 ، هبوت  هروس   . 1

هحفص 243  -------------- 
َیِضَرْدََقل : ) دیامرف یم  هدرک و  تیاضر  راهظا  هیبیدح  حلص  نایرج  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  ناگدننک  تعیب  زا  لثملا  یف 

( َکَنوُِعیاُبی ذِإ  ) تعیب لاح  رد  نانآ  زا  دنوادخ  تیاضر  رگنایب  شیاتس ، نیا  اّما  (. 18/ حتف ( ) ِةَرَجَّشلا َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُملا  ِنع  ُهّللا 
شیپ رد  فالخ  هار  ًادعب  نانآ  زا  يدارفا  ای  درف  رگا  اذـل  درادـن . رمع  نایاپ  ات  نانآ  همه  يراگتـسر  حالـص و  نیمـضت  رب  تلالد  و  تسا ،
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هک هورگ  نیا  ماقم  نأش و  اریز  دوب ، دهاوخن  نانآ  يدبا  يراگتسر  هتسویپ و  ییاسراپ  رب  هاوگ  یهلا ، نیشیپ  تیاضر  ًاملسم  دنشاب ، هتفرگ 
َنِم َّنَنوُـکََتلَو  َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : ) دـیامرف یم  وا  هراـبرد  هـک  تـسین  ربماـیپ  زا  رتـالاب  دـنا  هـتفرگ  رارق  ادـخ  تیاـضر  دروـم 

یلامک رگنایب  تایآ ، عون  نیا  دوب . یهاوخ  ناراـکنایز  زا  هدـش و  لـطاب  وت  لـمع  ًاـعطق  يزرو  كرـش  ادـخ  هب  رگا  (: 65/ رمز () َنیرِساْخلا
. دوب دـنهاوخ  راگتـسر  دـنراد ، ساپ  ار  لامک  نآ  زین  یگدـنز  نایاپ  ات  رگا  هتبلا  و  دـنا ، هدروآ  تسد  هب  تلاح  نآ  رد  دارفا  نیا  هک  تسا 

نیا هب  دانتـسا  هب  ناوت  یمن  داد ، یهاوگ  يدارفا  ای  درف  فارحنا  رب  خـیرات  تنـس و  نآرق و  زا  یعطاق  لیالد  هاگره  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب 
ْنِإ : ) دیامرف یم  دـنک و  یم  دای  قساف »  » ناونع هب  هباحـص  زا  یخرب  زا  میرک  نآرق  هنومن ، باب  زا  درک . در  ار  روبزم  لیالد  اهـشیاتس  هنوگ 

ًاقــِـساف ال َناــک  ْنـَـمَک  ًاــنِمُْؤم  َناــک  ْنـَـمَفَأ  : ) دـــیامرف یم  يو  هراــبرد  زین  رگید  هــیآ  رد  (. 6/ تارجح ( ) اُونّیَبَـتَف أَـبَِنب  ٌقِساـف  ْمُکَءاــج 
تلیـضف ود  بسک  نیع  رد  هک  تسا ، هدوـب  ربماـیپ  هباحـص  زا  هبقع » نب  دـیلو  ، » خـیرات یعطق  یهاوـگ  هب  درف ، نیا  (. 18/ هدجس () َنوُوَتْسَی

قلطصم ، ینب  هفیاط  هرابرد  غورد  لعج  اب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  رابتعا  تسناوتن  ندرک ، ترجه  ندوب و  یباحص 
هحفص 244  -------------- 

هباحص زا  یخرب  شهوکن  رد  هک  یثیداحا  هظحالم  زین  و  ( 2) نآ ریاظن  هیآ و  نیا  هب  هجوت  اب  ( 1 .) درک دای  قساف  ناونع  هب  يو  زا  دنوادخ 
هک ار  ربماـیپ  باحـصا  همه  هناـعطاق  ناوت  یمن  (، 4  ) نانآ زا  یخرب  یگدـنز  خـیرات  هعلاـطم  نینچمه  هدـش و  دراو  ( 3  ) ثیدـح بتک  رد 

هلئـسم انامه  تسا  یـسررب  ثحب و  دروم  اجنیا  رد  هک  هچنآ  تسناد . اسراپ  لداع و  تسا ، زواجتم  مه  نت  رازه  دـص  کی  زا  نانآ  هرامش 
بلطم هب  ار  تسخن  هلئسم  رد  نافلاخم  هتشاذگن و  یقرف  هلئسم  ود  نیا  نایم  یخرب  هنافسأتم  هباحص . ّبس  هن  تسا ، هباحص » همه  تلادع  »

زا عنام  ار  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اب  تبحاصم  هب  مارتحا  هیماما ، هعیش  هک  مینک  یم  دیکأت  همتاخ  رد  دنزاس . یم  مهتم  مود 
زا تینوصم  ببس  دناوت  یمن  ییاهنت  هب  ربمایپ  اب  ترـشاعم  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یمن  ترـضح  نآ  هباحـص  زا  يا  هراپ  لاعفا  رد  يرواد 

. دهد یم  لیکـشت  درخ  یعطق و  خیرات  حیحـص ، ثیداحا  ینآرق ، تایآ  هراب ، نیا  رد  زین  ار  هعیـش  يرواد  ساسا  دشاب . رمع  نایاپ  ات  هانگ 
مکی یس و  دصکی و  لصا 

نیا رد  میرک  نآرق  دنراد . دیکأت  نآ  رب  تنـس  نآرق و  هک  تسا  مالـسا  لوصا  زا  یکی  شنادناخ  ربمایپ و  نتـشاد  تسود  ندیزرو و  رهم 
َنِکاسَمَو اهداسَک  َنوَشَْخت  ٌةَراِجتَو  اهوُُمْتفرَْتقا  ٌلاومَأَو  ْمُُکتریـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤاْنبَأَو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ  ُْلق  :) دـیامرف یم  هراب 

داهِجَو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنوَضَرت 
--------------

باتک ج11 ، لوصُألا ، عماج   . 3 45ـ47 .  / هبوت ، 12  / بازحا . 154 /153 ـ نارمع لآ   . 2 دوش . هعجارم  ریـسافت  هب  قوف  هیآ  ود  هراـبرد   . 1
. 119 ص 118 ـ رون ، هروس  ریسفت  ج5 ، يراخب ، حیحص   . 4 هرامش 7972 . ثیدح  ضوح ،

هحفص 245  -------------- 
نارـسمه ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  رگا  وگب  (: 24/ هبوت () َنیقِـسافلا َموَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهّللا  َو  ِهِْرمَأـِب  ُهّللا  َِیتْأَـی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  ِیف 

زا ناترظن  رد  امـش ، هقالع  دروم  ياه  نکـسم  دـیراد و  میب  نآ  داسک  زا  هک  یتراـجت  دـیا و  هدروآ  تسدـب  هک  یلاوما  امـش و  ناگتـسبو 
دنوادـخو دـنک ، لزان  امـش  رب  ار  شباذـع  دـنوادخ  هک  دیـشاب  نیا  راـظتنا  رد  تسا ، رت  بوبحم  شهار  رد  داـهج  شربماـیپ و  دـنوادخ و 

ُهَعَم َلْزنُأ  يذـّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو  ُهوُرَـصَنَو  ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اوـُنَمآ  َنیِذـّلا  :) دـیامرف یم  رگید  هیآ  ردو  دـنک . یمن  تیادـه  ار  رادربناـمرفان  تیعمج 
يو رب  هک  يرون  زا  دـنا و  هدومن  کمک  هدرک و  میرکت  ار  وا  دـنا و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  (: 157/ فارعا () نوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ 

.2 ِهب . ) اُونَمآ  :) ربمایپ هب  نامیا  . 1 درامش : یم  یگژیو  راهچ  ناراگتـسر  يارب  هیآ  نیا  رد  ادخ  دنناراگتـسر . دنا ، هدرک  يوریپ  هدمآ  دورف 
ُهَعَم َلْزنُأ  يّذلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو   ) تسا هدش  لزان  هک  نآرق )  ) يرون زا  يوریپ  . 4 ُهوُرَصَن . ) : ) وا ندرک  يرای  . 3 ُهورَّزَع . ) : ) وا میرکت  زیزعت و 

ربمایپ میظعت  میرکت و  نامه  مود  یگژیو  رد  هورّزع )  ) زا دارم  ًاعطق  تسا ، هدـمآ  موس  یگژیو  رد  ربمایپ  ندرک  يرای  هکنیا  هب  هجوت  اـب  (. 
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. درادن یتیدودحم  نینچ  هدش ، دراو  هیآ  رد  هک  يو  هب  نامیا  هکنانچمه  تسین ، وا  تایح  نارود  صوصخم  ربمایپ  میرکت  ًاملسمو ، تسا ،
رکذ یعقاو ) شاداپ  هن  شاداپ  تروص  هب  هتبلا   ) تلاسر شاداپ  تروص  هب  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یفاک  تلاسر  نادـناخ  هب  تبحم  هراـبرد 

هدرک 
هحفص 246  -------------- 

، مبلط یمن  یشاداپ  امـش  زا  ادخ  تلاسر  يادا  يارب  نم  وگب  (: 23/ يروش ( ) یبرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  ّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأسَأ  ُْلق ال  :) دـیامرف یمو 
، هدمآ نآرق  رد  اهنت  هن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  تبـسن  میرکت  تبحم و  مناکیدزن . ناگتـسب و  هب  ندـیزرو  تبحم  زج 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  . 1 میوش : یم  روآدای  ار  نآ  هنومن  ود  هک  تسا ، هدش  دیکأت  نآ  رب  زین  یمالسا  ثیداحا  رد  هکلب 

رگم دوب ، دهاوخن  یعقاو  نمؤم  امـش  زا  رفن  کی  زگره  (: 1 «. ) نیعَمْجَأ ِساّنلاَو  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِْهَیلِإ  َّبحَأ  َنوُکَأ  یّتَح  ْمُکُدـحَأ  ُنِمُؤی  ال  :» دومرف
نم نامیإلا : َمعط  َقاذ  هیف  ّنُک  نم  ثالَث  : دیامرف یم  رگید  ثیدـح  رد  . 2 مشاب . رت  بوبحم  مدرم  همه  شنادـنزرف و  زا  وا  يارب  نم  هکنیا 

ُضغبی َو  ِهّلل  ُّبُحی  َناـک  ْنَمو  هنیِد ، نع  ّدـتری  ْنَأ  ْنِم  هیلإ  َّبحأ  راـّنلاب  قرُحی  ِْنَئل  ناـک  ْنَمَو  ِِهلوُـسَرَو ، ِهّللا  نم  هیلإ  ُّبـحأ  ءیـش  ـال  ناـک 
یمارگ شلوسر  ادخ و  زا  وا  يارب  يزیچ  هک  سک  نآ  . 1: تسا هدیشچ  ار  نامیا  هزم  دشاب ، نآ  ياراد  سکره  هک  تسا  زیچ  هس  (: 2 «) هّلل

ای تسود  ادـخ ، يارب  هـک  سک  نآ  . 3. دـشاب نـید  زا  جورخ  زا  رت  بوـبحم  وا  يارب  شتآ  رد  ندـش  هتخوـس  هـک  سک  نآ  . 2 دشابن . رت 
ار یخرب  هک  تسا  هدـش  عقاو  دـیکأت  دروم  یمالـسا  ثیداحا  رد  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نادـناخ  تبحم  درادـب . نمـشد 

هِسفن  ْنِم  هیلإ  َّبحأ  نوکأ  یّتح  دبع  نمؤی  ال  : » دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  . 1 میوش : یم  روآدای 
--------------

ص238 . :ج1 ، لوصُألا عماج  ح70 و72و  :ج1 ، لامعلا زنک   . 2 ص238 . :ج1 ، لوصُألا عماج  ح70 و72و  :ج1 ، لامعلا زنک   . 1
هحفص 247  -------------- 

دوخ زا  شیب  ارم  هکنیا  رگم  ياهدنب  دور  یمن  رامش  هب  نمؤم  (: 1 «) هلهأ نم  هیلإ  َّبحأ  یلهأ  نوکیو  هترتع ، نم  هیلإ  َّبحأ  یترتع  َنوکتو 
هراـب رد  رگید  ثیدـح  رد  . 2 درادـب . تسود  دوـخ ، نادـناخ  زا  نوزف  ارم  نادـناخ  و  شنادـنزرف ، زا  شیب  ارم  نادـنزرف  و  درادـب ، تسود 

هتـشاد و تسود  ار  ادخ  درادـب ، تسود  ار  اهنآ  سک  ره  (: 2 «) هّللا هضغبأ  مهـضغبأ  نم  هّللا و  هّبحأ  مهّبحأ  ْنَم  : » دـیامرف یم  دوخ  ترتـع 
، میدش انشآ  شترتع ) ربمایپ و  هب  ندیزرو  رهم   ) لصا نیا  لیالد  اب  اج  نیا  ات  تسا . هتـشاد  نمـشد  ار  ادخ  درادب ، نمـشد  ار  اهنآ  سکره 
هب تبسن  میرکت  يزرو و  رهم  هویش  . 2 تسیچ !؟ درب  یم  وا  ترتعو  ربمایپ  هب  ندـیزرو  رهم  زا  تما  هک  يدوس  . 1 دوش : یم  لاؤس  نونکا 

يوس هب  دوعص  نابدرن  دوخ  تلیضف ، اب  لامک و  اب  ناسنا  هب  تبحم  میوش : یم  روآدای  تسخن  بلطم  هرابرد  تسیچ !؟ وا  نادناخ  ربمایپ و 
هیاـم هک  هچنآ  دزاـس و  نوـگمه  وا  اـب  ار  دوـخ  دـنک  یم  شـشوک  درادـب ، تسود  لد  میمـص  زا  ار  يدرف  یناـسنا  هاـگره  تـسا ، لاـمک 

لوحت هیام  ناسنا  رد  يا  هیحور  نینچ  دوجو  تسادـیپ  هتفگان  دـیامن . كرت  دـهد  یم  رازآ  ار  وا  هچنآ  و  هداد ، ماـجنا  تسا  وا  يدنـسرخ 
اب ًالمع  یلو  هدرک  هقالع  راهظا  نابز  رد  هک  یناـسک  دزیهرپب . هاـنگزا  دریگ و  شیپ  رد  ار  تعاـطا  هار  هتـسویپ  هک  دوش  یم  ببـس  هدوب و 

درک و لالدتـسا  تیب  ود  اب  عوضوم  نیا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  دنـشاب ، یم  یعقاو  تبحم  دـقاف  دـنزرویم ، تفلاـخم  دوخ  بوبحم 
دومرف :

--------------
عیارشلا للع  راونألا ج 17 ص 13 ، راحبو  یفوک ج 2 ح 619 و 700 . نامیلـس  نب  دـمحم  ظفاح  شراکن  نینمؤملا  ریما  مامالا  بقانم   . 1

راونألا ج 17 ص راحبو  یفوک ج 2 ح 619 و 700 . نامیلـس  نب  دـمحم  ظفاح  شراکن  نینمؤملا  ریما  مامالا  بقانم   . 2 باب 117 ح 3 .
باب 117 ح 3 . عیارشلا  للع  ، 13

ـه َتعطأل ـًا  قداص َك  ُّـ بح ناـک  ول  ٌعیدـب  لا  ـ عفلا یف  ير  ــ ْمَعل اذـه  ه ***  ــ َّبح ُرهُْظت  َتنأ  َو  َهلـإلا  یـصعت  هحفص 248  -------------- 
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تـسا یتفگـش  راک  نیا  دـنگوس ، مناج  هب  ییامن ، یم  یتسود  راهظا  ینک و  یم  ینامرفان  ار  ادـخ  ( » 1) ٌعـیطم ُّبُحی  نَِمل  َّبحُملا  ّنإ  *** 
زا یخرب  هک  نونکا  دـشاب .» یم  دوخ  بوبحم  عیطم  هتـسویپ  دـیرم  هک  اّقح  يدرک ، یم  تعاطا  ار  وا  يدوب  وگتـسار  دوخ  ياـعدا  رد  رگا 

هنوگ چـیه  نودـب  ینورد  بح  دوـصقم  ًاملـسم  : میزادرپـب نآ  زاربا  هویـش  هب  دـیاب  دـش ، نشور  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  هب  يزرو  رهم  تارمث 
زا یکی  هک  تسین  یکـش  دـشاب . هتـشاد  یبساـنم  باـتزاب  ناـسنا  راـتفر  راـتفگ و  رد  هک  تسا  يرهم  دوصقم  هکلب  تسین ، یلمع  باـتزاب 
رد نخـس  یلو  دـش ، هراشا  هک  نانچ  تسا ، نانآ  زا  یلمع  يوریپ  وا  نادـناخ  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  تبحم  ياـهباتزاب 

یمارگ هلیـسوو  تبحم  هناشن  مدرم  رظنرد  هک  يراتفر  ای  راتفگ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  لامجا  و  تسا ، ینورد  تلاـح  نیا  ياـهباتزاب  رگید 
ربانب مارح . لمع  اب  هن  دنک ، میرکتار  وا  عورـشم  لمع  اب  هکنیا ، رب  طورـشم  دشاب ، یم  هدعاق  نیا  لومـشم  دور ، یم  رامـش  هب  دارفا  تشاد 

زا یکی  تافو ـ  ای  تدالو  زورلاس  رد  ًاصوصخ  نامز ـ  ره  رد  وا  نادـناخ  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تشاد  یمارگ  نیا ،
نتـشارفارب غارچ و  ندرک  نشور  تدالو و  ياهزور  رد  يدـنب  نیزآ  تسا و  نانآ  تلزنم  ماقم و  تشاد  یمارگو  تبحم  زاربا  ياـه  هویش 

هلیسو نانآ و  هب  تبحم  هناشن  وا ، نادناخ  ای  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  بقانم  لیاضف و  رکذ  يارب  سلجم  لیکـشت  مچرپ و 
رامش  هب  نآ  زاربا 

--------------
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خیرات  » باتک رد  يرکب  راید  تسا . هدوب  ناناملـسم  نایم  رد  رمتـسم ، تنـس  کی  تدالو  ماـیا  رد  ربماـیپ  لـیلجت  رطاـخ  نیا  هب  دور و  یم 

