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مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد  قیقحت 

: هدنسیون

یئابطابط یضاق  یلع  دمحم 

: یپاچ رشان 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  26قیقحت 

باتک 26تاصخشم 

27همدقم

یناسارخ یئاطع  ياقآ  28همان ي 

باتک مود  عبط  31همدقم ي 

يراصنا ياقآ  زا  تیب  36ود 

باتک 36همدقم ي 

نیعبرا رد  قارع  نایعیش  37مامتها 

دیس ههبش ي  هب  37هراشا 

ءارضخ هریزج ي  هب  يرون  همالع ي  ندش  39لئاق 

39هراشا

يرون ثدحم  تالاکشا  40تاهبش و 

40هراشا

نآ باوج  وا و  لوا  40لیلد 

40هراشا

يرون همالع ي  باطخلا  45لصف 

باطخلا لصف  عوضوم  رد  ینارهطلا  انداتسأ  45مادقا 

نآ باوج  درادن و  دیس  تافیلأت  رئاس  هب  تهابش  فوهل  هک  يرون  ثدحم  46لاکشا 

ینید روما  رد  دیس  48ياهطایتحا 

وا باوج  يرون و  نادرگاش  زا  یضعب  52ياعدا 

رگید لاکشا  نیرصاعم و  زا  یضعب  52ناعذا 

نیرصاعم زا  یضعب  تارابع  52لقن 

دوش یمن  لصاح  عطق  يرگید  هب  یعطاق  عطق  54زا 
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ءارسا ندمآ  داعبتسا  يارب  يرون  همالع ي  لئالد  55زا 

( الوا  ) لیلد نآ  55باوج 

( ایناث  ) لیلد نآ  58باوج 

58هراشا

دندمآ یم  ماش  زا  تدم  كدنا  رد  نامز  نآ  رد  هک  59يدهاوش 

قارع ماش و  نایم  59یهار 

ناروح زا  بیلص  60ياهبرع 

قح هار  دیهش  هناگی  60تالاح 

يوما برح  نب  رخص  نب  هیواعم  61ترجه 

ماش هب  رکبوبا  62نتفر 

دیزی دزن  ماش  هب  هریمع  63نتفر 

راتخم اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکشل  رازه  دص  کی  اب  هعیبر  نب  رماع  ناورم  63تکرح 

هدرفم هرمع ي  هب  ءادهشلا  دیس  نتسب  63مارحا 

63هراشا

رفص لوا  رد  ماش  قشمد  هب  تیب  لها  64دورو 

64هراشا

هفوک زا  مرحم  مهدزناپ )  ) رد تیب  لها  65تکرح 

دیزی هیلع  رب  یمومع  راکفا  66هجوت 

درادن كردم  ماش  رد  تیب  لها  دایز  فقوت  67لامتحا 

هکم رد  شروضح  قارع و  رد  ار  هجحلا  يذ  لاله  نوراه  68تیؤر 

68هراشا

لامج نارهم  نب  ناوفص  69تیاور 

زور هد  فرظ  رد  ماما  روضح  هب  ناریخ  70یبایفرش 

70هراشا

کلام ندمآ  مک و  تدم  فرظ  رد  قارع  هب  ماش  زا  تفر  دمآ و  دهاوش  71زا 

71هراشا
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دش تفالخ  روما  یگتفشآرب  ثعاب  72نامثع 

صمح زا  هفوک  هب  رتشا  کلام  74ندمآ 

هنیدم زا  يداه  ماما  هب  همثره  نب  ییحی  نداد  75تکرح 

75هراشا

رکبوبا نامز  رد  مور  اب  نیملسم  76گنج 

76هراشا

دش رضاح  ههبج  رد  هزور  تشهب  دلاخ  هک  یبوقعی  77حیرصت 

اج یب  77روصت 

هفوک رد  ار  برع  ءاسؤر  دایز  نبا  ندرک  77ینادنز 

دنا هدرک  رکذ  هفیعض  بتک  رد  هک  ییاهگرب  78خاش و 

هفیعض بتک  تایلقن  زا  78داقتنا 

يرون ثدحم  تاهبش  ندرک  هدنز  هعیش و  ملاع  هب  هفیعض  باتک  نابحاص  79تامدص 

یبطخ راونالا  تارمث  حیرش و  ياوتف  رد  80تاقیقحت 

تاهبش رادفرط  تاهبش  82در 

یلدیبع تابنیز  93رابخا 

93هراشا

وا لاح  رد  قیقحت  یلدیبع و  همجرت ي  لاح و  94حرش 

یلدیبع باتک  تایوتحم  زا  96لقن 

ماش هب  وا  ندرب  ءالبرک و  رد  ینثم  97نسح 

رصم هب  يربک  بنیز  98دورو 

رصم رد  تمصع  يوناب  99تافو 

ماش زا  تعجارم  زا  سپ  رصم  هنیدم و  رد  تمصع  يوناب  تماقا  99تدم 

درادن كردم  ه  مجنپ ) تصش و   ) لاس رد  تمصع  يوناب  99تافو 

ینابایخ ثدحم  مرحم  همتت ي  زا  100لقن 

يربک بنیز  تیالو  رد  حجار  101لوق 

وا دقرم  نیعت  رد  يربکلا » بنیز  تافو   » باتک بحاص  102مامتها 
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هدرک لقن  بهذملا  زارط  بحاص  هک  یتافارخ  هب  103هراشا 

درادن كردم  هعاجم  104هعقاو ي 

104هراشا

یلدیبع تابنیز  رابخا  هب  تاهبش  زا  105یضعب 

105هراشا

نآ باوج  لوا و  105ههبش ي 

نآ باوج  مود و  106ههبش ي 

نآ باوج  موس و  107ههبش ي 

نآ باوج  مراهچ و  107ههبش ي 

اهضارتعا ضعب  زا  108باوج 

دقرم نییعت  رد  ءالبرک ) هفاقث ي  هنجل ي   ) 114يار

یبنیزلا دقرملا  هلاسر ي  يربکلا و  بنیز  تافو  باتک  فلؤم  116يار 

هفاقث يار  رب  117لاکشا 

ینابایخ ثدحم  118مالک 

هعیشلا نایعا  رد  یلماع  نیما  دیس  118مالک 

تسا بنیز  رفن  هس  ماما  تانب  رد  هک  یلدیبع  118لقن 

تسا موثلک  ما  يربک  بنیز  119هینک ي 

یلدیبع مالک  رب  نایعالا  دیس  عالطا  120مدع 

نآ زا  لاکشا  عفد  یلدیبع و  120تیاور 

وا بیذاکا  يرهاظ و  یسلدنا  مزح  123نبا 

دندوب اهنآ  حاکن  هلابح  رد  تانب  هک  صاخشا  یماسا  شیرق  بسن  رد  يریبز  124رکذ 

مزح نبا  تافیلات  هب  دامتعا  124مدع 

فوا دنوخآ  ییوگ  124نایذه 

نآ رب  لاکشا  داعبتسا و  عفر  لئالد  125زا 

125هراشا

لامالا یهتنم  رد  یمق  ثدحم  126هابتشا 
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نینمؤملا ما  روضح  رد  رامت  126مثیم 

مثیم زا  سابع  نبا  نتفرگ  دای  127ریسفت 

مثیم ندش  128ینادنز 

هرمع هب  مثیم  128نتفر 

دایز نبا  دزن  ناشورف  امرخ  اب  مثیم  129نتفر 

هرمع هب  وا  نتفر  رد  مثیم  دنزرف  129حیرصت 

مثیم تداهش  130زور 

داعبتسا عفر  لئالد  130زا 

130هراشا

جاحلا قئاس  هفینحوبا  ریس  131تعرس 

اهجاحلا قئاس  133ددعت 

هفینحوبا هرابرد ي  قودص  134تیاور 

تسین روهشم  هفینحوبا ي  134دارم 

دندوب هدرک  تراغ  ار  135بکارم 

ءارهزلا ملظت  باتک  ترابع  نیع  135لقن 

135هراشا

تسا ینیوزق  لضاف  هدنزرا ي  تاملک  رد  هک  137یتاکن 

137هراشا

تسا دیرب )  ) عوضوم تاکن  137نآ 

137هراشا

« دیرب  » ظفل رد  137قیقحت 

تساهنآ یلعف  راثآ  رد  یموق  ره  138عفن 

تسا تسپ )  ) و راپاچ )  ) دیرب 140هلابند ي 

تسا هیواعم  زا  مالسا  رد  دیرب  عضو  هک  یعمج  140ءاعدا 

تسا طالغا  زا  نارگید  نادیز و  یجرج  زا  روکذم  141ءاعدا 

مالسا لوا  زا  دیرب  141دوجو 
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هجرج ندروآ  مالسا  مور و  گنج  رد  141دلاخ 

دیرب هلیسو ي  هب  مور  ههبج ي  هب  رکبوبا  تافو  ربخ  142ندیسر 

رمع نامز  رد  دیرب  لمع  زا  دروم  143دنچ 

لزانم رد  اهنآ  ندرک  ضوع  هدوب و  بکرم  دنچ  دیرب  143هلفاق ي 

دیرب بحاص  هفیظو ي  دیرب و  ریس  143تعرس 

دیرب بحاص  هدهع ي  رد  اههار  144تاماظتنا 

نینمؤملاریما نامز  رد  اههار  رد  ناگدنامرد  داد  هب  144یگدیسر 

دیرب یناب  144هدید 

نوذرب رهن  رانک  رد  145نومام 

تاعس اب  همان ي  145لاسرا 

یمالسا دالب  رب  لوغم  145هملح ي 

دنا هدرب  دیرب  اب  ار  ءارسا  هک  تسا  لصاح  145نانیمطا 

ینیوزق تارابع  تاکن  148زا 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  مود  148لیلد 

148هراشا

نآ باوج  يرون و  ثدحم  موس  150لیلد 

150هراشا

هعیشلاراسم رد  دیفم  خیش  روهشم  فالخ  لاوقا  152یضعب 

هرهاط هقیدص ي  فافز  دقع و  152خیرات 

دوش یم  هدافتسا  دیفم  خیش  تاملک  زا  153هچنآ 

نارگید مشاه و  ینب  زا  ءادهش  نفد  لحم  هب  خیش  155حیرصت 

رح بیبح و  فیرش  155ربق 

ءادهش نادبا  نفد  هب  داجس  ماما  155ندمآ 

ملسم ترضح  فیرش  155ربق 

هداد شراگن  ار  هملسم  يایاضق  بلغا  داشرا  رد  دیفم  156خیش 

هدرمش نینمؤملاریما  رد  یهلا  تایآ  زا  خیش  157هچنآ 
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دیفم خیش  شیامرف  هب  يرون  ثدحم  ندرکن  158رواب 

دحا رد  نینمؤملاریما  نتشادرب  مخز  رد  لقن  158بارطضا 

تسا لوقعم  ریغ  نینمؤملاریما  ياهمخز  هب  نتشاذگ  160هلیتف 

نینمؤملاریما هرابرد  هللا  لوسر  تازجعم  160زا 

هدز گنچ  نآ  رب  يرون  ثدحم  هک  يداحآ  رابخا  161زا 

ماما ياپ  هب  ناکیپ  نتفر  ورف  هرابرد ي  161قیقحت 

تسا دامتعا  دروم  رایسب  هک  ناکیپ  هیضق ي  162كردم 

قدنخ گنج  رد  ماما  كرابم  قرف  هب  ندیسر  مخز  رد  164قیقحت 

نیعبرا رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  همالع ي  مراهچ  166لیلد 

166هراشا

يرون ثدحم  باوج  هب  167عورش 

هدومرف لقن  هیطع  تیاور  زا  یلماع  نیما  دیس  168هچنآ 

هیطع تیاور  ندش  عیطت  رد  مالک  174هصالخ ي 

بیطا ندب  هب  رهطا  سأر  قاحلا  ءالبرک و  هب  ءارسا  دورو  175روصت 

تاهبش رادفرط  تاهبش  در  رد  مود  عبط  177تافاضا 

تاهبش رادفرط  زا  هرداص  تاهبش  179فشک 

تسین وا  ریغ  تسا و  هیطع  نامه  181اطع 

دنا هدرک  عیطقت  ار  يدایز  ثیداحا  194نیثدحم 

هدرک لقن  رگید  یسک  ار  نیما  دیس  195یتدایز 

نآ باوج  نیعبرا و  رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  مجنپ  199لیلد 

199هراشا

هدوب رتوبک  هلیسوب ي  ناذیتسا  هک  لضافا  ضعب  203ياعدا 

تسین تسرد  هدومرف  يو  در  رد  يرون  ثدحم  203هچنآ 

هدیسر لامک  دحب  نامز  نآ  رد  هچنآ  هب  ایاضق  لقن  رد  ناسیون  خیرات  203هجوت 

نوراه نامز  رد  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  203روهظ 

يرمق يرجه  خیرات  عضو  رگید : 205لاثم 
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تسا هللا  لوسر  دوخ  رما  هب  يرجه  خیرات  206عضو 

تسا نینمؤملاریما  دشاب  ترجه  زا  خیرات  ادبم  هک  هدننک  206يراشفاپ 

یناتک یحلادبع  خیش  تاملک  207لقن 

تسا فیعض  دنا  هدرک  رکذ  اهأدبم  رئاس  ندادن  رارق  أدبم  هب  هک  209یهوجو 

ترجه زا  خیرات  أدبم  نییعت  تهج  210لصا 

تسا نقتم  لیلد  هیداجس  هفیحص  دنس  210ترابع 

راوگرزب نآ  تناطف  یسلجم و  همالع  211شیامرف 

تسا خیرات  نیرت  حیحص  يرجه  213خیرات 

تسا هللا  لوسر  دوخ  خیرات  عضاو  هک  یلئالد  213زا 

يدوعسم تاملک  رد  217قیقحت 

رب همان  رتوبک  ياهمان  222زا 

دندرک هدافتسا  گنج  رد  نارتوبک  زا  هک  یناسک  224نیتسخن 

نارتوبک يارب  اههاگدورف  224داجیا 

يرکسع ماما  هب  بوسنم  225ریسفت 

ینابایخ ثدحم  227تاقیقحت 

سردملا انداتسا  فراعملا  سوماق  زا  230لقن 

هصق فیرحت  هب  ینابایخ  ثدحم  یسلجم و  همالع ي  هجوت  236مدع 

لاجرلا سوماق  بحاص  ياهطبخ  238زا 

مالسا ردص  زا  رب  همان  رتوبک  239ندوب 

ءالبرک هب  ناش  تعجارم  هفوک و  زا  ءارسا  تکرح  240خیرات 

نآ باوج  يرون و  همالع ي  مشش  241لیلد 

241هراشا

رباج ندوب  رئاز  243لوا 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  همالع ي  متفه  243لیلد 

243هراشا

تسا لوهجم  هصق  يوار  يرون : ثدحم  244ياعدا 
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نآ باوج  رد  245قیقحت 

خیرات لقن  رد  هنارحاس  245هیور ي 

« ینفلا رثنلا   » رد كرابم  یکز  رتکد  تاملک  246لقن 

دشاب باتک  فلؤم  هب  رتشیب  دامتعا  247دیاب 

ناشیا یلامجا  همجرت ي  يرمک و  هوک  هللا  هیآ  شیامرف  247لقن 

تسا دامتعا  دروم  رتشیب  سوواط  نبا  دیس  248تایلقن 

تشذگ هچنانچ  هیطع  تیاور  عیطقت  هب  249هراشا 

ربنم لها  هب  يرون  ثدحم  ندرک  250تخات 

اهناوخ هحون  اهناوخ و  هضور  هب  250تحیصن 

یلماع نیما  دهتجم  هدنزرا  تاملک  253لقن 

دنا هدمآ  زور  داتشه  زا  دعب  ءارسا  هک  یضعب  256ياعدا 

نیدلا فرش  اندیس  یلماع و  نیما  دیس  ناش  تلالج  هب  256هراشا 

ءالبرک رد  زور  هس  تیب  لها  256فقوت 

ءالبرک زا  لیحر  عقوم  داجس  ماما  نداد  ناشن  258زاجعا 

هدروآ مظن  هب  ار  نیعبرا  هعقاو ي  هک  یلح  رقاب  خیش  اقآ  259راعشا 

زور لهچ  زا  دعب  كرابم  دسج  هب  ار  ءادهشلادیس  بیطا  رس ، داجس  ماما  ندرک  261قحلم 

رصم هب  نالقسع  زا  ار  يرس  نییمطاف  ندرک  263لمح 

درادن تحص  لصا و  كرابم  رس  265سکع 

تسا یلایخ  همئا  ربمغیپ و  265ياهسکع 

رواب دوز  ياهناملسم  زا  266یضعب 

رهطم سأر  هرابرد ي  267تاقیقحت 

رهطم سأر  هرابرد ي  267لاوقا 

یعفای ماما  270مالک 

يزوجلا نبا  طبس  272مالک 

دیلپ دیزی  هیلع  رب  یمومع  راکفا  272هجوت 

ماش زا  ءارسا  هب  دیزی  نداد  273تکرح 
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ماقمق رد  ازریم  داهرف  جاح  274مالک 

تسین دنراد  ءاعدا  مدرم  هچنآ  تحص  لیلد  یلاع  274هبق ي 

زاریش رد  یسوم  نب  275دمحا 

يراخب هباسن ي  هلسلسلا  رس  277هخسن ي 

باخرس هوک  رد  زیربت  رد  278هبق ي 

زیربت رد  ندرک  ریمعت  ار  يدجسم  یگتخاس  ياعدا  279هب 

ههبش 280عفر 

نینمؤملاریما دزن  فجن  رد  رهطم  سار  ندش  نوفدم  رد  هدراو  رابخا  هب  281یسررب 

281هراشا

تسا رابخا  رد  حداق  باحصا  286ضارعا 

رصاعم دیس  286تاملک 

ینوریب ناحیروبا  287مالک 

رهطا سأر  هرابرد ي  مالعا  289تاملک 

فاحتالا رد  يواربش  290تاملک 

تسا هیماما  لوق  حیحص  293لوق 

رهطم ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  بابر  294فقوت 

ناحطلا هلقصم  295تیاور 

تیاور رب  یتالمج  ندرک  296دایز 

ناحطلا هلقصم  ربخ  هرابرد ي  یسررب  297قیقحت و 

297هراشا

نیحراش یضعب  هابتشا  هروبزم و  تیاور  298ینعم 

اهنآ در  هیهاو و  300تاهبش 

لاس کی  ات  ینثم  نسح  ربق  دزن  همطاف  305فقوت 

ماما هب  يو  ندش  رادازع  دجسم و  رد  هملس  ما  ندز  306همیخ 

تاهبش رادفرط  307تریغ 

اهنآ رب  یسررب  لئاس و  ياهلاوئس  ضعب  308لقن 
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308هراشا

نآ فارطا  رد  قیقحت  یئاهب و  خیش  مالک  310لقن 

اروشاع زور  رد  ءادهشلا  دیس  ندناوخ  310زامن 

تسین کش  ياج  ترضح  نآ  ندناوخ  رهظ  310زامن 

یناشاک ضیف  یمق و  ثدحم  مالک  هب  313یسررب 

داوج ماما  ندش  مومسم  رد  دیفم  خیش  314مالک 

دوخ ینارنخس  رد  یتیآ  رتکد  ياقآ  314هابتشا 

درک دامتعا  ناوتن  تقد  نودب  نیطبسلا  یلاعم  باتک  تایلقن  315هب 

داعملا داز  رد  یسلجم  همالع ي  تاملک  317لقن 

درادن لیلد  لامتحا و  درجم  ضرالا  یطب  داجس  ماما  319ندمآ 

نامیا رب  نیعبرا  ترایز  ندوب  319تمالع 

319هراشا

نیعبرا زور  سیسأت  هوجو  320زا 

ءادهشلادیس تضهن  جیاتن  راثآ و  ندوب  321یمئاد 

يرکسع ماما  زا  هناگجنپ  مئالع  323تیاور 

دروم دنچ  رد  فیرش  ثیدح  رد  323قیقحت 

323دروم 1

323دروم 2

326دروم 3

326هراشا

326دروم 4

326هراشا

« نیعبرالا هرایز  و  : » ترابع هب  اوران  327ریسفت 

330دروم 5

330هراشا

اهدرم رب  الط  هقلح ي  رتشگنا و  330تمرح 
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تعدب هب  تنس  لها  330لمع 

ربق مینست  رد  تعدب  هب  331لمع 

اروشاع زور  هب  تبسن  نایبلا  حور  ریسفت  بحاص  ياوران  332تاملک 

نیسح لتقم  ندناوخ  تسا  مارح  ظعاو  رب  هک  یلازغ  332مالک 

يو لاثما  یلازغ و  رب  332در 

نایفسوبا هرابرد ي  یبلاعث  333مالک 

دنا هدرک  لقن  يدوعسم  ربلادبع و  نبا  334هچنآ 

یلازغ ياعدا  ندوب  لیلد  334یب 

338دروم 6

338هراشا

ءالبرک تبرت  رب  339هدجس 

هدرک لقن  شباتک  رد  یفرع  خیش  ریبک  همالع ي  341هچنآ 

دناوخ یم  زامن  اهنآ  هزانج ي  رب  هتسناد و  كاپ  ناملسم و  ار  تنس  لها  342هعیش 

دنا هدرک  هدجس  ءالبرک  تبرت  رب  تیب  لها  343همئا 

نآ حیضوت  ممیت و  344تیفیک 

345دروم 7

345هراشا

هللا مسب  هب  نینمؤملاریما  ندرک  345رهج 

هللا مسب  هب  رهج  رد  قح  لوق  هب  يزار  ماما  346رارقا 

يزار ماما  تاملک  زا  یسولآ  ندش  348تحاران 

هدرک زورب  هیواعم  زا  هللا  مسب  هب  348تافخا 

هیما ینب  زا  یسولآ  يراد  350فرط 

نوراه يرمع و  هصق ي  مالسا و  رد  نابز  352يدازآ 

دیشرلا نوراه  354یکافس 

تیب لها  ءارسا  رد  نابز  356يدازآ 

ماما ربمغیپ و  رب  مالس  تاولص و  ترایز و  هرابرد ي  357قیقحت 
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357هراشا

روبق دزن  نداتسیا  رد  هللا  لوسر  360هیور ي 

نیقفانم روبق  دزن  هللا  لوسر  نداتسیا  زا  ادخ  360یهن 

هللا لوسر  هب  مالس  363تاولص و 

363هراشا

دنااهنآ ندرب  نیب  زا  رکف  رد  مالسا  نانمشد  هک  هناگ  هس  364عوضوم 

یهقف رظن  زا  366تاولص 

366هراشا

رتلکشم بوجو  هب  مکح  لکشم و  تاولص  بوجو  367مدع 

یندم ناخ  یلع  دیس  زا  یتاملک  368لقن 

ثیداحا رد  370قیقحت 

هللا لوسر  دوخ  رما  هب  تاولص  رد  لآ »  » 374مض

لآ فذح  رد  تنس  لها  374هیور ي 

تسیرورض هعیش  دزن  تاولص  رد  لآ »  » 375مض

؟ دنناسک هچ  دمحم  لآ  زا  375دارم 

375هراشا

سوماق بحاص  زا  376يراکنا 

هدرک نایب  سوماق  بحاص  هک  یبلاطم  هب  378یسررب 

برعلا ناسل  بحاص  لقن  هب  لآ »  » 382یناعم

هرتاوتم رابخا  رد  لآ »  » 384ینعم

تسین ءایبنا  رب  یحو  لثم  نیدهتجم  386داهتجا 

بیوصت هئطخت و  هلاسم ي  هب  389هراشا 

خلا ...ءایبناک  یتما  ءاملع  هدش : لقن  هچنآ  ندوب  389عوضوم 

هماع لاوقا  هب  انب  دمحم  لآ  ندوب  نیقتم  390ردق 

اضر ماما  392ياهشیامرف 

دوش عوجر  دمحم  لآ  هب  دیاب  تالضعم  393رد 
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ریغص یشان  394رعش 

دمحم لآ  ینعم  رد  حیحص  395هدیقع ي 

395هراشا

يراسنوخ ققحم  لاکشا  یناث و  دیهش  396شیامرف 

برعلا ناسل  بحاص  تاملک  لقن  ترتع و  398ینعم 

« لآ  » ینعم رد  یثیداحا  لقن  همغلا و  فشک  بحاص  مالک  399لقن 

نومأم سلجم  رد  اضر  ماما  402تانایب 

لامک لها  ضعب  زا  یمالک  یمق  ثدحم  405لقن 

مالک نآ  رب  407لاکشا 

« عیفن  » نالذخ نوراه و  سلجم  هب  مظاک  ماما  ندرب  407فیرشت 

هعمج زور  رد  408تاولص 

تاولص رب  لآ »  » مض 409تهج 

یمالسا دالب  رب  لوغم  410موجه 

ناخ نازاغ  قح  رد  یئاهب  خیش  411شیامرف 

خیاشم تاضق و  هب  نازاغ  باطخ  هدنبادخ و  412ناطلس 

لاله نبا  خیرات  زا  413لقن 

تاولص رب  لآ  مض  رد  هدنبادخ  ناطلس  زا  هجو  ود  414نایب 

نآ تحص  مدع  ریهطت و  هیآ ي  رد  یبرع  نیدلا  یحم  415ياعدا 

تاولص زا  روظنم  416ینعم و 

416هراشا

ناذا رد  تیالو  هب  417تداهش 

هیهبلا هضورلا  رد  یناث  دیهش  418شیامرف 

هللا لوسر  قح  رد  تاولص  هدئاف ي  رد  رگید  419هوجو 

مالسالا خیش  موحرم  مظعالا  انمع  420تاقیقحت 

تسا ءاعد  ینعم  هب  تالص  هک  روهشم  426لوق 

لاوحا ضراعت  ثحبم  هب  426هراشا 
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روهظ تلاصا  هب  اهنآ  تشگرب  هیظفل و  427لوصا 

تالص ظفل  ینعم  رد  427قیقحت 

يدیبز یضترم  ناخ و  یلع  دیس  تاملک  428لقن 

تاولص رد  یلعب »  » 429یلصف

نآ عفد  روهشم و  430لاکشا 

430هراشا

مالعا ياملع  431تاهیجوت 

هدنزرا 432بلطم 

432هراشا

هیموی ياهزامن  زا  دعب  433تاولص 

« اهزامن زا  دعب  خلا  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  : » هیآ ي 434ندناوخ 

درادن ءارهز  ترضح  حیبست  اب  تافانم  تاولص  هیآ و  435تئارق 

هللا لوسر  ریغ  رب  نداتسرف  435تاولص 

هدرک دراو  راجنهان  فرح  هب  ار  يرشخمز  436بصعت 

هدنبادخ سلجم  رد  یلصوم  دیس  اب  هللا  هیآ  436تاملاکم 

دنهد یم  تسد  زا  ار  تفارش  دنیامنن  راهطا  همئا  زا  تعیبت  رگا  437تاداس 

یناموح یلع  دمحم  تانایب  437تاملک و 

باتک 440همتاخ ي 

تافاضا 441تاقیلعت و 

441هراشا

دنهد یم  تیمها  رتشیب  رهطم  ربق  ترایز  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  قارع  441رد 

441هراشا

ربش داوج  دیس  اقآ  تاملک  442لقن 

وا رعش  یعازخ و  445لبعد 

ءادهشلادیس رب  لبعد  446هیثرم ي 

ترضح نآ  هیثرم ي  رد  لبعد  زغن  راعشا  447زا 
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دندرک یم  يوریپ  لبعد  لاثما  زا  مجع  يارعش  448شاک 

دننک یم  ییارس  هحون  يرذآ  یکرت  نابز  اب  هک  نانآ  هب  448تحیصن 

تسا عرش  فالخ  تلاسر  نادناخ  هب  اوران  ياه  449تبسن 

لبعد ءارعشلا  450تاقبط 

لبعد 451تداهش 

تسا هابتشا  نآ  هداد و  نیوزق  ءارعش  هب  هنطلسلا  دامتعا  ار  لبعد  زغن  452راعشا 

مدرم سرت  زا  دیزی  ندش  453نامیشپ 

تسا زور  هس  ماش  رد  تیب  لها  454يرادازع 

454هراشا

درادن لصا  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  تلاسر  نادناخ  ءارسا  455نتفر 

هملس ما  يربک و  بنیز  تافو  خیرات  رد  قیقحت  دلخم و  نب  457هملسم 

457هراشا

هملس ما  نینمؤملا  ما  458همجرت ي 

موثلک ما  خیرات  رد  قیمع  462قیقحت 

462هراشا

درادن یهجو  لاجرلا  سوماق  باحصا  زا  رتاوت  466ياعدا 

نازمره ندش  ریسا  و  رتشوش »  » 469گنج

نیخروم لاوقا  ضقانت  470تفاهت و 

دیفم مظعا  خیش  شیامرف  471تحص 

ادخ لوسر  دادجا  ءابآ و  هرابرد ي  یعفاش  يواربش  خیش  473تاملک 

لضافا زا  یضعب  475ياعد 

هللادبع هرابرد  يواربش  خیش  475مالک 

هنمآ 475حاکن 

هیماما هعیش ي  475داقتعا 

هدش رداص  لاجرلا  سوماق  بحاص  زا  هک  477یفیرحت 

« دیرب  » لمع زا  یهن  یلاکب و  فونب  نینمؤملاریما  480هظعوم ي 
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480هراشا

دنور یم  الاب  وا  ربنم  هب  هک  ار  هیما  ینب  هللا  لوسر  482ندید 

482هراشا

جارعم هب  ار  هفیرش  هیآ ي  هیواعم  ندرک  484لیوأت 

دوش عوجر  نامیالا  هیوقت  هیفاکلا و  حئاصن  باتک  هب  هیواعم  قح  485رد 

هیجان هقرف ي  نییعت  رد  یعفاش  ماما  485راعشا 

ییحی نیسح و  ماما  لمح  تدم  رد  486قیقحت 

486هراشا

یسیع لمح  تدم  488رد 

تسا يدادغب  جلثلا  یبا  نبا  فیلات  همئالا  489خیرات 

یتخبون حور  نب  نیسح  490مساقلاوبا 

یمضهج یلع  نب  490رصن 

اضرلا هقف  باتک  هرابرد ي  492قیقحت 

خیرات بحاص  يربط  بیذاکا  496زا 

هدرک حیرصت  رفص  متسیب )  ) رد ءارسا  ندمآ  هب  ینئارفسا  لتقم  501رد 

501هراشا

ناشدوخ قح  رد  هیما  ینب  عقاو  فالخ  504تاغیلبت 

504هراشا

ماما روضح  رد  ماش  خیاشم  زا  رفن  داتفه  ندرک  505هبوت 

تیب لها  تراسا  زا  دیزی  ندش  507داش 

دیلپ دیزی  508راعشا 

دوب هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  510دیزی 

دنا هدوب  یمور  ماش  نادنز  511ياهنابساپ 

دوب تیب  لها  نتشک  لایخ  رد  دیزی  راک  لوا  512رد 

ربنم رد  يو  تانایب  دیزی و  دنزرف  513هیواعم 

وا تانایب  تاکن  ضعب  هب  514هراشا 
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نیرادلا هریخذ  بحاص  دیجملادبع  دیس  515اقآ 

515هراشا

عیضر هللادبع  رغصا و  یلع  هرابرد ي  515قیقحت 

515هراشا

خلا هل ...  ناف  نیسح  ای  هعد  ینامسآ : يادن  520ینعم 

ءاروشاع زور  رهظ  تقو  رد  یلفط  نتفای  526دلوت 

یلح ردیح  دیس  اقآ  528رعش 

تارایز ضعب  رد  رغصا  یلع  مسا  هب  529حیرصت 

عیضر هللادبع  قح  رد  يرب  ترابع  ینعم  رد  530قیقحت 

یهقف هعومجم ي  زا  یقیقحت  530لقن 

هداد ماما  هب  معز »  » تبسن نآ  رد  هک  ریکب  نبا  532تیاور 

دنک یم  نشور  ار  معز »  » ینعم هک  یلعالادبع  فیرش  532ربخ 

مالک ملع  رد  یلعالادبع  532تراهم 

نآرق بادآ  هب  هعیش  بیدأت  رد  همئا  مامتها  532تدش 

مساق ترضح  یسورع  هرابرد ي  533قیقحت 

533هراشا

ءادهشلا دیس  534تانب 

هدش هبتشم  مساق  هب  یسورع  هصق ي  536تبسن 

هدش مکی ) تصش و   ) مرحم هب  کیدزن  ینثم  نسح  هب  همطاف  537جیوزت 

دنا هدرک  بارخ  ار  بابر  لیقع و  نینمؤملاریما و  هناخ  ءاروشاع  زا  539دعب 

539هراشا

دیعس نب  ورمع  راجنهان  540ياهفرح 

يوما ورمع  فاعر  زا  هللا  لوسر  نداد  541ربخ 

نانز هاش  هیوناب  رهش  هرابرد ي  541قیقحت 

ءادهشلادیس ندناوخ  فوخ  زامن  رد  548قیقحت 

548هراشا
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فوخ زامن  هددعتم ي  550ماسقا 

رصاعم دیس  مالک  دافم  رد  551قیقحت 

گنج ءانثا  رد  ماما  ندناوخ  552زامن 

552هراشا

ءادهشلادیس هب  نادنم  هقالع  مومع  رب  553مالعا 

تسا زامن  هب  هتسب  لامعا  مامت  555یلوبق 

درک تکرش  ءادهشلادیس  فده  رد  555دیاب 

دهد تیمها  زامن  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  دنم  556هقالع 

دوش حالصا  دیاب  میحرت  سلاجم  556عضو 

مزال قیقحت  558رکذت و 

558هراشا

تسا تیصعم  رب  ءارغا  ترایز  هیرگ و  باوث  لقن  رد  559ایآ 

تسا ققحم  تیصعم  رب  باقع  قلعم و  نتفرگ  رارق  وفع  559دروم 

رگید 561باوج 

561هراشا

نآ باوج  ءاطغلا و  فشاک  داتسا  خیش  زا  یلاؤس  562لقن 

قیقحت رب  لمتشم  563یقیلعت 

سکعلاب تسا و  رفاک  كرشم  ره  یهلا و  564وفع 

ربانم لها  ءابطخ و  567هفیظو ي 

رگید یقیقحت  567باوج 

درک يوریپ  دیاب  دیفم  خیش  هیور  568زا 

568هراشا

نآ در  فیلأت و  بابرا  زا  یضعب  ياهشزغل  569زا 

تسادخ زا  تیب  لها  ملع  هک  نیا  داوج و  ماما  قح  رد  نومأم  577تانایب 

ریهطت هیآ ي  579تلالد 

داوج ماما  تافو  نامز  رد  يداه  ماما  581نس 
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فلتخم ياهنابز  اب  همئا  583ملکت 

يرامعتسا ضارغا  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  585رکذت 

ندمت خیرات  رد  نوبلواتسوگ  586ضرغ 

ماما قح  رد  هیماما  587داقتعا 

ربمغیپ هب  نتشون  ندناوخ و  ندوب  588نغدق 

ریصب وبا  588تیاور 

تیلوفط لاح  رد  داوج  ماما  ندناوخ  589همان 

یئاسحا روهمج  یبا  نبا  تاملک  593لقن 

یئاهب خیش  دلاو  تاملک  596لقن 

دیفم خیش  تاملک  598لقن 

نآ در  ذخأم و  یب  598یمالک 

تسین يرثا  هدش  لزان  یسیع  ترضح  هب  هک  یلیجنا  601زا 

یسیع قح  رد  دیفم  خیش  تاملک  602لقن 

خلا مدآ ...  ایبن و  تنک  603ینعم 

همالع تلالج  هب  604هراشا 

604هراشا

« ناجنز  » رد تماقا  مایا  هب  605هراشا 

هنسلا هفلاخم  حاضیا  باتک : رب  نتفای  606عالطا 

باتک نآ  تایوتحم  زا  يرادقم  608لقن 

هللا هیآ  مالک  610حیضوت 

نیرصاعم زا  یضعب  مالک  لقن  نیعبرا و  رد  رباج  دورو  هب  612عجار 

612هراشا

دیزی نعل  هیمیت و  نبا  دجنملا و  614رتکد 

614هراشا

يزوجلا نبا  هدنزرا ي  618تاملک 

دیزی تایرفک  623راعشا و 
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يزوجلا نبا  625جرفلاوبا 

636یقرواپ

زکرم 738هرابرد 
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(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  قیقحت 

باتک تاصخشم 

.1358 -؟ یلع 1291 دمحم  یئابطابط  یضاق  هسانشرس : 

Study of the First Arab'in of Iimam ءادهـشلادیس ع ) ترـضح  نیعبرا  لوا  هرابرد  قیقحت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.یئابطابط یضاق  یلع  دمحم  فیلأت   / ( Hussein (AS

تاراشتنا 1385. پاچ و  نامزاس  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت  رشن :  تاصخشم 

.ص  478 هد ، يرهاظ :  تاصخشم 

Religion نید تسورف : 

( موس پاچ   ) لایر  98000 9789644226953 ؛  لایر :   53000 کباش : 

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. .ص )1385 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یلبق : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.1390 راهب موس : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

نیعبرا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

.ق 61 البرک ، هعقاو  عوضوم : 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

3 1385 ت  2 ق  / BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

2085937 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

زا نآ  لوا  عبط  رـشن  زا  سپ  « ءانثلا هیحتلا و  فـالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  لوا  هراـبرد ي  قیقحت  » باـتک هراـبرد ي  یلاـعت  همـسب 
نآ زا  .تسا و  هتشگ  لاسرا  هتفای و  شراگن  يدایز  ياهظیرقت  امظن  ارثن و  گرتس  ءابدا  گرزب و  نادنمـشناد  مالعا و  ياملع  فرط 
رد روهـشم  سانـش  باتک  ریهـش و  داقن  لضاف  ملاع  ياناوت  ملق  زا  تسا  دایز  تاقیقحت  تاکن و  لماش  هک  هدـنزرا ي  تاملک  ناـیم 

« باتک هناسفا ي  » باتک بحاص  هئاقب  هللا  مادا  یناسارخ  یئاطع  ياقآ  بانج  دـنمجرا  ققحم  هسیفن  فیناصت  بحاـص  رـضاح  رـصع 
رب نتـشیوخ  داقن  رکف  دازآ و  نهذ  اب  هدرب و  یپ  نآ  تایـصوصخ  هب  هدروآ و  ملق  هب  ار  باـتک  ياـیازم  تاـکن و  هدـیدرگ و  رداـص 

هتفایرد ار  اهنآ  الماک  هدنکفا و  رظن  فیرش  باتک  نآ  قئاقد 
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هعلاطم ي زا  باتک  ناگدننک  هعلاطم  ددرگن و  رشن  فینم  فیلأت  نیا  لئاوا  رد  فیرش  همان ي  نآ  تسا  فیح  دیسر  رظن  هب  .تسا و 
هحفـص هجحلا [  هللااهیآ  ترـضح  رـضحم  زا  هزاجا  تساوخرد  زا  سپ  اذل  .دنوش و  بیـصن  یب  تاکن  نآ  رب  عالطا  زا  تاملک و  نآ 

یم رـشن  لقن و  باتک  مود  عبط  نیا  لوا  رد  هدومن  شوارت  هل  مظعم  راـب  ررد  ملق  زا  هچنآ  هادـف  یحور  هلظ و  ماد  دـجاملا  دـلاولا  [ 6
یئابطابط یضاق  یقت  دمحم  دیس  .دنامب  راگدای  هب  راگزور  هحفص ي  رد  نآ  مظعم  هدنسیون ي  زا  راکذت  باب  زا  دوش و 

یناسارخ یئاطع  ياقآ  همان ي 

هک یساسحا  رادومن  اناصغأ  حیرلا  زه  مامحلا و  قرو  تحدص  ام  هللا  مالس  ینم  کیلع  دوش : یم  لقن  ریز  رد  هدربمان  همان ي  کنیا 
لیبنربح ریرحت و  ققحم  هتشون ي  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  زور  هرابرد ي  قیقحت  فیرـش  باتک  هعلاطم ي  زا 
.انـسؤر یلع  هلماکلا  هتایانعب  هلظ  هللادم  یئابطابط  یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  ناگدـنب  ترـضح  هجحلا  هللااهیآ  مانالا  ذالم 

رد نآ  یملع  تاقیقحت  روکذـم و  باتک  عونتم  ياـهثحب  يرآ  مراد ، یم  میدـقت  رود  هار  زا  ار  مساپـس  نیرتـالاو  دورد و  نیرتاویش 
و تشاد ، یمرب  نایم  زا  هل  مظعم  نیعبرا  ار  نوگانوگ  ياهباتک  هعلاطم ي  لاس  لهچ  تمحز  تضایر و  تسـشن ، یم  محور  قاـمعا 
ار هدنـسیون  شزرا  تلاـصا و  ددرگ  تسد  هب  تسد  رز  قرو  نوـچمه  دـیاب  ادـج  هـک  نآ  قرو  ره  دیـشخب  یم  مناـج  هـب  یطاـسبنا 
یـسراپ و نیریـش  نابز  تاراـبع  اـب  ملق  تحارـص  ثحب و  رد  یگدازآ  راـتفگ و  شجنـس  ریبعت و  نسح  ناـیب و  فطل  دوب ، نومنهر 

تسا هدننیرفآ  مظعم  هدنسیون ي  اقح  دروخ ، یم  مشچ  هب  اج  همه  يزات  غیلب  حیصف و 
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هحفـص 7] هدوـشگ و [  یگدـنزاس  ياـه  هـبنج  يرکف و  ياـه  هـنیمز  رد  یئاـهب  اـب  هدیـشیدنا  رتـهب  هـکلب  هتـشون  بوـخ  اـهنت  هـن  وا 
كرد ار  عامتجا  گرزب  کچوک و  دسافم  اهیناماسبان و  اهمغ ، اهدرد و  .تسا  هداد  ناشن  ار  هلـضاف  هنیدـم ي  یلمع و  مسیتامگارپ 

تافارحنا گنج  هب  عطاق  ياه  هماگنه  ناهرب و  هجنپرـس ي  اـب  تسا ، هتخاـس  مسجم  هدـنناوخ  يارب  ساـبل  نیرتهب  هب  و  تسا ، هدرک 
عافد هب  رت  تخـس  دـنچ  ره  تخـس و  صلاخ  یئـالو  اـب  تیـالو  میرح  زا  يدراوم  رد  هتـساخرب ، يرـصع  ياهیـشیدنا  جـک  يرکف و 

یتاحفـص رد  هعیـش  ملاع  هب  ار  هفیعـض  بتک  نابحاص  تامدص  هتخاس ، رتاوسر  اوسر و  ار  اه  هتفرگ  برغ  اه و  هدز  ینـس  هتخادرپ ،
دیعـس و نب  ورمع  فوأ و  دـنوخآ  راـطیب و  یلبنح و  ینارح  یـسلدنا و  مزح  نبا  هیمیت و  نبا  ياـهیئوگ  نایذـه  هدوـمن  یفرعم  دـنچ 

اههد یبرع و  نیدـلا  تیمم  یـسولآ و  یلازغ و  یناهفـصا و  جرفلاوـبا  هماـن ي  هناـسفا  یناـغأ و  ریبـک و  خـیرات  هدنـسیون ي  يربـط 
هنیمز ي رد  و  هداد ، راشف  ملق  زیت  كون  اب  نوبلواتـسوگ  دننامه  ار  رامعتـسا  نارودزم  هداد و  خساپ  ار  رگید  يارـس  هوای  هدنـسیون و 

فیرحت و  هتخادرپ ، داـقتنا  دـقن و  هب  هریغ  نیقتملا و  سلاـجم  بهذـملا و  زارط  اـضرلا و  هـقف  باـطخلا و  لـصف  لـیبق  زا  یئاـهباتک 
زا هک  نانچمه  و  هدروآ ، لمع  هب  تعنامم  نید  نایاوشیپ  هب  اوراـن  ياهتبـسن  زا  و  هتـشاد ، ناـیب  فیطل  یهجو  هب  ار  سوماـق  بحاـص 

تخانـش اب  ار  میهفت  تلاسر  هتخادرپ ، تسین  تعاس  ود  یکی  راک  نآ  ياشامت  هک  هدـنزرا  یئاهثحب  هب  تسا  نشور  باـتک  تسرهف 
ذخأم و  هتخادنا ، هار  هب  هنیمز  نیا  رد  یئاغوغ  روش و  و  هدروآ ، ماجنا  هب  يونعم  بتاکم  اب  شا  هسیاقم  يرشب و  ياهبتکم  قیمع 
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، هتخاس رادومن  باتک  نارادتـسود  هب  ار  هحفـص 8 ] یئارآ [  ملاع  یئانـشور  و  هدروآ ، مهارف  باتک  دـلج  دـصناپ  بیرق  زا  ار  باتک 
یگدنز ياهثحب  رد  هدومن و  تیاعر  اج  همه  ار  عوضوم  تدحو  هک  نیا  بجع  .هدومرف و  هنامیکح  یشالت  قئاقح  يوپاکت  رد  ادج 

یم ملد  مدش  غراف  نیعبرا  قیقحت  باتک  هعلاطم ي  زا  هک  یماگنه  تسا  نیا  تقیقح  هدرکن  زاورپ  هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  شزاس 
باتک اب  اهنت  ار  میملع  یگدـنز  ما و  هدـناوخ  داـیز  باـتک  نم  منک ، اـشامت  رتشیب  ار  اـهتیعقاو  اـهتلاصا و  و  مناـمب ، اـهتعاس  تساوخ 

هتـشون تسا  مک  دادعت  نآ  زا  ما ، هتفای  رتمک  دشاب  هتـشادن  یـشیدنا  جک  دـشاب و  رود  هب  فارحنا  زا  هک  یباتک  نکیلو  ما  هدـنارذگ 
یملع تالکـشم  لح  و  تاـمولعم ، ندوزفا  و  شناد ، فقو  شیگدـنز  یـضاق  همـالع ي  تسا  قح  هب  تواـضق  نیا  هل ، مظعم  ياـه 

رد هدربمان  ریذـپلد  تافاضا  تاـقیلعت و  تسا ، اعدـم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  باـنج  نآ  يدوجو  راـثآ  درادـن ، یفرعم  هب  يزاـین  تسا ،
دمحم خیـش  ماما : ملع  و  یقارن ، نیدـحوملا : سینا  و  ءاطغلا ، فشاک  يوأـملاهنج : و  يرئازج ، دیـس  هیناـمعن : راونا  دـننام  یئاـهباتک 

رد دنراد و  ازسب  یشقن  تامولعم  هرئاد ي  ندیشخب  هعسوت  رد  ناگمه  قداص  تسیدهاش  رگید  لقتسم  ياه  هتشون  و  رفظم ، نیـسح 
 ] لآ و مض  تاولـص و  قـیقحت  رد  دـعب  هـب  [ 1  ] هحفـص ي 314 زا  هبختنم  تایاور  دنراشرـس  یقوذ  ياراد  راثآ  بلاـطم و  باـختنا 

هفایق مرادن  نآ  ناوت  زگره  نم  .تسا و  هتفگ  نیا  فشاک  رگید  تیاور  اههد  یلاکب و  فون  زا  ( 436  ) هحفص ي تیاور  هحفص 9 ]
نیا زج  دهاوخ  یم  رت  عمج  يرطاخ  رتشیب و  یلاجم  عوضوم  نیا  میسرت  مهد و  شراگن  مراد  نورد  رد  هچنآ  ار و  باتک  یقیقح  ي 

زا هل  مظعم  يارب  هک  تسین 
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یم شزوپ  ترـضح  نآ  تاقوا  عیدـصت  هئاسا و  باطخ و  رد  روصق  هنوگره  زا  مراد و  تلئـسم  نوزفازور  تاقیفوت  ناهج  دـنوادخ 
خیـش رقحالا  نیعملا  قفوملا و  هللاو  مارتحا - میدقت  اب  .مدروآ  ملق  نابز  هب  ار  متدارا  زا  یئ  هنومن  هک  نیا  زج  متـشادن  یئ  هراچ  مبلط 

هحفص 10] مرکملا 1394 ه ق [  لاوش  یناسارخ 26  یئاطع  رغصا  یلع 

باتک مود  عبط  همدقم ي 

نادناخ ءارسا  ایآ  هک  دوب : هدش  هیلع  هللا  مالس  ءادهـشلادیس  ترـضح  نیعبرا  هرابرد ي  بناج  نیا  زا  یلاوئـس  لبق  لاس  راهچ  بیرق 
هعیـش و نایم  روهـشم  هچنانچ  دنا  هدـش  ءالبرک  دراو  هتـشگرب و  ماش  زا  ترجه  ( 61  ) لاس رفـص  هام  متـسیب  لوا  نیعبرا  رد  تلاسر 

ترـضح نآ  رونأ  رهطأ و  سأر  ندرک  قحلم  زور  ار  نیعبرا  زور  و  تسا ؟ مهیلع  هللا  مالـس  راهطأ  تیب  لها  نیعباـت  نیب  رد  فورعم 
یباوج لاؤس  نیا  خـساپ  رد  تسا ؟ هداـتفا  قاـفتا  ءـالبرک  هب  ءارـسا  دورو  زور  نآ  ریغ  رد  اـی  دـنناد  یم  ءـالبرک  رد  بیطا  دـسج  هب 

الماک تشگ و  رـشن  عبط و  هدروآدرگ و  یفیلأـت  دـش و  هتخادرپ  قیقحت  عبتت و  هب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  يردـق  تفاـی و  شراـگن 
اهنامز نآ  رد  ریـس  تعرـس  تسا و  رابتعا  دامتعا و  دروم  رایـسب  تسا  هعیـش  نایم  رد  روهـشم  هچنآ  هک  دش  نشور  بناج  نیا  يارب 

هکلب درادـن  هنیدـم  ءالبرک و  هب  دورو  ماشزا و  اهنآ  نتـشگرب  ماش و  هب  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  نتفر  هب  راصحنا  هدوب و  يداـع  راـک 
هکم هب  قارع  زا  اهجاحلا  قئاس  اب  جاجح  تفر  دمآ و  دننام  دراد  دوجو  خیرات  رد  نارود  نآ  رد  تفرو  دمآ  تعرس  زا  يدایز  رئاظن 

قارع نیب  زا  رتشیب  هحفص 11 ] زاجح [  قارع و  نایم  هار  هک  نیا  اب  همظعم  ي 
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یلو .تسا  هدش  هداد  حرـش  باتک  رد  هچنانچ  هتفای  یم  ماجنا  تدم  كدنا  رد  قارع  ماش و  نایم  هک  یئاهتفر  دـمآ و  ای  تسا  ماش  و 
رد ءالبرک  هب  (ع) تیب لها  ءارـسا  دورو  هراـبرد ي  شنادرگاـش  )و  هر ) يرون ثدـحم  همـالع ي  ملق  زا  هرداـص  تاهبـش  هک  اـجنآ  زا 

فرط زا  دوبن و  یناسآ  راک  ناهذا  زا  تاهبـش  نآ  عفر  دوب و  هتفای  لماک  تیوقت  هتفرگارف و  ار  ناهذا  يرجه  ( 61  ) لاس رفص  متسیب 
دومن و یم  راوشد  اهنآ  یهاو  چوپ و  تاهبـش  در  نانآ و  اب  تمواقم  )و  هر ) يرون ثدـحم  نارادـفرط  مایق  نیدـساح و  کـشر  رگید 
.دندوب و شالت  رد  هدیـشوک و  ( هر ) يرون ثدحم  زا  يراد  فرط  رد  هتـشاذگ  ار  میرک  نآرق  زا  يراد  فرط  هک  تسنآ  روآ  بجعت 
قیقحت و لمأت و  نودب  یحطس و  هداس و  ياهرظن  راثآ  زا  هک  دننام  ضارتعا  ياهادص  زا  ضعب  تفای  شراگن  هک  یتاهج  هب  رظن  اذل 

هدرک یباتک  دراو  نوچ  اهنآ  زا  یـضعب  هب  دـش و  هداد  لیـصفت  روط  هب  یبتک  ياهخـساپ  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  دـش  دـنلب  دوب  رظن  تقد 
یمارگ ناگدنناوخ  رظن  زا  هک  تفای  شراگن  خساپ  یسررب  تقد و  يور  زا  نآ  مود  عبط  نیا  رد  « قیقحت » باتک دوخ  رد  اذل  دندوب و 

مومع هب  باتک  مود  عبط  راتفگ  شیپ  نیا  رد  مناد  یم  مزال  .میامن و  یم  راذـگاو  اـهنآ  كاـپ  نادـجو  هب  ار  تواـضق  درذـگ و  یم 
هدوب و ینس  هعیش و  هربتعم ي  بتک  زا  لقن  هب  باتک  نیا  رد  هدنراگن  يانب  هک  میامن  نالعا  مالعا و  شنیب  باحـصا  شناد و  بابرا 
رد هچنانچ  هحفص 12 ] .دوش [  يراددوخ  هفیعض  بتک  زا  لقن  هک  هتـشگ  شالت  رتشیب  تسا و  نانآ  یخیرات  ياه  هتـشون  رد  قیقحت 

تسا هدش  هداد  حرش  باتک  دوخ 
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لتقم اـهدولخلا و  تاـنج  اـه و  هزاـت  هـفحت ي  اـهناقیالاهاقرم و  اـهایلوالاریمازم و  اـهبئاصملارحب و  باـتک  لاــثما  زا   58  - 59 ص :
لیعامـسا الم  جاح  موحرم  بتک  اهـسدقلا و  ضایر  اه و  نیموصعملا  بئاصم  اـهاکبلا و  نزخم  اهـسلاجملاهفحت و  اـه و  فنخموبا 

روهشم فالخ  بلاطم  هروهشم  خیراوت  رد  یتح  تسا  هفیعـض  خیراوت  ردصم و  كردم و  یب  بلاطم  زا  رپ  هک  ( هر ) ظعاو يراوزبس 
یبلطم ندرک  لقن  زا  تسا  دایز  هک  اـهباتک  نآ  رئاـظن  درادـن و  تحـص  کـش  نودـب  هک  هداد  شراـگن  یئاـهفرح  هدروآ و  ملق  هبار 
یمسر خیرات  هک  خیراوتلا  خسان  زا  ندرک  لقن  یتح  تسا  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  اب  قفاوت  دییأت و  باب  زا  رگم  تسا  هدش  يراددوخ 

دیاب هک  دراد  دایز  تاهابتشا  هدروآ و  ملق  هب  قیقحت  نودب  ار  ایاضق  زا  يرایسب  نوچ  هدیدرگ  يراددوخ  ناکمالا  یتح  تسا  یتلود 
نآ هحیحص ي  خیراوت  بلاطم و  دوش و  حیقنت  بیذهت و  باتک  نآ  ات  ددرگ  فیلأت  یتادلجم  رب  لمتشم  یلقتـسم  باتک  هراب  نیارد 
مه یکی  مدوب  هدرکن  ءاـنتعا  نآ  هب  لوا  عـبط  رد  هک  یبـتک  زا  .ددرگ و  فذـح  نآ  هدـش ي  هنوراو  بلاـطم  دـئاوز و  هتـشگ و  تبث 

هنومن باب  زا  .دراد  ناوارف  لصا  یب  ياهناتـساد  ناناوخ و  هصق  ياه  هصق  تاـیلعج و  زا  رپ  تسا و  « ینئارفـسا لـتقم  ماـن « هب  یباـتک 
لها زا  هدراو  تـیاور  هدوـب و  رفن  رازه  یـس  ءـالبرک  رد  دعـسرمع  رکــشل  هربـتعم  خـیراوت  هـب  اـنب  دـبای : یم  شراـگن  ریز  تـالمج 

رد اهنآ  نازابرـس  زا  هک  یـصاخشا  ندرمـش  هب  درک  رما  دعـسرمع  هتفگ : ینئارفـسا  لـتقم  رد  یلو  هدرک  قیدـصت  ار  نآ  مه  (ع) تیب
یبرع ترابع  نیع  نیا  دـش و  غلاـب  هداـیپ  هراوس و  زا  رفن  رازه  یـس  هب  اـهنآ  ددـع  و  هحفـص 13 ] دندوب [  هدش  هتـشک  گنج  نادیم 

رمع رمأ  : » تسوا
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بحاص لقن  هب  انب  سپ  میدق  رصم  »ص 40 ط  لجار سراف و  فلأ  نیثالث  اوغلبف  هکرعملا  کلت  یف  مهنم  لتق  نم  رصح  هب  دعس  نب 
ریشمش مد  زا  شیافواب  نارای  (ع)و  ءادهشلادیس ترضح  تسد  هب  ءالبرک  رد  دعـس  نبا  رکـشل  رفن  رازه  یـس  یمامت  ینئارفـسا  لتقم 
ءادهش زا  یکی  نیلاب  رسب  (ع) ماما دیوگ : یئاج  رد  .تسا و  نشور  همه  رب  بلطم  نیا  یتقیقح  یب  و  دنا - هدش  هتشک  هتـشذگ و  اهنآ 

ار رفن  دصتـشه  دـمآ  یم  (ع) مشاه ینب  رمق  شردارب  نیلاب  هب  (ع) ماما هک  یتقو  دـیوگ : و  تشک ص 33 . ار  رفن  دـصراهچ  دـمآ  یم 
ياـپ نیئاـپ  رد  مشاـه  ینب  هـک  هـتفگ : رد ص 34  هــک  یتروـــص  رد  تشاذــگ ص 32  یلتق  ناــیم  هدوـمن  لــمح  ار  وا  تـشک و 
.تسا رهاظ  شربق  هیرذاغ و  قیرط  رد  شدوخ  لتقم  عضو  رد  هدش  نفد  ترـضح  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  سابع  رگم  دـننوفدم  (ع) ماما

.دشک و یم  ازارد  هب  دیآ  رامـش  هب  رگا  هک  تسا  دایز  باتک  نآ  رد  رابتعا  تداع و  لقع و  زا  رود  ضیقن و  دـض و  بلاطم  هنوگنیا 
هدرک رحس  ار  بش  هدش و  بش  هدرک و  گنج  زور  هدیـشک  لوط  زور  دنچ  ءالبرک  رد  گنج  هک  تسا  نشور  شتاملک  حیرـص  زا 

زا زین  .دنک و  یم  باتک  نآ  تایلقن  هحفص 14 ] زا [  دامتعا  بلس  تسا و  روآ  بجعت  ياهزیچ  زا  بلطم  نیا  .دنا و  هدرک  گنج  زاب 
نجلا نم  موق  مهنفد  یلوـتف  ءـالبرک  ضرأـب  نیحورطم  یلتقلا  اوـکرت  و  . 41  - هتفگ ص 42 هک  تسا  نـیا  شروآ  بـجعت  تاـملک 

دنتـشاذگ و ءالبرک  نیمز  رد  ار  ءادهـش  نادـبأ  ینعی  .هیلع  مه  ام  یلع  مهونفد  ءامدـلاب و  هلمزملا  هرهاطلا  ثثجلا  کلت  یلع  اولـصف 
ترشابم اهنآ  نفد  هب  نج  زا  یموق 
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کـش نودب  .دندرک  ناش  نفد  دنتـسه  هک  روط  نامه  ار  اهنآ  دـندراذگ و  زامن  نوخ  هب  هدولآ  هرهاط ي  ياه  هثج  نآ  رب  دـندرک و 
ماما دـنا و  هدرک  نفد  دـسا  ینب  زا  یموق  ءالبرک  رد  ار  هرهاط  نادـبا  رایز  تساهنآ  ياهغورد  زا  نیـصاصق و  ياه  هصق  زا  اـعدا  نیا 

دیدرت لباق  ملـسم و  یعوضوم  کی  نیا  هعیـش  نایم  رد  تسا و  هدرک  نفد  ار  (ع) ماما بیطا  دسج  هدـمآ و  زاجعا  قیرط  هب  (ع) داجس
عبط رد  باتک  نآ  زا  اذـل  تسین و  دامتعا  لباق  شتاجردـنم  ادـبا  هک  تسا  حـضاو  الماک  هدربمان  باتک  تاـیوتحم  زا  ضرغ  .تسین 

وچمه دهد  یمن  زیمت  صیخشت و  ربتعم  ریغ  زا  ار  ربتعم  باتک  هک  صاخشا  زا  یـضعب  یلو  هدشن  لقن  یبلطم  دش  هراشا  هچنانچ  لوا 
نادـناخ ءارـسا  هار  ریـسم  ضرع و  رد  هعقاو  لزانم  زارد  لوط و  ياهناتـساد  هب  عجار  هداد و  رارق  نتـشیوخ  تایلقن  ردـصم  ار  یباتک 

هب تسین  دامتعا  لباق  هک  ار  فیعـض  باتک  نآ  تسا و  هدز  گنچ  نآ  تایلقن  هب  هدومن و  کسمت  نآ  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا  تلاسار 
هک یئاذـک  ینئارفـسا  لتقم  فنخم و  یبا  لوعجم  لتقم  زا  هدرک و  طلخ  مه  هب  اهنآ  بیذاـکا  زا  هدرک و  مض  رگید  لوعجم  باـتک 

ریـسم هب  تبـسن  اهنآ  شزرا  یب  ياهناتـساد  هب  هتخاس و  نوجعم  تشگ  لقن  هحفـص 15 ] یمارگ [  هدنناوخ  هب  شفاصوا  زا  يرادـقم 
نآ هب  بناج  نیا  هک  دننادب  صاخشا  هنوگنیا  .تسا  هداد  عالطا  یب  ماوع و  صاخـشا  دروخب  هدومن و  دامتعا  ماش  ات  هفوک  زا  ءارـسا 

هدوبن لئاق  شزرا  ادبأ  دوش  یم  هدروآدرگ  رضاح  رـصع  رد  هک  اهنآ  رئاظن  ای  هدش  فیلأت  قباس  ياهنامز  رد  هک  اهنآ  لاثما  اهباتک و 
رداصم زا  ار  اهنآ  و 
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هک دشاب  هتشاد  عقوت  هچ  ناسنا  صاخشا  هنوگنیا  زا  .مرامـش  یمن  كرادم  زا  هدرکن و  اهنآ  هب  نانیمطا  دامتعا و  زگره  هدادن و  رارق 
یئابطابط یضاق  .دیامن  دامتعا  اهنآ  هب  دهدب و  رارق  نتشیوخ  تایلقن  ردصم  مهتم  درم  رفن  کی  نیموصعملا  بئاصم  دننام  ار  یباتک 

هحفص 16] ] 

يراصنا ياقآ  زا  تیب  ود 

لد تقیقح  هب  قیقحت  يور  وت ز  یتشون  هک  ینیعبرأدنک  دازآ  هک  هدنب  دص  ود  رجأ  دربب  دنک  دای  ام  هک ز  مد  ره  وت  نیکـشم  کلک 
هحفص 1] تافیلأت [  بحاص  يراصنا  یلعدمحم  جاح  مق : دنک  داش  دوخ  هدنناوخ ي 

باتک همدقم ي 

لسر و رخآ  ناربمایپ و  متاخ  رب  نایاپ  یب  تاـیحت  مالـس و  تاولـص و  يدـنوادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
قح و هار  ءادهش  رب  ناوارف  دورد  .داب و  وا  كآ  یب  يافلخ  كاپ و  نیموصعم  ءایصوأ  رب  یهلا و  ناریفس  فرشأ  ادخ و  ناگداتـسرف 

دیس نادیهـش  رورـس  نانآ  یقیقح  ربهر  رب  اصوصخ  مالـسا  ناراثن  ناج  نازابرـس و  ناگتـشذگ و  ناج  زا  نید و  هار  رد  نازابناج  رب 
دومرف و هدنز  باریـس و  ار  مالـسا  نید  تخرد  دوخ  رهطا  نوخ  اب  هک  داب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناج  سنا و  ماما  نامولظم 

تاجن دوش  کشخ  ساسا  زا  دوب  کیدزن  « مالـسا تخـسرس  نانمـشد  » هیمأ ینب  ياهیدیلپ  سئاسد و  رثأ  رد  هک  ار  دـیحوت  هرجش ي 
نتـشاد هاگن  هدنز  رد  دوشب  مامت  تمیق  ره  هب  هک  دنناد  یم  بجاو  مزال و  دوخ  رب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  نایعیـش  اذل  داد و 

ینب كولم  تلود  تایانج  زا  هک  یشارخلد  زوسلد و  هعقاو ي  نآ  دنراذگن  دنـشوکب و  ءالبرک  زاذگناج  یخیرات  روشرپ و  ناتـساد 
مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  تداهش  زور  ءاروشاع و  مایا  رد  تبـسانم  نیا  هب  ددرگ و  شومارف  اهدای  زا  دوش و  هنهک  دمآ  دوجو  هب  هیما 

راهطا همئا ي  روتـسد  هب  ترـضح  نآ  یترایز  مایا  هحفـص 2 ] رد [  دـننک و  یمن  يراذـگورف  يراوگوس  سلاجم  ازع و  هماقا ي  رد 
یم اپرب  ار  ینید  رئاعش  هدش و  عمج  راوگرزب  نآ  كرابم  ربق  رود  هب  مهیلع  هللا  مالس 
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.دنیامن

نیعبرا رد  قارع  نایعیش  مامتها 

دنرامگ یم  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  ترایز  هب  تمه  هدرب و  راک  هب  ازع  هماقا ي  رب  مامتها  رایسب  هعیش  هک  يراوگوس  ياهزور  زا  و 
مهیلع راهطا  همئا ي  نامز  زا  هعیش  هرمتسم ي  هریس ي  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرأ  زور  رفص  هام  متسیب  زور  مه  یکی 
قحلا دـنهد و  یم  تیمها  رتشیب  رهطم  ربـق  تراـیز  هب  هدروآ و  ءـالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  قارع  رد  هک  تسا  يراـج  نآ  رب  مالـسلا 
دنراد مامتها  عوضوم  نیا  نتـشاد  هاگن  هدـنز  رد  هداد و  جرخ  هب  تماهـش  هراب  نیا  رد  سابع  ینب  هیما و  ینب  نامز  زا  قارع  ناـیعیش 
رایسب ترهش  تسا  رفص  رهش  متسیب  زور  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرأ  زور  هعیش  نایم  رد  .تسا و  دیجمت  رایسب  روخ  رد  هک 

ار نآ  دــنناد و  یم  ءـالبرک  هـب  ماـش  تراـسا  زا  یــصالخ  زا  سپ  مالــسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  دورو  زور  ار  زور  نآ  اـمومع  دراد و 
هیلع ءادهشلادیس  هک  زور  نآ  يارب  یـصوصخم  ترایز  مالـسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  همئا ي  زا  .دنناوخ و  یم  « سأرلا درم  » ترایز
هدید عوضوم  نیا  رد  یلاکـشا  ههبـش و  يرجه  متفه  نرق  ات  هیماما  ءاملع  زا  هدش و  دراو  دـننک  ترایز  نآ  اب  زور  نآ  رد  ار  مالـسلا 
باتک رد  ( هرس سدق  ) ینسح سوواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیـس  مظعا  لجا  دیـس  زا  ریغ  هدرک  ههبـش  هک  یـسک  لوا  تسا و  هدشن 

هحفص 3] .میرادن [  غارس  [ 2  ] لابقا

دیس ههبش ي  هب  هراشا 

هدیزرو نآ  رب  رارصا  هدرک و  نیعبرا  هب  عجار  لاکشا  ههبش و  رد  يراشفاپ  رایسب  ام  رصع  هب  بیرق  اهنامز  رخاوأ  نیا  رد  هک  یسک  و 
ؤلؤل دوخ  باتک  رد  هک  تسا  لئاسولا  كردتـسم  باتک  بحاص  ( هر ) يرون نیـسح  ازریم  جاح  ثدـحم  رحبتم  همـالع ي  زا  تراـبع 

هتساوخ هتسناوت  یم  هچ  ره  ناجرم 
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تـالاحم زا  هک  هتـشاد  تمه  هـکلب  دـیامن  یفن  ترجه  لاـس 61  لوا  نیعبرا  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ءارـسا  ندـمآ  عوضوم 
تدـش دـنراذگ و  یم  رتارف  هب  اپ  نآ  لاثما  روما و  هنوگنیا  رد  اعبط  هک  ناشدوخ  داتـسا  هب  اعبت  شنادرگاش  زا  يو  زا  دـعب  دراـمش و 

دنناسرب تقیقح  یعقاو و  هلحرم ي  هب  ار  داتسا  ءاعدا  هک  دنوش  یم  ددص  نیا  رد  يدرگاش  داتسا و  بصعت  يور  زا  دننک و  یم  ادیپ 
ار نآ  يرگید  نآ  هدرمـش و  بیذاـکا  زا  دنـشاب  هدـمآ  ءـالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ءارـسا  هک  ار  لوا  نیعبرا  عوضوم  اذـل  و 

تفر اطخ  هب  هک  ناـگرزب  زا  یکی  دـنا  هدومیپ  هناـسفا  هر  دـنا  هدیـسرن  تقیقح  هب  نوچ  یلو  هدروآ  باـسح  هب  ریطاـسأ  زا  هناـسفأ و 
كرابم رـس  هک  تسنآ  هیماما  ياـملع  ناـیم  روهـشم  هک  یتروص  رد  دـش  دـنهاوخ  وا  وریپ  يو  عبت  هب  هحفـص 4 ] زین [  رگید  یعمج 

بیطا و دـسج  هب  هدروآ و  لوا  نیعبرا  زور  رد  تاهـش ، زا  زور  لهچ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
همالع ي دـننام  ناگرزب  زا  یکی  هلیـسو ي  هب  تاهبـش  یـضعب  لاس  رازه  زا  دـعب  نوچ  یلو  تسا  هدومرف  قحلم  ءالبرک  رد  شرهطا 

یم رظن  فرص  نآ  زا  تسا  هجوتم  نآ  رب  هعیش  یمومع  راکفا  تسا و  روهشم  هچنآ  دنک  یم  ادیپ  توق  ناهذا  رد  ( هر ) يرون ثدحم 
تالاحم زا  اذل  دنا و  هدرک  يریگ  هزادـنا  ناشدوخ  ياهنامز  سایقم  اب  نوچ  دـننک و  یم  بیذـکت  هدـمآ و  راکنا  ماقم  هب  یتح  دوش 

هدمآ ءالبرک  هب  ءارـسا  لوا  نیعبرا  رد  هک  تسنآ  هیماما  ياملع  هعیـش و  نایم  روهـشم  دننیب  یم  نوچ  مه  فرط  نآ  زا  دـنا و  هدرمش 
رونا دسج  هب  ار  كرابم  رس  دنا و 
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قحلم مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ندمآ  هداعلا  قراخ  ناونع  هب  هتـساوخ  هدش و  ضرالا  یطب  لئاق  راچان  هب  یـضعب  دـنا  هدرک  قحلم 
.دیامن حیحصت  تسرد و  ار  بیطا  رس  ندرک 

ءارضخ هریزج ي  هب  يرون  همالع ي  ندش  لئاق 

هراشا

رفن کی  فرح  اب  شدوخ  هدیقع ي  هب  هدید  نوچ  تسا  هدرک  ءارضخ  هریزج ي  هصق ي  رد  ( هر ) يرون ثدحم  همالع ي  هچنآ  دننام 
شیامرف هب  ای  هدادن  غارس  یسک  هریزج  زا  نوچ  یلو  هدرک  ءارضخ  هریزج ي  دوجو  هب  داقتعا  یحیسم  هکلب  لاحلا  لوهجم  رفن  ود  ای 

دننک یم  هحفص 5 ] اعدا [  هچنآ  زا  اهنآ  رد  يراثآ  هک  دنا  هدیسر  ياه  هریزج  هب  [ 3 ( ] هر ) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  جاح  ربکا  خیش 
هب ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندمآ  تسا و  لیلد  نودب  اعدا  نیا  تسا و  بیاغ  راظنا  زا  ءارـضخ  هریزج ي  هک  هدش  لئاق  دنا  هدیدن 
زین نارگید  زا  هدـش و  لئاق  ( هر ) يرون همالع ي  [ 4  ] نادرگاش زا  هچنانچ  هدـش  ضرالا  یطب  هک  میئوگب  لوا  نیعبرا  رد  مه  ءـالبرک 

زا هک  یتالاکشا  تاهبش و  راکفا و  شیوشت  هب  رظن  .درادن  لیلد  هک  تسیئاعدا  كردم و  یب  تسا  یفرح  یلو  [ 5  ] دنا هداد  لامتحا 
دوش یم  دیدجت  اهنابز  ناهذا و  رد  تاهبـش  نآ  لاس  ره  نیعبرا  مایا  رد  هک  تسا  زارد  نایلاس  هدرک  شوارت  ( هر ) يرون همالع ي  ملق 

ناهذا رد  یللخ  هکلب  دنشوکب  تاهبش  نآ  تیوقت  رد  هعیـش  نایم  رد  دنهاوخ  یم  هدرک و  ناونع  ار  اهنآ  زین  ضرغ  لها  زا  هراپ ي  و 
هدرک یلاوئس  بناجنیا  زا  يوقت  تناید و  لها  زا  یضعب  زیربت  رد  هحفص 6 ] يرمق [  لاس 1392  نیا  رد  تبسانم  نیا  هب  دوش و  ادیپ 
لها دورو  ینعی  یخیرات  هلأسم ي  نیا  رد  دیئامرف ؟ یم  هچ  .اهانپ  نایمالسا  دوب : ریز  رارقب  هل  مظعم  لاوئس  دش و  باوج  راتـساوخ  و 

سپ هنیدم  ای  ءالبرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  تیب 
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ناجرم ؤلؤل  باتک  رد  ( هر ) يرون ثدحم  لیلج  ملاع  تسا و  هدـیدرگ  لقن  فلتخم  روط  هب  خـیرات  بتک  رد  هک  ماش  زا  یـصالخ  زا 
نب دیـس  موحرم  فوهل  باتک  رد  ءالبرک  هب  تیب  لها  دورو  ربخ  هک  تسا  نیا  شلـصاح  هدومن  یتاقیقحت  روکذم  عوضوم  هب  عجار 
نا نآ  دش  دهاوخ  یـسررب  هراشا و  نآ  تارقف  هب  ادـعب  هک  هل  مظعم  لاوئـس  رخآ  ات  .خـلا  .تسا ..  شودـخم  یتاهج  زا  ( هر ) سوواط