یم هقدـص  ارقف  هب  دـننک و  یم  ماعطا  دـنریگ و  یم  نشج  هتـشاد و  یمارگ  ار  ربمایپ  تدالو  هام  هتـسویپ  ناناملـسم  دـسیون : یم  سیمخلا »
نخـس نیا  نیع  دوش . یم  رهاظ  نانآ  يارب  یتامارک  اسب  هچ  دننک ، یم  نایب  ار  وا  تدالو  تشذگرـس  دنیامن و  یم  ینامداش  راهظا  دنهد ،

مود یس و  دصکی و  لصا  ( 1 .) تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ینالطسق  رجح  نبا  مان  هب  يرگید  ملاع  ار 
نانآ تالکشم  بئاصم و  رکذ  يارب  سلجم  بیترت  عون  ره  اریز  ددرگ ، یم  نشور  ینید  نایاوشیپ  يارب  يراوگوس  هفسلف  هتشذگ  نایب  زا 
هشیر ( 2  ) تخیر گـشا  درک و  هیرگ  فسوی  شزیزع  نادـقف  رب  يزارد  ناـیلاس  بوقعی  رگا  تسا ، ندـیزرو  رهم  تبحم و  راـهظا  یعون 

تـشذگرد ياهزور  رد  دـنراد ، نانآ  هب  هک  يرهم  وترپ  رد  تلاسر  نادـناخ  هب  نادـنمقالع  هاگره  دوب ، شدـنزرف  هب  وا  ینطاب  هقالع  نآ ،
تسا يراک  نازیزع  نادقف  يارب  سلجم  لیکـشت  ًالوصا  دنا . هدرک  يوریپ  ربمایپ  بوقعی  زا  تقیقحرد  دننک ، هیرگ  دنزیرب و  گشا  نانآ ،

هاگآ دـُحا  يادهـش  رب  راصنا  نانز  هیرگ  زا  هک  هاگنآ  درک  يزیر  یپ  دـُحا  گنج  رد  ار  نآ  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک 
نارای یتقو  دـنک .» یمن  هیرگ  هزمح  رب  یـسک  یلو  ( : 3 «) هل َیکاَوب  ـال  ةَزمَح  َّنِکلَو  :» دومرف داـتفا و  دوخ  راوگرزب  يومع  داـی  هب  ،و  تشگ

دوخ  نانز  هب  دندرک ، ساسحا  شیوخ  يومع  رب  ازع  سلجم  ییاپرب  هب  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هقالع  ربمایپ 
--------------
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زا ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ،و  دش لیکشت  سلجم  دننک . يراوگوس  ربمایپ  يومع  رب  هدرک و  اپرب  یـسلجم  ات  دنداد  روتـسد 
ات دنهد  روتسد  نانز  هب  تساوخ  راصنا  نارس  زا  سپـس  َراصنَألا ،» ُهّللا  َمحر  :» دومرف و  درک ، اعد  نانآ  ّقح  رد  و  ریدقت ، نانآ  فطاوع  زاربا 
دای تشادگرزب  هکنیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  هفسلف  قح ، هار  نادیهش  يارب  يراوگوس  نیا ، زا  هتـشذگ  ( 1 .) دندرگزاب دوخ  ياه  هناخ  هب 

و دـهد . یم  لیکـشت  يراوخ  ّتلذ و  هب  ندادـن  نت  نید و  هار  رد  يراکادـف  ار  نآ  ساسا  هک  یبتکم  تساـهنآ ، بتکم  ظـفح  هیاـم  ناـنآ 
زا اه  تلمو  ددرگ  یم  ءاـیحا  قطنم  نیا  ینیـسح  ياروشاـع  ره  رد  و  تسا » نیگنن  یگدـنز  زا  هب  خرـس  گرم   » هک تسا  نیا  ناـنآ  قطنم 
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موس یس و  دصکی و  لصا  دنزومآ . یم  وهتخومآ  سرد  وا ، تضهن 
و دننک ، یم  ظفح  راگزور  دنزگ  زا  یگنهرف » ثاریم   » ناونع تحت  ار  نآ  هدوب و  اشوک  دوخ  ناکاین  راثآ  يرادهگن  رد  ناهج  نادنمدرخ 

میدق نیب  لاصتا  هقلح  ناگتشذگ  راثآ  اریز  دنیامن ، یم  تسارح  نآ  زا  ناگتشذگ  رخافم  ایو  یلم  راثآ  ناونع  هب  ییاه ،  هنیزه  فرـص  اب 
ءایلوا ناربمایپ و  هب  طوبرم  هنیرید ، راثآ  هاگره  دـنک . یم  میـسرت  ینـشور  هب  یلاعتو  یقرت  ریـس  نییبت  رد  ار  اهتلم  تکرحو  هدوب  دـیدجو 

زا سپ  راثآ ، نیا  يدوبان  و  دراد ، ییازـس  هب  ریثأت  اهنآ ، هب  تبـسن  مدرم  هدیقعو  نامیا  ظفح  رد  هدش ، دای  یگژیو  زا  هتـشذگ  دشاب ، یهلا 
رظن ره  زا  نیمز  برغم  ِمدرم  ًـالثم  درب . یم  لاؤس  ریز  ار  عوضوم  لـصا  هدروآ و  دوجوب  اـهنآ  ناوریپ  رد  ار  دـیدرت  کـش و  حور  یتدـم ،

ات  و  دنا ، هتفریذپ  ار  حیسم  نییآ  هدرک و  زارد  قرش  يوس  هب  تسد  بهذم  رد  یلو  دنراد ، یبرغ  موسر  بادآ و  هدوب و  یبرغ 
--------------
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کـش مک  مک  نیمز ، برغم  ناناوج  رد  يواکجنک  سح  نتفر  الاب  و  عاضوا ، ینوگرگد  اما  درک ، یم  تموکح  اهنآ  رب  هدیقع  نیا  یتدم 
یخیرات هروطسا  ار  نآ  حیسم ، زا  سوملم  رثا  ندوبن  رثارب  هک  اجنآ  ات  هدروآ  دیدپ  اهنآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) حیـسم دوجو  لصا  رد  دیدرت  و 

هللا یلـص   ) یمارگ لوسر  زا  هدنام  اج  هب  راثآ  خیرات ، لوط  رد  دنزارفارـس و  دنلبرـس و  دروم  نیا  رد  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دنراگنا . یم 
هب لبق  نرق  هدراهچ  زا  نوزف  یهلا  یتیـصخش  هک  دنتـسه  یعدمو  دـنا ، هدرک  ظفح  راگزور  دـنزگ  زا  ار  وا  نادـنزرف  و  ملـسو ) هلآو  هیلع 

هرهب نآ  زا  ناهج  مدرم  نونکا  مه  هک  قیمع  یلوحت  تخادرپ و  هعماـج  حالـصا  هب  یقرتم  رایـسب  هماـنرب  اـب  و  دـش ، هدـیزگرب  توبن  ماـقم 
تدابع و لحم  وا ، هاگداز  اریز  درادن ، دوجو  يدـیدرت  ياج  هنوگ  چـیه  وا  بالقنا  حلـصم و  درف  نینچ  دوجو  رد  و  دروآ ، دـیدپ  دـندنم 

عافد هب  اجنآ  رد  هک  یقطانم  و  تخادرپ ، ینارنخـس  هب  اجنآ  رد  هک  یطاقن  و  دـش ، هتخیگنارب  يربمایپ  هب  اجنآ  رد  هک  يا  هطقن  وا ، شیاـین 
، همه همه و  وا ، راثآ  مئالع و  اهدصو  تشون ، زور  نآ  ناهج  گرزب  ياه  تیصخش  هب  هک  ییاه  همان  ماجن  ارس  و  دز ، تسد  هنادنمتفارش 

ناناملـسم ماـمت  هفیظو  لـصا ، نیا  يور  دـشاب . یم  سوملم  سوسحم و  ناـیملاع  يارب  ظوفحم و  صخـشم  هدروخن و  تسد  تروـص  هب 
رکفت رظن  زا  ار  راثآ  ظفح  تیمها  دناوت  یم  نایب  نیا  دننک . بصن  اهنآ  رب  ییاه  هحول  و  دنشوکب ، راثآ  نیا  ظفح  رد  هک  تسا  نیا  ناهج 

رد ادخ  دیامرف : یم  تایآ  زا  یخرب  رد  نآرق  دـنک ، یم  دـییأت  ار  نآ  زین  ناناملـسم  هریـس  ینآرق و  صوصن  ًاقافتا  دزاس ، نشور  یعامتجا 
َعَفُْرت ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  تُوُیب  ِیف  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هداد  نذا  دـنیوگ ، یم  حـیبست  ماشو  حبـص  ار  ادـخ  اجنآ  رد  هک  ییاه  هناخ  عیفرت 
ًاموَی َنُوفاخَی  ةاکَّزلاِءاتیاَو  ةالَّصلا  ِماقِإَو  ِهّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلتال  ٌلاـجِر  ِلاـصآلاَو *  ِوُدـُْغلِاب  اـهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیفرَکْذـُیَو 

ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت 
هحفص 252  -------------- 

ار ادـخ  ینادرم  ماـش  حبـص و  اـه ، هناـخ  نآ  رد  تسادـخ ، تساوخ  نذا و  دروم  نآ  عیفرت  هک  ییاـه  هناـخ  رد  /36ـ37 :) رون راْصبَألاَو ( )
نآ رد  هک  يزور  زا  دراد ، یمن  زاب  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  دتـسو  داد  یناگرزاب و  هک  دـنیوگ  یم  حـیبست 

لباـقم رد  تویب  نآرق ، رد  اریز  تسین ، دـجاسم  هیآ ، رد  دراو  تویب )  ) زا دارم  ًاملـسم  دنـسرت . یم  ددرگ ، یم  نوـگرگد  اهمـشچ  اـهلد و 
ياـه هناـخ  تویب ، )  ) زا دوصقم  تاـیاور ، قبط  تسا ، مارحلا » هّللا  تیب   » زا ریغ  مارحلا » دجـسم   » هکنآ هاوگ  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  دـجاسم 

رب هیآ  نیا  یتقو  دنک  یم  لقن  رکبوبا  زا  یطویـس  تسوا ، كاپ  هیرذ  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تیب  ًاصوصخ ، ناربمایپ ،
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسیک ؟ ِنآ  زا  تویب  نیا  تفگو : تساـخرب  يدرم  میدوب ، دجـسم  رد  یگمه  اـم  دـش ، لزاـن  ربماـیپ 
«، اهلِـضافأ ْنِم  َو  ْمَعَن  : » دومرف خساپرد  تسا ؟ تویب  نیا  ءزج  زین  ارهز  یلع و  هناخ  : متفگو متـساخرب  نم  تسا . ناربمایپ  ياه  هناخ  دومرف :
ود اج  نیا  رد  میزادرپ . یم  تویب » عیفرت   » حیـضوت هب  تسیچ  تویب »  » زا دوصقم  هک  دـش  نشور  هک  نونکا  ( 1 .) تساهنآ نیرتهب  زا  يرآ 
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یم هکنانچ  تسا ، هتفر  راـکب  اـنعم  نیمه  رد  عفر »  » رگید تاـیآ  رد  هکناـنچ  تویب ، نتـشارفارب  نتخاـس و  عیفرت : . 1 دراد : دوجو  لاـمتحا 
یم الاب  ار  هبعک  هناخ  ياه  هیاپ  لیعامـسا ، هارمه  میهاربا  هک  هاگنآ  (: 127/ هرقب لیعامْسِإَو () ِتْیْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیهاْربِإ  ُعَفْرَیْذِإَو  : ) دیامرف

تویب داجیا  دوصقم  دوب ، هدـش  هتخاس  ًالبق  ناربمایپ  تویب  نوچ  تسخن  ینعم  ساسا  رب  نآ .  زا  يرادـساپ  نداهن و  تمرح  عیفرت : . 2 درب .
ینعم  ربانبو  تسا ، یناریو  یبارخ و  زا  اهنآ  ظفح  روظنم  هکلب  تسین 

--------------
ص 203 . ج5 ، روثنملا : ردلا   . 1
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ناناملسم رب  نیا  ربانب  دراد . تافانم  اهنآ  تمرح  اب  هک  تسا  یگدولآ  عون  ره  زا  اهنآ  تنایص  یبارخ ، زا  تنایـص  رب  هوالع  دوصقم ، مود ،

یبُْرق رما  عون  کی  ار  نآ  دنشوکب و  تسا ، بوسنم  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  هک  یتویب  تسارح  میرکت و  رد  تسا  مزال 
میرکت تیفیک  رد  هورگ  ود  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دش ، فشک  اهنآ  ءافتخا  هطقن  هک  هاگنآ  فهک  باحـصا  هب  طوبرم  هیآ  زا  دـننک . یقلت 

دیاب دنتفگ : یم  رگید  هورگ  و  دوش ، هتخاس  دوبدای  يانب  اهنآ  ربق  يور  دیاب  میرکت  يارب  دنتفگ  یم  یهورگ  دنتـشاد . فالتخا  مه  اب  اهنآ 
ار نآ  دوب  مالـسا  لوصا  فلاخم  يأر  ود  نیا  رگا  و  دنک ، یم  لقن  شریذپ  نحل  هب  ار  ود  ره  نآرق  و  دوش ، انب  يدجـسم  اهنآ  ربق  يور  رب 

ًانایُنب ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  مُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزاـنَتَیْذِإ  :) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  تخادرپ ، یم  نآ  زا  داـقتنا  هب  اـی  و  درک ، یم  لـقن  رگید  نحل  هب 
رد دندش  هاگآ  فهک ) باحـصا   ) نفدمزا هک  نانآ  (: 21/ فهک ًادجـسَم ( ) ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیذَّلا  َلَاق  ْمِهب  ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر 
رت هاگآ  نانآ  عضو  هبناشراگدرورپ  دـیزاسب ، اهنآ  نفدـم  يور  رب  ییانب  دـنتفگ : یهورگ  دنتـساخربعازنهب ، اهنآ ) میرکت  یگنوگچ   ) هراب
یم دجسم  نانآ  نفدم  رب  ام  دنتفگ : دندوب ) هتشگ  زوریپ  ناتسرپ  تب  رب  هک  نایحیسم   ) دندوب هتفای  هبلغ  نیـشیپ  هورگ  رب  هک  یناسک  تسا ،
نیا ظفح  رد  زورما  هب  ات  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رـصع  زا  هک  ناناملـسم  هرمتـسم  هریـس  هب  هجوت  اب   ) هیآ ود  نیا  میزاس .

ندوب یمالـسا  رب  نشور  هاوگ  دوخ  دنا ،) هدومن  يرادـهگن  تسارح و  ار  وا  نادـناخ  ربمایپ و  هب  طوبرم  تویب  دـنا و  هدرک  شـشوک  راثآ 
مهیلع  ) شکاپ نادـنزرف  و  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  هب  طوبرم  هینبا  ناربماـیپ و  روبق  ریمعت  نیا  رباـنب  تسا ، لـصا  نیا 

تسا . راوتسا  یمالسا  لصا  نیا  رب  اهنآ ، رانک  ای  روبق  يور  رب  يزاس  دجسم  و  مالسلا ، )
مراهچ یس و  دصکی و  لصا  هحفص 254  -------------- 

اریز دراد ، يا  هدـنزاس  راـثآ  دوخ  يارب  هک  تسا  یمالـسا  لوصا  زا  یکی  نایانـشآ ، ناگتـسب و  تراـیز  ًاـصوصخ  ناـنمؤم ، روبق  تراـیز 
ياهناسنا يارب  و  دـهد ، یم  ناکت  ار  ناجو  لد  هدـییارگ ، یـشوماخ  هب  اجنآ  رد  اهناسنا  یگدـنز  غارچ  هک  ناتـسربق  مارآ  يداو  هدـهاشم 

كاخ اهراورخ  ریز  رد  ندـش  ناهنپ  نآ  نایاپ  هک  تقوم  یگدـنز  نیا  دـنیوگ : یم  دوخ  اب  هورگ  نیا  دوش ، یم  تربع  سرد  زومآ  تربع 
اهنآ ناورو  حور  رد  یلوحتو  دننک  یم  رظن  دیدجت  دوخ  یگدـنز  همانرب  رد  دارفا  نیا  ماجنارـس  و  درادـن . ار  اوران  ياهـشالت  شزرا  تسا 

مُکرّکذت  ُ اّهناف َروبُُقلا  اُورُوز  : » دیامرف یم  هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  یثیدح  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  دیآ ، یم  دیدپ 
نید و زا  جـیورت  یعون  نید ، ناگرزب  ترایز  نیا ، زا  هتـشذگ  دـشاب . یم  رگید  يارـس  روآدای  اریز  دـینک ، ترایز  ار  اـهربق  (: 1 « ) ةََرِخآلا

هنرگو تسا ، اه  شیارگ  نیا  هیام  نانآ  تیونعم  هک  دـنک  یم  تیوقت  ار  رکف  نیا  ناگرزب ، نفدـم  هب  مدرم  هجوتو  تسا ، يونعم  تاـماقم 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  درادن . یهجوت  اهنآ  هب  یـسک  هتفخ و  كاخ  ریز  تیونعم ، دقاف  یلو  تنکم  تردق و  نابحاص 

هداد روتـسد  مراـگدرورپ  دومرف : درک و  شزرمآ  بلط  روبق ، باحـصا  هراـب  رد  تفر و  عیقب  ناتـسربق  هب  دوـخ  رمع  ياـهزور  نیرخآ  رد 
ِلْهَأ یلع  ُمالّسلا  : » دییوگب دیتفاتش  نانآ  ترایز  هب  هاگره  دومرف : هاگنآ  منک ، ترفغم  بلط  نانآ  يارب  میایب و  عیقب  نیمزرـس  هب  هک  تسا 

زا يداو  نیا  نانکاس  رب  دورد  (: 2 «) نوُقِحال ْمُِکب  هّللا  َءاش  ْنإ  ّانِإَو  َنیرِخأتْسُْملاَو  اّنِم  َنیِمِدْقَتْسُملا  هّللا  ُمَحْرَی  نیِملْسُملاَو  َنینِمْؤُْملا  َنِمِرایِّدلا 
ادخ  تمحر  ناناملسم ، نانمؤم و 
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--------------
ص 64 . روبقلا ، لوخد  دنع  لاقی  ام  باب  ج3 ، ملسم : حیحص   . 2 ص 113 . روبقلا ، ةرایز  یف  ءاج  ام  باب  ج1 ، هجام ، نبا  ننس   . 1

هحفص 255  -------------- 
نایاوشیپ یهلا و  ءایلوا  روبق  ترایز  یثیدح ، ياهباتک  رد  میدـنویپ . یم  امـش  هب  ادـخ  تساوخ  هب  ام  ناگدـنامزاب و  و  ام ، زا  ناگتـشذگرب 

و دنتفر ، یم  اهنآ  رب  مدـقتم  ناماما  رگید  و  ادـخ ، لوسر  ترایز  هب  تیب  لها  همئا  هتـسویپ  هدـمآ و  دّـکؤم  بحتـسم  کی  تروص  هب  نید 
مجنپو یسو  دصکی  لصا  دندومن . یم  توعد  نآ  ماجنا  رب  ار  دوخ  ناوریپ 

اُولوُقَت الَو  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِکلا ال  َلْهَأ  ای  :) دـیامرف یم  باتک  لـها  هب  باـطخ  رد  نآرق  تسا ، دـح  زا  زواـجت  ینعم  هب  تغل  رد  ولغ » »
نخـس زج  ادخ  هراب  رد  دـینکن و  زواجت  دـح  زا  دوخ  نید  رد  تسا ) نایحیـسم  دوصقم   ) باتک لها  يا  (: 171/ ءاسن ( ) ّقَحلا ّـالِإ  ِهّللا  یلَع 

ادخ دنزرف  ای  ادخ  ار  وا  هدرک و  زواجت  قح  زرم  زا  حیـسم  ترـضح  قح  رد  هک  دنک  یم  یهن  ولغ  زا  تهج  نیا  زا  ار  نانآ  دـییوگن .» قح 
قح زرم  زا  موصعم ، نایاوشیپ  ترضح و  نآ  هرابرد  ییاههورگ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  دنا . هتسناد 
قح زرم  زا  هک  دندش  هدیمان  نایلاغ »  » ای یلاغ »  » نانآ تهج  نیا  زا  تسادـخ . نآ  زا  هک  دـندش  لئاق  نانآ  يارب  ار  یتاماقم  هدرک و  زواجت 

نادنزرف زا  نایاوشیپ  نانمؤم و  ریما  يارب  یلو  هدومن  رهاظت  مالـسا  هب  هک  دنتـسه  ییاههورگ  نایلاغ  : دیوگ یم  دیفم  خیـش  دندرک . زواجت 
: دیوگ یم  یسلجم  همالع  ( 1 .) تسا رتارف  تقیقح  زرم  زا  هک  دنا  هدرک  یفرعم  یتافـص  اب  ار  نانآ  و  دـنا ، هدومن  تباث  توبنو  تیهولا  وا ،

شنیرفآ و  ای  و  میراگنیب ، ادخ  کیرش  شتسرپ  تدابع و  رد  ای  میمانب  ادخ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نایاوشیپ  ربمایپ و  هراب  رد  ولغ » »
--------------

ص 109 . داقتعإلا ، حیحصت   . 1
هحفص 256  -------------- 

بیغ زا  ادـخ  بناج  زا  ماهلا  نودـب  ناـنآ  مییوگب  اـی  تسا و  هدرک  لولح  اـهنآ  رد  ادـخ  میوش  دـقتعم  اـیو  مینادـب ، اـهنآ  نآ  زا  ار  يزور 
دزاس یم  زاین  یب  ادـخ  تدابع  عون  ره  زا  ار  اـم  ناـنآ ، ِتفرعم  تخانـش و  هک  مینک  روصت  اـی  میـشیدنیب ، ربماـیپ  ار  ناـماما  اـیو  دـنهاگآ ،
تنعل اهنآ  رب  هتـسج و  يرود  ناـیلاغ  زا  هتـسویپ  مالـسلا ) مهیلع   ) وا كاـپ  نادـنزرف  ناـنمؤم و  ریما  ( 1 «.) دراد یم  رب  اـم  زا  ار  فیلاـکتو 

اورَذحإ :» دهد یم  روتسد  نینچ  شناوریپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مینک ، یم  هدنـسب  ثیدح  کی  لقن  هب  اج  نیا  رد  ام  دنا ، هداتـسرف 
نایلاغ زا  دوخ  ناناوج  رب  (: 2 «) هّللا دابعل  ۀّیبوبرلا  َنوعّدیَو  هّللا  ۀَمظع  نورِّغُصی  هّللا ، ِقلَخ  ُّرَـش  ةالُغلا  ّنإف  ْمُهوُدِسُْفی  َةالغلا ال  ُمُِکبابـش  یلع 

يارب دنهاکب و  ادخ  تمظع  زا  دننک  یم  شـشوک  دـنمدرم ، نیرتدـب  نایلاغ  هک  اّقح  دـنزاس ، دـساف  ار  اهنآ  ینید  ياهرواب  ادابم  دیـسرتب ،
یم رفاک  ار  اهنآ  مالسا  ناگرزب  و  دشاب ، یم  شزرا  یب  مالسا  هب  اهنآ  رهاظت  تهج  نیا  زا  دننک .» تباث  يراگدرکو  تیبوبر  ادخ  ناگدنب 

ار یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  هراب  رد  هشیدنا  هدیقع و  عون  ره  دـیابن  یلو  دومن  زیهرپ  ولغ  زا  دـیاب  هکنیا  نیع  رد  هک  میوش  یم  روآدای  دـنناد ،
دیجنس . ار  دیاقع  تسرد ، شجنس  اب  و  دادن ، تسد  زا  ار  طایتحاو  مزح  اج ، همه  دننام  دیابو ، دیشیدنا . ولغ 

--------------
هحفص 257 ص 265 . لبق ، كردم   . 2 . 25/364: راونألا راحب   . 1

هقف داهتجا و  ثیدح ،  مهد : شخب 

مهد شخب 
هحفص 258  هقف --------------  داهتجا و  ثیدح ، 
مشش یس و  دصکی و  لصا  هحفص 259  -------------- 
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نیا هاوخ  دـنک ، یم  لمع  دوش  لقن  یمارگ  لوسر  زا  دامتعا  دروم  هقث و  دارفا  هلیـسو  هب  هک  یثیداحا  هب  ماکحا ، دـیاقع و  رد  هیماما ، هعیش 
قیرط زا  هک  زین  یتایاور  هب  هاگ  هعیـش  یهقف  بتک  رد  يورنیزا  تنـس . لها  ثیدـح  بتک  رد  ایو  دـشاب ، هعیـش  ثیدـح  بتکر  تایاور د 

ثیداحا هنوگ  نیا  هب  هعیـش  هیارد  ملع  رد  هناگراهچ  ماسقا  هب  ثیدح  يدـنب  میـسقت  رد   ) تسا هدـش  دانتـسا  هدـش  لقن  تنـس  لها  نایوار 
، باتک ار  هعیش  هقف  هیاپ  تسا . ساسا  یب  ًالماک  دنهد  یم  تبـسن  هعیـش  هب  نازروضرغ  زا  یخرب  هک  هچنآ  نیا  ربانب  و  دنیوگ ) یم  قثوم » »

مالـسا یمارگ  ربمایپ  نانآ  سأر  رد  هک  نیموصعم  ریرقت  ای  لعف  لوق و  زا  تسا  تراـبع  تنـس  و  دـهد ، یم  لیکـشت  عاـمجاو  لـقع  ، تنس
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  قثوم  يوار  کی  قیرط  زا  یثیدـح  هاگره  نیا ، رباـنب  دراد . رارق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

اعدم نیا  نشور  هاوگ  هعیش  هقف  بتک  تاجردنم  تسا . ربتعم  هعیش  رظن  زا  دشاب ، ترضح  نآ  ریرقت  ای  لعف  لوق و  رب  لمتـشم  دوش و  لقن 
هقث صیخشت  رد  تسه  رگا  یمالک  تسین ; یقرف  تنس  لها  هعیش و  یثیدح  بتک  نایم  تمسق  نیا  رد  هک  تفگ  دیاب  يرابتعا ، هب  هدوب و 

تسا . يوار  رابتعا  هجرد  و 
متفه یسو و  دصکی  لصا  هحفص 260  -------------- 

رب درک و  لمع  اهنآ  نومضم  هب  دیاب  تسا ; یعرش  تجح  دوش  یم  لقن  هعیش  موصعم  نایاوشیپ  زا  حیحص  دنـس  اب  هک  یتایاور  ثیداحا و 
دننک یم  لقن  هک  هچنآ  هدوبن و  ظفل ـ  یحالطـصا  جـیار و  ینعم  هب  یتفم ـ  دـهتجم و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  داد . اوتف  اـهنآ  قفو 

ادخ لوسر  زا  لقن  فلا ـ  دنا : هتفای  تسد  اهنآ  هب  ریز  فلتخم  قرط  زا  هک  تسا  یقیاقح 
نارگید يارب  هدرک و  ذخا  ادخ  لوسر  زا  ناشراوگرزب ) ناردپ  قیرط  زا  ای  هطـساو ، نودـب   ) ار ثیداحا  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم نایاوشیپ 

هیماما هعیـش  ثیداحا  رد  تسا  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  هب  دـسرب  ات  نیـشیپ ...  ماما  زا  ار  نآ  یماما  ره  هک  تایاور ، عون  نیا  دـننک . یم  لقن 
یم ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  یهتنم  لصتم و  ًادنس  هک  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ثیداحا  هنوگ  نیا  رگا  و  تسا ، ناوارف 
اریز دشاب . ناملسم  ناهیقف  ناثدحم و  يارب  یمیظع  هنیجنگ  دناوت  یم  دوخ  هک  دهد  یم  لیکـشت  ار  یگرزب  دنـسم  دوش  عمج  اجکی  دشاب 

هب نآ ، زا  يا  هخـسن  دوش  یم  هتفگ  هک  ثیداحا ، عون  نیا  زا  هنومن  کی  هب  . درادـن ریظن  ثیدـح  ناهج  رد  راوتـسا ، دنـس  نینچ  اب  یتایاور 
، تسا هدش  یم  يرادهگن  نایناماس » » رورپ گنهرف  تسود و  بدا  هلسلس  هنازخ  رد  نمیت ، كربت و  باب  زا  بهذلا ، ۀلسلس  ثیدح  ناونع 

یلع اب  نم  دیوگ : یم  هک  دنک  یم  لقن  يوره  تلـصلا  وبا  زا  رفنود  هطـساو  هب  دیحوت  باتک  رد  قودـص  راوگرزب  خیـش  مینک : یم  هراشا 
نب دـمحم  دـننام  روباشین  ناثدـحم  زا  یعمج  ماگنه  نیا  رد  درک . یم  روبع  روباشین  زا  هک  مدوب  هارمه  ( مالـسلا امهیلع   ) اضرلا یـسوم  نب 

هب ار  وت  دنتفگ : هتفرگ و  ار  ناشیا  بکرم  مامز  ملع ، نارادتـسود  زا  یعمج  هیوهار و  نب  قاحـسا  ییحی ، نب  ییحی  برح ، نب  دمحا  عفار ،
كاپ  ناردپ  قح 

هحفص 261  -------------- 
نوریب هواجک  زا  ار  دوخ  رـس  لاح  نیا  رد  ترـضح  يا . هدینـش  تردپ  زا  هک  ینک  لقن  یثیدـح  ام  يارب  هک  میهد  یم  دـنگوس  ترهطمو 
امهیلع ) دـمحم نب  رفعج  قداصلا  یبأ  ینثدـح  لاـق  ( مالـسلا اـمهیلع  ) رفعج نب  یـسوم  حـلاصلا  دـبعلا  یبأ  ینثدـح  : » تفگ نینچ  دروآ و 

نیدـباعلا دیـس  نیـسحلا  نب  یلع  یبأ  ینثدـح  لاق  ( مالـسلا امهیلع   ) ءایبنألا ملع  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبأ  یبأ  ینثدـح  لاـق  ( مالـسلا
( مالسلا امهیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  یبأ  ینثدح  لاق  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا ۀّنجلا  لهأ  بابـش  دّیـس  یبأ  ینثدح  لاق  مالـسلا ) امهیلع  )

َلَخَد ْنَمَف  ینـصِح  هّللا  ّالِإ  هلإ  ال  لوقی : هلالج  ّلـج  هّللا  تعمـس  لوقی  لـیئربج  تعمـس  لوقی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا تعمس 
هیلع  ) یلع باتک  زا  لقن  ب ـ  ( 1 .) اهطورش نم  انأ  اهطورشب و  هک : دروآرب  دایرف  داتفا ، هار  هب  هک  ینامز  سپـس  یباذَع .» ْنِم  َنِمَأ  ینْـصِح 

مالسلا )
تفای قیفوت  تهج  نیدب  و  دوب ، هارمه  ناشیا  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تثعب  نارود  مامت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

هیلع  ) یلعو درک  یم  الما  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تقیقح ، رد  ) دروآ درگ  یباـتک  رد  ار  ادـخ  لوسر  زا  يرایـسب  ثیداـحا  هک 
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هدـش نایب  تیب  لها  همئا  ثیداحا  رد  دـنام ، یقاب  وا  هداوناخ  رد  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  باتک ، نیا  تایـصوصخ  تشون .) یم  مالـسلا )
شراگن بلاط  یبا  نب  یلع  طخ  ادخ و  لوسر  يالما  هبو  هدوب ، عارذ  داتفه  باتک  نیا  لوط  دـیامرف : یم  ( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  تسا .

هیلع  ) یلع نادـناخ  رد  هتـسویپ  باـتک  نیا  هک  تسا  ینتفگ  ( 2 .) تسا هدـش  ناـیب  نآ  رد  دـندنمزاین  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآ  تـسا و  هتفاـی 
دوخ  هدرک و  لقن  ثیدح  نآ  زا  ًارارک  ( مالسلا امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  تشگ و  یم  تسد  هب  تسد  مالسلا )

--------------
:26/18ـ66 . راونألا راحب   . 2 . 23 ، 22 ثیداحا 21 ، باب 1 ، قودص ، خیش  دیحوت   . 1

هحفص 262  -------------- 
رد صخألاب  هعیـش  یثیدـح  عماجم  رد  باـتک  نآ  ثیداـحا  زا  یـشخب  زین  نونکا  مه  دـندومرف و  یم  هئارا  شیوخ  ناراـی  هب  زین  ار  باـتک 

یهلا تاماهلا  ج ـ  تسا . دوجوم  فلتخم  باوبا  رد  هعیشلا » لئاسو  »
صاصتخا ناربمایپ  هب  ماهلا  درک . داـی  ماـهلا »  » ناونع اـب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  دراد  يرگید  همـشچرس  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  مولع 

اب هک  دهد  یم  غارـس  يددعتم  صاخـشا  خیرات ، . دنا هدوب  دنم  هرهب  نآ  زا  یهلا  يالاو  ياهتیـصخش  زا  یهورگ  خـیرات  لوط  رد  هتـشادن و 
یـسوم بحاصم  هرابرد  هکنانچ  دراد . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نآرق  دـش و  یم  ماهلا  اهنآ  رب  بیغ  ناهج  زا  يرارـسا  ، دـندوبن ربمایپ  هکنیا 

دروم وا  (: 65/ فهک ( ) ًاملِع ّانُدـَل  ْنِم  ُهانْمَّلَعَو  انِدـْنِع  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ُهاْنیَتآ  :) دـیامرف یم  نینچ  داد ، شزومآ  ار  وا  یحابـص  دـنچ  هک  رـضخ ) )
نامیلـس نارازگراـک  زا  یکی  هراـبرد  زین  میدوـب . هدرک  اـطع  هژیو  یـشناد  يو  هب  شیوـخ  ملع  هنازخ  زا  هتـشاد و  رارق  اـم  صاـخ  تمحر 

.... تفگ نینچ  دوب  وا  دزن  باتک  زا  یشناد  هک  سک  نآ  (: 40 لمن () ِباتِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يّذلا  َلاق  :) دوش یم  روآدای  ایخرب ) نب  فصآ  )
یبن نیا  ربانب  ًاْملِع .) ّانُدـَل  ْنِم  ُهاـنْمّلَع  : ) دـنا هدوب  ّیندـل » ملع   » ياراد نآرق  ریبعت  هب  هکلب  هتخوماـین  يداـع  قیرط  زا  ار  دوخ  ملع  دارفا  نیا 
نیا دـنا  هدرک  لقن  نیقیرف  هک  یمالـسا  ثیداحا  رد  دـنریگ . رارق  یهلا  ماهلا  فرط  الاو  ياهناسنا  زا  یخرب  هک  تسین  نآ  زا  عناـم  ندوبن ،

حیحـص رد  يراخب  دنیوگ . یم  نخـس  اهنآ  اب  ناگتـشرف  دنـشاب  ربمایپ  هکنیا  نودب  هک  یناسک  ینعی  دـنیوگ ، یم  ثَّدـحم »  » ار دارفا  هنوگ 
نَمیف  َناک  ْدََقل  :» دومرف هک  دنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  دوخ 

هحفص 263  -------------- 
اهنآ اب  ناگتشرف )  ) هک دندوب  یناسک  لیئارسا  ینب  رد  امـش  زا  لبق  (: 1 ...«) َءایبنأ اُونوکی  ْنَأ  ریغ  ْنِم  َنومَّلَُکی  َلیئارـسإ  ینب  ْنِم  ْمُکَلبَق  َناک 

یهلا و فراعم  نییبت  رد  تما  عجرم  هک  زین  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  ساسا ، نیا  رب  دنـشاب . ربماـیپ  هکنیا  نودـب  دـنتفگ ، یم  نخس 
( مالـسلا هیلع   ) یلع باتک  ای  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ثیداحا  رد  نآ  خساپ  هک  ار  تالاؤس  زا  یخرب  دنـشاب ، یم  ینید  ماکحا 