.یلاعت هللا  ءاش 

يرون ثدحم  تالاکشا  تاهبش و 

هراشا

رد دوش و  لقن  کی  هب  کی  هصالخ  روط  هب  ناجرم  ؤلؤل  باـتک  رد  ( هر ) يرون ثدـحم  همـالع ي  تالاکـشا  تاهبـش و  تسا  بوخ 
لوا نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  هک  نیا  هب  ندش  لئاق  هک  دش  دهاوخ  موعلم  قیقحت  زا  سپ  ددرگ و  یسررب  نآ  فارطا 
لباق تسا  روهـشم  هچنآ  هدوب و  رتشیب  لوق  نآ  رب  يدایز  نئارق  تاراما و  يوقا و  دنا  هدـمآ  ءالبرک  هب  ترجه  لاس 61  رفص  هام  رد 

.دیاشن ار  دامتعا  رگید  لاوقا  تسا و  دامتعا 

نآ باوج  وا و  لوا  لیلد 

هراشا

سدق ) امن نبا  هیقف  خیش  ق و  ( 664  ) یفوتم ینسح  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  ماما  دیـس  هک  تسنا : ( هر ) يرون ثدحم  لوا  لیلد 
نازحالاریثم باتک  فوهل و  باتک  رد  دنا  هیرشع  انثا  بهذم  ءاسؤر  زا  هیماما و  هعیـش ي  ياملع  ءاهقف و  رباکا  زا  ود  ره  هک  ( امهرس

هدرک و تکرح  ماش  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تمدخ  رد  تراسا  زا  یـصالخ  هحفـص 7 ] زا [  سپ  تلاسر  نادناخ  هک  دنا  هدومرف 
هلفاق يو  هدرب و  قارع  زا  ار  ام  هلفاق ي  هک  دنتفگ  دوب  هتشامگ  اهنآ  رب  دیلپ  دیزی  هک  ناشدوخ  هارمه  لیلد و  صخـش  هب  هار  ءانثا  رد 

دندش و هنیدم  راپـسهر  دـعب  هدرک و  تاقالم  اجنآ  رد  ار  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  دـندش و  ءالبرک  دراو  هدـینادرگرب و  قارع  هب  ار 
هرقف ود  ( هر ) يرون ثدحم  دعب  تسا و  قیقحت  زا  یلاخ  اذل  هدومرف و  فیلأت  دوخ  نس  لئاوا  رد  ار  فوهل  باتک  دیس  هک  نیا  رب  رظن 
هراب نیا  رد  ار  لجا  دیس  لقن  هک  هتـساوخ  هدرک و  رکذ  دوخ  یناوج  لئاوا  رد  ار  فوهل  دیـس  فیلأت  ینعی  دوخ  ياعدا  نیا  رب  دهاش 

- لطاب روصت  یهز  یلو ، دزادنا - رود  یقیقحت  رظن  زا  دیامن و  طقاس  راظنا  زا 
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رد تسا و  دامتعا  دروم  رایسب  شتایلقن  ( هر ) دیس فوهل  باتک  هک  دوش : یم  هتفگ  ( هر ) يرون ثدحم  باوج  رد  .لاحم و  لایخ  یهز 
هربتعم بتک  لوا  فیدر  رد  باتک  نآ  رب  نانیمطا  رد  دـسر و  یمن  نآ  دامتعا  رابتعا و  هزادـنا ي  هب  یلتقم  باتک  لتاقم  بتک  ناـیم 

یـسررب قـیقحت و  هچناـنچ  دـشاب  تسرد  اـعدا  نیا  رگا  دـشاب - هتـشون  یناوـج  لـئاوا  رد  ار  نآ  هچ  رگ  تسا  هتفرگ  رارق  لـتاقم  ي 
ار نآ  دیسر  یم  رظن  هب  ادعب  یتاهابتشا  رگا  هدادن و  رییغت  ار  نآ  شرمع  رخآ  ات  شیوخ  یناگدنز  مایا  تدم  رد  یلو  درک - میهاوخ 

یفالتخا ءالبرک  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  هصق ي  رد  اصوصخ  فوهل  خسن  یلو  دومرف  یم  حیحـصت  داد و  یم  رییغت 
موحرم ترابع  مادک  زا  نیا  زا  هتشذگ  هحفـص 8 ] .تسا [  هیلع  قفتم  تسا  سرتسد  رد  هک  فوهل  خسن  یمامت  نآ  لقن  رد  درادن و 

هب عورـش  ءادـتبا  رد  ار  حابـصم  نم  هدومرف  هک  نیا  تسا ؟ هدومرف  فیلأـت  دوخ  نس  لـئاوا  رد  ار  فوهل  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  دـیس 
ما هتـشون  یناوج  نس و  لئاوا  رد  هک  نیا  هن  دشاب  یم  نم  هیلوا  تافیلأت  زا  هک  تسا  نیا  شیامرف  نیا  رهاظ  ما  هدرک  فینـصت  فیلأت 

اهتفنـص بتک  نم  يرهاوظ  اهراهظا  یف  نذا  يرئارـس و  یلع  حـتف  ام  هلالج  لج  هللا  أـیه  و  دـیامرف : یم  هجحملا  فشک  رد  هچناـنچ 
[ . 6  ] ...فیلأتلا یف  تعرـش  ام  هیادـب  یف  رفاسملا  حانج  رئازلا و  حابـصم  باتک  اهنم  ...هلالج  لـج  هفیرعت  فیرـش  هریبدـت و  سدـقب 

ثدـحم ياعدا  دـهاش  ات  ما  هدرک  فیلأت  یکدوک  مایا  یناوج و  فیلکت و  ءادـتبا  رد  ار  حابـصم  هک  تسین  نیا  تراـبع  نیا  ياـنعم 
فیلأت هب  عورش  يادتبا  رد  ار  حابصم  هک  دوش  یم  هدافتسا  ترابع  نیا  زا  اریز  دوشب  ( هر ) يرون
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نـشور ام  هب  اجک  زا  هوالع  هدوب و  یناوج  مایا  فیلکت و  ءادتبا  زا  هک  هدش  مولعم  اجک  زا  فیلأت  هب  دیـس  عورـش  يادتبا  ما و  هتـشون 
لاس نیدنچ  زا  سپ  تسا  نکمم  اریز  هدومرف  فیلأت  عمج و  حابصم  فیلأت  زا  تغارف  زا  سپ  هلصافالب  ار  فوهل  دیـس  هک  هدیدرگ 

 ] .تسا دـهاش  قداص و  میتفگ  هچنآ  رب  ترابع  نآ  دافم  دوش  لـمأت  فوهل  تراـبع  رد  رگا  تسا و  هتـشون  حابـصم  فیلأـت  زا  دـعب 
راتخم تارایزلا و  نساـحم  راـطقا  یلع  يوتحا  دـق  هتیأر  رئازلا و  حابـصم  باـتک  تعمج  اـمل  یننا  [ : 7  ] هتفگ فوـهل  رد  هحفص 9 ]

هلماح نوکی  نا  تببحا  فیطل  وا  ریبک  رازم  لمح  وا  فیرـشلا  تقولا  کلذل  حابـصم  لقن  نع  نغتـسم  هلماحف  تاقوالا  کلت  لامعا 
دعب ار  فوهل  دیس  رگا  .هیلا  مضیل  باتکلا  اذه  تعضوف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  دهـشم  یلا  ءاروشاع  هرایز  یف  لتقم  لقن  نع  اینغتـسم 

زا سپ  هلصافالب  ار  فوهل  دیس  هک  نیا  دهاش  تسا و  تسرد  حیحـص و  ترابع  نیا  دشاب  هتـشون  حابـصم  فیلأت  زا  لاس  نیدنچ  زا 
دوخ تافیلأت  زا  ضعب  هب  فوهل  رد  هک  تسنآ  هتخادرپ  فوهل  فیلأت  هب  اهتدم  زا  سپ  هکلب  تسا  هدادن  شراگن  حابـصم  زا  تغارف 

، هیلع دـمتعا  ام  هفیلکت  ناک  هیلا و  هلاح  تهتنا  امب  املاع  ناک  (ع) نیـسحلا نا  هانققحت  يذـلا  و  دـیوگ : هچناـنچ  تسا  هدومرف  هراـشا 
یمقلا هیوباب  نب  دمحم  رفعج  یبا  یلا  مهدانساب  يرثلا  ناکسل  يرولا  ناطلس  ثایغ  باتک  یف  مهئامسا  ترکذ  دق  هعامج و  ینربخا 
تدـش زا  هداد و  شراـگن  هقف  رد  هـک  تـسا  دیـس  هـسیفن ي  تاـفیلأت  زا  يروـلا  ناطلـس  ثاـیغ  باـتک  [ ... 8  ] هیلاـما یف  رکذ  اـمیف 

هب هقف  رد  نید  رد  شطایتحا 
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نآ هک  یسک  دشاب  هدرک  فیلأت  هحفـص 10 ] شیوخ [  یناوج  فیلکت و  لئاوا  رد  ار  هقف  باتک  تسا  دیعب  هتخادرپن و  رگید  فیلأت 
دنک یمن  یهقف  باتک  نینچ  فیلأت  هب  مادقا  دوخ  غولب  لئاوا  رد  دشاب  هتشاد  هقف  رد  یباتک  نتـشون  يوتف و  رد  يوقت  عروت و  هزادنا 
دیـس هک  ( هر ) يرون ثدـحم  ءاعدا  .دوش  مضنم  حابـصم  هب  هک  هدومرف  فیلأـت  زارد  ناـیلاس  زا  سپ  ار  فوهل  باـتک  دوش  یم  مولعم 
دیاب .تسین و  تباث  هدوبن و  مامت  تسا  حابصم  لثم  مه  فوهل  سپ  تسوا  هیلوا ي  تافیلأت  زا  ای  هتشون و  یناوج  مایا  رد  ار  حابـصم 

تسا و هدومرف  هراشا  دوخ  تافیلأت  رد  نآ  بیترت  یبوخ  فوهل و  باتک  تسافن  ناقتا و  هب  دیـس  دوخ  هک  درک  هفاضا  بلطم  نیا  هب 
یلع فوهللا  باتک  اهنم  دـیامرف : یم  هجحملا  فشک  رد  .دومرف  یم  حالـصا  اعطق  تشاد  فوهل  بلاطم  زا  یئاـج  رد  یلاکـشا  رگا 
باتک [ . 9  ] قیفوتلا هیلع  ینلد  يذـلا  هلالج  لـج  هللا  لـضف  نم  وه  قیفلتلا و  بیترتلا و  بیرغ  ع) نیـسحلا ( لـتقم  یف  فوفطلا  یلتق 
فیلأت رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  درامـش  یم  یهلا  لضف  زا  ار  نآ  فیلأت  هدومرف و  فیلأت  یگلاس  کـی  تصـش و  رد  ار  هجحملا  فشک 

هب دیـس  یلو  دـشاب  هدوب  لقن  رد  یئاهیبارخ  ( هر ) يرون ثدـحم  لوق  هب  باتک  نآ  رد  هک  درک  رواب  دوش  یم  اـیآ  هدومرف  تلـالد  نآ 
؟ دیامن هیصوت  هحفص 11 ] ار [  مدرم  باتک  نآ  تئارق  رب  دراذگب و  یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  روط  نیمه  دیاین و  اهنآ  حالـصا  ماقم 

فوهل ندناوخ  هب  رما  لابقا ص 562 و  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهللا  باتکب  هانیمـس  يذلا  انباتک  ءرقی  و  دیامرف : یم  لابقا  رد  هچنانچ 
رد تسا  هدومرف  ءاروشاع  زور  رد  ار 
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رد دیس  و  [ 10  ] تسا هدوب  لوغشم  لابقا  فیلأت  هب  شتافو  زا  لبق  لاس  جنپ  بیرق  ینعی  یگلاس  داتفه  نینس  ات  ( هر ) دیـس هک  یتروص 
یلا ینقبـس  ادحا  نا  تفرع  ام  فوفطلا  یلتق  یلع  فوهللا  باتک  تفنـص  و  هدومرف : هدش  لقن  راحب  تازاجا  دـلجم  رد  هک  هزاجا ي 

تقبس يو  هب  فوهل  باتک  لثم  فیلأت  رد  یسک  تسا  نیتم  رایـسب  شیامرف  [ . 11  ] هلـضف نم  هترکذ  ام  فرع  هیلع  فقو  نم  هلثم و 
دوخ تانایب  نیا  زا  .تسا  یهلا  لضف  زا  فوهل  ناقتا  تساـفن و  هک  دـناد  یم  دـشاب  هربخ  لـها  زا  هک  یـسک  تسا  تسرد  هدرکن و 
رگا هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دش  لقن  نآ  زا  يرادقم  هداد و  شراگن  دوخ  هسیفن ي  تافیلأت  زا  هددـعتم  دراوم  رد  هک  ( هر ) دـیس

نآ ناقتا  رابتعا و  رب  هدومن و  یم  قیدـصت  ار  نآ  شیوخ  فیرـش  رمع  رخآ  ات  دـشاب  هتـشون  مه  یناوج  مایا  رد  ار  فوهل  هر ) ) دـیس
دوخ رخآ  رد  هچنآ  هوـالع  هحفص 12 ] تسا [  هدرکن  تقبـس  يو  رب  نآ  فیلأت  رد  یـسک  هک  هتـسناد  یم  یباتک  هدوب و  دنم  هدیقع 
مایا رد  هک  یفیلأت  ره  هک  تسا  هیلک  هدـعاق ي  رگم  اـهنیا  زا  هتـشذگ  و  [ 12  ] دوش هعجارم  باـتک  نآ  رخآ  هب  هداد  شراـگن  فوهل 
مایا رد  يدایز  بتک  ءاملع  زا  يرایسب  تسین ؟ نقتم  هدوب و  قیقحت  زا  یلاخ  نآ  هک  تفگ  ناوت  یم  دشاب  هدش  هتشون  یفلؤم  یناوج 

هعیش ي هعبرا ي  بتک  زا  یکی  هچنانچ  تسا  رامش  هب  تافیلأت  سئافن  زا  قیقحت و  ناقتا و  رب  لمتشم  دنا و  هتـشون  ناشدوخ  یناوج 
جنپ تسیب و  رد  ار  نآ  ( هر ) خیش هک  تسا  ( هر ) یسوط خیش  بیذهت  زا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  فیلأت  شور  نیمه  هب  هیماما 
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[ . 13  ] تسا هدوب  لوغشم  نآ  نتشون  هب  نتشیوخ  یناوج  مایا  زا  هدومن و  فیلأت  یگلاس 

يرون همالع ي  باطخلا  لصف 

یم هکلب  دوش  یم  تالاکشا  تاهبش و  زا  یلاخ  ناقتا و  ياراد  دشاب  هدش  فیلأت  یـسک  رمع  رخاوأ  رد  هک  یفیلأت  ره  رگم  نینچمه 
قیقحت و ناقتا و  رویز  زا  باـتک  هنوگنآ  اـهنآ  طاـطحنا  اوق و  فعـض  تهج  هب  تسا  نکمم  اریز  تسا  سکعرب  هیـضق  تفگ  ناوت 

فیلأت یکدوک  یناوج و  مایا  رد  ار  باطخلا  لـصف  باـتک  ( هر ) يرون ثدـحم  همـالع ي  دوخ  هچناـنچ  دـشاب  یلاـخ  قیقد  تاـیرظن 
طاشن مایا  نیع  رد  هدومرف و  تلحر  اـیند  راد  زا  هحفص 13 ] لاس 1320 ه [  رد  هدرک و  فیلأـت  ار  نآ  لاس 1292 ه ق  رد  هدومنن و 

عمج زا  ریغ  هتخادرپـن و  قیقحت  هب  هتـشاد و  اور  هحماـسم  همه  نآ  ارچ  یلو  هدرک  فیلأـت  ار  باـتک  نآ  دوـخ  فیرـش  رمع  هرود ي 
هب همطل  همدص و  زا  ریغ  هدروآدرگ و  نتـشیوخ  قاذم  بسح  رب  ار  اهنآ  هدوب  هدـنام  بتک  رانک  هشوگ و  رد  هک  داحآ  رابخا  ذاوش و 

شوه و یتسرد  لامک و  هحوبحب ي  لاح  رد  هک  یتروص  رد  تسا  هدـشن  تناید  ملاع  هب  دـئاع  باتک  نآ  زا  هدـئاف ي  مالـسا  ملاـع 
راگدای هب  يزیچ  باتک  نآ  فیلأت  اب  هعیش  ملاع  هب  گنن  زا  ریغ  تسا و  هتـشون  دوخ  تایح  مایا و  یناگدنز  هرود ي  هب  تبـسن  لقع 

: شنادرگاش زا  یتح  تسا  هتشاذگن 

باطخلا لصف  عوضوم  رد  ینارهطلا  انداتسأ  مادقا 

فیناصت یلا  هعیرذلا  بحاص  هرـس  سدق  فرـشا  فجن  لیزن  ینارهط  گرزباقآ  خیـش  ياقآ  ربکالا  هثاحبلا  عبتتملا  همالعلا  انداتـسأ 
ار نآ  هدومرف و  فیلأت  شداتـسا  باتک  هنیمز ي  رد  یباتک  دوب  مالـسا  ملاع  یقیقح  نیمداخ  زا  هعیـش و  ياملع  تاقث  زا  هک  هعیـشلا 

شداتسا زا  هک  [ 14  ] یتأرج تراسج و  زا  يدح  ات  هتساوخ  نآ  رد  هدیمان و  فیرحتلا » یفن  یف  فیطللا  دقنلا  »
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هیلع رب  نیملسم  مشخ  زا  دیامن و  میمرت  هدش  رداص  باطخلا  لصف  فیلأت  اب  دیجم  نآرق  هرابرد ي  هر )  ) يرون ثدحم  هحفص 16 ] ] 
دمحم خیـش  جاح  ياقآ  هللااهیآ  مامالا  انداتـسا  فیرـش  رظن  هب  تساوخ  ار  هدربمان  باتک  شفیلأـت  زا  سپ  دوش و  هتـساک  يردـق  يو 

فیناصت تسرهف  زا  ار  هایـس  هکل  نیا  هکلب  دناسرب  عبط  هب  هدومن  قیدـصت  هزاجا و  هک  هدـیناسر  هرـس  سدـق  ءاطغلا  فشاک  نیـسح 
طخ هب  هچنانچ  تسنادن  حالص  زین  ار  نآ  رـشن  زاب  هر )  ) ءاطغلا فشاک  هللااهیآ  انداتـسا  یلو  دنک  كاپ  هر )  ) يرون ثدحم  شداتـسا 

هراشا نمـض  رد  دوب و  هدومرف  موقرم  یظیرقت  فیطللا » دقنلا   » باتک تسپ  رد  هک  مدید  هر )  ) ءاطغلا فشاک  هللااهیآ  انداتـسا  فیرش 
هب ار  ءاطغلا  فشاک  هللااهیآ  تاملک  هخسن و  نآ  شدوخ  هرـس  سدق  ینارهت  خیـش  انداتـسا  دوش و  يراددوخ  نآ  رـشن  زا  هک  هدومرف 

ترطف و یفاـص  تین و  نسح  زا  هدرک و  لاـثتما  هر )  ) داتـسالا انخیـش  موحرم  رما  هب  راوگرزب  نآ  داد و  ناـشن  نم  هب  ظـیرقت  ناوـنع 
ماـیا رد  هاوخ  یباـتک  سپ  .دومرف  يراددوخ  نآ  رـشن  عبط و  زا  تشادـن  يروظنم  مالـسا  ملاـع  هب  تمدـخ  زج  هک  شیوـخ  تیوـط 

هحفـص 17] مدع [  ناقتا و  مدع  تهج  زا  دشاب  هدش  فیلأت  ناسنا  یگدوسرف  يریپ و  مایا  رد  ای  دـشاب  هدـش  هتـشون  صخـش  یناوج 
.درادن تیلک  ایازم  رگید  قیقحت و  رب  نآ  لامتشا 

نآ باوج  درادن و  دیس  تافیلأت  رئاس  هب  تهابش  فوهل  هک  يرون  ثدحم  لاکشا 

هدومرفن نایب  ار  دوخ  تایلقن  دنـس  نآ  رد  اریز  درادـن  هر )  ) دیـس تافیلأت  ریاسهب  تهابـش  فوهل  هک  هدومرف : هر )  ) يرون همـالع ي 
ثدـحم شیاـمرف  لـصاح  نیا  تسا  هتـشون  ار  نآ  هدوبن  هدـیزرو  فینـصت  فیلأـت و  رد  زونه  یناوج و  ماـیا  رد  هک  دوش  یم  مولعم 

( هر  ) يرون
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هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  هرابرد ي  تاهبـش  تالاکـشا و  دیدشت  رب  شیوخ  بح  ترثک  زا  تسا  بجعت  یلو  .تسا 
اذل دیامن و  طقاس  تایلقن  ماکحتسا  ناقتا و  زا  هکلب  ار  فوهل »  » دننام هیماما  هربتعم ي  بتک  زا  هتـساوخ  هتـسناوت  یم  هچ  ره  ءالبرک 

يارب ار  فوهل  موحرم  دیـس  هک  تسا  راکـشآ  حضاو و  فسعت  زا  یلاخ  فصنم  ره  هب  هک  یتروص  رد  هدـش  اهفرح  نیا  هب  ثبـشتم 
ترضح نآ  بئاصم  نیرکاذ  ازع  سلاجم  رد  دنشاب و  هتشاد  هارمه  ار  باتک  نآ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رهطا  ربق  نیرئاز  هک  نیا 

هیثرم هک  هدوب  یبوخ  راک  رایـسب  دندومن و  یم  بئاصم  رکذ  باتک  يور  زا  هک  هدوب  موسرم  مایالا  میدق  رد  هچنانچ  دنناوخب ، ار  نآ 
هدومن یمن  لقن  هنوراو  دـنا  هتـشون  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  زا  ار  بلطم  هدرک و  یمن  بئاصم  عئاقو و  لقن  رد  یتافاضا  دوخ  زا  ناوخ 
هتـشون باتک  نآ  رد  هچنآ  دندرک و  یم  بئاصم  رکذ  یلتقم  باتک  يور  زا  هکلب  تسا  موسرم  لومعم و  ربنم  لها  نایم  رد  العق  هک 

باتک داد  یم  حرـش  نایب و  لقن و  اهنآ  دنـس  اب  ار  شدوخ  تایلقن  فوهل  رد  هر )  ) دیـس رگا  هدش و  یم  بلاطم  نامه  هب  ءافتکا  دوب 
يراوگوس لفاحم  رد  نآ  هحفـص 18 ] ندناوخ [  ءازع و  سلاجم  بسانم  دش و  یمن  فیلأت  تفارظ  تفاطل و  بیترت و  نیا  اب  یفوهل 

هب دـیدرگ  یم  گرزب  باتک  کی  هکلب  دـش  یمن  فوهل  باتک  دروخ و  یمن  رئاز  راک  هب  دـیدرگ و  یمن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
لقن رد  طبـض  تناما و  تقاثو و  رظن و  تقد  رد  هر )  ) دیـس نوچ  هدومرفن و  نایب  ار  نتـشیوخ  تاـیلقن  دانـسا  هک  تسا  تبـسانم  نیا 

دروم مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ياملع  مومع  دزن  عیاقو  خیراوت و  ثیداحا و 
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هچ ره  نآ  رخآ  ات  باتک  لوا  زا  هدومرف و  لقن  فوهل  رد  هچ  ره  اـعطق  تسین و  لاکـشا  ههبـش و  ياـج  یئوم  رـس  هنوگچیه  لوبق و 
نایب هدرک و  فذـح  ار  دـیناسا  دـش  رکذ  هک  یتهج  تلع و  هب  رظن  یلو  تسا  هربتعم  بتک  زا  لـقن  كردـم و  دنـس و  اـب  هدرک  ناـیب 

تسا و رابتعا  دامتعا و  نانیمطا و  دروم  هیماما  ياملع  دزن  هر )  ) دیـس فوهل  باتک  تایوتحم  تایلقن و  یمامت  اذـل  .تسا و  هدومرفن 
رت و حیحـص  دـنا  هدروآ  ملق  هب  ءـالبرک  تشد  خـیرات  رد  هدرک و  فیلأـت  ینـس  هعیـش و  ياـملع  زا  هک  لـتاقم  خـیراوت و  یماـمت  زا 

.تسا رتشیب  شرابتعا 

ینید روما  رد  دیس  ياهطایتحا 

هللا لوسر  قح  رد  هک  هفیرـش  هیآ ي  زا  دـنکن و  فیلأت  هقف  رد  یباتک  ادـخ  زا  فوخ  تناید و  يوقت و  عرو و  تیاـهن  زا  هک  یـسک 
هب باتک  کی  هب  دسرتب و  [ 15  ] نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب  هنم  انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
مل امم  هحفص 19 ] ولکأت [  و ال  هفیرش : هیآ ي  هب  رظن  طایتحا و  تیاهن  زا  دیامن و  ءافتکا  تیم  زا  ءاضق  رد  يرولا  ناطلـس  ثایغ  مان 

.هدومرف و یم  باـنتجا  نآ  ندروـخ  زا  دوـب  هدـشن  هتفگ  نآ  نتخپ  هیهت و  رد  ادـخ  مسا  هک  یئاذـغ  ره  زا  [ 16  ] هیلع هللا  مسا  رکذـی 
هدوب لصاح  شیارب  ترضح  نآ  سدقا  روضح  كرد  تداعس  زاب و  يو  هب  هادف  انحاورا  هللااهیقب  ترضح  اب  تاقالم  باب  هک  یـسک 

شباتک رد  ار  هیضق  کی  ینید  گرزب  تیـصخش  وچمه  ایآ  [ . 17  ] تسا هدوب  هیلاع  هیونعم ي  تاماقم  هرهاب و  تاـمارک  بحاـص  و 
ردصم و دنس و  نودب 
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ءاملع و نایم  رد  رابتعا  دامتعا و  دروم  هجرد  تیاهن  رد  يو  باتک  هک  تسین  تهج  یب  دوخ و  یب  اذل  و  دـهد ؟ یم  شراگن  دنتـسم 
دنامن هتفگاـن  .دـیامن و  دراو  لاکـشا  یباـتک  وچمه  هب  هتـساوخ  هر )  ) يرون ثدـحم  یلو  تسا  هتفرگ  رارق  هعیـش  نیخرؤم  ءاـهقف و 
مهیلع تیب  لها  ءارـسا  دـنا  هدومرف  حیرـصت  نازحالا  ریثم  رد  اـمن  نبا  فوهل و  رد  هر )  ) دیـس هچناـنچ  دـنراد  ناـعذا  مدرم  زا  یخرب 

هک دیآ  یمنرد  فیرـش  باتک  ود  نآ  زا  دنیوگ  یلو  دنا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رهطا  ربق  ترایز  يارب  ءالبرک  هب  مالـسلا 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  ءارسا  دورو  خیرات  زور و  هب  حیرصت  نوچ  تسا  هدوب  ترجه  لاس 61  رفص  رهش  متسیب  زور  رد  اهنآ  ندمآ 

مالسلا و هیلع  نیسحلا  ءاسن  عجر  امل  لاق و  هحفص 20 ] تسا [ : ریز  رارق  هب  فوهل  رد  هر )  ) دیس موحرم  ترابع  نیع  دنا و  هدومرفن 
يراصنالا هللادبع  نب  رباج  اودجوف  عرـصملا  عضوم  یلا  اولـصوف  ءالبرک  قیرط  یلع  انبرم  لیلدلل  اولاق  قارعلا  اوغلب  ماشلا و  نم  هلایع 

اوفاوف مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  هرایزل  اودرو  دق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نم  الاجر  مشاه و  ینب  نم  هعامج  هللا و  همحر 
یلع اوماقاف  داوسلا  کلذ  ءاسن  مهیلا  عمتجا  داـبکالل و  هحرقملا  متأـملا  اوماـقا  مطللا و  نزحلا و  ءاـکبلاب و  اوقـالت  دـحاو و  تقو  یف 

هب دندیـسر  قارع  روشگ  هب  دنتـشگزاب و  ماـش  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تـالایع  ناـنز و  نوچ  تفگ : يوار  ینعی  [ . 18  ] امایا کلذ 
ینب زا  یعمج  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  دـندید  دندیـسر  هاگلتق  هب  ات  دـندمآ  سپ  ربب  ءالبرک  هار  زا  ار  اـم  دـنتفگ  هلفاـق  ياـمنهار 

دنا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دالوا  زا  ینادرم  مشاه و 
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مه اب  ینز  هنیس  هودنا و  هیرگ و  اب  دندمآ و  درگ  نیمزرـس  نآ  رد  ماگنه  کی  هب  یگمه  سپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  يارب 
دنچ دندش و  عمج  دندوب  یحاون  نآ  رد  هک  ینانز  دـندومن و  اپرب  درک  یم  راد  هحیرج  ار  اهلد  هک  یئازع  سلجم  دـندرک و  تاقالم 

ءالبرکب و مالسلا  هیلع  نیـسحلا  لایع  رم  امل  و  دیوگ : نازحالاریثم  رد  هر )  ) امن نبا  هیقف  اما  و  [ . 19  ] تشذگ لاونم  نیمه  هب  يزور 
نزحلاب اوقالتف  دحاو  تقو  یف  هترایزل  اومدق  مشاه  ینب  نم  هعامج  هیلع و  هللااهمحر  يراصنالا  هللادـبع  هحفص 21 ] نب [  رباج  اودج 
حیرـصت دورو  زور  هب  هـچ  رگ  هر )  ) اـمن نـبا  و  هر )  ) دیـس [ . 20  ] باـبحالا داـبکال  حرقملا  باصملااذـه  یلع  حونلا  باـیتکالا و  و 

رباج اـب  تاـقالم  ءـالبرک و  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماـما  تـالایع  ناـنز و  رورم  عوجر و  زا  ناـشدارم  کـشالب  یلو  دـنا  هدومرفن 
هعیش مومع  تسا و  هتشونن  ار  اهنآ  تاقالم  ترجه  لاس 61  رفص  متسیب  نیعبرا  زور  ریغ  رد  یـسک  هدوب و  نیعبرا  رد  هر )  ) يراصنا

ریخأتم و ياهنامز  رد  هک  تایـسدح  تالامتحا و  یـضعب  دـنا و  هدـیمهف  راوگرزب  ود  نآ  تارابع  زا  ار  انعم  نیمه  هیماـما  ياـملع  و 
شوشم ار  ناهذا  هک  تسا  یتاهبش  تالاکشا و  زا  یشان  تالامتحا  تایسدح و  امامت  دنا  هداد  رـضاح  رـصع  رد  ام و  نامز  هب  بیرق 

هب تسا و  هدش  یشان  تاهبـش  نآ  زا  هک  [ 21  ] یئاهداعبتـسا زا  ریغ  دنرادن  يدنتـسم  كردم و  الا  تسا و  هدرک  ناشیرپ  ار  راکفا  و 
هچنانچ .هدادن  يرگید  لامتحا  هتشون و  رفـص  هام  متـسیب  زور  نییعت  اب  ار  بلطم  نیمه  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  هک  تسا  تهج  نیا 

خیش رحبتم  همالع ي  خیش 
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عمجم بحاص  و  هحفـص 22 ] هتفای [  تافو  لاس 1085 ه ق  رد  تسا و  هیماما  ءالجا  رباـکا و  زا  هک  هر )  ) یفجن یحیرط  نیدـلارخف 
نوعلملا رما  مث  هدومرف : نایب  نینچ  بختنم  باتک  رد  هدش  رشتنم  عبط و  ررکم  هک  تسا  ثیدح  بیرغ  رد  هروهـشم  بتک  نیرحبلا ا 

کیلع هللا  قحب  هل  ءاسنلا  نلقف  هرات  مهنع  رخأتی  هرات و  مهمدقتی  ناک  مهب و  دئاقلا  راسف  لاق  مهناطوا  یلا  يراسالا  درب  دـیزی ) ینعی  )
نیرـشعلا موی  یف  عرـصملا  کلذ  یلا  مهمودق  ناک  هیحانلا و  کلت  یلا  لصو  نیح  کلذ  لعفف  ءالبرک  قیرط  یلع  انب  تجرع  ام  الا 

ءاکبلا و حونلاب و  اوذخاف  دحاو  تقو  یف  اوقالتف  مشاه  ینب  ءاسن  نم  هعامج  يراصنألا و  هللادبع  نب  رباج  كانه  اودـجوف  رفـص  نم 
فرـشت هک  دـنراد  قافتا  لتاقم  بابرا  نیخرؤم و  مومع  .یهتنا  [ 22  ] هنیدـملا یلا  وهجوت  تضقنا ، املف  مایا  هثالث  یلا  متاملا  هماـقا 

داجس ماما  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندیـسر  هدوب و  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترایز  هب  هر )  ) يراصنا رباج 
فرـشت عقوم  نامه  رد  ناشرظن  کشالب  دنیامرف  یم  حیرـصت  ءاملع  زا  رباکا  نیا  هک  هر )  ) رباج اب  تاقالم  ءالبرک و  هب  مالـسلا  هیلع 

دـنا و هداد  شراگن  هریغ  بهذـملازارط و  باتک  بحاص  لاثما  هک  یـساسا  یب  تایـسدح  تالامتحا و  نآ  هن  تسا  هللا  همحر  رباـج 
زور رد  هک  هدرک  حیرصت  هیقابلا  راثالا  سیفن  باتک  رد  روهـشم  ناد  یـضایر  میکح و  ینوریب  ناحیروبا  لاثما  هک  تسا  عقوم  نامه 

زا تعجارم  زا  سپ  وا  تیب  لها  زا  رفن  لهچ  دندرک و  قحلم  شندـب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  هحفص 23 ] نیسح [  ماما  كرابم  رس  متـسیب 
مراهچ نرق  ياملع  زا  ابیرقت  ناحیروبا  و  [ 23  ] دندرک ترایز  ار  شربق  ماش 
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 . تسا رابتعا  تیاغ  رد  شباتک  هتفای و  تافو  ترجه  زا  لاس 440  رد  تسیرجه و 

وا باوج  يرون و  نادرگاش  زا  یضعب  ياعدا 

عمج ناحیروبا و  ترابع  رد  هک  هتثج ) یلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  در   ) هملک ي رد  هر )  ) يرون ثدـحم  نادرگاش  زا  یـضعب  و 
هب در )  ) دـیاش تسین و  عوجر )  ) و عاجرا )  ) و عجر )  ) هملک ي ناـشترابع  هک  هدومن  یـشارت  لاکـشا  تسا  دوجوم  ءاـملع  زا  يریثک 

درادن یلیلد  هداعلا  قراوخ  ضرالا و  یط  قیرط  هب  راک  نیا  ماجنا  درادن و  یهجو  هک  تسا  یلاکـشا  دـشاب  هدوب  ضرالا  یط  ناونع 
هملک ي مه  ترابع  رخآ  رد  یلو  دراد  در )  ) هملک ي هک  هیقابلا  راثالا  یبرع  لصا  رد  ناـحیروبا  تراـبع  اریز  تسین  ءاـنتعا  لـباق  و 

دناسر یم  ار  ماش  زا  تشگرب  تعجارم و  زا  دعب  كرابم  ندب  هب  رهطا  سأر  ندرک  قحلم  هک  دراد  زین  ار  ماشلا ) نم  مهفارـصنا  دعب  )
.دوش یم  هداد  عوضوم  نیا  هب  عجار  ادعب  يرتشیب  حیضوت  هچنانچ  تسین  هشدخ  هنوگچیه  لباق  هک  تسا  نآ  رد  حیرص  و 

رگید لاکشا  نیرصاعم و  زا  یضعب  ناعذا 

هللا یلـص  تلاسر  نادناخ  تاردخم  ناوناب و  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  شباتک  رد  نیرـصاعم  زا  یـضعب  هک  نیا  سپ 
دیآ یمنرد  هر )  ) دیس ترابع  زا  هک  دیوگ  شمالک  رخآ  رد  یلو  تسا  هدرک  لوبق  دیامن و  راکنا  هتـسناوتن  ءالبرک  هب  ار  هلآ  هیلع و 

.تسین يرتشیب  دومج  یشارت و  لاکشا  هجو و  یب  وا  هحفص 24 ] فرح [  نیا  هدوب و  رفص  متسیب  رد  اهنآ  فرشت  نیا  هک 

نیرصاعم زا  یضعب  تارابع  لقن 

زا سپ  دیهش  ماما  هداوناخ ي  هک  دوش  یم  هتسناد  [ 24  ] فوهلم رد  سوواط  نب  دیس  لقن  زا  دوش : لقن  يو  ترابع  نیع  تسا  بوخ 
هللادبع نب  رباج  دـمآ  ترایز  يارب  زاجح  زا  یناوراک  زین  نامز  نامه  رد  دـندمآ و  [ 25  ] نیـسح ربق  ترایز  هب  لوا  ماش  زا  تعجارم 

سلاـجم هماـقا ي  دـندنام و  زور  هحفـص 25 ] دـنچ [  دـندش و  فداـصم  دیهـش  ماـما  نادـناخ  اـب  مشاـه  ینب  زا  یعمج  يراـصنا و 
دنتسناوتن هک  ماما  تیب  لها  تسا  دعاسم  رابتعا  اب  لقن  نیا  و  دنتشاد ، تکرـش  سلاجم  نآ  رد  زین  بارعا  نانز  دندومن و  يراوگوس 

هتـشذگ ناربج  هنوگچ  دـندش  دازآ  هک  عقوم  نیا  رد  دـنیامن  نفد  عادو و  ار  هدـش  هعطق  هعطق  ياهندـب  دـننک و  يرادازع  ءالبرک  رد 
ازع هماقا ي  ءادهش و  نیـسح و  ربق  ترایز  زا  هنوگچ  دننک  یم  اپ  هب  ءازع  يراوگوس و  سلاجم  دیزی  لزنم  رد  هک  نانآ  دنیامن  یمن 
هب ار  هتشذگ  دنیایب و  كاخ  نآ  رس  رب  هک  تسا  نیمه  هب  ناگدید  غاد  مالآ  نیکست  دننک  یم  يراددوخ  ناگرزب  نآ  كاخ  دزن  رد 

ءاروشاـع هعقاو ي  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریمأ  هک  یئاـج  دـنیامنب  ءازع  هماـقا ي  دننیـشنب و  هشوـگ ي  ره  رد  دـنروایب و  داـی 
رب نارتش  اجنیا  رد  دیوگب  دنکب و  اه  هیرگ  دیایب و  ءالبرک 
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نع حادقلا  نع  یـسیع  نب  دـمحم  دانـسالا  برق   » .دوش یم  هتخیر  ناشنوخ  اجنیا  رد  دـنیآ و  یم  دورف  اجنیا  رد  دننیـشن و  یم  نیمز 
خانم اذه  لاق  مث  ءاکبلل  هانیع  تقرقرت  اهبرم  املف  هباحـصا  نم  نینثا  یف  ءالبرکب  مالـسلا  هیلع  یلع  رم  لاق : هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج 

مالسلا هیلع  داجـس  ماما  هنوگچ  هبحالا » ءامد  قارهت  کیلع  هبرت  نم  کل  یبوط  مهئامد  قارهت  انهیه  مهلاحر و  یقلم  اذه  مهباکر و 
نادناخ ریاس  مالـسلااهیلع و  يربک  بنیز  نینچمه  دیامنن و  هتـشذگ  مایا  زا  يدای  دیاین و  ردپ  ربق  ترایز  هب  ءالبرک  هعقاو ي  زا  دعب 
یتیاور رد  دنیاین  وا  ترایز  هب  دـننک و  شومارف  ار  نیـسح  تسا  نکمم  رگم  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  نارهاوخ  نارتخد و  نانز و  زا 

مدش وا  بوذجم  دـش  زامن  لوغـشم  و  هحفـص 26 ] دمآ [  یبیرغ  صخـش  مدوب  هفوک  دجـسم  رد  دـیوگ : یم  یلامث  هزمحوبا  مدـید 
زا دـندوب  رـضاح  مالغ  کی  رتش و  ود  هک  یئاج  هب  دیـسر  ات  مدرک  بیقعت  ار  وا  تفر  نوریب  زامن  زا  سپ  تشاد  یـشوخ  لاح  نوچ 
اب تسا و  هفوک  اجنیا  اقآ  متفگ  مدرک  مالـس  کـیدزن  متفر  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ  [ . 26  ] تسیک صخش  نیا  مدیـسرپ  مالغ 

يارب مردـپ و  ربق  ترایز  يارب  دومرف  يدـش  دراو  رهـش  نیا  رد  يدومن و  نانئمطا  هفوک  لـها  هب  هنوگچ  دـندرک  هچ  وت  دـج  ردـپ و 
هفوک دجسم  رد  هالص  باب  رد  لئاسو  بحاص  ار  تیاور  نیا  مدرگ و  یمرب  هعاسلاو  مدوب  هدمآ  يدید  وت  مدناوخ و  هک  زامن  نیمه 
ماما هک  تسا  یعطق  نیا  تسا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  نامه  ردـپ  ترایز  زا  دوصقم  ارهاظ  هدومن و  لـقن  هک  مراد  رطاـخ  هب 

شومارف ار  ردپ  داجس 
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نیا یلو  دوش  هیقت  فالخ  ددرگ و  تبث  خیراوت  رد  هک  دومن  یمن  ترفاسم  يوحن  هب  هتبلا  هدـمآ و  یم  ررکم  وا  ترایز  هب  هدرکن و 
اعطق لوا  لاس  نیعبرا  لاح  يا  یلع  هدوب و  نیعبرا  رد  هک  دوش  یمن  هتـسناد  سوواط  نبا  دیـس  لـقن  زا  ءـالبرک  هب  تیب  لـها  ندـمآ 
تیب لها  ءارسا  ندمآ  فوهل  رد  هر )  ) دیس موحرم  روظنم  هک  دش  هتسناد  هتشذگ  رد  .دوب  نیرصاعم  زا  یـضعب  مالک  اجنیا  ات  هدوبن -
لتاقم یضعب  تارابع  خیراوت و  زا  یـضعب  هچنانچ  هحفص 27 ] هدوب [  لوا 61  لاس  نامه  رد  ماش  زا  یصالخ  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع 

رگید عقوم  دنشاب و  هدمآ  ءالبرک  هب  اعمج  ماش  زا  تعجارم  رد  هک  نیا  زا  ریغ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  تسا و  دهاش  زین  رگید 
ام هتشادن و  شزرا  يزیشپ  ردق  هب  مه  صاخشا  تالیخت  تالامتحا و  دهد و  یمن  ناشن  ار  نآ  یخیرات  دشاب  هداتفا  قافتا  هعاقو  نیا 

.تخادنا رود  هب  دیاب  ار  تالامتحا  نآ  یمامت  دنک  یمن  یئامنهار  رما  عقاو  هب  ار 

دوش یمن  لصاح  عطق  يرگید  هب  یعطاق  عطق  زا 

عطق زا  ار  وا  دـشاب  هدـش  لـصاح  اـعدا  نیا  هب  عطق  مـالک  نیا  بحاـص  يارب  رگا  .هدوبن  اـعطق  لوا  لاـس  نیعبرا  هتفگ : هک  نیا  اـما  و 
لاکـشا رگا  تسین و  عقاو  قباـطم  يو  عطق  هک  دـنادب  دـیامن و  لـتاقم  خـیراوت و  رد  لـمأت  رتشیب  رگم  درک  فرـصنم  ناوتن  شدوخ 

دوش و یمن  لصاح  عطق  ام  هب  وا  عطق  زا  یلو  دوش  یم  مولعم  شعطق  نالطب  دزادـنا ، رود  هب  ار  اهداعبتـسا  اـهلامتحا و  اـه و  یـشارت 
زا یلاعت  هللاءاش  نا  .تسا و  هدش  نایب  هقف  لوصا  رد  هچنانچ  تسا  تجح  شدوخ  هب  عطاق  عطق  اریز  درادن  تیجح  يو  عطق  ام  يارب 

رب داد  میهاوخ  حرش  هچنآ 
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هچنآ هدوب و  لوا  لاس  رد  ءالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ءارـسا  ندـمآ  هک  دـش  دـهاوخ  لـصاح  ناـنئمطا  یمارگ  ناگدـنناوخ 
دنا هدرک  قحلم  يو  بیطا  رهطا و  دـسج  هب  ار  هیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  ماـما  كراـبم  رـس  هک  تسا  هیماـما  هعیـش ي  ناـیم  روهـشم 

قحلم هدروآ و  ءالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ار  نآ  تسا و  حـیحص 
درادن یکردم  تسا و  لیخت  اعدا و  درجم  هک  نآ  لاثما  ضرالا و  یطب  هن  هدوب  هحفص 28 ] يداع [  قیرط  هب  شندمآ  نیا  هدومرف و 
هطساو هب  ءارسا  هرابرد ي  دیلپ  دیزی  زا  دایز  نبا  ناذیتسا  هدوبن و  زور  دنچ  زا  رتشیب  قشمد  رد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندنام  و 

زا هدـش و  عورـش  سابع  ینب  رخاوأ  زا  رتوبک  زا  هدافتـسا  هک  يو  ءاعدا  و  هر )  ) يرون ثدـحم  موحرم  راکنا  هدوب و  رب  همان  نارتوبک 
.یلاعت هللاءاش  نا  دیآ  یم  هچنانچ  تسا  قیقحت  زا  یلاخ  هجو و  یب  ءاعدا  تسا  هدمآ  راک  يور  لصوم  رد  نییمطاف  نامز 

ءارسا ندمآ  داعبتسا  يارب  يرون  همالع ي  لئالد  زا 

ندمآ هک  دیامرف : یم  هدومن  هماقا  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ءارـسا  ندمآ  داعبتـسا  يارب  ( هر  ) يرون ثدـحم  همالع ي  هک  یلئالد  زا 
ار تیب  لها  ندمآ  لابقا  رد  هر )  ) دیس دوخ  هک  تسنآ  وا : دراد : تافانم  تهج  دنچ  زا  لوا  نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا 

فیلکت اهنآ  هرابرد ي  تشون و  همان  دـیزی  يارب  ماش  هب  دایز  نبا  نوچ  تسا  هدرمـش  دـیعب  لاس 61  رفص  متـسیب  زور  رد  ءالبرک  هب 
.دیایب ماش  زا  باوج  ات  دراد  مزال  یتدم  راک  نیا  تساوخ و 

( الوا  ) لیلد نآ  باوج 

دیآ و یم  نهذ  هب  ایاضق  عوقو  زا  لاس  دص  دنچ  رازه و  زا  دعب  هک  تسا  یئاهداعبتسا  اهنیا  هک  دوش : یم  هتفگ  ههبـش  نیا  باوج  رد 
فیلکت دیزی  زا  هلیسو  هچ  هب  هک  نیا  دایز و  نبا  ناذیتسا  تیفیک  یگنوگچ و  زا  نوچ  ددرگ  یم  هیضق  عوقو  رد  ههبـش  داجیا  ثعاب 

ءادهشلادیس كرابم  رس  ندروآ  رد  هر )  ) دیس دوخ  الوا : .تسا  هتفرگ  هزادنا  دوخ  نامز  نازیم  اب  هدرواین و  تسد  هب  ار  نآ  هتـساوخ 
هدومرف حیرـصت  نآ  رب  لابقا  زا  هحفـص ي 588  رد  هتـشادن و  دیدرت  كرابم  دسج  هب  نآ  ندرک  قحلم  هحفص 29 ] مالـسلا و [  هیلع 
تایئزج رد  رهطم و  ربق  رد  رهطا  دسج  هب  قاحلا  تیفیک  رد  فیرـش و  رئاح  ات  ماش  زا  نآ  لمح  یگنوگچ  نآ و  تیفیک  رد  هچ  رگ 

هدروآ و ءالبرک  هب  ار  رهطا  رس  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  درک  میهاوخ  لقن  هچنانچ  یلو  تسا  هدومرف  یعالطا  یب  راهظا  اهنآ  لیصافت 
( هر  ) دیس موحرم  داعبتسا  تهج  دوشیم  مولعم  سپ  تسا  هدوب  ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  دعب  هیـضق  نیا  هدرک و  رهطا  دسج  هب  قحلم 

دنشاب هدنام  ماش  رد  هام  کی  ءارسا  هک  یلقن  رب  انب 
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دنا هدرک  لقن  دشاب  دامتعا  لباق  هک  یخیرات  یتیاور و  رد  هن  تسا و  مولعم  نآ  لقان  هن  یلو  دشاب  یم  تسا  هدومرف  شدوخ  هچنانچ 
لوق هب  تیاهن  ای  زور  تشه  دنا  هدنامن  زور  دنچ  زا  رتشیب  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  هربتعم  خیراوت  هکلب  دنا  هدـنام  ماش  رد  هام  کی  هک 
تیب لها  ءارسا  حیحص  خیرات  رب  نایارس  هصق  هفیعض و  بتک  رد  هک  یئاه  هیاریپ  اهگرب و  خاش  اهناتـساد و  .دنا  هدنام  زور  هد  يربط 

دنا هدـنام  ماش  رد  اهتدـم  هک  دوش  یم  لایخ  دـنا  هدوزفا  هک  لیـصافت  لوط و  نآ  اب  ءازع  سلاجم  هماـقا ي  ماـش و  رد  مالـسلا  مهیلع 
زور دنیوگب  هک  هدیـسر  یئاج  هب  راک  ات  دنا  هتـسب  ءاروشاع  زور  هعجاف  يایاضق  هب  تبـسن  هک  ینالوط  ياهناتـساد  لیـصافت و  دـننام 

هرونم هنیدم ي  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  جورخ  هرابرد  یلعج  لیصافت  ای  هدش  ینالوط  تعاس  نیدنچ  تداع  فالخ  رب  ءاروشاع 
هنابـش هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  هربتعم  لتاقم  خـیراوت و  یمامت  اریز  تسا  بیذاکا  زا  هک  دـنا  هداد  شراگن 

هک دـناسر  یم  ار  نیا  زین  عقوم  نآ  لاح  هحفـص 30 ] هظحالم ي [  رابتعا و  دشن و  علطم  یـسک  یفخم و  بقرتی ) افئاخ   ) دـش جراخ 
تیب لها  ءارـسا  هک  هدرک  لقن  بهذملا  زارط  رد  هک  یتایلعج  دننام  ای  دشاب  هدـمآ  نوریب  هنیدـم  زا  یفخم  روط  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 

رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فقوت  ماش و  يایاضق  اب  هک  یلیـصافت  هب  تبـسن  روظنم  دـنا  هدرب  ریـسأ  ماش  هب  هرابود  ار  مالـسلا  مهیلع 
هیماما ياملع  نایم  روهشم  هچنآ  نیعبرا و  هیـضق ي  رد  تقو  نآ  تسا و  هدمآ  شیپ  يدایز  یلعج  ياهنایرج  نیمه  دنا  هتفگ  قشمد 

ندوب لاحم  نیا  ارچ  دنرامشب  تالاحم  زا  هک  دنا  هدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  ات  دنا  هداتفا  دیدرت  هب  تسا  هیرشع  ینثا  هعیش ي  و 
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رهطا سأر  ندرک  قاحلا  رفـص و  متـسیب  رد  ءارـسا  دورو  هب  حیرـصت  هیقابلا  راـثالا  باـتک  رد  هک  هدـشن  هجوتم  ینوریب  ناـحیروبا  ار 
فرط ره  زا  هک  دندوب  ماش  رد  توبن  نادناخ  ءارسا  زونه  دوب و  هتشذگن  یمک  رایـسب  تدم  یلب  تسا ؟ هدرک  كرابم  ندب  هب  بیطا 
ضغب رظن  اب  نیملسم  مومع  دیدرگ و  يراج  اهنابز  رب  يو  مانـشد  نعل و  هدرک و  رپ  ار  بولق  دیزی  رب  توادع  ضغب و  یمالـسا  دالب 

درب یپ  دوخ  عینش  راجنهان و  لمع  هب  دیزی  دنتشاد و  نمشد  ار  وا  دب  کین و  صاخشا  زا  مدرم  یمامت  دنتسیرگن و  يو  هب  توادع  و 
نیـسح ماما  لتق  رد  يو  لمع  زا  يو و  زا  رهاظ  رد  یلو  هداد  رارق  دوخ  هزیاج ي  ماـعنا و  دروم  لدـشوخ و  داـیز  نبا  زا  نطاـب  رد  و 
دیامن يریگولج  هحفص 31 ] هتساک و [  دوخ  هیلع  رب  یمومع  راکفا  رفنت  راجزنا و  زا  هکلب  هک  درک  یم  یتیاضران  راهظا  مالسلا  هیلع 
دندوب ریـسا  دـیزی  تسد  رد  هک  شا  هراوآ  نادـناخ  نامولظم  رورـس  رب  يو  رابرد  رد  هک  دوب  هداد  هزاجا  اـهزور  نآ  رد  اذـل  و  [ 27]
يردلق روتاتکید  دوب  روصتم  روطچ  الا  دنک و  یمومع  راکفا  ناجیه  زا  يریگولج  هکلب  تسایس  ورکم  باب  زا  دنیامن و  ازع  هماقا ي 

هماقا ازع  هدـید  غاد  نارهاوخ  نارداـم و  هدرم و  ردـپ  نارتخد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  دـهدب  هزاـجا  دوخ  راـبرد  رد  يو  دـننام 
مک نیملـسم  راـجزنا  رفنت و  زا  مدرم و  یمومع  راـکفا  جنـشت  زا  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  هک  دوش  یم  مولعم  يو  هزاـجا  نیا  زا  دـنیامن 

دوخ ياذغ  هرفس ي  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  تسا و  هدرک 
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هک یلیـصافت  نآ  اب  ازع  هماقا ي  دـیزی  رابرد  رد  هک  تسا  مولعم  یلو  تسا  هدرک  ناـشدوخ  نطو  هناور ي  مه  یناـبرهم  اـب  دـناشن و 
هتفگ رگا  هک  دوشن  لایخ  سپ  دبای  یمن  عوقو  زگره  دنا  هداد  حرش  تسین  دامتعا  لباق  ادبا  هک  هفیعض  بتک  یضعب  رد  نایارس  هصق 

دامتعا لباقریغ  لیصافت  نآ  اب  ماش  حبـص و  يزور  دنچ  ینعی  دنا  هدومن  ازع  هماقا ي  دیزی  رابرد  رد  ماش  رد  تماما  نادناخ  هک  دوش 
درادهگن و ماش  رد  رتشیب  ار  تلاسر  نادناخ  ءارسا  تسناوت  یمن  دیزی  رگید  دش  رکذ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  .دنـشاب و  هدرک  اپرب  ازع 
رد هام  کی  ات  ای  دـهد و  فقوت  ار  اهنآ  اجنآ  رد  لاس  کی  ات  صاخـشا  هراپ ي  تایـسدح  هحفـص 32 ] هب [  رظن  ای  هام و  کی  تدم 

اهنآ ندرب  عقوم  رد  ار  لوا  نیعبرا  هدیفاب و  نتشیوخ  لایخ  رد  بهذملا  زارط  بحاص  هچنانچ  دنـشاب  هدنام  هفوک  رد  دایز  نبا  سبح 
.درادن خیرات  زا  يدهاش  هنوگچیه  تسین و  يرتشیب  زیچ  كردم  یب  چوپ  تاروصت  زا  ریغ  هک  تسا  هدرک  روصت  ماش  هب  تراسا  هب 

( ایناث  ) لیلد نآ  باوج 

هراشا

رفـص متـسیب  رد  هک  تسا  يداع  لاح  هظحالم ي  هب  رظن  ناجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  لابقا و  رد  هر )  ) دیـس داعبتـسا  ایناث : و 
نتفر و لاح و  نایرج  هب  هجوت  مدع  زا  اهنآ  ندرمـش  دیعب  نیا  یلو  دنـشاب  هدرک  تعجارم  ءالبرک  هب  توبن  نادـناخ  ءارـسا  لاس 61 
ماـش و هب  قارع  زا  زور  دـنچ  فرظ  رد  هک  دـید  میهاوـخ  میرگنب  ناـمز  نآ  خـیرات  رد  قـمعت  اـب  رگا  تـسا و  ناـمز  نآ  رد  ندـمآ 

زامج لولذ  ياهرتش  اب  هک  دوش  یم  ادیپ  يدایز  دهاوش  خیرات  هظحالم ي  اب  دنتشگ و  یمرب  دنتفر و  یم  سکعلاب 
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نآ اـم  ناـمز  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  دـنا  هدرک  یم  یط  یتدـم  كدـنارد  ار  زارد  لوط و  ياـهتفاسم  زاتدـنت  یبرع  ياهبـسا  و 
خیرات رد  يدایز  دهاوش  تسا  هدنامن  زین  صاخـشا  نآ  تماهـش  تعاجـش و  یتح  هتفر و  نیب  زا  هکلب  هدـش و  بایان  اهبـسا  اهرتش و 

یتح دـنا و  هدرک  یم  قارع  هب  تعجارم  ماش  زا  ماش و  هب  قارع  زا  هتفه  کی  هکلب  زور و  تشه  زور و  هد  فرظ  رد  هک  دراد  دوجو 
دراوم هب  لیذ  رد  اذل  دراد و  دوجو  هنومن ي  یبرع  لیصا  داژن  رد  زونه  یقاب و  اهریـس  تعرـس  نآ  زا  يراثآ  زین  ام  رـضاح  نامز  رد 
يردق بلطم  یمارگ  ناگدنناوخ  رب  ات  میروآ  یم  دهاوش  هداد و  حیضوت  رتشیب  هراب  نیا  رد  هدومن و  هراشا  لاح  هتشذگ و  زا  يدایز 

هحفص 33] .ددرگ [  نشور 

دندمآ یم  ماش  زا  تدم  كدنا  رد  نامز  نآ  رد  هک  يدهاوش 

قارع ماش و  نایم  یهار 

کی تدم  رد  دنور و  یم  هار  نآ  زا  ام  نامز  رد  لیقع )  ) ياهبرع دشاب و  یم  میقتـسم  تسار و  هار  تسا و  قارع  ماش و  نایم  یهار 
دـنرادن و ربخ  دنتـسه و  عالطا  یب  ماش  قارع و  نایم  ریبک  يارحـص  ياههار  لاوحا  زا  اهمجع  بلاغ  نوچ  دنـسریم و  قارع  هب  هتفه 
ار نیعبرا  هیضق ي  هدش و  ادیپ  اهنآ  ناهذا  رد  قارع  هب  ناشندمآ  تلاسر و  نادناخ  ءارسا  تعجارم  رد  اهلاکشا  اه و  ههبش  بلاغ  اذل 

هعیشلا نایعا  بحاص  هرس  سدق  یلماع  نیما  نسحم  دیس  جاح  ياقآ  عالطالا  عساو  همالع ي  ماما  دیس  یلو  دنا  هدرمـش  تالاحم  زا 
[28  ] تفر یم  رامش  هب  هتشذگ  ياهنامز  رد  هعیش  ياملع  زا  هنومن ي  دوب و  ریخا  رصع  رد  هیماما  هعیـش ي  ياملع  رباکا  زا  یکی  هک 

هدومرف هراشا  لیقع  ياهبرع  عوضوم  نیمه  هب  هعیشلا  نایعا  دوخ  هحفص 34 ] سیفن [  فیلأت  رد 
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نآ عاضوا  لاوحا و  هب  انـشآ  علطم و  رتهب  لـماع و  لـبج  ماـش و  لـها  زا  قشمد و  نکاـس  موحرم  نآ  دوخ  تسا و  هدرک  قیدـصت  و 
.درک میهاوخ  یسراف  هب  همجرت  لقن و  هدنیآ  رد  ار  راوگرزب  نآ  یبرع  تارابع  نیع  یلاعت  هللاءاش  نا  دوب و  ناماس 

ناروح زا  بیلص  ياهبرع 

دایز عرازم  تاهد و  رب  لمتشم  تسا و  عقاو  نآ  هلبق ي  تهج  رد  قشمد و  لامعا  زا  عیسو  لاحم  هک  ناروح )  ) زا بیلـص )  ) ياهبرع
لحم زا  زور  تـشه  فرظ  رد  تـسا  هدـمآ  داـیز  لاـحم  نآ  مـسا  برع  راعـشا  رد  دـشاب و  یم  يرـصب )  ) لاـحم نآ  زکرم  تـسا و 

هدومرف قیدصت  هرس  سدق  یلماع  نیما  ماما  دیس  زین  ار  عوضوم  نیا  دنسر  یم  فارـشا  فجن  هب  قارع  رد  هدرک و  تکرح  ناشدوخ 
.تسا

قح هار  دیهش  هناگی  تالاح 

هللا مالـس  نینمؤملاریمأ  تیالو  تبحم و  رد  يزابناج  نادیم  زات  هکی  دیجم و  نآرق  رـسفم  قح و  هار  دیهـش  هناگی  تالاح  خـیرات  رد 
زا رامت و  مثیم  دوخ  دالوا  زا  بیعـش  نب  بوقعی  زا  هدـش  لـقن  ربتعم  دنـس  اـب  هیلع  هللا  ناوضر  یناورهن  یقارع  یناریا  راـمت  مثیم  هیلع 
زور هک  رامت  دلاخوبا  زا  هدرک  لقن  وا  مثیم و  نب  حـلاص  زا  هدرک  لقن  وا  هیلع و  هللا  مالـس  هحفص 35 ] قداص [  ماما  باحـصا  تاقث 
داب هب  دش و  جراخ  یتشک  زا  دیزو  یتخس  داب  هاگان  هک  میدوب  یتشک  رد  شدرگ و  لوغـشم  هفوک  تارف  طش  رد  رامت  مثیم  اب  هعمج 
زور درم و  ماش  رد  هیواـعم  هعاـسلا  دـسرن  نآ  هب  يرطخ  هک  دـیدنبب  مکحم  ار  یتشک  تسا  فصاـع  داـب  نیا  دومرف  درک و  یهاـگن 

هب مدرم  تفر و  اـیند  زا  هیواـعم  تفگ : متفرگ  ماـش  زا  ربخ  مدرک و  تاـقالم  يو  اـب  دـش و  هفوک  دراو  ماـش  زا  دـصاق  هدـنیآ  هعمج 
خیـش لاجر  لثم  لاجر  بتک  رد  هصق  نیا  .هتـشذگ  هعمج ي  زور  تفگ  درم  هیواعم  زور  مادـک  متفگ  دـندرک  تعیب  دـیزی  شرـسپ 

همالع دنا و  هدرک  لقن  نآ  زا  زین  هریغ  لاقملا و  حیقنت  رد  هدش و  لقن  دنس  اب  هللا  همحر  یشکورمعوبا 
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فیلأت هر )  ) رامت مثیم  تالاح  رد  هک  دوخ  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ملع  باـتک  بحاـص  هر )  ) یفجن رفظم  نیـسح  دـمحم  خـیش 
ص 28 ط هر )  ) رفظم خیش  موحرم  رامت  مثیم  باتک  فجن و  لاقملا ج 3 ص 262 ط  حیقنت  هب  دوش  عوجر  تسا  هدومرف  لقن  هدرک 
هب هتفه  کی  تدم  رد  دصاق  دندمآ و  یم  هفوک  قارع و  هب  ماش  زا  هتفه  کی  فرظ  رد  هک  تسا  نشور  الماک  هیـضق  نیا  زا  .فجن 
ربخ نیا  ندیسر  هک  دوش  یمن  هداد  لامتحا  .تسا و  هدمآرد  تسرد  حیحص و  هحور  هللا  سدق  رامت  مثیم  نداد  ربخ  هدیسر و  هفوک 
يو اب  دش و  هفوک  دراو  ماش  زا  دصاق  هدنیآ  هعمج ي  زور  دیوگ : رامت  دلاخوبا  اریز  دـشاب  هدوب  رب  همان  رتوبک  هلیـسو ي  هب  هفوک  هب 

هدوب هدمآ  ماش  زا  هک  دصاق  صخش  اب  يو  تاقالم  نیا  هک  تسا  حضاو  هحفص 36 ] تفگ [ ...: متفرگ  ماش  زا  ربخ  مدرک و  تاقالم 
.تسین رب  همان  رتوبک  هب  طوبرم  تسا و  هداتفا  قافتا 

يوما برح  نب  رخص  نب  هیواعم  ترجه 

هیما ینب  ناهاش  لوا  ار  دوخ  هک  يوما  برح  نب  رخص  نب  هیواعم  هک  تسا  ملـسم  تفگ  ناوت  یم  هکلب  روهـشم و  نیخرؤم  نایم  رد 
هداد و عالطا  هرونم  هنیدم ي  یلاو  هب  دیزی  هدرم و  ترجه  ( 60  ) لاس بجر  هام  مهدزناپ  رد  درک  یفرعم  نیملسم  هعماج ي  هب  [ 29]

ندرم هدرک و  توعد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هنیدـم  مکاـح  دریگب  تعیب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  هک  داد  روتـسد  يو  هب 
هدیزرو عانتما  مالسلا  هیلع  ماما  دومن و  داهنشیپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  دیزی  هب  ندرک  تعیب  هداد و  عالطا  ترـضح  نآ  هب  ار  هیواعم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هدش ي  ( دیرط  ) هدنار يوما  ناورم  و 
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هیلع ماما  تفای و  یهاوخن  تسد  يو  هب  وت  رگید  دـیامنن  تعیب  هنابـش  الاح  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  رگا  هک  درک  راهظا  یلاوب 
نایب احورـشم  تسا و  تبث  خـیرات  رد  هک  یلیـصفت  نآ  اب  هدـمآ  نوریب  سلجم  زا  هتفـشآرب و  غزولا ) نبا  غزولا   ) وا مالک  زا  مالـسلا 
نایم دیدرگ  همظعم  هکم ي  مزاع  هدش و  جراخ  بقرتی ) افئاخ   ) هنیدـم زا  بجر 60  متشه  تسیب و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسا  هدش 

گرم هحفـص 37 ] ربخ [  ندیـسر  تدـم  یمامت  تسا  هلـصاف  زور  هدزیـس  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـش  جراخ  هیواعم و  تافو 
هاتوک تدم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  تعیب  یلاو  داهنـشیپ  دیزی و  اب  ...هنیدم  یلاو  باوج  لاوئـس و  ماش و  زا  هنیدـم  هب  هیواعم 
بـسح رب  تسا  ماش  هب  تبـسن  قارع  زا  رترود  زاجح  هک  یتروص  رد  هدیـسر  هنیدـم  هب  ماش  ربخ  هداتفا و  قافتا  اهنایرج  نیا  هدـش و 
هرابود دـشکب و  لوط  زاجح  هب  هیواـعم  گرم  ربخ  ندیـسر  طـقف  زور  تسیب  زا  رتشیب  یتسیاـب  هر )  ) يرون ثدـحم  همـالع  هتفگ ي 
ماجنا هاتوک  تدم  نآ  رد  ترـضح  نآ  لتق  هب  وا  رما  تعیب و  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  عانتما  زا  سپ  یلاو  هب  دیزی  مود  بوتکم 
هللاءاش نا  دـمآ  دـهاوخ  نآ  لیـصفت  تسا و  هدوب  رب  همان  رتوبک  هطـساو ي  هب  اهباوج  ذـخا  اه و  همان  لاسرا  نیا  یماـمت  تسا  هتفاـی 

.یلاعت

ماش هب  رکبوبا  نتفر 

ماش هب  هفوک  زا  هداد  تلهم  ار  هرکبوبا  رخـص  نب  هیواـعم  ناـمیخژد  زا  تاـطرا  نب  رـسب  هک  [ 30  ] هدرک لـقن  دوخ  خـیرات  رد  يربط 
هب هفوک  رد  هتفرگ و  هیواعم  زا  دوب  هتفر  نآ  یپ  هک  ار  يربخ  متفه  زور  هدمآ و  هیواعم  دزن  هب  هرکبوبا  درک  هناور 
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هتشگرب و هفوک  هب  مین  زور و  هس  فرظ  رد  هتفر و  ماش  هب  مین  زور و  هس  تدم  رد  رکبوبا  دوش  یم  مولعم  هیـضق  نیا  زا  دیناسر  رـسب 
.تسا هدرک  یفرعم  رسب  هب  هفوک  رد  ار  دوخ 

دیزی دزن  ماش  هب  هریمع  نتفر 

هربتعم بتک  زا  یـضعب  حیرـصت  هب  هک  دـمحم  نب  هللادـبع  همالع  ملاع  فیلأت  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاراث  ذـخا  یف  نیعلاهرق  باتک  رد 
هب تسا  یفقث  راتخم  رهاوخ  هحفص 38 ] رهوش [  هک  ار  رمع  نب  هللادبع  همان ي  دیلپ و  دیزی  دزن  ماش  هب  ار  هریمع  نتفر  هیضق ي  تسا 
هب ار  شدوخ  زور  هدزای  فرظ  رد  [ 31  ] تفرگ دیزی  زا  ماش  رد  ار  راتخم  یـصالخ  همان ي  هریمع  هک  یتقو  هدرک  لقن  هدیناسر  دیزی 

یتـح ارئاـس  لزا  مل  قـشمد و  نم  تجرخ  و  دـیوگ : دـیناهر و  يو  سبح  زا  ار  راـتخم  هداد و  داـیز  نبا  هب  ار  هماـن  دـیناسر و  هفوـک 
[ . 32  ] اموی رشع  دحا  دعب  هفوکلا  تلصو 

راتخم اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکشل  رازه  دص  کی  اب  هعیبر  نب  رماع  ناورم  تکرح 

تکرح راتخم  اب  گنج  يارب  ماش  زا  رکـشل  رازه  دـص  کی  اب  ار  هعیبر  نب  رماع  ناورم  هک  هدرک : لقن  نیعلاهرق  باتک  نامه  رد  زاب 
لعج هعم و  نم  اوهراسف و  دیوگ : دندیـسر و  هفوک  هب  زور  هد  تدم  رد  هدرک و  تکرح  مامت  تیدج  اب  رکـشل  یمامت  رماع و  داد و 

هحفص 39] [ . ] 33  ] مایا هرشع  هدم  یف  هفوکلا  یلا  لصو  یتح  ریسملا  یف  دجی 

هدرفم هرمع ي  هب  ءادهشلا  دیس  نتسب  مارحا 

هراشا

لاـس 61 هجحلا  يذ  متـشه  زور  همظعم  هکم ي  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  هک  میرامـشب  خـیرات  تاملـسم  زا  ناوـت  یم 
هدـیناسر و مامتا  هب  ار  هرمع  [ 34  ] دوب هتـسب  هدرفم  هرمع ي  هب  مارحا  ترـضح  نآ  نوچ  هدـمآ و  تکرح  هب  قارع  فرط  هب  ترجه 

هناور ءالبرک  هاگ  نابرق  يوس  هب  عقاو  رد  دش و  هفوک  مزاع  نتشیوخ  يافواب  ناراکادف  نارای و  اب  دومرف و  تکرح  هجحلا  يذ  متشه 
نئارق زا  .تسا  خسرف  داتشه  دصیس و  دودح  رد  هفوک  هکم و  نیبام  تفاسم  دندوب و  شهارمه  مالـسلا  هیلع  ماما  تیب  لها  تشگ و 

ءانثا رد  دومرف و  یمن  تکرح  دوخ  ریس  رد  مامت  تعرـس  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  مولعم  زین  رامـش  یب  تاراما  مئالع و  دایز و 
نودب دومرف و  یم  توعد  دوخ  يرای  هب  ار  اهنآ  دید  یم  يراگتسر  حالف و  اهنآ  رد  تسناد و  یم  حالص  هک  ار  مدرم  زا  یـضعب  هار 

ترـضح نآ  روضح  هب  یحایر  دیزی  نب  رح  ندیـسر  زا  سپ  هدوب و  هار  ءانثا  رد  یلطعم  ثعاب  هحفص 40 ] مهریـس [  زرط  نیا  کش 
مود زور  دوب و  هتفرگن  شیپ  میقتـسم  هار  تفاسم  یط  رد  هفوک  یخـسرف  هدزناپ  زا  تفرگ و  مالـسلا  هیلع  ماـما  رب  ار  هار  رـس  زور  ود 

ترجه لاس 61  مرحم 
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خیرات فارطا  رد  لمأت  زا  هدومرف  یط  زور  راهچ  تسیب و  دودـح  رد  ءالبرک  ات  هکم  زا  ار  هدـیعب  تفاسم  نآ  دـندش و  ءـالبرک  دراو 
رایسب رفس  نآ  رد  تراهط  تمصع و  ناوناب  تاردخم و  دوخ و  ناهارمه  نارای و  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  نشور  هیـضق  نیا 

زامج وردنت و  رایسب  هک  اهنامز  نآ  رد  دنا  هدوب  ینارتش  بکارم  دبال  دنا و  هدرک  یم  یط  یناسآ  هب  ار  هار  خسرف  هدزناپ  يزور  مهم 
.تسا هدوب  تفاسم  هزادنا  نآ  یط  اهنآ  یفراعتم  ریس  هک  لولذ  و 

رفص لوا  رد  ماش  قشمد  هب  تیب  لها  دورو 

هراشا

ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  هک  هدش  حیرصت  دشک  یم  ازارد  هب  مالک  دوش  هدروآ  رامش  هب  رگا  هک  هربتعم  بتک  زا  يرایـسب  رد 
زا ترجه  لاس 440  رد  هک  یمالسا  روهشم  ناد  یضایر  میکح و  ینوریب  ناحیروبا  .دنا  هدرک  ماش  دراو  لاس 61  رفص  هام  لوا  زور 

: رفـص دیوگ : هدرک و  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  دوخ  باتک  نآ  رد  تسا  رابتعا  دامتعا و  دروم  رایـسب  وا  هیقابلاراثالا  باتک  هتفر و  ایند 
: لوقی وه  هدی و  یف  ناک  بیضقب  هایانث  رقن  هیدی و  نیب  دیزی  هعضوف  قشمد  هنیدم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سار  لخدا  لوالا  مویلا  یف 
رد رفص  دیوگ : هیقابلا  راثالا  همجرت ي  رد  [ . 35 ( ] رخآ ات  [ ) هحفـص 41 لعف [  ناک  ام  دمحا  ینب  نم  .مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل 
رد هک  یبوچ  اب  تشاذگ و  دوخ  يور  شیپ  ار  رـس  نآ  دـیزی  دـندرک و  دراو  ماش  رهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رـس  نآ  لوا  زور 

قشمد هب  رفص  هام  لوا  زور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  دورو  [ . 36 ( ] رخآ ات  : ) تفگ یم  دز و  یم  نیسح  ياهبل  هب  تشاد  تسد 
دامتعا دروم  يدایز  تاراما  نئارق و  زا 
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بئاجع باتک  رد  ینیوزق  يایرکز  هچنانچ  دندوب  هداد  رارق  یمـسر  دـیع  ناشدوخ  يارب  هیما  ینب  ار  زور  نآ  اذـل  تسا و  نانئمطا  و 
نیا هب  بیرق  و  [ . 37  ] قشمدب هنع  هللا  یـضر  نیـسحلا  سأر  هیف  لخدا  هیمأ  ینب  دیع  رفـص ) نم   ) هنم لوالا  مویلا  دیوگ : تاقولخملا 

شرادقم هک  یتدم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  هک  نیا  اب  .دنا  هداد  شراگن  ینس  هعیش و  ءاملع  زا  يریثک  عمج  ار  ینیوزق  ترابع 
اهنآ هرابرد ي  هدومن و  عالطا  بسک  دیزی  زا  دایز  نبا  دنا و  هدـنام  دایز  نبا  نادـنز  رد  هفوک  رد  تسین  مولعم  هحفص 42 ] اقیقحت [ 

دزاس راپسهر  ماش  هب  ای  دشکب و  ار  اهنآ  یمامت  هک  هتساوخ  روتسد  فیلکت و  بسک 

هفوک زا  مرحم  مهدزناپ )  ) رد تیب  لها  تکرح 

يزور دنچ  رگا  دنوشب  قشمد  دراو  رفص 61  لوا  زور  دنک و  هناور  ماش  هب  ار  ءارسا  هک  يو  نامرف  دیزی و  زا  ربخ  ندیـسر  زا  سپ  و 
ءارسا هفوک  زا  مرحم  هام  رد 15  هربتعم  خیراوت  یـضعب  شراگن  هب  انب  ای  مرحم 61  هام  متـسیب  دودح  رد  دنا و  هدوب  ینادنز  هفوک  رد 
یناطلس هار  زا  هچ  رگ  دنا  هدش  قشمد  دراو  رفـص  هام  لوا  هک  دنا  هدیـسر  ماش  هب  زور  هدزناپ  ای  هد  فرظ  رد  دنـشاب  هداد  تکرح  ار 

رود ياههار  نآ  دوش  یم  هدیمهف  ریاظن  نئارق و  زا  هچنانچ  نارود  نآ  بکارم  اب  اهنامز  نآ  رد  تکرح  تعرس  اریز  دنـشاب  هتفر  مه 
داعبتـسا هچ  درک و  شیوشت  راچد  ار  ناهذا  تخادـنا و  هار  هب  تاهبـش  دـیابن  ءالبرک  هب  ماش  زا  تعجارم  رد  دـنا و  هدرک  یم  یط  ار 

بیرق شنامز  هک  ینوریب  ناحیروبا  لاثما  هچنانچ  دنـشاب  هدرک  تعجارم  ءالبرک  هب  ماش  زا  تدم  هزادنا  نیمه  هب  بیرق  رد  هک  دراد 
ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  دورو  تساهنامز  نآ  هب 
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رفـص هام  شروظنم  کش  نودب  تسا و  هدرک  رکذ  زین  لاس 61  رفص  متـسیب  رد  ار  ناش  تعجارم  هدرک و  رکذ  رفـص  لوا  رد  ماش  هب 
ناـهذا هب  هریخا  راـصعا  رد  هک  تاهبـش  نآ  ادـبا  درک و  یم  حیرـصت  نآ  رب  دوب  شروظنم  لاـس  نآ  زا  ریغ  رگا  تسا و  لاـس  ناـمه 

هحفص 43] .تسا [  هدوب  علطم  اهنامز  نآ  ریس  لاوحا و  عاضوا و  زا  نوچ  تسا  هدرکن  هولج  وا  لاثما  ناحیروبا و  نهذ  رد  هدیسر 

دیزی هیلع  رب  یمومع  راکفا  هجوت 

نولعم نوچ  تسا  دامتعا  دروم  يوق و  رایسب  ترجه  لاس 61  رفص  هام  متسیب  زور  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  تعجارم  سپ 
یـسایس عاضوا  هظحالم ي  هچنانچ  دنا  هدـنامن  قشمد  رد  زور  دـنچ  زا  رتشیب  هکلب  دـنا و  هدرک  فقوت  ردـقچ  ماش  رد  ءارـسا  تسین 

هعقاو ي زا  سپ  اریز  دـهد  فقوت  قشمد  رد  زور  دـنچ  زا  رتـشیب  ار  ءارـسا  دـناوتن  دـیزی  هک  هدرک  یم  باـجیا  ار  نآ  هیما  ینب  تلود 
مدرم ناهذا  رد  جنشت  دیئارگ و  یم  لالحمضا  هب  دیشک و  یم  تماخو  هب  زور  هبزور  هب  زور  هیما  ینب  تلود  یسایس  عاضوا  ءالبرک 

نادناخ تاردخم  دوبن و  یناسآ  راک  ءالبرک  شارخلد  هعجاف ي  اریز  تشگ  یم  هجوتم  دیزی  هیلع  رب  یمومع  راکفا  دش و  یم  رتشیب 
هشوگرگج ي كرابم  رس  ندرک و  راوس  هنهرب  نارتش  رب  ار  تیمتاخ  بحاص  نید و  سـسؤم  نارتخد  ندرب و  تراسا  هب  ار  تلاسر 

هتسشن مارآ  مدرم  هک  دش  یمن  هدید  نیملسم  راظنا  رد  یلهس  راک  ندینادرگ  هزین  يالاب  ماش  هفوک و  رد  ار  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز 
هک یمیمـصت  زا  مالـسا  تخـسرس  نانمـشد  ندـش  حـضتفم  تامدـقم  هـکلب  دنـشاب و  هدـیزخ  تحارتـسا  رتـسب  رد  هتـسبورف و  مد  و 

مهارف ءاروشاع  هعقو ي  هک  اهزور  نامه  زا  تفرگ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
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راظنا رد  ترفن  يالاب  ترفن  زور  هبزور  دیچیپ و  یم  یمالـسا  دالب  فانکا  فارطا و  رد  هعجاف  نآ  ربخ  درک و  هجیتن  هب  عورـش  دـش 
تدم ات  تسناوت  یم  دیزی  روطچ  عضو  نیا  اب  .تشگ  یم  رتشیب  توبن  نادـناخ  نانمـشد  نایفـس  یبا  لآ  هیما و  ینب  هیلع  رب  یمومع 

رد قشمد  هحفـص 44 ] رد [  الثم  هام  کی  تدم  ات  درادـهگن و  تبرغ  رد  تراسا  لاح  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  يدایز 
ماما درب و  شیوخ  راب  نوخ  نابرد  يارـسمرح  هب  اذـل  دزاـس و  فقوتم  ار  اـهنآ  تشاد  یم  هگن  اـمرگ  زا  هن  امرـس و  زا  هن  هک  یئاـج 

يزاس و تروص  يور  زا  مدرم  راکفا  رفنت  زا  يریگولج  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  دناشن و  دوخ  هرفس ي  رس  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس 
یم داـیز  نبا  ندرگ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  لـتق  تسا  راـگزور  ماـشآ  نوخ  ناراکمتـس  هیور ي  تداـع و  هک  يزاـب  هقح 
رود دوخ  زا  ار  گنن  راع و  نیا  يزاب  گنرین  اب  دـناوتب  هکلب  داد  دوخ  رابرد  رد  ازع  هماقا ي  هزاـجا ي  تسایـس  يور  زا  تخادـنا و 

رایسب ماش  رد  تلاسر  نادناخ  ندنام  دایز  لامتحا  اذل  دیامن و  یم  رهاظ  راکـشآ و  ار  قیاقح  خیرات  هک  هدوب  نآ  زا  لفاغ  یلو  دزاس 
ار ناگرزب  رباکا و  زا  یـضعب  ناهذا  چوپ  لقن  لامتحا و  نیا  هچ  رگ  دـیاشن  ار  دامتعا  زگره  خـیرات و  رد  لـمأت  زا  رود  ساـسا و  یب 
تیعبت و ثعاب  اهنآ  يراوگرزب  دیابن  یلو  تسا  هدروآرد  شیوشت  لاح  هب  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  توبن  نادناخ  ندمآ  هرابرد ي 

.دوش دیلقت 

درادن كردم  ماش  رد  تیب  لها  دایز  فقوت  لامتحا 

سپ [ 38  ] دـنا هدرکن  فقوت  قشمد  رد  زور  هد  زا  رتـشیب  هک  هدرک  لـقن  يربـط  خـیرات  زا  هر )  ) يرون ثدـحم  دوخ  هک  یتروـص  رد 
هام کی  لامتحا 
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بتک نابحاص  زا  یـضعب  هک  اج  یب  ياهلامتحا  هدـشن و  هدـید  يربتعم  باتک  رد  تسا و  لصا  یب  ماش  رد  ناشندـنام  هحفص 45 ] ] 
رب يدامتعا  دروم  دنس  درادن و  یخیرات  كردم  ادبا  دنشاب  هدنام  ماش  رد  لاس  کی  ای  هام  شـش  هک  هتفاب  ناشدوخ  لایخ  رد  هفیعض 

ياهناتساد زا  دشاب و  دامتعا  لباق  هک  تسا  هدرکن  رکذ  هام  کی  رب  یخیرات  دنس  یتیاور و  لابقا  رد  مه  هر )  ) دیـس تسین و  ادیپ  نآ 
زا ای  لاهج و  هاوفا  زا  هک  یصاخشا  زا  یضعب  هک  تسنآ : درادن  هجیتن  هعیش  ملاع  رب  گنن  راع و  ندرک  مهارف  زا  ریغ  هک  روآ  بجعت 
رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  يارب  دـنیامن  یم  ناشدوخ  ياهباتک  دراو  ذـخا و  ار  یخیراـت  بلاـطم  فلؤملا  لوهجم  ياـهباتک 
رد دـشاب  هتـشاد  لصا  اهنآ  رگا  هک  دـنا  هدرک  عضو  لعج و  نایاپ  یب  ياهناتـساد  ناوارف و  ياه  هصق  ماـش  هب  اـت  هفوک  زا  هار  ضرع 

هچنانچ دنـشاب  هدرک  ریـس  ماش  ات  قارع  زا  هار  تفاسم  ضرع  رد  دیاب  اهتدم  دنـسرب و  ماش  هب  ات  دوش  یمن  مامت  مه  لاس  کی  فرظ 
.یلاعت هللاءاش  نا  دمآ  دهاوخ  عوضوم  نیا  نایب 

هکم رد  شروضح  قارع و  رد  ار  هجحلا  يذ  لاله  نوراه  تیؤر 

هراشا

یم تیؤر  دادـغب  رد  اـی  هفوـک و  رد  ار  هجحلا  يذ  هحفـص 46 ] لاله [  [ 40  ] هفینحوبا و  [ 39  ] یسابع دیـشرلا  نوراه  هک  هدش  لقن 
دندروآ یم  اج  هب  ار  لامعا  هدرک و  كرد  ار  جـح  مایا  ددرک و  یم  همظعم  هکم ي  رد  جـح  کسانم  يادا  يارب  تکرح  دـندومن و 
تکرح ینارتش  نآ  اب  هکلب  هدش  یمن  هناور  ام  رصع  تج )  ) ياهامیپاوه اب  ار  رود  هار  همه  نیا  دیـشرلا  نوراه  هک  تسا  مولعم  هتبلا 

نتفر هار  رد  وردنت  عیرس و  هزادنا  نآ  اهنآ  هدرک و  یم  هیارک  هیلع  هللااهمحر  لامج  ناوفص  لاثما  هک  درک  یم 
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یمارگ ناگدنناوخ  تربع  تهج  هب  ار  ناوفص  تیاور  یتبـسانم  هب  تسا  بوخ  اجنیا  رد  .دنا  هدیناسر  یم  هکم  هب  ار  وا  هک  دنا  هدوب 
.دوش لقن 

لامج نارهم  نب  ناوفص  تیاور 

ای دومرف  نم  هب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  روضح  هب  مدـش  دراو  دـیوگ : هیلع  هللا  ناوـضر  لاـمج  نارهم  نب  ناوـفص 
وت نداد  هیارک  دومرف : نآ ؟ تسا  زیچ  مادـک  موش  وت  يادـف  مدرک  ضرع  زیچ  کـی  رگم  تساـبیز  بوـخ و  وـت  زا  زیچ  ره  ناوـفص 

رورـس حرف و  يور  زا  مدادـن  هیارک  يو  هب  ار  اهنآ  نم  مسق  ادـخ  هب  مدرک : ضرع  دیـشرلا  نوراه  ینعی  درم  نیا  هب  ار  دوخ  ياهرتش 
ياهمدآ هکلب  منک  یمن  ار  نآ  ترشابم  مه  مدوخ  هکم و  هار  هحفص 47 ] يارب [  مداد  هیارک  یلو  وهل ، دیـص  يارب  هن  و  [ 41  ] دیدش

مدرک ضرع  دـنام ؟ یم  اهنآ  همذ ي  رد  وت  هیارک ي  ایآ  ناوفـص  ای  دومرف : نم  هب  دنـشاب  بظاوم  اهرتش  زا  ینعی  متـسرف  یم  ار  دوخ 
ره دومرف : یلب  مدرک  ضرع  دوشب ؟ لوصو  وت  هیارک  هک  نیا  اـت  ار  اـهملاظ  نآ  ياـقب  يراد  تسود  اـیآ  دومرف : موش  وـت  يادـف  یلب 

منهج رب  شراک  رخآ  ینعی  دش  دهاوخ  دراو  شتآ  رب  دشاب  سک  ره  تساهملاظ و  نآ  زا  وا  ار  اهنآ  ندـنام  یقاب  دراد  تسود  سک 
ارم دیـسر  نوراه  هب  راک  نیا  شرازگ  متخورف و  دـنامن  زین  یکی  هک  اهنآ  رخآ  ات  ار  میاهرتش  یماـمت  متفر و  دـیوگ : ناوفـص  .تسا 

يارب تفگ  ما  هتخورف  یلب  متفگ  يا ؟ هتخورف  ار  اهرتش  وت  هک  دنا  هداد  شرازگ  هدیسر و  نم  هب  ناوفـص  ای  تفگ  نم  هب  تساوخ و 
هدرک هراشا  هک  وت  هب  مناد  یم  نم  تاهیه  تاهیه  تفگ : دنسر  یمن  اهراک  هب  نم  ياهمدآ  ما و  هدش  ریپ  متفگ  هچ ؟
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مرادن يراک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  اب  نم  متفگ : مالسلاامهیلع  رفعج  نبا  یسوم  هدرک  هراشا  وت  هب  يا  هدرک  هک  راک  نیا  هب 
تیدحا دنوادخ  هحفص 48 ] [ . ] 42  ] متشک یم  ار  وت  هتبلا  وت  تبحص  نسح  دوبن  هاگره  تدوخ  زا  ار  اهفرح  نیا  نک  كرت  تفگ :

ملظ هک  اهنآ  هب  یلیم  كدـنا  ینعی  [ 43  ] رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  و ال  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  رد  زین  هتمظع  تلج 
دراد و تسود  ار  ملاظ  ناسنا  هک  دسرب  اجک  دـنیوگ  ار  ندرک  لیم  كدـنا  نوکر : .دـسرب  امـش  رب  شتآ  هک  نیا  ات  دـیئامنن  دـندرک 

ملاظ یقیقح  قادصم  صخاش و  درف  هک  دسر  اجک  هدش  رداص  ملظ  يو  زا  هک  دیوگ  ار  یـسک  هفیرـش  هیآ ي  دهاوخب و  ار  وا  ياقب 
.دیجم نآرق  ریسافت  هب  دوش  عوجر  درک  شغ  دینش  ار  هیآ  نیا  یتقو  ناگرزب  زا  یکی  هک  دوب  تهج  نیا  هب  دشاب و 

زور هد  فرظ  رد  ماما  روضح  هب  ناریخ  یبایفرش 

هراشا

هللا مالس  يداه  ماما  رضحم  مدش  بایفرش  دیوگ : یطابسا  ناریخ  زا  اشو  زا  هدرک  لقن  ادنـسم  [ 44  ] داشرا رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیش 
متـشاذگ و تیفاع  لاح  رد  ار  وا  موش  وت  يادـف  مدرک  ضرع  ؟ تسا يربخ  هچ  وت  شیپ  هفیلخ  قثاو  زا  دومرف : نم  هب  هنیدـم  رد  هیلع 
وا هب  مدـهع  مدرم  همه  زا  نم  مدرک : ضرع  تـسا  هدرم  وا  دـنیوگ  یم  هنیدـم  لـها  دوـمرف : مدـمآ  وا  دزن  زا  هـک  تـسا  زور  هد  نـم 

متـسناد دومرف  ار  مالک  نیا  نوچ  تسا  هدرم  قثاو  هک  دـنیوگ  یم  مدرم  دومرف : تسا  رتشیب  وا  لاـح  هب  معـالطا  ینعی  تسا  رتکیدزن 
هحفص 49] نادنز [  رد  لاح  نیرتدب  هب  مدرک  ضرع  درک ؟ هچ  رفعج  دومرف : سپ  .هدومرف  هدارا  ار  دوخ  مدرم  زا  هک 
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مدرک ضرع  درک ؟ هچ  [ 45  ] تایز نبا  : دومرف سپ  دوب ، دـهاوخ  یهاش  تنطلـس و  ینعی  رما  بحاص  وا  اـنامه  دومرف : دوب  سوبحم 
دعب دـش و  تکاـس  يردـق  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ  دوب ، دـهاوخ  موش  وا  رب  وا  تساـیر  دومرف : دوب  وا  رما  رما  وا و  تسد  هب  مدرم  رما 
هتشک تایز  نبا  تسشن و  وا  ياج  هب  لکوتم  رفعج  درم و  قثاو ، ناریخ ، يا  تسین ، هراچ  یهلا  ماکحا  هللا و  ریداقم  ءارجا  زا  دومرف :

حیحـص و هیـضق ي  نیا  زا  .زور  شـش  هب  وت  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دومرف : موش ؟ تیادـف  عیاقو  نیا  دـش  عقاو  یک  مدرک : ضرع  دـش 
: دوش یم  هدافتـسا  دـنا  هدرک  لقن  زین  همهم  رداصم  رگید و  هربتعم ي  بتک  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  داشرا  باتک  زا  ریغ  رد  هک  تسرد 

دنا هدرک  یم  یط  ار  قارع  ياهناتسرهش  هنیدم و  نایم  خسرف  داتشه  دصیس و  بیرق  ینالوط  تفاسم  نآ  هب  هار  زور  هد  فرظ  رد  هک 
هتـشاذگ و تمالـس  قارع  رد  ار  قثاو  لبق ، زور  هد  هتفگ  ناریخ  هک  تسا  هدوب  اهنامز  نآ  رد  يداع  هحفـص 50 ] لمع [  کی  نیا  و 
رب هک  یتروص  رد  هدش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  ماما  رونا  روضح  هب  هنیدـم  رد  هدرک و  یط  ار  هار  زور  هد  فرظ  رد  ما و  هدـش  جراخ 

دـیامن و تکرح  يروف  قثاو  اب  تاقالم  درجم  هب  تسا  دـیعب  نوچ  دراد  یطعم  زور  کی  القا  قثاو  اب  تاقالم  زا  سپ  تداـع  بسح 
هیلع ماما  راونا  روضح  هب  فرـشت  يارب  ایهم  هدش  دراو  رفـس  زا  هک  دراد  مزال  رتمک  ای  زور و  کی  القا  زاب  هنیدم  هب  دورو  زا  دـعب  زین 

.دشاب مالسلا 

کلام ندمآ  مک و  تدم  فرظ  رد  قارع  هب  ماش  زا  تفر  دمآ و  دهاوش  زا 

هراشا

ماش زا  تکرح  تعرسرب  هاوگ  هک  یخیرات  يایاضق  زا 
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هب هیلع  هللا  ناوضر  یعخن  رتشا  کلام  ندـمآ  زا  ترابع  دـندمآ  یم  هفوک  قارع و  هب  نارود  نآ  رد  زور  هدزاود  ای  هد و  فرظ  رد  و 
.تسا هفوک 

دش تفالخ  روما  یگتفشآرب  ثعاب  نامثع 

داد و رارق  شیوخ  نادـنواشیوخ  براقا و  زا  ماش  هفوک و  رد  یمالـسا  دالب  رد  ار  دوخ  تالو  لامع و  يوما  ناـفع  نب  ناـمثع  نوچ 
هیور ي شور و  فالخ  دومن و  راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  هیما  ینب  درک و  زاـغآ  شیوخ  راـگزور  رد  ار  دوخ  راـجنهان  راـتفر  هیور و 

هرساکا شور  رادرک و  راتفر و  دیدرگ و  ضوع  یلک  هب  هیواعم  راگزور  رد  يو  زا  دعب  دش و  عورـش  وا  نارود  رد  یمالـسا  تفالخ 
قباـطم هن  تنـس و  لـها  مارم  کلـسم و  قـفاوم  هن  هفیلخ  نییعت  زرط  زا  داد و  جاور  مالـسا  رد  هیواـعم  ار  مور  هرـصایق ي  ناریا و  ي 

يزور و هریت  هب  زورما  ات  ار  نیملـسم  تشاذـگن و  یقاب  يراـثآ  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هعیـش ي  قح  بهذـم 
.داتفا هحفـص 51 ] میهاوخ [  رود  ضرغ  زا  راچان  هب  دوش  هداد  حرـش  رگا  هک  تسامرف  مکح  زین  زورما  ات  وا  شور  دناشن و  یتخبدـب 

زا دـعب  دـنام  یقاب  مالـسا  ملاع  رد  هشیمه  يارب  نآ  رثا  هک  دـیدرگ  مالـسا  رد  اهیراکبارخ  اهبوشآ و  اه و  هنتف  همه  نآ  ثعب  ناـمثع 
هقح ي تفالخ  لاس  دنچ  نامه  ندمآ  راک  يور  اب  یمالـسا  یعقاو  تلادع  قح و  تموکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ماوقا و زا  کی  چیه  ار  تموکح  نآ  ریظن  ایند  رد  دش و  یمالسا  تموکح  زا  هنومن ي  هک  دوب  هیلع  هللا  مالس  یلع  نینمؤملاریمأ  ماما 

هصاخ نیملسم و  ار  راختفا  نآ  دهدب و  دناوت  یمن  ناشن  لاح  ات  ملاع  للم 
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قح تموکح  هیلع  هللا  مالس  نیدحوملا  یلوم  تسد  هب  دنا  هتسناوت  هک  دنا  هدرب  تلادع  همسجم ي  قح و  هب  ماما  نآ  نیعبات  هعیش و 
روهظ اب  یبیغ و  تسد  هب  هرخالاب  دنتسه و  تموکح  زرط  نآ  يوزرآ  رد  هشیمه  هعیش  نیملسم و  دنروآ و  راک  يور  یعقاو  لدع  و 

هلود یف  کیلا  بغرن  انا  مهللا  .دروآ  دنهاوخ  دوجو  هب  ایند  رد  ار  یعقاو  تلادع  نآ  هادف  انحاورا  هللااهیقب  ترـضح  نآ  دنزرف  هناگی 
فالخ رب  هک  يو  لاـمعا  زا  ماـش و  رد  هیواـعم  طلـست  زا  مدرم  [ . 46  ] خـلا هلها  قافنلا و  اهب  لذـت  هلها و  مالـسالا و  اـهبزعت  همیرک 

یم يو  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هحفص 52 ] ربمغیپ [  هباحص ي  ناگرزب  زا  يراصنا  تماص  نب  هدابع  دومن و  یم  راتفر  مالسا  نیناوق 
صاع نب  دیعس  تسد  زا  و  [ 47  ] تفرگ یم  هدروخ  يو  رب  لمع  نآ  زا  درک  یم  قشمد  دراو  جراخ  زا  هک  رمخ  ياـهراب  دـیروش و 
نادرم نیرتگرزب  نیرتزراب و  زا  یعمج  دندوب و  گنتلد  تیاهن  رد  قساف  دیلو  لامعا  زا  يو  زا  لبق  دـندمآ و  هوتـسب  هفوک  رد  يوما 

نب تباث  هعـصعص و  شردارب  ناحوص و  نب  دـیز  یعازخ و  قمح  نب  ورمع  دایز و  نب  لـیمک  یعخن و  رتشا  کـلام  دـننام  نیملـسم 
رد یتدـم  دنداتـسرف و  هیواعم  دزن  ماش  هب  نامثع  رما  هب  ار  اهنآ  یهاگ  دـندومن و  اهـضارتعا  دیعـس  رب  رگید  یعمج  ینادـمه و  سیق 

تقو و چیه  نامیا  اب  نادرمدازآ  نآ  دنتـشادهگن و  دوب  ناماس  نآ  رد  نامثع  مکاح  هک  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  دزن  صمح ) )
مایق اراکشآ  اهیئوگ و  قح  دوخ و  ياهضارتعا  زا  تالو  نآ  زا  مادک  چیه  دزن  رد  نامز و  چیه  رد 
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راهظا و ءالم  رب  ار  نامثع  رادرک  یب  راتفر  راجنهان و  لامعا  دـندرک و  یمن  يراددوخ  اهمکاح  داسفا  اهیلا و  نایغط و  ملظ و  هیلع  رب 
دنتساوخ یم  دوب و  نایرج  رد  كاپ  نادرم  نآ  تانایب  زا  ضارتعا  لیس  هتخاس و  اراکشآ  هدیـشک و  اهنآ  يور  رب  ریفکت  بوچ  ینلع 

يو و شود  رب  ناورم  ندـش  راوس  اب  نامثع  هک  یناـقفخ  دـنرادهگن و  ناراکمتـس  لاـمعا  رب  ضارتعا  رد  ار  یمالـسا  یعقاو  يدازآ 
.دوش هتسکش  دندوب  هحفص 53 ] هدرک [  داجیا  هفوک  رد  اصوصخ  یمالسا  دالب  رد  يو  تالو 

صمح زا  هفوک  هب  رتشا  کلام  ندمآ 

مدرم زا  دش  یلاخ  يو  دوجو  ثول  زا  هفوک  نوچ  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دیعس  نامثع  ای  و  [ 48  ] دندنار ار  صاع  نب  دیعس  هفوک  مدرم 
ار ناشدوخ  دنناوتب  رتدوز  هچ  ره  هک  دنداد  ربخ  نارگید  رتشا و  کلام  زا  دندوب  صمح )  ) ماش رد  نادرمدار  زا  هک  یئاهنآ  هب  هفوک 
زا رتشیب  دـیناسر و  هفوک  هب  ار  دوخ  رتشا  کلام  یمالـسا  درمدازآ  هناگی  رتدوز  اهنآ  همه ي  زا  دـنناسرب و  هفوک  هب  تاقوا  عرـسا  رد 
هب یصوصخم  ياج  مامت  تعاجش  تداشر و  اب  هفوک  مظعا  دجسم  برد  بنج  رد  هعمج  زور  کلام  هک  دیـشکن  لوط  زور  هدزاود 
یب چوپ و  ياهفرح  رب  داد و  یم  همادا  هفوک  مکاح  صاع  نب  دیعـس  هیلع  رب  دوخ  نیـشتآ  تانایب  تاـغیلبت و  هب  دوب و  هداد  رارق  دوخ 
لمع هلحرم ي  زگره  دوب و  هداد  اهدیون  هدـعو و  دوب و  هدروآ  نابز  هب  دوخ  تارکاذـم  تارواحم و  رد  البق  هک  يو  یلاخوت  زغم و 

دیسر هفوک  هب  دیعس  تشگرب  ربخ  نوچ  .دومن و  یم  اویش  قطن  هداشگ و  داقتنا  رب  نابز  درک و  یم  هراشا  دوب  هدیشوپن  دوخ  هب 
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عنام المع  دیعس  دورو  زا  دندمآرد و  تکرح  هب  هیساق  یکیدزن  هعرج  هب  وا  ناناتـسادمه  نارای  رتشا و  کلام  دندش  رادربخ  مدرم  و 
تسا روطسم  هحفص 54 ] خیراوت [  رد  ایاضق  نآ  لیصفت  هچنانچ  دندینادرگرب  نامثع  شدوخ  ماما  دزن  ارـساخ  ابئاخ و  ار  وا  دندش و 

[ . 49]

هنیدم زا  يداه  ماما  هب  همثره  نب  ییحی  نداد  تکرح 

هراشا

: دیوگ [ 51  ] همثره نب  ییحی  زا  هدرک  لـقن  [ ( 50  ] حئارجلا جئارخلا و   ) سیفن باتک  رد  هر )  ) يدنوار نیدـلا  بطق  هیقف  ماما  خـیش 
مزاع ارحـص  قیرط  زا  اجنآ  زا  هحفـص 55 ] هتفر و [  هفوک  هب  رفن  دصیـس  یهارمه  اب  تفگ : نم  هب  هدـناوخ و  دوخ  شیپ  لـکوتم  ارم 

هب ار  دوخ  نتفر  نایرج  همثره  نب  ییحی  .نک  رضاح  نم  شیپ  لیلجت  مارتحا و  مارکا و  اب  ار  هیلع  هللا  مالـس  يداه  ماما  شاب و  هنیدم 
رفس يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : هدرک و  لقن  الیصفت  ار  نآ  هتـسویپ  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یتمارک  هداد و  حرـش  هنیدم 
نم دومن و  هیهت  دومرف  رما  طایخ  هب  دوبن  زومت  هاـم  رد  زاـجح  ياـمرگ  ناتـسبات و  لـصف  بساـنم  هک  یئاهـسابل  شناـهارمه  دوخ و 

هچ يارب  ار  اهـسابل  نیا  وا  تسا  هار  زور  هد  قارع  ام و  نایم  هک  متفگ  یم  دوخ  لد  رد  مدرک و  یم  ترـضح  نآ  راک  نیا  زا  بجعت 
هب راک  هتـشگ و  نشور  يو  هب  اهـسابل  نآ  هیهت ي  تلع  هدش و  دیدش  يامرـس  ناراب و  راچد  هار  ضرع  رد  نآ  زا  دعب  دهاوخ و  یم 

باتک هب  دشاب  هیـضق  نآ  لیـصفت  بلاط  یـسک  رگا  تسا  هدیدرگ  رختفم  هعیـش  بهذم  لوبق  هب  همثره  نب  ییحی  هک  هدیـسر  یئاج 
ییحی مالک  زا  یخیرات  هیضق ي  نیا  زا  [ . 52  ] دنک عوجر  جئارخ 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


زور هد  هب  ار  هار  همه  نیا  ءارماس  قارع و  ات  هرونم  هنیدـم ي  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا )  هار  زور  هد  قارع  ام و  ناـیم  : ) دـیوگ هک 
 ] هدرک لقن  همغلا  فشک  رد  هر )  ) يدـنوار نیدـلا  بطق  زا  ار  هیـضق  نیا  زین  هر )  ) یلبرا دـنا و  هدرک  یم  یط  نامز  نآ  يداع  روطب 

[ . 53  ] تسا هحفص 56 ]

رکبوبا نامز  رد  مور  اب  نیملسم  گنج 

هراشا

غلاب رتدایز و  ناشرکشل  دارفا  رتشیب و  نایمور  يورین  دنتخادرپ  گنج  هب  مور  اب  نیملسم  هک  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  تفالخ  نارود  رد 
لاح نیا  اب  دارفا  ترثک  اب  هن  دنتخادرپ  یم  گنج  هب  نمشد  اب  نامیا  يورین  اب  هشیمه  هک  اهناملسم  دوب  رفن  رازه  لهچ  تسیود و  هب 

کمک هدـمآ و  دادمتـسا  ماقم  هب  هنیدـم  رد  رکبوبا  زا  گـنج  ههبج ي  زا  دـنراین  نمـشد  لـباقم  رد  تمواـقم  باـت  هک  نیا  لاـمحا 
تـشون دلاخ  هب  دوب  نایناریا  اب  گنج  رد  قارع  رد  هتـشذگ و  ناریا  زرم  زا  هثراح  نب  ینثم  اب  هک  دیلو  نب  دلاخ  هب  رکبوبا  دنتـساوخ 

رد ینثم  اب  ار  یعمج  هدرک  تمسق  ود  دندوب  قارع  رد  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحص ي  نیملـسم و  رکـشل  هک 
اب دلاخ  هک  تسا  فالتخا  دروم  اجنیا  رد  .دباتشب  نیملسم  کمک  هب  هدیناسر و  مور  گنج  هب  شدوخ  اب  ار  یتمسق  هتشاذگ و  قارع 

گنج تاماش و  فرط  هب  ور  هدرک و  تکرح  قارع  زا  رارج  رکشل  اب  رفن  رازه  شش  ای  رازه  هن  ای  دصناپ  ای  دصـشش  ای  رفن  دصتـشه 
كدنارد هدرک و  تفاسم  یط  اسرف  تقاط  تمحز  اب  دلاخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لماک  خیرات  رد  ریثا  نبا  تارابع  زا  .تشاذگ  مور 

هتفاتش و نیملسم  کمک  هب  تدم 
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هحفص 57] .تسا [  هدش  حتاف  اج  همه 

دش رضاح  ههبج  رد  هزور  تشهب  دلاخ  هک  یبوقعی  حیرصت 

رد هداد و  همادا  دوخ  ریس  هب  تیعمج  رکشل و  همه  نآ  اب  دیلو  نب  دلاخ  هک  هدرک  حیرصت  دوخ  خیرات  رد  هر )  ) یبوقعی حضاو  نبا  و 
هزافملا هیربلا و  یف  راس  ادـلاخ  نا  لیقف  دـیوگ : هچناـنچ  دـیناسر  مور  اـب  گـنج  ههبج ي  رد  نیملـسم  هب  ار  دوخ  زور  تشه  فرظ 

کلذ لک  یف  هبعص  نیدانجاب  تاعقو  مورلا  نیب  مهنیب و  تناک  نیطسلف و  نم  نیدانجا ) يرصب و   ) اوحتتفاف مهافا  یتح و  مایا  هینامث 
اب تفاتـش  یم  نیملـسم  کـمک  هب  هک  عقوم  نآ  رد  دـلاخ  هک  دوش  روـصت  دـیاش  [ . 54  ] نیملـسملل هبقاـعلا  نوـکت  مورلا و  هللا  مزهی 
ار ینالوط  تفاسم  نآ  یط  هاتوک  تدـم  نآ  رد  ناوتن  يداع  روطب  یلو  دـناسرب  نیملـسم  هب  ار  دوخ  هتـساوخ  رتمامت  هچ  ره  تعرس 

.دومن

اج یب  روصت 

تفاسم نآ  یط  دیآ  یم  تسد  هب  یبوخ  هب  هدرک  طبض  خیرات  هک  يرگید  ثداوح  عیاقو و  نئارق و  زا  اریز  تساج  یب  روصت  نیا  و 
يداع رما  کی  زور  تشه  تدم  رد  دومن  یم  رتدایز  تعرس  رد  باتش  رتشیب و  هلجع ي  دلاخ  دننام  یـسک  رگا  ای  زور  هد  تدم  رد 

.تسا هدوب  نامز  نآ  رد 

هفوک رد  ار  برع  ءاسؤر  دایز  نبا  ندرک  ینادنز 

نیمه دناسرب  گنج  ههبج ي  رد  نیملسم  هب  ار  دوخ  هتساوخ  یم  رتمامت  هچ  ره  تعرس  اب  هتشاد و  باتـش  دلاخ  رگا  نیا  زا  هتـشذگ 
دوجو دـنناسرب  ماش  هب  ار  هحفص 58 ] مالـسلا [  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  دندوب  رومأم  هک  یئاهنآ  رد  ریـس  رد  تعرـس  باتش و 

نبا دـنناسرب و  ماش  هب  ار  اهنآ  دـنا  هتـساوخ  رتدوز  هچ  ره  مدرم  بالقنا  ماـیق و  سرت  زا  هداد و  تکرح  اـه  ههاریب  زا  بلغا  تشاد و 
هدرک سبح  دوخ  فوخم  ياهنادـنز  رد  ار  برع  لئابق  ءاسؤر  خویـش و  نوچ  درادـهگن  هفوک  رد  رتدایز  ار  اهنآ  تسناوت  یمن  دایز 

تشاد و باتـش  اهنآ  هب  نداد  تکرح  رد  اذل  دش و  یم  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  هفوک  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندنام  دوب و 
یناتسرهش نیدلاهبه  یلعدمحم  دیس  ریهـش  همالع ي  هچنانچ  دیناسر  ماش  هب  رفـص  هام  لئاوا  رد  هداد  تکرح  رتدوز  هچ  ره  ار  اهنآ 

اهنآ ناـجیه  مدرم و  بـالقنا  زا  تسناوـتن  داـیز  نـبا  هجیتـن  رد  هچناـنچ  [ . 55  ] تسا هدرک  حیرـصت  عوـضوم  نیا  هب  هرـس ) سدـق  )
هدرک و زورب  ینیـسح  تضهن  راـثآ  زور  هب  زور  دـمآ و  شیپ  هللا  همحر  یفقث  راـتخم  جورخ  نیباوـت و  هیـضق ي  دـنک و  يریگوـلج 

لـسن راـگزور  زا  راـمد  تشگ و  لزلزتم  دوب  نید  ساـبل  رد  رهاـظ  رد  مالـسا و  دـض  رب  شـساسا  هک  نایفـس  یبا  لآ  تلود  ناـکرا 
نایفسوبا
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.تسا نامه  امومع  راگزور  رد  اهملاظ  راک  رخآ  هچنانچ  دمآرد 

دنا هدرک  رکذ  هفیعض  بتک  رد  هک  ییاهگرب  خاش و 

ضایر اه و  هزاـت  هفحت ي  باـتک  اـهاکبلا و  نزخم  اـهبئاصملارحب و  دـننام  هفیعـض  بتک  یـضعب  رد  هچنآ  دوش  یم  مولعم  اـجنیا  زا 
هک يریـسم  نآ  زا  ماش  ات  قارع  زا  هار  ضرع  رد  توبن  نادـناخ  ءارـسا  تـالاوحا  يارب  هحفـص 59 ] اهنآ [  رئاظن  لاثما و  اهـسدقلا و 

همالع شیامرف  هب  هدوزفا و  اهگرب  خاش و  هدیـشارت و  زارد  رود و  تایاکح  ایاضق و  ینالوط و  ياهناتـساد  دـنا  هدرب  ار  اهنآ  ناوراک 
غورد تایلعج و  بیذاـکا و  هنوگره  اـب  هک  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  یمالـسا  تما  نیا  رد  دوهی  دوملت )  ) دـننام هر )  ) يرون ثدـحم  ي 
هکلب هدوبن  نانئمطا  دامتعا و  دروم  الصا  دنا  هدرک  یناوخ  هصق  هدومن و  یشارت  ناتـساد  هدرک و  رپ  اه  هناسفأ  هروطـسأ و  اهیزادرپ و 

زا هار  نیب  ياهرهش  زا  یضعب  رد  تیب  لها  ءارسا  هک  هداد  شراگن  هفیعض  بتک  یضعب  رد  اه  یـضعب  هچنانچ  دشاب  یمن  ءانتعا  لباق 
فقوت زور  هس  نیا  رگا  دـنا و  هدومن  فقوت  زور  هس  ماش  یکیدزن  رد  هدرک و  تماقا  هتفه  کـی  زور و  هس  زور و  ود  ماـش  اـت  هفوک 

یم رطس  ود  هلـصاف  هب  هک  تساجنیا  روآ  تفگـش  درادن و  ماش  زا  تلاسر  نادناخ  نتـشگرب  رتدوز  اب  تافانم  زاب  دشاب  دامتعا  دروم 
چوپ اهفرح  نیا  همه  دزاس ؟ یم  روطچ  اهرهش  رد  فقوت  اب  ندرب  اه  ههاریب  زا  سرت  هلجع و  اب  دنا  هدرب  ههاریب  زا  ار  ءارسا  هک  دسیون 

.تسا تایلعج  و 

هفیعض بتک  تایلقن  زا  داقتنا 

رد  ) ای و  مدید ) یخیرات   ) رد دنـسیون  یم  دننک  رکذ  ار  باتک  مسا  هک  نیا  نودب  اهباتک  نآ  لاثما  رد  تسا  بجعت  یـسب  ياج  اعقاو 
یباتک مسا  ای  مدید و  یلتقم  نالف  رد  ای  و  دنا ) هدروآ  خیرات  رد   ) ای و  هدش ) لقن   ) ای و  مدینش ) یصخش  زا   ) ای و  مدناوخ ) یباتک 
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زا تایلقن  لیبق  نیا  لاثما  اضرف  نالفلاهفحت )  ) ای الثم  ینالفلا ) ریمازم   ) دننام تسا  هدینـش  هن  هدـید و  ار  نآ  یـسک  هن  هک  درب  یم  ار 
.تسین دامتعا  لباق  تسا  فلؤملا  هحفص 60 ] لوهجم [  تایلعج و  زا  رپ  هک  اهباتک  هنوگ  نآ 

يرون ثدحم  تاهبش  ندرک  هدنز  هعیش و  ملاع  هب  هفیعض  باتک  نابحاص  تامدص 

رابتعا و دروم  قیقحت  لها  نادنمـشناد و  ءاـملع و  دزن  اـهنآ  تاـیلقن  اـهباتک و  هنوگ  نآ  هک  تسا  مولعم  شناد  ملع و  لـها  دزن  هتبلا 
تسا مدرم  تسد  رد  العف  هک  ار  فنخم  یبا  لتقم  هتشاذگن و  ربتعمریغ  ربتعم و  باتک  نایم  قرف  هک  دشاب  یـسک  رگم  تسین  دامتعا 
لاثما هداد و  رارق  دوخ  لقن  ردصم  تسا  دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و  رایـسب  بتک  زا  هک  ار  ینئارفـسا  لتقم  ای  تسا و  تالوعجم  زا  و 

هب بوخ  ینالوط  ياهبـش  رد  یمرگرـس  يارب  دـناسرب و  شورف  هب  هدرک  فیلأت  یباتک  دروآ و  رامـشب  دوخ  لقن  كرادـم  زا  ار  اهنآ 
زاب اریخا  هچنانچ  تسا  رتهب  باوخ  همدـقم ي  يارب  دوش  هعلاطم  رگا  شباتک  اب  بساـنمان  ياهـسکع  ياـشامت  اـب  هک  دروخ  یم  درد 

بیذاکالا تایلعجلا و  رحب  هک  بئاصملا  رحب  ءاکبلا و  حـیتافم  باتک  لاثما  دـهد  یمن  ربتعم  زا  ار  فیعـض  باتک  زیمت  هک  یـصخش 
لاثما رد  .دیامن  هدنز  هتساوخ  ار  هر )  ) يرون ثدحم  تاهبش  هداد و  رارق  دوخ  تایلقن  ردصم  ار  اهنآ  لاثما  ینئارفسا و  لتقم  تسا و 

عمج يربـنم  ياـهراتفگ  هیهت ي  هدرک و  تسرد  يربـنم  بلاـطم  نارگید  شدوـخ و  يارب  هتـساوخ  شفلؤـم  بئاـصملا  رحب  باـتک 
هدرکن و ءانتعا  دـنک  یم  لقن  دنتـسم  ردـصم و  كردـم و  مادـک  زا  اجک و  زا  بلاطم و  یتسرداـن  یتسرد و  رب  اذـل  دـیامن و  يروآ 

ره فیلأت  فلؤملا و  لوهجم  باتک  ره  هب  هدادن و  تیمها 
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رد یضایب و  رد  هدروآ و  تسد  هب  یگنج  رد  هدناوخ و  هتـشون ي  رد  هچنآ  هدیـسر و  شرظن  هب  هچ  ره  هدز و  گنچ  لهاج  لهاان و 
یبلاطم ضرغ  .تسا  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  راگزور  هحفـص ي  رد  دوخ  فیلأت  رد  لـقن و  ار  اـهنآ  یماـمت  هتفاـی  یباـتک  تشپ 

تـسد هب  ددرگ و  مهارف  گنن  راع و  بابـسا  تناـها و  هعیـش  هحفـص 61 ] ملاـع [  هب  هچرگ  دـنامب  راـگدای  هب  يو  زا  دـیآ و  مهارف 
بترتم يرمث  نادـجواب  هدـیمهف ي  صاخـشا  ناسنا و  يارب  رثأت  فسأت و  زا  ریغ  هک  دنـشاب  هداد  نمـشد  تسد  هب  حالـس  ناـشدوخ 

قرو رد  ار  یبلطم  ره  هچ و  ره  هک  دننک  یم  لایخ  اهکلسم  يرابخا  زا  یـضعب  دننام  یعمج  هک  تسا  تفگـش  یـسب  ياج  .تسین و 
رب دامتعا  بجوم  دوش و  یم  بلطم  نآ  رابتعا  ثعاب  داد  شراگن  فیلأت  مان  هب  یقاروا  رد  ینادان  لهاج و  ره  دـش و  هتـشون  هراـپ ي 

هدرک فیلأت  یباتک  هدومن و  دامتعا  اهباتک  نآ  لاثما  هب  دنتسه و  رضاح  رـصع  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رتشیب  بجعت  ددرگ و  یم  نآ 
.دشاب یم  شتایلقن  ردصم  اهباتک  هنوگ  نآ  و 

یبطخ راونالا  تارمث  حیرش و  ياوتف  رد  تاقیقحت 

رد لبق  يدـنچ  رد  مهد : شراگن  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  اجنیا  رد  مهاوخ  یم  ار  هصق ي  کنیا  نتـشیوخ  ياعدا  نیا  رب  لاـثم  يارب 
دجـسم هتفه ي  ياهبـش  ياـهربنم  زا  یکی  رد  دـش  یم  یعاـمتجا  روما  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  یتاداـقتنا  ینید و  تارکاذـم  ياـنثا 

لتقلا بجاو  رب  یـضاق  حیرـش  نداد  اوتف  عوضوم  رد  عبتت  عالطا و  لـها  ناـیاقآ  زا  رگا  مدرک  راـهظا  ربنم  يـالاب  زیربت  رد  نابعـش ) )
تسد هب  یکردم  دراد  مامت  ترهش  اهناوخ  هضور  هنسلا ي  رد  روهشم و  هاوفا  رد  هک  هیلع  هللا  مالس  ءادهشلادیس  ترضح  ندوب 
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ارم رکـشت  تابجوم  هک  دـنیامن  علطم  ار  بناج  نیا  دـنا  هدـید  هتفای و  دـشاب  كردـم  دامتعا و  دروم  هک  یباـتک  رد  دنـشاب و  هدروآ 
زا سپ  تساجنآ  روآ  بجعت  دماین  تسد  هب  یـسک  فرط  زا  یعالطا  اهتدم  ات  دشن و  ادیپ  یـسک  زا  یغارـس  ادبا  دـنا  هدروآ  مهارف 
غاب هچوک  هلحم ي  رد  هک  یبیطخ  دمحم  ازریم  اقآ  موحرم  هحفص 62 ] فیلأت [  راونالا  تارمث  باتک  تارابع  یصخش  مدید  اهتدم 

یـصخش تشاد و  یتسود  طاـبترا و  بناـجنیا  اـب  دوب و  لوغـشم  يزازب  لغـش  هب  زیربت  یفـص  رازاـب  رد  درک و  یم  يزامنـشیپ  زیربت 
فیلأت روکذم  مان  هب  هک  یباتک  دلج  هس  اریخا  تشون و  یمن  يزیچ  قیقحت  يور  زا  یلو  دوب  تقادـص  رد  تباث  يوقتاب و  نیدـتم و 

لقن ردصم  كردم و  ار  اهباتک  نآ  هدومن و  لقن  شباتک  نآ  رد  هتفای  هدید و  هچ  ره  باتک  ره  رد  یلو  هدرک  رشتنم  عبط و  هدومن و 
هدنب شیپ  هتشون  ار  نآ  هدرک  لقن  ار  هحفص 64 ] حیرش [  ياوتف  هیضق ي  رگید  یباتک  زا  [ 56  ] باتک نآ  یقرواپ  رد  هداد  رارق  دوخ 
ياـقآ يا  متفگ : دوزفا  مـتریح  رب  تریح  مدـش و  تفگـش  رد  رایـسب  ما  هدرک  ادـیپ  دـیتساوخ  یم  اـقباس  هـچنآ  كردـم  هـک  هدروآ 

هدرک فیلأت  ار  نآ  یسک  زورید  هک  یباتک  هتـشون ي  هن  مروایب  تسد  هب  مهاوخ  یم  ار  عوضوم  نیا  ردصم  كردم و  هدنب  عالطااب ،
هک یباتک  هن  دـیآ  رامـشب  رداـصم  زا  هک  دـشاب  یباـتک  مهاوخ  یم  مناد و  یم  ار  وا  تاـمولعم  هزادـناو  مسانـش  یم  ـالماک  ار  وا  هک 

پاچ هک  دیا  هدید  یقاروا  رد  نوچ  امـش  رظن  رد  یلو  دیامن  نشور  ار  دوخ  لقن  ردصم  رگم  دوش  عقاو  كردم  دـناوت  یمن  شدوخ 
تروص هب  هدش و 
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یـسررب و نودب  هک  یئاهنآ  عبتت و  قیقحت و  لها  سوماق  رد  اما  داد  رارق  دنتـسم  ردصم و  ار  نآ  درک و  دامتعا  دیاب  هدـمآرد  یباتک 
هحفص 65] .درادن [  شزرا  يزیشپ  ردقب  دروخ و  یمن  درد  هب  اه  هتشون  نیا  دننک  یمن  دامتعا  یبلطم  هب  بیقنت  تقد و 

تاهبش رادفرط  تاهبش  در 

تـسا نکمم  هتفگ : دیامن  ذاختا  دوخ  رب  لیلد  ناونع  هب  هار  هیهاو  تاهبـش  نآ  زاب  هتـساوخ  هدرک و  تاهبـش  زا  يرادفرط  هک  یـسک 
هب اهنآ  نتفر  اما  دنشاب  هتفر  زور  تشه  تدم  هب  هتـشذگ  نورق  رد  اهکیپ  بیلـص و  بارعا  یلماع و  نیما  دیـس  نامز  رد  لیقع  برع 
ای زامج و  نارتش  اب  بکرم  رظن  زا  مه  دنا و  هدوب  هدیزرو  یمـسج  طیارـش  رظن  زا  مه  اهنآ  هک  دشاب  يدیرب  نوناق  اب  يراپاچ و  روط 

هلفاق نکلو  دـنا  هدوب  زهجم  هدوب  لـمع  نیا  هژیو  هک  [ 57  ] یـشعالا حبـص  هتفگ  هب  انب  هک  هدیرب  مد  ياهرطاق  صوصخم و  ياهبـسا 
ماما هینبلا و  فیعـض  نارتخد  تشم  کی  ار  ءارـسا  ناوراک  .تشاد 1 - اهتوافت  دارفا  مک  مجحلا و  لیلق  ياه  هلفاـق  نیا  اـب  تیب  لـها 

صوصخم نابـسا  زامج و  نارتش  یـشاوم  بکارم و  رظن  زا  و  .دندوبن 2 - راگزاس  ریس  تعرـس  اب  داد  یم  لیکـشت  رامیب  ع )  ) داجس
رازه جنپ  هاپس  يارب  دنوش و  یم  رامش  تشگنا  هحفص 66 ] رصع [  ره  رد  اهبکرم  عون  نیا  اریز  دنتشادن  مد  هدیرب  ياهرطاق  راپاچ و 
دوب ناشدوخ  بکارم  تیب  لها  يراوس  ياهلام  یئاهب  لماک  هتفگ ي  هب  دراد و  مزال  هدیزرو  صاخـشا  دش و  یمن  هیهت  زگره  يرفن 

زج دـندوب  هدرک  تراغ  ار  تیب  لها  لاوما  هیلک  اریز  دـندرب  دوخ  نابـسا  نارتش و  اب  ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ءالبرک  زا  ار  اـهنآ  و 
.نایاپراهچ

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 82 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يرگید  زیچ  داعبتـسا  زج  تاهبـش  دییأت  رد  امـش  كرادم  یمامت  دوش  یم  مولعم  دوش  یم  هتفگ  تاهبـش  رادـفرط  نیا  باوج  رد 
زادگناج هثداح ي  عوقو  زا  سپ  نوچ  دوش  یمن  لیلد  داعبتسا  هک  دنا  هتفگ  دنا  هدنار  نخـس  مالک  ملع  رد  هک  اهنآ  دیرادن و  تسد 

ماـش هب  رتدوز  هچ  ره  ار  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  هک  دـندوب  شـالت  رد  هیما  ینب  تلود  نیرومأـم  مدرم  ناـجیه  زا  فوخ  ءـالبرک و 
رد اهنآ  زا  یـضعب  اذل  دنا و  هدـیناسر  ماش  هب  ار  هدرمژپ  ناریـسا  هدـیدغاد و  ناردام  نانز و  نآ  يراپاچ  بکارم  نامه  اب  دـنناسرب و 

رتالاب نآ  زا  هیما  ینب  نایدعت  ملظ و  یلو  دنا  هدوبن  راگزاس  ریـس  تعرـس  اب  هک  نیا  اب  تسا  هدرک  نینج  طقـس  هدـش و  فلت  هار  نیب 
جنپ ءارـسا  هارمه  هک  دیا  هدرک  نیا  هب  کسمت  اجک  زا  امـش  .دروآ  یم  راب  هب  ار  چوپ  تاهبـش  هنوگ  نیا  امـش  لاثما  داعبتـسا  هدوب و 
ماقم رد  هک  هربتعم  لتاقم  لباقم  رد  باتک  نآ  تسا  یفـشاک  ءادهـشلا  هضور  هتـشون ي  امـش  كردم  ردصم و  رگا  دندوب  رفن  رازه 

رفن رازه  جنپ  هک  دراد  عنام  هچ  هوالع  .دنا و  هتشون  رتمک  ار  ءارسا  هارمه  نیرومأم  هربتعم  لتاقم  درادن و  شزرا  تسا  مدقم  ضراعت 
رازه دص  کی  اب  ار  هعیبر  نبا  رماع  ناورم  هک  دـش  لقن  ( 38  ) نیعلاهرق ص بحاص  زا  هچنانچ  هحفص 67 ] دنورب [  دیرب  تعرس  اب 
اهنآ هک  دـسرب  نهذ  هب  تسا  نکمم  الاح  دندیـسر - هفوک  هب  زور  هد  فرظ  رد  داد و  تکرح  راتخم  اب  گـنج  يارب  ماـش  زا  رکـشل 
لوق هب  ار - هینبلا  فیعـض  صاخـشا  ناریـسا  تشم  کـی  یگنج  نادرم  ناـمه  دراد  داعبتـسا  هچ  یلو  دـندوب  یگنج  يراوـس  نادرم 

نوچ دنربب  ناشدوخ  هارمه  تاهبش  رادفرط 
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رادفرط نیا  زا  مهاوخ  یم  اجنیا  رد  و  دنتـشاد ؟ مد  هدیرب  ياهبـسأ  رکـشل  نآ  همه ي  ایآ  دنتـشادن  ندـیناسر  تیذا  رازآ و  زا  یکاب 
دنتشادن دیرب  اب  تکرح  تعرس  بات  دندوب و  هینبلا  فیعض  تلاسر  نادناخ  ءارسا  نارتخد  هک  دیا  هدیمهف  اجک  زا  امـش  دوش  لاوئس 

يوق تداشر و  تعاجش و  .لاحم  لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز  دیا ؟ هدرک  سایق  ناتدوخ  هینبلا ي  فیعض  صاخـشا  هب  ار  اهنآ  ایآ 
زجاع و نانز  هب  ار  اهنآ  تسا  صاخ  ماع و  دز  نابز  احور  امسج و  ثانا  روکذ و  زا  یمـشاه  تلاسر  نادناخ  تماهـش  ندوب و  هینبلا 
هب هار  ضرع  رد  ع )  ) ماما تسین  مولعم  هدوب  ءالبرک  رد  تقو  تحلـصم  يارب  ع )  ) ماما يراـمیب  دـیئامنن و  ساـیق  ناـتدوخ  هراوآ ي 

رمع رخآ  ات  ار  ع )  ) ماما هدش و  جراخ  بدأ  زا  دیراذگب و  رامیب » ماما   » مسا ع )  ) ماما هب  ناکدوک  نانز و  دننام  ای  دشاب  رامیب  زین  ماش 
هکم هب  قارع  زا  تعرس  نآ  اب  ار  جاجح  ع )  ) نینمؤملاریمأ نامز  رد  هک  اهجاحلا  قئاس  ایآ  اهنیا  زا  هتشذگ  .دیرامشب  رامیب  شکرابم 

؟ دندوبن هدوسرف  هحفـص 68 ] نانز [  اهنآ  نایم  هدومزآ و  نادرم  ناش  همه  جاجح  نآ  ایآ  دش  دهاوخ  هداد  حرـش  هچنانچ  دندرب  یم 
یم یط  ار  زاـجح  قارع و  ناـیم  تعرـس  نآ  اـب  روطچ  سپ  دـندوبن ؟ يروـشک  صاخـشا  زا  هدوـب و  يرکـشل  نادرم  زا  جاـجح  نآ 

هدیرب  ) ظفل زا  هک  نیا  .دومرف و  یم  یهن  دوبن و  لدشوخ  ار  نایاپراچ  اهنآ  نتخادنا  تمحز  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  و  دندرک ؟
هدیرب رطاق  مد  رگا  دشاب و  هدیرب  مد  يدیرب  ياهبکرم  هشیمه  دیاب  هک  هداتفا  هابتشا  هب  هدرک و  ءاعدا  یشعالا  حبـص  بحاص  هک  مد )

ءاعدا رگا  اریز  تسا  روآ  هدنخ  رایسب  دنیوگ  یمن  دیرب  اهنآ  هب  دشابن 
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ار اهنآ  مد  هشیمه  دیاب  هک  هتفرگن  مزال  تشذگ  هچنانچ  دشاب  هتـشاد  تحـص  تسین  مولعم  دشاب و  هتـشاد  تحـص  یـشعالا  یحبص 
هدیقع ي هب  درادن  دوش  ینیگنـس  ثعاب  هک  مد  نادنچ  لوا  زا  رتش  هدوب و  لومعم  هدش و  یم  لامعتـسا  دـیرب  رد  زین  ینارتش  دـنربب و 

ياهلام یئاهب  لماک  هتفگ  هب  انب  : ) هتفگ هیهاو  تاهبـش  رادـفرط  .دـنیوگ  دـیرب »  » اهنآ هب  ات  دنـشاب  هدـیرب  زین  ار  نارتش  مد  دـیاب  اـمش 
هیلک اریز  دـندرب  دوخ  نابـسا  نارتش و  اـب  ماـش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ءـالبرک  زا  ار  اـهنآ  دوب و  ناـشدوخ  بکارم  تیب  لـها  يراوس 

باتک دوخ  هب  اذل  و  [ 58  ] مدش تفگـش  رد  خلا  ...يراوس  ياهلام  : » ریبعت زا  نایاپراهچ .) زج  دندوب  هدرک  تراغ  ار  تیب  لها  لاوما 
ار اهلام  هک  اریز  دـنتفر  ماش  هب  دوخ  ناـیاپراهچ  هب  تیب  لـهأ  تاروع  ماـما و  و  : » تسا نیا  شظاـفلا  نیع  دـش  عوجر  یئاـهب  لـماک 
خلا ص 291 ج 2 ط- ....نیعل  رفخم  دندیسر  دیزی  هب  هحفص 69 ] نوچ [  دندوب  هدراذگ  ناشیدب  نایاپراهچ  اما  دندوب  هدرک  تراغ 

نآ رد  هچنآ  لوبق  تسوا و  تادرفتم  زا  تسین و  موـلعم  شیءاـعدا  رد  یئاـهب  لـماک  بحاـص  كردـم  ـالوأ : .ق  1376 ه  لاس : مق 
مایخ تراـغ  عقوم  نآ  رد  هک  تسا  روصتم  اـیآ  اـیناث : .تسین  ققحم  تباـث و  وا  ياـعدا  اریز  تسا  لـمأت  کـش و  دروم  تسا  درفتم 
دیـس دنراذگب ؟ ناشیا  هب  ار  نایاپراهچ  یلو  دننک  تراغ  ار  لاوما  یمامت  ناربخ  یب  ادـخ  زا  ناگدـننک  جارات  نآ  موجه  تارهاط و 
یتـح لوتبلا  ءارهزلا  نیع  هرق  لوسرلا و  لآ  توـیب  بهن  یلع  موـقلا  قباـست  و  دـیامرف : یم  فوـهل  رد  هر )  ) سوواـط نب  دیـس  مظعا 

اهرهظ ص نع  هأرملا  هفحلم  نوعزتنی  اولعج 
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هریغص و هیراج  انأ  طاطسفلا و  انیلع  هماعلا  تلخد  مالسلا :) هیلع  نیـسحلا   ) تنب همطاف  زا  تسا  لقن  یلامأ  باتک  زا  .ادیـص و  83 ط 
رایخالا تاملک  رابخالا و  نم  دافتـسی  امم  و  : ) دـیوگ ءاملع  زا  یـضعب  .نیلاخلخلا  ضفی  لجر  لعجف  بهذ  نم  نالاخلخ  یلجر  یف 

عانقلا و للحلا و  یلحلا و  نهنم  اوذـخأ  مارتحالا و  تاوذ  تاردـخملا  هب  نلمتـشا  ام  ماـیخلا و  یف  اـم  عیمج  اوبهن  مـالظلا  هرفکلا  نا 
هب ور  تراغ  دصق  هب  رکشل  نوچ  هدومرف : هک  تسا  لقن  هرس  سدق  یلماع  رح  خیـش  ریبک  ثدحم  خیـش  لتقم  زا  و  ماثللا .) سابللا و 

رکشل نیا  وگب  تسا  ام  سابل  رویز و  ثاثا و  بابسا و  امش  دوصقم  رگا  هک  داد  دعس  رـسپ  هب  ماغیپ  يربک  بنیز  دندروآ  مرح  مایخ 
هردـخم نآ  سپ  دوش  زارد  نم  ردارب  مرح  بناج  هب  ناـمرحمان  تسد  هحفـص 70 ] هک [  نآ  زا  لبق  میهد  یم  دوخ  ام  دـننکن  هلجع 

بنیز همرکمایلع  دوخ  دـنتخیر  دوخ  زا  ار  همه  هراوشوگ  لاخلخ و  رویز و  سابل و  رداـچ و  یتح  ثاـثا  بابـسا و  ماـمت  درک  مکح 
ار سورعوـن  همطاـف ي  یتـح  نیتاوـخ  رئاـس  نینچمه  درک و  رب  رد  دوـب  باـیثلا  لذرا  عـقاولا  یف  هـک  هراـپ  هراـپ  هـنهک  ساـبل  کـی 

ياهـسابل امامت  تاردخم  روایب  دومرف  مراین  نوریب  تسا  ردپ  راگدای  نیا  همع  درک  ضرع  دوب  ردـپ  زا  راگدای  شوگ  رد  يراوشوگ 
دهاوخ یم  هک  ره  الاح  دومرف  بنیز  همرکمایلع  سپ  دندز  هقلح  مه  رود  هب  يرانک و  رد  دنتفر  دوخ  دنتخیر و  مه  يور  رب  ار  دوخ 

لاخلخ یکی  درب  هراوشوگ  یکی  درب  رداچ  یکی  دنتخیر  هنسرگ  محر  یب  رکشل  تسا  همطاف  یلع و  نارتخد  بابسا  ثاثا و  نآ 
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داـتفا سورعون  همطاـف ي  هراوشوگ ي  هب  شمـشچ  يدرماـن  دنتـسیرگ  یم  ردارب  ردـپ و  يارب  زا  تاردـخم  نآ  درب  رجعم  یکی  درب 
يدرم ار  سورعون  هراوشوگ ي  هک   » شریخأ فرح  نیا  هچ  رگ  دروآ .) نوریب  ار  هراوشوگ  دیرد و  ار  هردخم  نآ  شوگ  دمآ  شیپ 
بنیز دوب  راگدای  ردـپ  زا  شوگ  رد  هراوشوگ ي  ار  سورعون  همطاف ي  هک  لبق  رطـس  هس  ود  لقن  اب  دروآرد » دـیرد و  ار  شـشوگ 
ماـیخ رد  يزیچ  دعـس  نبا  رارج  رکـشل  هک  تسا  لـصاح  ناـنئمطا  ناـسنا  هب  ردـق  نیا  یلو  دزاـس  یمن  دروآ  نوریب  درک  رما  يربـک 

یتح دنا  هدروآ  تارهاط  مایخ  هب  موجه  همیسارس  هتشادن  یکاب  زیچ  چیه  زا  نامیا  یب  نارگمتـس  نآ  هک  یئاج  .دنامب  دنا  هتـشاذگن 
تمصع ناوناب  نارتخد و  شوگ  زا  هراوشوگ  دنا و  هتشادرب  نانآ  رس  زا  هعنقم  تلاسر و  نادناخ  هحفص 71 ] نانز [  شود  زا  هفحلم 

نایاپراهچ و بکارم و  ناربخ  یب  ادخ  زا  نابایب و  نایـشحو  نآ  ایآ  دنا  هدرب  تراغ  هب  هدوب  اه  همیخ  رد  هچ  ره  دـنا و  هدروآ  نوریب 
؟ دومن لوبق  هدرک  رواب  ناوت  یم  ار  ءاعدا  نیا  دننک .؟ یمن  تراغ  ار  اهنآ  هدرک  محرت  هدربن و  تراغ  هب  ار  نادـناخ  نابـسا  نارتشا و 

ماما بکارم  دـیاش  و  درک ، لوبق  ناوتن  ار  نآ  زگره  روجهم و  رابتعا  زا  رود و  لقع  زا  یئاهب  لماک  باتک  بحاص  ءاـعدا  کـش  یب 
تحـص ضرف  رب  نیا  زا  هتـشذگ  .دناسرب و  ماش  هب  رتدوز  ار  اهنآ  هک  دنا  هدراذگ  ناشیا  هب  اذل  دنا و  هدوب  نایاپراهچ  نیرتهب  زا  (ع )

رد هدومزآ  بکارم  زا  اهنآ  نابـسا  نارتشا و  ءالبرک و  رد  تلاسر  نادناخ  بکارم  هک  تسین  کش  ياج  یئاهب  لماک  بحاص  ءاعدا 
تیب لها  هک   » ءاعدا نیا  بحاص  دنا  هدوب  هاگمزر  رد  زات  هکی  رازراک و  نادیم 
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نارتش و زا  نادـناخ  بکارم  هدرک  لایخ  هدومن  رواب  لیدـبت  رییغت و  اب  ار  یئاهب  لماک  مالک  و  دـنا » هتفر  ماش  هب  ناشدوخ  بکارم  اـب 
بابسا و رئاس  دننام  دنا  هدمآ  ءالبرک  هب  هدش  اهنآ  راوس  زاجح  زا  ترضح  نآ  يافواب  نارای  و  ع )  ) ءادهشلادیس هک  یفراعتم  نابـسا 

هارمه هک  یصخش  نآ  هب  تسا  هدوب  تمیقرپ  هسیفن و  ءایـشا  زا  زاتمم و  نابـسا  نارتش و  زا  امامت  دندوب  هدروآ  ناشدوخ  اب  هک  مزاول 
دهدب و شدنزرف  هب  هک  دومرف  اطع  اهبنارگ  ياهـسابل  زا  ددع  جنپ  دش  نمـشد  تسد  رد  راتفرگ  يزرم  رد  شدـنزرف  دوب و  ع )  ) ماما

بکارم نابسا و  نارتشا و  راحب ج 44 ص 394 )  ) تشاد تمیق  رانید  هحفص 72 ] رازه [  کی  اهـسابل  نآ  زا  کی  ره  هک  دوش  دازآ 
هدـیمهف و تاهبـش  رادـفرط  هک  يروط  نآ  هن  هدوب  دـیرب  بکارم  زا  رتهب  هکلب  هدومزآ  زاتمم و  تمیقرپ و  نایاپراهچ  زا  زین  ع )  ) ماما

راک زا  ياهرطاق  زا  هدومن و  روصت  یتاهد  يربراب  ای  يراوس  ياهغالا  زا  ای  هدرک  لایخ  يداع  ياهبکرم  لیبق  زا  ار  ع )  ) ماـما بکارم 
هب قارع  هب  درب و  یمن  فیرشت  یلومعم  يداع  ترفاسم  هب  ع )  ) ءادهشلادیس .تسا  هدرک  اج  یب  روصت  رایسب  هک  تسا  هتـسناد  هداتفا 

ناوناب تشذگرـس  دوب و  ملاع  دش - دهاوخ  زادنا  نینط  دبأ  ات  شیادـص  هک  يرفـس  رفـس - نآ  عقاو  هب  تفر و  یمن  تحایـس  دـصق 
دوب لاح  رهاظ  رد  رهاظ  هب  فلکم  هچ  رگ  دومرف  یم  هیهت  اهنآ  هدنیآ ي  قیال  نابـسا  نارتشا و  تسناد و  یم  هدنیآ  رد  ار  دوخ  مرح 

دوب و راتخم  تشادن و  یعنام  دومرف  یم  لمع  رگا  تمصع  تاردخم  هدنیآ ي  لاح  هب  تبسن  دوخ  تماما  ملع  هب  یلو 
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کی زا  رتشیب  هنیدم  زا  جورخ  رد  دوب و  هدومرف  تکرح  هدومزآ  بکارم  هدـش و  تیبرت  نابـسا  نارتشا و  مامت و  لالج  هاگتـسد و  اب 
نودب ناش  نایاپراهچ  دشاب  هتـشاد  تحـص  هصق  نیا  دنـشاب و  هتفر  ماش  هب  ناشدوخ  بکارم  اب  هک  ضرف  رب  دوب  نارتشا  زا  طقف  دص 

يوس هب  تکرح  زاجح  زا  راوخنوخ  نمشد  اب  فاصم  يارب  تمظع  تکوش و  اب  یتنطلس و  هاگتـسد  اب  هدوبن  يداع  بکارم  زا  کش 
مهوت دنـشاب  هتفرن  رتدوز  هک  هتفرگ  مزال  دـنا  هتفر  ماش  هب  ناشدوخ  بکارم  اب  تیب  لها  رگا  هک  نیا  مهوت  سپ  .تسا  هدـش  ءالبرک 

تیب لـها  نابـسا  نارتـشا و  هک  دوخ  مارم  تاـبثا  رد  مهوتم  هحفـص 73 ] .تسا [  عنم  ضرعم  رد  هجرد  تیاـهن  رد  همزـالم  دـساف و 
سوواط نبا  دیـس  مظعا  دیـس  تیاور  هب  کسمت  دناسرب  ماش  هب  رتدوز  تسناوت  یمن  ار  اهنآ  هدوب و  هدوسرف  هداتفا و  راک  زا  بکارم 

نب دمحم  یبأ  یل  لاق  لاق : مالـسلاامهیلع  دمحم  نب  رفعج  یلا  هدانـساب  حیباصملا  باتک  یف  تیأر  دقل  دیوگ : هدومن و  هرـس  سدـق 
یلع ع )  ) نیسحلا سأر  ءاط و  ریغب و  علضی  ریعب  یلع  ینلمح  لاقف  هل  دیزی  لمح  نع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  یبأ  تلأس  یلع 
باتک رد  مدـید  .حـمرلاب  هسأر  عرق  نیع  اندـحأ  نم  تعمد  نا  حامرلاب  اـنلوخ  اـنفلخ و  هطراـفلا  فکا و  لاـغب و  یلع  اـنتوسن  ملع و 

یلع مردپ  زا  مدرک  لاوئس  تفگ  نم  هب  ع )  ) یلع نب  دمحم  مردپ  دومرف  دناسر  یم  ع )  ) قداص ترضح  هب  ار  تیاور  دنـس  حیباصم 
يالاب مردپ  رهطم  رـس  دندرک و  راوس  دیگنل  یم  هک  يرتش  رب  ارم  دومرف  مردپ  ماش  هب  هفوک  ترفاسم  یگنوگچ  زا  ع )  ) نیـسحلا نب 

ناوناب دوب و  هزین 
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تـساوخ یم  ام  زا  یکی  ره  دـندوب و  هزین  هب  تسد  ام  فارطا  بقع و  نارومأـم  دـندوب و  رادـنالاپ  نارتشا  راوس  نم  رـس  تشپ  مرح 
هک دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دیوگن : نآ  همجرت ي  تیاور و  لقن  زا  دعب  تاهبش  رادفرط  .دندز  یم  هزین  اب  ار  وا  رـس  دنک  هیرگ 

نیا يداع  تاناویح  عون  نیا  اب  دوش  یمن  رب  هار  وردنت و  رادـنالاپ  رطاق  اپ و  گنل  رتش  هحفص 74 ] دندوبن [  وردنت  تیب  لها  بکارم 
ناسآ هدوب و  لهـس  ندرک  لقن  ار  تیاور  دوش : یم  هتفگ  يو  باوج  رد  .دومیپ  دوش  یمن  هاتوک  تدـم  رد  ار  زارد  رود و  ياه  هار 