متشه یس و  دصکی و  لصا  ( 2 .) دنداد یم  خساپ  یبیغ  شزومآ  ماهلا و  قیرط  زا  تشادن  دوجو 
زا ادخ ، باتک  نوچمه  ، ربمایپ تنس  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  رابتعا  زا  نآرق  دننام  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  ثیداحا 
ریز ناناملسم  زا  یهورگ  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  دیآ . یم  رامـش  هب  ناناملـسم  یهقف  یتدیقع و  كرادم 

زا ینآ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئا  ناوریپ  هناتخبـشوخ  یلو  دندز  زابرـس  يوبن  ثیداحا  نتـشون  زا  تقو ، یتموکح  ياههاگتـسد  راشف 
زا یـشخب  هک  میدـش  روآدای  نیـشیپ  لصا  رد  دـنتخادرپ . ثیدـح  طبـض  هب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  هدرکن و  تلفغ  ثیدـح  شراگن 

تیبرت خـیرات ، لوـط  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  دوـخ  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  همئا  ثیداـحا 
رد هژیوب  تسا . هدش  دای  اهنآ  زا  لاجر  بتک  رد  هک  دنا  هتـشون  یگرزب  یثیدـح  ياه  هعومجم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بتکم  ناگتفای 

طسوت  و  مالسلا ) مهیلع   ) همئا دوخ  نامز  رد  هک  یبتک  زا  هدافتسا  اب  يرجه ، مجنپ  مراهچ و  نرق 
--------------

هعجارم هریغ  :6/99 و  يراخبلا حیحـص  حرـش  یف  يراسلا  داشرا  باتک  هب  نآ  دودـح  ثَّدـحم و  هرابرد   . 2 . 2/149: يراخب حیحـص   . 1
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دوش .
هحفص 264  -------------- 

ام دور و  یم  رامـش  هب  هعیـش  ماکحاو  دیاقع  روحم  نونکا  مه  هک  تفای  نیودت  یعماج  یثیدح  ياهباتک  دوب ، هدش  فیلأت  نانآ  نادرگاش 
.2 دلج . تشه  رد  يافوتم 329 )  ) ینیلک بوقعی  نب  دـمحم  شراگن  یفاک ، . 1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  نافلؤم  بتک و  نیا  یماـسا  هب  ًـالیذ 

دمحم شراگن  بیذهت ، . 3 دلج . راهچ  رد  (306ـ381 ) قودص خیـش  هب  فورعم  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  شراگن  هیقفلا ، هرـضحی  نم ال 
يرس نیمود  اهنیا  دلج . راهچ  رد  نیشیپ ، فلؤم  شراگن  راصبتسا ، . 4 دلج . هد  رد  ( 460 385 ـ  ) یسوط خیش  هب  فورعم  یسوط  نسح  نب 

رد دش  هراشا  هکنانچ  و  تسا ، هدرک  میظنت  مجنپ  مراهچ و  نرق  ات  شیوخ ، يوپاکت  رپ  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  هک  تسا  یثیدـح  عماوج  زا 
تاجردـنم هک  دوب  هتفای  فیلأت  هناگدـصراهچ » لوصا  همیمـض «  هب  هیلوا  عماوج  ماـن  هب  یعماوج  موس ، مود و  نرق  ینعی  همئا  دوخ  رـصع 

زین مهدزاود  مهدزای و  نرق  رد  دراد ، رارق  هعیـش  هجوت  دروم  هتـسویپ  ثیدـح  ملع  هک  اجنآ  زا  تسا . هتـشگ  لقتنم  مود  عماوج  هب  اـهنامه 
و یلماع ) ّرح  نسح  دـمحم  ) هعیـشلا لـئاسو  یـسلجم ،) رقاـب  دـمحم  فیلأـت  ) راونـألا راـحب  هک  تسا  هدـش  فیلأـتو  میظنت  يرگید  عماوج 

هزوح رد  و  دنک ، یمن  لمع  یثیدح  ره  هب  هعیـش  هک  تسا  یهیدب  دنراد . ازـسب  یترهـش  اهنآ  نایم  رد  یناشاک ) ضیف  نسحمدـمحم  ) یفاو
فلؤم داقتعا  رب  لیلد  ًاموزل  ثیدح ، بتک  رد  تیاور  دوجو  نینچمه  تسین . تجح  یعطق  تنس  نآرق و  فلاخم  ای  داحآ و  رابخا  ْدیاقع 

قثوم و  نسح ، حیحص ، فلتخم  عاونا  هب  هعیش  ياملع  نیا  رظن  زا  ثیداحا  هکلب  دشاب ; یمن  نآ 
هحفص 265  -------------- 

یس دصکی و  لصا  تسا . هدش  نایب  هیارد  ملع  رد  نآ  لیصفت  دراد و  ار  دوخ  صاخ  رابتعا  ماکحا و  کیره  هک  دوش  یم  میـسقت  فیعض 
مهن و 

یعرش ماکحا  طابنتسا  میدرک . هراشا  تسا ) عامجا  لقعو و  تنـس  باتک و  هناگراهچ  هلدا  هک   ) هعیـش هقف  كرادم  هب  هتـشذگ  شخب  رد 
تعیرـش نیرخآ  هک  اجنآ  زا  مالـسا ، تعیرـش  دوش . یم  هدیمان  داهتجا  تسا ، هدش  نایب  لوصا  ملع  رد  هک  يا  هژیو  طیارـش  اب  ّهلدا  نی  ازا 

یعامتجا يدرف و  یگدنز  ورملق  رد  يرـشب  ياهزاین  مامت  يوگخـساپ  یتسیاب  دمآ ، دـهاوخن  یتعیرـش  نآ  زا  سپ  رگید  هدوب و  ینامـسآ 
شیوخ لمع  يامنهار  ار  ربمایپ  هریس  هک  دوب  مالسا ، تیعماجو  لامک  زا  تشادربو  زاکترا  نیمه  اب  زین ، ربمایپ  رـصع  ناناملـسم  . دشاب يو 
ثداوح میناد  یم  رگید  فرط  زا  دنتشاد . ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و  یهن  رما و  هب  مشچ  یگدنز  نوئش  عیمج  رد  هدرمش و 

هثداح هتسویپ  راگزور  تالوحت  و  هدوبن ، رصحنم  تشاد  دوجو  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  هچنآ  هب  اهدادخر  و 
هب داهتجا  باب  ندوب  زاب  بلطم ، ود  نیا  هب  هجوت  اب  دبلط . یم  ار  یـصاخ  یعرـش  مکح  دوخ  يارب  کی  ره  ًاعبط  هک  دنیرفآ  یم  يون  ياه 
هب تبـسن  یهلا ، عماج  لماک و  نیئآ  نیا  مالـسا ، هک  دراد  ناکما  ایآ  دنک . یم  ادیپ  ار  يرورـض  رما  کی  هبنج  خیرات ، لوط  رد  اهقف  يور 
هک میناد  یم  یگمه  دراذگب !؟ فیلکتالب  هتـشگرس و  خیرات ، يونب  ون  دنت و  ياهچیپرـس  رد  ار  تیرـشب  دشاب و  تکاس  روهظون  ثداوح 

راهچ رد  يدرف  هاگره  ًالثم  دـننک . یم  میـسقت  صاـخ » بهذـم  رد  داـهتجا   » و قلطم » داـهتجا   » مسق ود  هب  ار  داـهتجا  لوصا ، ملع  ياـملع 
رد  ار  وا  رظن  هک  دنک  یعس  ینعی  دنک  داهتجا  هفینحوبا  یهقف  کلسم  بوچ 

هحفص 266  -------------- 
دیقم هقف  رد  ینیعم  درف  کلـسم  هب  دـهتجم  هاگره  یلو  دـنمان ; یم  بهذـم  رد  داهتجا  ار  يو  لـمع  نیا  دروآ ، تسد  هب  يا  هلئـسم  دروم 

یم قلطم  داهتجا  نآ  هب  فلاخم ) ای  دشاب  قفاوم  یکلسم  اب  هاوخ   ) دزاس یعرـش  هلدا  زا  ادخ  مکح  مهف  هب  فوطعم  ار  دوخ  یعـس  هدوبن و 
یهقف بهاذـم  بوچراچ  رد  داهتجا  و  ( 1) دـش هتـسب  تنـس  لها  ياملع  يور  هب  قلطم  داهتجا  باب  يرجه   665 لاس زا  هنافـسأتم  دنیوگ .

رب هعیـش ، ياهقف  تسا . یهلا  ماکحا  زا  هنادازآو  هنایوجقح  طابنتـسا  ياپو  تسد  رب  دنب  دیق و  یعون  دوخ  ًاملـسم  هک  دنام  روصحم  ینّیعم 
هیعرـش هلدا  زا  يوریپ  زج  يدـیق  ینید  فراعم  قیاقح و  كرد  يارب  اهنآ  شـشوک  هدرک و  داهتجا  لقعو  عامجا  تنـس و  باتک و  يانبم 
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لوحتم نوگانوگ و  ياهزاین  اب  راگزاس  عماـج و  یهقف  رمتـسم ، هدـنز و  داـهتجا  نیا  وترپ  رد  بهذـم  نیا  ياـملع  هک  تسورنیزا  درادـن .
نیا هک  تسا  نیا  هدرک  کمک  عّیـشت  هدنیاز  هدـنز و  هقف  هب  هک  هچنآ  دـنا . هتخاس  مهارف  ار  یمیظع  یملع  هنیجنگ  هدروآ و  دـیدپ  يرـشب 

. دراد تسد  رد  ار  نامز  هعماج و  ضبن  هک  دنک  یم  ّیح  دهتجم  زا  دیلقت  هب  مکح  هتـسناد و  عونمم  ار  تیم  دهتجم  زا  ییادتبا  دیلقت  نیئآ 
نیا نشور  هاوگ  یـسوط  خیـش  فالخلا »  » باتک هعلاـطم  هدوب و  قفاوم  بهاذـم  رگید  ناـهیقف  يارآ  اـب  لـیاسم  زا  يرایـسب  رد  هعیـش  هقف 
نیع رد  دـشابن . گنهامه  اهنآ  زا  لبق  ياهقف  ای  هناگراهچ و  ياـهقف  زا  یکی  يأر  اـب  هعیـش  هقف  هک  تسا  یعرف  رتمک  نوچ  تسا ، بلطم 
یم روصت  هاگ  اریز  مینک . یم  هراشا  ریز  لصا  دنچ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یـصاخ  يأر  عورف ، زا  هتـشر  کی  رد  بهذـم  نیا  لاح 

تسا . سکع  رب  نایرج  هکیلاح  رد  تسا ، تنس  باتک و  فالخ  رب  ای  درادن و  عورشم  یلیلد  هژیو ، عورف  نیا  هک  دوش 
--------------

. 2/344: ططخلا يزیرقم ،  . 1
ملهچ دصکی و  لصا  هحفص 267  -------------- 

، تسا هدش  لقن  طبـض و  هدنیآ  ياهلـسن  يارب  ترـضح ، نآ  هباحـص  زا  یهورگ  طسوت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تنس 
هللا یلص   ) ربمایپ تنـس  یباحـص  درف  کی  رگا  نیا  ربانب  درک . يوریپ  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهلا  تجح  شریرقت  رادرک و  دننام  وا  راتفگو 

نینچمه و  دوش . یم  لمع  نآ  قبط  هتفریذـپ و  ار  نآ  ناگمه  دـشاب ، تیجح  طیارـش  زئاح  تیاور  هاگره  دـنک ، لقن  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع 
دای طرـش  هب  هجوت  اب  وا  راتفگ  دـنک ، لقن  ار  هریغو  تلاسر  رـصع  هب  طوبرم  ثداوح  اـی  هدرک و  اـنعم  ار  نآرق  تغل  یباحـص  درف  هاـگره 

نـشور دوش و  لقنو  ازا  يراتفگ  ایو  دوش ، روآدای  تنـس  ایو  هیآ  زا  ار  دوخ  طابنتـسا  يأر و  یباحـص  هاـگره  یلو  تسا . هتفریذـپ  هدـش ،
دهتجم يأر  اریز  دوب ، دهاوخن  تجح  تروص  نینچ  رد  ار ، شیوخ  داهتجا  يأر و  ای  دـنک ، یم  لقن  ار  ادـخ  لوسر  تنـس  ایآ  هک  دـشابن 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ تنس  لقن  اب  وا  داهتجاو  يأر  نایم  دیاب  یباحـص  لوق  هب  لمع  رد  تهج  نیا  زا  درادن . تیجح  رگید  نادهتجم  يارب 
لهچ و دصکی و  لصا  دیامن . لقن  ار  ربمایپ  تنـس  هک  دـنک  یم  لمع  یباحـص  لوق  هب  یتروص  رد  هیماما  هعیـش  .و  داهن قرف  ملـسو ) هلآو 

مکی
هکنآ نودـب  نارگید  زا  يوریپ  دروم  نیا  ردو  دـنک . نیقی  لیـصحت  تسا ، مزال  اهنآ  هب  داقتعا  هک  یلیاسم  رد  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب 
لیلد کی  ره  لقع  رظن  زا  هدوب و  دودـحم  يداقتعا  لیاسم  تایلک  لوصا و  هک  اجنآ  زا  و  تسین ، زیاـج  دوش ، لـصاح  نیقی  وا  دوخ  يارب 

، دراد هدرتسگ  يا  هریاد  یهقف  ماکحا  عورف و  هک  یلاح  رد  دوب  دـهاوخ  ناسآ  دارفا  يارب  دـیاقع  لوصا  رد  نیقی  لیـصحت  دراد ، ینـشور 
رداق  دارفا  بلاغ  هک  تسا  يرایسب  تامدقم  ورگ  رد  اهنآ  هب  ملعو 

هحفص 268  -------------- 
تعیرـش ماـکحا  رد  نادـهتجم  ناـملاع و  هب  دـیاب  نادـنمدرخ ، هریـس  ترطف و  مکح  هب  روبزم ، دارفا  يور  نیا  زا  دنتـسین ، نآ  لیـصحت  هب 

ملع هیاپ  رب  ار  دوخ  ياهراکو  تسا  یملع  لـعاف  کـی  ناـسنا ، ًـالوصا  دـنیامن . لـمع  دوخ  ینید  فیلاـکت  هب  قیرط  نیازا  دـننک و  عوجر 
دیاـب اـج  نیا  رد  دریگ . یم  کـمک  نارگید  ملع  زا  تروص  نیا  ریغ  ردو  رتهب ، هچ  تفاـی ، تسد  ملع  هب  دوخ  هاـگره  دزاـس ، یم  راوتـسا 

نآ همشچرس  هک  ساسا  یب  ياهدیلقت  هب  یطابترا  تسا و  صصختم  هب  عوجر  زا  يا  هخاش  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  دیلقت  هک  درک  هجوت 
فالتخا دروم  یهقف  ماکحا  زا  یخرب  درادن . تسا ، نآ  دننام  یموق و  يداژن و  تابصعت 

دای زین  نید  عورف  لوصا و  ریبعت  اب  نآ  زا  هک  تسا  اهدیابن ») اهدیاب و  و« یسانش ،» یتسه   » ای « ) تعیرش  » و هدیقع »  » زا یبیکرت  مالـسا  نییآ 
رابتعا هرابرد  هعیـش  هیرظن  نینچمه  میدـش . انـشآ  لدتـسم  روط  هب  هعیـش  دـیاقع  اب  لوصا  هتـشر  کی  یط  هتـشذگ ، ثحاـبم  رد  دوش . یم 

هعیش یهقف  شور  هب  زجوم  روط  هب  تسا  مزال  نونکا  دیدرگ . نایب  ( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ثیداحا 
مود لهچ و  دصکی و  لصا  میوش . روآدای  دراد  یصاخ  رظن  نآ  هرابرد  هورگ  نیا  هک  ار  یهقف  لئاسم  زا  یخرب  هدومن و  هراشا  زین 
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ِةالَّصلا َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیذـّلا  اَهُّیَأ  ای  : ) میناوخ یم  هدـئام  هکرابم  هروس  رد  تسا . زاـمن  تامدـقم  زا  یکی  وضو  هک  میناد  یم  یگمه 
اپب زامن  يارب  هاگره  نامیا  اب  دارفا  يا  (: 6/ هدئام () ِْنیَبْعَکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْْمُکِسوؤُِرب  اوُحَْسما  َو  ِِقفارَملا  َیلِإ  ْمُکَیدیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف 

ياهتسد  تروص و  دیتساخ 
هحفص 269  -------------- 

هب يدیأ »  » ظفل ِقفارَملا ) َیلِإ  ْمُکَیدیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  تسخن (  هلمج  رد  دینک . حسم  نیبعکات  ار  اهاپ  ورس  دییوشب و  جنرآ  ات  ار  دوخ 
هاگ تسد ، ناتشگنا  هب  ًافرص  هاگ  هتـشاد و  یفلتخم  تالامعتـسا  یبرع  نابز  رد  دی  هملک  ًالّوا  هک  اجنآ  زا  تسا و  دی »  » عمج هک  هتفر  راک 

بجاو رادقم  ًایناث  و  دوش ، یم  قالطا  فتک  ات  ناتشگنا  رس  زا  تسد  ّلک  هب  هاگ  هرخألاب  و  جنرآ ، ات  ناتـشگنا  هب  هاگ  چم ، ات  ناتـشگنا  هب 
. دیامن نایب  ار  بجاو  رادقم  ات  هدرب  راک  هب  ار  ِقفارَملا ) َیلِإ   ) ظفل نآرق  اذل  تسا ، ناتشگنا  رس  ات  قفرم  نایم  هلصاف  وضو  رد  تسد  نتسش 

نییاپ هب  الاب  زا  ًـالثم  هک   ) تسد يوتـسش  لـسَغ و  تیفیک »  » هن تسا ، هب » ٌلوسغم   » رادـقم رگناـیب  ِقفارَملا ) َیلِإ   ) رد یلإ »  » هملک نیارباـنب ،
یم نییاپ  هب  الاب  زا  تفاظن  ماگنه  ًالومعم  هک  تسا  مدرم  تداعو  فرع  هب  طوبرم  وشتسش  تیفیک  هکلب  الاب ،) هب  نییاپ  زا  ای  دریگ  تروص 