.دنیامن و هناماوع  رظن  راهظا  یتیاور  هرابرد ي  هک  دسر  یمن  ار  یحطس  صاخشا  تسا و  راوشد  ندیمهف  نآ  زا  ار  بلطم  یلو  تسا 
تیاور رد  هک  نایرج  نیا  هک  دوش  یم  هدیمهف  تیاور  دوخ  زا  .دنیامنن  لقن  هدرک و  فذح  ار  تیاور  رخآ  .دـنرذگب و  هداس  رظن  اب 

رهـش رد  ار  ءارـسا  هداتـسیا و  اـشامت  هب  مرم  هک  قشمد  رهـش  رد  دـیزی  دزن  اـهنآ  ندرب  ماـش و  هب  ءارـسا  دورو  عقوم  هب  عجار  هدوـمرف 
شیانعم ترابع  نیا  هل - دـیزی  لمح  نع  ....تلأس  تسا  نیا  تیاور  ترابع  .دـشاب  یم  دـنا  هرب  نامز  هیغاط ي  نآ  دزن  هدـینادرگ و 

مدرک لاوئس  : ) تسا نیا  شیانعم  هکلب  هدرک  همجرت  روط  نآ  تاهبش  رادفرط  هک  ماش ) هب  هفوک  ترفاسم  یگنوگچ  زا  : ) تسین نیا 
دنا هدرب  دیزی  دزن  ار  اهنآ  هک  یعقوم  تسا  ماش  هب  دورو  رد  لمح  نیا  و  ار ) وا  دـیزی  ندرک  لمح  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  مردـپ  زا 

رد هزین  يالاب  رهطا  رس  ندوب  ...نم  رس  تشپ  مرح  ناوناب  دوب و  هزین  يالاب  مردپ  رهطا  رس  هدومرف و  اریز 
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رهطا رـس  ءادهـش و  ياهرـس  نوچ  هدوب  اهاج  ضعب  قشمد و  هفوک و  هب  ءارـسا  دورو  رد  هدوبن  هدـش  یم  یط  هار  هک  اهنابایب  اههار و 
هژیو ظفحتسم  دنشاب  رفن  هحفـص 75 ] هاجنپ [  لهچ و  دیاش  یعمج  هدوب و  نیرومأم  اب  دـندوب و  هتـشاذگ  اهقودنـص  رد  ار  ع )  ) ماما
مالک دوش  لقن  اهنآ  تارابع  رگا  دنا  هدرک  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  لتاقم  بتک  بابرا  نیخرؤم و  زا  يریثک  عمج  هچنانچ  دنا  هتشاد 

هدوب و هزین  يالاب  رهطا  رس  هدومرف  هک  نیا  .تسا و  عالطا  یب  ملـسم  رما  نیا  زا  تاهبـش  رادفرط  دوش  یم  مولعم  دماجنا  یم  لوط  هب 
دنا هدرک  راوس  يرتش  هب  يوب  تناها  تهج  هب  ار  ع )  ) ماما هدوب و  قشمد  رد  هک  تسا  هنیرق  رتهب  دنا  هدرک  یم  دیزی  هب  لمح  ار  اهنآ 

ره دندوب و  هزین  هب  تسد  ام  فارطا  بقع و  نارومأم  هدومرف : دنربب و  دیزی  دزن  نیهوت  يراوخ و  وحن  هب  دنا  هتساوخ  هدیگنل  یم  هک 
هک نیا  هن  تسا  دـیزی  هب  ءارـسا  لمح  عقوم  لاوحا  عاـضوا و  اـهنیا  .دـندز  یم  هزین  هب  ار  وا  رـس  دـنک  هیرگ  تساوخ  یم  اـم  زا  سک 

دوخ رد  هک  یتروص  رد  دـنک  ینعم  دوخ  رظن  قفاوم  ار  تیاور  هتـساوخ  تاهبـش  رادـفرط  هک  تسا  ماش  هب  ات  هفوک  زا  اـهنآ  تـالاح 
هکلب هنیرق و  رتـهب  هک  هدرک  فذـح  تیاور  رخآ  زا  یتـالمج  هک  تسا  نیا  زا  بجعت  تسا و  دوجوم  میتـفگ  هچنآ  هب  هنیرق  تیاور 

ار اهنآ  دنا و  هداد  ار  تیاور  رد  روکذـم  بیترت  قشمد  رانک  رد  هدوب و  قشمد  هب  ءارـسا  دورو  نیح  رد  نایرج  نیا  هک  تسا  حـیرص 
هب میدش  لخاد  هک  یتقو  هک  نیا  ات  دیامرف : یم  تیاور  رخآ  رد  دنا  هدرک  قشمد  دراو 
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دراد دوجو  قارع  ماش و  نیب  هک  یئاههار  تاهبش  رادفرط  ...تیب و  لهأ  يایابس  اهنیا  ماش  لها  يا  درک  هحیص  هدننک  هحیـص  قشمد 
هار هب  تاهبـش  هیهت و  یلایخ  ياه  هشقن  هحفـص 76 ] هدرک و [  اهنآ  هب  رـصحنم  ار  اههار  اهنرق  زا  سپ  هدرک و  لایخ  اـت  هس  ار  اـهنآ 

كورتم یلک  هب  ادـعب  هتـشاد و  یلومعم  ياههار  قباس  ياهنامز  رد  اهرهـش  زا  يرایـسب  نوچ  تسین  لیلد  اهنآ  مادـک  چـیه  هتخادـنا 
خیرات رد  دادـغب  زیربت و  نایم  هک  دوش  هتفگ  یـسک  هب  الاح  رگا  تسا  هدـش  هدراذـگ  نایـسن  قاـطب  شومارف و  اـهدای  زا  هدـیدرگ و 
رتدوز یلیخ  اهنامز  نآ  رد  هک  یتروص  رد  دنک  یم  داعبتسا  هدوب  کیدزن  لهـس و  یلیخ  تفر  دمآ و  ترجه  زا  دصـشش  دصتفه و 

رو میقتسم  هک  ارحص  هار  .دشک  یم  ازارد  هب  نخس  دوش  هداد  حیضوت  رگا  هدوب  دوجوم  ناسآ و  رایسب  رهش  ود  نیا  نیب  دمآ  تفر و 
تیب لها  ءارسا  هچ  ره  هک  دیزی  ياه  هیـصوت  نآ  اب  كاروخ  بآ و  هیهت ي  زا  سپ  ادبا  تسا  خسرف  ابیرقت 175  لوط  هب  راز و  کی 
داهرف هک  ماش  هب  تیب  لها  تکرح  رد  اههار  يارب  لیـصفت  لوط و  تسا و  هتفرگن  مزال  ار  لاـحم  نآ  زا  روبع  دوش  مهارف  دـنهاوخب 

لتقم زا  ذوخأم  دـنا  هدرک  حیرـصت  ناشدوخ  هچناـنچ  اـمامت  هدرک  رکذ  هریغ  و  هر )  ) يرون ثدـحم  لـثم  نارگید  ماـقمق و  رد  ازریم 
فنحم یبا  لتقم  دننام  ندوب  لوعجم  فعـض و  رد  هک  ینئارفـسا  لتقم  زا  ای  دـشاب  یم  تسا  ضحم  بذـک  هک  فنحم  یبا  لوعجم 
یحطـس هداس و  صاخـشا  هک  یئاهباتک  تساهنآ  دننام  دـنوش و  لقن  ردـصم  ات  دـش  ناوتن  لئاق  رابتعا  اهنآ  هب  يزیـشپ  ردـق  هب  تسا 

دنا و هدرک  فیلأت 
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.دنا هدروآ  ملق  هب  اهنآ  رد  كردم  یب  ياهفرح 

یلدیبع تابنیز  رابخا 

هراشا

نیز نیـسحلا  نب  یلع  مامالا  نب  رغـصالا  نیـسحلا  نب  جرعالا  هللادـیبع  ریمالا  نبا  هجحلا  رفعج  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  لیلج  هباسن ي 
رتهب نیخرؤم  صاخـشا و  رئاس  زا  هک  هحفص 77 ] مالـسلا [  مهیلع  راهطا  همئا ي  دالوا  زا  ءاملع  ءامدق  زا  امهیلع  هللا  مالـس  نیدباعلا 
هدرک حیرـصت  تابنیز  رابخا  دوخ  باتک  رد  تسا  هباسن  یلدیبع  هب  روهـشم  تسا و  تماما  تلاسر و  نادناخ  دارفا  خـیراوت  هب  انـشآ 

یلدـیبع حیرـصت  عوضوم  نیا  هدوـمرف  تلحر  اـیند  زا  رـصم  رد  ترجه  زا  لاـس 62  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ترـضح  هک 
لاس کی  ماش  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  هک  هدرک  لایخ  هدومن و  شوارت  صاخشا  یضعب  ملق  زا  هک  یتایـسدح  تالامتحا و 

فرط نیا  هب  مشـش  نرقزا  هک  یتامهوت  اهلامتحا و  نیا  زا  ریغ  دـنا و  هدرک  فقوت  هام  دـنچ  هفوک  رد  ای  دـنا و  هدـنام  هام  شـش  ای  و 
دهد یم  ناشن  عقاو  فالخرب  لطاب و  ار  اهنآ  یمامت  دـنا  هداد  شراگن  هدـش  فیلأت  ام  رـصع  هب  بیرق  هک  یبتک  ضعب  رد  اـصوصخ 

هام رد  هتشگرب و  کی  تصش و  لاس  رد  ماش  زا  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  دوش  یم  مولعم  هتـشون  احیرـص  یلدیبع  هچنآ  زا  اریز 
لوق هداد  شراگن  یلدیبع  هچنآ  زین  .دنا و  هداد  تکرح  رصم  هب  اجنآ  زا  ار  ترـضح  نآ  هدوب و  هرونم  هنیدم  رد  هدربمان  لاس  بجر 
نوچ دنک  یم  دییأت  دنا  هدـمآ  ءالبرک  هب  ترجه  لاس 61  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  هک  ار  هیماما  نایم  روهـشم 

يدحا دنا و  هدشن  ءالبرک  راپسهر  رگید  تقو  دنشاب  هدمآ  ءالبرک  هب  رفص  هام  متسیب  رد  هک  نیا  زا  ریغ  دنا و  هدمآ  ءالبرک  هب  ءارسا 
حیرصت نآ  رب  نیخرؤم  زا 
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بلطم ات  میروایب  اـجنیا  رد  هداد  شراـگن  تاـبنیز  راـبخا  باـتک  رد  هک  هباـسن  یلدـیبع  تاراـبع  نیع  تسا  بوخ  سپ  تسا  هدرکن 
هتشون دییأت  يربک و  بنیز  تافو  خیرات  زا  یلدیبع  لیلج  هباسن ي  لوق  لقن  زا  ضرغ  هک  دنامن  هتفگان  و  هحفص 78 ] .دوش [  نشور 

میئاـمن و نیعبرا  نییعت  یلدـیبع  لوق  اـب  میهاوخ  یم  اـم  هک  نیا  هن  دـنا  هدـنامن  داـیز  ماـش  رد  تیب  لـها  هک  تسا  نیا  دـییأت  يو  ي 
یلوضف و سپ  درادن  یهجو  يو  هتشون ي  هب  انب  دنشاب  هدنام  هام  دنچ  هفوک  رد  تیب  لها  دنا : هداد  هک  یفیعـض  ياهلامتحا  نینچمه 

.تسا هدیسرن  شمهف  هداس  عوضوم  هب  هک  تسا  نیا  لیلد  تسین و  رتشیب  زیچ  یمهفان  زا  ریغ  اهبدأ  یب  زا  یضعب  یئوگ  کتلم 

وا لاح  رد  قیقحت  یلدیبع و  همجرت ي  لاح و  حرش 

نآ زا  میزادرپـب و  وا  تاراـبع  تاـکن  هب  ادـعب  میئاـمن و  یفرعم  ـالامجا  ار  يو  هدوـمن و  ادـیپ  تفرعم  یلدـیبع  دوـخ  هب  دـیاب  ـالبق  و 
ماش هب  تکرح  زا  لبق  قارع  رد  ای  تراسأ و  زا  دعب  ماش  رد  يربک  يوناب  دایز  فقوت  مدع  زا  ترابع  هک  میئامن  ذخا  هجیتن  تامدقم 

یضعب لوق  هب  انب  هدوب  نأشلا  میظع  ردقلا و  لیلج  دیس  هباسنلا  یلدیبعلا  نسحلا  نب  ییحی  .دنا  هدز  ار  یسدح  لامتحا  ود  ره  هچنانچ 
هس تصش و  نس  رد  ترجه  زا  تفه  داتفه و  تسیود و  لاس  رد  و  [ 59  ] هدش دلوتم  ردام  زا  هدراهچ  تسیود و  لاس  مرحم  هام  رد 

طبـض دوخ  نامز  بیرق  ات  ار  بلاط  یبا  لآ  باسنا  هدومرف و  عمج  ار  باسنا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  هتفای و  تافو  هکم  رد  یگلاـس 
نسح ار  ریخا  باتک  نیا  تابنیزلا و  رابخا  هنیدملا و  رابخا  باتک  تسوا  هحفص 79 ] تافیلأت [  زا  .تسا و  هدرک 
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یطخ هخسن ي  تسا و  هدیناسر  عبط  هب  لاس 1353  يرجه و  لاس 1351  هب  رـصم  رد  نآ  فلؤم  همجرت ي  همدقم و  اب  مساق  دمحم 
ه ( 1360  ) لاس رد  ار  نآ  هک  تسا  دوجوم  ام  هناخباتک ي  رد  بناجنیا  دوخ  طخ  هب  یطخ  ياه  هلاـسر  زا  يدـلجم  نمـض  رد  نآ  زا 

هلظ ماد  یفجن  یضعرم  نیدلا  باهش  دیس  ياقآ  عجرملا  هللااهیآ  اندیـس  داتـسا  همالع ي  ترـضح  زا  هک  هخـسن ي  يور  زا  مق  رد  ق 
هدرک و رکذ  دوخ  لاجر  باـتک  رد  هر )  ) یـشاجن خیـش  لاـجر  نف  داتـسا  ار  یلدـیبع  .ما  هدرک  خاسنتـسا  دـندومرف  تمحرم  یلاـعلا 
هدرک و ناونع  ار  يو  زین  لاجر  بتک  رئاـس  رد  و  [ 60  ] دنک یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  قودـص و  لضاف  ملاع  وا  هدومرف :
هک يدلوت  خیرات  اب  دراد  تافانم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  وا  تیاور  تسا و  [ 61  ] هدرک طبـض  ار  يو  بسن  بلاطلا  هدمع  بحاص 
ایند زا  ترجه  زا  لاس 203  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  اریز  تشذـگ  شلقن  هچنانچ  دـنا  هداد  شراـگن  لاس 214  رد  یلدـیبع  يارب 

( هر  ) یشاجن مالک  نوچ  دنک و  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دشاب  هدش  دلوتم  لاس 214  رد  هک  یلدـیبع  دوش  یم  روطچ  هدومرف  تلحر 
دوش یم  هحفص 80 ] نشور [  سپ  هدش  دلوتم  لاس 214  رد  یلدیبع  هتفگ  هک  تسیـسک  لقن  رب  مدقم  وا  لقن  دامتعا و  دروم  رایـسب 

دـنک و تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـناوتب  هک  هدوب  هزادـناات ي  تسا  هداتفا  قاـفتا  هدربماـن  لاـس  زا  لـبق  اهتدـم  يو  دـلوت  هک 
تحـص یگلاس  هس  تصـش و  رد  شتافو  دشاب و  هدرک  تلحر  ایند  زا  یگلاس  دون  نس  دودح  رد  یلدیبع  هک  دور  یم  يوق  لامتحا 

دش هداد  شراگن  هچنآ  زا  .دشاب و  هتشادن 
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هک يدلوت  خـیرات  هب  هعیـشلا  فیناصت  یلا  هعیرذـلا  رد  هرـس ) سدـق   ) ینارهط ربکالا  هثاحبلا  انداتـسا  هک  نیا  تهج  دوش  یم  مولعم 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدومرف  نانئمطا  شتافو  خـیرات  هب  طقف  هدـشن و  رکذـتم  هدومرفن و  دامتعا  دـنا  هدرک  رکذ  هباسن  یلدـیبع  يارب 

عبط هدـلو  دـلو  مث  بلاط  یبا  دـلو  نم  تابنیزلا  هیف  رکذ  ( 277  ) هنس یفوتملا  هباسنلا  یلدیبعلا  ییحی  فرـشلا  خیـشل  تابنیزلا  رابخا 
داجس ماما  هب  شفیرش  بسن  هطـساو  راهچ  اب  ینیـسح و  لیلج  تاداس  زا  یلدیبع  هک  تشگ  مولعم  سپ  [ . 62  ] رصمب ( 1333 : ) هنس

ترضح نآ  زا  ثیدح  نایوار  زا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  باحـصا  زا  وگتـسار و  لضاف  ملاع و  يدرم  هدش و  لصتم  هیلع  هللا  مالس 
هک : هدومرف يو  قح  رد  هر )  ) یـشاجن هک  تسا  سب  هزادـنا  نیمه  بسن  یلاع  دیـس  نآ  نأـش  تمظع  ردـق و  تلـالج  رد  تسا  هدوب 

.درک نانئمطا  هداد و  رثا  بیترت  ناوت  یم  شتایاور  هب  دامتعا و  دروم  شتایلقن  سپ  تسا ، هدوب  قودص  لضاف  ملاع 

یلدیبع باتک  تایوتحم  زا  لقن 

لاق يریرحلا  دمحم  نب  میهاربا  ینثدح  دـیوگ : هحفـص 81 ] تابنیزلا [  رابخا  باتک  رد  نأشلا  میظع  ملاع  ردـقلا و  لیلج  دیـس  نیا 
لاق [ 63  ] نسحلا نب  نسحلا  نع  هیبا  نع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نع  يروثلا  نایفـس  نع  يدعـسلا  ناسح  نب  دمـصلادبع  ینثدـح 

هملک ي زا  دـعب  هک  سوسفا  رازه...لهتـسم  یف  اهانلـصوف  هنیدـملا  یلا  ریـسن  نا  رما  اـسفن  رـشع  هعـضب  اـنک  دـیزی و  یلا  اـنلمح  اـمل 
دورو خیرات  هدنام و  دیفس  ضایب )  ) یتاملک ای  هملک  لحم  تابنیز  رابخا  یطخ  یپاچ و  هخـسن ي  رد  ....هام  لوا  رد  ینعی  لهتـسم ) )

کیرات عضوم  نیا  دیآ  تسد  هب  یلماک  هخـسن  رگا  دوش  یمن  مولعم  تسا  هدوب  هام  مادک  لوا  رد  هنیدم  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ددرگ و یم  نشور 
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دراو لوالا 61  عیبر  هام  لئاوا  رد  تسین  دیعب  دنا و  هدش  هنیدم  دراو  لاس 61  لوالا  عیبر  هام  رد  هک  دوش  یم  رهاظ  خیراوت  ضعب  زا 
.دنا هتفر  یم  هزور  هد  هزور و  تشه  هب  نامز  نآ  رد  جاجح  هچنانچ  دنشاب  هتفر  هزور  هد  هب  ابیرقت  ءالبرک  زا  هک  دنوش 

ماش هب  وا  ندرب  ءالبرک و  رد  ینثم  نسح 

هنیدم هب  ار  ناشدوخ  دورو  دعب  دنک  یم  لقن  هر )  ) ینثم نسح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  الاب  تالمج  زا  دعب  هر )  ) یلدیبع و 
نیدباعلا نیز  ماما  هک  هداد  رد  ادـن  هنیدـم  رازاب  هچوک و  رد  يدانم  هک  قدـشالا  دیعـس  نب  ورمع  هحفـص 82 ] هنیدم [  مکاح  رما  و 

نوریب نانکدایرف  هلان و  لافطا  اهنز و  اهدرم و  دیوگ : هدرک و  لقن  دوش  یم  هنیدم  دراو  دوخ  ياه  همع  اه و  هدازومع  اب  مالسلا  هیلع 
ياهنز دش و  ازع  هماقا ي  [ 64  ] بش زور و  هس  دندوب و  هدرک  دنلب  هانیسحاو  هانیـسحاو  هانیـسحاو  يادن  مشاه  ینب  ناوناب  دندیود و 

مالـسلا هیلع  یلع  تنب  بنیز  تناک  دیوگ : هدرک و  لقن  ادنـسم  دعب  دندوب  هدرک  عامتجا  هتفرگ و  ار  ام  رود  هنیدم  لها  مشاه و  ینب 
سانلا لمح  هکمب و  ریبزلا  نب  هللادـبع  ماق  املف  مالـسلا  هیلع  هحفـص 83 ] نیـسحلا [  راث  ذخأب  مایقلا  یلع  سانلا  بلأت  هنیدملاب  یه  و 
ذخالل مایقلا  یلع  مهبلؤت  تراص  بنیز و  مهیف  تبطخف  هنیدملا  لها  کلذ  غلب  دـیزی  علخ  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  راثب  ذـخالا  یلع 

نم جورخلاب  اهیلع  يدانی  نا  رماف  مهنیب  اهنیب و  قرف  نا  هیلا : بتکف  ربخلاب  هملعی  دـیزی  یلا  بتکف  دیعـس  نب  ورمع  کلذ  غلبف  راـثلاب 
باتقالا یلع  انلمح  ماعنالا و  اقست  امک  انقسنا  انریخ و  لتق  انیلا  راص  ام  هللا  ملع  دق  تلاقف  ءاشت  ثیح  هماقالا  هنیدملا و 
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ثیح اهنم  اؤبتن  ضرالا  انثروا  هدـعو و  هللا  انقدـص  دـق  هامع  هنبا  ای  لیقع  تنب  بنیز  اهل  تلاقف  انئامد  تقیرها  نا  اـنجرخ و  ـال  هللاوف 
مشاه و ینب  ءاسن  اهیلع  عمتجا  مث  نمآ  دلب  یلا  یلحرا  اناوه  اذه  دعب  نیدیرتا  نیملاظلا  هللا  يزجیـس  انیع و  يرق  اسفن و  یبیطف  ءاشن 

تعمـس لاق : عفار  یبا  نب  هللادـیبع  یلا  اعوفرم  روکذـملا  دانـسالاب  و  دـیوگ : هر )  ) یلدـیبع دـعب  .اهنیـساو  مالکلا و  یف  اـهعم  نفطلت 
هنتف تراث  نایبصلا  ءاسنلا و  عم  هنیدملا  یلا  ماشلا  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  تنب  بنیز  تمدق  امل  لوقی : [ 65  ] یلع نبا  مساقلاابا  دمحم 

کلذب هل  بتکف  هنیدملا  نم  اهلقنب  هیلع  ریشی  [ 66  ] دیزی یلا  بتکف  دیزی  لبق  نم  هنیدملا  یلا  قدشالا و  دیعس  نب  ورمع  نیب  اهنیب و 
.بجر نم  تیقب  مایال  اهتمدقف  رصم  یلا  مشاه  ینب  ءاسن  نم  اهعم  رفسلا  دارا  نم  هحفص 84 ] یه و [  اهزهجف 

رصم هب  يربک  بنیز  دورو 

بنیز یتمع  تجرخ  امل  دیوگ : هدرک و  لقن  ینثم  نسح  بانج  زا  ترضح  نآ  هیلع و  هللا  مالس  قداص  ماما  ترضح  زا  ادنـسم  دعب 
بنیز ترـضح  هتفگ : هک  شمالک  رخآ  رد  .هنیکـس  اهتخا  نیـسحلا و  مع  هنبا  همطاـف  مشاـه  ینب  ءاـسن  نم  اـهعم  جرخ  هنیدـملا  نم 

ادعب نوچ  تسا  ترجه  کی  تصـش و  لاس  بجر  هام  کش  نودب  دش  رـصم  دراو  دوب  هدـنام  بجر  هام  زا  زور  دـنچ  مالـسلااهیلع 
يوناب نآ  هک  هدرک  لقن  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  رـصم  رد  يرجه  ود  تصـش و  بجر  هاـم  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هتفگ 

نیع تسا و  هدومرف  تلحر  ایند  زا  هدرک و  تماقا  رـصم  رد  زور  هدزناپ  هام و  هدزای  رـصم  هب  شدورو  زا  سپ  مالـسلااهیلع  تمـصع 
و تسا : نیا  شترابع 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


دعب رـصم  تمدـق  اـمل  مالـسلا  هیلع  یلع  تنب  بنیز  لبقتـسا  نمیف  تنک  تلاـق  يرهفلا  عفاـن  نب  هبقع  تنب  هیقر  یلا  عوفرملا  دنـسلاب 
نورـضاحلا و یکب  تکبف و  یکب  هملـسم و  اهازعف  ینزملا  هریمعوبا  ثراحلا و  هب  هللادـبع  دـلخم و  نب  هملـسم  اهیلا  مدـقتف  هبیـصملا 

هسمخ ارهش و  رشع  دحا  هب  تماقاف  ءارمحلاب  هراد  یلا  اهلمتحا  مث  [ 67  ] نولسرملا قدص  هحفص 85 ] نمحرلا و [  دعو  ام  اذه  تلاق 
نم اهعدخمب  ءارمحلاب  اهونفدف  اهب  اوعجر  عماجلاب و  عمج  یف  دلخم  نب  هملسم  اهیلع  یلص  اهتزانج و  تدهش  تیفوت و  اموی و  رشع 

.اهتیصوب رادلا 

رصم رد  تمصع  يوناب  تافو 

لحم هدومرف و  تلحر  ایند  زا  رـصم  رد  ترجه  لاس 62  بجر  هام  مهدزناپ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  هک  هدرک  تیاور  دـعب 
.تسا هدرک  نییعت  ار  تمصع  يوناب  نآ  نفد 

ماش زا  تعجارم  زا  سپ  رصم  هنیدم و  رد  تمصع  يوناب  تماقا  تدم 

زا یضعب  هچنانچ  ماش  هفوک و  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ترـضح  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  میناوت  یم  یبوخ  هب  دش  لقن  هچنآ  زا 
تسین و شیب  ساسا  یب  روصت  مهوت و  دـشاب  هدرک  فقوت  دایز  هک  دـنا  هدرک  مهوت  دـنا و  هدوب  ام  ناـمز  هب  کـیدزن  هک  نیرخأـتم 

رهش متسیب  لوا  نیعبرا  رد  تسا  روهـشم  هچنانچ  دوش  یم  تیوقت  الماک  ناسنا  نهذ  رد  ینعم  نیا  درادن و  یخیرات  دهاش  هنوگچیه 
رد هدرک و  فقوت  هنیدـم  رد  زور  دـنچ  هام و  راهچ  بیرق  هدـش و  هنیدـم  راپـسهر  دـعب  تعجارم و  ماش  زا  ءالبرک  هب  لاس 61  رفص 

لاس 62 بجر  هام  رد  هدومرف و  تماقا  هحفص 86 ] رصم [  رد  مین  هام و  هدزای  هدش و  رـصم  دراو  يرجه   61 [ 68  ] بجر هام  رخاوا 
هک نیا  رب  يدهاش  دنـشاب  هدماین  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تیب  لها  ءارـسا  رگا  تسا و  هدومرف  تلحر  ایند  زا  ناماس  نآ  رد  يرجه 

بنیز نتفر  خیرات  هب  تبسن  یلدیبع  دقن  نیا  تسین و  رتشیب  لایخ  مهوت و  دشاب  هتفگ  یـسک  رگا  میرادن و  دنا  هدمآ  رگید  عقوم  رد 
ترـضح یهاوـخ  نوـخ  هـب  ار  مدرم  مالـسلااهیلع  يربـک  بـنیز  صیرحت  هنیدـم و  عاـضوا  ناـیرج  رـصم و  هـب  مالـسلااهیلع  يربـک 

دوخ هب  لمع  هماج ي  یتقو  ناماس  نآ  رد  هام  هدزای  ندنام  رصم و  فرط  هب  تمصع  يوناب  نآ  تکرح  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس 
.دشاب هدرکن  تماقا  دایز  ماش  هفوک و  رد  هک  دشوپ  یم 

درادن كردم  ه  مجنپ ) تصش و   ) لاس رد  تمصع  يوناب  تافو 

تالاکشا و رب  رظن  نیرصاعم  مظاعا  زا  یضعب  یلو  تسا  دامتعا  دروم  ردصم و  كردم و  نیرتمیدق  یلدیبع  تابنیز  رابخا  باتک  و 
يرایسب دننام  ار  ناشیا  نهذ  هداد  ترهش  ناجرمؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدحم  همالع ي  هک  یتاهبش 
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رد اذل  دیامن و  فرطرب  لح و  ار  ناشیا  تاهبـش  هتـسناوتن  هدروآ و  شیوشت  لاح  هب  هتفرگ و  هل  مظعم  ثدـحم  زا  دـعب  صاخـشا  زا 
طبـض هدربمان  لاس  هب  ار  تمـصع  يوناب  نآ  تاـفو  خـیرات  دـقتعم و  ترجه  زا  لاس 65  هب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تافو  خـیرات 

 ] تسین دشاب  هدرک  تبث  لاس 65  هب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تافو  هک  يدامتعا  لباق  یخیرات  دـهاش  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک 
زا یضعب  هب  اعبت  زین  روبزم  لاس  هب  ار  تمـصع  يوناب  تافو  خیرات  هصاخ  هماع و  زا  نیرـصاعم  ياملع  زا  یـضعب  لقن  و  هحفص 87 ]

یلعالا سودرفلا  باتک  تاقیلعت  رد  هدنراگن  دوخ  هچنانچ  .درادن  يربتعم  ردصم  الا  دشاب و  یم  تفر  تراشا  هک  نیرـصاعم  مظاعا 
كردم و الا  تسا و  هدوب  نیرـصاعم  مظاعا  زا  یـضعب  هب  اعبت  ما  هدرک  طبـض  لاس 65  هب  ار  تمـصع  يوناب  نآ  تافو  خـیرات  [ 69]

.تسا نانئمطا  هب  یلوا  دامتعا و  هب  برقا  هدرک  تبث  تابنیز  رابخا  رد  هر )  ) یلدیبع هچنآ  ما و  هتفاین  نآ  رب  يدنتسم 

ینابایخ ثدحم  مرحم  همتت ي  زا  لقن 

عیاقو باتک  زا  مراهچ  دلجم  رخاوا  رد  هحفص 89 ] هیلع [  هللااهمحر  [ 70  ] ینابایخ ثدحملا  همالعلا  انخیش  هچنآ  مدید  زال  اجنیا  رد 
هدروآ هداد  شراگن  نارگید  و  هر )  ) یلدـیبع زا  لقن  تمـصع  يوناب  تافو  زور  خـیرات  نییعت  هرابرد ي  مارحلا  مرحم  همتت ي  مایالا 

رد یلدـیبع  هردـخم : نآ  تافو  زور  نییعت  رـصم و  دورو  هنیدـم و  زا  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  تکرح  دـیوگ : هچناـنچ  دوش 
تماقا زا  دیعـس  نب  ورمع  هک  دنا  هتفگ  هیبنیز  هلاسر ي  رد  یقـشمد  نولوط  نبا  خروم  ریبک و  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  تابنیز و 

تشاد بوتکم  دیزی  هب  هدرک  تیاعس  تیاکش و  هنیدم  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح 
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یم تسا و  زیگنا  هـیلب  شناـبز  هحیـصف و  وا  هـک  اریز  هحفـص 90 ] تسا [  مدرم  بولق  جـیهم  هردـخم  نآ  دوجو  هک  دوـمن  مـالعا  و 
هک تشون  دیدرگ  علطم  ناشیا  لاح  زا  دیسر و  دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنیامن و  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  یهاوخ  نوخ  هب  هک  دنهاوخ 

دندرک رایتخا  ار  ماش  ترجه  تیب  لها  زا  یضعب  ار و  رـصم  تماقا  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  امن  دیعبت  رگید  دالب  هب  ار  ناشیا 
نارتخد همطاف  هنیکـس و  تیب و  لها  زا  یـضعب  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هدومن  رفـس  زیهجت  ار  ناـشیا  دیعـس  نب  ورمع  هاـگنآ 

باحصا زا  یتعامج  اب  دیسر  يراصنا  دلخم  نب  هملسم  رصم  یلاو  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندرک و  تکرح  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ترجه ( 61 : ) هنـس نابعـش  لوا  دندومن  تاقالم  ماش  رـصم و  قیرط  نیب  هیرق  رد  دنتفاتـش و  لابقتـسا  هب  رـصم  نایعا  زا  هلمج  دوخ و 
تیفوت .دندرک و  تماقا  رصم  رد  ( 62 : ) هنس بجر  ات  هتشذگ  ( 61 : ) هنس نابعش  زا  زور  هدزناپ  ابیرقت  هام و  هدزای  هدش و  رـصم  دراو 

رخآ اهیلع  هللا  مالس  همظعم  نوتاخ  نآ  .هنسلا و  نم  بجر  نم  تضم  اموی  رـشع  هعبرال  دحالا  هلیل  تبـسلا  موی  ءاسم  اهنع  هللا  یـضر 
همطاف هنیکس و  هردخم و  نآ  براقا  شتافو  زا  سپ  تسویپ و  قح  تمحر  هب  هبنـشکی  بش  لاس  نامه  بجر  مهدراهچ  هبنـش  زور 

.دنتشگرب هنیدم  هب 

يربک بنیز  تیالو  رد  حجار  لوق 

اهنع هللا  یضر  بنیز  هدیـس  دیوگ : رد ص 20  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلااهیلع  بنیز  هدیـسلا  باتک  زا  هر )  ) ینابایخ ثدحم  زاب  دـعب 
یناگدنز لاس  جنپ  شیوخ  راوگرزب  دـج  اب  دـلوتم و  ترجه  مشـش  هنـس ي  نابعـش  رد  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  تنب 

یلاع ردارب  زا  لاس  ود  ابیرقت  هدومن 
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(62 : ) هنس درفلا  بجر  رشع  عبار  دحالا  هلیل  ءاسم  تبـسلا  موی  تیفوت  .دوب و  رتکچوک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هحفص 91 ] شرادقم [ 
رد حجار  هدش  هداد  شراگن  یلعالا  سودرفلا  تاقیلعت  رد  هچنانچ  دیوگ : هدنراگن  .اماع  نوسمخ  هتس و  اهرمع  عومجم  هرجهلا  نم 

تسا هدش  عقاو  ترجه  زا  مجنپ  لاس  هرخالا  يدامج  مجنپ  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترضح  تداعس  اب  تدالو  هک  تسنآ  رظن 
دنک لیمکت  ار  هدئاف  هک  نیا  يارب  تابنیز  رابخا  بنیز و  هدیسلا  باتک  زا  هتـشذگ  بلاطم  لقن  زا  سپ  هر )  ) ینابایخ ثدحم  [ . 71]

هدش و رظن  راتساوخ  لاوئـس و  هرـس ) سدق   ) یفجن يدابودرا  یلعدمحم  ازریم  اقآ  ياقآ  ریبکلا  همالعلا  انداتـسا  زا  ار  روبزم  عوضوم 
هدومرف و موقرم  ناشیا  هب  هدیـسر  شرظن  هب  هچنآ  رگید  رداـصم  زا  و  هر )  ) یلدـیبع تاـبنیز  باـتک  زا  زین  [ 72  ] لیلج همـالع ي  نآ 

[ . 73  ] تسا هدرک  لقن  مرحم  همتت ي  عیاقو  باتک  هحفص 92 ] رد [  ار  وا  هدنزرا ي  تالمج  تاملک و  هر )  ) ینابایخ ثدحم 

وا دقرم  نیعت  رد  يربکلا » بنیز  تافو   » باتک بحاص  مامتها 

يربکلا بنیز  تافو  ناونع : هب  هک  یباـتک  رد  اـه  یـضعب  تسنآ : مناد  یم  مزـال  اـجنیا  رد  ار  نآ  رکذـت  ماـقم  بساـنت  هب  هک  یبلطم 
رد ای  هرونم  هنیدـم ي  رد  نکاما  هس  زا  یکی  رد  ار  تمـصع  يوناب  نآ  كراـبم  دـقرم  هک  هدرک  ماـمتها  هدرک  رـشن  عبط و  فیلأـت و 
لاس رد  هک  : تسنآ هدروآ  ماش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک » بنیز   » ندش نوفدم  رب  هک  یلیلد  هدـمع  .دـیامن و  نییعت  ماش  رد  ای  رـصم 
ماش رد  تمـصع  يوناب  دومرف و  رفـس  ماش  هب  دـش  راـچان  هیلع  هللا  ناوضر  راـیط  رفعج  نب  هللادـبع  هدـش  عقاو  زاـجح  رد  هک  هعاـجم 

هعاجم زاجح  رد  هک  اعدا  نیا  یلو  .دیدرگ  نوفدم  اج  نامه  تشذگرد و 
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ههزن باتک  شردصم  خـیرات و  هیـضق و  نآ  لقن  لوق و  نیا  ساسا  هدـمآ  شیپ  هللااهمحر  هیلع  هللادـبع  ترفاسم  نایرج  هدـش و  عقاو 
باتک زین  هتفای و  تافو  .ه ق  ( 1354  ) لاس رد  هک  تسا  هللا  همحر  ینیمظاک  ردص  نسح  دیس  اقآ  ریبک  همالع ي  [ 74  ] نیمرحلا لها 

چیه رد  ما و  هتفاین  عالطا  باتک  ود  نآ  زا  ریغ  یکردم  هب  عوضوم  نیا  رد  روطس  نیا  شراگن  خیرات  نیا  ات  تسا و  ناسحلا  تاریخ 
نیا دنتسم  لاس  دصیـس  رازه و  یکی  زا  دعب  هک  دننادب  ناگدنیآ  القأ  هک  هدشن  لقن  هعاجم  خیرات  نآ  كردم  باتک  ود  نآ  زا  کی 

خیراوت بتک  اریز  تسا  هدش  طبـض  باتک  رد  ذخا و  هاوفا  زا  هک  دور  یم  يوق  لامتحا  هحفـص 93 ] و [  تسیچ ؟ نآ  ردصم  اعدا و 
هرونم هنیدم ي  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  هک  نیا  هب  ندش  لئاق  هچنانچ  تسا  هعاجم  هیـضق  نآ  هب  هراشا  زا  یلاخ  یلکب  هربتعم 
يربـک بنیز  تعجارم  هک  هتـسج : کـسمت  نآ  هـب  هر )  ) یلماـع نـیما  همـالع ي  هـچنآ  زا  ریغ  درادـن  یکردـم  هدـش  نـفد  عـیقب  رد 
لاثما زا  بهذـملا  زارط  بحاص  ار  لوق  نیا  زین  و  میناد ، یمن  اجنآ  زا  ار  شندـش  جراخ  تسا و  نیقی  هنیدـم  هب  ماش  زا  مالـسلااهیلع 

رگا .تسین  دوش  داـمتعا  نآ  رب  هک  نیا  لـباق  درادـن و  یخیراـت  شزرا  ادـبا  روکذـم  باـتک  یلو  هدرک  لـقن  اـهبئاصملا  رحب  باـتک 
هچنانچ دش  یمن  مولعمان  شکرابم  ربق  تداع  بسح  رب  دوب  هدش  نفد  عیقب  رد  هرونم  هنیدم ي  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ترضح 

.دنامب مولعمان  برعلا  هلیقع  رونم  دقرم  هک  دوش  یم  روطچ  تسا  مولعم  دنسر  یمن  تمصع  يوناب  نآ  ماقم  هب  هک  یصاخشا  روبق 

هدرک لقن  بهذملا  زارط  بحاص  هک  یتافارخ  هب  هراشا 

بهذملا زارط  بحاص  هچنآ  و 
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زا دیدرت  نودب  هک  یلیصفت  نمـض  رد  هتفای  تافو  ماش  یلاوح  رد  تمـصع  يوناب  هک  هدرک : لقن  بئاصملا  رحب  هداهـشلا و  راونا  زا 
نینچمه .دوشب و  نآ  هب  مه  هراشا ي  هک  تسین  نآ  لباق  یتح  هتشادن و  تقیقح  ادبا  تسا و  بوسحم  تافرخزم  زا  هدوب و  تافارخ 

تبث لقن و  شباتک  رد  ار  اـهنآ  ارچ  مناد  یمن  تسین  ءاـنتعا  لـباق  هدرک  لـقن  فلؤملا  لوهجم  بتک  رئاـس  باـسنالا و  زنک  زا  هچنآ 
؟ تسا هدرک 

درادن كردم  هعاجم  هعقاو ي 

هراشا

مهیلع تیب  لها  راثآ  تـالاح و  خـیراوت و  رد  هحفـص 94 ] هک [  یناگرزب  بتک  ثیدح و  مجارت و  باسنا و  ریـس و  خـیرات و  بتک 
رفعج هللادـبع  ترفاسم  هعاجم و  یخیرات - هعقاو ي  وچمه  هب  هراشا  دـنا  هتخادرپ  فیلأت  هب  اهنآ  خـیراوت  رد  هدـنار و  نخـس  مالـسلا 

یسربط و خیش  یسوط و  خیش  يدهلا و  ملع  دیس  دیفم و  خیـش  قودص و  خیـش  ینیلک و  خیـش  دننام  دنا  هدرکن  امهیلع - هللا  ناوضر 
هک یـسلجم  همـالع ي  همغلا و  فـشک  رد  یلبرا  سوواـط و  نبا  دیـس  همـالع و  هللااـهیآ  يروباـشین و  لاـتف  نـبا  بوشآرهـش و  نـبا 

داجما دالوا  راهطا و  همئا ي  لاوحا  رابخا و  راثآ و  ریـس و  رب  یبیجع  هطاحا ي  هدومرف و  فیلأـت  راونـالاراحب  دـننام  یفراـعملاهرئاد 
هب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تالاح  لئاضف و  خـیراوت و  رد  هک  یئاهنآ  تنـس  لها  ياـملع  زا  نینچمه  هتـشاد و  مالـسلا  مهیلع  اـهنآ 

هحلط ي نبا  یکلاـم و  غابـص  نبا  يزوجلا و  نبا  طبـس  دـننام  دـنا  هدرکن  یخیراـت  هعقاو ي  وچمه  هب  هراـشا  دـنا  هتخادرپ  تاـفیلأت 
زا رگید  هدوملا و  عیبانی  بحاص  ینادمه و  یلع  دیس  یشخدب و  يربط و  بحم  یجنلبـش و  نابـصلا و  نبا  یجنگ و  ظفاح  یعفاش و 

دماجنا یم  لوط  هب  ناش  یماسا  رکذ  هک  تنس  لها  مالعا 
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یلماع ردـص  همالع ي  تسین و  يربخ  هعاجم  هیـضق ي  زا  دـنا  هتخادرپ  فیلأت  هب  القتـسم  هک  هنیدـم  هکم و  خـیراوت  رد  نینچمه  و 
ینـس هعیـش و  زا  نارگید  تافیلأت  هب  تیارـس  ناشیا  باتک  زا  هدرک و  نیمرحلا ) لها  ههزن   ) شباتک دراو  ذـخا و  ار  نآ  اجک  زا  هر ) )

نیرتیمیدـق هک  شباـتک  رد  یلدـیبع  هباـسن  ملاـع  رـصم ، رد  يرغـص  هقیدـص ي  نآ  ندـش  نفد  هب  یلو  .تسین  موـلعم  تسا ؟ هدرک 
 ] حقاول رد  ینارعش  هیبنیز و  هلاسر ي  رد  یقـشمد  نولوط  نبا  ریبک و  خیرات  رد  یقـشمد  رکاسع  نبا  هدرک و  حیرـصت  تسا  كردم 

نـسح خیـش  فاحتالا و  رد  يواربش  راصبالا و  رون  رد  یجنلبـش  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  نابـص  دـمحم  خیـش  راونـالا و  هحفص 95 ]
زاوف بنیز  ءاروشاع و  لسلسم  هلاسر ي  رد  يروهجا  هیبنیز و  هلاسر ي  رد  یطویس  تاقبط و  رد  يوانم  راونالا و  قراشم  رد  يودع 

.دنا هدرک  حیرصت  نارگید  يدجودیرف و  عالطا  عبتت و  لها  زا  نیرخأتم  ریهاشم  زا  روثنملا و  ردلا  رد 

یلدیبع تابنیز  رابخا  هب  تاهبش  زا  یضعب 

هراشا

نامگ هب  هدروآ  تاـبنیز  راـبخا  رد  یلدـیبع  هچنآ  رب  یتالاکـشا  اهیـضعب  هک  تسنآ : دـش  رکذـتم  دـیاب  نآ  هب  تسا و  مزـال  هچنآ  و 
: دوش یم  یسررب  هراشا و  اجنیا  رد  اهنآ  هب  هک  تسا  هتخاس  دراو  شدوخ 

نآ باوج  لوا و  ههبش ي 

نیا تخیگنا و  یمرب  هدرک و  عمج  دیلپ  دیزی  هیلع  رب  ار  مدرم  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدمآ  یلدـیبع  ثیدـح  رد  هک  نیا  لوا :
ذوفن تحت  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  مالک  نیا  بحاص  دوش  یم  مولعم  .تسا  هدوبن  بسانم  تمـصع  يوناب  نآ  خماش  ماقم  اب  راک 

رسب تلزع  جنک  رد  هتسشن و  هناخ  رد  هدرک و  رایتخا  یعامتجا  روما  رد  ار  اوزنا  دیاب  ناسنا  هک  هدرک  روصت  هتفای  امن  وشن و  رامعتسا 
هدیزخ و هشوگ ي  رد  شافخ  دننام  اهزور  دناوتب  رگا  درادرب و  یمدـق  رکنم  زا  یهن  هار  رد  هن  دـهد و  ماجنا  یفورعم  هب  رما  هن  هدرب 

دوـمخ رکف  نیا  اـب  هک  یـصاخشا  تسا و  راـگزور  ناراکمتـس  نید و  نانمـشد  هتـساوخ ي  نیع  هک  دـنک  زاورپ  هدـمآ  نوریب  اـهبش 
رد تراسا  زا  هک  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدرک  روصت  دننک  یم  تواضق  روط  نامه  مه  ناگتشذگ  خیرات  رد  دنا  هدش  گرزب 

هشوـگ ي رد  هحفـص 96 ] هتـسب و [  ورف  مد  ناهنپ و  هناـخ  هشوگ ي  رد  هنیدـم  هب  تعجارم  زا  سپ  تفاـی  یئاـهر  دـیلپ  دـیزی  تسد 
يوناـب هک  یتروـص  رد  دنیـشنب  هدوـسآ  هتـشادرب و  تسد  مه  یناـبز  داـهج  زا  يوـما  يروتاـتکید  هاگتـسد  هیلع  رب  هتـسشن و  تلزع 

هماع راظنا  رد  شنأش  تلالج  ماـقم و  هتـشاد  یمرب  مدـق  دوخ  بجاو  يادا  رد  هدوب و  دوخ  یعرـش  هفیظو ي  هب  انـشآ  رتهب  تمـصع 
زا هچ  ره  هتشاد و  هصاخ  تباین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  فرط  زا  هک  هدوب  يروط 
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ماما هیقت  ماقم  رد  دنزب و  یفرح  دناوتن  یسک  هک  دنداد  یم  تبسن  تمصع  يوناب  نآ  هب  دش  یم  رشن  ماکحا  مالـسلا  هیلع  ماما  فرط 
روما مامز  هک  دیلپ  دـیزی  هیلع  رب  مدرم  ندرک  راداو  مناد  یمن  [ . 75  ] دنامب نوصم  رافک  زا  رتدب  نیقفانم  رارشا و  رش  زا  مالـسلا  هیلع 

هتـشادن بسانت  یبنیز  خماش  ماقم  ابارچ  .درادن  یکاب  تیانج  تنایخ و  هنوگ  چیه  زا  هتفرگ و  تسد  هب  هنابـصاغ  روط  هب  ار  نیملـسم 
رگ دشاب  وحن  ره  هب  هتساوخ  یم  تمـصع  يوناب  دنک ؟ یم  نییعت  یعرـش  هفیظو ي  تمـصع  يوناب  هب  مالک  نیا  بحاص  هک  تسا ؟

ار شردارب  تیمولظم  دناروشب و  وا  هیلع  رب  ار  اهنآ  دنامهفب و  مدرم  هب  ار  دیلپ  دیزی  یقیالان  متـس و  ملظ و  هدوب  ینابز  تایغلبت  اب  هچ 
تریح و رد  ناسنا  اـعقاو  .دروآ  لـمع  هلحرم ي  هب  ار  ردارب  تضهن  جـیاتن  دزادـنارب و  هنابـصاغ  تختزا  ار  دـیزی  اـت  دزاـس  راکـشآ 
لوح و ال ال  اهاسرف - ملق  هنوگ  نیا  باـبرا  دومج  زا  اـهمالک و  هنوگ  نیا  هحفـص 97 ] نابحاص [  رکف  يدومخ  زا  دوش  یم  بجعت 
دـیلپ و دـیزی  سلجم  هفوک و  رد  تمـصع  يوناب  نآ  هبطخ ي  هب  يرظن  چوپ  ضارتعا  نآ  بحاص  اـیوگ  .میظعلا  یلعلا  هللااـب  ـالا  هوق 

؟ ] 76  ] تسا هتخادنین  دایز  نبا  اب  شتاملاکم 

نآ باوج  مود و  ههبش ي 

هک دومرف  دای  مسق  دوش  جراخ  هرونم  هنیدم ي  زا  دش  داهنشیپ  يو  هب  هک  نآ  زا  دعب  يربک  بنیز  هک  هدمآ  یلدیبع  ثیدح  رد  مود :
هتفگ باوج  رد  دزاس ؟ یم  مسق  اب  روطچ  لمع  نآ  سپ  دش  جراخ  نآ  زا  دـعب  دوش و  هتخیر  شنوخ  هچ  رگ  دوشن  جراخ  هنیدـم  زا 

؟ هدوب يروطچ  وحن و  هچ  هب  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  ندروخ  مسق  تیفیک  میناد  یمن  ام  دوش : یم 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


یم مولعم  شندـش  جراخ  دوخ  زا  دـشاب و  هدرک  لقن  ام  هب  ار  تمـصع  يوناب  نآ  مسق  هغیـص ي  ظافلا و  نیع  يوار  تسین  مولعم  و 
مالـسلااهیلع يربک  بنیز  راتفر  هیور و  کش  نودـب  ددرگ و  جراـخ  هنیدـم  زا  هک  هتـشادن  تاـفانم  هک  هدوب  يوحن  هب  مسق  هک  دوش 

.دشاب مالسلا  هیلع  ماما  رما  زا  سپ  هنیدم  زا  شجورخ  دیاش  تسا و  هدوبن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  رماوا  روتسد و  نودب 

نآ باوج  موس و  ههبش ي 

دیدرگ رصم  راپسهر  دش و  جراخ  هنیدم  زا  هحفص 98 ] ناوناب [  اب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدش  لقن  یلدیبع  ثیدح  رد  موس :
هنیدم زا  تمـصع  يوناب  نآ  هارمه  رایط  رفعج  نب  هللادبع  شجوز  دننام  یـسک  مشاه  ینب  لاجر  زا  هک  هدماین  ثیدح  نآ  رد  ارچ  و 

تبـسانم هب  یلدیبع  ثیدح  دنک ) یمن  ادع  ام  یفن  یئیـش  تابثا   ) دنا هتفگ  میدـق  زا  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  تسا ؟ هدوب  رـصم  ات 
لاجر زا  شناهارمه  هب  تبـسن  هدش و  ضرعتم  تمـصع  نادناخ  تاردخم  زا  وا  ناهارمه  هب  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  تالاح  لقن 
يداع بسحرب  هک  یتروص  رد  درک ؟ یفن  ار  نآ  ناوت  یم  اجک  زا  دنا ؟ هدوبن  شهارمه  اهدرم  زا  هک  مولعم  اجک  زا  هتشگن  ضرعتم 

هدش تکاس  نآ  رگید  تمسق  زا  لقن و  ار  خیرات  تالاح و  زا  تمسق  کی  تاور  دیاش  دنشاب  هتشادن  هارمه  لاجر  زا  هک  تسا  دیعب 
.دنا هدرکن  لقن  و 

نآ باوج  مراهچ و  ههبش ي 

رایط رفعج  هب  هللادبع  شجوز  زا  رصم  هب  شیرابجا  ترفاسم  نیا  رد  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هک  هدماین  یلدیبع  ثیدح  رد  مراهچ :
ضرتعم نیا  ایآ  .تسین  نایب  هب  جاتحم  ضارتعا  نیا  باوج : .تفرگ  نذا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  زا  ای  درک  ناذیتسا  ضر ) )

لقن رد  تاور  رگم  تسا ؟ هدرکن  ناذیتسا  ضر )  ) هللادبع شجوز  زا  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تمـصع  يوناب  هک  هتـشاد  بیغ  هب  ملع 
یم رظن  رد  تیاور  لقن و  ماقم  رد  ار  تایـصوصخ  مامت  خـیراوت  لقن  رد  دـننک و  یم  ادـیپ  عـالطا  اـهنآ  تاـیئزج  یماـمت  هب  اـیاضق 
دراو ادـبا  تاضارتعا  نیا  تفگ : تحارـص  اب  دـیاب  تسا و  هدرواین  ملع  هب  ناذـیتسا  هک  تسین  نآ  لیلد  يوار  لقن  مدـع  و  دـنریگ ؟

رارق ءانتعا  دروم  دیابن  چوپ  ياهلاکشا  هدوبن و 
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ههبـش نآ  دش و  یتسد  شیپ  اهنآ  باوج  هب  اذل  دریگ و  ياج  یحطـس  هداس و  ناهذا  رد  دیاش  هک  هحفـص 99 ] اجنآ [  زا  یلو  دریگ 
.ملاعلا هللاو  تسین - رتشیب  زیچ  یئوج  بیع  یلدیبع  ثیدح  يارب  یئوگ و  بیغ  زا  ریغ  اه 

اهضارتعا ضعب  زا  باوج 

هتشون فیعضت  يارب  هدیسر و  صاخشا  ضعب  ناهذا  هب  هک  تسا  یئاهیشارت  لاکـشا  دش  هداد  باوج  اهنآ  رب  هک  اهـضاترعا  نیا  لثم 
نآ رد  دوش  یم  روطچ  دش  اپرب  دیزی  تفالخ  هیلع  رب  بالقنا  هنیدم  هب  تیب  لها  دورو  اب  لوا : تسا : هدش  هتفگ  یلدیبع  هباسن ي  ي 
ینب زونه  دوب و  هدیـسرن  تدش  هلحرم ي  هب  بالقنا  زونه  دیاش  باوج : دنک .؟ دیعبت  رـصم  هب  هنیدم  یلاو  ار  ع )  ) يربک بنیز  عقوم 
هدوب بالقنا  لماوع  زا  یکی  مه  يربک  يوناب  نآ  ندرک  جراخ  هدمآ و  شیپ  دیعبت  هیـضق ي  دـندوب  هداتفاین  تردـق  زا  یلک  هب  هیمأ 

شمارآ یهاتوک  تدم  تسین  دیعب  هدش ، عقاو  هنیدم  هب  تیب  لها  دورو  درجم  هب  بالقنا  هک  میراد  ملع  میناد و  یم  اجک  زا  ام  دشاب 
یلو دوش  يریگولج  بالقنا  زا  هک  هدش  دیعبت  يربک  يوناب  هتـشگ و  اپرب  بالقنا  دیزی  هیلع  رب  غیلبت  تیب و  لها  دورو  رثا  رد  هدوب و 

زا باوج : تفرن ؟ رصم  هب  يو  اب  ارچ  تشاد  يربک  بنیز  هب  هک  هقالع ي  هب  رظن  رفعج  هللادبع  مود : .دنیامن  دنا  هتـسناوتن  يریگولج 
 ] خـیرات رد  رگم  دورب  رـصم  هب  يربک  يوناـب  هارمه  هللادـبع  هک  دنـشاب  هتـشاذگن  هنیدـم  یلاو  هیمأ و  ینب  نیرومأـم  هک  مولعم  اـجک 
زا ام  هدوب و  نیب  رد  یفرع  یعرـش و  عناوم  ضعب  تسا  نکمم  مینادب و  ار  نآ  تلع  ام  ات  هدیدرگ  تبث  ایاضق  تایئزج  هحفص 100 ]

اهدص زا  دعب  الاح  میرادن  عالطا  اهنآ 
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ارچ دالب  رایتخا  رد  دـندومن  ریخم  ار  يربک  بنیز  رگا  موس : .دـیآ  یم  نهذـلا  برطـضم  صاخـشا  نهذ  هب  هیهاو  تاهبـش  نیا  لاس 
رایتخا ار  رصم  دندوب و  تیب  لها  ناتـسود  زا  هک  تفرن  نمی  هب  ارچ  سپ  دوب  هدش  ءانثتـسا  هنیدم  هکم و  رگا  ؟و  دومنن رایتخا  ار  هکم 

يربک يوناب  اعقاو  هیما  ینب  تلود  هک  میراد  ملع  اجک  زا  ام  باوج : ؟ دندوب تسود  نامثع  راگزور  نآ  رد  رصم  هک  یلاح  رد  دومرف 
نطاـب رد  یلو  هدوب  هنیدـم  زا  جورخ  داهنـشیپ  عقوم  رد  لوا  هلحرم ي  رد  نآ  هکلب  دورب  دـهاوخب  يدـلب  ره  هب  دوـب  هدرک  راـتخم  ار 
يوناب رود  هب  دندوب  ع )  ) تیب لها  ناتـسود  زا  هک  دورب  نمی  هب  رگا  دـندوب و  تسود  نامثع  هک  دورب  رـصم  هب  هک  دـنا  هتـشاد  رابجا 
دندرک دیعبت  هیواعم  زکرم  ماش  هب  ار  هیلع  هللا  ناوضر  يرافغ  رذ  یبا  هچنانچ  دوش  یم  اپرب  نمی  رد  بالقنا  دنوش و  یم  عمج  يربک 

وا هک  یلاح  رد  دش  دراو  دلخم  نب  هملـسم  هناخ ي  هب  ارچ  مراهچ : .تشادن  شوخ  ار  اجنآ  هک  نیا  اب  دش  دیعبت  هذـب  رب  نمی و  هب  هن 
نکمم دـننک  دـیعبت  ار  وا  هک  یـسک  باوج : .دوب  هیواعم  باحـصا  زا  فرحنم و  ترـضح  نآ  زا  درکن و  تعیب  ع )  ) نینمؤملاریمأ هب 

وا ناوت  یم  ایآ  دوش  دراو  وا  هناخ  هب  هک  هدرکن  راداو  ار  وا  رـصم  یلاو  هک  مولعم  اجک  زا  دـنراذگب  ینعم  مامت  هب  راتخم  ار  وا  تسین 
دراو يوب  هتساوخ  هیقت  باب  زا  هدید و  نآ  رد  ار  تحلـصم  يربک  يوناب  ای  هحفـص 101 ] دشن [ ؟ دراو  يو  هناخ ي  هب  دومن و  در  ار 

نیا دشاب  انب  رگا  تسا  مولعمریغ  ام  يارب  رمأ  عقاو  هک  یتروص  رد  دوش 
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هروصتم ياـهباوج  هنوگ  نیا  دـیاب  اـهنآ  باوج  رد  دـیآ  ناـیم  هب  هدراو  ریغ  تاـضارتعا  هدـساف و  تاـمهوت  هیهاو و  تاهبـش  هنوـگ 
هراشا رـصم  هب  يربک  يوناب  نتفر  هب  ینعی  عوضوم  نیا  هب  يدـحأ  راـبخا  هرهم ي  نیمدـقتم و  دـیتاسأ  زا  مجنپ : .دوش  هداد  شراـگن 

نیرخأتم زا  ای  بوشآرهش و  نبا  یسوط و  خیش  ینیلک و  دیفم و  خیـش  نیقودص و  دننام  دندرک  یم  لقن  تشاد  تحـص  رگا  هدرکن 
یمالسا ینید  ثیداحأ  رابخا و  لثم  مه  ار  خیراوت  رابخأ و  اهنآ  نوچ  نیمدقتم  اما  باوج : .نارگید  و  هر )  ) یسلجم همالع ي  دننام 
يرایسب هب  هچنانچ  دنا  هدرکن  هراشا  اذل  هدیسرن و  دانسا  اب  ناشخیاشم  زا  یخیرات  عوضوم  نیا  اهنآ  هب  نوچ  دننک و  یم  لقن  دنـس  اب 

نآ دالوا  مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئأ ي  تالاوحأ  خیراوت و  زا  يدایز  يایاضق  هب  هچنانچ  .دنا  هدومرفن  لقن  هدرکن و  هراشا  ایاضق  زا 
ناگرزب ءاملع و  زا  هک  يدایز  بتک  .دـشک و  یم  ازارد  هب  نخـس  دوش  هداد  حرـش  رگا  دـنا  هدومنن  لقن  هدرکن و  هراـشا  ناراوگرزب 

هچنانچ هتفر  نیب  زا  ای  هدیـسرن و  اهنآ  زا  نیرخأتم  ناگرزب  تسد  هب  دـنا  هدرک  فیلأت  وا  لاثمأ  يربک و  يوناـب  هراـبرد ي  نیمدـقتم 
سرتسد رد  هک  هتـشگ  ادیپ  يدایز  بتک  هچنانچ  دش  ادـیپ  اریخأ  دوب  هدـماین  تسد  هب  اهنامز  رخاوأ  نیا  هب  ات  یلدـیبع  تابنیز  رابخا 

.دیآ یمن  تسد  هب  تسین و  ادیپ  خیرات  نآ  زا  دـعب  هحفص 102 ] هدوب [  دوجوم  يرجه  متفه  مشـش و  نرق  ات  اهنآ  زا  یـضعب  دوبن و 
هللا مالـس  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  دنا و  هتـشونن  هدرکن و  حیرـصت  ع )  ) راهطا همئا ي  دالوا  رثکا  تدالو  خیرات  هب  هچنانچ 

تلالج و  ع )  ) ماما مالسا و  هب  تمدخ  تمظع و  نآ  اب  هیلع 
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هب هک  نیمدـقتم  ناگرزب  نآ  فصو  نیا  اب  درادـن  ار  نآ  ناـیب  ریرقت و  تردـق  ناـبز  رد  ریرحت و  ياراـی  ملق  رد  هک  ماـقم  نأـش و  و 
نآ تدالو  خیرات  نیمدقتم  بتک  زا  نامز  نیا  رد  رگا  دنا  هدادن  شراگن  دنا و  هدرکن  حیرصت  شتدالو  هب  تفر  تراشا  ناش  یماسا 
هک نیا  رب  افاضم  دزاس ؟ یم  قطنم  مادک  اب  فرح  نیا  دنا ، هتـشونن  ناگرزب  نآ  هک  نیا  لیلد  هب  مینک  شدر  دیایب  تسد  هب  ترـضح 
رد یطویـس  ریبک و  خیرات  رد  رکاسع  نبا  دننام  دنا  هدرک  حیرـصت  رـصم  رد  يربک  يوناب  ندـش  نفد  هب  نیخرؤم  ناگرزب  زا  یعمج 

زاوف و بنیز  راونالا و  قراشم  رد  يودع  نیبغارلا و  فاعـسا  رد  نابـص  راونالا ج 1 ص 23 و  حقاول  رد  ینارعـش  هیبنیز و  هلاسر ي 
ءاعدا نیا  توبث  ضرف  رب  دـنا  هدرک  یلدـیبع  زا  تیعبت  نانآ  همه ي  هتفگ : هک  یـسک  .نارگید و  فاحتالا و  رد  يواربش  یجنلبش و 

هیلع یلع  تنب  بنیز  نفدـم  هک  یلاوقا  رابخا و  اـب  يو  لوق  هک  نیا  ءاـعدا  .تسا و  یلدـیبع  لوق  راـبتعا  رب  یمکحم  لـیلد  دوخ  نیا 
ندش نوفدم  هرابرد ي  هک  تسا  رابخا  مادک  اریز  تسا  لصا  یب  ءاعدا  .تسا  ضراعتم  دنناد  یم  هنیدـم  رد  ای  ماش و  رد  ار  مالـسلا 
رابخا نآ  زا  یسک  ارچ  ینـس ؟ ای  هعیـش  ثیدح  بتک  زا  رابخا  نآ  تساجک  هحفـص 103 ] تسا [ ؟ هدش  دراو  ماش  رد  يربک  يوناب 

نم هلمعل  نیرکاشلا و  نم  هل  نحنف  اهنم  اهلاحم  نایب  عم  ثیدحلا  بتک  نم  اهلقن  رابخالا و  کلت  نییعت  یعدملا  یلعف  درادن ؟ عالطا 
زا فرـصنم  اریز  دراد  تافانم  « رابخا » ظفل قالطا  اب  هچ  رگ  تسا  نیخرؤم  لاوقا  اهربخ و  زا  ترابع  ( رابخا ) زا دارم  رگا  .نیردقملا و 

رابخا و نآ 
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لها ههزن  ) باتک بحاص  ءاعدا  دشاب و  هتـشاد  یقـشمد  رکاسع  نبا  لاثما  لاوقا  رب  حـیجرت  هک  تسا  لاوقا  مادـک  تسا - هدراو  راثآ 
هلمج ي زا  تفر و  تراشا  اهنآ  هب  هک  نیخرؤم  زا  رفن  تشه  .درادن و  تقیقح  نارگید  نیرصاعم و  زا  نیققحم  حیرصت  هب  ( نیمرحلا

شا هراچ  فرط  ره  زا  هیهاو  تاهبـش  رادـفرط  هک  نیا  .دـنک و  یم  تیافک  رابتعا  دامتعا و  ماقم  رد  ام  يارب  تسا  رکاـسع  نبا  اـهنآ 
مهتم ینطو  بصعت  هب  دنا  هدرک  رصم  رد  يربک  بنیز  ندش  نوفدم  هب  حیرـصت  هک  اره  هناگتـشه  نیخرؤم  نآ  هدرک  انب  هدش  هدیرب 

ار كرابم  ربق  اذل  تسا و  نوفدم  رصم  رد  يربک  يوناب  هک  هدوب  اهنآ  ینهذ  زاکترا  دنرـصم  لها  اهنآ  نوچ  هک  نیا  ءاعدا  هب  ندرک 
هب دیاب  میئامن  مهتم  ینطو  بصعت  اب  دوش  انب  ار  نیخرؤم  رگا  دوش : یم  هتفگ  شزرا  یب  چوپ  ءاعدا  نیا  ءازا  رد  .دنا  هتشون  هرهاق  رد 

ياوشیپ نتـشون  طـقف  تسا و  نیخروم  نیب  هیور  فـالخرب  هک  یتروص  رد  میوشن  لـئاق  یجرأ  ناـش  ناـطوا  هراـبرد ي  اـهنآ  لاوقا 
ربتعم رایـسب  شمالک  هدوب  قشمد  نکاس  اـیروس و  هحفـص 104 ] لها [  زا  الـصا  هک  یقـشمد  رکاسع  نبا  بصعت  یب  ناسیون  خیرات 

تالاوحا هب  ار  شریبک  خیرات  زا  دـلجم  هس  درذـگب و  قح  زا  هک  هدرکن  راداو  ار  وا  دروم  یب  دانع  اج و  یب  بصعت  هک  تسوا  تسا 
بالقنا و نآ  اب  قیقحت  لـها  زا  یکی  یلاـع  تمه  هب  اریخا  هک  تسا  هداد  صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  همجرت ي  خـیرات  و 

يربک يوناب  ندوب  نوفدـم  اما  .ءازجلا  ریخ  هللا  هازج  تسا  هدرک  پاچ  ریبک  دـلجم  هس  رد  ار  سیفن  باتک  نآ  نانبل  ياولب  بوشآ و 
رایسب باحصتسا  هب  کسمت  درادن و  یلیلد  چیه  هنیدم  رد 
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یم ناسنا  یئاج  تسا  یلمع  هفیظو ي  لصا و  کی  باحصتسا  اریز  .تسا  یلیلد  یب  رب  لیلد  تسا و  کنخ  هداعلا  قوف  کمن و  یب 
يربک يوناب  ندش  نوفدم  يارب  دوش  یم  مولعم  دشاب  هتـشادن  دوجو  یظفل  لیلد  هک  دیامن  لمع  دنزب و  گنچ  باحـصتسا  هب  دناوت 

زا تسا  کنخ  رایـسب  یخیرات  عوضوم  کی  تابثا  رد  مه  نآ  ندز  گنچ  یلمع  لصا  کی  هب  اذل  تسین و  دوجوم  یلیلد  هنیدم  رد 
.تسا ندرک  يو  زا  دـیلقت  رکفت  لمأت و  نودـب  تسا و  ( هر ) یلماع نیما  دیـس  زا  باحـصتسا  هب  ندز  گنچ  رد  تیعبت  رت  کنخ  نآ 

هفیظو ي نیا  دنک  یم  کسمت  باحصتسا  هب  تاهبش - رادفرط  دننام  هک - یـسک  تسا ؟ نوفدم  اجک  رد  هنیدم  رد  يربک  يوناب  ایآ 
.دراد هدئاف  هچ  دهد  یمن  هجیتن  دروخ و  یمن  درد  هب  هک  یباحـصتسا  سپ  دناسرب ؟ لمع  هلحرم ي  هب  دهاوخ  یم  اجک  رد  ار  یلمع 

- رگا درک ؟ کسمت  باحـصتسا  هب  ناوت  یم  هحفـص 105 ] یلدیبع [  باتک  دننام  یمیدـق  باتک  کی  زا  یخیرات  لیلد  دوجو  اب  ایآ 
هاوفأ زا  هک  نیمرحلا  لها  ههزن  باتک  بحاص  ءاعدا  هب  شندز  گنچ  سپ  دناد  یم  مامت  ار  باحصتسا  تالئاطال - تاهبـش  رادفرط 

رد هک  تسا  دقتعم  روطچ  سپ  دناد  یم  نوفدم  هنیدـم  رد  ار  يربک  يوناب  باحـصتسا  بجوم  هب  وا  اریز  تسین  تسرد  هدـش  ذـخأ 
دامتعا دروم  تسا  نوفدم  ماش  رد  هک  نیا  هب  لیلد  دروخ و  یمن  درد  هب  باحـصتسا  هک  تسا  دقتعم  هدنراگن  اما  .تسا  نوفدم  ماش 

اذـل تسا و  راـبتعا  ناـنئمطا و  دروم  یلدـیبع  هتـشون ي  یلو  تسا  هدـش  باـتک  لـخاد  هک  تسا  هاوـفا  زا  هذوخأـم  هصق ي  تسین و 
نیا رب  لیلد  یلدیبع  هتشون ي  دشاب و  هتشاد  تحص  رصم  رد  يربک  يوناب  ندوب  نوفدم  هک  مهد  یم  يوق  لامتحا 
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زا سپ  هک  رـصم  رد  ار  (ع) بنیز ندوب  نوفدـم  يواخـس  راکنا  دـشاب و  یم  هدرکن  فقوت  رتشیب  هفوک  ای  ماش و  رد  يربک  يوناـب  هک 
یف اـمب  يردا  تیبلا  لـها  » اریز تسین  داـمتعا  راـبتعادروم و  هدرک  تاـفو  لاس 902  رد  هدمآ و  یلدـیبع  زا  دـعب  لاس  دـص  نیدـنچ 

رادفرط هک  نیا  .تسا و  هتشاد  یئانـشآ  يربک  يوناب  نفدم  هب  يواخـس  زا  رتهب  هدوب و  تلاسر  نادناخ  زا  ءامدق و  زا  یلدیبع  « تیبلا
كرد ار  دارم  لـصأ  دوش  یم  موـلعم  دوـش - یمن  نیعبرا  هعقاو ي  هب  لـیلد  یلدـیبع  هتـشون ي  تحـص  ضرف  رب  هک  هتفگ : تاـهبش 

رطاخ و نانئمطا  يارب  بناج  نیا  هک  ار  یتابیرقت  دراد  تسود  داـیز  نوچ  تسا  « مصی یمعی و  یـشلا ء  بح  » باـب زا  تسا و  هدرکن 
هدرک تاقالم  هحفص 106 ] رباج [  اب  هدش و  ءالبرک  دراو  هدوب و  هام  نآ  متسیب  رفص  هام  رد  تیب  لهأ  ءارسا  عوجر  هک  يوق  لامتحا 

.دنکن كرد  ار  دارم  لصا  هک  دراد  قح  اذل  دیامن و  تباث  ار  نتشیوخ  تالامتحا  تایسدح و  هدومن  چیه  ار  تابیرقت  نآ  دنا 

دقرم نییعت  رد  ءالبرک ) هفاقث ي  هنجل ي   ) يار

رد ای  ماش  رد  ای  رصم  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ندش  نفد  هرابرد ي  یـصوصخم  يأر  ( ءالبرک رد  ینید  تفاقث  هنجل ي  ) يارب و 
زا یلوا  هرود ي  زا  ( 12  ) ددـع دوش : یم  لقن  هصالخ  لامجا و  روط  هب  یـسراف  هب  همجرت  اـب  نآ  لاـمجا  هک  تسا  هرونم  هنیدـم ي 

تبسن مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  تسا  حیحـص  ربق  ود  زا  مادک  لاؤس 2  »ص 15 س 5  ءالبرک یف  هینیدـلا  لئاسملا  هبوجا  » باتک
دبای یم  دقارم  زا  هرقف  هس  دنک  عوجر  خیراوت  هب  هک  یسک  ج :) ( ؟ دشاب یم  ماش  رد  هک  نآ  ای  تسا  رصم  رد  هک  يدقرم  دوش ؟ هداد 

يربک بنیز  هدیس  هب  هس  ره  تبسن  هک 
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مان هدوب و  رتخد  هس  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تسا و  حیحص  تبـسن  هس  ره  دوش و  یم  هداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ماما  تنب 
تسا و مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ینیوبا  رهاوخ  موـثلک  ما  شا  هینک  بنیز  .تسا 1 - موثلک  ما  ناـش  هینک  بنیز و  اـهنآ  زا  کـی  ره 

هحفص [ . ] 77  ] دش نفد  هرونم  هنیدم ي  رد  دناوخ و  زامن  يو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تفای و  تافو  دش و  طقاس  يو  رب  راوید 
هچنانچ تسا  ( یطسو بنیز  هب  ) فورعم وا  هدوب و  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ینیوبا  رهاوخ  زین  وا  موثلک  ما  شا  هینک  بنیز  - 2 [ 107

تمـصع يوناب  نآ  هدرک و  جیوزت  رایط  رفعج  نب  هللادبع  شیومع  رـسپ  ار  یطـسو  بنیز  نیا  تسا و  يربک  هب  فورعم  یلوا  بنیز 
مالسلا هیلع  ماما  هلئاع  روما  تسوا  دوب و  ءالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  روضح  رد  نوع  دمحم و  شنادنزرف  اب  [ 78]

رفس ماش  هب  شجوز  اب  دش و  زاجح  رد  هعاجم  ماع  اب  فداصم  تشگرب  هنیدم  هب  هک  یتقو  دومن و  یم  هرادا  ماش  هفوک و  رفس  رد  ار 
: دنا هتـشون  شربق  گنـس  رد  اذل  دیدرگ و  نفد  اجنآ  رد  تفای و  تافو  قشمد  رد  شجوز  همیخ ي  رد  دـش و  ضیرم  هار  رد  درک و 

روهشم يربک  بنیز  شرهاوخ  تافو  زا  دعب  هک  تسوا  .مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  هحفص 108 ] نبا [  یلع  تنب  یطسولا  بنیز  ربق  اذه 
تسا و موـثلک  ما  شا  هینک  بـنیز  - 3 دوش : یم  رکذ  هک  تسا  یموس  بنیز  زا  تراـبع  هک  يرغـص  بنیز  هب  تبـسن  دـش  يربـک  هب 

هیلع ءادهـشلادیس  شردارب  اب  هدرک و  رکذ  داـشرا  رد  ( هر ) دـیفم خیـش  ار  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رداـم  زا  ریغ  شرداـم 
دوب ماش  هفوک و  رفس  رد  ءارسا  اب  ءالبرک و  رد  مالسلا 
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هرح و هعقو ي  زا  دعب  تفر و  یم  رامـشب  صاخـشا  نیرت  نایرگ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  رب  تماما  نادناخ  دارفا  رد  و 
داد و یم  هعاشا  ار  دـیزی  متـس  ملظ و  هدرک و  یم  شردارب  هب  متام  هحون و  هماقا ي  وا  هنیدـم  مدرم  لاـم  ناـج و  دـیزی  ندرک  حاـبم 

جارخا هنیدم  زا  ار  بنیز  تسا  مزال  یـشاب  هتـساوخ  زاجح  رد  ار  دوخ  تنطلـس  رارقتـسا  وت  رگا  تشون  يو  هب  هنیدم  رد  دیزی  لماع 
ار اجنآ  تسا  هرهاق  شزکرم  هک  يرـصم  هک  درک  نامگ  لماع  درک و  يرـصم  هب  هنیدـم  زا  يو  ندرک  جراـخ  هب  رما  دـیزی  یئاـمن و 
اب دندرک و  شمارتحا  رصم  لها  دیـسر  رـصم  هب  هک  یتقو  تشگ و  دراو  نابعـش 65  هرغ  رد  دش و  رـصم  لخاد  بنیز  هدرک و  هدارا 
ار وا  دوب و  ضیرم  تشاد و  تیاکش  رفس  تامحز  زا  بنیز  دندومن و  دراو  يراصنا  دلخم  نب  هملسم  رـصم  یلاو  هناخ ي  رد  لیلجت 

.دش نفد  اج  نامه  رد  درک و  كرد  اجنآ  رد  لجا 

یبنیزلا دقرملا  هلاسر ي  يربکلا و  بنیز  تافو  باتک  فلؤم  يار 

زا تشذـگ  هـچنآ  یبرع  تاراـبع  لـقن  زا  دــعب  هحفـص 109 ] یبنیزلا [ ) دـقرملا  هلاـسر ي( )و  يربـکلا بنیز  تاـفو  ) باـتک فلؤم 
هرشع رهشا و  هعبراب  اهیلا  اهعوجر  دعب  تیفوت  هنیدملا  بنیز  نا  قبس  امم  تفرع  دق  [ . 79  ] دیوگ ( ءالبرک ینید  تفاقث  هنجل ي  ) يأر
ماـشلا بنیز  نا  .ه و  ( 62 : ) هنس بجر  رهـش  نم  نیـضم  هرـشع  عبر  دحالا ال  موی  هیـشع  تیفوت  رـصم  بنیز  نا  .ه و  ( 61 : ) هنس مایا 

ینعی .ه  ( 74 : ) هنس لیق  حجرالا و  یلع  ه  ( 65 : ) هنس ناورم  نب  کلملادبع  مایا  یف  هعاجملا  ماع  بجر  رهـش  نم  فصنلا  یف  تیفوت 
زا تعجارم  زا  سپ  تسا  نوفدم  هنیدم  رد  هک  بنیز 
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لاس بجر  مهدراهچ  هبنشکی  بش  تسا  نوفدم  رـصم  رد  هک  بنیز  هتفای و  تافو  ترجه  زا  ( 61  ) لاس زور  هد  هام و  راهچ  هب  ماش 
لوق هب  رظن  ناورم  نب  کلملادـبع  مایا  رد  هعاجم  لاس  بجر  فصن  رد  تسا  نوفدـم  ماش  رد  هک  بنیز  .هتفاـی و  تاـفو  يرجه   62

.تسا هتفای  تافو  ترجه  زا  ( 74  ) لاس رد  هک  هدش  هتفگ  هتفای و  تافو  ترجه  زا  ( 65  ) لاس رظن  رد  رت  حجار 

هفاقث يار  رب  لاکشا 

عقوم رد  هقف  رد  ءاهقف  هک  تسا  یهقف  هضراعتم ي  راـبخا  ناـیم  عمج  هب  هیبش  رایـسب  هدرک  يأر  راـهظا  ( ینید تفاـقث  هنجل ي  ) هچنآ
در ار  یضعب  هضراعتم  هحفص 110 ] رابخا [  زا  دنهاوخ  یم  هک  هیعرش  ماکحا  طابنتسا  ماقم  رد  هضراعتم  هفلتخم ي  تایاور  ضراعت 
رد تخـس  لکـشم و  رایـسب  دراوم  زا  هک  دننک  یم  رابخا  نایم  عمج  دنـشاب  هدرک  لمع  اهنآ  همه ي  هب  دنراذگن و  رانک  هب  هدرکن و 
هک يوحن  نآ  اب  ار  هضراعتم  خیراوت  نایم  هتـساوخ  مه  ( هفاقث هنجل ي  .دهد و( یم  ناشن  ار  دهتجم  هیقف  کی  يداتـسا  داهتجا و  ماقم 
رد يربق  دنا و  هدرک  باتک  دراو  ذخا و  هاوفا  زا  منامگب  درادن و  یتسرد  كردم  هعاجم  خیرات  هک  یتروص  رد  دیامن  عمج  دش  لقن 

هنجل ي ) هک اهخیرات  یضعب  رب  هوالع  دوش  بوسحم  دقرم  هس  زا  یکی  ات  درادن  دوجو  مالسلااهیلع  بنیز  هب  بوسنم  هرونم  هنیدم ي 
رد هک  بنیز  هتفگ : ( یبنیزلا دقرملا  هلاسر ي( بحاص  هک  نیا  اما  .تسا و  هدادن  ناشن  ار  اهنآ  دنتـسم  یلو  هدرک  هراشا  اهنآ  هب  ( هفاقث
درک راهظا  هک  ( هفاقث هنجل ي  ) يأر اب  هتفای  تاـفو  ه  ( 61  ) لاس زور  هد  هام و  راهچ  هب  ماـش  زا  تعجارم  زا  سپ  تسا  نوفدـم  هنیدـم 

يوب يراوید  تسا و  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ینیوبا  رهاوخ  وا  هک 
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نیا دـیاب  ( هفاقث هنجل ي  ) لوق هب  انب  اریز  دزاس ؟ یم  روطچ  دـناوخ  زامن  يو  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  درک و  تافو  دـش و  طـقاس 
دقرملا هلاسر ي ( بحاص  ءاعدا  دشاب و  هدـش  عقاو  قارع  هکم و  يوس  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تکرح  زا  لبق  هیـضق 

دنراد رگدـیکب  اب  یلک  نیاـبت  تفاـهت و  هک  تاـملک  نیا  هتفاـی  تاـفو  هنیدـم  رد  ماـش  زا  بنیز  تعجارم  زا  سپ  هک  تسنآ  ( یبنیزلا
؟ دیامن ادیپ  قفاوت  دناوت  یم  مه  اب  روطچ 

ینابایخ ثدحم  مالک 

دمحم نسح  ( بنیز هدیسلا  ) باتک زا  یمارم  لقن  و  هحفص 111 ] یمالک [  نمض  رد  مایالا  عئاقو  رد  ( هر ) ینابایخ ثدحملا  انخیـش  و 
روکذم یطسو  بنیز  هیلع  هللا  تاولص  ریما  ترضح  تانب  دادع  رد  هماع  هصاخ و  زا  یفیلأت  یخیرات و  چیه  رد  [ : 80  ] هدومرف مساق 

.تسا ماش  هنوفدم ي  موثلک  ماب  هانکم  يرغص  بنیز  رصم و  هینفد ي  يربک  بنیز  تسین 

هعیشلا نایعا  رد  یلماع  نیما  دیس  مالک 

نینمؤملاریمأ تنب  يرغصلا  بنیز  ربق  اذه   ) هدوب دوجوم  شقن  نیا  ماش  رد  عقاو  رازم  گنس  رد  هک  هدرک  لقن  یسک  زا  نآ  زا  سپ  و 
رد ( هر ) یلماع ماما  دیـس  لقن  اب  نینچمه  و  [ 81  ] دزاس یم  روطچ  هدرک  لقن  ( ءالبرک ینید  هفاقث ي  هچنآ ( اب  لـقن ، نیا  ( مالـسلا هیلع 

بنیز هدیـسلا  ربق  اذـه  اهیلع  بتک  اهتأرق  اهتیأر و  هرخـص  ربقلا  اذـه  یلع  دـجو  هدومرف : هک  دـیآ  یم  تسرد  روطچ  هعیـشلا  ناـیعا 
هرجهلا نم  هأم  تسلا  دعب  تبتک  اهنا  یلع  لدت  اهطخ  هروص  خیرات و  اهیف  سیل  هنع و  هللا  یـضر  یلع  اندیـس  تنب  موثلک  ماب  هانکملا 

.خلا ریبج  نبا  يوس  نیخرؤملا  نم  ربقلا  اذه  یلا  راشا  نم  دجا  مل  صحفلا  عبتتا و  دیزم  عم  یئیش و  اهلثمب  تبثی  و ال 

تسا بنیز  رفن  هس  ماما  تانب  رد  هک  یلدیبع  لقن 

تـسا هدرک  حیرـصت  تابنیز  رابخا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  تانب  زا  بنیز  هس  ره  هب  هللا  همحر  هباسن  یلدیبع  دیوگ : هدـنراگن 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ءارهزلا  هحفص 112 ] همطاف [  اهما  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  يربکلا  بنیز  دیوگ : هک  اجنآ 

بسنلا باتک  یف  مهانرکذ  ادالوا  هل  تدلوف  رفعج  نب  هللادبع  یلا  تجرخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  اهدج  هایح  یف  تدلو  ملـس  هلآ و 
ءادهشلادیس ترضح  ندناوخ  راعشا  ءاروشاع و  بش  نایرج  مالسلا  مهیلع  داجس  ماما  زا  رقاب  ماما  زا  قداص  ماما  زا  ادنـسم  دعب  .خلا 

يوناب نآ  هلان ي  راعـشا و  نآ  يربک  بنیز  ندینـش  تسا و  هدرک  لقن  ...لیلخ  نم  کل  فاره  داـی  دـیامرف : یم  هک  ار  مالـسلا  هیلع 
: دـیوگ .تسا و  هدرک  تیاور  میا  هدرک  لقن  نآ  زا  يرادـقم  هک  ار  يربک  بنیز  تالاح  رئاس  نآ  زا  سپ  هدومن و  ناـیب  ار  تمـصع 

ما اهما و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  یطسولا  بنیز 
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هیقر خـلا  ...ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ءارهزلا  همطاف  هیقر  يربکلا و  بنیز  نسحم و  نیـسحلا و  نسحلا و  اهتاوخا 
دـشاب هتـشاد  رتخد  هس  يربـک  تمـصع  نآ  هک  ندرمـش  مالـسلااهیلع  ءارهز  هقیدـص ي  دـالوا  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تنب 

ما اهما  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تنب  يرغـصلا  بنیز  دیوگ : زاب  .تسا و  هتفگ  زین  یلدیبع  زا  ریغ  هچ  رگ  تسا  روهـشم  فالخ 
یلو .هنیدملاب  بنیز  تتام  هللادبع و  مهنم  بقعا  نمحرلادبع  هللادبع و  مساقلا و  هل  تدلوف  لیقع  نب  دمحم  اهمع  نبا  تجوزت  دـلو 

یئاراب لوق  نیا  تسا  هدوبن  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  شرداـم  هنیدـم  رد  هنوفدـم  بنیز  هک  هدرک  حیرـصت  دـش  لـقن  هچناـنچ 
.دیآ یمنرد  تسرد  تسا  هدرک  راهظا  ( ینید هفاقث ي  ) هک

تسا موثلک  ما  يربک  بنیز  هینک ي 

موثلک ما  بنیز و  اهنآ  هکرابم ي  یماـسا  هک  هحفـص 113 ] مالـسلا [  هیلع  نینمؤملاریما  ياهرتخد  هرابرد ي  رتشیب  تاقیقحت  يارب  و 
ههبش لحم  راوگرزب  نآ  تاقیقحت  زا  هچنآ  دوش و  هعجارم  هرس  سدق  یلماع  نیما  دیس  هیعشلا  نایعا  موس  یـس و  دلجم  هب  دیاب  هدوب 

فجنلا و نیدهشملا  هرامع  یف  نیمرحلا  لها  ههزن  باتک  بحاص  مالک  در  ماقم  رد  هک  تسنآ : درک  لوبق  ار  نآ  ناوتن  لاکـشا و  و 
شجوز اب  هعاجم  لاس  رد  يربک  بنیز  هک  هدرک  لقن  [ 82  ] روثأملاب روبقلا  لها  هیحت  هلاسر ي  زا  هدش و  پاچ  دـنه  رد  هک  ءالبرک 

اب تسا  قیقحت  فالخ  راوگرزب  نآ  شیاـمرف  نیا  .هدوبن  موثلک  ما  شا  هینک  يربک  بنیز  هک  [ : 83  ] هدومرف هدمآ  ماش  هب  ( هر ) هللادبع
تـسرد اما  تسا  هتـشگرب  شحیحـص  يأر  نآ  زا  ادـعب  یلو  هدوب  موثلک  ما  تمـصع  يوناب  هینک ي  هک  هتـشاد  داـقتعا  ـالبق  هک  نیا 

نینمؤملاریما مهدزون  بش  رد  هک  موثلک  ما  زا  دارم  هک  عوضوم  نیا  تسین و 
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مالسلا هیلع  ماما  ملع  باتک  همجرت ي  تاقیلعت  رد  تسا  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  ترابع  هدوب  نامهم  وا  هناخ ي  رد  مالسلا  هیلع 
[ . 84  ] دوش عوجر  اجنآ  هب  هدیدرگ  تباث  قیقحت و  يدایز  نئارق  اب 

یلدیبع مالک  رب  نایعالا  دیس  عالطا  مدع 

ماش رد  كالما  ءارق و  بحاص  (ض) رفعج هللادـبع  ندوب  زاجح و  رد  ار  هعاجم  ءاعدا  عوضوم  هرـس  سدـق  یلماع  نیما  ماـما  دیـس  و 
تـسا هتفاین  نآ  رب  يدنتـسم  كردم و  ادـبا  هدرمـش و  طابنتـسا  نیمخت و  سدـح و  زا  ار  نآ  و  هحفـص 114 ] هدرک [  قیقحت  بوخ 

دـشاب و حیحــص  رگا  هداد  يأر  ( هفاـقث هـنجل ي  ) هـچنآ سپ  .توریب  208 ط   - هعیـشلا ص 209 ناـیعا  ( 33  ) دـلجم هب  دوش  عوـجر 
هنیدـم هب  تعجارم  هدوب و  ماش  ءالبرک و  رد  ود  ره  بنیز و  مان  هب  تمـصع  ناوناب  زا  رفن  ود  رگا  هدرک  لقن  یلدـیبع  هچنآ  نینچمه 
هرابرد یلو  .دنشاب  هدرکن  دایز  فقوت  ماش  رد  دیاب  دبال  سپ  دنا  هتفای  تافو  ( 62  ) لاس رد  يرگید  و  ( 61  ) لاس رد  یکی  دنا  هدرک 

دناوت یم  دامتعا  دروم  ابیرقت  ءارآ  لاوقا و  رئاس  نایم  رد  هداد  شراگن  ( هر ) هباـسن یلدـیبع  هچنآ  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  نفدـم  ي 
هتفاین عالطا  یلدیبع  تاملک  رب  ( هر ) یلماع نیما  ماما  نایعالا  دیـس  .تسین و  دامتعا  لباق  دنتـسم  كردـم و  لاوقا  رئاس  يارب  دـشاب و 

.هیلع هللااهمحر  دومرف  یم  رظنراهظا  داد و  یم  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  الا  تسا و 

نآ زا  لاکشا  عفد  یلدیبع و  تیاور 

دورو عقوم  هب  عجار  يراصنا  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  یتیاور  تابنیز  رابخا  رد  یلدـیبع  هک  تسنآ : تسا  مزال  شرکذـت  هچنآ  و 
مدید و رصم  هب  شدورو  زا  زور  دنچ  زا  دعب  ار  تمـصع  يوناب  دیوگ : هدرک و  لقن  رـصم  هب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ترـضح 

هلمج زا  باتک  نآ  رد  ار  یتیاور  وچمه  دوجو  صاخـشا  ضعب  دـیاش  دـسر و  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هک  هدرک  لـقن  یتاراـبع  دـعب 
هتکن نیا  هب  اجنیا  رد  متساوخ  هحفص 115 ] اذل [  دیامن و  روصت  باتک  نآ  رب  نعط  تابجوم  بیاعم و 
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رمع نامز  رد  هنیدم  یضاق  هک  ( هلاوطوبا زا ( ترابع  رهاظ  بسح  رب  يراصنا  نمحرلادبع  نب  هللادبع  ربخ  نآ  يوار  الوا : .دوش  هراشا 
( جرزخلا باسنا  ) باتک زا  بیذهتلا  بیذهت  رد  ینالقسع  رجح  نبا  هچنانچ  هتفای  تافو  ترجه  ( 134  ) لاس رد  دوب و  زیزعلادبع  نب 

ناماس نآ  هب  تمصع  يوناب  دورو  عقوم  رد  رـصم  رد  ترجه  ( 62  ) لاس رد  هدربمان  هللادـبع  رگا  و  [ . 85  ] تسا هدرک  لقن  یطایمد 
رتشیب ( 134  ) لاس رد  شتافو  نیح  رد  دشاب  هدید  ار  تمـصع  يوناب  دورو  هک  هدوب  هزادـنارد ي  يو  نس  دـشاب و  هدوب  راید  نآ  رد 

نآ يو  لقن  زاب  یلو  هدید  ار  تمصع  يوناب  هدوب و  هدیـسرن  غولب  دح  هب  زونه  نامز  نآ  رد  دیاش  دشاب و  هتـشاد  دیاب  لاس  داتفه  زا 
نب هللادبع  زا  دارم  رگا  .تس و  اروج  یضاق  نآ  یئاوقت  یب  زا  یـشان  تسا و  یلوضف  یهز  هدوب و  طلغ  رابخا  نایوارب  ادعب  ار  بلطم 

هک تارابع  نامه  نیع  ایناث : .داد و  ناوتن  رثا  بیترت  یلاحلا  لوهجم  صخش  لقن  هب  سپ  تسا  ( هلاوطوبا ) زا ریغ  يراصنا  نمحرلادبع 
تداهـش ربخ  هک  عقوم  نآ  رد  ءاروشاع  زور  تسا  دوجوم  تسا  دامتعا  دروم  هک  لتاقم  بتک  ضعب  رد  هدرک  لقن  يراـصنا  هللادـبع 

دنزرف نیلاب  رس  هب  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دیـسر و  اه  همیخب  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح 
ور هرس  کی  دش و  جراخ  تارهاط  مایخ  زا  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  تشگ و  رضاح  هدش و  ناور  همیسارس  هحفص 116 ] شزیزع [ 
هک هدوـب  نیا  يارب  تمـصع  يوناـب  نآ  هیور ي  نیا  دـیاش  تخادـنا و  مالـسلا  هیلع  ربـکا  یلع  شعن  هب  ار  دوـخ  هدروآ و  نادـیم  هب 

دنک و لوغشم  دوخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  شردارب 
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هتساک فرصنم و  دنزرف  مغ  نزح و  زا  دوش و  هجوتم  مایخ  هب  رهاوخ  ندینادرگزاب  هب  هدرک و  كرت  ار  دنزرف  شعن  مالسلا  هیلع  ماما 
.دش رهاوخ  ندینادرگرب  لوغشم  دوخ  دیئامن و  لمح  طاطسف  هب  ار  یلع  دومرف : هدرک و  ناناوج  هب  ور  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  ددرگ و 

اه همیخ  زا  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  جورخ  عقوم  نامه  رد  تسا  تابنیز  رابخا  رد  يراصنا  هللادـبع  تیاور  رد  هک  یتاراـبع  نیع  و 
تابنیز رابخا  باتک  تارابع  رد  ار  هیجوت  نامه  میئاـمنب  لـتاقم  زا  یـضعب  تاراـبعرد  میناوتب  هک  ار  یهیجوت  ره  تسا و  دوجوم  زین 

رابخا رد  هک  يربخ  تراـبع  رد  اـی  لـتاقم  زا  یـضعب  رد  هاوخ  تاراـبع  نآ  هک  دـش  مولعم  اـم  يارب  اـجک  زا  اـثلاث : .میروآ و  یم  زین 
دوجو عبط  اهنامز  قباس  رد  هک  همیدق  بتک  خشن  اصوصخ  تسا  هدشن  لعج  هفاضا و  سد و  باتک  ياه  هخسن  هب  ادعب  تسا  تابنیز 

هدرک و تلاخد  اهباتک  ياه  هخسن  هب  نیعاضو  نیساسد و  زا  ضرغ  لها  دندرک و  یم  بتک  رد  فرصت  لخد و  نیخـسان  تشادن و 
تایوتحم یمامت  هدرکن و  تئارق  امئاد  نیثدـحم  ءاهقف و  ءاملع و  ار  اهنآ  هک  یئاهباتک  اـصوصخ  دـنا  هدرک  یم  سد  بلاـطم  ضعب 

بتک دننام  دنا  هدادـن  هحفـص 117 ] لیوحت [  عامـس  تئارق و  تیاور و  ثیدـح و  زرط  هب  رگیدـکی  هب  ثیداحا  راـبخا و  زا  ار  اـهنآ 
یهاگ مه  اهنآ  رد  همه  نیا  اب  دـنا  هتـشاد  تبظاوم  اهنآ  تایوتحم  یمامت  هب  ءاملع  هدیـسر و  اـم  هب  اـهنآ  نیفلؤم  زا  ارتاوتم  هک  هعبرا 

پاچ فیرش  تعنص  دوجو  اب  دنیامن  یم  سد  هک  دوش  یم  هدید  رـضاح  رـصع  رد  هچنانچ  دوش  یم  ادیپ  اه  هخـسن  رد  عضو  سد و 
ثیداحا و ظفح  ثعاب  هک 
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عضو و زا  هک  دوش  تقد  یلیخ  دوش و  هعجارم  هحیحـص  خسن  هب  دـیاب  تسین  هعبرا  بتک  هباثم ي  هب  هک  یبتک  اما  تسا ، هدـش  رابخا 
هدرک سد  لتاقم  بتک  زا  یـضعب  رد  ای  تابنیز  راـبخا  رد  ار  تاراـبع  نآ  تسا  نکمم  سپ  .دـشاب  هدوب  نوصم  نید  نانمـشد  سد 

.ملاعلا هللاو  دنشاب 

وا بیذاکا  يرهاظ و  یسلدنا  مزح  نبا 

رد هدروآ و  دوجو  هب  هماع  نایم  رد  ار  نییرهاظ  کلـسم  هک  يرهاظ  یـسلدنا  مزح  نبا  دوش : یم  هداد  رکذت  اجنیا  رد  زین  هتکن ي  و 
رد [ 86  ] دـندرک عامجا  وا  یهارمگ  تلالـض و  رب  يو  تایح  لاح  رد  تنـس  لـها  مـالعا  ياـملع  هدرک و  تاـفو  .ه ق  ( 456  ) لاس

دلوتم اهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص ي  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تنب  موثلک  ما  هک  هتفگ : برعلا  باـسنا  هرهمج  شباـتک :
زا دعب  درک و  جیوزت  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  نوع  ار  وا  رمع  زا  دعب  دندش  دـلوتم  هیقر  دـیز و  يو  زا  هک  درک  جـیوزت  رمع  ار  وا  هدـش 

بلاطیبا نبا  رفعج  نب  هحفـص 118 ] هللادـبع [  ار  موثلک  ما  وا  زا  دـعب  دـمآرد و  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  دـمحم  حاکن  هلابح ي  هب  يو 
.رصم و فراعملاراد  عبط  برعلا  باسنا  هرهمج  باتک  زا  داد ص 38  قالط  ار  بنیز  شرهاوخ  هللادبع  هک  نآ  زا  دعب  دومن  جـیوزت 

هللادبع بنیز ص 38 . اـهتخال  هقـالط  دـعب  بلاـطیبا ، نبا  رفعج  نب  هللادـبع  هدـعب  اـهیلع  فـلخ  مث  تسا : نیا  شریخا  تراـبع  نـیع 
هدادـن و ناشن  خـیرات  هیـضق ي  وچمه  دـنک  جـیوزت  ار  موثلک  ما  شرهاوخ  دـهدب و  قالط  ار  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  ( ضر ) رفعج

تـسیراکهاش رادـخاش و  ياهغورد  زا  تسا و  بوسحم  مزح  نبا  بیذاکا  بیجاعا  زا  بلطم  نیا  مکاـح و  نآ  نـالطب  رب  ترورض 
رد مزح  نبا  هک 
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هرـس سدق  دیفم  خیـش  هچنانچ  تسین  تباث  ققحم و  تسا و  فالتخا  دروم  ار  موثلک  ما  رمع  جـیوزت  الوا : .تسا  هدرک  تبث  شباتک 
عوضوم تحص  ضرف  رب  تسا و  تفگش  یسب  ياج  جیوزت  عوقو  هب  نیرصاعم  زا  یـضعب  ندرک  مزج  تسا و  هدومرف  نایب  احورـشم 

طوقـس اب  دـیز  موثلک و  ما  دـشاب  هداتفا  قافتا  هیـضق  وچمه  رگا  ایناث : .تسا و  هتفای  تافو  یناـث  هفیلخ ي  تاـیح  لاـح  رد  موثلک  ما 
رح خیـش  رحبتم  ثدـحم  همالع ي  .دـنا  هدـناوخ  زامن  مه  اب  ود  ره  رب  هدروآ و  مه  اـب  ار  ود  ره  هزاـنج ي  دـنا و  هتفر  اـیند  زا  فقس 

موثلک ما  هدرک : لقن  هیلع  هللا  ناوضر  رسای  رامع  زا  فالخ  باتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  زا  هعیشلا  لئاسو  رد  هرس  سدق  یلماع 
هحفص تشذگ ص 106 [ . هچنانچ  هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هدش  دلوتم  مالسلااهیلع  لوتب  ءارهز  ترضح  زا  هک 

[119

دندوب اهنآ  حاکن  هلابح  رد  تانب  هک  صاخشا  یماسا  شیرق  بسن  رد  يریبز  رکذ 

تاـنب هک  یـصاخشا  یماـسا  ( شیرق بسن  ) باـتک رد  هتفاـی  تاـفو  ق  ( 236  ) لاـس رد  هک  يریبز  بعـصم  نـب  هللادـبع  نـب  بعـصم 
هقیدص ي شردام  هک  ار  موثلک  ما  جوز  هدرک و  رکذ  الیـصفت  دنا  هدمآ  اهنآ  حاکن  هلابح ي  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاردخم 
رد ار  موثلک  ما  هدرب و  مسا  اهنآ  زا  یـسلدنا  مزح  نبا  هک  یـصاخشا  هدومن و  رکذ  ار  یناث  هفیلخ ي  طقف  تساهیلع  هللا  مالـس  يربک 

ط )ص 46 40  شیرق بسن  ) باـتک هـب  دوـش  عوـجر  تـسا  هدربـن  یمـسا  ادـبا  هتـسناد  يرگید  زا  دـعب  یکی  اـهنآ  حاـکن  هلاـبح ي 
بلاطوبا لآ  مشاه و  ینب  خـیراوت  هب  انـشآ  رتهب  تسا و  یـسلدنا  مزح  نبا  زا  مدـقا  يریبز  هک  تسین  یکـش  .هرهاق و  فراعملاراد -

.تسا

مزح نبا  تافیلات  هب  دامتعا  مدع 

هدوبن و لئاق  شزرا  یسلدنا  مزح  نبا  تافیلأت  تایلقن و  تاملک و  هب  قیقحت  لها  هک  تسا  راکهاش  ياهغورد  هنوگ  نیا  تهج  هب  و 
اهغورد و اهنایذـه و  هچ  هدرک  فیلأـت  لـحن  لـلم و  رد  هک  ( لـصفلا ) شباـتک رد  هچناـنچ  تسین  عقاو  ردـصم  كردـم و  شتاـفیلأت 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نیدلاو  هرابرد ي  هک  یـسک  .تسا  هداد  تبـسن  یمالـسا  قرف  هب  دوخ  هاوخلد  هب  تافارخ 

برقع شین  دننام  مزح  نبا  ملق  شین  دنرازیب و  یبدا  یب  نآ  زا  نیملـسم  مومع  هک  دـیوگ  ینایذـه  )ج 5 ص 171  ماکحالا باتک (
دیاب عقوت  هچ  وا  زا  دسیونب  ار  راکهاش  غورد  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  نیدلاو  هرابرد ي  هک  هدیناسر  اجنآ  هب  ار  تراسج 

هحفص 120] تشاد [ ؟

فوا دنوخآ  ییوگ  نایذه 

دنفورعم يزادرپ  غورد  هب  روهـشم و  یئوگ  نایذه  هب  اهنامز  رخاوا  نیا  رد  [ 87  ] هدازدنوخآ یلعحتف  ازریم  دننام  ءامدق  رد  مزح  نبا 
نـشور اهنآ  ياهباوج  هک  هدز  یئاهفرح  دیامن و  دراو  همطل  مالـسا  ساسا  رب  یئوگ  هوای  اب  هتـساوخ  هدربمان  هدازدـنوخآ ي  هچنانچ 

گنفج و سب  شدوخ  لوق  هب  شیاهفرح  هوالع  دـش و  یم  نایب  احورـشم  ـالا  درادـن و  ار  نآ  بساـنت  شیاـجنگ و  ماـقم  یلو  تسا 
تـسا هدرک  لایخ  یملع  بلاطم  زا  ار  اهنآ  اه  هشیدـنا  نآ  هدـنروآدرگ  هک  تساجنیا  روآ  هدـنخ  تسین و  ءاـنتعا  لـباق  تسا  دـنرچ 
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مه رـشن  هزاجا ي  هدومن و  عبط  نارهت  هعیـش  زکرم  رد  اهزور  نیا  ار  وا  ياه  هشیدـنا  هنافـسأتم  .لاحم  لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز 
.تسا نایناریا  ناریا و  رب  تیانج  مالسا و  سدقم  نیئآ  تکلمم و  و  هحفص 121 ] نید [  هب  تنایخ  اپارس  هک  یتروص  رد  دنا  هداد 

نآ رب  لاکشا  داعبتسا و  عفر  لئالد  زا 

هراشا

مهیلع تیب  لها  ءارـسا  هک  دراد  ناکما  رایـسب  هک  نیا  باجعتـسا  داعبتـسا و  عفر  يارب  هک  یلئالد  هلمج  زا  عومدـلا  جاـهنم  بحاـص 
فرظ رد  ماش  هفوک و  نیبام  ریس  هک  دوش  یم  هدافتسا  خیرات  هب  هعجارم  زا  سپ  هتفگ : دنشاب  هدمآ  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  مالسلا 
ماـمت دـیوگ : یم  هدرک و  رکذ  دروـم  دـنچ  هنوـمن  يارب  هدوـب و  يداـع  رما  رایـسب  ناـمز  نآ  رد  زور  هد  یلا  زور  تـفه  زور و  جـنپ 
يارب لیلد  هد  دـعب  دـننک و  یم  ضرف  يداعریغ  مک  تدـم  نیا  رد  ار  ماش  هفوک و  نیبام  تفاـسم  هک  تسنآ  يارب  بلطم  باجعتـسا 

یلو .درک  بلطم  نایب  احورشم  هداد و  شراگن  رگید  لئالد  اب  ار  لئالد  نآ  هدنراگن  هدومن و  داعبتسا  عفر  هدرک و  نایب  بلطم  تابثا 
: دیوگ هداد  شراگن  هک  لئالد  نایب  نمض  رد  عومدلا  جاهنم  بحاص 
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هفوک فرط  هب  جـح  لامعا  مامتا  زا  سپ  دـش و  فرـشم  جـح  هب  دوخ  تداهـش  لاس  رد  رامت  مثیم  هک  هدـش  لـقن  لاـمالا  یهتنم  رد 
هک نیا  اب  سپ  دیدرگ  دیهـش  هفوک  رد  مثیم  ءالبرک  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  دورو  زا  لبق  مه  زور  هد  درک و  تکرح 
زور تشه  دودح  رد  ار  هدیعب  تفاسم  نیا  مثیم  بانج  تسا  خـسرف  داتـشه  دصیـس و  دودـح  رد  هفوک  همظعم و  هکم  نیبام  تفاسم 

هحفص 122] [ . ] 88  ] هدیدرگ دیهش  مه  متشه  تسیب و  هدش و  جراخ  هکم  زا  هجحلا  يذ  مهدزیس  زور  اریز  هدومن  یط 

لامالا یهتنم  رد  یمق  ثدحم  هابتشا 

هدمآ قارع  هب  یمک  تدـم  فرظ  رد  مثیم  تسا  هداد  شراگن  هک  دوب  روط  نآ  رگا  هچ  رگ  تسین  تسرد  لیلد  نیا  بناجنیا  رظن  هب 
نوچ :) هتفگ لامالا  یهتنم  رد  هک  ( هر ) یمق ثدحم  موحرم  ترابع  رهاظ  هب  عومدلا  جاهنم  بحاص  تسا و  هابتـشا  هیـضق  ساسا  یلو 

تـسا مزال  اجنیا  رد  .تسا  هدیدرگ  عومدلا  جاهنم  بحاص  هابتـشا  ثعاب  يو  هابتـشا  هدرک و  رظن  ( دش هفوک  هجوتم  دش  غراف  جح  زا 
دزن هک  یباتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  رامت  مثیم  خـیرات  رد  هابتـشا  نیا  ات  دوش  هداد  یخیراـت  هیـضق ي  نیا  فارطا  رد  يرتشیب  حیـضوت 

.دنامن یقاب  دشاب  ( هر ) یمق ثدحم  لامالا  یهتنم  زا  ترابع  تسا و  لوادتم  مدرم 

نینمؤملا ما  روضح  رد  رامت  مثیم 

هجحلا يذ  هام  رد  جح  لامعا  ءادا  يارب  هیلع  هللا  ناوضر  رامت  مثیم  هک  هدرک  روصت  یـسررب  نودب  یحطـس  رظن  اب  ( هر ) یمق ثدـحم 
هدش فرشم  هکم  هب  هجحلا  يذ  هام  رد  لاس  نآ  رد  ( هر ) مثیم رگا  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  فرشم  هکم  هب  ترجه  تصش  لاس  ي 

تکرح هکم  زا  هجحلا  يذ  هام  نامه  متشه  رد  تشاد و  فیرشت  هکم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  رونا  روضح  هب  دوب 
یلاعت هللا  یـضر  هملـس  ما  نینمؤملا  ما  تمدخ  هنیدم  رد  رهاظلا  یلع  هکم  زا  تعجارم  رد  هک  نیا  هن  دـش  یم  بایفرـش  اعطق  هدومرف 

هک دشاب  هدومرف  نینمؤملا  ما  دریگب و  یمالسا  تمظعاب  يوناب  نآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  لاوحا  غارس  دوش و  بایفرـش  اهنع 
يوگب ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دروایب  هحفـص 123 ] فیرـشت [  نوچ  هک  تفگ : مثیم  تسا  هدرب  فیرـشت  دوخ  ياهغاب  زا  یکی  هب 

هیلع نیسح  ماما  ترضح  تفگ : هملس  ما  .یلاعت  هللاءاش  نا  درک  میهاوخ  تاقالم  ار  رگیدکی  یلاعت  قح  دزن  هب  وت  نم و  يدوز  نیاب 
زین نم  تفگ : مثیم  درک ، یم  دای  رایسب  ار  وت  مالسلا 
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مثیم هب  (ض) هملس ما  زین  .میسرب و  نآ  هب  دیاب  یم  هک  تسا  هدش  ردقم  يرما  وا  نم و  يارب  مراد و  لیجعت  نم  میوا و  دای  رد  هتسویپ 
یم تیصو  بش  لد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  هب  وت  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدینـش  مسق  ادخ  هب  هک  هتفگ 

.درک

مثیم زا  سابع  نبا  نتفرگ  دای  ریسفت 

نم زا  نآرق  ریسفت  زا  یشاب  هتـساوخ  هچ  ره  هتفگ  سابع  نبا  هب  هتـسشن  ( هر ) سابع نبا  دید  دمآ  نوریب  (ض) هملـس ما  دزن  زا  هک  مثیم 
نبا تسا  هدرک  میلعت  نم  هب  ار  نآ  لیوأت  ترضح  نآ  ما و  هدناوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  نآرق  لیزنت  نم  اریز  نک  لاؤس 
نبا هب  دوخ  ندش  هتـشک  زا  مثیم  نایم  نآ  رد  دوش  یم  دنک  یم  نایب  مثیم  هچنآ  نتـشون  لوغـشم  هتـساوخ  ذـغاک  تاود و  ( هر ) سابع

؟ ینک یم  تناهک  ایآ  دیوگ  یم  سابع  نبا  دش ، دـهاوخ  هدیـشک  راد  هب  هک  تسا  صخـش  نیمهن  وا  هک  نیا  دـهد و  یم  ربخ  سابع 
قح و نم  ياه  هتفگ  هاگره  يدینـش  نم  زا  هک  ار  هچنآ  ذـغاک و  رادـهگن  دـیوگ  یم  يو  هب  مثیم  دـنک  هراـپ  ار  ذـغاک  دـهاوخ  یم 

لیـصفت هب  دوش  عوجر  دـنک  یم  لوبق  سابع  نبا  ینک  یم  هراپ  تقو  نآ  دـمآرد  لطاب  رگا  يراد و  یم  هگن  ار  نآ  دـمآرد  تسرد 
رد جح  مسوم  رد  مثیم  رگا  هتشاد و  هنیدم  رد  ار  یشاوم  غاب و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رهاظ  بسح  رب  .لاجر  بتک  هب  ایاضق  نیا 
یم بایفرـش  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  هب  اعطق  هدرک  تکرح  هحفـص 124 ] هکم [  زا  هجحلا  يذ  مهدزیـس  رد  هدوب و  هکم 

تکرح هکم  زا  جح  لامعا  مامتا  زا  دعب  هجحلا  يذ  مهدزیس  رگا  یهگناو  تفرگ  یمن  ( ضر ) هملس مازا  هنیدم  رد  ار  وا  غارـس  دش و 
متشه رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  دشاب و  هدرک 
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دورو زا  لـبق  مثیم  رگا  درک  هفاـضا  دـیاب  .دـش و  یم  قـحلم  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلفاـق ي  هب  هار  رد  ـالقا  هدوـمرف  تکرح  هـجحلا  يذ 
نآ هتشگ  ءالبرک  دراو  لاس 61  مرحم  مود  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هدش و  دیهش  زور  هد  هب  ءالبرک  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

روصت عومدلا  جاهنم  بحاص  هچنانچ  هجحلا  يذ  متشه  تسیب و  رد  هن  دشاب  هدش  دیهش  هجحلا  يذ  مود  تسیب و  رد  دیاب  مثیم  تقو 
.تسا هدرک 

مثیم ندش  ینادنز 

هب دایز  نبا  دورو  زا  دعب  اهنآ  ندش  ینادنز  هدش و  ینادـنز  هفوک  رد  دایز  نبا  نادـنز  رد  راتخم  اب  مثیم  هک  تسا  تباث  خـیرات  رد  و 
ینعی ) ار صخش  نیا  وت  هک  هتفگ  یم  راتخم  هب  نادنز  رد  مثیم  .هتشگ  لئان  تداهش  هب  مثیم  هجحلا  يذ  رد 22  هدیدرگ و  عقاو  هفوک 

زا زین  راـتخم  دوـخ  هچناـنچ  دـشکب  دـناوت  یمن  ار  وـت  وا  دیــشک و  یهاوـخ  ماـقتنا  تـشک و  یهاوـخ  دـشک  یم  ارم  هـک  ( داـیز نـبا 
رامد ات  [ 89  ] درک دهاوخ  هدنز  ارم  دنوادخ  دیشکب  ارم  رگا  تفگ  یم  تشاد و  رما  نیا  هب  نیقی  هدینـش و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هب هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  هب  نیقی  نامیا و  ردقچ  هحفص 125 ] دوش [  یم  مولعم  اجنیا  زا  مدروآرب  اهامش  راگزور  زا 
.تسا هتشاد  دوب  هداد  ربخ  يو 

هرمع هب  مثیم  نتفر 

هکم هب  هرمع  ندروآ  اج  هب  يارب  هدرک  لقن  شدـنزرف  هچنانچ  هیلع  هللااـهمحر  مثیم  هک  تسنآ  ددرگ  یم  مولعم  قیقحت  زا  سپ  هچنآ 
مثیم دوب و  هدومرفن  تکرح  هکم  هب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  زونه  هک  يرجه  تصـش  لاـس  رد  رما  نیا  هدـش و  فرـشم 

نآ ( ضر ) هملـس ما  اب  هدـش و  فرـشم  هنیدـم  هب  هکم  رد  هرمع  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  رونا  رـضحم  هب  فرـشت  يارب 
زا لبق  مثیم  اذـل  هدومرف و  تکرح  بجر  متـشه  تسیب و  رد  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسا و  هدـمآ  شیپ  اهتبحـص  تارکاذـم و 
رفن دـص  کی  هک  دایز  نبا  نارومأم  هیـسداق  رد  دوش و  بایفرـش  هدوب  غاـب  رد  هک  شروضح  هب  هتـسناوتن  مالـسلا  هیلع  ماـما  تکرح 
هفوک فرعم  هب  ار  نایرج  نیا  البق  مثیم  دوخ  دـنیامن و  راتفرگ  ار  وا  هک  دـندوب  قح  هار  رد  دیهـش  زابناج  هناگی  نآ  راظتنا  رد  دـندوب 

هک دوب  هداد  ربخ 
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هدـش فیلأت  ( هر ) مثیم تالاح  رد  هک  یـصوصخم  بتک  رد  هللا و  همحر  یـشک  لاجر  باتک  رد  اصوصخ  لاجر  بتک  رد  شلیـصفت 
.تسا روطسم 

دایز نبا  دزن  ناشورف  امرخ  اب  مثیم  نتفر 

دایز نبا  هک  هدوب  هکم  هب  يو  ترفاسم  زا  لبق  دـنا  هدرک  لقن  هچنانچ  داـیز  نبا  دزن  هفوک  ناـشورفامرخ  اـب  ( هر ) مثیم ندـمآ  دـیاش  و 
یم هفوک  فرعم  زا  ار  وا  هکم  هب  ( هر ) مثیم ترفاـسم  زا  سپ  دـینارورپ و  یم  دوـخ  كآ  اـب  كاـپان  لد  رد  ار  هنیرید  هنیک ي  ضغب و 

هتشاد يدازآ  هحفـص 126 ] لاح [  ابیرقت  هیـسداق  رد  دایز  نبا  نامیخژد  تسد  هب  يو  يراتفرگ  زا  سپ  تسا  نکمم  زین  تساوخ و 
نیا دیامن و  یم  يوق  مثیم  تالاح  خـیرات  رد  لمأت  زا  سپ  رظن  رد  ریخا  لامتحا  نیا  دورب و  دایز  نبا  دزن  ناشورفامرخ  اب  دـناوتب  هک 
دـش هدز  راد  هب  هک  دوب  یـسک  نیمهن  تساوخ و  ار  وا  دایز  نبا  هک  دوبن  زور  ود  مردپ  تعجارم  زا  دعب  هک  هدرک  لقن  شدـنزرف  هک 

.ملاعلا هللاو  دنا  هدیشک  راد  هب  هتساوخ و  نادنز  زا  ار  وا  تسا و  ریبعت  رد  هحماسم  باب  زا 

هرمع هب  وا  نتفر  رد  مثیم  دنزرف  حیرصت 

ینثدحف هرمعلا  یلا  یبا  جرخ  : ) دیوگ و  هر )  ) رامت مثیم  دنزرف  زا  هدرک  لقن  ادنـسم  دوخ  لاجر  باتک  رد  هر )  ) یـشکورمعوبا خیش 
هک درک  لقن  نم  هب  هرمع و  يارب  هفوک ) زا  ینعی   ) دش نوریب  مردپ  دیوگ : یم  .خـلا  اهیلع ...) هللا  همحر  هملـس  ما  یلع  تنذأتـسا  لاق 
نبا هملس و  ما  اب  ار  دوخ  نایرج  دعب  دش  هدز  باجح  وا  نم و  نایم  موش و  دراو  يو  رب  هک  اهیلع  هللا  همحر  هملس  ما  زا  متـساوخ  نذا 
هدش فرشم  هکم  هب  هرمع  ندروآ  اج  هب  يارب  هر )  ) مثیم هک  تسا  حیرـص  دش  لقن  هک  ترابع  نیا  و  [ . 90  ] تسا هدرک  لقن  سابع 
لیق و  : ) تسا هدومرف  نایب  ریبعت  نیا  هب  هر )  ) مثیم لاوحا  رد  دوخ  باتک  رد  هر )  ) یفجن رفظم  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  اذل  و 

امثیم نا 
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(. ] هرمعلا جـح  نم  همودـق  دـعب  ناک  هسبح  لعل  یناه و  ملـسم و  لتقم  دـعب  دایز  نبا  مهـسبح  هعیـشلا  نم  ریثک  عمج  یف  راـتخملا  و 
هحفص 127]

مثیم تداهش  زور 

هام لوا  ای  ( 15  ) رد هیواعم  هدوب و  هفوک  رد  هیواعم  تافو  نیح  رد  هنع  هللا  یـضر  راـمت  مثیم  [ 91  ] تشذگ هچنانچ  دنامن : هتفگان  و 
رد هدش و  فرشم  هیواعم  گرم  زا  دعب  هرمع  يارب  مثیم  دوش  یم  مولعم  [ . 92  ] هدرم لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا  لوق  هب  انب  بجر 60 
وا هدش  هفوک  دراو  هک  دایز  نبا  تسا و  هدشن  نکمم  دش و  لقن  هچنانچ  دیامن  تاقالم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هتـساوخ  تعجارم 

دیدرگ نشور  دش  هداد  حرش  هچنآ  زا  سپ  .دنا  هدوب  يو  تعجارم  راظتنا  رد  هیـسداق  رد  نارومأم  هتـساوخ و  یم  هفوک  فرعم  زا  ار 
هک هدوب  یعقوم  رد  هدش  فرشم  هکم  هب  هرمع  يارب  هدوب  شتداهش  لاس  هک  ترجه  تصـش  لاس  رد  هیلع  هللا  ناوضر  رامت  مثیم  هک 

دایز نبا  نامزاس  نارومأم  راتفرگ  هیسداق  رد  هدمآ و  هفوک  هب  نآ  زا  دعب  هتشاد و  فیرشت  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  زونه 
هک نیا  ءاعدا  سپ  .تسا  هتشگ  لئان  تداهش  هب  لاس 60  هجحلا  يذ  مود  تسیب و  رد  هتـشگ و  تشادزاب  دایز  نبا  نادنز  رد  هدش و 
رد هیواعم  تاـفو  نیح  رد  هر )  ) مثیم ندوب  یلو  .تسین  تسرد  هدـمآ  هفوک  هب  هکمزا  زور  تشه  اـی  زور  تفه  فرظ  رد  هر )  ) مثیم
یم هفوک  هکم و  نایم  تدم  كدنارد  ار  تفر  دمآ و  ریـس و  تعرـس  زاب  هفوک  هب  يو  نتـشگرب  هرمع و  هب  شندش  فرـشم  هفوک و 

هحفص 128] .دناسر [ 

داعبتسا عفر  لئالد  زا 

هراشا

( هر  ) یشاجن خیـش  ار  وا  هدوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  باحـصا  زا  هللا  همحر  ینادمه  جاحلا  قئاس  نایب  نب  دیعـس  هفینحوبا 
رگید شلاجر و  باتک  رد  هر )  ) يرئازج یبنلادبع  خیش  هصالخ و  رد  هر )  ) همالع هللااهیآ  شلاجر و  رد 
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رد هطقن  ود  هانثم  ءای  فلا و  نیـس و  اب  قیاس  دـنیوگ  جاحلا  قئاس  ار  وا  .دـنا و  هدروآ  رامـش  هب  تاور  تاقث  زا  هیماما  لاجر  ياـملع 
یئامنهار و هدرب و  یم  مارحلا  هللا  تیب  هب  ار  اهنآ  هتـشاد و  ار  جاجح  يراد  هلمح  ناونع  تسین  دـیعب  اـی  جاـح  ریما  ینعی  فاـق  ریز و 

ندیسر رد  جاجح  هب  قبس  ینعی  هدش  طبض  هدحوم  ءاب  اب  جاحلا ) قباس   ) اهاج ضعب  رد  تسا و  هداد  یم  قوس  هدرک و  یم  تبظاوم 
خیـش لاجر  دـننام  لاجر  بتک  زا  .دـشاب  یم  حیحـص  قئاس )  ) لوا طبـض  تسا و  فیحـصت  طبـض  نیا  یلو  تسا  هدرک  یم  هکم  هب 

زا رتشیب  هدرب و  یم  دوخابار  جاجح  هتفر و  یم  هکم  هب  هفوک  زا  تدم  كدنا  رد  صخـش  نیا  هک  دوش  یم  رهاظ  هریغ  و  هر )  ) یـشک
یم يو  همجرت ي  رد  لاقملا  حـیقنت  رد  هرـس  سدـق  یناقمام  همالع ي  هدیـشک و  یمن  لوط  زور  هدراـهچ  اـی  زور  هد  اـی  زور  تشه 

رد یلب  تسا  هدوبن  یعیرـس  ریـس  زور  هدراهچ  فرظ  رد  هدوب  فراـعتم  قباـس  ناـمز  رد  هک  یهار  زا  هکم  اـت  قارع  زا  ریـس  دـیامرف :
.تسا عیرس  ریس  زور  تشه  فرظ 

جاحلا قئاس  هفینحوبا  ریس  تعرس 

هیلع ماما  هرـشع ) عبرا  یف  ریـسی   ) وا هک  دش  هتفگ  هدـمآ و  نایم  هب  قئاس  هفینحوبا  زا  تبحـص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  و 
رد هدوب  اـهنآ  دزن  هک  ار  ینیعم  تفاـسم  هک  تسا : نیا  اـی  هروکذـم  هلمج ي  ینعم  هحفـص 129 ] .تسین [  زامن  ار  وا  دومرف  مالـسلا 
هک تسنآ  دارم  ای  هدومن  یم  یط  بش  هدراهچ  رد  ینعی  تسا  هلیل ) هرشع  عبرا   ) دارم هک  تسنآ  رهاظ  هدرک و  یم  یط  هرشع ) عبرا  )

.هتفر یم  هار  خسرف  هد  تعاس  راهچ  فرظ  رد  هک  نیا  ای  هدرک  یم  یط  زور  هدراهچ  رد 
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ءاعدا اـت  هدوبن  لومعم  تاریبعت  روط  نآ  ناـمز  نآ  رد  اریز  تسا  دـیعب  هتفر  یم  هار  خـسرف  هد  تعاـس  راـهچ  رد  یموس : ینعم  یلو 
اریز تسا  هدش  فذح  تاور  ای  نیخسان  ملق  زا  یلو  خسارف ) هرشع  تاعاس  عبرا  یف  ریسی  هنا   ) هدوب روط  نیا  خسن  رد  دیاش  هک  دوش 
زامن ار  وا  .هل  هالـص  ال  هدومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  .تسا و  رود  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  تاحالطـصا  زا  روکذم  ریبعت 
یمن زاـمن  وا  هک  تسین  نیا  روظنم  اـعطق  اذـل  تسا و  هقث  درم  جاـحلا  قئاـس  هفینحوبا ي  نوچ  تسین  لـماک  زاـمن  ار  وا  ینعی  تسین 
ترثک زا  ندـناوخ  زاـمن  عقوم  دراد  نتفر  هار  رد  هک  يریـس  تعرـس  زا  وا  تسنآ  دارم  هکلب  دـنک  یم  كرت  هار  ضرع  رد  دـناوخ و 

ار زامن  المع  دروایب و  اج  هب  هنینأمط  بلق و  شمارآ  اب  ار  زامن  ریـس  تعرـس  اـب  دـناوت  یمن  دـنک و  یم  فافختـسا  شزاـمن  هب  هلجع 
وا هتفر  یم  هکم  هب  هفوک  زا  تعرـس  اب  هدوب و  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  نامز  رد  مه  یجاحلا  قئاس  هچناـنچ  .درامـش  یم  فیفخ 
هب شلاجر  رد  هر )  ) یـشک ورمعوبا  خیـش  ار  وا  هب  عجار  تیاور  تسین و  مولعم  وا  مسا  هدـش و  یم  عقاو  فافختـسا  شزاـمن  رد  مه 
رد ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  .تـسا و  هدرک  لـقن  هحفـص 130 ] نایب [  نب  دیعـس  همجرت ي  رد  ندوب  جاـحلا  قئاـس  تبـسانم 

هدوب جاجح  ياهبکرم  هک  ار  یتاناویح  تسا و  جاحلا ) رساخ   ) وا دیامرف : یم  ریبعت  هدومرف و  خیبوت  هکم  هب  هفوک  زا  شریـس  تعرس 
وا دورو  هک  هر )  ) ربنق هب  .تسا و  زامن  هب  فافختسا  زا  هیانک  هالصلا ) رفنی   ) وا درامـش و  یم  فیفخ  ار  زامن  دزادنا و  یم  تقـشم  هب 

رب ار 
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: هدومرف عمـسم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  .نک و  درط  ار  وا  وب  ورب  هدومرف : هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  هفوک  هبح ي 
نامز رد  هک  تسا  جاحلا  قئاس  ناـمه  دـبال  صخـش  نیا  .دومرف و  یمن  هزاـجا  ار  جاـحلا  قئاـس  تداهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هتشک و ار  دوخ  بکرم  وا  اریز  دوش  یمن  لوبق  جاحلا  قئاس  تداهش  هدومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .هدوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسا هدومن  فافختسا  شزامن  هب  هتخادنا و  تقشم  بعت و  هب  ار  شدوخ  سفن  هدرک و  فلت  ار  دوخ  هار  هشوت ي 

اهجاحلا قئاس  ددعت 

هیلع نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  تسا  یصخش  نآ  زا  ریغ  مه  نآ  هدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  نامز  رد  هک  یجاحلا  قئاس  دیاش  و 
نامز رد  هک  دشاب  صخش  نامه  تسین  مه  دیعب  تسا و  هتشاد  دوجو  جاجح  راد  هلمح  جاح و  ریما  نامز  ره  اریز  تسا  هدوب  مالسلا 

هدوب و مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک  تسا  صخش  نآ  زا  ریغ  جاحلا  قئاس  هفینحوبا ي  یلو  هدوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
رد هحفـص 131 ] نوچ [  دشاب  هدیناسر  همدص  يو  تلادـع  هب  هک  هدوبن  يوحن  هب  شزامن  هب  وا  فافختـسا  دـبال  تسا و  هقث  درم  وا 

ینعی تسا  صخـش  نآ  ندوب  طباض  اب  تلادع  دوجو  زا  ترابع  هقث )  ) ظفل ینعم  لیدعت  حرج و  باحـصا  مالعا و  ءاملع  حالطـصا 
نیا اب  صاخشا  زا  یضعب  هک  یگداس  یحطـس و  يور  زا  هن  دنک  یم  لقن  مهف  تقد و  يور  زا  دنک  یم  لقن  هک  ار  یعوضوم  ربخ و 
لقن هدومن و  رواب  هدرک و  قیدصت  قیقحت  تقد و  نودـب  دنونـشب  هچ  ره  هدوب و  روابدوز  دنتـسین و  طباض  یلو  دنـشاب  یم  لداع  هک 

دنسر و یمن  نآ  قمع  هیضق و  تایئزج  هب  دنیامن و  یم 
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.دنراد ار  هیور  نیا  زین  بتک  نیفلؤم  زا  یعمج  هچنانچ  دنزادرپ  یمن  قیقحت  هب 

هفینحوبا هرابرد ي  قودص  تیاور 

قداص ماما  هب  مدرک  ضرع  تفگ : یم  حیبص  نب  دیلو  زا  مدینـش  دیوگ : نیعا  نب  بویازا  هدرک  تیاور  هرـس  سدق  قودص  خیـش  و 
ماما دوش ؟ یم  رـضاح  هدومن و  كرد  ار  هفرع  اـم  اـب  هدرک و  تیؤر  [ 93  ] هیـسداق رد  ار  هجحلا  يذ  لاله  هفینحوبا  هک  مالـسلا  هیلع 

.تسا هتفر  یم  هکم  هب  هفوک  زا  هزور  تشه  هب  روکذم  هفینحوبا ي  دوش  یم  مولعم  .هالص  اذهل  ام  هالص  اذهل  ام  دومرف : مالسلا  هیلع 

تسین روهشم  هفینحوبا ي  دارم 

تساهینس هناگراهچ  همئا ي  زا  یکی  روهشم  هفینحوبا ي  هر )  ) قودص تیاور  رد  هفینحوبا  زا  دارم  هک  هداد  لامتحا  ءاملع  زا  یضعب 
هفینحوبا هب  فرصنم  هحفص 132 ] دوش [  یم  هتـشاذگ  قلطم  تارابع  رد  هک  یتقو  هفینحوبا  هچ  رگ  درادن  تحـص  لامتحا  نیا  یلو 

قئاس هفینحوبا  دارم  هک  تسا  هنیرق  هتفر  یم  هکم  هب  هفوک  زا  وا  هک  يریـس  تعرـس  زا  تیاور  دروم  رد  هک  نیا  ـالا  تسا  روهـشم  ي 
لاس 150 رد  تسا و  ترـضح  نآ  رـصاعم  مه  روهـشم  هفینحوبا ي  هچ  رگ  هدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رـصاعم  هک  تسا  جاـحلا 

اهجاحلا قئاس  نیا  تالاح  هظحالم ي  زا  هصالخ  [ . 94  ] تسا هدومرف  تلحر  ( 148  ) لاس رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هتفای و  تافو 
رد رتمامت  هچ  ره  تعرـس  هب  هک  دوش  یم  مولعم  دنا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  قداص  رقاب و  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  هک 

قئاس کش  نودـب  دنـسرب و  هکم  هب  زور  تشه  وزور  هد  فرظ  رد  دـنورب و  همظعم  هکم ي  هب  هفوک  زا  دـنا  هتـسناوت  یم  اـهنامز  نآ 
جاح ریما  ای  جاحلا  قئاس  دـش  هتفگ  هچنانچ  نوچ  هدرب  یم  دوخ  هارمه  هب  ار  جاجح  زا  یعمج  دـبال  هتفر و  یمن  اهنت  شدوخ  جاـحلا 

ار مود  ینعم  لامتحا  مه  قئاس  ظفل  تسا و  هدوب  جاجح  راد  هلمح  امنهار و  ای  تسا 
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هدومن یم  فصو  جاح  ریما  بقل  هب  ار  وا  هکلب  دـنا  هدرک  یمن  فیـصوت  هدـنهد  قوس  مان  هب  ار  جاح  ریما  هوالع  دـنک و  یم  تیوقت 
رتشیب جاجح  زا  هدنهد  تراشب  اریز  تسا  دیعب  رایسب  دشاب  جاجح  مودق  هب  هحفص 133 ] هدنهد [  تراشب  دارم  هک  نیا  لامتحا  دنا و 

.دیامن یلقتسم  راک  شدوخ  هب  مه  ار  نداد  تراشب  دنک و  ریس  رد  تعرس  هزادنا  نآ  هک  دتفا  یمن  ولج  هب 

دندوب هدرک  تراغ  ار  بکارم 

دومن نشور  الماک  زاجح  قارع و  قارع و  ماش و  نایم  يداع  روطب  اهنامز  نآ  رد  ار  ریس  تعرس  هک  میدرک  نایب  ار  يدراوم  اجنیا  ات 
لها ءارسا  هب  نداد  ریس  تعرـس  رد  ناجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدحم  لابقا و  رد  هرـس  سدق  سوواط  نب  دیـس  هک  يداعبتـسا  سپ 

دـیزی و هب  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تداهـش  هیـضق ي  داـیز  نبا  نداد  ربـخ  ماـش و  زا  ناـش  تعجارم  رد  مالـسلا و  مهیلع  تـیب 
درادن هدمآ  ناشرظن  هب  هک  يداعبتـسا  هنوگ  چیه  دور و  یم  نیب  زا  یلک  هب  دنا  هدرک  تلاسر  نادناخ  هرابرد ي  دیلپ  نآ  زا  ناذیتسا 
بکارم نوچ  تسین  تباث  يو  ءاعدا  اما  دنشاب و  هدرب  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  یئاهب  لماک  باتک  بحاص  هتفگ  هب  انب  هچ  رگ 

زا هک  هناخ ي  ره  هب  هتـشک و  ار  نآ  دوب و  هدرب  تراغ  هفوک  هب  اهرتش  زا  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  هچنانچ  دـندوب  هدرک  تراـغ  مه  ار 
فرشا فجن  ط - یسوط ص 249 ج 1 - خیش  یلاماب  دوش  عوجر  درک  بارخ  ار  هناخ  نآ  یفقث  راتخم  دوب  هداد  نآ  تشوگ 

ءارهزلا ملظت  باتک  ترابع  نیع  لقن 

هراشا

هک نآ  زا  دـعب  هدوـمرف  هر )  ) دیـس در  رد  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  ملظت  باـتک  رد  هر )  ) ینیوزق لـضاف  هچنآ  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  و 
هدومن و هراشا  شمالک  هدـنزرا ي  تاکن  هب  دـعب  میرواـیب و  هداد  باوج  هدرـشف  روط  هب  هدرک و  لـقن  ار  هرـس  سدـق  دیـس  لاکـشا 

[ : 95  ] دیوگ مالسلااهیلع  ءارهزلا  ملظت  باتک  رد  ینیوزق  لضاف  ءارهزلا  ملظت  ترابع  نیع  لقن  هحفص 134 ] .میئامن [  نایب  احورشم 
یلع انیلوم  عم  هنیدملا  اولص  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مرح  نا  حابـصملا  یف  تدج  لابقالا و  باتک  یف  هحفص 135 ] هر [ )  ) دیسلا لاق 

نیرشعلا موی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب 
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نال دعبتسم  امهالک  و  [ 96  ] رفص نم  نیرـشعلا  موی  ماشلا  نم  مهدوع  یف  اضیا  ءالبرک  اولـص  مهنا و  حابـصملا  ریغ  یف  رفـص و  نم 
یلا جاتحی  اذه  هیلا و  باوجلا  داع  یتح  مهلمحی  مل  مهلمح و  یف  هنذأتسی  يرجام و  هفرعی  دیزی  یلا  بتک  هللا  هنعل  دایز  نب  هللا  دیبع 
هروص درب و  رح و ال  نم  مهنکی  عضوم ال  یف  ارهش  اهیف  اوماقا  مهنا  يور  ماشلا  یلا  مهلمح  امل  هنال  اهنم و  رثکا  وا  اموی  نیرشع  وحن 
هحفـص مهزاوج [  اما  هنیدملا و  وا  قارعلا  اولـصو  نا  یلا  مالـسلا  هیلع  هلتق  موی  نم  اموی  نیعبرا  نم  رثکا  اورخأت  مهنا  یـضتقی  لاحلا 

رباج يور  ام  یلع  اوعمتجا  مهنال  رفص  نم  نیرشعلا  موی  اهیلا  مهلوصو  نوکی  ام  هنکلو  کلذ  نکمیف  ءالبرک  یلع  مهدوع  یف  [ 136
وا اموی  نیعبرا  نم  رثکا  یلا  هئیجم  هیلا و  ربخلا  لوصو  جاتحیف  زاـجحلا  نم  ارئاز  لـصو  رباـج  ناـک  ناـف  [ 97  ] يراصنالا هللادـبع  نب 

لابقا باتک  رد  هر )  ) سوواط نبا  لجا  دیـس  تارابع  نیع  اجنیا  ات  .اهریغ  وا  هفوکلا  نم  زاجحلا  ریغ  نم  لـصو  رباـج  نوکی  نا  یلع 
داعبتسا و ضحم  همیلست  دعب  هللا  همحر  لاق  ام  هیاغ  لوقا : دیوگ : ءارهزلا  ملظت  باتک  رد  نآ  لقن  زا  دعب  هر )  ) ینیوزق لضاف  تسا و 

امیـس مایا و ال  هثلاثب  ریـسی  نا  دـیربلل  رـسیت  دـق  امب  قشمد  نم  هفوک  برق  نیقثوملا  نم  انعمـس  اناف  تایاورلا  راکنا  هضحمب  یغبنی  ال 
بختنملا ال یف  ام  یلع  قشمد  یف  مهماقم  هدـم  نییماشلل و  دـیع  وه  يذـلا  مؤشملا  ربخلا  اذـه  لثم  امیـس  روجلاب و  ماکحلا  هـالولل و 

هیاور یلع  رفظن  مل  ابیرقت و  مایا  هینامث  یلع  هدئاز  اهنوک  ملعی 
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هحفص 137] یئیجم [  داعبتسا  کلذ و  نم  عرـساب  بتاکملاب  مامحلا  بهذی  دق  اضیا  .ملعی و  هللاو  رهـش  هدم  اهیف  مهماقم  یلع  تلد 
هنـسلا و کلت  جح  هکم و  درو  دادـغب و  وا  هفوکب  هجحلا  يذ  لاله  يأر  هفنحابا  نا  يور  امل  اذـه  نم  دـعبأ  زاجحلا  ضرا  نم  رباج 

یـضم امک  رباج  لاثما  یلع  یفخی  نا  نم  رثکا  کـلذ  ریغ  اـمد و  هبرتلا  بـالقنا  ریطلا و  نجلا و  نم  مالـسلا  هیلع  هیعاون  راـبخا  نـال 
.لآملل ریخ  انل  میلستلا  لاحلا و  هقیقحب  ملعا  هللاو  هضعب 

تسا ینیوزق  لضاف  هدنزرا ي  تاملک  رد  هک  یتاکن 

هراشا

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  تسا  جردنم  هر )  ) ینیوزق لضاف  تاملک  رد  هک  یتاکن 

تسا دیرب )  ) عوضوم تاکن  نآ 

هراشا

تسا زور  هس  دیامن  ریس  هک  دیرب  ایرب  دوش  یم  ناسآ  هک  يوحن  هب  قشمد  زا  هفوک  یکیدزن  هک  میدینـش  نیقثوم  زا  هک  هدومرف  لوا :
اب تراسا  ماقم  رد  ار  تلاسر  نادناخ  هک  دراد  ناکما  رایـسب  دوب و  اهنآ  تسد  رد  دیرب  روما  ینعی  روج  ماکح  اهیلاو و  يارب  هژیو  هب 
هچ ره  ار  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  تسا و  هدوب  لومعم  لوادـتم و  رایـسب  اهنامز  نآ  رد  هک  دنـشاب  هدرب  ماـش  هب  دـیرب  تعرـس  ریس و 

ار اهنآ  نیلکوم  نیرومأم و  هدوب  تمحز  ره  هب  دنشاب  هتفر  مه  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  هچرگ  دنناسرب  قشمد  هب  دنتـساوخ  یم  رتدوز 
نایاپراهچ اب  ءارسا  نتفر  یلو  تسا  هدوب  نیرومأم  نایاپراهچ  زا  رتهب  بتارم  هب  ءارسا  نایاپراهچ  دنا و  هدرب  ناشدوخ  يدیرب  ریـس  اب 

میتسه ءافلخ  نامز  مالسا و  ردص  رد  دیرب  عضو  قیقحت  زا  ریزگان  اجنیا  رد  .دش و  قیقحت  هتشذگ  رد  هچنانچ  تسین  تباث  ناشدوخ 
هحفص 138] .دوش [  نشور  نآ  ریس  تعرس  دیرب و  لاوحا  انعم و  ات 

« دیرب  » ظفل رد  قیقحت 

ظفل .هنم و  جرخی  ام  هنم  تلـسرا  اذا  دـیدحلا  تدرب  دوش : یم  هتفگ  هچنانچ  تسا  لسرا  يانعم  هب  دربا  ای  درب  زا  قتـشم  دـیرب )  ) ظفل
حیجرت اهنآ  رب  رگید  لاوقا  اب  ضراعت  ماقم  رد  وا  لوق  .تسا و  هدرک  راـیتخا  هللا  همحر  لـیلخ  ار  لوق  نیا  هچناـنچ  تسا  یبرع  دـیرب 
اهرتسا مد  هرساکا  نامز  رد  اهسراف  نوچ  دنیوگ  دشاب  یم  مد ) هدیرب   ) یسراف رد  نآ  لصا  تسا و  برعم  یسراف  دیرب  ظفل  ای  .دراد 

نیا [ 98  ] دنا هتفگ  مد ) هدیرب   ) اهنآ هب  دنوش  هتخانش  هتفای و  زیمت  اهرتسا  رئاس  زا  هک  دندرک  یم  عطق  دوب  لمع  نیا  هژیو  يارب  هک  ار 
حیحص رگا  انعم 
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هرود ي زا  نیملسم  اهبرع و  هدش و  ذخا  اهیناریا  اهسراف و  زا  دیرب  ظفل  هک  دنک  یم  نشور  دنشاب  هدیشارتن  هتـشاد و  تقیقح  هدوب و 
زین مور  رد  هک  تسنآ  دراد  یمزاب  ار  ناسنا  بلطم  نیا  ندرک  لوبق  زا  هچنآ  یلو  دنا  هتشاد  لومعم  مالسا  رد  ذخا و  ار  نآ  تیلهاج 
دنا هدرک  ذـخا  یلهاج  هرود ي  ياهیناریا  زا  مه  اهیمور  میئوگب  رگا  دـنا  هدیـشوک  نآ  حالـصا  رد  هتـشاد و  لماک  یئانـشآ  دـیرب  هب 
لیلد چیه  رتشیب  سدح  زا  ریغ  اریز  تسا ) هحفص 139 ] لومعم [  ام  رصع  رد  هک   ) میـشاب هدومیپ  ار  اج  یب  بصعت  هار  تسا  نکمم 
هدرک لایخ  دراوان  صاخشا  زا  یـضعب  هک  تسنآ  روآ  هدنخ  دشاب و  سکعرب  هیـضق  هک  دراد  ناکما  میرادن و  اعدا  نیا  رب  یمکحم 

مد سپ  دـنیوگ  یمن  دـیرب  اهنآ  هب  هدـش و  لطاب  اـهنآ  يدـیرب  دوشن  هدـیرب  رگا  دوش  هدـیرب  يدـیرب  ياـهبکرم  مد  دـیاب  هشیمه  هک 
دنناوت یمن  دیرب  ریس  تعرس  اب  سپ  دندوب - هدیرب  هدیاش م  دندوب و  هدیربن  نوچ  دشاب  ناشدوخ  نایاپراهچ  رگا  ار  ءارـسا  ياهرطاق 

( لیخ  ) يانعم هب  و  ( Veredus  ) ینیتال تغل  دیرب )  ) ظفل هک  دیوگ  یضعب  .درادن و  رگید  باوج  هدنخ  زا  ریغ  فرح  نیا  دنورب -
.درادن ینقتم  لیلد  تسا و  هدش  هدز  سدح  یظفل  تهابش  تهج  زا  مه  لوق  نیا  دیاش  تسا و  بسا 

تساهنآ یلعف  راثآ  رد  یموق  ره  عفن 

منامگ تسا  جراخ  ام  فدـه  روظنم و  زا  هک  نیا  هوالع  هدروآ  دوجو  هب  ار  دـیرب  لـمع  اـیند  رد  هک  یموق  تسخن  هک  نیا  قیقحت  و 
هچنآ دشاب و  هتشادن  يرگید  هجیتن ي  هنهک  یخیرات  عوضوم  کی  ندروآ  تسد  هب  زا  ریغ  نتخادرپ  تاقیقحت  هب  هراب  نیا  رد  رتشیب 