يورنیزا سکعلاب . هن  دـنیوش ، یم  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  يو  ياپ  ، دـییوشب وناز  ات  ار  رامیب  ياپ  دـهد  روتـسد  کـشزپ  رگا  لـثملا  یف  دـنیوش .
بلطم دناد . یمن  حیحص  ار  نآ  فالخ  تسش و  نییاپ  هب  الاب  زا  یتسیاب  ار  اهتـسد  تروص و  وضو  ماگنه  رد  هک  تسا  دقتعم  هیماما  هعیش 

تسا نیا  زجوم  تروص  هب  زین  يو  لیلد  لسَغ ;و  هن  درک ، حسم  ار ، اهاپ  دیاب  دیوگ  یم  هعیـش  هقف  تسوضو . رد  اهاپ  حسم  هلئـسم  رگید ،
تروص و دروم  رد   ) نتسش یکی  دراد : هفیظو  ود  وضو  ماگنه  هب  رازگزامن  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدئام  هروس  مشش  هیآ  رهاظ  هک 

ْمُکَهوُجُو اُولِـسْغاَف  . ) 1 دوـش : یم  نشور  ریز  هلمج  ود  هسیاـقم  نراـقت و  زا  بلطم  نیا  اـهاپ .) رـس و  دروـم  رد  حـسم ( يرگید  و  تسد )
وا نهذ  هک  ینابز  برع  درف  هب  ار  هلمج  ود  نیا  ام  هچناـنچ  ِْنیَبْعَکلا .) َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسوؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  . ) ِقفارَملا ;)2 َیلِإ  ْمُکَیدیَأَو 

هب  قوبسم 
هحفص 270  -------------- 

تبسن نتسش ;و  تسد ، تروص و  هب  تبسن  ام  هفیظو  هیآ  نیا  قبط  هک  تفگ  دهاوخ  دیدرت  یب  مینک ، هئارا  دشابن  یـصاخ  یهقف  برـشم 
، تساهاپ حسم  نامه  نآ  هجیتن  هک  دشاب  مکسوؤر )  ) هملک رب  فطع  دیاب  ( مکلجرأ ظفل (  یبدا ، دعاوق  رظن  زا  تسا . حسم  اهاپ ، رـس و  هب 

ناـیم هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزـال  اریز  دـشاب . یم  اـهاپ  نتـسش  نآ  هجیتـن  هک  درک  فطع  مکیدـیأو ) ) نیـشیپ هلمج  رب  ار  نآ  ناوت  یمن  و 
تسین حیحص  یبرع  دعاوق  رظن  زا  هک  دریگ ، رارق  مکسوؤرب ) اوحـسماف   ) هضرتعم هلمج  ( مکیدیأو  ) هیلع ٌفوطعم  و  مکلجرأ ) َو   ) فوطعم

يانبمرب درادن و  دوجو  بصن  تئارق  ّرج و  تئارق  نایم  یقرف  اهاپ ) ندرک  حسم   ) تمسق نیا  رد  ًانمض  دشاب . یم  دوصقم  رد  هابتـشا  هیام  و 
ّلحم رب  رگا  و  رورجم ، دوش  فطع  نآ  رهاظ  رب  رگا  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ; ( مکـسوؤر  ) هملک رب  فطع  ( مکلجرأ  ) هملک تئارق ، ود  ره 

ناتَلْـسَغ و تسا : هتفایلیکـشت  زیچ  ود  زا  وضو  هک  تسا  یکاـح  تیب  لـها  همئا  زا  رتاوتم  تاـیاور  دوب . دـهاوخ  بوصنم  دوـش  فـطع  نآ 
حـسم دوخ  ياهاپ  رب  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ادخ  لوسر  يوضو  حیـضوت  نمـض  یثیدح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ناتَحْـسَم ;و 

رب زین  نیعبات  هباحص و  زا  یهورگ  هکلب  دندیـشک ، یم  حسم  اهاپ  رب  وضو  ماگنه  رد  تیب  لها  همئا  اهنت  هن  هک  تسا  رکذ  روخ  رد  دیـشک .
هدمآ یهقف  بتک  رد  نآ  حورـشم  هک  دیدرگ  لسَغ  هب  لیدبت  حسَم  ّتنـس  ناناملـسم  زا  يا  هّدع  دزن  یللع  هب  اهدعب  یلو  دـندوب ، يأر  نیا 

تسا .
موس لهچو و  دصکی  لصا  هحفص 271  -------------- 

هدجـس دشابن ) یندیـشوپ  ای  یندروخ  هکنآ  هب  طورـشم   ) دـیور یم  نآ  زا  هک  هچنآ  ای  نیمز  رب  دـیاب  زامن  لاح  رد  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 
هدش و تیاور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  رد  تسین . حیحـص  رایتخا  لاح  رد  ود  نیا  ریغ  رب  هدجـس  درک ;و 

رظان هک  روهط »  » هملک (. 1 «) ًاروُهَط َو  ًادِجْسَم  ُضرَألا  َِیل  ْتَلِعُج  َو  :» تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  زین  تنـس  لها 
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ماـما دوش . یم  لیکـشت  ود  نآ  دـننام  كاـخ و  گنـس و  زا  هک  تسا  یعیبـط  نیمز  ضرا »  » زا دوصقم  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ، ممیت  هب 
ناناملسم هریس  ( 2 «.) َسُِبل وأ  َلِکُأ  امّالِإ  ُضرَألا  ِتَتَْبنَأ  ام  یلَع  َْوأ  ضْرَألا  یلَعّالِإ  ُزوُجَی  ُدوُجُّسلَا ال  :» دـیامرف یم  زین  مالـسلا ) هیلع   ) قداص

ياهگنس رب  هدجس  هک  اوه  یمرگ  ماگنه  نانآ  دوب . هدش  شورفم  اه  هزیرگنس  زا  هک  دوب  دجسم  نیمز  رب  هدجـس  یمارگ  لوسر  رـصع  رد 
یم يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  دننک . هدجـس  نآ  رب  زامن  ماگنه  هب  دوش و  کنخ  ات  دنتفرگ  یم  تسد  هب  ار  اه  هزیرگنـس  دوب ، لکـشم  غاد 

هب دوش و  کنخ  ات  مدرک  یم  تسد  هب  تسد  ار  اهنآ  هتفرگ و  تسد  رد  هزیرگنـس  زا  یتشم  مدرازگ ; یم  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زامن  نم  دیوگ :
بّرت : » تفگو داد  روتسد  دوب ، هتـسج  يرود  یناشیپ  ندش  لامکاخ  زا  هک  هباحـص ، زا  یکی  هب  ربمایپ  ( 3 .) منک هدجس  نآ  رب  زامن  ماگنه 

زا  ار  نآ  ربمایپ  دندرک ، یم  هدجس  دوخ  همامع  هشوگرب  دارفا  زا  یخرب  ًانایحا  رگا  نینچمه  ( 4 .) نک لامکاخ  ار  دوخ  تروص  کهجو :»
--------------

دنسم  . 3 ص591 . مکی ، ثیدح  هیلع » دجـسی  ام   » باوبا زا  باب 1 ، ج3 ، لئاسو ،  . 2 ثیدح 2 . ممیت ، باتک  ، 1/91: يراخب حیحص   . 1
ثیدح 19810 . هرامش  ، 7/465: لامعلا زنک   . 4 . 1/439: یقهیب ننس  رباج ، ثیدح  ، 3/327: دمحا

هحفص 272  -------------- 
هفیظو ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  رـصع  رد  هک  تسا  نآ  هاوـگ  یگمه  ثیداـحا ، نیا  ( 1 .) دیـشک یم  اهنآ  یناشیپ  ریز 
یهلا یحو  اهدعب  یلو  دندرک . یمن  هدجس  همامع  هشوگ  سابل و  شرف و  رب  زگره  نانآ  هدوب و  كاخ  گنس و  رب  هدجـس  ادتبا  ناناملـسم 

یم تیاکح  ایروب  ریـصح و  رب  ربمایپ  هدجـس  زا  يرایـسب  تایاور  و  درک ، هدجـس  ناوت  یم  زین  ایروب  ریـصح و  رب  هک  درک  غالبا  ربماـیپ  هب 
زامن ربمایپ  اب  ام  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  هکنانچ  دندرک ، یم  هدجس  دوخ  سابل  رب  هباحـص  زا  یخرب  هاگ  رذع ، عقاوم  رد  هتبلا  ( 2 .) دنک

نیا رب  ( 3 .) درک یم  هدجـس  دوخ  سابل  اـی  هماـمع  هشوگ  رب  دوب  روذـعم  نیمز  رب  یناـشیپ  ندراذـگ  زا  اـم  زا  یکی  هاـگره  میدـناوخ . یم 
، ایروب ریصح و  دننام  نآ ، سوبلم  ریغ  لوکأم و  ریغ  ياهیندییور  ای  نیمز و  رب  ًافرص  هدوب و  دّیقم  لصا  نیدب  هتـسویپ  هیماما  هعیـش  ساسا ،

یهگناو تسا . هلدا  نیا  ساپ  هب  دنک  هدجس  نآ  دننام  ریصح و  ای  گنس  كاخ و  رب  ناکمإلا  یتح  هک  دراد  رارصا  رگاو  دنک ; یم  هدجس 
زا نایاپ  رد  دنیامن . لمع  دوخ  فیاظو  هب  دنناوتب  بهاذم  همه  ناوریپ  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  یمالـسا  دالب  رد  دـجاسم  هک  تسا  نیا  رتهب 

یمن هدجـس  نآ  هب  دوش ; یم  هدجـس  نآ  رب  «) هل ٌدوجـسم   » هن تسا و  « هیلع ٌدوجـسم   » كاخ گنـس و  هکنیا  نآ  و  میریزگان ، يا  هتکن  رکذ 
وا ، هکیلاح  رد  دنک ! یم  هدجس  گنس  يارب  هعیش  هک  دوش  یم  روصت  طلغ  هب  هاگ  دوش .)

--------------
. 1/109: ملسم حیحص  ; 1/101: يراخب حیحص   . 3 . 198 192 ـ 377 ;و2 / ، 331 ، 309 ، 6/179: دمحا دنسم   . 2 . 2/105: یقهیب ننس   . 1

هحفص 273  -------------- 
رد دیاس و  یم  كاخ  هب  یناشیپ  یهلا ، هاگـشیپ  رد  ّللذت  عوضخ و  راهظا  ناونع  هب  هدرک و  هدجـس  ادـخ  يارب  اهنت  ناناملـسم ، همه  ناسب 

مراهچ لهچو و  دصکی  لصا  بابرألا .» ّبر  باّرتلا و  نیأ  : » دیوگ یم  لد 
بورغ ات  رهظ  زا  تسا : هدش  نایب  تنس  نآرق و  رد  اهنآ  یعرش  تاقوا  هک  درازگب  زامن  راب  جنپ  زور  هنابش  رد  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب 

 . حبـص زامن  تقو  زین  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  ءاـشع ;و  برغم و  زاـمن  تقو  بش  همین  اـت  برغم  زا  تسا ; رـصع  رهظ و  زاـمن  تقو 
رهظ و زامن  صوصخم  تقو ، لوا  زا  تعکر  راهچ  رادـقم  هب  هکنیا  زج  تسا ، زامن  ود  كرتشم  تقو  ْبورغ  ات  رهظ  زا  تسا  دـقتعم  هعیش 
ره دناوت  یم  ناسنا  روکذم ، یصاصتخا  تقو  ود  زا  ریغ  نیا ، ربانب  دشاب . یم  رـصع  زامن  صوصخم  تقو ، رخآ  زا  تعکر  راهچ  رادقم  هب 
زا ار  ود  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  دنچ  ره  دنک ; رظن  فرص  نآ  تلیضف  تقو  زا  دهد و  ماجنا  تساوخ  تقو  ره  روبزم  هلصاف  رد  ار  زامن  ود 

تلاز اذإ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ( 1 .) دهد ماجنا  دوش  یم  نایب  ًادعب  هک  دوخ  تلیـضف  تقو  رد  ار  کی  ره  دـنک و  ادـج  مه 
نامسآ طسو  هب  دیشروخ  هک  هاگنآ  (: 2 «) ةرخآلا ُءاشعلاو  ُبرغملا  ناتقولا  لخد  ُسمشلا  تباغ  اذإ  وُرصعلا  َو  ُرهظلا  ِناتقولا  َلَخَد  ُسمشلا 
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دوب . دهاوخ  ءاشع  برغم و  زامن  ماجنا  ماگنه  درک  بورغ  دیشروخ  هک  هاگنآ  دسر و  یم  ارف  رصع  رهظ و  زامن  نداد  ماجنا  تقو  دیسر 
--------------

یتقو زین  رـصع  تلیـضف  تقو  دشاب . صخاش  دوخ  هزادـنا  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یتقو  ات  سمـش  لاوز  لوا  زا  رهظ  تلیـضف  تقو   . 1
تیاور 1 . باب 4 ، تیقاوم ، باوبأ  :ج3 ، هعیشلا لئاسو   . 2 دشاب . صخاش  دوخ  رادقم  رباربود  صخاش  هیاس  هک  تسا 

ّناّالإ ًاعیمج  ِرـصْعلاو  ِرهظلا  ُتقو  لخد  دقف  ُسمـشلا  ِتلاز  اذإ  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هحفص 274  -------------- 
رصعو رهظ  زامن  تقو  دیسر  لاوز  ّدح  هب  دیـشروخ  هک  یماگنه  (: 1 «) سمـشلا بیغت  یتح  ًاعیمج  امهنم  تقو  یف  تنأ  ّمث  هذه ، لبق  هذه 

ات یناوخب  یتساوخ  یتقو  ره  رد  ار  ود  نآ  هک  يدازآ  وت  هاـگنآ  دریگ . یم  ماـجنا  رـصع  زاـمن  زا  لـبق  رهظ  زاـمن  هکنآ  زج  دـسر ; یم  ارف 
ترـضح نآ  هک  دنک  یم  تیاکح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دنک . بورغ  دیـشروخ  هک  ینامز 

قافتا دروم  دراوم ، زا  یخرب  رد  زامن  ود  نایم  عمج  زاوج  ًـالوصا  ( 2 .) دروآ ياج  هب  مه  اب  یتلع  رذع و  چیه  نودـب  ار  رـصع  رهظ و  زامن 
هکنانچمه دـنناد ، یم  زیاج  ار  ءاشع  برغم و  ای  رـصعو  رهظ  زامن  نایم  عمج  اـهقف  همه  هفلدزم  هفرع و  رد  دراد . رارق  مالـسا  ياـهقف  همه 

هداهن و رتارف  ماگ  هک  تسا  نآ  نارگید  زا  هعیش  زیامت  دنرمش . یم  زاجم  رفس  رد  ار  زامن  ود  نیب  عمج  تنـس  لها  ياهقف  زا  يدایز  هورگ 
تمکح دناد . یم  زیاج  ًاقلطم  ار  زامن  ود  نایم  عمج  شیوخ ) تلیضف  تقو  رد  اهزامن  ماجنا  تیلضفا  لوبق  نیع  رد   ) قوف ّهلدا  هب  دانتسا  اب 
نودـب يدایز  دراوم  رد  یمارگ  ربمایپ  دوخ  و  تسا ، ناناملـسم  رب  رما  لیهـست  تسا ، هدـش  نایب  ثیداـحا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  زین ، رما  نیا 

عمج اهزامن  نیب  دـهاوخب  سکره  هک  دزاس ، ناسآ  تما  يارب  ار  راک  ات  هدرک  یم  عمج  زامن  ود  نیب  هریغ ) يرامیب و  رفـس ، دـننام   ) رذـع
َرـصعلا َرهظلا و  هّللا  ُلوسر  یّلـص   » هک دنک  یم  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  دهد . ماجنا  رگیدکی  زا  ادج  ار  اهنآ  دهاوخب  سکره  دـنک و 

ياـج هب  مه  اـب  ار  ءاـشع  برغم و  زاـمن  زین  رـصع و  رهظ و  زاـمن  ادـخ  لوـسر  (: 3 «) رفـس الوفوخ  ریغ  یف  ًاعیمج  َءاـشعلا  َوبرغملاو  ًاـعیمج 
هکنیا  نودب  دندروآ ،

--------------
حیحص  . 3 تیاور 4 و 6 . باب 4 ، تیقاوم ، باوبأ  :ج3 ، هعیشلا لئاسو   . 2 تیاور 4 و 6 . باب 4 ، تیقاوم ، باوبأ  :ج3 ، هعیشلا لئاسو   . 1

رضحلا . یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  ، 2/151: ملسم
هحفص 275  -------------- 

یم تیاور  کی  رد  هکنانچ  تسا ، هدـش  هراشا  لمع  نیا  تمکح  هب  تاـیاور  زا  یخرب  رد  دنـشاب . رفـس  رد  اـی  هتـشاد و  نمـشد  زا  یفوخ 
جرحت ّالئل  اذه  ُتعنص  لاقف  کلذ  یف  هل  لیقف  ءاشعلاو  ِبرغملا  نیبو  ِرصعلا  ِرهظلا و  نیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ّیبنلا َعَمَج   » میناوخ

لاؤس ناشیا  زا  رما  نیا  تلع  دروآ . ياج  هب  مه  اب  ار  ءاشع  برغم و  زین  رصع و  رهظ و  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ (: 1 «) یتّمُأ
نیب عمج  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مادقا  هرابرد  هک  یتایاور  دنتفین . یتخـس  جنر و  هب  متّما  ات  مدرک  نینچ  دومرف : دـش ،

ریغ رد  رگید  شخب  و  رفس ، هب  طوبرم  اهنآ  زا  یشخب  هک  تسا  تیاور  کی  تسیب و  زا  زواجتم  هدش ، دراو  دیناسمو  حاحـص  رد  زامن ، ود 
، دـشاب یم  ناناملـسم  رب  رما  ندـش  ناسآ  نامه  هک  اهزامن ، ناـیم  عمج  تمکح  هب  اـهنآ  زا  یخرب  رد  تسا . یناراـب  تقو  ضرم و  رفس و 