یموق و هب  تبسن  ام  رصع  نیا  رد  العف 
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ام يزورما  لاح  هب  یمهم  رمث  نادنچ  هک  یخیرات  هدیـسوپ ي  بلاطم  قیقحت  الا  تساهنآ و  یلعف  یلمع  راثآ  دهد  یم  تعفنم  یتما 
ناـگ هتـشذگ  هب  تبـسن  ار  یخیراـت  عوـضوم  کـی  دـهاوخب  ناـسنا  یموـق  بصعت  رظن  زا  رگم  دراد ؟ تعفنم  هچ  دیـشخب  دـهاوخن 

یمامت مالسا  اریز  درادن  يرمث  تسا  یمالسا  میلاعت  دض  رب  هک  یموق  تابصعت  لماوع  داجیا  زا  ریغ  هجیتن  مه  نآ  دهدب و  نتشیوخ 
اهنآ دروآ  یم  دوجو  هب  تهج  نودب  رـشب  نایم  رد  ار  يرترب  درب و  یم  هحفص 140 ] رشب [  نایم  زا  ار  لداعت  يواست و  هک  یتازایتما 

لامعا هب  ندیلاب  الا  و  [ 99  ] تسا يوقت  ملع و  هداد  رارق  زیچ  ود  رد  ار  يرترب  نازیم  تسا و  هدومن  راوتـسا  ار  يواست  هدرک و  وغل  ار 
لیمکت و ار  نآ  هدرک و  ذخا  مور  ای  سراف و  زا  نیملسم  ار  دیرب  لمع  الاح  دراد ؟ ام  لاح  هب  یعفن  هچ  تیلهاج  نامز  ناگ  هتـشذگ 
دـندرک و یم  ادـیپ  هک  نوزفازور  جایتحا  ياضتقم  هب  هک  تسا  ناشدوخ  راکفا  هدـیدپ ي  ای  دـنا  هدیـشوک  شماکحتـسا  ماـظن و  رد 

نآ لیمکت  رد  تروص  ره  رد  دـنا  هدرک  مادـقا  نآ  داجیا  دـیرب و  لمع  هب  دـش  یم  ناـش  بیـصن  هداد و  خر  هک  یپرد  یپ  تاـحوتف 
فرط زا  ءافلخ و  هب  ار  ءارما  اهیلا و  لاوحا و  رابخا و  هک  هدش  یم  هتفگ  یناسک  هب  مالسا  لئاوا  رد  دیرب  .دنا  هتـشاد  یئازـس  هب  شقن 

زین همان  نیلماح  هب  دش و  هداتـسرف  زین  اه  همان  دـیرب  هلیـسو ي  هب  جـیردت  هب  دـندیناسر و  یم  رتمامت  هچ  ره  تعرـس  اب  اهنآ  هب  ءافلخ 
زا دیسر و  یم  اجنآ  هب  دیرب  هک  يزکرم  نایم  تفاسم  رب  دندرک و  نییعت  يزکارم  دیرب  يارب  نوچ  دندرک و  قالطا  دیرب 
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[ . ] 100  ] تسا هدوب  لیم  هدزاود  ای  خـسرف  راهچ  هک  دـنتفگ  دـیرب  داد  یم  لـیوحت  ار  ياـه  هماـن  راـبخا و  رگید  دـیرب  هب  زکرم  نآ 
هحفص 141]

تسا تسپ )  ) و راپاچ )  ) دیرب هلابند ي 

ءارما هب  دنداتـسرف  یم  شروـضح  هب  هک  يدـیرب  فاـصوا  هراـبرد ي  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا 
هک هداتـسرف ي  دیرب  ینعی  لجعتـسملا  لوسرلا  دیربلا  دیوگ : يرـشخمز  .الوسر  یلا  متلـسرا  يا  خلا  ....ادیرب  یلا  متدربأ  اذا  تشون :

هلابند ي دنک و  تفاسم  یط  رت  مامت  هچ  ره  تعرـس  اب  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  لمع  مامت  باتـش  اب  هک  دـشاب  هتـشاد  شراک  رد  هلجع 
نآ فئاظو  تالاح و  رد  هتبلا  تسا و  هدـیدرگ  لومعم  تسپ )  ) مان هب  هرخالاب  و  راـپاچ )  ) ماـن هب  اـم  ناـمز  اـت  هک  تسا  دـیرب  نیمه 
نیا هب  اـت  درادـن و  هفیظو  اـهنآ  لاـثما  تاـعوبطم و  اـهالاک و  یـضعب  اـه و  هماـن  لـمح  زج  هب  ـالعف  تسا و  هداد  خر  یلک  تارییغت 
همان رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  لومعم  يراپاچ )  ) ياهبسا دوب  هدشن  عارتخا  هدماین و  راک  يور  لیبموتا )  ) نیشام زونه  هک  ریخا  ياهنامز 

هب رتدوز  يداع  یلومعم و  تفاسم  یط  زا  تساوخ  یم  يداع  دارفا  مدرم و  زا  سک  ره  دیناسر و  یم  رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ار  اه 
هب العف  تشاد و  ترهـش  ( دصاق  ) مان هب  زین  اهتدـم  درک و  یم  هار  یط  تفر و  یم  تسپ )  ) مان هب  ای  راپاچ )  ) اب دـسرب  یلحم  يرهش و 
یم لمح  زین  امیپاوه  هرئاط )  ) صوصخم و ياهنیشام  اب  هک  تسا  هدمآ  راک  يور  هحفص 142 ] یتلود [  ترازو  هرادا و  کی  ناونع 

.دننک

تسا هیواعم  زا  مالسا  رد  دیرب  عضو  هک  یعمج  ءاعدا 

لوق نیا  هچنانچ  دوب  هیواعم  درک  دیرب  مادختسا  مالسا  رد  هک  یسک  لوا  تسنآ : ریثا  نبا  لماک  خیرات  دننام  اهینس  بتک  رد  روهـشم 
نیا هیواعم  هک  هدومن  لقن  فیرعتلا )  ) باتک زا  هدرک و  لقن  لئاوا  باتک  رد  يرکسع  لالهوبا  زا  یشعالا  حبص  رد  يدنشقلق  ار 
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( یمالسالا ندمتلا   ) خیرات رد  نادیز  یجرج  هچنانچ  [ 101  ] تسا هدرک  يرازگانب  هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  تلحر  زا  دعب  ار  راک 
.دنا هدرک  بیقعت  ار  لوق  نیا  وا  زا  ادیلقت  زین  یعمج  يو  زا  دعب  قیقحت و  نودب  يرکسع  لالهوبا  هب  اعبت 

تسا طالغا  زا  نارگید  نادیز و  یجرج  زا  روکذم  ءاعدا 

نیا يوما  رادـمامز  نآ  هکلب  هدوبن  يرثا  نیملـسم  نایم  رد  دـیرب  زا  هیواعم  زا  لبق  دـنا  هدرک  ار  ءاـعدا  نیا  هک  یناـسک  رظن  هب  اـیوگ 
ناـیم رد  دـیرب  هیواـعم  زا  لـبق  درادـن و  تقیقح  تسا و  رامـشب  طـالغا  زا  ءاـعدا  نیا  ساـسا  یلو  تسا  هدروآ  راـک  يور  ار  لـمع 
دشک یم  ازارد  هب  مالک  دوش  لقن  اهنآ  یمامت  رگا  هک  تسا  دوجوم  اعدم  نیا  رب  يدایز  دهاوش  خیرات  رد  هتـشاد و  دوجو  نیملـسم 

: دوش یم  افتکا  دهاوش  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  اذل  و 

مالسا لوا  زا  دیرب  دوجو 

بیتارتلا  » یمـسملا هیوبنلا  هموکحلا  ماظن  باتک  هحفص 143 ] رد [  تنس  لها  ءاملع  زا  یناتک  یحلادبع  خیش  هفـسلف  خیرات و  داتـسا 
دنع فورعم  دـیربلاف  الا  تاطحملا و  لـیملا و  هل  بتر  هصوصخم  جـهانم  قرط و  یلع  هبتر  نم  لوا  هلعل  و  دـیوگ : [ « 102  ] هیرادالا

هیواعم دیاش  تسا و  تسرد  شلقن  حیحص و  شمالک  .باطخلا  نب  رمع  اندیس  هدم  یف  هرما  رهتـشا  نیدشارلا و  ءافلخلا  نم  هلبق  نم 
رکبوبا و هرود ي  رد  هیواعم  زا  لبق  هتـشگ و  لـیمکت  وا  هرود ي  رد  نآ  تاـماظتنا  هدرک و  بترم  ار  دـیرب  هک  هک  تسا  یـسک  لوا 

کلملادبع .دش و  هراشا  هچنانچ  تسا  هدوب  هدیرب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  رد  هکلب  هتشاد  دوجو  دیرب  رمع 
.تسا طالغا  زا  زین  يو  هب  دیرب  داجیا  تبسن  تسا و  هدرک  مظنم  ار  دیرب  ماظن  هک  تسا  یناسک  زا  زین  يوما 

هجرج ندروآ  مالسا  مور و  گنج  رد  دلاخ 

قارع رد  ار  هثراح  هب  ینثم  تفر و  مور  هب  قارع  زا  دلاخ  داد  روتـسد  رکبوبا  هک  مور  گنج  رد  دیلو  نب  دـلاخ  هب  رکبوبا  تافو  ربخ 
لاس 13 ثداوح  رد  كومری )  ) هعقو ي رکذ  رد  لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا  هچنانچ  تسا  هدیسر  يو  هب  دیرب  هطـساو ي  هب  تشاذگ 

هتساوخ ار  دلاخ  هدمآ و  نیملسم  مور و  نوشق  ياهفص  نایم  مور  رکشل  زا  هجرج )  ) هک هدرک  لقن  ماش  تاحوتف  نایب  نمض  ترجه 
وا هیزجلا  وا  مالـسالا  یلا  دـلاخ : لاق  ینوعدـت ؟ ام  یلا  ینربخاف  تفگ : دـلاخ  هب  دایز  تاملاکم  رگیدـکی و  هب  نداد  ناما  زا  دـعب  و 

لهف لاق : [ 103  ] هدحاو انتلزنم  لاق : هحفص 144 ] مکیف [ ؟ لخدی  مکبیجی و  يذلا  نم  هلزنم  امف  لاق : برحلا 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


قح تایالا و  بئاجعلا و  هنم  يرن  و  [ 104  ] بیغلاب انربخی  یح  وه  ایبن و  انعبتا  اننال  لضفأ  معن و  لاق : رخذـلا ؟ رجالا و  نم  مکلثم  هل 
بلقف انم  لضفا  ناک  قدـص  هینب و  لخد  نمف  انلثم  اوعمـست  مل  انلثم و  اورت  مل  متنا  و  ملـسی ، نا  انعمـس  ام  عمـس  انیأر و  ام  يأر  نمل 

.مورلا لتاقف  هحفص 145 ] دلاخ [  عم  جرخ  مث  نیتعکر  یلص  لستغا و  مالسالا و  هملع  ملسا و  دلاخ و  عم  لام  هسرت و  هجرج 

دیرب هلیسو ي  هب  مور  ههبج ي  هب  رکبوبا  تافو  ربخ  ندیسر 

دـش لقن  هک  الاب  تالمج  زا  لبق  ریثالا  نبا  هچنانچ  دیناسر  دلاخ  هب  ار  رکبوبا  تافو  ربخ  هدش و  دراو  زاجح  زا  دیرب  هعقاو  نیمه  رد 
ربخلا هولأسف  مینز  نب  هیمحم  همسا  هنیدملا و  نم  دیربلا  مدق  کلذ  یلع  مهناف  دیوگ : هداد و  شراگن  ار  مور  نیملـسم و  لاتق  تدش 

زا هک  رمع  [ . 105  ] ارـس رکب  یبا  ربخ  هربخاف  ادلاخ  هوغلبف  هدـیبع  یبا  ریمأت  رکب و  یبا  تومب  ءاج  امنا  دادـما و  همالـسب و  مهربخاف 
درک انز  شا  هدع  رد  یمرـش  یب  مامت  اب  وا  لایع  اب  هلـصافالب  يو  لتق  زا  دعب  هک  هریون  نب  کلام  نز  هرابرد ي  دـلاخ  راجنهان  لمع 

اب ار  تفالخ  هنیمز ي  هک  رمع  درک و  يراددوخ  دلاخ  رب  دح  يارجا  زا  مالسا  نوناق  عرش و  مکح  فالخرب  رکبوبا  دیدرگ و  ریگلد 
يروش و نودب  تفالخ  هکیرا ي  رب  يو  زا  سپ  دوب و  هدیچ  ار  نآ  تامدقم  هدومن و  ایهم  نتـشیوخ  يارب  رکبوبا  ندروآ  راک  يور 

زین همان ي  يو  اب  داتـسرف و  دیرب  ماش  هب  داد  ماجنا  رمع  هک  يراک  لوا  دوب  مور  ههبج ي  رد  دـلاخ  دز و  هیکت  نیملـسم  زا  تحلـصم 
دلاخ تشون و 
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[ . 106  ] تخاس لوزعم  شیج  تراما  زا  ار 

رمع نامز  رد  دیرب  لمع  زا  دروم  دنچ 

هحفص 146] وبا [  دوخ  لماع  هب  همان ي  نآ  هلیـسو ي  هب  هتـساوخ و  ار  دیرب  رمعداد  یم  ربخ  بیغ  زا  ام  هب  مرکا  ربمغیپ  هتفگ : دلاخ 
دوجو رد  حیرص  هیضق  نآ  هدمآ و  راکنتسا  ماقم  هب  تخـس  دوب  هداد  ماجنا  دیلو  نب  دلاخ  هک  یلمع  زا  تشون و  صمح )  ) رد هدیبع 
هکلم هب  رمع  هجوز ي  هیده ي  هچنانچ  [ 107  ] تسا روکذم  داهتجالا  صنلا و  باتک  رد  هیـضق  لیـصفت  تسا و  رمع  نامز  رد  دیرب 

یم لامعتسا  رتش  نیملسم  نایم  دیرب  لمع  لئاوا  رد  [ . 108  ] تسا هدش  دیرب  هطساو ي  هب  هفیلخ  هجوز ي  هب  يو  هیده ي  مور و  ي 
.تشاد ریس  رد  تعرس  رتشیب  هک  تشگ  لومعم  بسا  نآ  زا  دعب  دندرک و  لیدبت  اهرتسا  هب  ار  نآ  دعب  دش 

لزانم رد  اهنآ  ندرک  ضوع  هدوب و  بکرم  دنچ  دیرب  هلفاق ي 

دندرک یم  ضوع  ار  اهبکرم  دیسر  یم  هک  لزنم  ره  هب  دوب و  بسا  رتسا و  رتش و  زا  رتشیب  ای  هاجنپ و  ای  لهچ  زا  بکرم  دیرب  هلفاق ي 
یم غلاب  رانید  رازه  هن  هاجنپ  دص و  کی  هب  سابع  ینب  رـصع  رد  دوب و  هدیـسر  مهرد  نویلم  راهچ  هب  يوما  رـصع  رد  دیرب  هقفن ي  و 

هتـشاد و ار  نآ  تراما  تسایر و  ابیرقت  دنتفگ  یم  دـیربلا ) بحاص   ) يو هب  هک  دوب  دـیرب  لمع  رـشابم  یـصوصخم  صخـش  .دـش و 
[ . 109  ] تسا روکذم  يدنشقلق  یشعالا  بحص  رد  الیصفت  هک  تسا  هدوب  هحفص 147 ] یصاخ [  ناشن  دیرب  يارب 

دیرب بحاص  هفیظو ي  دیرب و  ریس  تعرس 

لذب هار  نیا  رد  ار  ناشدوخ  یعامـس  دندوزفا و  یم  دیرب  ریـس  تعرـس  رب  سابع  ینب  هیما و  ینب  كولم  هرود ي  رد  اصوصخ  ءافلخ 
رب يو  طلـست  دیـسر و  یم  هفیلخ  هب  رابخا  دوب و  رتهب  دومن  یم  یط  تدم  كدنارد  ار  زارد  رود و  تفاسم  ردـق  ره  هک  دـندرک  یم 

هرهاق و نیب  دندرک و  یم  یط  زور  راهچ  رد  الثم  ار  قشمد  هرهاق و  نیب  تفاسم  دـش  یم  رتشیب  اهیلاو  تاضق و  ماکح و  ءارما و  روما 
یمهم گرزب و  هفیظو ي  دیرب  بحاص  .دیـسر و  یم  هبترم  ود  هتفه  رد  هرهاق  هب  ماش  دیرب  یتح  تشگ  یم  یط  زور  جـنپ  رد  بلح 

اهنآ و لاوحا  زا  ات  داتسرف  یم  شیوخ  ور  ملق  تکلمم و  طاقن  یمامت  هب  ناطلس  ای  هفیلخ و  ار  وا  دوب  يدصتم  یمالـسا  تلود  رد  ار 
عنام و تافیرـشت و  نودـب  دـش  یم  دراو  تفالخ  زکرم  هب  یتقو  داد و  یم  يوف  شرازگ  هفیلخ  هب  تشگ و  یم  رادربخ  اهیلاو  راـتفر 

رادغ راگزور  هنعارف ي  ياههاگتسد  رد  هک  رابرد  نابرد  تجاح و  تفاتش و  یم  هفیلخ  دزن  رتدوز  هچ  ره  تیروف  هب  تقو  نییعت 
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یم ناطلس  ای  هفیلخ و  روضح  هب  دوشب  عنام  تسناوت  یمن  دیرب  زا  دنوش  یم  ناگراچیب  جئاوح و  بابرا  عنام  هک  راکمتـس  كولم  زا 
.دیناسر یم  وا  هب  ار  اه  همان  داد و  یم  يو  هب  اهافش  ار  رابخا  شرازگ  دمآ و 

دیرب بحاص  هدهع ي  رد  اههار  تاماظتنا 

هلفاق دارفا  يارب  بآ  هیهت ي  رد  تخادرپ و  یم  ناـنز  هحفـص 148 ] هار [  زا  اهنآ  تینما  عراوش و  قرط و  تاماظتنا  هب  دیرب  بحاص 
.تشاد دایز  نادنمراک  راصنا و  ناوعأ و  نوچ  تشاد  تیدج 

نینمؤملاریما نامز  رد  اههار  رد  ناگدنامرد  داد  هب  یگدیسر 

اههار رد  دوب و  مالـسا  تلود  رظن  دروم  هجرد  تیاهن  رد  هیلع  هللا  مالـس  یلع  نینمؤملاریما  هقح ي  تفالخ  نامز  رد  عوضوم  نیا  و 
هب دیرب  بحاص  دوب و  ایهم  نیرفاسم  يارب  یتحار  لامک  رد  هکم  هنیدـم و  نایم  هار  دـش  یم  یگدیـسر  يروف  هب  ناگدـنامرد  داد  هب 

دالب ياههار  تینما  ظفح  رد  دومن و  یم  یگدیـسر  نیرفاـسم  ياـهناخ  لزاـنم و  هب  درک و  یم  تراـظن  اـههار  ضرع  رد  راـبآ  رفح 
.تسا روطسم  دوخ  لحم  رد  شلیصفت  هک  دوب  لوحم  لوکوم و  يو  هدهع  هب  هتشاد و  ششوک  یمالسا 

دیرب یناب  هدید 

هب تبقارم  نیمه  داد و  یم  هفیلخ  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  اهنآ  روما  شرازگ  تشاد و  تاضق  ماکح و  ءارما و  روما  هب  یناـب  هدـید  دـیرب 
هرابرد ي هیلع  هللا  ناوضر  یعخن  رتشا  کلام  هب  شیوخ  روهـشم  دـهع  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  هک  تسا  ماکح  ءارما و  روما 

نویعلا ثعبا  مهلامعا و  دـقفت  مث  هدومرف : موقرم  یمالـسا  تلود  نانکراک  نادـنمراک و  لامع و  ياهراک  نتفرگ  رظن  ریز  تبقارم و 
رب رادافو  تسرد و  ياهـسرزاب  اهناب و  هدید  بقارم و  ریگب و  رظن  ریز  ار  نانآ  ياهراک  ینعی  [ 110  ] مهیلع ءافولا  قدصلا و  لها  نم 

لها زا  دیاب  ناگدننک  شیتفت  نیبقارم و  سپ  هحفـص 149 ] .تسا [  هدوب  نامز  نآ  رد  دـیرب  هفیظو ي  لمع و  نامه  هک  رامگب  اهنآ 
رد دـیدش  مامتها  هروبزم  ياهتبـسانم  نیمه  هب  .دـشاب و  سکعرب  هک  نیا  هن  دنـشاب  افو  لها  راـتفگ و  تسرد  راکتـسرد و  قدـص و 

دیرب ياهبسا  دنیامن  رضاح  ریما  ای  هفیلخ  دزن  رتدوز  ار  صاخشا  یضعب  هک  نیا  يارب  داتفا  یم  قافتا  رایسب  دنا و  هتـشاد  دیرب  تعرس 
دنداد و یم  تکرح  اهنآ  اب  ار  صاخشا  هنوگ  نآ  دندرک و  یم  مادختسا  راک  نیا  يارب 
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اهنآ بیـشن  زارف و  زا  اههار  فالتخا  اب  رتسا و  بسا و  رتش و  زا  اهدیرب  بکارم  فالتخا  اب  دیرب  ریـس  تعرـس  .دندیناسر  یم  وا  دزن 
دوش هدینش  تکرح  ریـس و  يدنت  نآ  اب  نتفر  هار  عقوم  اهنآ  يادص  هک  دنتخیوآ  یم  گنز  بکارم  نآ  ندرگ  هب  دش و  یم  فلتخم 

[ . 111  ] دوب فورعم  دیربلا » هعقعق   » مان هب  نآ 

نوذرب رهن  رانک  رد  نومام 

رارق رهن  نآ  راـنک  رد  هک  یتـقو  دـندروآ  زازا )  ) بطر نوذرب )  ) رهن راـنک  رد  مور  رد  دیـشرلا  نومأـم  يارب  هک  هدوب  دـیرب  نیمه  اـب 
زا قارع  دیرب  ياهرتسا  هک  دوب  هتـساوخنرب  دوخ  ياج  زا  زونه  دومن و  زازا )  ) يامرخ بطر  يوزرآ  دـیماشآ و  نآ  بآ  زا  تفرگ و 

بجعت رد  نیرـضاح  یمامت  دنتـشاذگ و  نیمز  هب  نومأم  شیپ  دـندوب و  هدرک  لمح  ناشدوخ  اب  زازا )  ) بطر دـندش و  ناـیامن  رود 
هحفص 150] [ . ] 112  ] دندش

تاعس اب  همان ي  لاسرا 

هتفای تیبرت  هتشاد و  تداع  هک  دنا  هدوب  کبس  فیفخ  نادرم  هک  هدوب  تاعس )  ) اب اه  همان  لاسرا  مه  یکی  دیرب  اب  هرباخم  قرط  زا  و 
هملاید تموکح  هرود ي  رد  سابع  ینب  مایا  رد  تاعس )  ) عون نیا  دنا و  هدومن  یم  یط  ار  یلحارم  لمحت  ربص و  اب  عیرـس  ریـس  هب  و 

هدرک تفاسم  یط  لـیم  ( 140  ) خسرف لهچ  زا  شیب  يزور  هک  هدیـسر  يدـح  هب  نایعاس  زا  یـضعب  ریـس  تعرـس  هدـمآ و  دوجو  هب 
هدوب مظنمان  یتاقوا  بترم و  رایـسب  یهاگ  یمالـسا  ياهتلود  نارود  رد  زارد  نایلاس  يدامتم و  ياهتدم  لوط  رد  دیرب  ماظن  .تسا و 

.تسا

یمالسا دالب  رب  لوغم  هملح ي 

نآ تفرگارف و  ار  یمالـسا  دـالب  ماـمت  نک  هشیر  لیـس  دـننام  هک  یمالـسا  دـالب  رب  راـتات )  ) لوغم میظع  يـالب  هبلغ ي  هرود ي  رد 
زا رادـمان  ملاـظ  کـی  هک  گـنل  روـمیت  ندـمآ  راـک  يور  زا  دـعب  نـینچمه  درک و  هطاـحا  اهرهـش  یماـمت  رب  زوسناـمناخ  یکیراـت 

هدش هتخیـسگ  لتخم و  مه  زا  لحنم و  دیرب  هتـشر ي  یلک  هب  لاس 804 ه ق  رد  تاماش  رب  يو  طلـست  اب  دوب و  راگزور  ناراـکمتس 
اهناتـسرهش و هچ  تفر و  نیب  زا  یملع  ياهتورث  هچ  دندش و  تهج  ره  زا  نیملـسم  یگدنام  بقع  ثعاب  رایـسب  لوغم  هچنانچ  تسا 

.دش هلجد  نآ  ینابرق  بناجا و  شوخ  تسد  ناسکی و  كاخ  اب  ناریو و  اه  هناخباتک  رام و  رات و  تمسق  ره  رد  یملع  بتک 

دنا هدرب  دیرب  اب  ار  ءارسا  هک  تسا  لصاح  نانیمطا 

هیواعم و هیما و  ینب  هرود ي  رد  هک  دش  نشور  دیـسر و  زیزع  ناگدنناوخ  ضرع  هب  دیرب  تالاح  خیرات و  زا  هصالخ  روطب  هک  الاح 
رتدوز دنتـساوخ  یم  هک  ار  هحفـص 151 ] یـصاخشا [  هدوب و  مظنم  هجرد  تیاهن  هدش و  لیمکت  بترم و  رایـسب  دیرب  عوضوم  دیزی 
قیمع یسررب  هک  ناسنا  هب  هکلب  تسین و  دیعب  چیه  دندرب و  یم  ناشیا  دزن  دیرب  بکارم  اب  دنناسرب  نانآ  ءارما  هیما و  ینب  كولم  دزن 
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هن هک  دـنا  هدرب  دـیرب  بکارم  نامه  اب  ار  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  هک  دوش  یم  لصاح  لماک  ناـنیمطا  دـشاب  هتـشاد  عوضوم  نیا  رد 
هدرک راوس  اهرتش  باتقا )  ) رب ار  تلاسر  مرح  ناوناب  تاردـخم و  هکلب  هدوب  دوجوم  اـهنآ  رد  یناـب  هیاـس  هن  تشاد و  دوجو  یلمحم 

دشاب و یم  بتق  عمج  تسا  باتقا )  ) هربتعم خـیراوت  لتاقم و  ترابع  اذـل  دـنراذگ و  یم  اهرتش  رب  هک  تسا  یبوچ  زاهج  هک  دـندوب 
بیترت نآ  زا  تلاسر  مرح  ناوناب 
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ههاریب زا  مدرم و  زا  سرت  دیرب و  ریس  تعرس  نآ  اب  هک  تسین  دیعب  چیه  دنا و  هتشاد  ار  تیاکـش  تیاهن  تراسا  وحن  نآ  اب  لکـش  و 
نادناخ لافطا  زا  دنتشاد  سرت  یعازخ  رصن  دننام  اهنآ  هب  مدرم  کمک  زا  دنداد و  یم  روبع  ار  ءارـسا  هک  اهرهـش  رانک  زا  ابلاغ  اه و 

هدنام هداتفا و  هار  رد  لافطا  زا  هک  دنا  هدش  تفتلم  هار  یط  یتدم  زا  سپ  هداتفا و  اههار  ضرع  رد  اهبتق  يالاب  زا  اهرتش و  زا  تلاسر 
باتفآ ریز  رد  ار  اهنآ  هک  وحن  نآ  اب  تسا و  هدرک  نینج  طقـس  تلاسر  نادناخ  ناوناب  زا  اسرف  تقاط  تامحز  نامه  رثا  رد  تسا و 

هتخادنا و تسوپ  اهنآ  تروص  رـس و  زور  دـنچ  فرظ  رد  دـندرب  یم  اوه  یکـشخ  زیئاپ و  لصف  عقوم  رد  اهنابایب  اهارحـص و  نازوس 
نیا تحـص  ضرف  رب  هچرگ  .دنا  هدرک  روصت  یـضعب  هک  درادـن  هام  ود  کی و  هب  الثم  يدامتم  تدـم  هب  جایتحا  هدرک و  ادـیپ  رییغت 

نایاپراهچ زاب  تسین  مولعم  زین  نآ  تحـص  دـش و  قیقحت  قباس  رد  هچنانچ  دنـشاب  هدرب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  ار  ءارـسا  هک  ءاـعدا :
هدرک تراغ  زین  ار  ع )  ) ماما نایاپراهچ  هک  تسنآ  يوق  نظ  یلو  هدوب  دایز  نبا  نیرومأم  ناـیاپراهچ  زا  رتهب  نتفر  هار  رد  اـهنآ  دوخ 
نتفر نیعبرا و  هیـضق ي  هک  نانآ  ددرگ : یم  نشور  دـش  هداد  حیـضوت  هچنآ  زا  هحفـص 152 ] .دوب [  هدرب  زین  رمـش  اهنآ  زا  دندوب و 

تایئزج خیرات و  زا  الماک  دنا  هدرک  داعبتـسا  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ار  ناش  نتـشگرب  ماش و  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا 
ههبش و ثعاب  دنا و  هدیزرو  تلفغ  هتشادن و  عالطا  نارود  نآ  رد  دیرب  تالاح 
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دنا و هدروآ  رامشب  بیذاکا  زا  تالاحم و  زا  ار  عوضوم  نیا  هک  دنا  هدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  یتح  دنا  هدش  زین  نارگید  رد  لاکـشا 
[113  ] تسا هدش  شباتک  رد  يو  نادرگاش  زا  یـضعب  ناجرم و  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدحم  همالع ي  موحرم  راک  نیا  ثعاب  هدمع 

.دوش یم  اهنآ  عبات  زاب  نیرصاق  زا  یضعب  تسا  روآ  هدنخ  رایسب  و 

ینیوزق تارابع  تاکن  زا 

عرساب بتاکملاب  مامحلا  بهیذ  دق  : ) هتفگ هک  تسنآ  هحفـص 153 ] ءارهزلا [  ملظت  باتک  رد  هر )  ) ینیوزق لضاف  تارابع  تاکن  زا 
هب رابرد  نآ  زا  دیلپ  دایز  نبا  ناذیتسا  قارع و  هب  ماش  زا  دـیزی  موش  رابرد  ياهربخ  هک  دوش  یم  مولعم  وا  ترابع  نیا  زا  کلذ .) نم 

هچنانچ درادـن  یهجو  دـیزی  نامز  رد  ار  رب  همان  رتربک  لامعتـسا  هر )  ) يرون ثدـحم  راکنا  تسا و  هدیـسر  رب  همان  رتوبک  هلیـسو ي 
نیا داعبتسا  يارب  ناجرم  ؤلؤل  رد  هک  هر )  ) يرون ثدحم  ياهـشیامرف  هب  میدرگ  یمرب  اجنیا  زا  .یلاعت  هللاءاش  نا  دیآ  یم  نآ  قیقحت 
لیلد هچنانچ  هدرک  رکذ  دنـشاب  هدـمآ  ءـالبرک  هب  ترجه  مکی  تصـش و  لاـس  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  يارـسا  هک 

.میزادرپ یم  ناشیا  مود  لیلد  یسررب  هب  سپ  تسا  هجو  یب  هک  تشگ  مولعم  شلوا 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  مود  لیلد 

هراشا

لوا نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ندمآ  داعبتـسا  یفن و  رد  نتـشیوخ  ياعدا  رب  هر )  ) يرون ثدحم  مود  لیلد 
ترابع دعب  دنا  هدرکن  لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  ءارسا  ندمآ  هصق ي  هب  هراشا  لتقم  رکذ  قایـس  رد  خیرات  لها  نیدمتعم  هک  تسنآ 

دربب و هنیدم  هب  ار  ءارسا  ریشب  نب  نامعن  درک  رما  دیزی  هک  تسنآ  شلصاح  تسا و  هدروآ  دهاش  داشرا  رد  ار  هر )  ) دیفم مظعا  خیش 
( هر  ) يرون ثدـحم  لـیلد  نیا  باوج  رد  نآ  باوج  هحفـص 154 ] [ . ] 114  ] تسا هدرکن  ءالبرک  هب  اهنآ  ندـمآ  هب  هراـشا ي  ادـبا 
هچ دوش  یمن  نآ  عوقو  مدـع  رب  لـیلد  دـنیامنن  لـقن  نیخرؤم  زا  یعمج  رگا  ار  هصق ي  هک  تسا  تاـضاو  زا  ـالوا : دوـش : یم  هتفگ 
.دماجنا و یم  لوط  هب  مالک  میروایب  اعدم  نیا  هب  دهاوش  رگا  دنا و  هدادن  شراگن  نیخرؤم  زا  یعمج  ار  یخیرات  يایاضق  زا  رایسب 
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شیانب هدومرف  ماش  زا  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  تعجارم  صوصخ  رد  هک  ار  یترابع  اهنآ  زا  دوخ و  تارابع  رد  هر )  ) دیفم خیـش  ایناث :
دهاوش دـنا و  هدیـشوک  راصتخا  هب  خـیراوت  ایاضق و  لقن  رد  هک  هدوب  نیقباس  هیور ي  بأد و  هک  نانچ  تسا  ندیـشوک  راـصتخا  هب 

هفئاط خیش  و  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  اثلاث : و  [ . 115  ] دـشک یم  ازارد  هب  مالک  دوش  هداد  شراگن  رگا  هک  میراد  اعدا  نیا  رب  يداـیز 
لقن رد  یتح  هینید و  ثیداحا  لقن  ماـقم  رد  دنرامـشب  مالـسا  ناـکرا  نید و  مئاـعد  زا  هک  راـگزور  غباون  نآ  لاـثما  و  هر )  ) یـسوط

ثیداحا زا  هاوخ  يدروم  رد  رگا  اذـل  تسا و  راتفگ  یتسرد  لقن و  تحـص  قیقحت و  هب  ناش  هیور  اـنب و  يداـع  ياـیاضق  خـیراوت و 
دنس نودب  دشاب  يداع  ياهنایرج  ثداوح و  خیراوت و  ایاضق و  لقن  هب  عجار  ای  دشاب  یهقف  یمالسا و  یلوصا  یبهذم  رابخا  ینید و 

هدیسر و اهنآ  هب  هصق ي  ادنسم  اهنآ  خیاشمزا  دنشاب و  هتشاد  هیضق ي  لقن  هب  يدنس  يدروم  رد  رگا  هحفص 155 ] دننک [  یمن  لقن 
یمن لقن  ناشدوخ  باتک  رد  ار  نآ  دنـشاب  هدرکن  لقن  ار  یعوضوم  ناش  خـیاشم  زا  ادنـسم  رگا  دـننک و  یم  لقن  دـنا  هدرک  تیاور 
لمأتم فصنم  رب  حضاو و  عوضوم  نیا  هر )  ) یـسوط خیـش  یلاما  و  هر )  ) دیفم خیـش  یلاما  باتک  رد  تقد  لمات و  اب  هچنانچ  دـنیامن 

هدیسرن و اهنآ  خیاشم  زا  ادنـسم  نوچ  دنا  هدرکن  هراشا  نیعبرا  هیـضق ي  هب  ناگرزب  نآ  لاثما  راوگرزب و  ود  نآ  سپ  .تسا  راکـشآ 
نیرـصاق ضعب  زا  بجعت  دـشاب  هتـشادن  تقیقح  عقاو  رد  هیـضق  لصا  هک  دوش  یمن  لیلد  نیا  دـنا  هدومرفن  هراشا  هدرکن و  لقن  اذـل 

رد هک  تسا 
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باتک نامه  زا  رگید  ياج  رد  دنا و  هدرک  ار  نیعبرا  هیضق ي  راکنا  هر )  ) یسوط خیش  و  هر )  ) دیفم خیـش  هک  هتفگ  شباتک  زا  یئاج 
یمود لطاب  شلوأ  ءاعدا  دنا  هتفگن  يزیچ  قیدـصت  راکنا و  زا  دنتـسه  تکاس  نیعبرا  هیـضق ي  هب  تبـسن  راوگرزب  ود  نآ  هک  هتفگ 

( هر  ) دیفم خیـش  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یـضعب  ندش  مومـسم  هرابرد ي  هک  ددرگ  یم  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  .تسا و  حیحص 
هیضق نآ  هب  يدنـس  اریز  تسا  باب  نیمه  زا  هدومرف  تلحر  ایند  زا  مس  اب  هک  دنتـسه  لئاق  هعیـش  زا  یعمج  هک  دیامرف  یم  داشرا  رد 

مومسم هیضق ي  هک  نیا  هن  هداد  هعیـش  زا  یعمج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ندش  مومـسم  تبـسن  اذل  هدرکن و  تیاور  ار  نآ  هتـشادن و 
هدادن شراگن  ار  عوضوم  نآ  مزج  روطب  شدوخ  اذـل  هدـشن و  تیاور  يو  هب  ادنـسم  شخیاشم  زا  هکلب  دـشاب  هدومرف  یفن  ار  ندـش 

هحفص 156] .تسا [ 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  موس  لیلد 

هراشا

ندمآ هب  هراشا  نآ  متـسیب  زور  رفـص و  هام  عئاقو  رد  هعیـشلا  راسم  باتک  رد  دـیفم  خیـش  هک  تسنآ  هر )  ) يرون ثدـحم  موس  لیلد 
حابـصم رد  هر )  ) یـسوط خیـش  نینچمه  دیامرفب و  هراشا  هک  دوب  یلوا  هک  نیا  اب  هدومرفن  ءالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا 

( هر  ) دیفم خیش  ترابع  هب  بیرق  [ 116  ] حابـصم زا  عضوم  ود  رد  هر )  ) یمعفک حالـصلا و  جاهنم  رد  هر )  ) یلح همالع ي  دجهتم و 
( هر  ) دیفم خیـش  ترابع  ینعی   ) ترابع رهاظ  هدومرف : هر )  ) يرون ثدحم  دـعب  .دـنا و  هدرکن  نیعبرا  هصق ي  هب  هراشا  دـنا و  هدومرف 

رتمک هنیدم  ات  قشمد  زا  هچ  دندرک  مهوت  یضعب  هچنانچ  دندش  هنیدم  دراو  هک  نآ  هن  دندمآ  نوریب  ماش  زا  نیعبرا  زور  هک  تسنآ 
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ود نیبام  دـعب  دومن و  راتفر  نآ  هب  هک  نامعن  هب  دـیزی  لمعلاروتـسد  بسح  هلفاق  نآ  صوصخ  دوشن  فراعتم  هلفاق  ریـس  هام  کـی  زا 
وا دورو  رد  یفالتخا  هحفص 157 ] هک [  رباج  قح  رد  داد و  یمن  ترابع  رییغت  دوب  نآ  دارم  رگا  تسا و  خسرف  تسیود  زا  هدایز  دلب 

حیرص هر ) دیفم  خیـش  تاملک  ینعی   ) تاملک نیا  لاح  ره  رد  دومرف و  یمن  ریبعت  عوجر  هب  اجنیا  رد  دورو  هب  تسین  نیعبرا  زور  رد 
ثدحم تارابع  زا  دوب  مزال  هچنآ  اجنیا  ات  .دوب  یلوا  یتاهج  زا  رفـص  هام  عیاقو  رد  نآ  رکذ  الا  ءالبرک و  هب  ناشیا  ندـماین  رد  تسا 

لقن رد  هر )  ) دـیفم خیـش  میتـفگ  مود  لـیلد  باوج  رد  هچناـنچ  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  نآ  باوج  [ . 117  ] دـش لقن  هر )  ) يرون
شخیاشم زا  يدنـس  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندمآ  هیـضق ي  رد  دوش  یم  مولعم  دـنک  یمن  لقن  دـشاب  هتـشادن  نآ  رب  يدنـس  رگا  خـیراوت 

کبس هک  هر )  ) همالع هللااهیآ  و  هر )  ) یسوط خیش  تسا و  هدومرفن  یخیرات  هیضق ي  نآ  هب  هراشا  هتشاذگ و  توکسم  اذل  هتـشادن و 
روهـشم فالخ  رب  هر )  ) دیفم خیـش  ترابع  رگا  دنا و  هتـشادرب  مدـق  راتفر  هیور و  نامه  هب  هدومرف  بیقعت  شباتک  رد  ار  هر )  ) خـیش

فالخ نآ  زا  یکی  مه  نآ  دنشاب  هدش  زور  نآ  رد  ءالبرک  دراو  هک  نیا  هن  هدش  ماش  زا  رفص  متـسیب  زور  رد  ءارـسا  عوجر  هک  دشاب 
فالخرب هر )  ) خیـش هک  دراد  عنام  هچ  هدومرف  حیرـصت  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هعیـشلاراسم  رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  هک  تساهروهـشم 

هک روهشم  لوق  هک  یتروص  رد  تسا  هدش  رفص  متسیب  زور  رد  ماش  زا  عوجر  هک  دشاب  هدومرف  روهشم 
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هحفص .هماقم [  هللا  یلعا  مظعا  خیش  شیامرف  رب  هن  دراد  دوجو  نآ  تحص  رب  لیلد  يوقا و  تسا  ءالبرک  هب  دورو  رفـص  متـسیب  زور 
[158

هعیشلاراسم رد  دیفم  خیش  روهشم  فالخ  لاوقا  یضعب 

هیماما نایم  روهشم  فالخ  رب  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  يربک  هقیدص ي  ترضح  فافز  دقع و  هرابرد ي  هر )  ) دیفم خیش  هچنانچ 
رد تسا و  هدومرف  لقن  لئاق و  ار  لوق  نآ  اذل  هدیسر و  روط  نآ  ادنسم  يو  هب  هدرک و  تیاور  ار  نآ  شخیاشم  زا  نوچ  هدش و  لئاق 
یف و  هدومرف : بجر  هاـم  عئاـقو  رد  هعیـشلا  راـسم  رد  .تسا  هدرک  لـقن  زین  ار  رگید  لوق  هعیـشلا  راـسم  باـتک  ناـمه  رد  لاـح  نیع 
دقع همطاف  هتنبا  یلع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دقع  هرجهلا  نم  رهـشا  هسمخل  هنم  فصنلا 
هاـم هـمین ي  رد  ینعی  [ . 118  ] ناوضرلا هیحتلا و  اهیلع  هنـس  رـشع  ثالث  ذـئموی  اهنـس  كالمالا و  اهبرل  داهـشالا  هیف  ناک  حاـکنلا و 

شرتخد رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  تسب  حاکن  دقع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هتشذگ  ترجه  زا  هام  جنپ  بجر 
رد .دوب و  هلاس  هدزیس  اهزور  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  نس  ار و  اه  هکئالم  تفرگ  دهاش  دنوادخ  نآ  رد  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف 

هنـس رـشع  يدحا  ذئموی  اهنـس  و   » تسا وحن  نیا  هب  ترابع  تسا  دوجوم  ام  هناخباتک ي  رد  هک  هعیـشلا  راسم  باتک  زا  یطخ  هخـسن 
دراد یهجو  زین  یطخ  هخـسن ي  نیا  دوب و  هلاس  هدزای  اهزور  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هحفـص 159 ] ینعی [  [ « 119]

.ددرگ یم  نشور  دوش  یم  هداد  شراگن  هچنآ  زا  يدوز  هب  هچنانچ 

هرهاط هقیدص ي  فافز  دقع و  خیرات 

هیلع نینمؤملاریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جوز  هرجهلا  نم  نیتنـسل  هنم  موی  لوا  دـیوگ : هجحلا  يذ  هاـم  عئاـقو  رد  و 
لوا رد  هک  تیاور  نیا  دوش  یم  مولعم  [ 120  ] مالسلااهیلع لوتبلا  ءارهزلا  همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هب  مالسلا 
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خیـش زین  ار  نآ  هداتفا  قافتا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  جـیوزت  ترجه  زا  مود  لاس  هجحلا  يذ  هام 
ار بجر  هام  همین ي  هچنانچ  هداد  شراگن  ار  نآ  هجحلا  يذ  لوا  رد  اذـل  هدیـسر و  يو  هب  شخیاـشم  زا  هدرک و  تیاور  هر )  ) دـیفم

همطاف لقن  ناک  هرجهلا  نم  ثالث  هنـس  نیرـشع  يدحا و  هلیل  یف  و  هدومرف : مرحم  هام  عئاقو  رد  هعیـشلا  راسم  رد  زین  .تسا و  هتـشون 
تسیب و بش  رد  ینعی  [ . 121  ] نینس عست  يور  هنس و  رشع  هتس  ذئموی  اهل  هیلا و  اهفافز  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  یلا  مالسلااهیلع 
اب يربک  تمـصع  يوناب  نآ  یـسورع  بش  هداد و  لـقن  ار  مالـسلااهیلع  هحفـص 160 ] ءارهز [  ترـضح  ترجه  زا  موس  لاـس  مکی 

هتشاد لاس  هن  هدش  تیاور  هدوب و  یگلاس  هدزناش  نس  رد  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  زور  نا  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هعیـشلا راسم  رد  فافز  دـقع و  عقوم  رد  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  نس  هب  عجار  هر )  ) مظعا خیـش  شیامرف  هرقف  ود  نیا  .تسا 

رد هچنانچ  دوش  هدیجنـس  هدرک  رکذ  باتک  نامه  رد  مالـسلااهیلع  يربک  هقیدـص ي  هب  تبـسن  هک  یتافو  تدالو و  خـیرات  اـب  دـیاب 
مالسلااهیلع و ءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدیس  دلوم  ناک  ثعبملا  نم  نیتنثا  هنس  هنم  نیرشعلا  یف  و  دیامرف : یم  هرخالا  يدامج  هام  عئاقو 

تناک هرجهلا  نم  هرـشع  يدحا  هنـس  ثلاثلا  مویلا  هرخالا  يدامج  هدومرف : زین  و  [ . 122  ] نینمؤملا رورس  هیف  ددجتی  فیرـش  موی  وه 
[ . 123  ] نامیالا لها  نازحا  هیف  ددجتی  موی  وه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  ءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدیس  هافو 

دوش یم  هدافتسا  دیفم  خیش  تاملک  زا  هچنآ 

هعیشلا راسم  باتک  رد  هر )  ) دیفم خیش  هفیرش ي  تاملک  زا  هچنآ 
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رد ثعبم  مود  لاس  رد  هک  مالسلااهیلع  يربک  هقیدص ي  تداعس  اب  تدالو  تسا : نیا  درک  ذخا  هجیتن  اهنآ  زا  ناوت  یم  هدش و  لقن 
هحفـص 161] ترجه [  زا  هام  جنپ  بجر  هام  همین ي  رد  هک  هر )  ) خیـش لوق  هب  انب  حاکن  دـقع  هداتفا و  قافتا  هرخالا  يدامج  متـسیب 

هعیـشلا راسم  زا  یطخ  هخـسن ي  قفاوم  هک  دوش  یم  لاس  هدزای  اـبیرقت  عقوم  نآ  رد  يربک  تمـصع  يوناـب  نس  هدـش  عقاو  هتـشذگ 
هرهاط هقیدـص ي  نس  هداتفا  قافتا  دـقع  هتـشذگ  ترجه  زا  لاـس  ود  هجحلا  يذ  هاـم  لوا  رد  هک  شرگید  شیاـمرف  هب  اـنب  .تسا و 
فافز .تسا و  هدش  هلصاف  فافز  دقع و  نایم  هک  تسا  حیرـص  شتاملک  دوب و  دهاوخ  لاس  هدزیـس  جیوزت  عقوم  رد  اهیلع  هللا  مالس 

سپ هدش  عقاو  فافز  دقع  عوقو  زا  دعب  لاس  ود  ابیرقت  ای  لاس  کی  هک  هتشگ  عقاو  ترجه  زا  موس  لاس  مرحم  مکی  تسیب و  رد  هک 
مولعم شهجو  تسا  هتـشاد  لاس  هدزناش  يربک  تمـصع  عقوم  نآ  رد  هک  هدومرف  هر )  ) خیـش یلو  هتـشاد  لاس  هدراهچ  عقوم  نآ  رد 

تسیب و دیاب  تسا  ترجه  زا  هدزای  لاس  هرخالا  يدامج  موس  هک  تلحر  نامز  رد  يربک  تمـصع  هر )  ) خیـش شیامرف  هب  انب  دشن و 
لاس هک  تلحر  خیرات  تسا و  ثعبم  زا  دعب  لاس  ود  هک  هدرک  رکذ  هر )  ) خیـش هک  تدالو  خـیرات  هب  انب  .دـشاب و  هتـشاد  لاس  راهچ 

زا یلیخ  دوش : یم  هتفگ  زین  .ملاعلا و  هللاو  دوش  یم  لاس  ود  تسیب و  ازج  زور  هعیفـش ي  كرابم  رمع  نینـس  تسا  ترجه  زا  هدزاـی 
هک دوخ  هدنزرا ي  رایسب  تافیلأت  رد  هدومرفن و  هراشا  اهنآ  هب  ادبا  هر )  ) دیفم خیش  هک  دراد  دوجو  یخیرات  عئاقو 
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هدومرفن موقرم  هر )  ) دـیفم خیـش  نوچ  مینک  ءاعدا  میناوت  یمن  ام  الاح  تسا  هدومرفن  حیرـصت  اـهنآ  هب  تسا  رامـشب  مهم  رداـصم  زا 
هحفص 162] میامن [ : یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  لاثم  باب  زا  درادن  تقیقح  هیضق  نالف  الثم 

نارگید مشاه و  ینب  زا  ءادهش  نفد  لحم  هب  خیش  حیرصت 

هرهاط ي نادبا  دندنک و  یلادوگ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  ياپ  نیئاپ  رد  [ : 124  ] هدومرف داشرا  رد  هر )  ) دیفم مظعا  خیش 
مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  دـش  نفد  ترـضح  نآ  هب  هک  یـصخش  نیرتکیدزن  دـندرک و  نفد  اجنآ  رد  مشاه  ینب  زا  ار  ءادـهش 

ام اهنآ  يارب  دندش و  نفد  ترـضح  نآ  فارطا  رد  اهنآ  دندش  دیهـش  ترـضح  نآ  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  باحـصا  اما  تسا و 
مـشاه ینب  رمق  دراد و  هطاحا  اهنآ  رب  ینیـسح  رئاح  هک  مینک  یمن  کش  اـم  هک  نیا  ـالا  میناد  یمن  لیـصفت  قیقحت و  وحن  هب  يروبق 

شناردارب روبق  زا  اما  .تسا و  رهاظ  شکرابم  ربق  هیرـضاغ و  قیرط  رد  تسا  نوفدـم  شتداهـش  لـحم  رد  هیلع  هللا  مالـس  لـضفلاوبا 
.دنک ترایز  ار  اهنآ  هدرک و  هراشا  هیلع  هللا  مالس  ءادهشلادیس  ياپ  نیئاپ  هب  دیاب  رئاز  تسین و  يرثا 

رح بیبح و  فیرش  ربق 

رئاح رانک  رد  ادرفنم  القتـسم و  هک  هدرکن  هیلع  هللا  ناوضر  يدـسا  رهاظم  نب  بیبح  ربق  ندوب  رهاظ  هب  هراـشا  ادـبا  هر )  ) مظعا خـیش 
.هدومرفن هراشا  یحایر  رح  ربق  هب  نینچمه  .دشاب و  هدش  نفد  رهطم 

ءادهش نادبا  نفد  هب  داجس  ماما  ندمآ 

الاح هدومرفن  هراشا  ءادهش  رئاس  مالسلا و  هیلع  ماما  نفد  يارب  هداعلا  قراخ  قیرط  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  ندمآ  هب  زین  و 
هک یتروص  رد  درادـن  تقیقح  عقاو و  هس  ره  هدرکن  هراـشا  عوضوم  هس  ود  نیا  هب  هر )  ) مظعا خیـش  نوچ  میئاـمن  ءاـعدا  میناوـت  یم 

هرهاـط ي نادـبا  نفد  عقوم  رد  شروضح  ءـالبرک و  هب  هداـعلا  قراـخ  هحفـص 163 ] قیرط [  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  ندمآ 
نآ ياهـشیامرف  زا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا ي  نامز  رد  تسا و  هعیـش  نایم  رد  تاملـسم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـصوصخ  ءادـهش 
رئاح رانک  رد  هر )  ) رهاظم نب  بیبح  ندش  نوفدم  .تسا و  راکنا  لباقریغ  عئاقو  زا  نشور و  عوضوم  نآ  تحص  یتسرد و  تارضح 

هتساوخ اهنآ  هدوب و  دسا  ینب  هلیبق ي  زا  هر )  ) بیبح نوچ  هدمآ  تسد  هب  خیراوت  نئارق و  زا  اریز  تسین  ههبش  ياج  القتسم  ینیـسح 
هدرب و رانک  هب  شا  هلیبق  ار  هر )  ) رح دنا و  هدرک  نفد  تسوا  هاگترایز  العف  هک  یلحم  نامه  رد  ار  وا  دنوشب  لئاق  يو  هب  يزایتما  دنا 
زیربت و تسا ج 3 ص 266 ط  روکذم  هینامعن  راونا  رد  روهشم و  هر )  ) يوفص لیعامـسا  هاش  رما  هب  يو  ربق  فشک  دنا و  هدرک  نفد 
هدرکن و لقن  شخیاشم  زا  ار  نآ  هر )  ) دیفم خیش  نوچ  دیاش  دوش  یمن  نآ  عوقو  مدع  رب  لیلد  هرس  سدق  مظعا  خیش  ندومنن  هراشا 

.تسا هدومرفن  نآ  هب  هراشا  اذل  هدیسرن و  يو  هب  ادنسم 

ملسم ترضح  فیرش  ربق 

مومع هاگترایز  هک  هفوک  مظعا  دجـسم  بنج  رد  هیلع  هللا  مالـس  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  رهطم  ربق  ندش  عقاو  هب  هر )  ) دـیفم خـیش 
رد دوش  یمن  لحم  نآ  رد  ملسم  ترضح  رهطم  ربق  ندوب  عقاو  مدع  رب  لیلد  نآ  هدرکن و  هراشا  تسا 
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اجنآ رد  ار  مالسلا  هیلع  ملسم  ترضح  هک  تسنآرب  لاح  ات  مالسلا  مهیلع  همئا  نامز  زا  هعیـش  لمع  هرمتـسم و  هریـس ي  هک  یتروص 
انحاورا هللااهیقب  ترـضح  تاهجوت  زا  ینئارق  دنرامـش و  یم  تاملـسم  زا  اجنآ  رد  ار  ترـضح  نآ  ندوب  نوفدم  دـننک و  یم  ترایز 
ترضح نآ  روضح  فرـش  هب  هک  یـصاخشا  لاوحا  هب  علطم  رب  هچنانچ  تساعدم  هحفـص 164 ] رب [  قداص  دهاش  لحم  نآ  رب  هادف 

ءالبرک هب  ماش  زا  هچنانچ  هنیدـم  هب  ماش  زا  ار  هلفاق  ریـس  تعرـس  هر )  ) يرون ثدـحم  هک  نیا  اما  .تسین و  هدیـشوپ  دـنا  هدـمآ  لـئان 
نآ رد  ریس  تعرس  رب  دهاوش  خیراوت و  زا  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  تسین  شیب  يرگید  زیچ  داعبتـسا  زج  يو  شیامرف  هدرک و  داعبتـسا 

.درب یم  نایم  زا  ار  اهداعبتسا  نآ  همه ي  تفای  شراگن  اهنامز 

هداد شراگن  ار  هملسم  يایاضق  بلغا  داشرا  رد  دیفم  خیش 

قیرط هب  هک  يدراوم  رد  هدرک و  لقن  ار  هملـسم  روهـشم و  يایاضق  بلغا  داشرا  باـتک  د  هر )  ) دـیفم خیـش  هک  دـنامن  هتفگاـن  زین  و 
هنیدم هب  تراسا  زا  یصالخ  زا  سپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  تعجارم  نوچ  هدومرفن و  دامتعا  ءانتعا و  اهنآ  هب  هدش  لقن  داحآ 

هب نوچ  .تسا  هدومرفن  لوا  نیعبرا  هیـضق ي  هب  هراـشا  یلو  هدوـمرف  لـقن  ار  نآ  اذـل  تسین و  لاکـشا  ههبـش و  ياـج  تاملـسم و  زا 
رد زور  هس  ود  زا  رتشیب  دیـشکب و  ءالبرک  قارع و  هب  ار  ام  راطق  هک  دـنا  هتفگ  لـیلد  هب  هدـش و  عقاو  هار  نیب  رد  ادارطتـسا  حالطـصا 

هراشا هتکن  نیا  هب  تسا  بوخ  اجنیا  رد  .دوش و  یم  نشور  نامز  رورم  اـب  اـیاضق  لـیبق  نیا  تداـع  بسح  رب  دـنا و  هدـنامن  ءـالبرک 
رد ار  هر )  ) دیفم خیش  لقن  مدع  هر )  ) يرون ثدحم  دوش :
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ار نآ  هر )  ) دیفم خیش  هک  یبلطم  یلو  دوش  یمن  لیلد  كردم و  نآ  هک  میتفگ  دهد و  یم  رارق  كردم  دوخ  يارب  نیعبرا  هیـضق ي 
ار بلطم  نآ  هدمتعم  ریغ  داحآ و  تایلقن  اب  هتـساوخ  هدومن و  لاکـشا  نآ  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  هدرک  لقن  هتـسناد و  تاملـسم  زا 

 . دیامن فیعضت 

هدرمش نینمؤملاریما  رد  یهلا  تایآ  زا  خیش  هچنآ 

مل هنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یف  هداعلل  هقراخلا  هحفص 165 ] یلاعت [  هللا  تایآ  نم  و  هدومرف : داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  هچنانچ 
یسرامم یف  دجوی  مل  هنا  مث  نامزلا  رم  یلع  کلذ  هرثک  نم  مالسلا  هیلع  هل  فرع  ام  لاطبالا  هلزانم  نارقالا و  هزرابم  نم  دحال  دهعی 

ودع و ال نم  حارج  هبرح  نامز  لوط  عم  هلنی  مل  هناف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الا  نیشوا  حارجب  هنم  لینورـشب  هترع  نم  الا  بورحلا 
اهیف و هیالاب  هللا  هدرفا  هبوجعا  هذـه  ناک و  ام  هایا  هلایتغا  یلع  مجلم  نبا  عم  هرما  نم  ناک  یتح  ءوسب  مهنم  دـحا  هیلا  لصو  نیش و ال 

ثدحم [ . 125  ] مانالا هفاک  نم  اهلـضفب  ناب  یتلا  هتمارکب  هصـصخت  هنم و  هناکم  یلع  کلذـب  لد  اهانعم و  یف  رهاـبلا  ملعلاـب  هصخ 
هبراـحم و ناـمز  تدـم  هک  نآ  همجرت ي  لـصاح  دـیوگ : هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  مـالک  همجرت ي  رد  ناـجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون
زا دوشن  ادیپ  دوب و  رتشیب  راگزور  ناربزه  ناعاجـش و  همه  زا  هبراحم  مایا  زا  نانمـشد  اب  هکرعم  نادـیم  رد  ترـضح  نآ  هدـلاجم ي 

بیع و ای  هدیـسر  وا  هب  یتحارج  هدروخ و  دوخ  يودع  زا  همدص  هک  نآ  رگم  یـسک  دندوب  رازراک  لوغـشم  مایا  هتـسویپ  هک  ناریلد 
هک مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زج  هدش  امیس  لکش و  دب  نآ  هب  هک  هدش  ادیپ  شیاضعا  رد  یصقن 
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یتبرض زج  دیدن  یهورکم  يدب و  نمـشد  زا  دیـسرن و  شکرابم  ندب  رد  یـصقن  بیع و  یتحارج و  ودع  زا  هلتاقم  مایا  لوط  نیا  هب 
هب ار  بانج  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسیا  هرهاب  هیآ ي  نیا  دیـسر و  هحفـص 166 ] ترـضح [  نآ  هب  هلیح  رکم و  هب  مجلم  نبا  زا  هک 

.هدومرف زاتمم  راگزور  ناریلد  مامت  نایم  رد  بیجع  رما  نآ 

دیفم خیش  شیامرف  هب  يرون  ثدحم  ندرکن  رواب 

رابخا اب  دراد  تافانم  نآ  هچ  تشاذگاو  شرهاظ  هب  درک و  رواب  ناوتن  ار  هر )  ) دیفم خیـش  مالک  هک  هدومرف  هر )  ) يرون ثدحم  دـعب 
زا يرادقم  لصاح  هدومرف و  هراشا  اهنآ  زا  هلمج ي  هب  راصتخا  هب  هدرک و  تیاور  مظعم  خیـش  نآ  دوخ  ار  نآ  زا  یـضعب  هک  رایـسب 

خیـش لقن  مدع  هر )  ) يرون ثدحم  .تسا  هدیـسر  رایـسب  تحارج  دحا  گنج  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ 
ارچ مناد  یمن  یلو  دیامرف  یمن  رواب  ار  نآ  هدرک  لقن  هتسناد و  تاملسم  زا  هر )  ) خیش ار  نآ  هچنآ  یلو  دناد  یم  لیلد  ار  هر )  ) دیفم
یلو هدرک  لقن  صاصتخا  باتک  رد  شدوخ  ار  رابخا  نآ  زا  یـضعب  هر )  ) دیفم خیـش  هک  نیا  اب  هک  هدشن  هجوتم  هر )  ) يرون ثدحم 

شهجو هدرمـش  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  سدـقم  دوجو  رد  هرهاب  تایآ  زا  ار  روبزم  عوضوم  داشرا  رد  هدومرفن و  ءانتعا  اهنآ  هب 
: تسا نیا  نآ  هدومرفن و  رابخا  نآ  هب  يدامتعا  هتفرگ و  شیپ  ار  هیور  نیا  هر )  ) مظعا خیش  هک  دراد  یتهج  دیاب  دبال  تسیچ ؟

دحا رد  نینمؤملاریما  نتشادرب  مخز  رد  لقن  بارطضا 

هک يربخ  تسا و  برطـضم  دحا  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندـید  تحارج  رد  دراو  ربخ  هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  رظن  رد 
هک هدش  لقن  یضعب  رد  رابخا  نآ  رد  اریز  تسین  دامتعا  دروم  مظعا  خیش  دزن  طقاس و  تیجح  زا  دشاب  هتشاد  بارطـضا  شنومـضم 

هحفص 167] رد [  هدش و  تیاور  تحارج  داتفه  یـضعب  رد  دوب و  هتـشادرب  تحارج  داتـشه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ندب 
هدرک لقن  هر )  ) یمق ریسفت  رد  هچنانچ  رابخا  یضعب  رد  هتشادرب و  تحارج  تصـش  تسا  یـسربط  نایبلا  عمجم  رد  هچنانچ  يرگید 

رد هر )  ) يدنوار نیدلا  بطق  تسا و  تحارج  دون 
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نب نابا  باتک  زا  بقانم  رد  اضیا  هدرک  لقن  تحارج  هدزناش  بقانم  رد  هر )  ) بوشآ رهـش  نبا  هدرک و  لـقن  تحارج  لـهچ  جـیارخ 
هیلع نینمؤملاریما  نتـشادرب  مخز  ناوت  یم  روطچ  تاحارج  ددع  رد  بارطـضا  نیا  اب  هدـش و  لقن  تحارج  تصـش  زا  هدایز  نامثع 
هیلع هللا  مالـس  نینمؤملاریما  رتخد  موثلک  ما  رمع  جیوزت  هیـضق ي  رد  هر )  ) دیفم خیـش  هچنانچ  درک  قیدصت  دـحا  زور  رد  ار  مالـسلا 

روبزم جیوزت  ثیدح  هدرکن و  دامتعا  اذل  هدید و  هبرطضم  هدربمان  جیوزت  هصق ي  رد  ار  تیاور  نوچ  هدومرف و  ذاختا  ار  هیور  نیمه 
لباق دحا  گنج  زور  رد  ترـضح  نآ  تاحارج  ددـع  رد  تافالتخا  هک  هدومرف : هر )  ) يرون ثدـحم  [ . 126  ] تسا هتسناد  لطاب  ار 

اج نیمه  رد  رابخا  نآ  ناـیم  عمج  هب  شاـک  دوش .  رکذ  دوخ  لـحم  رد  دـیاب  دـشابن و  راـبخا  رد  یتفلاـخم  هک  يوحن  هب  تسا  عمج 
موهفم هک  تسا  تسرد  یلب  دنک  یمن  یفن  ار  داتـشه  تحارج  هدزناش  درادن  موهفم  ددع  هک  دنیامرفب  دیاب  دبال  دـش و  یم  ضرعتم 

نیب زا  بارطضا  دزاس و  یم  نوهوم  ار  نآ  دنام و  یم  یقاب  دوخ  هحفص 168 ] ياج [  رد  تیاور  بارطضا  یلو  تسین  تجح  ددع 
نیا تاحارج  ددع  هک  هتشاد  تهج  هچ  سپ  دراد  تبـسانم  هچ  داتـشه  اب  لهچ  دون و  اب  هدزناش  دنک  یم  طقاس  رابتعا  زا  دور و  یمن 

تیاور هک  هدرک  لقن  هر )  ) دیفم خیـش  صاصتخا  باتک  زا  هر )  ) يرون ثدـحم  تسا ؟ هدـش  لقن  طبـض  نودـب  بارطـضا  اب  هزادـنا 
لخاد یمخز  رد  نوچ  ار  اه  هلیتف  دوب و  شکرابم  ندـب  رد  تحارج  داتـشه  تشگرب  دـحا  گنج  زا  ترـضح  نآ  نوچ  هک  هدومرف 

هدیوج تشوگ  دننام  بانج  نآ  دمآ و  یم  نوریب  رگید  مخز  زا  دندرک  یم 
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[ . 127  ] دندوب هتشاذگ  ار  شبانج  یتسوپ  يور  رب  دوب و  هدش 

تسا لوقعم  ریغ  نینمؤملاریما  ياهمخز  هب  نتشاذگ  هلیتف 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  كراـبم  ندـب  هب  یمخز  ادـبا  هک  نیا  ءاـعدا  رد  ار  هر )  ) دـیفم خیـش  شیاـمرف  هر )  ) يرون مظعم  ثدـحم 
ياـهمخز هب  هک  لـقن  نیا  یلو  دوـش  یم  لکـشم  يو  رب  شندرک  رواـب  درک و  رواـب  ناوـت  یمن  هک  درامـش  یم  یبلاـطم  زا  هدیـسرن 

دننام بانج  نآ  دمآ و  یم  نوریب  رگید  مخز  زا  دندرک  یم  یمخز  رد  لخاد  نوچ  دنتـشاذگ و  یم  هلیتف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ایآ دشاب  هدیسر  لکش  تفـص و  نآ  هب  شیاهمخز  هک  یـسک  هک  یتروص  رد  دیامرف  یم  رواب  ار  ربخ  نیا  دوب  هدش  هدیوج  تشوگ 

؟ دریذپ یم  مایتلا  هرابود  دشاب  هدش  هدـیوج  تشوگ  لثم  ندـب  ایآ  دروآ ؟ یمنرد  اپ  زا  ار  وا  اهمخز  يزیر  نوخ  و  دـنام ؟ یم  هدـنز 
هحفص 169] دبایب [  تحص  هداعلا  قراخ  قیرط  هب  رگم 

نینمؤملاریما هرابرد  هللا  لوسر  تازجعم  زا 

قراخ نیا  رگا  تفای  تحص  دیشک و  ترضح  نآ  ندب  هب  كرابم  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دنیوگ  هچنانچ 
مخز هک  هدومرف  حیرصت  هر )  ) خیـش هک  یتروص  رد  دوش  یمن  لوبق  هر )  ) دیفم خیـش  ياعدا  رد  ارچ  سپ  دوش  لوبق  اجنیا  رد  هداعلا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دراد  ناکما  سپ  تسا  هدوب  هیهلا  هرهاب ي  تایآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ندب  ندیدن 
هیلع ماما  كرابم  ياهمشچ  هک  ربیخ  هیضق ي  رد  هچنانچ  دنیبن  مخز  ادبا  هک  هدیشک  مالسلا  هیلع  ماما  ندب  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد 

و [ 128  ] دیدن یمشچ  درد  شرمع  رخآ  ات  دیلام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرابم  نهد  بآ  تکرب  زا  تشاد  دمر  مالـسلا 
درک و یمن  ریثأت  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ندب  هب  امرـس  امرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هحفـص 170 ] مرکا [  ربمغیپ  ياعد  رثا  زا  زین 

لقن رب  هعیش 
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.دنراد قافتا  نآ 

هدز گنچ  نآ  رب  يرون  ثدحم  هک  يداحآ  رابخا  زا 

ترـضح نآ  تافو  زا  دعب  هک  هدومرف  لقن  صاصتخا  رد  هک  هداد  تبـسن  هر )  ) دیفم مظعا  خیـش  هب  هر )  ) يرون ثدحم  هک  يربخ  و 
هدوب و داحآ  رابخا  زا  ربخ  نیا  [ . 129  ] دیسر رازه  هب  نآ  ددع  سپ  دندرمـش  مدق  ات  قرف  زا  دوب  شکرابم  ندب  رد  هک  یتاحارج  رثا 

شدوخ روبزم  ربخ  لقان  بهذم  سیئر  هر )  ) دیفم خیش  لثم  هک  یبلطم  اب  دوش و  یمن  تباث  بلطم  نآ  اب  تسین و  مولعم  نآ  تحص 
زا هک  تسیدـحاو  ربخ  هکلب  هدومرفن  دامتعا  ءانتعا و  ربخ  نآ  هب  ددرگ  یم  مولعم  دوش و  یمن  ضراعم  هدومرف  موقرم  ار  نآ  احیرص 

هدـشن لئاق  ربخ  نآ  هب  یـشزرا  رظنراهظا  ماقم  رد  داـشرا  رد  اذـل  تسا و  هدوبن  شناـنئمطا  دروم  هدرک و  لـقن  هدیـسر و  شخیاـشم 
.تسا

ماما ياپ  هب  ناکیپ  نتفر  ورف  هرابرد ي  قیقحت 

خیش ءاعدا  ندرک  رواب  دیامن و  فیعضت  ار  هر )  ) دیفم خیـش  مالک  هتـساوخ  نآ  اب  هک  هر )  ) يرون ثدحم  لئالد  دهاوش و  زا  یکی  و 
تسا و مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ياـپ  هب  نآ  نتفر  ورف  ناـکیپ و  هصق ي  زا  تراـبع  تسا  هدـش  لکـشم  يو  هب  هر )  ) مظعا
[130  ] دندروآ هحفـص 171 ] نوریب [  ار  نآ  تشادن  یتافتلا  ندب  هب  الـصا  هک  زامن  لاح  رد  دـنروایب و  نوریب  ار  نآ  دنتـسناوت  یمن 

رگم هدشن  هدید  لاح  ات  يدامتعا  لباق  ردصم  كردـم و  نآ  يارب  تسا و  روهـشم  ماوع  صاوخ و  زا  نایعیـش  هاوفا  رد  ناتـساد  نیا 
هعیـش و تافیلأت  زا  دور  یم  رامـشب  كرادم  زا  هک  یبتک  بلغا  رد  یلو  .دنک  یم  تیافک  دیآ و  یم  شلقن  هک  هر )  ) همالع حیرـصت 

رارقا احیرص  اذل  دنک و  رکذ  نآ  يارب  يدنتسم  هتسناوتن  شدوخ  هر )  ) يرون ثدحم  هچنانچ  هدیدرگن  ادیپ  ینس 
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ناتساد نیا  نوچ  هداتفا و  قافتا  [ 131  ] نیفص گنج  مایا  رد  هیضق  نیا  هک  هتفگ  و  تسین ) رظن  رد  العف  نآ  لصا  ذخأم   ) هک هدومرف 
.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هدوب  هر )  ) يرون ثدحم  مارم  قفاوم 

تسا دامتعا  دروم  رایسب  هک  ناکیپ  هیضق ي  كردم 

زا یکردم  هداد و  هعیش  نایم  رد  روهشم  هب  ار  هیضق  نیا  تبسن  هک  ما  هدید  اقباس  هر )  ) یناشاک ضیف  همالع ي  بتک  زا  یضعب  رد  و 
رد هر )  ) يدزی یئاـبطابط  هیقف  دیـس  تـسا و  هدرکن  رکذ  تـسا  رامـشب  رداـصم  زا  هـک  هدـمتعم  بـتک  تاـیاور و  هربـتعم و  خـیراوت 

همالع وا  زا  لبق  هدومرف و  حیرصت  هیـضق  نیا  هب  تسا  یتاجرد  زامن  رد  بلق  روضح  لابقا و  يارب  هک  نیا  نایب  ماقم  رد  یقثولاهورع 
نم ادحا  نکمی  ملف  مالسلا  هیلع  هلجر  یف  لصن  عقو  هنا  هحفص 172 ] يور [  هدومرف : تاداعسلا  عماج  رد  هر )  ) یقارن رحبتم  ریبک  ي 

سحی ملف  هتالص  یف  وه  جرخاف و  هیلع  يرجی  امب  ذئنیح  سحی  هناف ال  هتالص  لاح  یف  هوجرخا  مالـسلااهیلع : همطاف  تلاقف  هجارخا 
هک دش  یم  هداد  لامتحا  دوب و  هدماین  تسد  هب  لاح  ات  خیراوت  تایاور و  زا  هیـضق  نیا  ردصم  كردـم و  لصا  یلو  [ 132  ] الصا هب 
اذا ناک  و  هدومرف : همارکلا  جاهنم  رد  هرـس  سدق  همالع  هللااهیآ  یلو  .تسا  هدش  بتک  لخاد  ذخا و  هاوفا  زا  هک  دشاب  یتاروهـشم  زا 

كردم ریغ  هاوس  امع  الفاغ  هللا  یلا  اهجوتم  یقلتیف  هالصلا  یف  لخدی  نا  یلا  كرتی  ع )  ) هدسج نم  دیدحلا  نم  یـش ء  جارخا  دیرا 
هرـس سدق  هللااهیآ  حیرـصت  نیا  و  هر )  ) میحرلادـبع خیـش  موحرم  طخب  زیربت  هحفـص 173 ] 74 ط [   - هب ص 75 لـعفت  یتلا  مـالالل 