نامه هب  زین  عمج  تیفیک  دـنا . هدرمـش  زیاجًاقلطم  ار  زامن  ود  نیب  عمج  هدرک  هدافتـسا  لیهـست  نیمه  زا  هعیـش  ياهقف  تسا و  هدـش  هراشا 
زامن هک  تسا  نیا  عمج  زا  دوصقم  دوش  یم  روصت  یهاگ  دـننک . یم  عمج  رفـس  رد  ای  هفلدزم  هفَرَع و  رد  ناناملـسم  همه  هک  تسا  يوحن 

اب دناوخب . رصع  تقو  نیلوا  رد  ار  مود  زامن  و  دوخ ،) هزادنا  هب  صخاش  هیاس  ندیـسر  ماگنه  ًالثم   ) نآ تلیـضف ) ) تقو نیرخآ  رد  ار  لوا 
ماجنا نآ  زاغآ  رد  يرگید  تقو و  نایاپ  رد  یکی  هچرگ  تسا ، هدـناوخ  دوخ  تقو  رد  ار  زامن  ود  ره  تقیقح  رد  رازگزامن  درف  راک ، نیا 

همه هک  تسا  نامه  زامن  ود  نایم  عمج  تیفیک  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه  اریز  تسا . فلاخم  تاـیاور  رهاـظ  اـب  رادـنپ  نیا  تسا . هتفرگ 
هفلدزم  رد  و  رهظ ، تقو  رد  ار  زامن  ود  ره  هفرع  رد  هک  هنوگ  نیدب  دنهد ، یم  ماجنا  هفلدزم  هفرع و  رد  ناناملسم 
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--------------
ص 294 . رفسلا ، رضحلا و  یف  نیتالصلا  نیب  عمجلا  باب  ج1 ، کلام ، أطوم  رب  یناقرز  حرش   . 1

هحفص 276  -------------- 
نینچ هب  رظان  دیاب  تسا  هدمآ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ناسل  رد  هک  یعمج  نیاربانب ، دنناوخ . یم  ءاشع  تقو  رد  ار  ود  ره 

ْتایاور زا  یخرب  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  دریذـپ . تروص  تقو  لوا  رد  يرگید  تقو و  رخآ  رد  اهزامن  زا  یکی  هک  یعمج  هن  دـشاب ، یعمج 
یم ققحت  یتروص  رد  رما ، نیاو  جرح ;  عفر  رگید  یخرب  رد  و  تسا ، هدش  یفرعم  تما  رب  لیهـست  هعـسوت و  زامن ، ود  نیب  عمج  تمکح 

رد اهنآ ) عساو  تقو  هریاد  رد  ) ار ءاشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  زامن  دناوتب  ینعی  دشاب ، زاب  نیتالـص  عمج  رد  رازگزامن  تسد  هک  دریذپ 
، هدرواین يدیدج  زیچ  ربمایپ  هک  تفگ  دیاب  عمج ، زا  ریـسفت  عون  نیا  ساسا  رب  هوالع ، ددرگ . جرح  عفر  ات  دـناوخب  تساوخ  هک  نامز  ره 

تقو نیتسخن  رد  زین  ار  رصعو  تقو  رخآ  رد  ار  رهظ  تسناوت  یم  یناملسم  ره  دوب و  زیاج  زین  ربمایپ  لمع  زا  لبق  یعمج ، نینچ  کی  اریز 
نآ هب  دـنناوت  یم  نادـنمقالع  هک  دـنراد  يا  هدرتسگ  ياه  هلاسر  نآ ، هلدا  زاـمن و  ود  ناـیم  عمج  هراـبرد  هعیـش  ياـهقف  دروآ . اـج  هب  نآ 

مجنپ لهچ و  دصکی و  لصا  دنیامن . عوجر 
و درادـن ، حیـضوت  هب  زاـین  هک  مئاد » جاودزا  : » تسا جاودزا  عوـن  ود  تحـص  هب  لـئاق  تنـس ، باـتک و  ياـهدومنهر  ساـسا  رب  هعیـش  هقف 

هار رـس  رب  هریغو ) عاـضر  بسن و  زا   ) یعرـش عناـم  چـیه  هک  يدرم  نز و  تسا : ریز  حرـش  هب  نآ  تیفیک  هک  هـعتم »  » اـی تقوـم » جاودزا  »
تدم ياضقنا  زا  سپ  دنزاس و  یم  رارقرب  ییوشانز  دنویپ  رگیدـکی  اب  نیعم  یتدـم  يارب  هّیرهم ، نییعت  زا  سپ  درادـن  دوجو  نانآ  جاودزا 

ود ره  زا  هدوب و  نانآ  یعرـش  دنزرف  دش ، دلوتم  ود  نآ  زا  يدنزرف  هچنانچ  ًانمـض  دنوش . یم  ادج  رگیدکی  زا  قالط  هغیـص  يارجا  نودب 
یعرش  هدع  دیاب  تدم  ياضقنا  زا  سپ  زین  نز  درب . یم  ثرا 

هحفص 277  -------------- 
اب ًاتیهام  تقوم  جاودزا  دزرو . يراددوخ  رگید  صخش  اب  جاودزا  زا  هدرک و  ربص  دازون  دلوت  ات  دیاب  دشاب  هتـشاد  یلمح  رگا  و  درادهگن ،

دوجو جاودزا  ود  نیا  نیب  هک  یمهم  تواـفت  تسا . بترتم  زین  یلوارب  تسا  يراـج  یمودرب  هک  یماـکحا  هیلک  هدوب و  یکی  مئاد  جاودزا 
ود نیازا  هچناـنچ  نآ . رد  هقفن  تخادرپ  بوجو  مدـع  تقوم ;2 . جاودزا  رد  تدـم  نییعت  . 1 دوـش : یم  هصـالخ  ریز  بلطم  ود  رد  دراد 

، تسا عماج  متاخ و  نییآ  مالسا ، هک  اجنآ  زا  دنک . یمن  داجیا  يا  هلصاف  نادنچ  هک  تسا  یئزج  نانچنآ  رگید  ياهتوافت  میرذگب  بلطم 
لیصحت لوغشم  روشک  زا  جراخ  رد  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یناوج  . تسا هدرک  زیوجت  ار  یحرط  نینچ  یسنج  ياهنارحب  لکـشم  لح  يارب 

ریز هار  هس  زا  یکی  یتسیاب  روبزم  ناوج  هک  تسادـیپ  تسیچ ؟ وا  فیلکت  تروص  نیا  رد  درادـن . ار  مئاد  جاودزا  ییاناوت  تسا و  راک  ای 
هدافتسا رامیبو ;ج ـ  دساف  نانز  اب  عورشمان  هطبار  داجیا  یـسنج ;ب ـ  عتمت  زا  دوخ  نتخاس  مورحم  يراد و  نتـشیوخ  فلا ـ  دنیزگرب : ار 

لاثم رد  هک  تسادیپ  دنکن . داجیا  وا  يارب  يا  هنیزه  لکـشم ، عفر  نیع  رد  هک  یـصاخ  طیارـش  تحت  نمادـکاپ ، ینز  اب  تقوم  جاودزا  زا 
نینچ صوصخم  تقوم ، جاودزا  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  ) دریگ هرهب  نآ  زا  هدـش  داـی  ناوج  هک  درادـن  دوجو  یمراـهچ  هار  قوـف ،

دشاب .) مکح  نیا  عیرشت  تمکح  زا  یکاح  دناوت  یم  يدراوم  نینچ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، یطیارش 
هک دـننک  یم  دـییأت  ار  یمئاد  جاودزا  زا  یعون  زین  بهاذـم  رگید  ياهقف  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًانمـض  هحفص 278  -------------- 
ره ای  نانآزا  یکی  یلو  دـننک  یم  جاودزا  مه  اـب  مئاد  تروص  هب  يدرم  نز و  هک  تسا  نیا  نآو  تسا ، تقوم  جاودزا  ناـمه  نآ  تیعقاو 

تسا و تقوم  جاودزا  زیوجت  تسرد  یجاودزا  نینچ  زیوجت  دنوش . ادـج  مه  زا  قالط  تروص  هب  یتدـمزا  سپ  یتسیاب  هک  دـنناد  یم  ود 
. تسا هعتم )  ) تقوم جاودزا  تیعورـشم  زا  یکاح  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  دراد . قرف  نآ  اب  مان  رد  طقف 

هیرهم دـیدرک ، رارقرب  نانز  اب  یعّتمت  دـقع  هاگره  (: 24/ ءاسن ( ) ًۀضیِرَف َّنُهروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  :) دـیامرف یم  میرک  نآرق 
رد هک  بلطم  نیا  رد  ًالوصا  دـنا . هتـسناد  تقوم  جاودزا  هب  طوبرم  ار  هیآ  نیا  لوزن  نارـسفم ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دـیزادرپب . ار  ناـنآ 
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نیقیرف تایاور  تسا . ندشن  ای  ندش  خوسنم  هرابرد  دشاب  یفالتخا  رگا  ، تسین يدیدرت  چـیه  ياج  هدـش ، عیرـشت  یجاودزا  نینچ  مالـسا 
نخـس اضق  زا  تسا . هدش  يریگولج  مکح  نیا  يارجا  زا  مود  هفیلخ  رـصع  رد  یتاهج  هب  اهنت  هدشن و  خوسنم  مکح  نیا  هک  تسا  یکاح 

یـصخش يأر  زج  عنم  نیا  رد  هک  دناسر  یم  هدوب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـصع  رد  هعتم  جاور  زاوج و  زا  یکاح  زین  هفیلخ 
َّنهمِّرَحُأ و َو  َّنُهنع  یهنأ  انأ  هّللا  ِلوسر  ِدـهع  یلع  ّنُک  ٌثالث  ساّنلا  اهّیأ  : » تفگ نینچ  يو  اریز  تسا . هدوبن  راک  رد  يرگید  تهج  يو ،
زا نم  هک  دوب  لومعم  ادـخ  لوسر  ناـمز  رد  زیچ  هس  مدرم  يا  (: 1 «) لمعلا ریخ  یلع  ّیح  ّجحلا و  ۀـعتم  ءاسنلا و  ۀـعتم  یهو  ّنهیلع  ُِبقاعُأ 

هعتم نانز ، هعتم  زا  تسا  ترابع  زیچ  هس  نآ  مهد . یم  رارق  رفیک  باقع و  دروم  ددرگ  اـهنآ  بکترم  هک  ار  سکره  منک و  یم  یهن  اـهنآ 
یلو هدنام ، یقاب  دوخ  تّوق  هب  نونکات  ریخا  دروم  تسخن و  دروم  هرابرد  هفیلخ  یهن  هک  تساجنیا  تفگـش  لمعلا . ریخ  یلع  یح  و  جح ،

دروم  هفیلخ ـ  رظن  فالخرب  جح ـ  هعتم 
--------------

هریغ . و  ص 464 ، تماما ، ثحبم  یجشوق ، دیرجت  حرش   . 1
هحفص 279  -------------- 

و دیآ ، نوریب  مارحا  لاح  زا  جـح  لامعا  هرمع و  نایم  ادـخ  هناخ  رئاز  هک  تسا  نآ  جـح  هعتم  زا  دوصقم  !) دراد رارق  ناناملـسم  همه  لمع 
نیـصح نب  نارمع  زا  يراخب  هک  تسا  نیا  هدرکن ، یهن  هعتم  زا  ربمایپ  هک  بلطم  نیا  رب  نشور  هاوگ  دوش .) لـالح  وا  رب  مارحا  تاـمّرحم 

نآ میرحت  رد  يا  هیآ  زگره  میدومن . لمع  نآ  هب  ادخ  لوسر  اب  مه  ام  دش ، لزان  ادـخ  باتک  رد  هعتم  هیآ  : » دـیوگ یم  هک  دـنک  یم  لقن 
طـسوت هعتم  میرحت  دوصقم  « ) تفگ نخـس  نآ  هرابرد  شیوخ  يأر  هب  يدرف  هاگنآ  تشذـگرد . ات  درکن  یهن  نآ  زا  ربمایپ  دـشن و  لزاـن 

مشش لهچو و  دصکی  لصا  ( 1 (.) تسا مود  هفیلخ 
ِْهیَدَی ُملـسملا  ُعَمْجَی  ال  :» دیامرف یم  نانمؤم  ریما  تسا . مارحو  تعدب  هیماما  هقف  رد  ریفکت ،) ای  ضبق  ) هتـسب تسد  تروص  هب  ندرازگ  زامن 
تسا هداتسیا  ادخ  ربارب  رد  هکیلاح  رد  ار  دوخ  ياهتسد  رازگزامن  (: 2 «) سوجملا نم  ِرفُکلا  ِلهأب  هَّبَُشی  هّللا  ِيَدَی  َنیب  ٌمئاق  وهو  ِِهتالَص  یف 

زا یهورگ  يارب  گرزب ، یباحـص  يدعاس ، دـیمحوبا  دـنک . یم  تیاکح  ار  رفاک  نایـسوجم  هویـش  لمع ، نیا  اب  هک  دـهدن  رارق  مه  يور 
روضح زین  هملسم  نب  دمحم  یعبر و  نب  ثراح  هداتق ، وبا  يدعاس ، دیـسا  وبا  يدعاس ، لهـس  یـسود ، هریره  وبا  نانآ  نایم  رد  هک  هباحص 

نینچ  زا  یلو  درب ، مان  نآ  تشرد  زیر و  تابحتسم  زا  زین  درک و  تیاکح  ادخ  لوسر  زا  ار  زامن  ماجنا  تیفیک  دنتشاد ،
--------------

ءاش ام  هیأرب  لجر  لاق  تام ، یتح  اهنع  هنی  مل  اـهمِّرحی و  نآرق  لزنی  مل  هّللا و  لوسر  عم  اـهب  اـنلمعف  هّللا  باـتک  یف  ۀـعتملا  ۀـیآ  تلزن   . 1
ثیدح 7 . زامن ، عطاوق  باوبا  زا  باب 15  ج4 ، ۀعیشلا ، لئاسو   . 2 هرقب .) هروس  زا  هیآ 196  لیذ  ریسفت ، شخب  ، 6/27: يراخب حیحص  )

هحفص 280  -------------- 
یم روآدای  وا  دوب ، نینچ  ًانایحا  ولو  ربمایپ  هویـش  رگا  تسا  یهیدـب  ( 1 .) درواین نایم  هب  نخـس  زامن ) رد  نداـهن  تسد  يور  تسد   ) یلمع

ياهباتک رد  زین  یـسیع  نب  دامح  هلیـسو  هب  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  نابز  زا  يدعاس ، ثیدح  هباشم  . دنداد یم  رکذت  نارـضاح  ایو  دـش ،
هدمآ دوجو  هب  ربمایپ  زا  دعب  ندناوخ ، زامن  هتـسب  تسد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دعـس  نب  لهـس  ثیدـح  زا  ( 2 .) تسا هدش  لقن  ام  یثیدـح 

یم تبـسن  ربمایپ  هب  ار  نآ  دوب ، ربمایپ  روتـسد  راک  نیا  رگا  هچ ، دنداد . یم  روتـسد  مدرم  هب  نورمُؤی :» ُساّنلا  َناک  : » دیوگ یم  اریز  تسا ،
متفه لهچ و  دصکی و  لصا  ( 3 .) داد

تـسا بحتـسم  دیوگ : یم  هعیـش  هقف  تسا . دکؤم  تابحتـسم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  زا  يوریپ  هب  حـیوارت »  » ةالص
تروص هب  دـیاب  تسا و  تعدـب  تعامج ، هب  اهزامن  نیا  يرازگرب  یلو  درازگب . زامن  تعکر  رازه  ناضمر  هام  ياهبـش  عومجم  رد  ناسنا 

رد درم  ندرازگ  زامن  هک  دنک  یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  تباث  نب  دیز  دوش . رازگرب  هناخ  رد  رتشیب  دجسم و  رد  يداُرف 
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( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  ( 4 .) دناوخب دجسم  رد  ار  نآ  تسا  بحتسم  هک  بجاو  زامن  رگم  تسا ، دجـسم  رد  وا  ندرازگزامن  زا  لضفا  هناخ 
(5 .) تسا شتآ  نآ  تبقاع  هدوب و  یهارمگ  هیام  نید  رد  تعدب  عون  ره  ،و  دناوخ تعامج  اب  ناوت  یمن  ار  یبحتسم  ياهزامن  دیامرف : یم 

--------------
ۀفص باب  ، 2/98: ننس يذمرت ، ; 736 ثیدح 730 ، ةالـصلا ، حاتتفا  باب  ، 1/194: ننس دواد  وبا  ; 102 ، 101 ، 73 ، 2/72: ننس یقهیب ،  . 1

، فالخ یسوط :  . 4 . 2/28: یقهیب ننس  :2/224 و  يرابلا حتف  ثیدح 81 3 .  ةالصلا ، لاعفا  باوبا  زا  باب 1  ، 4: ۀعیشلا لئاسو   . 2 ةالصلا .
. 2/152: لاصخ قودص ،  . 5 هلئسم 268 . ةالص ، باتک 

، هتـشاگن ناملـسم  درف  کی  لامعا  دـیاقع و  نوماریپ  هک  دوخ  هلاسر  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هحفـص 281  -------------- 
زامن يرازگرب  هچخیرات  یـسررب  زا  ( 1 .) تسا تعدـب  راک  نیا  و  دـناوخ ، تعامج  هب  ناوت  یمن  ار  بحتـسم  زامن  هک  تسا  هدـش  روآدای 

، هدیشخب تیعورشم  لمع  نیا  هب  يأر ، هب  داهتجا  هک  دوش  یم  نشور  تسا ، لوادتم  تنـس  لها  نایم  رد  هک  تعامج ، تروص  هب  حیوارت 
لصا ( 2 .) دنیامن هعجارم  یقرواپ  رد  هدش  دای  كرادـم  هب  دـنناوت  یم  نیبلاط  دروم  نیا  رد  . تسا هدـیمان  هنـسح  تعدـب  ار  نآ  هک  اجنآ  ات 