دوش لمأت  دیاب  .تسا و  كردم  ردصم و  نیرتهب 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


كرابم ياپ  رد  تسا  نهآ  نآ  كون  رد  هک  یبوچ  ای  نهآ  ایآ  دـنام ؟ یم  نآ  رد  دور و  یم  ورف  ناـسنا  ياـپ  رد  ناـکیپ  روطچ  اـیآ 
دریگب و مارآ  دناوتب  ناسنا  دنامب و  ناسنا  ياپ  رد  یئاذک  عضو  نآ  اب  ناکیپ  هک  تسا  روصتم  وحن  هچ  دوب ؟ هدنام  مالـسلا  هیلع  ماما 

رگم دنروایب  نوریب  ار  نآ  دنناوتن  دشاب و  نآ  تمحز  تیذا و  لمحتم  دـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  ندروآ  نوریب  تقاط  مالـسلا  هیلع  ماما 
هچنانچ تسا  هدـنام  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ياپ  رد  ناکیپ  کچوک  هتـسکش ي  ياه  هزیر  هک  تفگ : دـیاب  دـبال  زاـمن ؟ لاـح  رد 

یسک تسا و  هدز  مالـسلا  هیلع  ماما  ياپ  هب  گنج  عقوم  رد  نمـشد  ار  ریت  تسین  مولعم  هوالع  تسا و  دهاش  نآ  رب  لصن ) هملک ي  )
هب يریت  كون  دراذگب و  نیمز  هب  اپ  هتساوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  تسا  نکمم  هدز و  گنج  عقوم  رد  نمـشد  ار  نآ  هک  هتفگن 

يزیچ جارخا  هدومرف : هک  دش  لقن  هرـس  سدـق  همالع  زا  هک  تسا  یترابع  بلطم  نیا  رد  رتهب  ریبعت  .تسا و  هتفر  ورف  شکرابم  ياپ 
رد هک  نیا  هن  هدوب  هدنام  ع )  ) ماما كرابم  دسج  رد  نهآ  هدروخ ي  هک  تسنیا  نآ  رهاظ  هدش و  یم  ترـضح  نآ  دـسج  زا  نهآ  زا 

ار ناتساد  نیا  هک  یصاخشا  .تسا  هیفرع  هحماسم ي  باب  زا  تارابع  ضعب  رد  ریت  ریبعت  دشاب و  هدز  بیطا  ندب  هب  ریت  یـسک  گنج 
زا هچنانچ  دنیامن  تباث  ار  نآ  عوقو  تحـص  نقتم  كردم  اب  دیاب  الوأ : .دنهد  یم  هحفص 174 ] رارق [  ناشدوخ  دانتسا  دروم  لقن و 

دومن ذاختا  لیلد  ناوتن  ار  نآ  هدیدرگ  روهشم  هاوفا  رد  هک  يا  هصق  الا  دش و  لقن  نآ  يوق  كردم  يدنوادخ  لضف 
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[133  ] دشاب هدش  دراو  اهباتک  ضعب  هب  هاوفا  رد  راهتشا  تیاغ  زا  هچرگ  درک  جرد  لقن و  تافیلأت  بتک و  رد  هدرک و  ذخا  هاوفا  زا  و 
هدز گنج  رد  نمـشد  ار  نآ  هتفر  ورف  ع )  ) ماما ياپ  هب  هک  ینهآ  هدروخ ي  دـیامن  تباث  دـناوت  یمن  یـسک  ایناث  و  هحفص 175 ] . ] 

ار هر )  ) دـیفم خیـش  مالک  حیرـص  هر )  ) يرون ثدـحم  تسا  بجعت  .دـیامن  دراو  دـناوتب  هر )  ) مظعا خیـش  ءاعدا  رب  یـضقن  اـت  تسا 
هللا هنعل  يدارم  مجلم  نبا  تبرـض  زا  ریغ  شکرابم  رمع  تدم  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  رهطا  ندـب  نتـشادنرب  مخز  هرابرد ي 

هب ماش  زا  تلاسر  نادناخ  تعجارم  هیـضق ي  رد  یلو  دنک  در  هدیدرگ  لکـشم  يو  هب  شندرک  رواب  نوچ  دیامنن و  رواب  دهاوخ  یم 
( هر  ) دـیفم خیـش  مالک  رهاظ  رگا  دـیامن  راکنا  ار  لوا  نیعبرا  هیـضق ي  دـهاوخ  یم  هتـسج و  کسمت  هر )  ) دـیفم خیـش  مالک  رهاـظ 

لیلد ماقم  رد  راوگرزب  نآ  مالک  صن  حیرـص و  سپ  تسا  یفن  رب  لیلد  ار  يا  هیـضق  وا  لقن  مدع  تسا و  لیلد  تجح و  كردـم و 
.دوب دهاوخ  یلوا  حضاو و  ندوب 

قدنخ گنج  رد  ماما  كرابم  قرف  هب  ندیسر  مخز  رد  قیقحت 

دودبع نب  ورمع  تبرض  زا  قدنخ )  ) بازحا گنج  هحفص 176 ] رد [  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  قرف  هب  ندیـسر  مخز  اما  و 
یـسربط خیـش  مالک  هدروآ و  رامـش  هب  هر )  ) دـیفم خیـش  شیامرف  هب  لاکـشا  رد  شیوخ  لئالد  هلمج ي  زا  هر )  ) يرون ثدـحم  هک 

هدروآ دهاش  ار  هر )  ) خیش یلاما  بقانم و  رد  هر )  ) بوشآرهش نبا  ریسفت و  رد  هر )  ) یمق میهاربا  نب  یلع  نایبلا و  عمجم  رد  ار  ( هر )
يروط رمع و  تبرض  هک  نیا  رب  هر )  ) دیفم خیش  دامتعا  مدع  زا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  .تسا 
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روبزم عوضوم  هک  دوش  یم  مولعم  دشاب  هدرک  تباصا  ریشمش  كرابم  قرف  رب  هدش و  حورجم  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  هک  هدوب 
رد مظعا  خیـش  نآ  دوخ  اذـل  دـش و  یم  هر )  ) دـیفم خیـش  داـمتعا  دروم  دوب  هدیـسر  توبث  هلحرم ي  هب  رگا  تسین و  ققحم  تباـث و 

بشنف فیسلاب  هردب  هفیس و  اتلصم  مالـسلا  هیلع  یلع  یلع  لبقا  و  هدومرف : ترابع  نیا  هب  قدنخ  گنج  خیرات  نایب  نمـض  رد  داشرا 
هیلع نینمؤــملاریما  رب  دروآ  ور  ورمع  ینعی  [ . 134  ] هلتقف هبرض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبرـضف  مالـسلا  هیلع  یلع  سرت  یف  هفیس 

دز و ار  نآ  تعرس  اب  ترـضح و  نآ  رب  ریـشمش  اب  درک  یتسد  شیپ  دوب و  هدیـشک  فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  هک  یلاح  رد  مالـسلا 
.تشک ار  وا  یتبرض و  اب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  دز  سپ  مالـسلا  هیلع  هحفص 177 ] نینمؤملاریما [  هالک  ساترب  شریـشمش  دروخرب 

هقتاع لبح  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  هبرـضف  هجـشف  هسأر  باصا  و  تسا : هدـش  لقن  ظافلا  نیا  هب  خـیراوت  تاراـبع  زا  یـضعب  رد  یلب 
هیلع ماما  كرابم  رس  تسوپ  ینعی  درک  جش )  ) ار نآ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  رـس  هب  ورمع  ریـشمش  دیـسر  ینعی  طقـسف 

زواجت ریز  تارابع  نیا  زا  درادـن و  ار  قوف  تـالمج  نیا  هربتعم  خـیراوت  بلغا  یلو  .دومن  حورجم  ار  نآ  اـی  درک و  هراـپ  ار  مالـسلا 
بتک زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  هحفـص 178 ] [ ] 135  ] مالـسلا هیلع  یلع  هلتقف  ـالواجت  ـالزانتف و  ع )  ) یلع یلع  لـبقا  مث  تسا : هدرکن 

زا ورمع  تبرـض  زا  ع )  ) نینمؤملاریما كرابم  رـس  ندـش  حورجم  دوش  یم  مولعم  هدـش  هداد  شراگن  ترابع  نیمه  یمالـسا  خـیرات 
دیفم مظعا  خیش  ياعدا  سپ  .دندرک  یم  حیرصت  نآ  رب  نیخرؤم  مومع  الا  هدوبن و  تاملسم 
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رواـب هک  تسین  یئاـعدا  هدوبن و  عـقاو  زا  رود  گـنج  عـقوم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  رهطا  ندـب  هب  ندیـسرن  تحارج  رد  هر ) )
بلاطم زا  ناجرم  ؤلؤل  رد  دیامرفن و  رواب  هر )  ) يرون ثدحم  همالع ي  لثم  یناسنا  دیآ و  رامشب  بئارغ  زا  دشاب و  لکشم  شندرک 

زا دوخ  دیناسا  قرط و  اب  ( هر  ) دیفم خیش  دزن  قدنخ  دحا و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندید  تحارج  سپ  .درامـشب  هردان 
عوضوم ود  نیا  نارگید  دزن  رگا  تسا  هدـشن  تباث  رمع  زا  يو  جـیوزت  موثلک و  ما  هیـضق ي  هچناـنچ  تسا  هدـشن  تباـث  شخیاـشم 

هحفص 179] .درادن [  هر )  ) مظعا خیش  ملاع  هب  یطبر  دوش  تباث 

نیعبرا رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  همالع ي  مراهچ  لیلد 

هراشا

هک تسنآ  هدرک  رکذ  لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندـماین  رب  هک  هر )  ) يرون ثدـحم  لئالد  زا  مراـهچ 
هراشب باتک  رد  تسا  هر )  ) یـسوط خیـش  دنزرف  یلعوبا  خیـش  هذمالت ي  زا  هک  یلمآ  يربط  مساقلاوبا  نیدلادامع  ردقلا  لیلج  خیش 

دعس نب  هیطع  زا  وا  تسا و  نیثدحم  ناگرزب  زا  هک  شمعا  زا  هدرک  تیاور  ادنـسم  تسا  هدوجوم  هسیفن ي  بتک  زا  هک  یفطـصملا 
حیرصت دوخ  لاجر  بتک  رد  هحفص 181 ] تنس [  لها  و  [ 136  ] تسا هیماما  تاور  زا  زین  وا  هک  یلدـج  یفوک  یفوع  هدانج ي  نب 

نب نیـسح  ترایز  تهج  هب  میتفر  نوریب  رباج  اـب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  درک  تاـفو  هنس 111  رد  دوب و  وگتـسار  وا  هک  دنا  هدرک 
هیبش ار  دوخ  درک و  لسغ  رباج  هکنآ  نآ  لامجا  ءالبرک و  هب  ار  رباج  دوخ و  دورو  تیفیک  داد  حرش  هاگنآ  امهیلع  هللا  تاولص  یلع 

دش شوه  یب  سپ  دناسر  رهطم  ربق  هب  ار  شتسد  هیطع  دوب  انیبان  نوچ  درک و  وبشوخ  دعس  هب  دومن و  نامرحم 
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رخآ رد  درک و  مالس  ءادهش  رب  هاگنآ  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  زوسرگج  ینانخـس  لد  زوسب  سپ  دمآ  لاح  هب  دیـشاپ  وا  رب  بآ 
هیرذ ي ترـصن  و  هحفـص 182 ] هلتاقم [  هلداجم و  ینعی  دـیدش  لخاد  هک  يرما  نآ  رد  میدوب  کیرـش  زین  اـم  هک  تفگ : شمـالک 
ادج و ندب  زا  هورگ  نیا  ياهرس  میدزن و  يریشمش  میدیشکن و  یجنر  ام  تفگ : هیطع  .تداهش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ 

هدینش دوخ  هک  ار  يوبن  ثیدح  باوج  رد  رباج  میشاب ؟ کیرش  ناشیا  اب  رجا  رد  هنوگچ  دندش  میتی  ناش  نادنزرف  هویب و  ناش  نانز 
رب مباحـصا  نم و  تین  تفگ : دـشاب و  کیرـش  لمع  نآ  باوث  رد  ناشیا  اب  ار  یموق  لمع  دراد  تسود  سک  ره  هک  دومن  رکذ  دوب 
یط هار  تفاسم  زا  يردق  نوچ  هفوک  ياه  هناخ  فرط  هب  دیربب  ارم  دومرف : هاگنآ  .تسوا  باحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسح  تین  نامه 

یتسود هب  ار  وا  درک  رما  سپ  منک  تاقالم  ار  وت  رگید  رفـس  نیا  زا  دعب  مرادن  نامگ  منکب و  یتیـصو  ار  وت  ایآ  هیطع  يا  دومرف  دـش 
.ناشیا نانمشد  اب  ینمشد  مالسلا و  مهیلع  دمحم  لآ  ناتسود 

يرون ثدحم  باوج  هب  عورش 

دوش یم  مولعم  ربتعم  فیرـش  ربخ  نیا  زا  و  دـیامرف : یم  زاب  نآ  زا  دـعب  هدومرف و  لقن  ار  هیـضق  لامجا  اجنیا  ات  هر )  ) يرون ثدـحم 
اب دـنوش و  دراو  تیب  لها  هک  دوشن  تداع  بسح  هب  هدومنن و  تاقالم  ار  یـسک  هدرکن و  گنرد  اجنآ  رد  شیب  یتعاس  دـنچ  رباـج 

( هر  ) يرون ثدحم  شیامرف  اجنیا  ات  .دنکن  نآ  هب  هراشا  ادبا  رباج  اب  ترایز  رفـس  نآ  یگنوگچ  لقن  رد  هیطع  دننک و  تاقالم  رباج 
زا هچنآ  .دوب 
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هعبطم ي رد  فرـشا  فـجن  رد  يرمق  لاس 1369  هب  هدربمان  نآ  زا  هدـش  پاچ  هخـسن ي  رد  هدومرف  لقن  یفطـصملا  هراـشب  باـتک 
نئارق زا  تسا و  دوجوم  هدرک  پاچ  هحفص 183 ] يراجت [  يدام  هدافتـسا ي  يارب  یهاک  ياهذغاک  اب  ار  هسیفن  بتک  هک  يردیح 
فجن رد  هدربمان  باتک  زا  دوجوم  طوطخم  ياه  هخسن  دوش  یم  مولعم  ءالـضف  زا  یـضعب  ملق  هب  زین  باتک  نآ  همدقم ي  زا  هچنانچ 

نامگ هب  هدننک  ححیصت  هدننک و  پاچ  هدمآ و  تسد  هب  هرمحم )  ) زا هخسن ي  ادعب  هتشادن و  دوجو  یلماک  هخـسن ي  هدوب و  صقان 
يرون ثدحم  اعطق  دنا و  هدرک  رشن  عبط و  هدرک و  لیمکت  هرمحم  رد  هدش  ادیپ  هخسن ي  يور  زا  ار  هعوبطم  هخسن ي  نآ  ناشدوخ 

هخسن ي یتح  هک  دوش  یم  مولعم  نئارق  زا  یلو  تسا  هدومرف  ذخا  هدوب  فرشا  فجن  رد  هک  یـصقان  یطخ  ياه  هخـسن  نآ  زا  هر ) )
 . تسین لماک  صقان و  زاب  فجن  رد  يرمق  ( 1369  ) لاس رد  هعوبطم 

هدومرف لقن  هیطع  تیاور  زا  یلماع  نیما  دیس  هچنآ 

- قشمد لیزن  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ  عالطالا  عساو  عبتتم  روهـشم و  دـهتجم  ربکا  همالع ي  ماـما  دیـس  مینیب  یم  اذـل  و 
رد دوب  عیـشت  ملاع  رخافم  زا  اهنامز و  رخاوا  نیا  رد  غباون  لاجر  رفن  دـنچ  زا  یکی  هک  هعیـشلا ) ناـیعا   ) ریبک باـتک  بحاـص  ماـش -

هیلع هللا  مالـس  ءادهـشلادیس  لتقم  رد  ام  رـضاح  رـصع  رد  هک  تسا  ربتعم  رایـسب  بتک  زا  هک  ناجـشالا ) جـعاول   ) دوخ سیفن  باتک 
لقن هر )  ) يربط هیقف  هقث ي  خیش  فیلأت  یفطصملا  هراشب  باتک  زا  ءالبرک  هب  ار  هر )  ) يراصنا رباج  ندمآ  هیـضق ي  هدیدرگ  فیلأت 
هدوب اجنآ  رد  هیلع  هللا  ناوضر  رباج  هک  عقوم  نآ  رد  ءالبرک  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  نایرج  نآ  لیذ  رد  هدرک و 

زا
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تایرظن ادـعب  هدومن و  لقن  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ناجـشالا ) جـعاول   ) باتک تارابع  نیع  تسا  بوخ  اذـل  تسا و  هدومرف  لقن  زین  هیطع 
 ] مالسلا مهیلع  تیب  لها  ءارسا  ندمآ  هدوبن و  مامت  هر )  ) يرون ثدحم  موحرم  مراهچ  لیلد  هک  دوش  حضاو  ات  میئامن  راهظا  ار  دوخ 

مهیلع تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  ناجـشالا  جعاول  رد  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  .دـنک  یمن  یفن  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ار  هحفص 184 ]
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحـص ي  ناگرزب  زا  هک  هر ) [ ) 137  ] يراصنا هللادبع  نب  رباج  اب  ار  اهنآ  تاقالم  ءالبرک و  هب  ار  مالـسلا 

سدق سوواط  نبا  لجا  دیـس  دننام  هدرک  كرد  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  رفن  دـنچ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملـس و  هلآ و 
یفوعلا هیطع  نع  شمعالا  نع  هدنـسب  هریغ  یفطـصملا و  هراشب  باتک  نع  و  [ : 138  ] دیامرف یم  دـعب  هدومرف و  لقن  فوهل  رد  هرس 

یئطاش نم  رباج  اند  ءالبرک  اندرو  اـملف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  ارئاز  هنع  هللا  یـضر  يراـصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  عم  تجرخ  لاـق 
 ] یتح یلاعت  هللا  رکذ  الا  هوطخ  طخی  مل  مث  هندب  یلع  اهرثنف  دعـس  اهیف  هرـص  حـتف  مث  رخآب  يدـترا  رازاب و  رزتا  مث  لستغاف  تارفلا 
ای لاق  قافا  املف  ءاملا  نم  ائیـش  هیلع  تشـشرف  هیلع  ایـشغم  ربقلا  یلع  رخف  هاـیا  هتـسملاف  هینـسملا  لاـق  ربقلا  نم  اـند  اذا  هحفص 185 ]

کندب و نیب  قرف  کجابثا و  یلع  کجادوا  تبخـش  دـق  باوجلاب و  کل  ینا  لاق و  مث  هبیبح  بیجی  بیبح ال  لاق  مث  اثالث  نیـسح 
دیس نبا  ءاسکلا و  باحصا  سماخ  يدهلا و  لیلس  يوقتلا و  فیلح  نبا  نینمؤملا و  دیس  نبا  نییبنلا و  ریخ  نبا  کنا  دهـشا  کسأر 

نبا ءابقنلا و 
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يدـث نم  تعـضر  نیقتملا و  رجح  یف  تیب  رو  نیلـسرملا  دیـس  فک  کتذـغ  دـق  اذـکه و  نوکت  کلام ال  ءاـسنلا و  هدیـس  همطاـف 
هللا مالس  کیلعف  کتایح  یف  هکاش  کقارفب و ال  هبیط  ریغ  نینمؤملا  بولق  ناریغ  اتیم  تبط  ایح و  تبطف  مالـسالاب  تمطف  نامیالا و 

اهتیا مکیلع  مالـسلا  لاق : ربقلا و  لوح  هرـصبب  لاج  مث  ایرکز  نب  یحی  كوخا  هیلع  یـضم  ام  یلع  تیـضم  کنا  دهـشا  هناوضر و  و 
متیهن فورعملاب و  مترمأ  هاکزلا و  متیتآ  هالصلا و  متمقا  مکنا  دهشا  هلحرب  تخانا  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  ءانفب  تلح  یتلا  حاورالا 

لاق هیف  متلخد  امیف  مکانکراش  دقل  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  نیقیلا و  مکاتأ  یتح  هللا  متدـبع  نیدـحلملا و  متدـهاج  رکنملا و  نع 
تمتوا مهنادبا و  مهـسؤر و  نیب  قرف  دـق  موقلا  و  فیـسب ؟ برـضن  مل  البج و  لعن  مل  ایداو و  طبهن  مل  فیکف و  رباجل  تلقف  هیطع ،

رـشح اموق  بحا  نم  [ : 139  ] لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یبیبح  تعمـس  هیطع  ای  یل : لاـقف  جاوزـالا ؟ تلمرا  مهدـالوا و 
هین یتـین و  نا  قحلاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  يذـلاو  مهلمع  یف  كرـشا  موـق  لـمع  بـحا  نـم  و  هحفـص 186 ] مهعم [ 

تلقف ماشلا  هیحان  نم  علط  دق  داوسب  اذا  کلذک و  نحن  امنیبف  هیطع : لاق  هباحصا  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هیلع  یضمام  یلع  یباحصا 
دعس نب  رمع  باحـصا  نم  اوناک  ناف  هربخب  انتا  داوسلا و  اذه  یلا  قلطنا  هدبعل : رباج  لاقف  ماشلا  هیحان  نم  علط  دق  داوس  اذه  رباج  ای 

ناک امف  دبعلا  یضمف  لاق : .یلاعت  هللا  هجول  رح  تنأف  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ناک  نا  أجلم و  یلا  أجلن  انلعل  انیلا  عجراف 
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ءاج دـق  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  اذـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  لبقتـسا  مق و  رباج  ای  لوقی  وه  عجر و  نا  نم  عرـسأب 
رباج تنأ  مامالا : لاقف  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نم  اند  نأ  یلا  سأرلا  فوشکم  مادقالا  یف  اح  یـشمی  رباج  ماقف  هتاوخا  هتامعب و 

تقرح انؤاسن و  تیبس  انلافطا و  تحبذ  انلاجر و  تلتق  هللاو  اـهنه  رباـج : اـی  لاـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبا  اـی  معن  لاـقف :
هحفـص 187] هیطع [  لاق  ترابع : هک  تسنآ  راوگرزب  لیلج  دیـس  نیا  تاملک  رهاظ  .هنیدملا  نیبلاط  ءالبرک  نم  اولـصفنا  مث  انمایخ 
رد نیما  رایسب  هک  هرس ) سدق   ) نیما دیس  هک  تسا  هیطع  تیاور  ءزج  خلا  ...ماشلا  هیحان  نم  علط  دق  داوسب  اذا  کلذک و  نحن  امنیبف 

لقن رگید  ياج  زا  دـشابن  باـتک  نآ  رد  رگا  تسا و  هدومرف  لـقن  هریغ  یفطـصملا و  هراـشب  باـتک  زا  ار  نآ  تسا  شدوخ  تاـیلقن 
ضعب رد  هتـشاد و  تاداـیز  هیطع  ربـخ  دوش  یم  مولعم  نئارق  زا  هدومرف و  مض  نآ  هب  تسا و  هیطع  تیاور  ءزج  هک  هتـسناد  هدومن و 
هچنانچ [ . 140  ] تسا هدـش  عیطقت  ربخ  نآ  دـنا و  هدومن  لقن  لماک  روط  هب  يردـق  رگید  ياهاج  رد  هدـش و  لقن  راصتخا  اـب  اـهاج 

نیا رب  دـهاش  هدرک  لـقن  هر )  ) سوواـط نـبا  دیـس  هحفـص 190 ] لـجا [  دیـس  رئازلا  حابـصم  زا  هر )  ) يروـن همـالع ي  دوـخ  هـچنآ 
حابـصم باتک  رد  هارث  باط  روکذم  لیلج  دیـس  دیامرف : یم  میدرک  لقن  هک  شا  هفیرـش  تاملک  زا  سپ  ناجرم  ؤلؤل  رد  .تساعدم 

زور مدوب  رباج  اب  نم  تفگ : تسا  قباس  ربخ  رد  روکذـم  هیطع ي  نامه  ارهاظ  اـطع و  زا  هدرک  تیاور  نیعبرا  زور  لاـمعا  رد  رئازلا 
متسیب
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هب هک  درک  لقن  وا  زا  یترایز  هقافا  زا  سپ  دومن  رکذ  ار  یـشوه  یب  دعـس و  لسغ و  هصق ي  هاگنآ  میدیـسر  هیرـضاغ  هب  نوچ  رفص 
نب یلع  يارب  يرــصتخم  تراـیز  زینو  هللا  لآ  هحفـص 191 ] تراـیز [  هب  تراـیز  نآ  تـسفورعم  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  نآ 

دروآ ياج  هب  زامن  درک و  ترایز  مالسلا و  هیلع  لضفلاوبا  ربق  رس  رب  تفر  هاگنآ  ءادهش  يارب  يرصتخم  زین  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا 
هب مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  دنک  رواب  یمیلس  لقع  بحاص  مرادن  نامگ  تسین و  هصق  نآ  زا  ربخ  نآ  رد  هراشا  ادبا  تفر و  و 

رباج زا  دـنکن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  ینخـس  یترایز و  دوشن و  نآ  هب  هراشا  دـشاب و  بانج  نآ  ترایز  لوا  رهاظ  رد  دـیایب و  اـجنآ 
هک دومرف  حیرـصت  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  دیوگ : هدـنراگن  .دـننک  لمع  نآ  هب  زور  نآ  رد  نایعیـش  نونکات  هک  دـنک  ترایز  لقن 

هفوک ياه  هناخ  هب  تعجارم  هدش و  فرـشم  رهطم  ربق  ترایز  هب  هبترم  کی  نامه  هدرکن و  گنرد  اجنآ  رد  شیب  یتعاس  دنچ  رباج 
زین بجر  همین ي  رد  هک  تسا  ترایز  نامه  هدرک و  لقن  ( هر  ) یمق ثدـحم  ار  نآ  نانجلا  حـیتافم  رد  هک  هللا  لآ  ترایز  سپ  هدرک 

هیطع تیاور  ءزج  هدومرف  لقن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تراـیز  رد  بجر  همین ي  رد  ار  نآ  هر )  ) دـیفم خیـش  دوش و  یم  هدـناوخ 
نیا اب  تسا  هدرک  مهوت  اه  یضعب  هچنانچ  تسین  وا  ریغ  تسا و  هیطع  نامه  اطع  زا  روظنم  هدومرف  هر )  ) يرون ثدحم  هچنانچ  تسا 

لصفم هیطع  تیاور  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  تسا  هدرکن  لقن  یفطصملا  هراشب  رد  هر )  ) يربط نیدلادامع  خیـش  ار  ترایز  نآ  همه 
تسا
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تسا هریغ  و  هحفص 193 ] [ ] 141  ] رئازلا حابصم  یفطـصملا و  هراشب  رد  هچنآ  هدش  لایخ  ادعب  دنا و  هدرک  عیطقت  نیثدحم  ار  نآ  و 
.تسا هدرکن  لقن  اذل  هدوبن و  ترایز  نآ  لقن  لحم  یفطـصملا  هراشب  باتک  نوچ  هدیدرگ  عیطقت  زا  تلفغ  تسا و  هددعتم  تایاور 

لاس 1369 ق هب  فرـشا  فجن  رد  هعوبطم  هخـسن ي  دـننام  یفطـصملا  هراشب  ياـه  هخـسن  یـضعب  رد  هک  دور  یم  يوق  لاـمتحا  و 
لتقم باتک  شدروم  تیاور  زا  تمـسق  نآ  نوچ  هدرکن  لقن  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  هب  عجار  هچنآ  تشذـگ  هچناـنچ 

هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  تبحم  رب  عجار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  رباج  هک  تسا  یتاملک  باتک  نآ  بسانم  تسا و 
ربخ نآ  لقن  زا  شفده  دیامن و  لقن  ار  تالمج  نآ  هتساوخ  هر )  ) يربط نیدلادامع  دشاب و  یم  هدرک  لقن  تساهنآ  نیبحم  هلآ و  و 
دیـس تسا  رئازلا  حابـصم  باتک  بسانم  هدوب و  ترایز  هب  عجار  تیاور  نآ  زا  هچنآ  نینچمه  .تسا و  هدوب  تاملک  نآ  شباـتک  رد 

هب ءارـسا  دورو  رد  تسا  لـتقم  هب  عجار  هک  ربـخ  نآ  زا  هعطق ي  تسا و  هدوـمرف  لـقن  باـتک  نآ  رد  هر )  ) سوواـط نبا  دیـس  لـجا 
رد هر )  ) یلماـع نیما  دیـس  هچنآ  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  دوـش و  یم  موـلعم  اـجنیا  زا  تسا و  هدرک  لـقن  فوـهل  رد  ءـالبرک 
هک عقوم  نامه  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندـمآ  هصق ي  هیطع  زا  هریغ  یفطـصملا و  هراشب  باتک  زا  ناجـشالا ) جـعاول  )

هراشب هعوبطم ي  هخـسن ي  رد  هک  ار  هیطع  تیاور  زا  يرادـقم  هچنانچ  تسا  هیطع  تیاور  ءزج  هدومرف  لقن  هدوب  ءـالبرک  رد  رباـج 
لقن هر )  ) یلماع نیما  دیس  تسا  دوجوم  یفطصملا 
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تایبا وحن  ینذخ  دیوگ : هباحصا ) مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هیلع  یـضم  ام  یلع   ) هلمج ي زا  دعب  هک  تسا  تالمج  نیا  نآ  هدرکن و 
بحم ببحا  کیقلام  هرفسلا  هذه  دعب  یننا  نظا  ام  کیـصوا و  هحفص 194 ] له [  هیطع  ای  لاق  قیرطلا  ضعب  یف  انرـص  املف  نافوک 

قفرا اماوق و  اماوص  ناک  نا  مهضغبا و  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ضغبم  ضغبا  مهبحا و  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ 
دوعی مهـضغبم  هنجلا و  یلا  دوعی  مهبحم  ناف  مهتبحمب  يرخأ  هل  تتبث  هبونذ  هرثکب  مدـق  هل  لزت  نا  هناف  دـمحم  لآ  دـمحم و  بحمب 

زا تسا و  هدومرف  لقن  ناـجرم  ؤلؤل  ار  نآ  یـسراف  هب  همجرت  هر )  ) يرون ثدـحم  تسا و  هیطع  تیاور  رخآ  نیا  [ . 142  ] سانلا یلا 
هصق ي زا  رگا  تسا  تیاور  نامه  ءزج  هک  تسا  مولعم  هر )  ) دیـس رئازلا  حابـصم  زا  هک  نیا  اب  تسین  يربخ  اجنآ  رد  هللا  لآ  ترایز 

هراشب زا  هعوبطم  هخسن ي  رد  زین  هدیسر و  هر )  ) يرون ثدحم  موحرم  رظن  هب  هک  هخسن  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  دورو 
یلماع نیما  دیـس  ار  تیب  لها  ءارـسا  هصق ي  نینچمه  تسین و  يربخ  مه  هللا  لآ  ترایز  لقن  زا  تسین  يربخ  فجن  رد  یفطـصملا 

اهنآ زا  ناجـشالا  جعاول  رد  دش  لقن  هک  تیاور  ریخا  تالمج  زا  یلو  هدرک  لقن  تیاور  نامه  ءزج  هیطع  زا  ناجـشالا ) جـعاول   ) رد
.تسین يربخ 

هیطع تیاور  ندش  عیطت  رد  مالک  هصالخ ي 

ره دـنا و  هدرک  عیطقت  ار  نآ  هدوب و  لصفم  هیطع  تیاور  دوش : یم  حـضاو  تفای  شراگن  هچنآ  زا  هک  تسنآ  مالک  هصالخ ي  سپ 
.هدومن لقن  شفیلأت  بسانت  بسح  رب  ار  هحفص 195 ] نآ [  زا  يرادقم  سک 
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هب رفص  متسیب  لوا  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  داعبتـسا  یفن و  رب  هک  هر )  ) يرون ثدحم  مراهچ  لیلد  سپ 
نشور لمأتم  رب  هچنانچ  تسین  مامت  تسا  هدز  هدش  لقن  یفطصملا  هراشب  باتک  رد  هک  هیطع  تیاور  هب  گنچ  هدرک و  رکذ  ءالبرک 

هفوک ياه  هناخ  فرط  هب  ارم  هدومرف  هیطعب  هنع  هللا  یـضر  يراـصنا  رباـج  هک  نیا  دـنامن : هتفگاـن  .تشگ و  نشور  حـضاو و  ریمض 
عقوم زا  ریغ  رگید  عقوم  رد  هر )  ) رباج ار  شیامرف  نیا  تسین  دیعب  منک  تاقالم  ار  وت  نم  رفـس  نیا  زا  دـعب  منک  یمن  نامگ  دـیربب و 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  روضح  رد  هیطع  رباج و  نوچ  دشاب  هدومرف  ءالبرک  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تلاسر و  نادناخ  ءارسا  دورو 
زا هدوب و  يو  هب  نامهم  رباج  تسا و  هفوک  لها  زا  هیطع  هدـنام و  هفوک  رد  هدـشن و  راپـسهر  هنیدـم  هب  تماما  نادـناخ  دارفا  رئاس  و 

ادـبا دـش و  یم  لقن  تشگ  یمرب  هنیدـم  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  روضح  رد  هر )  ) رباج رگا  هدـمآ و  یم  ءالبرک  ترایز  هب  هفوک 
يروط ار  هیـضق  دنا و  هدیـشوک  راصتخا  هب  ایاضق  لقن  رد  میدـق  ياهنامز  رد  خـیرات  لها  تاور و  تسا و  هدرکن  لقن  ار  نآ  یـسک 
هفلتخم تاقوا  عقاوم و  رد  هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  عقاو  تقو  کی  رد  هیـضق و  کی  هک  دـنک  یم  روصت  ناـسنا  دـنا  هدومن  لـقن 

هیلع داجـس  ترـضح  هک  دنک  رواب  یمیلـس  لقع  بحاص  هک  مرادن  نامگ  هدومرف : هر )  ) يرون ثدـحم  هک  نیا  .تسا و  هتفای  عوقو 
هحفص 196] .دنکن [  لقن  هیطع  ترضح  نآ  زا  یترایز  دیایب و  اجنآ  هب  مالسلا 

بیطا ندب  هب  رهطا  سأر  قاحلا  ءالبرک و  هب  ءارسا  دورو  روصت 

عقوم نوچ  تفگ : ناوت  یم  لیلج  ثدحم  نآ  شیامرف  نیا  ءازا  رد 
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تامحز همه  نآ  هب  اهنآ  ندش  راچد  زا  سپ  ءالبرک  بیطا  ضراب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  تاردـخم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو 
هیلع ءادهـشلادیس  سدـقا  رهطا و  سأر  مالـسلا  هیلع  ماما  ندروآ  دـیلپ و  دـیزی  تسد  زا  یـصالخ  تراسا و  زا  دـعب  اـسرف و  تقاـط 

مشاه و ینب  ناناوج  روبق  و  ع )  ) ءادهشلادیس رهطم  ربق  تمـصع  ناوناب  ندید  دنک و  بیطا  ندب  هب  قحلم  هک  دوخ  هارمه  ار  مالـسلا 
هب هک  یعقوم  ع )  ) ماما امتح  .تسا و  جراخ  اـم  روصت  زا  دـنا ؟ هدوب  لاـح  هچ  رد  اـهنآ  عقوم  نآ  رد  ار  ءـالبرک  تشد  ءادهـش  رئاـس 

میرح زا  هک  هدومرف  رما  دنا  هدوب  اجنآ  رد  هک  صاخشا  رئاس  دیامرف و  یم  تاقالم  هیطع  رباج و  اب  دسر و  یم  سدقم  رئاح  یکیدزن 
اهنآ اعطق  نوچ  دنوشب  فیرش  رئاح  رانک  دراو  تراهط  تمـصع و  تاردخم  ات  دنوش  رود  فیرـش  لحم  نآ  رود  زا  سدقم و  رئاح 

یمامت هدوب و  سدقم  عرـش  بادآ  اب  بدوم  اهنآ  هچرگ  دنـشاب  رانک  رب  دیاب  مرحمان  صاخـشا  دننک و  یم  دنلب  ناغف  هلان و  هب  ادـص 
قباطم زین  نویـش  هیرگ و  لاح  رد  دـش و  دـهاوخن  رانک  هب  هسدـقم  تعیرـش  هداج ي  زا  یئوم  رـس  اهنآ  راتفر  تانکـس و  تاکرح و 
ترضح هچنانچ  دوب  دهاوخ  رتهب  دنـشاب  هدوبن  هطوحم  نآ  رد  مرحمان  صاخـشا  رگا  هبدن  هحون و  ماقم  رد  یلو  هدوب  مالـسا  روتـسد 

هحون نانچ  تفرگ  رارق  ع )  ) ءادهـشلادیس شردارب  كرابم  شعن  دزن  هاگلتق  هب  هک  مرحم  مهدزای  زور  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 
ودـع و لـک  تکبا  و   » تسا نیا  ینـس  و  هحفـص 197 ] هعیـش [  زا  خـیراوت  لـتاقم و  بتک  تراـبع  هک  درک  شیوخ  ردارب  هب  یئارس 

هب ار  نمشد  تسود و  یمامت  قیدص »
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درک و دهاوخ  یئارـس  هحون  هچ  هتفرگ  رارق  اه  هدازردارب  اهردارب و  ربق  رانک  هتـشگرب و  ماش  تراسا  زا  هک  الاح  سپ  دروآرد  هیرگ 
هیطع و تهج  نیا  هب  دـیاش  دنـشاب و  رود  فیرـش  رئاـح  رهطم  میرح  زا  هناـگ  یب  صاخـشا  هک  دـیامرف  یم  رما  ع )  ) ماـما اـعطق  اذـل 

ءادهشلادیس شراوگرزب  ردپ  ترایز  عقوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتاملک  ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  نانخـس  دنا و  هدش  رانک  نارگید 
روط نیا  دنراذگب  راگدای  هبار  اهنآ  هدنیآ  لسن  نایعیـش و  هب  دنیامن و  ظفح  دنا  هتـسناوتن  هدومرف  ترایز  تاملک  نآ  اب  مالـسلا  هیلع 
دیاش دشاب  هدومرف ، روصت  هر )  ) يرون ثدحم  هچ  نآ  هب  رصحنم  عقوم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  زا  یترایز  لقن  مدع  تلع  هک  تسین 

ار ثداوح  ایاضق و  هنوگنیا  هک  یبتک  اـی  .هدیـسرن  اـم  عـالطا  هب  هدـیدرگن و  لـقن  اـم  هب  هک  هدـش  نآ  تلع  يرگید  عناوم  تاـهج و 
مهم ياه  هناخباتک  زا  لوغم  راتات و  تالمح  رد  یمالـسا  ياهباتک  ردـقچ  هتفر  نایم  زا  هدـش  لـقن  جرد و  اـهنآ  رد  هدوب و  نمـضتم 

عبتت و لها  رب  هچنانچ  مینک  یمن  هعلاطم  مجارت  لاجر و  بتک  رد  ار  اهنآ  تسرهف  یماـسا و  زج  هک  تسا  هتفر  نیب  زا  یمالـسا  دـالب 
.تسین هدیشوپ  عالطا 

تاهبش رادفرط  تاهبش  در  رد  مود  عبط  تافاضا 

ياعدا هک  نیا  رب  رظن  تشگ و  مامت  دوب  هتفای  شراگن  هر )  ) يرون ثدـحم  مراهچ  لـیلد  در  رد  باـتک  لوا  عبط  رد  هچنآ  اـجنیا  رد 
یخیرات بلاطم  هنوگنیا  رد  یئاسرف  ملق  هب  راداو  ار  دوخ  هدوبن و  بلاطم  نیا  لها  هک  صاخـشا  ضعب  هب  هیطع  تیاور  ندـش  عیطقت 

نوهوم هتفای  شراگن  عوضوم  نیا  رد  هچنآ  هیهاو  تاکیکـشت  تاهبـش و  داجیا  هحفص 198 ] اب [  هتساوخ  هدمآ  نارگ  رایـسب  هدومن 
تاهبش و هدومن و 
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هچنآ هدومن و  لقن  ترایز  هدرک و  لـقن  اـطع  زا  رئازلا  حابـصم  رد  دیـس  هچنآ  دـیامن و  تیوقت  ار  هر )  ) يرون ثدـحم  ياهداعبتـسا 
تسا و هیطع  زا  ریغ  اـطع  هک  هدرک  ناونع  هتـسناد و  يرگید  زا  ریغ  هدرک  تیاور  هیطع  زا  یفطـصملا  هراـشب  رد  يربـط  نیدـلادامع 

رئازلا حابـصم  رد  اطع  تیاور  سپ  دـنراد  تریاغم  رفن  ود  نیا  تایلقن  هک  دوش  یم  مولعم  هتفگ  هدرک و  هیطع  اطع و  لقن  نیب  قیبطت 
یم هتفگ  تاقیقحت  رب  هدنرب  کشر  تاهبـش و  رادـفرط  نیا  باوج  رد  الامجا  الوا : .تسا  یفطـصملا  هراشب  رد  هیطع  تیاور  زا  ریغ 

، تسا تاور  ندرک  ینعم  هب  لقن  زا  نآ  تهج  یفطـصملا  هراشب  رئازلا و  حابـصم  رد  تیاور  تاراـبع  ضعب  نیب  فـالتخا  - 1 دوش :
دـشابن ینعملا  مامت  هب  ینعم  ریغم  ظافلا  هک  یئاج  دنیامن  لقن  اهنآ  ظافلا  نیع  اب  ار  تایاور  ثیداحا و  یمامت  دنا  هدوبن  مزتلم  تاور 

عجار ثیدح  هک  اصوصخ  تسا  هدیدرگ  نایع  بلطم  نایب و  احورـشم  هیارد )  ) ملع رد  هچنانچ  دنا  هدرک  لقن  هدومن و  ینعم  هب  لقن 
اطع هک  درک  میهاوخ  نشور  هدرک و  تباث  .تسین ب - هروثأم  هیعدأ ي  هیعرش و  ماکحا  هب  عجار  هک  دشاب  هعقاو ي  خیرات و  لقن  هب 

تیاور کی  تسا  یفطصملا  هراشب  حابصم و  رد  هچنآ  سپ  دنام  دهاوخن  هراب  نیا  رد  یکـش  تسین و  وا  زا  ریغ  تسا و  هیطع  نامه 
هدننک دایز  هیهاو و  تاهبش  رادفرط  ایناث  .دنا  هدرک  عیطقت  تیاور  لقن  هحفص 199 ] لصا [  رد  تاور  ینعی  تسا  هدش  عیطقت  هدوب و 

توکـسم ار  ترایز  لاـس  هومن و  تراـیز  زورب  هراـشا  ه  ( 1085  ) یفوتم یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  هک  هتفگ : هدـساف  تـالامتحا  ي 
( هر  ) یحیرط بختنم  زا  ار  تارابع  همجرت ي  هتشاذگ و 
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هتفگ هدروآ و  دامتعا  لباقریغ  مهتم  درم  هحفص 200 ] [ ] 143  ] يدزی میحرلا  دبع  نب  قلاخلادبع  خیش  نیموصعملا  بئاصم  باتک  و 
رد هر )  ) ینیوزق لضاف  زا  دـعب  .تسا  هدومنن  یـضرعت  لاس  زور و  خـیرات  دروم  رد  ادـبا  هدرک و  لـقن  ار  فوهل  تراـبع  نیع  وا  هک 

ندرک لسغ  ءالبرک و  هب  ار  رباج  ندمآ  یفوع  هیطع ي  زا  يربط  نیدـلادامع  فیلأت  یفطـصملا  هراشب  باتک  زا  ءارهزلا  ملظت  باتک 
نیما دیـس  ناجـشالا  جعاول  رد  هچنآ  : هتفگ هدـشن و  لاس  هام و  زور و  هب  هراشا  ثیدـح  نیا  رد  زاب  هتفگ : رخآ  رد  هدرک و  لقن  ار  وا 

تـشذگ نآ  لقن  خلا و  ...ماشلا  هیحان  نم  علط  دق  داوسب  اذا  کلذـک و  نحن  امنیبف  هیطع  لاق  دـش : لقن  هچنانچ  هدومرف  هر )  ) یلماع
ءاکبلا و حیتافم  نیموصعملا و  بئاصم  ءارهزلا و  ملظت  رد  دراد و  صاصتخا  ناجـشالا  جـعاول  اهنت  هب  تافاضا  لیذ و  نیا  ص 186 .

تحـص خلا  ...هیطع  لاق  هدرک : لقن  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  هک  یلیذ  دیوگ : زاب  .درادن  فنخموبا  هحفـص 201 ] فوهل و [  داشرا و 
.تسا دیعب  رایسب  ناگرزب  زا  مه  نیا  تسا و  لهج  هب  ءارغا  ...تیاور  لیذ  ردص و  رب  ندومن  هراشا  نودب  عیطقت  لامتحا  ...درادن و 

تاهبش رادفرط  زا  هرداص  تاهبش  فشک 

نیا هدـشن  ضرعتم  ار  لاس  زور و  صخـش  نالف  ای  هتـشاذگ  توکـسم  هدرکن و  لاس  هب  هراـشا  هر )  ) یحیرط خیـش  هک  نیا  رب  دومج 
لاس 61 رفص  متـسیب  زور  نامه  ناش  تاملک  زا  ناگرزب  دارم  هک  تسنآ  زا  تلفغ  اهنیا  یمامت  تاهبـش  نتخادنا  هار  تاملک و  لیبق 

لاس نیعبرا  زور  رفص  متسیب  زور  ناش  تاملک  نآ  زا  نارگید  ءاملع و  زا  ناگرزب  ناهذا  رد  زکترم  اریز  تسا  يرجه 
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قحلم ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  سپ  ع )  ) ءادهشلادیس رهطا  سأر  هک  امومع  تسا  نایعیـش  نایم  رد  يزاکترا  نوچ  تسا  يرجه   61
بابرا نیخرؤم و  زا  یـسک  نوچ  تسا  هدرک  قحلم  بیطا  ندب  هب  هدروآ و  نیعبرا  رد  ع )  ) داجـس ماما  ار  نآ  هدش و  بیطا  دسج  هب 

یسک مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ریغ  هک  هدرکن  زاربا  یـسک  تسا و  هدرک  رهطا  ندب  هب  قحلم  رگید  یـسک  ار  رهطا  سأر  هک  هتفگن  لتاقم 
مود نیعبرا  رد  ع )  ) ماما ندب  هب  رهطا  سأر  قاحلا  يارب  ع )  ) داجـس ماما  ندمآ  هک  هتفگن  یـسک  هدرک و  ندب  هب  قاحلا  ار  نآ  رگید 

هک هداد  لامتحا  اهیـضعب  هک  ماش  هب  هفوک  زا  هحفـص 202 ] نتفر [  عقوم  ای  هدش  عقاو  ءاروشاع  زا  دعب  زور  داتـشه  ینعی  هداتفا  قافتا 
نآ دوش  یم  روطچ  دـنا  هدرب  ماش  هب  عقوم  نآ  رد  لطاب  مغر  نیا  هب  رظن  ار  رهطا  سأر  اریز  دـنا  هدـمآ  ءـالبرک  هب  هفوک  زا  عقوم  نآ 

ءالبرک هب  هدنیآ 62  لاس  ای  .دنا و  هدنام  هفوک  رد  هام  شش  ءارسا  هک  هتفگن  هیماما  زا  یسک  و  دشاب ، هدش  بیطا  ندب  هب  قاحلا  عقوم 
زا سپ  اصوصخ  هدش و  هدز  هراب  نیا  رد  هک  تسا  یتایسدح  تسا و  تاهبش  رادفرط  دننام  صاخشا  ضعب  تایسدح  اهنیا  دنا  هدمآ 

تـسا تالامتحا  تامهوت و  نیمخت و  سدح و  الک  دش  رکذ  هک  یتالامتحا  هیلک  دنا و  هتخادنا  هار  هب  تاهبـش  هر )  ) يرون ثدـحم 
هب هدرک و  ناونع  لابقا  رد  ار  هر )  ) دیـس داعبتـسا  مه  وا  هدش و  یـشان  هر )  ) يرون ثدحم  زا  هدمآ و  نادیم  هب  هرخأتم  راصعا  رد  هک 

اهنآ اب  ار  ناهذا  یمامت  هداد و  رپ  لاب و  تاهبش 
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تاهبش هب  هدرکن و  تاهبش  داجیا  هر )  ) يرون ثدحم  نامز  زا  لبق  یسک  ادبا  .دنرادن و  اهنآ  هب  یلیلد  ادبا  دنا و  هتخادنا  شیوشت  هب 
رد هک  تسا  هر )  ) دیس داعبتـسا  طقف  تسا  هدش  جراخ  دح  زا  هک  هللاابذایعلا )  ) نآرق فیرحت  هب  شنداد  رپ  لاب و  لثم  هدادن  رپ  لاب و 

هدومرفن تاهبـش  داجیا  اما  هتفرگ و  دـنا  هدـنام  قشمد  رد  هام  کـی  تیب  لـها  هک  نیا  لاـمتحا  ار  راوگرزب  نآ  نهذ  هدومرف و  لاـبقا 
متسیب نیعبرا  زور  دورن  رانک  هب  روهـشم  لوق  زا  هک  دیامن  هیجوت  يوحن  هب  هتـساوخ  ار  داعبتـسا  مه  هر )  ) یـسلجم همالع ي  .تسا و 

تنس لها  مالعا  ياملع  زا  یتح  هدوب  نشور  يردقب  رهطا  سأر  قاحلا  هدوب و  ملسم  هعیـش  نایم  رد  هزادنا ي  هب  لاس 61  رفص  رهش 
ندب هب  ترضح  نآ  تداهش  زا  زور  لهچ  زا  سپ  ع )  ) ءادهـشلادیس هحفص 203 ] رهطم [  سأر  هک  دنلئاق  هیماما  هعیـش ي  هک  هتفگ :

اذل .دـمآ و  دـهاوخ  تنـس  لها  ءاملع  ظافلا  نیع  تسین و  رگید  یـسک  ع )  ) داجـس ماما  زا  ریغ  هدـننک  قاحلا  هدـش و  قحلم  شبیطا 
شیب سدح  لامتحا و  زج  هک  هجو  جـنپ  راهچ و  میئامن و  رباج  تاقالم  خـیرات و  رابخا و  نیب  عمج  دـیاب  میئوگب : میرادـن  یجایتحا 

ریغ تسین و  شیب  زیچ  دروخ  دهاوخن  درد  هب  الصا  هک  هیهاو  تایسدح  ندرک  دایز  تالامتحا و  ریثکت  زا  ریغ  مینک و  ریوصت  تسین 
.تسین رگید  زیچ  تاهبش  كوکش و  زا  یلاخ  سفنلا  میلس  تیوط و  یفاص  صاخشا  نتخادنا  تریح  هب  ناهذا و  ندرک  شوشم  زا 

تسین وا  ریغ  تسا و  هیطع  نامه  اطع 

نیا ءاعدا  دنک  تابثا  دهاوخ  یم  ناونع  نیا  زا  شفده  تسا و  هیطع  زا  ریغ  اطع  هک  هدرک  لایخ  تاهبش  رادفرط 
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زا ار  ترایز  هک  رئازلا  حابـصم  رد  ار  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  تیاور  و  تسین ، تباث  هتـشگن و  مامت  هدش ، عیطقت  هیطع  تیاور  هک :-
ات هتـسناد  هیطع  تیاور  زا  ریغ  تسا  هیطع  نامه  اطع  هک  تسنآ  رهاـظ  هدومرف : هر )  ) يرون ثدـحم  همـالع ي  هدومرف و  لـقن  ءاـطع 

: لوا هحفـص 204 ] هجو [ : دنچ  هب  تسا  حیحـص  هر )  ) يرون ثدـحم  شیامرف  هک  نیا  زا  لفاغ  دـیامن و  تابثا  ار  دوخ  مارم  دـناوتب 
هدرک لقن  حابصم  رد  هر )  ) دیس هک  ندرک  لامعتسا  دعس )  ) مرحم و صاخشا  لثم  يو  ندیـشوپ  سابل  تارف و  رد  رباج  ندرک  لسغ 

ود بجوم  حابـصم  رد  اطع  یفطـصملا و  هراشب  رد  هیطع  تیاور  ظافلا  رد  فالتخا  هدرک و  لـقن  هیطع  هک  تسا  لـمع  ناـمه  اـنیع 
تیفیک هیطع  تیاور  رد  هدیشاپ  دوخ  ندب  هب  هدروآرد و  دعس  فلع  دوخ  هسیک  زا  ای  هتـساوخ  رطع  اطع  زا  رباج  الثم  تسین  تیاور 

لیـضفت راصتخا و  لقن و  رد  فالتخا  لیبق  نیا  زا  هدرک  راصتخا  اـطع  تیاور  رد  هدرک و  ناـیب  احورـشم  ار  رهطم  ربق  رـس  رب  ندـمآ 
يوار رفن  کی  زا  دنا  هدرک  لقن  لیـصفت  راصتخا و  اب  نایوار  هدومن  ینعم  هب  لقن  هک  تسا  ثیدح  تاور  لقن  زا  یـشان  اهنیا  یمامت 
يور فالتخا  رادقم  نیا  تشذگرـس  دادیور و  کی  رد  صخـش  رفن  کی  زا  درادن  ناکما  دوش : هتفگ  ات  هدـشن  رداص  ثیدـح  لوا 

ددرگ و طقاس  رابتعا  زا  يو  تیاور  دوش و  اطع  تلاهج  هب  مکح  تسا و  هیطع  زا  ریغ  اطع  هک  دوش  ذـخا  هجیتن  مالک  نیا  زا  دـهد و 
هدش ینالوط  مالک  دوش  رکذ  بلطم  نیا  دهاوش  رگا  .دتفایب  رابتعا  زا  مه  هللا » لآ   » ترایز
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ءاشنا هوبنا  تیعمج  نایم  رد  اراکـشآ و  هک  نیا  اب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  بطخ  زا  یکی  رد  دوش  یم  زیزع  هدـنناوخ ي  لالم  ثعاـب 
تایاور و رد  هصق و  نایوار  ربخ و  نیلقان  فرط  زا  رگم  راک  نیا  تسین  هدـش و  لـقن  يداـیز  تارییغت  هفلتخم و  تاراـبع  اـب  هدومرف 

هدومن ینعم  هب  لقن  نایوار  هک  سابل  ندیشوپ  رباج و  لسغ  هوالع  تسا  هدش  عقاو  دایز  نایامن و  نشور  روط  هب  بلطم  نیا  ثیداحا 
ام «: » صیمقلا : » دیوگ تغل  رد  دـنرادن  هحفـص 205 ] يدایز [  قرف  نادـنچ  هدرک  لقن  رازا )  ) يرگید هدروآ و  ریبعت  صیمق )  ) یکی

دـنرادن و دـشاب  هتـشاد  قرف  صاخ  ماع و  وحن  هب  يرگید  زا  یکی  هک  نیا  زا  ریغ  كرتست » اـم  لـک  «: » رازـالا  » و دـلجلا » یلع  سبلی 
هک دشاب  هتشاد  کش  هک  دور  یمن  نامگ  دنک  لمأت  یـسک  رگا  .دننک  لقن  ار  رگیدمه  ظافلا  نیع  هک  دنا  هدوبن  مزتلم  تاور  زگره 

هعقاو کی  تسین و  هددعتم  هیضق ي  كرابم  ربق  دزن  شندمآ  رباج و  لسغ  زا  یفطصملا  هراشب  رد  حابصم و  رد  هدش  لقن  هیـضق ي 
هک یـسک  هدش  نایب  الماک  ثیدحلا » هیارد   » ملع رد  .دناسر  یمن  ار  تنیابم  زگره  هصق  ظافلا  ضعب  رد  فالتخا  .تسا  هدوبن  رتشیب 
هک یلاح  رد  درادن  یعنام  انعم  هب  ثیدح  ندرک  لقن  وا  يارب  تسا  یناعم  دـصاقم و  هب  ریبخ  تساهنآ و  تالولدـم  ظافلا و  هب  ملاع 

مهیلع هللا  ناوضر  هیماما  ياملع  نایم  روهشم  لوق  نیا  دتفا و  یمن  تیجح  زا  ینعم  هب  لقن  اب  ثیدح  زگره  دنک و  ءادا  ار  ینعم  مامت 
لوصف بحاص  نینچمه  درادن و  دوجو  ام  باحصا  نایم  بلطم  نیا  رد  یفالخ  هدومرف : نیناوق  رد  هر )  ) یمق ققحم  تسا و 
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یشان تاریبعت  رد  فالتخا  سپ  .نیفلاخم  رثکا  هدش  لئاق  لوق  نیا  رب  مسانش و  یمن  باحصا  زا  بلطم  نیا  رد  یفلاخم  نم  هدومرف :
دـماجنا و یم  لوط  هب  مالک  دوش  نایب  بلطم  نیا  دـهاوش  رگا  دنـشاب  ریاغم  هصق ي  ود  هک  نیا  هن  تسا  ینعم  هب  هصق  ندرک  لقن  زا 
- میرادـن وا  اب  يراک  ام  تسین  شلهأ  هک  یـسک  اـمأ  دـیدرگ و  رظن  فرـص  دـهاوش  لـقن  زا  تسین  روتـسم  شلها  رب  هک  نیا  رب  رظن 
شمالغ و يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  دوخ  دـنا  هدوبن  رتشیب  رفن  هس  ءالبرک  هب  رباج  دورو  لوا  رد  مود : هحفص 206 ] .هلهج [  هبسح 

ینب دـشاب و  هدوب  اهنآ  اب  زین  یمراهچ  صخـش  هک  هتفرگ  مزال  دـشاب  هیطع  زا  ریغ  اطع  رگا  ردـقلا  لیلج  ثدـحم  نآ  یفوع  هیطع ي 
اج هب  ترایز  هدرک و  لسغ  هدـمآ و  هیطع  اب  هعفد  کی  رباج  هک  دوش  ءاعدا  رگا  دـنا و  هدـمآ  رباـج  دورو  زا  دـعب  نارگید  مشاـه و 
هک تسا  هدـننکءاعدا  نیا  هدـهع ي  رب  سپ  هدروآ  اج  هب  ار  هریغ  لسغ و  زا  لامعا  نامه  نیع  هدـمآ  اـطع  اـب  مود  هعفد ي  هدروآ و 

تـالامتحا و يور  زا  ءاـعدا  نیا  رگم  تاـتقلا » طرخ  کـلذ  تاـبثا  نود  : » دـنا هـتفگ  میدـق  زا  دـناسرب و  تاـبثا  هـب  ار  هیـضق  ددـعت 
هچنآ موس : .درادن  هدئاف  سدح  لامتحا و  ءاعدا و  درجم  اجنیا  رد  دروخ  یمن  درد  هب  مه  نآ  دوش  هتفگ  هیهاو  تالیخت  تایسدح و 
تـسا ثیدح  بتک  رد  هدراو  تایاور  دانـسا  رد  قیقحت  عبتت و  زا  یترابع  تسا  یفوع  هیطع ي  نامه  اطع  هک  دـنک  یم  تباث  الماک 

لیلد و يارب  تسا و  بئاص  دوخ  سدح  رد  هر )  ) يرون ثدحم  دنا و  هدروآ  ریبعت  اطع  هاگ  هیطع  زا  هک 
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نبا رفعج  مدـقا  ثدـحم  لیلج  خیـش  تسا : سب  هدومن  لقن  هدرک و  لاؤس  هشئاـع  زا  هیطع  هک  یتیاور  هب  یـسررب  بلطم  نیا  دـهاش 
هدرک تیاور  رشبلا » ریخ  یلع  یف  رثالا  رداون   » باتک رد  هرس  سدق  قودص  خیـش  داتـسا  هرـس  سدق  ير »  » لیزن یمق  یلع  نب  دمحا 

کشی رشبلا ال  ریخ  كاذ  تلاق : ع ؟)  ) یلع نع  هشئاع  تلأس  لاق : اطع  زا  شمعا  زا  شردپ  زا  کیرش  نب  نمحرلادبع  زا  شدنس  هب 
خلا ...هشئاع  تلأس  لاق : اطع  زا  شمعا  زا  شردپ  زا  کیرـش  نب  هللا  دبع  زا  رگید  دنـس  هب  زاب  هحفص 207 ] ص 43 [ . رفاک - الا  هیف 

زا شردپ  زا  کیرـش  نب  نمحرلادبع  زا  يدنکلا  هبتع  نب  دیبع  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  زاب  هدرک ص 44 . لقن  ار  ثیدـح  نامه 
لاس 1369 ه ق نارهط  .رفاک ص 44 ط  الا  هیف  کشی  رـشبلا ال  ریخ  کلذ  تلاق : ع )  ) یلع نع  هشئاع  تلأـس  لاـق : هیطع  زا  شمعا 

نتم دانـسا و  رد  لمأت  زا  سپ  یلو  دوشب  تسا  نکمم  تسا  هیطع  زا  ریغ  اطع  هک  نیا  مهوت  فیرـش  باتک  نآ  ياـهناونع  زا  هچ  رگ 
هیاغ رد  ار  تیاور  نیمه  نیع  .تسا و  یکی  تیاور  تسا و  ریبعت  رد  فالتخا  طقف  تسین  رتشیب  رفن  کـی  هک  تسا  حـضاو  ثیدـح 
قیرط نامه  انیع  شطسو  رد  دنس  هک  هدرک  تیاور  هماع  قیرط  هب  هر )  ) هیوباب نبا  خیش  زا  هرـس  سدق  ینارحب  همالع ي  دیـس  مارملا 

( اطع  ) مارملا هیاـغ  رد  یلو  هدرک  لـقن  هیطع  زا  شمعا  زا  ار  تیاور  رثـالا ) رداون   ) رد هر )  ) یمق رفعج  دـمحموبا  خیـش  هک  دوش  یم 
نب دمحم  انثدح  لاق  دیوگ : دنک و  یم  تیاور  شدنس  هب  هچنانچ  تسا  هدروآ  ریبعت 
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یبا نبا  یلع  نع  هشئاع  تلأس  لاق : اطع  نع  شمعالا  نع  یبأ  انثدح  لاق  کیرـش  نب  نمحرلادبع  انثدح  لاق  دیبع  نب  يدنکلا  هبتع 
دنس تسا و  هیطع  هشئاع  زا  هدننک  لاؤس  هک  تسین  ههبش  ياج  .رفاک ص 450  الا  هیف  کشی  رشبلا و ال  ریخ  کلذ  تلاقف  ع )  ) بلاط

ود ره  دنرفن و  ود  هیطع  اطع و  هک  نیا  مهوت  .تسا و  دیبع )  ) و هبتع )  ) ظفل رد  طقف  ریخأت  میدقت  مارملا  هیاغ  دنـس  رد  تسا و  یکی 
هب اضیا  ود  ره  زا  تسا  هیماما  نیملکتم  ناگرزب  زا  هک  شمعا  نارهم  نب  نامیلس  هدرک و  لاؤس  هشئاع  هحفص 208 ] زا [  وحن  کی  هب 

حیـضوت يارب  ضحم  درادن  رکذت  هب  جایتحا  تسا و  حـضاو  هجرد  تیاغ  رد  شنالطب  لطاب و  مهوت  هدومن  ثیدـح  ذـخا  وحن  کی 
هب هچنانچ  تسا  حـضاو  شنالطب  تسا ) هیطع  زا  ریغ  اطع   ) هک هدرک : ناونع  شباتک  رد  هک  یـسک  سپ  .تفاـی  شراـگن  تاحـضاو 

هتشگرب ماش  زا  ءارسا  هک  دنا  هدرک  ار  نیعبرا  راکنا  یسوط  خیـش  دیفم و  خیـش  هک  دیوگ : یئاج  رد  هدشن  هجوتم  دوخ  مالک  ضقانت 
هکلب دنا  هدرکن  راکنا  ار  نیعبرا  ناخیش »  » ناراوگرزب نآ  ود  ره  هک  هتفگ  رگید  ياج  رد  دنا و  هتفر  هنیدم  هب  هکلب  دنیآ  ءالبرک  هب  و 
سدق ناخیش  هک  نیا  تهج  تسا و  حیحـص  شمود  مالک  لطاب و  شلوا  ءاعدا  .دنا  هدومرفن  یـشیامرف  اتابثا  ایفن و  دنا  هدوب  تکاس 
رارکت هب  دـنمزاین  تسا  هدـیدرگ  حـضاو  نشور و  باتک  نیا  رد  تاملک  يواـطم  زا  دـنا  هدومرفن  حیرـصت  هدـش و  تکاـس  اـمهرس 
نیعبرا رد  تفاتـش و  ءالبرک  ترایز  هب  مشاه  ینب  زا  یعمج  اب  فورعم  یباحـص  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  هتفگ  هک  یـسک  .تسین 

تروص مود 
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لباق هک  یخیرات  دهاوش  هتـشادن و  لتاقم  خـیراوت و  زا  یلیلد  كردـم و  هک  تسا  یلوق  نیا  تشاذـگ - مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هب 
شتداهش زا  زور  لهچ  زا  دعب  ع )  ) ءادهـشلادیس رهطم  سأر  هک  دنا  هتفگ  هیماما  هعیـش ي  هک  تسنآ  فالخرب  درادن و  دشاب  دامتعا 

هب هک  هتفگن  یـسک  نیعبرا  زور  ریغ  رد  مه  ع )  ) داجـس ماما  تسا و  هدومرف  رهطا  بیطا  ندـب  هب  قحلم  ءـالبرک  رد  ع )  ) داجـس ماـما 
اب هک  یـسک  تسا و  هدـمآ  فرـشا  فجن  ءالبرک و  ترایز  هب  ع )  ) ماما هک  اـهلاس  زا  دـعب  رگم  تسا  هدـمآ  هحفـص 209 ] ءالبرک [ 

رخآ دورب و  ماش  هب  دصاق  زور 14  دنشاب و  هتفر  هفوک  هب  مرحم  رصع 11  رگا  هتفگ : نتشیوخ  تاروصت  يور  زا  نیمخت و  سدح و 
زا رفص  زور 18  دنا  هتـشون  همه  هچنانچ  دـنیبب  رفـس  هیهت ي  دایز  نبا  زور  ددرگرب و 3  رفـص  مهدزناش  زور  دـسرب و  ماـش  هب  مرحم 

رباج اب  روبع  لاـح  رد  ماـش  هب  هفوک  زا  تکرح  عقوم  رد  رفـص  دـیاش 19  فیعـض  لامتحا  هب  دوش و  یم  عاقو  ماش  هب  تکرح  هفوک 
رد ار  لوا  نیعبرا  سپ  متـسیب  ای  نیعبرا  رفـص  زور 19  هک  هدرک  دیدرت  تبـسانم  نیمه  هب  سوواط  نبا  دیـس  دنـشاب و  هدرک  تاقالم 

ددرگ یم  مولعم  دـنا ) هتـشون  همه  هچناـنچ   ) هلمج زا  هک  يروطب  هتفگ  ار  لوـق  نیا  مه  نارگید  مینادـب  دـیاب  ماـش  هب  تکرح  ریـسم 
مهدزناش رد  تیب  لها  هک  دـسیون  یم  یئاهب  لماک  رد  [ 144  ] یناربط هچنآ  تسا  لوق  نیا  دـیؤم  تسا و  لئاق  لوق  نیا  هب  یتعاـمج 

.دش دهاوخ  مضه  لباق  رباج  اب  اهنآ  تاقالم  ءالبرک و  هب  رفص  متسیب  رد  تیب  لها  دورو  نیاربانب  .دندش  ماش  دراو  لوالا  عیبر 
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رفن کی  كردم  یب  یـسدح و  ياهفرح  تاهبـش  رادفرط  تسا  بجعت  ياج  دوش : یم  هتفگ  تایـسدح  نیا  ءازا  رد  هحفص 210 ] ] 
چیه ار  بناج  نیا  تابیرقت  هک  دراد  شـالت  یلو  دـنک  یم  رظن  فرـص  اـهنآ  ندوب  یـسدح  زا  هدرک و  لـقن  ار  هرادا  نـالف  دـنمراک 
ءزج کی  تسا  ءاملع  نایم  رد  نآ  ءزج  هن  تسا  ءزج  هد  دسح  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  هدومرف  تسار  دیامن 

ياـملع تساـیند و  ءاـملع  تـالاح  اـهنیا  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دـنراد  رفاو  ظـح  ءاـملع  مه  ءزج  کـی  نآ  زا  تسا و  مدرم  رئاـس  رد 
هب دصاق  زور 14  زیربت - 322 ط   - هینامعن ج 4 ص 324 راونا  تاـقیلعت  هب  دوش  عوجر  دنتـسه  يرب ء  تافـص  هنوگ  نآ  زا  ترخآ 

- ددرگرب هک  هدرک  لایخ  تعجارم  تقو  رفـص  مهدزناش  زور  دسرب و  ماش  هب  مرحم  رخآ  هک  هدرک  نییعت  مه  ار  شرخآ  دورب و  ماش 
رخآ ات  هدرک  نییعت  زور  هس  مه  نآ  هدومن  ضرف  تقو  مه  داـیز  نبا  رفـس  هیهت ي  يارب  و  هدـش ، مولعم  اـجک  زا  سدـح  نیا  تحص 
اریز دـیاشن  ار  دامتعا  ادـبا  تسین  رتشیب  زیچ  تامهوت  زج  هک  كردـم  یب  تانیمخت  تایـسدح و  لیبق  نیا  زا  هداد و  شراـگن  هچنآ 

15  ) زور ماش  هب  ار  ءارـسا  تکرح  هربتعم  بتک  رد  دشاب  یم  كردم  یب  تایـضرف  تسا و  یلایخ  ياهرادنپ  تامهوت و  اهنآ  یمامت 
دهاش و  هتفگ : هدرک  رکذ  تایضرف  نآ  رب  هک  مه  يوقا  دهاش  دنا و  هتـشون  رفـص  لوا  ار  قشمد  هب  دورو  دنا و  هتفگ  هفوک  زا  مرحم )

نب رباج  اودج  ءالبرک و  هب  ع )  ) نیسحلا لایع  رم  امل  و  دیوگ : نینچ  يو  تسا  رورم  هملک ي  اب  امن  نبا  دیقف  ریبعت  يوقا 
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یئاـج هب  یئاـج  زا  ندرک  روبع  [ . 145  ] دـحاو تقو  یف  هردایزلا  هحفـص 211 ] اومدـق [  مشاه  ینب  نم  هعامج  يراصنالا و  هللادـبع 
نیمزرس هب  دوب  نیفص  دصقم  اریز  هدرک  ریبعت  رورم  هملک ي  اب  نیفص  رفس  رد  ع )  ) نینمؤملاریما روبع  رد  هچنانچ  دوش  یم  لامعتسا 

ریبعت رورم  هملک ي  اب  تهج  نیا  زا  دـش  یم  لزانم  زا  یکی  ءالبرک  دوب  ماش  دـصقم  ع )  ) نیـسح لایع  رفـس  رد  تشذـگ و  ءـالبرک 
رورم ایآ  تسا  هدش  ءاعدا  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  رورم  هک  مینک  لوبق  ضرف  رب  هدرک  رکذ  هک  تسا  تایـسدح  نآ  لیلد  نیا  هدـش -

ار ءالبرک  ینعی  دنک ؟ یمن  قدـص  دوب  هنیدـم  ناشدـصقم  هک  ءالبرک  زا  اهنآ  نتـشذگ  ماش و  زا  تعجارم  رد  تیب  لها  نتـشذگ  هب 
رد .منک  یم  لوحم  یمارگ  ناگدـنناوخ  نادـجو  هب  ار  يرواد  ءاـضق و  اـجنیا  رد  .دوـش  هنیدـم  فرط  هب  چوـک  دـعب  هداد  رارق  لزنم 

یلاف هفوکلا  یلا  ایابـسلا  يراسالا و  قوس  نم  مث و  دـیوگ : یبلطم  نمـض  رد  هدرک و  رکذ  نینچ  ار  ترابع  نآ  ریظن  ءـالبرک  خـیرات 
ینعی ءاعدا  نیا  ندوب  ساسا  یب  دـهاش  و  [ . 146  ] خـلا ...هنیدـملا  یلا  مهقیرط  یف  ءالبرکب  مهرورم  ماشلا و  نم  مهعوجر  مث  ماشلا 

نازحالا ریثم  باتک  ترابع  هحفـص 212 ] دوخ [  رد  دنا  هدز  سدـح  هچنانچ  هدـش  ءالبرک  زا  ماش  هب  نتفر  عقوم  رد  تیب  لها  رورم 
ترایز يارب  هک  دنتفای  ار  مشاه  ینب  زا  یتعامج  رباج و  ءالبرک  هب  ع )  ) ماما لایع  رورم  رد  هدومرف : نوچ  تسا : نایامن  هر )  ) امن نبا 

زا دعب  ناقفخ  قانتخا و  ياهزور  نآ و  یلاوح  هفوک و  هژیو  هب  قارع و  هب  دایز  نبا  طلست  عقوم  نآ  رد  ایآ  .دحاو  تقو  رد  دنا  هدمآ 
زادگناج هعقاو ي  عوقو 
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یمن راتـشک  نآ  زا  دـعب  مشاه  ینب  زا  یـسک  رگید  هک  دـندرک  لایخ  مدرم  رثکا  هک  دوب  هدـش  يروط  یتح  ءاروشاع  زور  ءـالبرک و 
هفوک هب  شنارای  اب  ار  وا  رهطم  سأر  دش و  دیهـش  ع )  ) ماما دندش و  لصأتـسم  یلک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دالوا  دشکب و  سفن  دـناوت 