متشه لهچ و  دصکی و 
یـصاخ دراوم  رد  دـیاب  هک  نآ  مجنپ  کی  رگم  دوش ، یم  میـسقت  نارگداـهج  ناـیم  یگنج  میاـنغ  ماـمت  هک  دـندقتعم  مالـسا  ءاـهقف  همه 

يِِذلَو ِلوُسَّرِللو  ُهَسُمُخ  ِهّلل  َّناَف  ءیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  :) دیامرف یم  هکنانچ  تسا  هدش  دراو  نآرق  همیرک  هیآ  رد  هک  دوش  فرـصم 
لوسر ادخ و  نآ  زا  نآ ، مجنپ  کی  دـیریگ ، یم  تمینغ  هب  هک  ار  هچنآ  دـینادب  (: 41/ لافنا ...( ) لیبَّسلا ِنباَو  َنیِکاسَْملاَو  یماـتَْیلاَو  یبْرُْقلا 

هک تسا  نیا  دنراد  ءاهقف  رگید  اب  هعیـش  ناهیقف  هک  یتوافت  تسا .... ناگدنام  هار  رد  ناتـسد و  یهت  نامیتی و  و  يو ، نادـنواشیوخ  و  وا ،
هیآ نیا  هک  تسا  نیا  نانآ  لیلد  و  دنتسین . يا  هضیرف  نینچ  هب  لیاق  نآ  ریغ  رد  هتـسناد و  یگنج  تمینغ  هب  رـصحنم  ار  سمخ  مود  هورگ 

تسا . هدش  دراو  یگنج  تمینغ  دروم  رد 
--------------

، یبطاش ;  110/126 يراـقلا ةدـمُع  ینیع ،  ; 3/226 يراـسلا : داـشرا  ینالطـسق ،  . 2 ص 124 . ج2 ، اـضرلا ، راـبخا  نوـیع  قودـص ،   . 1
. 2/291: ماصتعالا

تـسد نآ  هب  ناـسنا  هک  يزیچ  ره  هب  برع  تغل  رد  ًـالّوا : تسین . حیحـص  رظن  ود  زا  بـلطم  نـیا  یلو  هحفص 282  -------------- 
ریغ نم  ءیـشلاب  زوـفلا  منغلا  : » دـیوگ یم  روـظنم  نـبا  هکناـنچ  درادـن ، یگنج  تـمینغ  هـب  صاـصتخا  و  دوـش ، یم  هـتفگ  تـمینغ  دـبای ،
یم هدرب  راـکب  یتـشهب  ياـه  تمعن  رد  ار  نآ  زین  نآرق  نیا  زا  هتـشذگ  تّقـشم . نودـب  تسا  يزیچ  هب  نتفاـی  تسد  تـمینغ ، (: 1 «) ۀّقشم

یناسنا هاگره  تسا ، تمارغ »  » ربارب رد  تمینغ »  » ًـالوصا تسا . یگرزب  ياهـشاداپ  ادـخ  دزن  (: 94/ ءاسن ( ) ةریثَک ُِمناغَم  ِهّللا  َْدنِعَف  : ) دـیامرف
ربانب دراد . ماـن  تمینغ  دروآ ، تسد  هب  یعفن  هک  هاـگنآ  و  تمارغ ، نآ  ماـن  دوش ، یغلبم  تخادرپ  هب  موکحم  يزیچ  زا  يریگ  هرهب  نودـب 

سیمخت نوناـق  و  تسین ، صاـصتخا  رب  لـیلد  ردـب »  » یگنج میاـنغ  رد  هـیآ  لوزن  درادـن و  یلیلد  یگنج  میاـنغ  هـب  هـیآ  صیـصخت  نـیا ،
هللا یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یخرب  رد  ًایناث : و  تسین . صـصخم  هیآ  لوزن  دروم  تسا و  یلک  ِنوناق  اهدمآرد 

دندیـسر و وا  روضح  سیقلادـبع  هلیبق  زا  یهورگ  هک  هاگنآ  تسا . هدرک  بجاو  دـمآرد  عون  ره  زا  ار  سمخ  تخادرپ  ملـسو ) هلآو  هیلع 
، مییایب امـش  دزن  میناوت  یم  تسا ) رارقرب  تینما  هک   ) مارح ياههام  رد  طقف  اـم  و  دـنا ، عناـم  لـیاح و  ناکرـشم  امـش ، اـم و  ناـیم  دـنتفگ :

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ امرف ، ناـیب  مینک ، توعد  نآ  هب  زین  ار  نارگید  میدرگ و  تشهب  دراو  نآ  هب  لـمع  هیاـس  رد  هک  ار  یتاروتـسد 
ءاتیإو  ةالصلا ، ماقإو  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  ةداهش  : » دومرف نامیا  ریسفت  رد  هاگنآ  مهد ،  یم  نامرف  نامیا  هب  ار  امش  دومرف : ملسو )

--------------
ۀغللا . سوماق  رد  يدابآ  زوریف  مالک  و  ۀیاهنلا ، رد  ریثا  نبا  مالک  تسانعم  نیا  هب  بیرق  مَنَغ . هملک  برعلا ، ناسل   . 1
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هحفص 283  -------------- 
ار اهدمآرد  مجنپ  کی  هکنیا  تاکز و  نتخادرپ  و  زامن ، نتشاداپرب  و  ادخ ، یگناگی  رب  تداهـش  (: 1 «) مَنْغَملا نم  سمخلا  اوطعتو  ةاکزلا ،

ربماـیپ هب  یـسرتسد  هک  میتسه  يا  هطقنرد  اـم  دـنیوگ : یم  اریز  تسا ، یگنج  ریغ  ياهدـمآرد  ثیدـح  نیا  رد  تمینغ  ًاملـسم  دـیزادرپب .
ار ناکرشم  اب  داهج  ییاناوت  دندوب  ناکرشم  هرـصاحم  رد  هک  دارفا  هنوگ  نیا  مییایب ، هنیدم  هب  میناوت  یمن  ناکرـشم  سرت  زا  ینعی  میرادن ،

دمآرد هنوـگره  زا  سمخ  تخادرپ  موزل  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هّمئا  تاـیاور  نیا  رب  هوـالع  دـنزادرپب . ار  نآ  سمخ  اـت  دنتـشادن 
ار صاخ  يا  هّیور  رظن و  اهنآ  هرابرد  هعیش  هک  تسا  یهقف  عورف  زا  هتشر  کی  اهنیا  ( 2 .) تسا هتشاذگن  یقاب  یماهبا  هطقن  هدرک و  حیرصت 
تیصو و سمخ ، باوبا  رد  لثملا  یف  و  تسین ، هدش  دای  دراوم  هب  رصحنم  عورف  هلئسم  رد  نارگید  اب  هعیـش  فالتخا  هتبلا  تسا . هدیزگرب 
یقیبطت و تروص  هب  هقف  سیردـت  ماکحا ، تاـیّلک  رد  نارگید  اـب  هعیـش  كارتشا  زا  هتـشذگ  یلو  دراد ، دوجو  رظن  فـالتخا  زین  ( 3) ثرا
. دهاکب زین  نایعیـش  اب  تنـس  لها  هلـصاف  رادقم  نیمه  زا  دناوت  یم  مالـسلا ،) مهیلع   ) یحو نادناخ  لدتـسم  تایرظن  ارآ و  هب  هجوت  هژیوب 

مهن لهچ و  دصکی و  لصا 
اب  نانآ  تسا . یمالسا  تما  هفقو  یب  ياهشالت  نوهرم  یمالسا  ندمت 

--------------
زا یلو  تسا  ذفان  هعیش  رظن  زا  ثراو  هب  تیصو   . 3 لّوا . باب  سمخ ، باتک  ج6 ، هعیشلا ، لیاسو   . 2 ص 250 . ج4 ، يراخب ، حیحص   . 1

دوش یم  لح  يرگید  قیرط  زا  دروم ، ود  نآ  رد  لکشم  لطاب و  هعیش  هقف  رد  ثرا  ماکحا  رد  بیصعت  لوع و  تسین . ذفان  تنـس  لها  رظن 
تسا . هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  نآ  حورشم  هک 

هحفص 284  -------------- 
فادها دربشیپ  ریسم  رد  ار  دوخ  شالت  همه  دندش و  بوذ  نآ  هب  تمدخو  مالـسا  رد  هدیقعو ، نامیا  هیاس  رد  نوگانوگ  ياهتیلم  نتـشاد 

رد تسا . ناشخرد  ندمت  نآ  نوهرم  يرـشب  هعماج  نونکا  مه  هک  دندرک  يراذگ  هیاپ  ار  یندمت  هجیتن  رد  و  دـنتفرگ ، راکب  مالـسا  یلاع 
مولع هب  طوبرم  ياهباتک  اج  نیا  رد  تسا  یفاک  تسا ، هتشاد  يرثؤم  شقن  یمالسا  ندمت  دنمهوکش  يانب  نتـشارفارب  رد  هعیـش  نایم ، نیا 
ریما نآ  راذگ  هیاپ  هک  تسا  یفاک  یبدا ، مولع  تایبدا و  رد  دشخرد . یم  هعیش  نادنمشناد  مان  اج  همه  هک  مینزب  قرو  ار  یمالسا  ندمت  و 

یم قارع  رد  ًابلاغ  هک  یعیش  ياه  تیصخش  نآ  زا  سپو  یلئود ، دوسألاوبا  شدرگاش  وا  هار  هدنهد  هماداو  هدوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع نانمؤم 
نب لیلخ  مالـسلا ،) ) هیلع   ) مظاـک ماـما  ناراـی  زا   ) يوحن قاحـسا  وبا  ( 244  / يافوتم  ) تیکـس نبا  (، 248/ يافوتم  ) ینزام دننام : ، دنتـسیز

باـتک فلؤم  داـّبع ، نب  بحاـصو  ( 321  / ياـفوتم « ) ةرهمجلا  » فـلؤم دـیرد  نـبا  (، 170  / ياـفوتم « ) نیعلا  » باـتک فـلؤم  یهارف  دـمحا 
. دندوب ضورع  رعش و  ای  فرصو و  وحن  تغل و  هناوتسا  دوخ  رـصع  رد  کی  ره  هک  یعیـش  بیدا  اهدص  نانآ و  ( ، 386/ يافوتم «) طیحملا »
و مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  همئاو  ( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  سپ  رـسفم  نیلّوا  ریـسفت ، ملع  رد 
هب نآرق  رب  ریـسفت  اهدـص  نرق ، هدراـهچ  لوط  رد  و  دـنا . هدوـب  ناـنآ  نادرگاـش  رگید  و  ( 68  / يافوتم  ) ساـبع نب  هّللا  دـبع  ناـنآ  زا  سپ 
ملع رد  میا . هتشاگن  لیصفت  هب  یسوط  خیش  نایبت » » همدقم رد  ار  هعیـش  يراگن  ریـسفت  یخیرات  ریـس  ام  دنا و  هتـشون  فلتخم  ياه  تروص 
رصع رد  ثیدح  نتشون  هک  يزور  ار ، ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تنـسو  هتـشاد  مدقت  یمالـسا  قرف  رگید  رب  هعیـش  ثیدح ،

عفار ،» یبا  نب  هّللا  دبع   » زا ناوت  یم  هراب  نیا  رد  دندرک . ظفح  هرکاذمو ، نتشون  اب  دوب ، عونمم  افلخ 
هحفص 285  -------------- 

قداص و ترضحو  داجس  ماما  نادرگاش  زا  ییاهتیصخش  سپسو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  عفار » یبأ  نب  یلع   » و عیمس » نب  ۀعیبر  »
و دیوگ : یم  ءاّشولا  یلع  نب  نسح  هک  دیسر  ییاج  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  رصع  رد  ثیدح  دشُر  درک . دای  ( مالسلا مهیلع   ) رقاب
رد هـقف ، ورملق  رد  ( 1 ( .) مالـسلا امهیلع  ) دمحم نب  رفعج  ینثدح  دـنتفگ : یم  ناگمه  هک  مدـید  ار  ثّدـحم  دـصهن  هفوک  دجـسم  رد  نم 
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نب ةرارز  (، 141  / ياـفوتم  ) بلغت نب  ناـبا  دـننام : دـنا  هدـش  تیبرت  يا  هتـسجرب  نادـهتجم  ( مالـسلا مهیلع   ) تـیب لـها  ناـیاوشیپ  بـتکم 
دهتجم اهدصو  /210ه )ـ يافوتم  ) باـتک یـس  فلؤم  یلجب  ییحی  نب  ناوفـص  ( ، 150  / يافوتم  ) ملـسم نب  دـمحم  ( ، 150  / يافوتم ) نیعا

هب دوخ  زا  ییاهبنارگ  راثآ  هک  یّلح  همالع  یّلح و  قّقحمو  سیردا  نبا  یسوط و  خیـش  یـضترم و  دیـسو  دیفم ، خیـش  دننام  قّقحم  اناوت و 
رعش هیارد ، لاجر و  يزاغم ، خیرات و  دننام  مولع  رگید  رد  هکلب  هدوب ، رازگتمدخو  رگـشالت  مولع  نیا  رد  اهنت  هن  هعیـش  دنا . هداهن  راگدای 

دش هتفگ  هچنآ  دجنگ . یمن  رـصتخم  نیا  رد  نانآ  یماساو  مان  رکذ  هک  تسا  هدرک  هضرع  مالـسا  ناهج  هب  ار  ینایاش  تامدخ  زین  بدا  و 
ياه هقرف  مامت  زا  شیب  هعیش  اریز  دنا ، هتشاد  مدقت  بهاذم ، مامت  رب  هفـسلفو  مالک  دننام  یلقع  مولع  رد  یلو  تسا ،  یلقن  مولع  هب  طوبرم 

زا شیب  یمالسا  دیاقع  نییبت  رد  مالسلا ) مهیلع  ) وا موصعم  نادنزرف  نانمؤم و  ریما  ياهراتفگ  زا  ماهلا  اب  و  تسا . هداد  اهب  لقع  هب  یمالسا 
بتاکم نیرترابرپ  زا  یکی  یعیـش  مالک  و  تسا ، هداد  لیوحت  مالـسا  ناهج  هب  گرزب  هفـسالف  ردقیلاع و  ناملکتمو  هدرک ، شـشوک  دح 

تنس  باتک و  رب  هوالع  هک  تسا  یمالسا  مالک 
--------------

. 79 هرامش یشاجن ،  . 1
هحفص 286  -------------- 

رـصع رد  و  تسا ، نآ  نیناوق  تعیبـط و  ملاـع  تخانـش  یملع ، ندـمت  ياـه  هیاـپزا  یکی  دریگ . یم  هرهب  هتـسیاش  وـحن  هب  درخو  لـقع  زا 
یم یمیـش  ملع  ردـپ  زورما  ار  وا  هک  دیـسر  يا  هیاپ  هب  یعیبط  مولع  رد  نایح  نب  رباج  وا  رادـمان  درگاـش  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 

روـشک هک  تسا  یناد  یفارغج  نیتـسخن  ( 290  / ياـفوتم  ) یبوقعی هب  فورعم  بوقعی ، یبا  نب  دـمحا  اـیفارغج ، مولع  نیودـت  رد  و  دـنمان .
هب ات  يرجه  تسخن  نرق  زا  هعیش  نادنمشناد  طسوت  هبناج  همه  شالت  نیا  تشاگن . نادلبلا »  » مان هب  یباتکو  داهن  اپ  ریز  ار  یمالسا  روانهپ 

رازگتمدخ شناد  ملع و  هار  رد  هتسویپ  هک  دنا  هدرک  سیسأت  یناوارف  ياههاگشناد  سرادم و  اه و  هزوح  هار  نیا  رد  هتشاد و  همادا  زورما 
طوبرم ياهباتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوب ، یمالسا  ندمت  ملع و  رد  هعیـش  شقن  هب  ارذگ  يا  هراشا  دش  هتفگ  هچنآ  تسا . هدوب  تیرـشب 

مهاجنپ دصکی و  لصا  ( 1 .) دییامرف عوجر  عوضوم  نیا  هب 
تسا دقتعم  نینچمه  دناد و  یمن  رامعتسا  ربارب  رد  نیملسم  فوفص  تدحو  یمالـسا و  تّوخا  زا  عنام  ار  عورف  رد  فالتخا  هّیماما ، هعیش 
ًانایحا هک   ) یهقف يرکف و  تافالتخا  تالکـشم و  زا  يرایـسب  هب  ناوت  یم  مارآ ، طیحم  رد  یملع  تارکاذـم  تارظاـنم و  يرازگرب  اـب  هک 
نتسب هدوب و  رشب  ِيزیرغ  راکفا ، قیالـس و  رد  فالتخا  ًالوصا  دیـشخب . همتاخ  دنک ) یم  هولج  نیملـسم  یـسایس  یگتـسبمه  داحتا و  عنام 

يور  رب  یملع  هرکاذم  شاِقن و  باب 
--------------

زا مشش  دلجو  ۀعیشلا ، نایعأ  ۀعیشلا ، فیناصت  یلإ  ۀعیرذلا  ۀعیشلا ، سیسأت  یسوط ، خیش  تسرهف  یـشاجن ، لاجر  میدن ، نبا  تسرهف   . 1
رگید . بتک  لحنلاو و  للملا  یف  ثوحب 

هحفص 287  -------------- 
حرط اب  هک  دـنا  هدیـشوک  راصعا  مامت  رد  اـم  ناـگرزب  يورنیزا  تسا . هشیدـنا  رکفت و  ِییاریم  و  شناد ، ملع و  گرم  هیاـم  نادنمـشیدنا ،

هدروخ مسق  نانمـشد  ّدض  رب  نیملـسم  یلدمه  داحتا و  عونره  زا  زین  ًالمع  دنزادرپب و  قیاقح  نتخاس  نشور  هب  یتدـیقع  یملع و  ثحابم 
، دـیحوتلا ُۀـملک  نیتماعد : یلع  ُمالـسإلا  یُنب  : » هک تسا  نیا  هعیـش  ناحلـصمو  نارکفتم  همه  راعـش  و  دـنا . هدرک  لابقتـسا  هراومه  مالـسا 

مچرپ اراگدرورپ ، یگتـسبمه *** . داحتا و  یتسرپاتکی 2 . ییارگاـتکی و  . 1 تسا : هدیدرگ  راوتـسا  هیاپ  ود  رب  مالـسا  ۀملکلا .» ُدیحوتو 
ییاـناوت و ربو  اـمرف ! دوباـن  دـننک  یم  لـمع  نارگرامعتـسا  دوـس  هب  هک  ار  ناـنکفا  هقرفت  روآ ! رد  زازتـها  هب  ناـهج  رـساترس  رد  ار  مالـسا 

کمرک کّنمب و  امرف ! تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  و  ازفیب ، ناگتخابدوخ  ناقفانم و  ناکرشم و  ربارب  رد  ناناملسم  يدنمتردق 
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هحفص 288 
هحفص 289  -------------- 

همانباتک

همانباتک
ثارتلا ءایحا  راد  8ج ، م923ه ،)ـ  ) دمحم نب  دمحا  ینالطسق ، رجح  نبا  ; يراخبلا حیحص  حرـشل  يراسلا  داشرا  . 1 دیجم . نآرق  زا  سپ   ـ

، قودص تاداقتعا ; . 3 رکفلا . راد  (م790ه )ـ یطانرغ یسوم  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  یبطاش ، ماصتعالا ; .2 اـت . یب  تسفا  توریب ، یبرعلا ،
رادلا 2ج ، رفعج ، یناحبـس ، تاـیهلإلا ; .4 ،1371ه .ـ نارهت باـتفآ ، هناـخپاچ  (م81ه ،)ـ یمق هیوباـب ) نـبا   ) نیـسحلا نـب  یلع  نـب  دـمحم 

، توریب یملعألا  هسسؤم  م81ه ،)ـ  ) یمق ( هیوباب نبا   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، ی ; ــ لاما .5 1989م . /ـ 1410ه توریب ، ۀیمالسإلا ،
لئاوا .7 اـت . یب  تسفا  هرهاـق ، يربکلا ، ۀـیراجتلا  ۀـبتکملا  2 ج ، م276ه ،)ـ  ) ملـسم نب  هّللا  دـبع  هبیتق ، نبا  ; ۀسایـسلا ۀـمامإلا و  .6 1400ه .ـ

1371ه .ـ زیربت ، تقیقح ، هبتکم  م413ه ،)ـ  ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، تاراتخملا ; بهاذملا و  یف  تالاقملا 
. ات یب  تسفا  یگنس ،)  ) نارهت 2ج ، (م1327ه ،)ـ يومروا قداص  دمحم  مالسإلا ، رخف  مالعالا ; سینا  هحفص 292 8. -------------- 

نب دمحا  يدادغب ، بیطخ  دادغب ; خیرات  .10 1403ه .ـ توریب ، ءافولا ، ۀسسؤم  110 ج ، م1111ه ،)ـ  ) رقاب دمحم  یسلجم ، راونألا ; راحب  .9
،)ـ م 911ه ، ) رکب یبأ  نب  نمحرلا  دبع  یطویـس ، افلخلا ; خـیرات  .11 ات . یب  تسفا  هرونم ، هنیدم  ۀیفلـسلا ، ۀـبتکملا  14ج ، م463ه ،)ـ  ) یلع

، رکفلا راد  13ج ، ،)ـ م10ه ، ) رفعج یبا  ریرج ، نب  دـمحم  يربـط ، كولملا ; لـسرلا و  خـیرات  .12 1988م . /ـ 1408ه توریب ، لــیجلا ،  راد 
/ـ 1403ه تور ، ـــ یب ر ، ــ کفلا راد  7 ج ، م774ه ،)ـ ،) ءادفلایبا ، لیعامسا ریثک ، نبا  میظعلا ; نآرقلا  ریـسفت  .13 1987ه .ـ 1407ه /ـ تور ، ــ یب

1334ش. نارهت ، یملع ، هناخپاچ  ینالیگ ، یعاد  رخف  یقت  دمحم  دیس  یسراف  همجرت  نوبولواتسوگ ، برعو ; مالـسا  ندمت  .14 1983م .
نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، دیحوتلا ; .16 1290ه .ـ یگنس زیربت ، پاچ  (، 436 355 ـ  ) يدهلا ملع  یـضترمدیس  ءایبنألا ; هیزنت  .15

، مق یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  2 ج ، رفعج ، یناحبس ، لوصُألا ; بیذهت  .17 1387ه .ـ نارهت ، قودصلا ، ۀبتکم  م81ه ،)ـ ، ) یمق هیوباب ) نبا  )
1363ش . /ـ 1405ه

، توریب رکفلا ، راد  11ج ، (م606ه ،)ـ يرزج ریثا  نـبا  لوـسرلا ; ثیداـحا  یف  لوصُـألا  عماــج  هحفــص 293 18. -------------- 
/ـ 1400 ه توریب ، ۀفر ، ـ عملا راد  30 ج ، م10ه ،)ـ ( ) رفعجیبأ  ) ریرج نب  دمحم  يربط ، نآرقلا ; ریسفت  یف  نایبلا  عماج  .19 1983م . /ـ 1403ه

1981م. توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  9ج ، (م 1050ه ،)ـ يزاریـشلا نیدلا  ردص  ۀعبرألا ; رافـسألا  یف  ۀیلاعتملا  ۀمکحلا  .20 1980م .
صئاصخ .22 1967م . /ـ 1387ه توریب ، یبرعلا ، باـتکلا  راد  10ج ، (م430ه ،)ـ هّللا دبع  نب  دمحا  یناهفـصا ، میعن  یبا  ءایلوألا ; ۀـیلح  .21

/ ـ 1403ه يدو ، ــ محم ر  ـــ قاـب دـمحم  ـر  ـشن قـیقحت و  م303ه ،)ـ  ) بیعـش نب  دـمحا  یئاـسن ، مالـسلا ; ) هیلع   ) یلع نینمؤـملا  ریما  ماـمإلا 
نبا  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، لاصخلا ; .24 م911ه .)ـ ، ) رکب یبأ  نب  نمحرلادبع  یطویـس ، يربکلا ; صئاصخلا  .23 1983م .

خیــش نـسحلا  نـب  دـمحم  یــسوطلا ، فـالخلا ; .25 ش . 1362 /ـ 1403ه مــق ، نیــسّردم ، هعماــج  تاروــشنم  م81ه ،)ـ  ) یمق هیوباـــب )
رکب  یبأ  نب  نمحرلادبع  یطویس ، روثأملاب ; ریسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا  .26 1416ه .ـ مق ، یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  6ج ، (م460ه ،)ـ ۀفئاطلا
نب دـمحا  یـشاجن ، یـشاجنلالاجر ; .27 م . 1983 1403ه /ـ توریب ، رکفلا ، راد  8ج ، ،)ـ م 911ه  ) هحفــص 294 -------------- 

يدادــغب دوـمحم  یــسولآ ، ... نآرقلا ; ریــسفت  یف  یناـعملا  حور  .28 م . 1988 /ـ 1408ه توریب ، ءاوضـــــألا ، راد  2ج ، (م450ه ،)ـ یلع
راد (م275ه ،)ـ ینیوزق دیزی  نب  دمحم  هجام ، نبا  هجام ; نبا  ننس  .29 ات . یب  تسفا  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  22ج ، (م1270ه ،)ـ

، رداص راد  تسفا  10ج ، م458ه ،)ـ  ) یلع نب  نیـسح  نب  دمحا  یقهیب ، یقهیب ; ننـس  .30 1975م . /ـ 1395ه توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا 
ننس .32 ات . یب  تسفا  ، توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  5 ج ، م297ه ،)ـ  ) یسیع نب  دمحم  يذمرت ، يذمرت ; ننـس  .31 1344ه .ـ توریب ،
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بتکلا راد  (م241ه ،)ـ لبنح نب  دمحا  ۀّنـسلا ; .33 اـت . یب  تـسفا  ، توریب رکفلا ، راد  2ج ، (م255ه ،)ـ مارهب نب  هـّللا  دـبع  یمراد ، یمراد ;
ثارتلا ءایحا  راد  4 ج ، ای 218ه ،)ـ م 213   ) يریمح بویا  نب  کلملادبع  ماشه ، نبا  ۀیوبنلا ; ةریسلا  .34 1985م . /ـ 1405ه توریب ، ۀیملعلا ،

1988م . /ـ ،1408ه هرهاق ۀیبهو ، ۀبتکم  م415ه ،)ـ  ) دمحا نب  رابجلادبع  ۀسمخلا ; لوصُألا  حرش  .35 ات . یب  تسفا  ، توریب یبرعلا ،
.ـ 1307ه زیربت ، یگنـس ، پاچ  م 879ه ،)ـ  ) نیدلا ءالع  دمحم ، نب  یلع  یجـشوق ، دـیرجت ; حرـش  هحفص 295 36. -------------- 

. ات یب  تسفا  هرهاق ، ، یفنح دمحا  دـیمحلادبع  عبط  4ج ، م1122ه ،)ـ  ) یقابلادبع نب  دمحم  یناقرز ، کلام ; أّطوم  یلع  یناقرّزلا  حرـش  .37
حرش .39 ،1371ه .ـ زیربـت تقیقح ، هبتکم  (م413ه ،)ـ نامعن نب  دمحم  نب  دـمحم  دـیفم ، داقتعالا ;) حیحـصت   ) قودـص دـئاقع  حرـش  . 38

وبا هّللادبع ، نب  نیـسح  انیـس ، نبا  ءافـشلا ; .40 1305ه .ـ لوبناتـسا ، يونـسوب ، پاچ  م792ه ،)ـ  ) نیدـلا دعـسا  رمع  ینازاتفت ، دـصاقملا ;
راد 9ج ، (م256ه ،)ـ لیعامـسا نب  دمحم  يراخب ، يراخب ; حیحـص  .41 اـت . یب  تسفا  مق ، رادـیب ، تاراـشتنا  سیئرلا ، خیـش  (م427 ،) یلع

تسفا توریب ، لیجلا ، راد  8 ج ، م261ه ،)ـ  ) يروباشین يریشق  جاجح  نب  ملسم  ملسم ; حیحص  .42 ،1400ه .ـ توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا 
يراقلا ةدمع  .44 1385ه .ـ هرهاق ، ةرهاقلا ، ۀبتکم  م974ه ،)ـ  ) دمحا نیدلا  باهـش  یّکم ، یمثیه  رجح  نبا  ۀقرحملا ; قعاوصلا  .43 ات . یب 

اضرلا رابخا  نویع  .45 اـت . یب  تسفا  ، توریب رکفلا ، راد  22ج ، م855ه ، )ـ  ) نیدلا ردب  دـمحا ، نب  دومحم  ینیع ، يراخبلا ; حیحـص  حرش 
نبا   ) نیسحلا نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، ( ; مالسلا هیلع  )

نیــسحلادبع ینیما ، ریدـغلا ; .46 1404ه .ـ توریب ، یملعـــألا ، ۀســـسؤم  م81ه ،)ـ  ) یمق هیوباــــب ) هحفـــص 296  -------------- 
نب دـمحا  ینالقـسع ، يراـخبلا ; حیحـص  حرــشب  يراـبلا  حـتف  .47 1387ه .ـ توریب ، یبرعلا ، باــــــتکلا  راد  11ج ، (م1390ه ،)ـ دمحا
راد (م1250ه ،)ـ یناعنـص یلع  نب  دمحم  یناکوش ، ریدقلا ; حـتف  .48 1402ه .ـ توریب ، یبرعلا ، ثارتـلا  ءاـیحا  راد  13ج ، (م852ه ،)ـ رجح
،)ـ م10 ه  ) یسوم نب  نسح  یتخبون ، ۀعیـشلا ; قرف  .50 م1373ه .)ـ  ) يرصم نیما  دمحا  مالـسإلا ; رجف  .49 ات . یب  تسفا  توریب ، ۀـفرعملا ،

، فراعتلا راد  بعص ـ  راد  2 ج ، یفاک ،) لوصا  ( ،)ـ (م29ه بوقعی نب  دمحم  ینیلک ، یفاکلا ; .51 1984م . /ـ 1404ه توریب ، ءاوضالا ، راد 
دارملا فشک  .53 1405ه .ـ توریب ، ءاوضالا ، راد  م692ه ،)ـ  ) یسیع نب  یلع  یلبرإ ، ۀّمئألا ; ۀفرعم  یف  ۀّمغلا  فشک  .52 1401ه .ـ توریب ،

، یمق زاّزخ  رثألا ; ۀیافک  .54 1413ه .ـ مق ، یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  (648ـ726 ،) رهطم نب  نسح  یلح ، همالع  داقتعالا ; دیرجت  حرـش  یف 
1401ه .ـ مق ، رادیب ، تاروشنم  نرق 4ه ،)ـ (م  دمحم نب  یلع 

،)ـ م81ه  ) یمق ( هیوباـب نبا   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ، ۀـمعنلا ; ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  هحفـص 297 55. -------------- 
16ج، م975ه ،)ـ  ) نیدلا ماسح  نب  یلع  يدـنه ، یقتم  لامعألاو ; لاوقألا  ننـس  یف  لامعلازنک  .56 1405ه .ـ مق ، یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم 
، ۀیمالـسإلا ۀیملعلا  ۀبتکملا  5ج ، م548ه ،)ـ  ) نسح نب  لضف  یـسربط ، ناـیبلا ; عمجم  .57 اـت . یب  تسفا  بلح ، یمالـسإلا ، ثارتلا  ۀـبتکم 
1978م. /ـ 1398ه توریب ، رکفلاراد ، 17ج ، (م1332ه ،)ـ دـمحم نیدـلا  لامج  یمـساق ، لـیوأتلا ; نساـحم  .58 اــت . یب  تــسفا  نارهت ،

دنسم .60 اـت . یب  تسفا  توریب ، ۀـفرعملا ، راد  4ج ، م405ه ،)ـ  ) هّللا دـبع  یبأ  ظفاح  يروباشین ، مکاح  نیحیحـصلا ; یلع  كردتـسملا  .59
نب یلع  نب  دمحم  قودص ، رابخألا ; یناعم  .61 ات . یب  تسفا  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  4ج ، م241ه ،)ـ  ) لبنح نب  دمحا  دمحا ;

، يزار يزار ;) ریبــک  ریــسفت   ) بـیغلا حــیتافم  .62 م . 1979 1399ه /ـ توریب ، ۀــــــفرعملا ، راد  (م81ه ،)ـ یمق هیوباـب ) نـبا   ) نیــسحلا
دمحم نب  نیـسح  یناهفـصا ، بـغار  نآرقلا ; بـیرغ  یف  تادرفملا  .63 اـت . یب  تـسفا  نارهت ، ۀـیملعلا ، بـتکلا  راد  (م606ه ،)ـ نیدلارخف

،1332ش . نارهت ۀیوضترملا ، ۀبتکملا  (م502ه ،)ـ
راد م24ه ،)ـ  ) لیعامـسا نب  یلع  نسحلاوبا ، يرعـشا ، نیّلـصملا ; فالتخا  نییمالـسإلا و  تـالاقم  هحفـص 298 64. -------------- 

، هرهاق ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  6ج ، م95ه ،)ـ  ) ایرکز نب  دمحا  سراف ، نبا  ۀغللا ; سییاقم  .65 ات . یب  تسفا  نوابسیو ، زیاتشزنارف ، رشنلا 
ریـسفت یف  رانملا  .67 1990م . /ـ 1410ه توریب ، ۀـیملعلا ، بـتکلا  راد  (م 548ه ،)ـ میرکلادبع یناتـسرهش ، لحنلاوللملا ; .66 اـت . یب  تسفا 

،)ـ م 548ه  ) یّکم دمحم  نب  دـمحا  نب  قفوم  یمزراوخ ، بقانم ; .68 1373ه .ـ هرهاق ، رانملا ، راد  12ج ، م1354ه ،)ـ  ) اضر دیشر  نآرقلا ;

هیماما دیاقع  www.Ghaemiyeh.comروشنم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 116زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


4ج، ،)ـ (م81ه یمق هیوباب ) نبا  ،) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  قودـص ، هیقفلا ; هرـضحی  ـال  نم  .69 ،1411ه .ـ مق یمالسإلا ، رشنلا  ۀسـسؤم 
،)ـ (م845ه نیدـلا یقت  يزیرقم ، ۀـیزیرقم ;) ططخ  ) راثآلاو ططخلا  رکذـب  رابتعالاو  ظـعاوملا  .70 م . 1990 /ـ 1411ه توریب ، فراـعتلاراد ،

، توریب ۀفرعملاراد ، 4ج ، م748ه ،)ـ  ) نیدلا سمـش  دمحا ، نب  دمحم  یبهذ ، لادتعالا ; نازیم  .71 ات . یب  تسفا  توریب ، رداـص ، راد  2ج ،
1973م . /ـ 1393ه توریب ، یملعألا ، ۀسسؤم  ،20ج ، نیسح دمحم  دیس  یئابطابط ، نآرقلا ; ریسفت  یف  نازیملا  .72 ات . یب  تسفا 

، حلاصلا یحبـص  روتکدـلا  تسرهفو  طبـض  م406ه ،)ـ  ) دـمحم نسحلا  وبا  یـضر ، هغالبلا ; جـهن  هحفـص 299 73. -------------- 
نب دمحم  یلماعّرح ،  ۀعیـشلا ; لئاسو  .75 م 1354ه .)ـ  ) اضر دیـشر  رانملا  یـشنم  يدّمحم ; یحو  .74 نارهت 1395م . 1387ه /ـ توریب ،

هجاوـخ اـباب  يزودــنق ، ةّدوـملا ; عیباــنی  .76 م . 1983 1403ه /ـ توریب ، یبرعلا ، ثارتـــــلا  ءاــــــیحا  راد  20ج ، (م 1104ه ،)ـ نــسح
.ـ 1301ه لوبناتسا ، رتخا ، هعبطم  (م1303ه ،)ـ ینیسح
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