نامیـشپ دـیزی  زونه  هداتفا و  قافتا  ءاروشاع  هعقاو ي  هک  تسین  رتشیب  زور  دـنچ  هک  عقوم  نآ  رد  ایآ  دـندرب  ناـغمرا  داـیز  نبا  شیپ 
رانک رد  زور  دـنیامن و 3  تاقالم  ع )  ) ماما لایع  اب  ات  دـنیآ ؟ ءالبرک  ترایز  هب  مشاه  ینب  زا  یتعامج  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هدـشن 
دوب هدشن  دراو  دش  رکذ  هک  یئاعدا  هب  انب  قشمد  هب  رهطا  رس  ءارسا و  زونه  تسین  کش  ياج  نوچ  دنوش  لوغشم  يرادازع  هب  شربق 

ترفن رظن  اب  هدیروشن و  يو  هیلع  رب  ضغب  اب  یمالسا  دالب  مدرم  هدشن و  نوگرگد  عاضوا  دوب و  هتشگن  وربور  مدرم  مشخ  اب  دیزی  و 
ناشدوخ نطو  هب  ینابرهم  شزاون و  اب  ار  تیب  لها  ءارـسا  رتدوز  هچ  ره  هک  هدیباتـشن  دیزی  دزن  همیـسارس  اهناورم  لاثما  هتـسیرگنن و 

ناقفخ عقوم  نآ  رد  روطچ  هحفـص 213 ] .تسا [  کیرات  هریت و  راک  تبقاع  میخو و  عاـضوا  دوشن  یمادـقا  وچمه  رگا  نادرگرب و 
هدش راپـسهر  هنیدم  زا  ای  ناتـسرهش ؟ نآ  یقانتخا  عضو  نآ  اب  دندوب  هدمآ  هفوک  زا  اهنآ  ایآ  دـنیایب ؟ ترایز  هب  دنتـسناوت  مشاه  ینب 
دوب ناقفخ  نتسکش  دیزی و  ندش  نامیشپ  زا  سپ  هدیباتش  ع )  ) ماما ترایز  هب  لاس 61  رفص  متسیب  نیعبرا  لوا  رد  رباج  رگا  دندوب ؟

هداد روتسد  يو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوچ  دوب و  وربور  سرت  فوخ و  اب  زاب 
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هک تسین  یسک  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هتبلا  دنک و  لمع  تساوخ  یم  ترضح  نآ  رما  هب  دنک و  ترایز  ار  نامولظم  دیس  هک  دوب 
لوتب ءارهز  هشوگ ي  رگج  سدقم  ربق  ترایز  هب  درادرب و  مارآ  ار  دوخ  ياهماگ  دنک و  لسغ  دیامن  عیرشت  دوخ  زا  یلامعا  شدوخ 
باتک رد  ه  ( 872  ) یفوتم یـشرق  نیدـلادامع  سیردا  .تسا  هدوب  موصعم  زا  ذوخأم  يو  تاکرح  لامعا و  یمامت  اعطق  دباتـشب  (ع )

هللا لوسر  تعمس  تلاق : اهنأ  هملس  مأ  یلا  هدانساب  یسوم  نب  رفعج  نب  نیـسحلا  يور  و  [ 147 : ] دیوگ راثالا » نونف  رابخالا و  نویع  »
هللا مهلخدـال  ضرـالا  تاوامـسلا و  لـها  هلتق  یف  كرتـشا  ول  هللاوف  لوتقم  نیـسحلا  ینبا  نأ  ـالأ  لوـقی : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

، هنجلا عرت  نم  هعرت  یلع  نیسحلا  ربق  نا  الأ و  هنجلا ، ضایر  نم  هضور  نیـسحلا  ربق  يربق و  نیبام  نأ  الأ و  رانلا ، یف  مهلک  لجوزع 
ناف نیـسحلا ، ینبا  ربق  رز  هحفـص 214 ] رباج [  ای  هل : لاقف  هللادـبع  نب  رباج  یلا  تفتلا  مث  .هنجلا  ضرأ  نم  ضرأ  ءـالبرک  نا  ـالأ و 

زا یـضعب  تلاخد  دـنیایب و  ءالبرک  هب  دنتـسناوت  یمن  عقوم  نآ  رد  مشاه  ینب  هعامج  هک  دـش  مولعم  سپ  .هجح  هئاـم  لدـعت  هتراـیز 
يرب يراع و  نآ  زا  يو  هک  تسا  یبرع  تغل  تاملک  تاکن  رد  تلاخد  زا  یـشان  نازحالا  ریثم  ترابع  رد  رم )  ) هملک ي رد  اهمجع 

زا سک  چـیه  .خـلا  ...امنیبف  هیطع  لاق  هدومرف : لقن  هر )  ) یلماـع نیما  دیـس  هک  ار  یتداـیز  هتفگ : هک  تاهبـش  رادـفرط  لوق  .تسا و 
روکذم یتدایز  سپ  تسا  هدومنن  لقن  ار  یتدایز  نیا  هدرک  لقن  هر )  ) يربط فیلأت  یفطصملا  هراشب  زا  ار  هیطع  تیاور  هک  ناگرزب 
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نیا هک  میتـسین  یعدـم  اـم  اریز  تسا  هتفاـینرد  ار  روـظنم  لـصا  دوـش  یم  موـلعم  .تسوا  مـالک  لـصاح  نیا  تسین  هیطع  تیاور  رد 
رد تسنآ  دارم  هکلب  دـنا  هدرک  عیطقت  نآ  زا  هدـش و  لقن  باتک  نآ  رد  هیطع  تیاور  یماـمت  هدوب و  یفطـصملا  هراـشب  رد  یتداـیز 

هچرگ .تسا  هدـش  عقاو  عیطقت  دـنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  هک  نیثدـحم  زا  یفطـصملا  هراشب  باتک  بحاص  زا  لبق  هیطع  تیاور  لصا 
هراشب خسن  هک  میا  هدرک  هراشا  هچنانچ  دشاب  دوجوم  دیآ  تسد  هب  رگا  یفطـصملا  هراشب  زا  لماک  هخـسن ي  رد  تسا  لمتحم  الوا :
بلطم نیا  هب  شا  همدـقم  رد  هچنانچ  هدوب  صقان  هدـش  پاچ  فرـشا  فجن  رد  نآ  يور  زا  هک  هخـسن ي  تسا و  صقان  یفطـصملا 

( هر  ) یلماع نیما  دیس  یلو  تسا  هتشادن  ار  یتدایز  نیا  هدیسر  یعمج  تسد  هب  نآ  زا  هک  یخـسن  تسا  نکمم  دنا و  هدرک  حیرـصت 
( هر  ) یلماع نیما  دیـس  تابثا  هدومرف  لـقن  هدروآ و  تسد  هب  ار  هحفـص 215 ] یتدایز [  نآ  رگید  ياج  زا  ای  نآ  لماک  هخـسن ي  زا 

نیا زا  خـلا  ...هریغ  یفطـصملا و  هراشب  باتک  نع  : » هدومرف شمـالک  لوا  رد  تسا و  نارگید  یفن  هکلب  نیرئاـس  توکـس  رب  مدـقم 
رد هر )  ) يربط نیدلادامع  میئامن  لوبق  رگا  ایناث : .تسا و  هدومرف  لقن  زین  یفطصملا  هراشب  باتک  ریغ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  ترابع 

یتدایز هک  هدومرف  لقن  ار  هزادنا  نیمه  ءامدق  نیثدـحم  هدـش ي  عیطقت  تیاور  لصا  زا  دـش  هراشا  هچنانچ  یفطـصملا  هراشب  باتک 
هدومرف و لقن  شباتک  لاح  تبسانم  هب  ار  نآ  زا  هعطق ي  رئازلا  حابصم  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  درادن و  ار  هر )  ) یلماع نیما  دیس 

ندمآ هب  عجار  باتک  بسانت  بسحرب  مه  فوهل  باتک  رد 
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دعب اذل  دراد و  هیقب  هیطع  تیاور  هک  دنا  هدش  هجوتم  عوضوم  نیا  رب  مالعا  ياملع  زا  هک  نیا  دهاش  هدومرف و  لقن  ءالبرک  هب  ءارـسا 
مامت یئاج  رد  هاگره  هک  تسا  نیثدحم  هیور ي  هک  تسا  دـهع  مال  فلا و  ثیدـحلا »  » دـنا هتـشاد  موقرم  ار  ترابع  نیا  نآ  لقن  زا 
سپ دنا  هتـسب  راک  هب  ار  لمع  نیمه  هریغ  ینیوزق و  لضاف  هچنانچ  دنراد  یم  موقرم  ثیدحلا »  » ار هملک  نیا  دـندرکن  لقن  ار  یتیاور 

تاهبـش رادفرط  هچنانچ  دنیامنن  نآ  هب  هراشا ي  ناگرزب  زا  دوش و  ثیدح  ندش  عیطقت  نآ  ببـس  هک  تسین  نیب  رد  یلهج  هب  ءارغا 
دوجوم زین  رد ص 186  عبط  نیا  رد  هچنانچ  ما  هدرک  حیرـصت  باتک  لوا  عبط  زا  یقرواپ ص 136  رد  هتکن  نیا  هب  تسا و  هتـشادنپ 

تـسا هدوبن  دـنا  هدرک  نایب  هیارد »  » ملع رد  هچنانچ  نیثدـحم  تاحالطـصا  هجوتم  اـی  هدـشن  نآ  تفتلم  تاهبـش  رادـفرط  یلو  تسا 
هتفگ میدق  زا  تسا  هدشن  هیطع  ثیدح  عیطقت  هجوتم  لاجر  و  هحفص 216 ] ثیدح [  رد  شرحبت  نآ  اب  هر )  ) يرون ثدحم  هچنانچ 

یمـضهج یلع  نب  رـصن  هب  ناگرزب  زا  یعمج  ار  هر )  ) يدادغب جلثلا  یبا  نبا  همئالا ي  خـیرات  هچنانچ  رخالل » لوالا  كرت  مک   » دـنا
هک دـش  قیقحت  هلاسر  نآ  همدـقم ي  رد  دـندوب  هداد  تسا  هیلع  هللا  مالـس  اضر  ترـضح  زا  يوار  تسا و  باـتک  نآ  ناـیوار  زا  هک 
نبا همثره  تیاور  هک  دوب  هدـشن  هجوتم  یـسک  لاح  ات  زین  دوب و  هدـشن  هجوتم  عوضوم  نیا  هب  يدـحا  تسا و  جـلثلا  یبا  نبا  فیلأت 
لاس دنچ  رد  هتکن  نیا  دیآ و  یمن  تسرد  مالسلا  هیلع  ماما  تافو  همثره و  لتق  خیرات  اب  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تافو  خیرات  نیعا 

هب ضرغ  .تسا  هدش  قیقحت  لبق 
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(. ءاشی نم  هیتؤی  هللا  لضف  کلذ   ) درک قیقحت  ینالف  اما  دشن  هجوتم  یـسک  بلطم  نالف  هب  دـش  روطچ  هک  دـیاین  نارگ  سوفن  ضعب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  ترجه  خیرات  عضاو  لصا  هک  دوش  یم  قیقحت  يرجه  خیرات  هب  تبسن  باتک  نیمه  رد  هچنانچ 
زا یسک  هک  دنیامنن  لوبق  دنرب  یم  کشر  هک  یصاخشا  زا  ار  بلطم  نیا  الاح  تسا  طالغا  زا  رمع  هب  نآ  عضو  لصا  تبسن  تسا و 
دنا هدرک  هراشا  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  مالعا  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یتروص  رد  تسا  هدرکن  قیقحت  هتفگن و  ار  نآ  هحارـص  ناـگرزب 

.یلاعت هللاءاش  نا  دیآ  یم  هچنانچ 

دنا هدرک  عیطقت  ار  يدایز  ثیداحا  نیثدحم 

تـسا جراخ  رـصح  دح و  زا  هک  دنا  هدومن  عیزوت  ثیدـح  بتک  هفلتخم ي  باوبا  هب  هدرک و  عیطقت  ار  يدایز  ثیداحا  نیثدـحم  زا 
هک یثیداحا  اصوصخ  دنا ؟ هتفر  هابتـشا  هب  ایآ  دـنا  هدومن  ینعم  هب  لقن  ار  ثیداحا  زا  يدایز  رادـقم  و  دـنا ؟ هدرک  لهج  هب  ءارغا  ایآ 

تمـسق ود  نیا  رد  نوچ  تسین  راـکذا  تراـیز و  هیعدا و  عوضوم  رد  هک  يراـبخا  هحفـص 217 ] تسین و [  هیعرـش  ماکحا  هب  عجار 
لقن رد  هدـش و  يراددوخ  ینعم  هب  لقن  زا  اـهنآ  رد  اذـل  هدوب و  لـیخد  هدـش  هدینـش  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  هک  یظاـفلا  دوخ  ریخا 

راک نیا  اعطق  ترایز  لقن  رد  یلو  هداد  خر  ینعم  هب  لقن  تسا  خیرات  لقن  هصق و  لیبق  زا  هک  يو  ندرک  لسغ  رباج و  ندمآ  نایرج 
هربتعم بتک  زا  هک  ار  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  .دنا  هدرک  حیرـصت  الماک  هیارد  ملع  رد  بلاطم  نیا  هب  هچنانچ  تسا  هدشن  یلمع 

هدرک عیطقت  رباکا  زا  رگید  و  هر )  ) قودص و  هر )  ) ینیلک ار  نآ  ثیداحا  تسا  روهشم  ي 
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مزال یتقو  لهج  هب  ءارغا  دنا ؟ هدرک  لهج  هب  ءارغا  ایآ  دنیامن  عیطقت  هب  هراشا ي  هک  نیا  نودـب  دـنا  هدرک  يدایز  دراوم  هب  شخپ  و 
یخیرات عوضوم  کی  عیطقت  هب  هراشا  مدع  رد  الاح  دوشب  بترتم  نآ  رب  هدسفم ي  دنیامنن  ناشدوخ  لمع  هب  هراشا  رگا  هک  دیآ  یم 

زا يرادقم  راونالاراحب  رد  هر )  ) یـسلجم همالع ي  .دشاب  هتـشادرب  رد  ار  لهج  هب  ءارغا  دنیامنن  هراشا  رگا  ات  دیآ  یم  مزال  داسف  هچ 
هراشا هک  نیا  نودب  هدومرف  عیطقت  هدش  لقن  الیـصفت  هللا  همحر  خیـش  یلاما  رد  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  باتک 

دشک و یم  ازارد  هب  مالک  میرامـشب  ار  نآ  رب  حیرـصت  هراشا و  نودب  عیطقت  دراوم  رگا  تسا ؟ هدرک  لهج  هب  ءارغا  ایآ  دیامن  نآ  هب 
حیرصت هراشا و  هک  هداتفا  قافتا  دراوم  ضعب  رد  ضرف  رب  هحفص 218 ] .تسا [  نشور  دنراد  بلاطم  نیا  رب  عالطا  هک  نیاسک  يارب 

ثیداحا و نیلقان  ناگرزب  نیثدحم و  ایآ  دنا  هتـشاد  اور  ار  هحماسم  دنا و  هدرکن  نآ  یخیرات  ياهتمـسق  رد  هژیو  هب  یتیاور  عیطقت  رب 
میکح زا  لهج  هب  ءارغا  دنشاب ؟ هتفرن  ءاطخ  هب  دنزن و  رس  لهج  هب  ءارغا  اهنآ  زا  هک  دنتـسه  قالطالا  یلع  میکح  هللاابذایعلا )  ) خیراوت

.دوش یم  رداص  ءاطخ  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  هن  تسا  حیبق  قالطال  یلع 

هدرک لقن  رگید  یسک  ار  نیما  دیس  یتدایز 

یتدایز نامه  نیع  تسین  هیطع  زا  نآ  لقن  رد  درفتم  راوگرزب  دیـس  هدرک  لقن  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  هک  ار  یتدایز  دنامن  هتفگان  و 
يدالب نامیلس  خیـش  لآ  یلع  خیـش  نب  نیـسح  خیـش  لیلج  خیـش  هچنانچ  دنا  هدرک  لقن  زین  رگید  ياج  رد  هیطع  تیاور  لیذ  رد  ار 

مامالا یجم ء  رکذ  یف  نیعبرالا  ثیدح   » باتک رد  ینارحب 
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هدروآ ریبعت  هیطع » نبا   » هیطع زا  هدرک و  لـقن  1372 ه ق  لاس : هب  فجن  ص 29 ط - ءالبرک » ضرأ  یلا  هتیب  لهأ  نیدـباعلا و  نیز 
وا هدومرف  لقن  هر )  ) نیما دیـس  هک  ار  لیذ  نامه  هدرک و  لقن  یفطـصملا  هراشب  باتک  زا  ار  تیاور  تسا و  هخـسن  طلغ  زا  اـعطق  هک 

تسا و باتک  بحاص  مالک  خلا  ...یننأکف  وا : لوق  زا  خلا  ...لبقأ  دق  نیدـباعلا و  نیزب  یننأکف  دـیوگ : رد ص 30  هدومن و  لقن  زین 
( هر  ) یلماع نیما  دیـس  هب  یتدایز  نآ  لقن  هک  تاهبـش  رادـفرط  لوق  سپ  ما  هدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  باـتک ص 188  لوا  عبط  رد 

فنخموبأ فوهل و  داشرا و  ءاکبلا و  حیتافم  نیموصعملا و  بئاصم  ءارهزلا و  ملظت  رد  : » هتفگ هک  نیا  تسا و  طلغ  دراد  صاصتخا 
هیطع تیاور  نوچ  دـناسر  یمن  نآ  رب  یبـیع  درادـن  فوهل  داـشرا و  ءارهزلا و  ملظت  رد  ار  یتداـیز  نآ  رگا  هحفـص 219 ] درادن [ .»
لقن ار  هیقب  دنا  هدرک  لقن  فوهل  دـننام  داشرا  زا  ریغ  هروکذـم  بتک  رد  ار  نآ  زا  يرادـقم  هدـش  عیطقت  میدـق  نامز  زا  تاور  نایم 
هدش علطم  نآ  رب  ینارحب  يدالب  نامیلس  خیش  لآ  نسح  خیش  نب  یلع  خیش  نب  نیسح  خیش  و  هر )  ) یلماع نیما  دیس  یلو  دنا  هدرکن 

ءاکبلا و حـیتافم  نیموصعملا و  بئاصم  باتک  اما  تسا و  لهج  رب  مدـقم  ملع  ياعدا  توکـس و  رب  مدـقم  تابثا  دـنا و  هدرک  لقن  و 
بناج نیا  اریز  دریگ  رارق  ءانتعا  دروم  اهنآ  لقن  مدع  لقن و  ات  درادن  رابتعا  شزرا و  يزیشپ  یسسلف و  ردقب  بناجنیا  دزن  فنخموبأ 

احورشم هک  اهنآ  رئاظن  دننام  متسین  لئاق  رابتعا  شزرا و  اهباتک  لیبق  نآ  هب 
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تهج هب  نیعبرا  زور  تیمها  مارتحا و  هتفگ : تاهبـش  رادـفرط  .تسا  هدـش  هراشا  اهنآ  زا  يداـیز  هدـع ي  یماـسا  هب  باـتک  نیا  رد 
ءاعدا نیا  .درادن  ریثأت  ءالبرک  هب  تیب  لها  ای  رباج و  ندـمآ  زا  رگید  للع  تسا  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  زا  ملهچ  زور  هک  تسنآ 

رـس ندرک  قحلم  تیب و  لها  رباج و  ندـمآ  هک  دـیتسناد  اجک  زا  امـش  دوش : یم  هتفگ  رابتعا  یب  مالک  نیا  باوج  رد  درادـن  شزرا 
رب مدـقم  مالـسا  ناگرزب  مالک  هک  یتروص  رد  درادـن  زور  نآ  نداد  رارق  نیعبرا  رد  ریثأت  رونا  دـسج  هب  زور  نآ  رد  ع )  ) ماـما رهطا 

هحفص 220] رهطا [  سأر  هک  دنا  هدومرف  هر )  ) یسوط خیش  و  هر )  ) يدهلا ملع  دیس  .دنا  هدرک  ریثأت  هب  حیرـصت  هک  تسامـش  ءاعدا 
ینوریب ناحیروبا  لوق  .نیعبرا و  تراـیز  تسنآ  زا  هدومرف  هر )  ) یـسوط خیـش  دـنا و  هدرک  قحلم  بیطا  دـسج  هب  نیعبرا  زور  رد  ار 

هثج ي هب  ار  رهطا  رس  زور  نآ  رد  هدومرف : هک  تسامش  ءاعدا  رب  مدقم  تسا  درفتم  شلوق  رد  هچ  رگ  مالسا  رد  روهشم  ناد  یضایر 
یلماع نیما  همالع ي  دیـس  .نیعبرا و  ترایز  تسنآ  زا  دندرک و  ترایز  ار  وا  ع )  ) ماما تیب  لها  زا  رفن  لهچ  دـندومن و  قحلم  رونا 

تیب لها  همئا ي  زا  هک  نیعبرا  ترایز  دنا و  هدیسر  ءالبرک  هب  رفص  هام  متـسیب  رد  تلاسر  نادناخ  هک  تسنآ  روهـشم  هدومرف : هر ) )
درم نوچ  هدومرف  نایب  تسین - لیلد  هک  ار - دوخ  داعبتـسا  دـعب  تسا - تهج  نآ  زا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  (ع )

زا باتک  نیا  رد  هک  يوحن  هب  هداد  باوج  داعبتـسا  زا  نآ  زا  دـعب  دوش  یمن  لیلد  داعبتـسا  هک  تسناد  یم  هدوب و  عـالطااب  همـالع و 
.تسا هدش  لقن  ناشیا 
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ابلاغ و  درادن - لصا  هک  تسا  ترهش  اسب  يا  دوش - یم  عقاو  قباطم  روهـشم  بلطم  ابلاغ  تسا و  روهـشم  هعیـش  نایم  رد  هچنآ  سپ 
هفئاطلا ي خیش  شیامرف  اب  هسیاقم  فرط  يو  ءاعدا  هک  تسا  حضاو  رپ  هچ  .تسا  تاهبش  رادفرط  ءاعدا  رب  مدقم  دراد  لصا  ترهش 

شزرا يزیشپ  ردق  هب  هک  تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا  هر )  ) خیـش حیرـصت  لباقم  رد  تاهبـش  رادفرط  ياهفرح  تسین - هر )  ) یـسوط
بابرا زا  يدحا  ماش  ات  هفوک  زا  لزانم  بیترت  اما  .یلاعت  هللاءاش  نا  دیآ  یم  رگید  ناگرزب  هللا و  همحر  خیـش  تاملک  نیع  .درادـن و 

بتک رد  نارگید  تاهبـش و  رادفرط  هچنآ  دـنا و  هدرکن  حیرـصت  نآ  هب  دامتعا  دروم  خـیراوت  و  هحفـص 221 ] هربتعم [  لتاقم  بتک 
زا ینئارفسا و  فنخم و  یبا  لتقم  دننام  فلؤملا  لوهجم  هفیعـض و  هلوعجم و  بتک  زا  ذوخأم  امامت  دنا  هدرک  رکذ  اهیربنم  ظعاوم و 

( هر  ) ینابایخ ققحم  ثدـحم  هچنانچ  تسین  دامتعا  لباق  ادـبا  دـنا  هدیـشک  ناتـسکاپ  ناتـسودنه و  رد  یلایخ  ياـه  هشقن  اـهنآ  يور 
هراشا لزانم  ضعب  عئاقو  هب  بیترت  تاعارم  نودب  دعب  مرحم ص 283  همتت ي  ج 4  تسین » طوبضم  مولعم و  لزانم  بیترت  : » هدومرف
بلغا هدرک و  کسمت  لزانم  بیترت  رد  اهنآ  تایلقن  هب  اذل  داردن و  هفیعض  بتک  زا  لقن  زا  یکاب  تاهبش  رادفرط  نوچ  .تسا  هدرک 
هدومن کسمت  یلایخ  ياه  هشقن  هب  هدرک و  جرد  شباتک  رد  تسا  اهبئاصملارحب  دننام  اهیربنم  بتک  رد  هک  اهناتساد  نامه  هب  بیرق 

نبا نازحالا  ریثم  و  هر )  ) دیـس فوهل  و  هر )  ) خیـش داشرا  دننام  هربتعم  بتک  زا  لزانم  ياهناتـساد  اهنایرج و  زا  هک  یئاهنآ  یلب  تسا 
دامتعا دروم  دشاب  هدش  لقن  هر )  ) یلماع نیما  دیس  ناجشالا  جعاول  و  هر )  ) امن
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.تسا

نآ باوج  نیعبرا و  رد  ءارسا  ندماین  رب  يرون  ثدحم  مجنپ  لیلد 

هراشا

ندرب عقوم  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  دنک  تباث  دهاوخ  یم  هدرک و  رکذ  دوخ  يارب  هر )  ) يرون ثدحم  هک  مجنپ : لیلد 
رایـسب و هدـکهد ي  هب  دابآ و  ابلاغ  هدـش و  در  بلح  نیبیـصن و  لصوم و  تیرکت و  زا  هک  دـنا  هدرب  یناطلـس  هار  زا  ماش  هب  هفوک  زا 

لتقم لقن  هب  گنچ  شوخ  ياعدم  نیا  رد  تسا و  لزنم  لهچ  بیرق  هار  نآ  زا  ماش  ات  هفوک  زا  دندرک و  یم  روبع  هرومعم  ياهرهش 
قیقحت لها  ناگرزب  رئاس  و  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  هحفص 222 ] حیرـصت [  هب  لتقم  نآ  تسا و  تسد  رد  العف  هک  هدز  فنخموبا 

رایسب دوب  دوجوم  فنخموبا  لتقم  لصا  رگا  دنا  هتـسب  ییحی  نب  طول  فنخموبا  هب  غورد  هب  ار  نآ  تسا و  تاعوضوم  تایلعج و  زا 
تسین ههبش  ياج  ملـسم و  نآ  ندوب  یلعج  هدوب و  لوعجم  دنا  هدرک  مه  پاچ  القتـسم  هک  دوجوم  یلعف  لتقم  نیا  یلو  تسا  ربتعم 

رد لمأتم  رب  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  حیرصت  هب  یلو  دیامن  بهذم  لوصا  اب  قیبطت  ار  نآ  تارکنم  هتساوخ  ءاملع  زا  یـضعب  هچرگ 
یم لعج  عیشت  ملاع  نانمشد  زا  ار  اهباتک  هنوگنیا  تسا  هدیـشک  اج  یب  تمحز  درادن و  یلـصاح  فلکت  زج  هک  تسین  هدیـشوپ  نآ 

مومع دزن  لوقلا  لوبقم  هک  هعیش  ملاع  ناگرزب  ضعب  هب  دننک و  یم  رشن  دنیامن و  یم  رابخا  ضعب  هب  هک  یعـضو  سد و  دننام  دننک 
هرـس سدـق  یلیبدرا  ققحم  هب  هک  یتافیلأت  ضعب  دـننام  دـتفا  لوبقم  دریگ و  اج  مدرم  هماـع ي  بولق  رد  اـت  دـنهد  یم  تبـسن  تسا 

بتک رئاس  تایلقن  زا  تاراما  نئارق و  اب  هتساوخ  لتقم  نآ  ندوب  یلعج  هب  رارقا  اب  هر )  ) يرون ثدحم  .دنا  هداد  تبسن 
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زا ریـس  دـنک  لمأت  لقاع  نوچ  و  دـیامرف : یم  هک  نیا  ات  .دـنا  هدرب  یناطلـس  هار  زا  ار  ءارـسا  هک  دـیامن  حیحـصت  ار  نآ  لقن  لتاقم  و 
زا زور  لهچ  تدـم  رد  ءالبرک  هب  اـت  ماـش  زا  دـلب و  ود  نآ  رد  فقوت  ماـیا  لـقا  هظحـالم ي  اـب  ماـش  هب  اـجنآ  زا  هفوک و  هب  ءـالبرک 

لمأت زا  دعب  مه  نآ  دوب  تارف  یبرغ  هیرب و  زا  ریـس  هک  میئامن  ضرف  مینک و  ضامغا  میتفگ  هچنآ  زا  رگا  درمـش و  دهاوخ  تاعنتمم 
دورو مدزاود  زور  تسا  خسرف  جنپ  داتفه و  دص و  کی  میقتـسم  هحفـص 223 ] طخ [  هب  ماش  ات  هفوک  زا  هچ  تسا  لوا  ریظن  قداص 

هتفگ لابقا  رد  هچنانچ  زور  تسیب  زا  رتمک  هفوک  هب  تعجارم  ماش و  هب  دصاق  نتفر  مایا  دوش و  یم  سلجم  نآ  داقعنا  مهدزیس  هفوک 
اما و  دیامرف : یم  هدومرف و  لقن  ار  دیزی  زا  ربخ  ندیـسر  هفوک و  سبح  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندنام  نآ  زا  دعب  دوشن 
نآ قباس  كولم  هک  دوب  رتوبک  طسوت  هب  باوج  ناذیتسا و  هک  هداد  لامتحا  راحب  رازم  رب  یشاوح  رد  ءاملع  لضافا  زا  یـضعب  هچنآ 
ینب لئاوا  هیما و  ینب  رـصع  رد  هک  اریز  تسا  دساف  .دندرک  یم  تیبرت  يدـلب  هب  يدـلب  زا  [ 148  ] طخ ندرب  يدـصاق و  تهج  هب  ار 

نآ لصا  هک  فیرعت  باتک  رد  هدرک  حیرصت  يرمعلا  هللا  لضف  نب  ییحی  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  هکلب  دوبن  لوادتم  راک  نیا  سابع 
زا .دنتـشاد و  ءانتعا  وا  هب  رایـسب  نییمطاف  كولم  هدوب و  لصوم  رد  دـنیوگ  یم  یلئاسر  مامح  يدـه و  ماـمح  ار  نآ  هک  رتوبک  مسق 

لوا هک  هدرک  لقن  رهاظلادبع  نبا  نیدلا  ییحم  مئامحلا  مئامت  باتک 
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رد هام  کی  هک  تشذگ  لابقا  زا  هلمجلاب  و  ( 565  ) هنس ي رد  دوب  یکنز  نب  دومحم  نیدلارون  درک  لقن  لصوم  زا  ار  نآ  هک  كولم 
يربط ریرج  نب  دمحم  تسا و  یئاهب  لماک  رد  هچنانچ  دندوب  يرادازع  لوغـشم  زور  تفه  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دـندوب و  ماش  سبح 

رد درک  هناور  ار  ناشیا  نآ  زا  دـعب  تشادـهگن و  دوخ  هناخ ي  رد  ار  ناـشیا  زور  هد  هحفـص 224 ] دیزی [  هک  هتفگ  دوخ  خیرات  رد 
یم مولعم  نارگید  تشذگ و  هک  هر )  ) دیفم خیش  مالک  زا  هچنانچ  دندرک  یم  ریـس  بش  رد  راقو  ینأت و  مارکا و  لالجا و  تعجارم 

دوب و دهاوخ  زور  ود  تسیب و  هب  بیرق  ریـس  تدـم  دنـشاب  هدرک  ریـس  میقتـسم  طخ  نامه  رب  خـسرف  تشه  بش  ره  رد  رگا  دوش و 
ناـکدوک و ناـنز و  هلفاـق ي  نآ  يارب  صوـصخ  دـشابن  رـسیم  ریـس  جاـتحیام  رئاـس  بآ و  تلق  تهج  هب  طـخ  نآ  زا  هک  نآ  لاـح 

نآ رب  باوج  .تسا  هدروآ  لیلد  دوخ  هدـیقع ي  تابثا  يارب  هک  دوب  هر )  ) يرون ثدـحم  ياهـشیامرف  تاملک و  اجنیا  اـت  .ناـفیعض 
یمالـسا خیراوت  نوتم  رد  يدایز  دهاوش  زین  میدروآ و  دـهاوش  دـش و  هداد  شراگن  اهنامز  نآ  رد  ریـس  تعرـس  زا  هچنآ  زا  لیلد و 

اـهنامز و نآ  لولذ  زاـمج  نارتش  ریـس  تعرـس  زاـب  دـنا  هدرب  ماـش  هب  ار  ءارـسا  یناطلـس  هار  زا  هک  میئاـمن  لوبق  هچرگ  تسا  دوجوم 
هدرب ناشدوخ  بکارم  اب  ار  ءارـسا  دوش  ضرف  هچ  رگا  دندرک  یم  یط  ار  هار  نآ  تدـم  كدـنا  رد  اهدـیرب  هدـش ي  تیبرت  بکارم 

يریگ هزادنا  شیوخ  نامز  ياهرتم  اب  هدومرف و  دوخ  نامز  هب  سایق  هر )  ) يرون ثدحم  و  تسین - تباث  هچ  رگ  دنشاب -
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هک یتروص  رد  هدروآ  رامـشب  تاعنتمم  زا  هک  هدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  یتح  هدروآ  ملق  هب  ار  اهداعبتـسا  همه  نآ  اذـل  تسا و  هدرک 
هد ای  زور و  تشه  تدم  رد  دش ) لقن  يرادقم  هچنانچ   ) تسا دوجوم  يدایز  دـهاوش  تسا  هفوک  ات  ماش  زا  رتشیب  هفوک  هکم و  نایم 
زین هر )  ) ینیوزق لضاف  زا  هچنانچ  تسین  داـمتعا  هحفـص 225 ] دروم [  دنا  هدنام  هام  کی  ماش  رد  هک  نیا  دـنا و  هدرک  یم  یط  زور 

باتک بحاص  لاثما  هک  یئاهناتساد  .تسا  هدومرف  لقن  اجک  زا  ار  نآ  هرس ) سدق   ) دیـس موحرم  تسین  مولعم  دش و  لقن  هتـشذگرد 
شزرا لباق  ادبا  هدیشارت  ماش  هفوک و  نایم  هار  ضرع  لزانم  يارب  دوش  قباطم  نآ  يامسم  اب  شباتک  مسا  هتساوخ  هک  بئاصملا  رحب 

زا هدوب و  ناناوخ  هصق  كردم  یب  تایلقن  نایارـس و  هصق  زا  فلؤملا و  لوهجم  بتک  هاوفا و  زا  ذوخأم  امامت  تسین  دامتعا  دروم  و 
يرادازع ءارسا و  فقوت  تدم  هیلک ي  اعطق  دنا  هدوب  ماش  رد  زور  هد  هک  يربط  حیرصت  .تسا و  رانک  رب  یلک  هب  قیقحت  تقد و  رظن 

زور تفه  هدـنام و  دـیزی  یـصخش  رابرد  هناخ و  رد  زور  هد  هک  دوشن  لایخ  دـشاب  یم  شدارم  ار  قشمد  رد  فقوت  اـهنآ و  رد  اـهنآ 
تـالامتحا درجم  هک  تـالیخت  تاروصت و  لـیبق  نیا  زا  دـنا و  هدومن  فقوت  تعجارم  هیهت ي  يارب  مه  زور  دـنچ  هدرک و  ياردازع 

رب حیرـصت  هریغ  و  هر )  ) ینیوزق لضاف  هچنانچ  دـنا  هدرکن  فقوت  هتفه  کی  زور و  تشه  زا  رتشیب  هک  هدـش  هتفگ  هکلب  تسین  رتشیب 
تادرفتم هب  هتشون  یئاهب  لماک  بحاص  هک  دشاب  ماش  رد  فقوت  زور  هد  زا  ریغ  يرادازع  زور  تفه  تدم  .دنا و  هدرک  نآ 
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طخ اب  ریـس  .تسا و  نشور  یخیرات  يایاضق  لقن  رد  نآ  رد  لمأت  اب  هچنانچ  درک  دامتعا  ناوتن  نادـنچ  خـیراوت  لـقن  رد  باـتک  نآ 
 ] دیلپ دیزی  هک  دومرف  حیرصت  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ  تسا  هتشاد  جاتحیام  رئاس  بآ و  هب  جایتحا  هک  ماش  زا  تعجارم  رد  میقتسم 

هیهت هریغ  بآ و  زا  ار  اهنآ  جاتحیام  هیلک  اعطق  سپ  هدومن  هناور  مارکا  لالجا و  اـب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ءارـسا  هحفص 226 ]
هب هک  دـشاب  یم  یتادـعبم  اهفرح  نآ  همه ي  دـنا  هدرواین  مهارف  ار  هار  نآ  تحارتسا  مزاول  هک  هدـش  مولعم  ام  رب  اـجک  زا  دـننیب  یم 

.تفرگ رظن  رد  مه  ار  تابرقم  دیاب  لباقم  رد  یلو  دیآ  یم  نهذ 

هدوب رتوبک  هلیسوب ي  ناذیتسا  هک  لضافا  ضعب  ياعدا 

رتوبک هطـساو ي  هب  دیزی  باوج  دایز و  نبا  ناذـیتسا  هک  هدومرف : راونالاراحب  رازم  رب  یـشاوح  رد  ءاملع  لضافا  زا  یـضعب  هچنآ  اما 
عالطا اب  صاخـشا  زا  هدربمان  لضافا  یـضعب  دوش  یم  مولعم  تسا و  تسرد  نیتم و  باوص و  هب  کیدزن  رایـسب  مـالک  هدوب  رب  هماـن 
خیرات رد  تقد  زا  سپ  هچنانچ  تسا  حیحـص  شئاعدا  یلو  تسا  هدرمـش  دساف  ار  وا  ياعدم  هر )  ) يرون ثدحم  هچ  رگ  تسا  هدوب 

.دش دهاوخ  نشور 

تسین تسرد  هدومرف  يو  در  رد  يرون  ثدحم  هچنآ 

زا ار  اهنآ  دومحم  نیدلارون  ندرب  نییمطاف و  نامز  رد  لصوم )  ) رد رب  همان  رتوبک  تیبرت  زا  لبق  هک  هدرک  لایخ  هر )  ) مظعم ثدـحم 
ترـضح ناـمز  زا  رب  هماـن  رتوبک  تیبرت  هک  یتروص  رد  دـنا  هتـشادن  دوجو  اـهرتوبک  نآ  ماـش  هب  يرجه  ( 565  ) لاس رد  لـصوم ) )
نییمطاـف ناـمز  رد  لـصوم )  ) رد هیـضق  نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  مه  نآ  زا  لـبق  هکلب  هدوب و  ماـظع  ءاـیبنا  زا  مالـسلا  هیلع  ناـمیلس 

هدش و تیبرت  رتوبک  نیا  اهنآ  نامز  زا  مالـسا  رد  هک  دشاب  نیا  روظنم  رگا  دنا و  هتفرگ  دای  ناگتـشذگ  زا  زین  اهنآ  هتـشادن و  یگزات 
.دوش یم  نشور  يدوز  هب  هچنانچ  تسین  تسرد  مه  نا  هدوبن  نآ  زا  لبق 

هدیسر لامک  دحب  نامز  نآ  رد  هچنآ  هب  ایاضق  لقن  رد  ناسیون  خیرات  هجوت 

فرط هب  ناسیون  خیرات  یمومع  راکفا  بلغا  هحفـص 227 ] دسرب [  نآ  لامک  جوا  هب  ینامز  رد  هک  یلمع  هیـضق و  ره  دنامن  هتفگان 
نامز نامه  زا  دننک  یم  لایخ  دنراذگ  یم  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  اهتدم  زا  دبع  هک  راگزور  ناسیون  خیرات  هدش و  هجوتم  نارود  نآ 

.دنیامن یمن  هجوت  هدوب و  تلفغ  رد  نارود  نآ  زا  لبق  لاوحا  زا  تسا و  هدش  عورش  لمع  راک و  نآ  هب 

نوراه نامز  رد  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  روهظ 

هب ترهش  یسابع  دیشرلا  نوراه  نامز  رد  فرشا  فجن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ربق  روهظ  دوش : یم  هتفگ  لاثم  باب  زا 
هپت و يالاب  هب  يراکش  ياهگش  ندشن  کیدزن  اه و  هپت  يالاب  هب  اهوهآ  ندرب  هانپ  راکـش و  هب  نوراه  نتفر  زا  دعب  هدرک و  ادیپ  ازس 

هدرک هتوتیب  حبـص  ات  كرابم  ربق  رانک  رد  هتفر  یبش  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رهطا  ربق  هپت  يالاب  رد  هک  نوراه  ندش  علطم 
نامز هب  ار  كرابم  ربق  روهظ  تبـسن  اهریغ  باسنا و  خیرات و  بتک  رد  بلغا  اذل  .تسا  هدرک  انب  رهطا  ربق  رـس  رب  یلاع  هبق ي  دعب  و 
داجس ماما  ترضح  ار  كرابم  ربق  یقیناود  روصنم  حافس و  نامز  رد  نوراه  نارود  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دنهد  یم  دیشرلا  نوراه 
دندوب علطم  نآ  رب  هعیش  صاوخ  دندوب و  هدرک  یفرعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  هب  هیلع  هللا  مالس  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع 
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یلع نب  دواد  دش و  رتدایز  هفوک  زا  اصوصخ  رهطم  ربق  راوز  یقیناود  روصنم  نامز  رد  دندش و  یم  فرـشم  كرابم  ربق  ترایز  هب  و 
دروآ تسد  هب  كرابم  ربق  هرابرد ي  ار  رما  تقیقح  ای  درادرب  ساسا  زا  ار  رهطم  ربق  تساوخ  هدش و  علطم  نآ  رب  هفوک  یلاو  یسابع 

عقوم رد  هک  یتمارک  و 
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هیاس قودنص و  و  [ 149  ] درک نارگراک  فقوت  هب  رما  دیسر و  هحفص 228 ] دواد [  هب  ربخ  تشگ و  رهاظ  كرابم  ربق  فارطا  ندنک 
ربق يـالاب  رب  هبق ي  نوراـه  تسا و  هدوب  دوجوم  كراـبم  ربق  راـنک  رب  نوراـه  فرـشت  عقوم  هک  دومن  اـنب  رهطم  ربـق  يـالاب  رب  یناـب 

عورـش نوراه  هرود ي  زا  رهطم  ربق  ترایز  هب  راوز  موجه  نوراـه و  فرط  زا  هبق  ناـمتخاس  نوچ  درک و  ناـمتخاس  هب  رما  كراـبم 
نوراه نامز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رهطم  ربق  روهظ  تبـسن  ناسیون  خیرات  اذـل  هدیـسر و  لامک  دـح  هب  راهتـشا  رد  هدـش و 

.دنهد یم  دیشرلا 

يرمق يرجه  خیرات  عضو  رگید : لاثم 

اهخیرات رد  روهشم  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  تاولـص  ءایبنا  متاخ  ترجه  زا  هک  مالـسا  رد  يرمق  يرجه  خیرات  عضو  رگید : لاثم 
یم رکبوبا ) فرط  زا  یباصتنا  هکلب  هن  مدرم  یباـختنا  هفیلخ ي   ) باـطخ نب  رمع  ناـمز  هب  ار  نآ  عضو  تبـسن  مدرم  هاوفا  هنـسلا و  و 
مور ناریا و  دننام  کلامم  تشگ و  دایز  تاحوتف  اریز  دندرک  ادیپ  خیرات  تبث  هب  جایتحا  رایـسب  نیملـسم  يو  نامز  رد  نوچ  دـنهد 

رتدایز نآ  لامعتـسا  دش و  رتشیب  نیملـسم  روما  رد  خیرات  شراگن  هب  مربم  جایتحا  دیدرگ و  دایز  یمالـسا  تلود  تورث  دـش و  حـتف 
نامز رد  عضو  لصا  هک  تسین  روط  نآ  دوش  قیقحت  رگا  یلو  دـنا  هداد  تبـسن  رمع  نامز  هب  نیخرؤم  ار  خـیرات  عضو  اذـل  تشگ و 

تسا و هدومرف  عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هحفـص 229 ] هللا [  لوسر  دوخ  ار  يرجه  خیرات  لصا  رمع  نارود  زا  لبق  هکلب  هدش  رمع 
مزال سپ  تسین  تفگش  هنوگچیه  ياج  یلو  دهدب  خر  بجعت  شیارب  دسرب  هدنراگن  تارابع  نیا  هب  یعقوم  صاخشا  یضعب  دیاش 
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یف ساـحنلا  رفعجوبا  یکح  [ : 150  ] دیوگ یـشعلا  حبـص  رد  يدنـشقلق  دمحا  سابعلاوبا  خیـش  دیئامرف : هجوت  ریز  تالمج  هب  تسا 
یف اهمدق  و  هنیدملا - مدق  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  باهـش  نبا  یلا  هدنـسب  يور  هنا  ریرج  نب  دمحم  نع  باتکلا » هعانـص  »

ءادـتبا نا  ءاملعلا  دـنع  فورعملا  و  ساحنلا : لاق  .هرجهلا  ماع  یف  خـیراتلا  ءادـتبا  نوکیف  اذـه  یلع  .خـیراتلاب و  رما  لوـالا  عیبر  رهش 
(. ضر  ) باطخلا نب  رمع  هفالخ  یف  ناک  هرجهلاب  خیراتلا 

تسا هللا  لوسر  دوخ  رما  هب  يرجه  خیرات  عضو 

نامز رد  نوچ  یلو  هدومرف  عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  ار  یمالـسا  يرجه  خیرات  ءادـتبا  لصا  هک  دوش  یم  هظحالم 
رمع نامز  زا  هک  تسنآ  هدرک - لقن  ساحن  هچنانچ  ءاملع - نیخرؤم و  نایم  فورعم  اذل  هتشگ و  رتشیب  خیرات  طبـض  هب  جایتحا  رمع 
رمع هک  یعقوم  اذل  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  زا  خیرات  عضو  لصا  نوچ  تسا و  هدش  عورـش  يرجه  خیرات  ءادتبا 

میراذگب و ثعبم  زا  ار  خیرات  ءادـتبا  هک  دـنتفگ : یـضعب  تخادرپ  تروشم  هب  اهنآ  اب  دوش و  عضو  خـیرات  هک  درک  عمج  ار  هباحص 
ترجه زا  هک  دندومن : راهظا  یضعب  .دوش و  عضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هحفص 230 ] تافو [  زور  زا  دنتفگ : رگید  یضعب 
مالـسا تکوش  توق و  روهظ  ءادـتبا  ترجه  زا  اریز  دوش  هداد  رارق  خـیرات  ءادـتبا  هنیدـم  هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 

.دیدنسپ هدرک و  بیوصت  ار  لوق  نیا  زین  رمع  تسا و 

تسا نینمؤملاریما  دشاب  ترجه  زا  خیرات  ادبم  هک  هدننک  يراشفاپ 

هللا مالـس  نینمؤملاریما  زا  ترابع  دوش  ترجه  زا  یمالـسا  خیرات  ءادتبا  هک  لوق  نیا  هدننک ي  زاربا  هک  دوش  یم  رهاظ  خـیراوت  زا  و 
هللا لوسر  دوخ  هچنآ  فالخرب  دنا  هدرک  خیرات  ءادتبا  يارب  رگید  ياهداهنشیپ  هباحـص  زا  نارگید  رمع و  نوچ  و  [ 151  ] تسا هیلع 

زا خیرات  ءادتبا  هک  هدومرف  رمع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  تسا و  هدومرف  نییعت  خیرات  ءادـتبا  ترجه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هام یلو  هدوب  لوـالا  عیبر  هاـم  رد  هحفـص 231 ] ترجه [  هدوـمرف و  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دوـخ  هک  دوـشب  ترجه 

فرصنم و هکم  زا  عقوم  نآ  رد  جاجح  هک  نیا  يارب  دنا  هتفرگ  ءادتبا  ار  مرحم 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مارح  ياههام  زا  مرحم  زین  دندرک و  یم  تعجارم 

یناتک یحلادبع  خیش  تاملک  لقن 

خیراتلا عضو  یف  باب  دیوگ : [ 152 ( ] هیرادالا بیتارتلا   ) یمـسملا هیوبنلا ) هموکحلا  ماظن   ) بتک رد  یناتک  یحلادبع  خیـش  همالع  و 
هعانص هباتک  یف  ساحنلا  نب  رفعجوبا  یکح  نکل  باطخلا و  نب  رمع  هفالخ  یف  ثدح  هیوبنلا  هرجهلاب  خیراتلا  نا  فورعملا  .هلصاو 
باهش نبا  یلا  هدنسب  يور  هنا  ریرج  نب  دمحم  نع  سداسلا  ءزجلا  یف  یشعالا ص 240  حبص  یف  يدنشقلقلا  هنع  هاکح  باتکلا و 
ءادتبا نوکی  اذه  یلع  يدنشقلقلا و  لاق  .خیراتلاب  رما  لوالا - عیبر  رهش  یف  اهمدق  و  هنیدملا - مدق  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا 

هاور یناقرزلا  لاق  .هرجهلا  نیح  نم  بتک  خیراتلاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  رما  بهاوملا و  یف  و  ه .)  ) هرجهلا ماع  یف  خـیراتلا 
لالج ظفاحلا  لاق  دق  و  ه .)  ) ظفاحلا لاق  امک  رمع  نمز  یف  کلذ  نا  هفالخ و  روهـشملا  و  الـصفم ، يرهزلا  نع  لیلکالا  یف  مکاحلا 
خیرات یف  يدایزلا  شمحم  نب  دـمحم  رهاطوبا  رکذ  لاق  هنا  حالـصلا  نبا  نع  حامقلا  نبا  طـخب  عومجم  یف  تیار  یطویـسلا  نیدـلا 

هیلع ایلع  رما  نارجن و  يراـصنل  هحفص 232 ] باتکلا [  بتک  نیح  هرجهلاب  خرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  طورـشلا 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اذا  اذـهب  خرؤملاـف  لاـق  هرجهلا  نم  سمخل  بتک  هنا  هنع  بتک  نیح  هیف  بتکی  نا  مالـسلا 

خیرامشلا  » هامس تلق : ه .)  ) هلأسملا هذهب  [ 153  ] رصتخم لقتسم  فلؤم  یف  کلذ  یلع  مالکلا  تعبـشا  دق  لاق و  کلذ  یف  هعبت  رمع 
یلیهسلا مامالا  لاق  و  ه .)  ) ارکتبم اعبتم ال  رمع  نوکیف  تبث  ناف  يواخسلا  لاق  خیراتلا » ملع  یف 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لولح  نم  موی  لوا  یف  ناک  ابق  دجـسم  سیـسات  [ 154  ] یناثلا ءزجلا  نم  ضورلا ص 11  یف 
یلا هفاضا  اـهلک و ال  ماـیالا  لوا  سیل  هنا  ملع  دـق  و  [ ) 155  ] موی لوا  نم  : ) یلاعت هلوق  یف  هرجاـهم و  وه  يذـلا  دـلبلا  هترجه و  راد 

هحفص مهیار [  قفتاف  خیراتلا  یف  مهرواش  نیح  رمع  عم  هباحـصلا  هیلع  قفتا  ام  هحـص  هقفلا  نم  هیفف  [ . 156  ] رهاظلا ظفللا  یف  یئش 
سسا ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیف  رما  يذلا  مالـسالا و  هیف  زع  يذلا  تقولا  هنال  هرجهلا  ماع  نم  خیراتلا  نوکی  نا  [ 233

وه مویلا  کلذ  نا  موی ) لوا  نم  : ) هناحبـس هلوق  نا  مهلعفب  نالا  انمهف  لیزنتلا و  اذه  مهیأر  قفاوف  هبحی  امک  انمآ  هللادبع  دـجاسملا و 
نظلا وهف  هیالا  نم  اذـه  اوذـخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  باحـصا  ناک  ناف  نـالا  هب  خرؤن  يذـلا  خـیراتلا  ماـیا  لـلوا 

يأر و نع  مهنم  کلذ  ناک  نا  حاصفا و  تاراـشا و  نم  نآرقلا  یف  اـمب  مهمهفا  هلیوأـتب و  هللا و  باـتکب  ساـنلا  ملعا  مهف  مهماـهفاب 
ماع یلا  هفاضالاب  الا  موی  لوا  هتلعف  لئاقلا  لوق  لقعی  الذا  لعفی  نا  لبق  هتحـص  یلا  راـشا  اونوکی و  نا  لـبق  کـلذ  ملع  دـقف  داـهتجا 
نم هریغ  یلع  هلادلا  نئارقلا  مدعل  مولعملا  خیراتلا  اذه  یلا  الا  ینعملا  یف  هفاضا  انه  اه  سیل  مولعم و  خیرات  وا  مولعم  رهـش  وا  مولعم 

همالک لقن  دق  و  [ 157 ( ] ه  ) دمحلا هللا رـصبتسا و  هداؤف و  نیعب  يار  نمل  ملع  رکذا و  نمل  ربتعم  هیفف  هربدتف  لاح  هنیرق  وا  ظفل  هنیرق 
اصخلم
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هباحـصا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  لـخد  يا  موی ) لوا  نم  : ) هلوق ینعم  نا  رداـبتملا  لاـق و  اذـک  هبقع  لاـق  حـتفلا و  یف  ظـفاحلا 
نم هوردق  مهناف  نیمدـقالا  ریدـقت  نع  جورخ  فسعت و  فلکت و  مالک  یلیهـسلا  مالک  رینملا  نبا  لاق  و  هحفص 234 ] ه [ .)  ) هنیدملا

یلیهسلا مالک  تلق : ه )  ) هیالا هل  دهشت  هیبرعلا و  هیـضتقت  سیـسأت  اذه  سیـسأتلا و  هیف  عقو  موی  لوا  نم  لیق  هناکم  موی  لوا  سیـسأت 
ءارصبلا هبتک  ام  یمعالا ال  هالما  ام  عم  قحلا  يرت  فاصناب  هلمأتف  هوقوذی  مل  مهنأک  هوعشبتسا  نیذلا  جاتنتـسالا و  یلج  ذخأملا  رهاظ 

وه نمب  ملعا  کبر  و   » اهرظنا یضاقلا  هیافک  یضاقلا و  هیانع  یف  یجافخلا  نیدلاو  هلملا  باهـش  یلوملا  هب  ابجعم  هیلع  رـصتقا  اذل  و 
یف هرجهلا  كراش  نا  هافولا و  تقو  اهنود و  اهیف  مهفالتخال  هثعبلا  هدالولا و  تقو  نود  اهب  ءادتبالل  هرجهلا  تریتخا  و  الیبس .» يدها 

هماقتسا تقو  هنوکل  هب  كربتی  هناف  هرجهلا  تقو  فالخب  فسالا  نزحلا و  جیهت  نم  هنع  أشنی  امل  القع  اهب  ءادتبالا  نسحی  قافتالا ال 
.جحلا نم  سانلا  فرصنت  هیف  مرحلا و  رهشالا  دحاو  هللا  رهش  هنوکل  هریغ  نود  مرحملا  هنسلا  حاتتفال  ریتخا  مالسالا و  هلم 

تسا فیعض  دنا  هدرک  رکذ  اهأدبم  رئاس  ندادن  رارق  أدبم  هب  هک  یهوجو 

لقن دوبن  هدـئاف  زا  یلاخ  نوچ  تفای  شراـگن  دوب  هتفگ  هیوبنلا » هموکحلا  ماـظن   » باـتک رد  یناـتک  یحلادـبع  خیـش  هچنآ  اـجنیا  اـت 
خیرات هب  نداد  رارق  أدبم  هب  ترـضح  نآ  تثعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تدالو  نییعت  مدع  يارب  هک  یهوجو  یلو  دیدرگ 

یـسلجم همالع ي  هچنانچ  هکلب  .تسین  دامتعا  لباق  هفیعـض و  هوجو  دـنا  هتفگ  زین  نارگید  يو  زا  ریغ  هچناـنچ  هدرک  رکذ  یمالـسا 
رایسب تسیهوجو  هدومرف  هر ) )

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


هاـم زور و  هب  ملع  هوـالع  دـشاب و  قاـفتا  تثعب  تدـالو و  رد  نیعم  هاـم  نیعم و  زور  هب  تسین  مزـال  اریز  دراد  هحفـص 235 ] نهو [ 
یفالتخا ام  نامز  رد  درک و  یم  تیافک  تثعب  تدالو و  لاس  ندوب  نیعم  طقف  درادن و  دشاب  خیرات  ءادتبا  هک  بولطم  رد  تیلخدـم 

.تسا هدوبن  اهنآ  لاس  رد  یفالتخا  الصا  هک  دشاب  مالسا  ردص  لئاوا و  رد  هک  دسر  اجک  درادن  دوجو  تثعب  تدالو و  لاس  رد 

ترجه زا  خیرات  أدبم  نییعت  تهج  لصا 

یحو هب  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  دوـخ  نییعت  مالـسا  خـیرات  ءادـتبا  يارب  ترجه  نـییعت  تـهج  لـصا  سپ 
هچنآ .دوش و  یم  هدیمهف  یبوخ  هب  ینعم  نآ  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  نادناخ  ياه  شیامرف  زا  هچنانچ  تسا  هدومرف  نییعت  يدنوادخ 
عـضو ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  هک  دوش  تباث  ترجه  زا  یمالـسا  خـیرات  أدـبم  عضو  رگا  هتفگ : يواخس 
ءاملع زا  يواخـس  لاثما  رظن  رد  يو  مالک  نیا  .تسا  هداد  جرخ  هب  راکتبا  هراـب  نیا  رد  هک  نیا  هن  هدوب  عباـت  رمع  سپ  تسا  هدومرف 

تراهط تمـصع و  نادـناخ  زا  هدراو  راثآ  تاکرب  زا  اهنآ  نایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  نیعباـت  دزن  اـمأ  .تسا و  تنـس  لـها 
هب یحو و  روتـسد  هب  نآ  نداد  رارق  أدبم  ترجه و  زا  یمالـسا  خـیرات  عضو  لصا  هک  دوش  یم  ققحم  الماک  تباث و  روبزم  عوضوم 

.تسا هدش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  رما 

تسا نقتم  لیلد  هیداجس  هفیحص  دنس  ترابع 

لقن مالسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  عطق  روط  هب  هیداجـس  هلماک ي  هفیحـص ي  هک  تسا  ققحم  تباث و  هیماما  هعیـش ي  دزن  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  لیجنا   ) و مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  روبز   ) نآ زا  تسا و  رامـشب  تایرورـض  زا  نا  تیاور  هدـش و 

روط هب  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  یتارابع  هکراـبم  هفیحـص ي  نآ  دنـس  رد  دـنروآ  یم  ریبعت  هحفـص 236 ] ملس [ )
نآ تاکن  هب  دعب  دوش  لقن  نآ  تارابع  نیع  دیاب  دبال  سپ  هدش  یقلت  یحو  ردصم  زا  ترجه  زا  خیرات  أدبم  هک  دناسر  یم  حـضاو 

هدش و نطفتم  ما ) هتفای  عالطا  هدنراگن  هک  اجنآ  ات   ) عوضوم نیا  هب  هک  یسک  لوا  ددرگ و  هراشا 
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زا سپ  هچنانچ  دشاب  یم  ملاعلا ) ءامـسلا و   ) دلجم 14 رد  راونالاراحب  رد  هرـس ) سدق   ) یـسلجم همالع ي  زا  ترابع  هدـیدرگ  هاگآ 
دنا هدرک  رکذ  یمالـسا  خیرات  هب  ترجه  نداد  رارق  ءادبم  يارب  هک  یتادیؤم  هوجو و  دـنا و  هتفگ  خـیرات  لها  زا  موق  هچنآ  هب  هراشا 

.تسا نوهوم  فیعض و  هوجو  نآ  یمامت  دیوگ : دعب  هدومرف و  لقن 

راوگرزب نآ  تناطف  یسلجم و  همالع  شیامرف 

دقل و  [ : 158  ] دیامرف یم  هدیسر  ترجه  زا  خیرات  هب  نداد  رارق  ءادبم  يارب  حجرم  هر )  ) یـسلجم همالع ي  رظن  هب  هچنآ  نآ  زا  سپ 
هللا تاولص  هیداجـسلا  هفیرـشلا  هفیحـصلا  ربخ  یف  درو  ام  وه  هب و  نطفت  نم  لق  کلذل  اصـصخم  احجرم و  حلـصی  ربخ  یلع  ترثع 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  مالسلا  هیلع  یلع  نع  هدج  نع  هیبا  نع  ینثدح  یبا  نا  مالسلا  هیلع  قداصلا  لاق  ثیح  اهمهلا  نم  یلع 
يرقهقلا مهباـقعا  یلع  ساـنلا  نودری  هدرقلا  وزن  هربنم  یلع  نوزنی  ـالاجر  [ 159  ] هماـنم یف  يأرف  هربـنم  یلع  وه  هسعن و  هتذـخا  هلآ 

: هیالا هذهب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هاتاف  ههجو  یف  فرعی  نزحلا  اسلاج و  هحفص 237 ] ملس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوتساف 
يدـهع یلعأ  لیئربج  ای  لاق : هیما  ینب  ینعی  هیالا ) نآرقلا (  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  ساـنلل و  هنتف  ـالا  كاـنیرا  یتلا  هیؤرلا  اـنلعج  اـم  و 

سأر یلع  مالـسالا  یحر  رودـت  مث  ارـشع  کلذـب  ثبلتف  كرجاهم  نم  مالـسالا  یحر  رودـت  نکلو  ـال  لاـق : ینمز ؟ یف  نونوکی و 
نم ذوخأم  هرجهلا  نم  خـیراتلا  ءادـبم  لعج  نا  یلع  لدـیف  .ربخلا  رخآ  یلا  ....اسمخ  کلذـب  ثبلتف  كرجاهم  نم  نیثـالث  سمخ و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نا  يور  ام  دـیؤی  اذـه  يوبنلا و  ربخلا  یلا  بوسنم  يوامـسلا و  یحولا  یلا  دنتـسم  مالـسلا و  هیلع  لیئربج 
راشا
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مالـسالا و هبلغ  روهظ  ءادـبم  اهنا  نم  رکذ  اـم  نوکت  نا  نکمی  کـلذ  یف  هیعقاولا  هلعلا  مهریحت و  دـنع  رمع  نمز  یف  کلذـب  مهیلع 
نیدلادعاوق سیسأت  نم  هرجهلا  دعب  يرجام  رئاس  نیکرشملا و  رـسا  نم  نینمؤملا  صلخت  نیدلا و  عئارـش  روهظ  حتتفم  نمیلـسملا و 

بناج نم  هک  تسا  حیرـص  كرجاهم » نم  : » هتفگ زاب  دـعب  وت  ترجه  زا  ینعی  كرجاـهم » نم  : » هتفگ ع )  ) لـیئربج هک  نیا  .نیبملا 
نیا رب  هرـس ) سدـق   ) یـسلجم همـالع ي  تناـطف  دوشب و  یمالـسا  خـیرات  ءادـبم  ص )  ) هللا لوسر  ترجه  هک  هدوـب  ررقم  یلاـعت  هللا 

لـصا هک  تسا  تباث  هیماما  هعیـش ي  ام  دزن  سپ  .دیامن  یم  راوگرزب  نآ  عالطا  هطاحا و  زا  فشک  تسا و  هدـنزرا  رایـسب  عوضوم ،
نآ زا  ناـشدوخ  روما  هحفـص 238 ] رد [  دیاب  نیملـسم  تسا و  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  ترجه  زا  یمالـسا  خـیرات  ءادـبم  رازگ  ناینب 

يدالیم خیرات  هدرک و  اهر  ار  دوخ  ص )  ) ربمغیپ خیرات  رامعتـسا  ذوفن  رثا  رد  هک  نیا  هن  دنراد  لومعم  ار  نآ  دنیامن و  تیعبت  خیرات 
ار یبرع  یمالسا  دالب  بلغا  العف  تسا  یتریغ  یب  یتیمها و  یب  یهز  هک  دنیامن  یمـسر  لومعم و  ناشدوخ  کلامم  رد  ار  یحیـسم 
دـننک و یم  لامعتـسا  ار  نآ  تسا و  يدالیم  خـیرات  ناشدوخ  یلم  هکلب  یتلود و  تابتاکم  یمـسر و  ياـه  هماـن  رد  یمـسر  خـیرات 

دنا هدرک  لومعم  تیلهاج  نامز  هدوسرف ي  هنهک و  ياهمان  اب  ار  یـسمش  خـیرات  هچ  رگ  ناریا  رد  تسا و  رامعتـسا  ذوفن  زا  فشاـک 
نآ هب  داد و  رارق  لمع  ماقم  رد  دامتعا  دروم  ار  نآ  ناوتن  ینید  روما  رد  اما  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترجه  زا  زاب  یلو 

بابرا دزن  دنیامن  عضو  يرگید  موهوم  خیرات  رگا  هچنانچ  دومن  لمع 
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داتسا زا  نآ  رب  مدوخ  تاقیلعت  يوأملا و  هنج  رد  لبق  لاس  دنچ  رد  عوضوم  نیا  هب  عجار  و  درادن - یحیحـص  أدبم  یـشزرا و  شناد 
[ . 160  ] دوش عوجر  اجنآ  هب  هتفای  شراگن  یبلاطم  بناجنیا  ملق  هب  و  هرس ) سدق   ) ءاطغلا فشاک  هللااهیآ  ام 

تسا خیرات  نیرت  حیحص  يرجه  خیرات 

رد العف  هک  يدالیم  خیرات  اما  تسا  رـشب  نایم  رد  خیرات  نیرت  حیحـص  نشور و  مولعم و  شأدبم  يرجه  خیرات  هک  دـنامن  هتفگان  و 
هحفص [ . ] 161  ] تسین تسرد  و  هحفص 239 ] مولعم [  ریغ  شأدبم  هدوبن و  حیحص  خیرات  تسا  لومعم  یلعف  ياهاسیلک  عابتا  نایم 

[240

تسا هللا  لوسر  دوخ  خیرات  عضاو  هک  یلئالد  زا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  زا  خـیرات  عضو  لصأ  هک  ددرگ  یم  حـضاو  اهنآ  زا  هک  یتاراـما  لـئالد و  و  [ 162  ] نئارق زا 
ربمغیپ اهنآ  رد  هدـش و  لـقن  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  زا  هک  تسیراـبخا  ضعب  زا  تراـبع  دـش : رکذ  هک  نئارق  نآ  رب  هوـالع  هدوب  ملس 

زا سپ  ع )  ) نیـسح تدـنزرف  تداهـش  هک  دـنک  یم  ضرع  لـیئربج  اـی  تسا  لاـس  لوا  مرحم  لوا  هک  هدوـمرف  حیرـصت  ص )  ) مرکا
هداد شراگن  ص )  ) هللا لوسر  فرط  زا  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  هک  اهدهع  اه و  همان  خیرات  ای  دـش  دـهاوخ  وت  ترجه  زا  لاس  تصش 

رد هرس  سدق  ینسح  سوواط  نبا  نیدلا  یـضر  دیـس  مظعا  لجأ  دیـس  هحفـص 241 ] .هدومرف [  موقرم  ار  يرجه  خـیرات  اـهنآ  رد  و 
لوسر نع  هدانساب  هباتک  یف  يرتشالا  مساقلا  یبا  نب  دراقلادبع  اهاور  مرحملا  نم  هلیل  لوا  يرخا  هالص  [ : 163  ] هدومرف لابقا  باتک 

هللا وه  لق  دـمحلا و  هروس  اهیف  ءرقی  نیتعکر  اـهیف  یلـص  نم  هنم  هلیل  لوا  یه  هلیل و  مرحملا  یف  نا  لاـق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
نم اظوفحم  لازی  هتنـس و ال  ریخلا  یلع  مودـی  [ 164  ] نمک وهف  هنـسلا » نم  موی  لوا  وه  و   » اهتحیبص ماص  درم و  رـشع  يدـحا  دـحأ 

« هنسلا نم  موی  لوا  وه  و  : » هدومرف هک  نیا  ه .)  ) هنجلا یلا  راص  کلذ  لبق  تام  ناف  لباق  یلا  هنسلا 
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هداد رارق  مرحم  لوا  زا  ار  يرجه  لاـس  لوا  ص )  ) هللا لوسر  دوـخ  هک  تسا  حیرـص  .تسا  لاـس  زور  لوا  مرحم  هاـم  لوا  زور  ینعی 
مرحم هام  زا  زین  شلوا  دوش و  هتفرگ  ترجه  زا  دـیاب  خـیرات  ءادـبم  هک  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  رمع  ناـمز  رد  تسا و 

یمالـسا ماکحا  زا  يدایز  ماکحا  هب  هچنانچ  دنهد  رییغت  ار  نآ  وا  لاثما  رمع و  هتـشاذگن  هک  هدوب  ص )  ) هللا لوسر  هب  اعبت  دشاب  دیاب 
هتخاس و اراکشآ  ار  نآ  هدوب  قح  هک  ار  یمکح  ای  هدش و  عنام  ع )  ) نینمؤملاریما دنهد و  رییغت  دنتساوخ  یم  ص )  ) هللا لوسر  زا  دعب 
هحفـص 242] هراشا [  بلطم  نیا  هب  زین  رگید  دروم  رد  دیآ و  لمع  هب  دایز  تاقیقحت  شفارطا  رد  دیاب  هک  تسا  یمهم  عوضوم  نیا 

تیاور مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قیرط  هب  دوخ  دنس  هب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  سوواط  نبا  نیدلا  یضر  لجا  دیس  [ . 165  ] تسا هدش 
: تارم ثالث  ءاعدـلا  اذـهب  اعد  هیدـی و  عفر  غرف  اذاف  نیتعکر  مرحملا  نم  موی  لوا  یلـصی  ص )  ) هللا لوسر  ناک  لاـق  [ : 166  ] هدرک

مرحم هام  لوا  هک  تسا  حیرص  فیرـش  ياعد  نیا  رد  ص )  ) هللا لوسر  شیامرف  .خلا  ...هدیدج  هنـس  هذه  میدقلا و  هل  الا  تنأ  مهللا 
نا رامـضملا  باتک  یف  تمدق  دق  لیق : ناف  [ : 167  ] هدومرف رخآ  ات  نآ  لقن  زا  دعب  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  اذـل  تسا و  دـیدج  لاس 
لوا ناضمر  رهش  نوکی  نا  لمتحی  هنا  انمدق  دق  لوقاف : .مرحملا  هنـسلا  لوا  نا  ءآعدلا  اذه  یف  ترکذ  دق  ناضمر و  رهـش  هنـسلا  لوا 

سالا ریبدت  خیراوتلا و  تالماعملاب و  صتخی  امیف  هنس  لوا  مرحملا  تاقوالا و  حیجرت  تادابعلاب و  صتخی  امیف  هنس 
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هک تسا  حیرص  فیرش  ياعد  نیا  هک  دوش : هتفگ  رگا  تسا  نیا  هر )  ) دیـس شیامرف  لصاح  هحفص 243 ] [ . ] 168  ] تاثداحلا یف 
كرابم هام  لاـس  لوا  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  .تسا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  لاـس  لوا  هک  دـیا : هتفگ  تسا و  مرحم  هاـم  لاـس  لوا 

ریبدـت تالماعم و  خـیرات و  هب  تبـسن  تسا  لاس  لوا  مرحم  هام  تسا و  تدابع  تهج  زا  لاس  لوا  ناضمر  هاـم  ینعی  تسا  ناـضمر 
مالسا نیدناعم  زا  یضعب  هک  نیا  سپ  یحوی ) یحو  الا  وه  نا   ) تسا هدش  ذخا  یحو  ءدبم  زا  تسا و  یمالسا  خیرات  هک  مدرم  روما 

هداد رارق  مرحم  هام  لوا  ار  نآ  لوا  هدرک و  نییعت  رمع  ار  يرجه  خـیرات  هک  دوش  یم  يراج  نیرـصاق  ضعب  ناـبز  هب  هدرک و  مهوت 
هللا لوسر  دوخ  هک  تسا  نیا  زا  تلفغ  مالک  نیا  دیامن  یلمع  ءایحا و  مالسا  رد  ار  تیلهاج  هرود ي  تاداع  داقحا و  ضعب  هتساوخ 
سپ .تسا  دیدج  لاس  لوا  مرحم  لوا  ایادخ  دیامرف : یم  زین  ءاعد  رد  یتح  تسا  هداد  رارق  مرحم  هام  لوا  زا  ار  يرجه  خیرات  (ص )

زا یشان  ندرک  تیلهاج  نامز  تاداع  اب  بوشم  ار  یمالسا  يرجه  خیرات  عضو  تبـسن  هنالهاج و  تامهوت  هنوگ  نآ  هک  دش  مولعم 
نونف هحفـص 244 ] رابخالا و [  نویع  باـتک  رد  یـشرق  نیدـلادامع  سیردا  قلطم  یعاد  .تسا  هدـننک  مهوت  دوخ  هنیرید ي  داـقحا 

هللا یلص  هللا  لوسر  یلع  ع )  ) نیـسحلا لخد  لاق : هنا  ع )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  فیرط  نب  دعـس  نع  و  دیوگ : [ 169  ] راثالا
نیتس سأر  یلع  کتمأ  هلتقت  اذه  کنبا  دمحم ، ای  لاقف : ع )  ) لیئربج هاتأف  .هنطب  یلع  هعضوف  ریغص  مالغ  وه  ملس و  هلآ و  هیلع و 
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هللا لوسر  هب  لیئربج  رابخا  اـب  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  هک  تسا  حیرـص  ربخ  .اـهیلع  لـتقی  یتلا  هبرتلا  هارأ  مث  .کـترجه  نم  هنس 
نداد ربخ  زا  هدـیدرگ و  عقاو  لاس 61  ءاروشاع  زور  مرحم  هام  مهد  رد  دـش و  دـهاوخ  عقاو  ترجه  زا  لاـس  تصـش  زا  دـعب  (ص )

دایز تاملک  رد  نآ  رئاـظن  هچناـنچ  دوش  یم  عقاو  تاـملک  هنوگنیا  رد  هک  تسا  هحماـسم  باـب  زا  تسا  هداـیز  زور  هد  هک  لـیئربج 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياهدهع  بیتاکم و  ضعب  رد  ندرک  لاکـشا  هک  دوش  یم  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  .تسا و 
دوخ ار  يرجه  خیرات  هک  تسنآ  زا  تلفغ  تسا و  هجو  یب  تسا  رمع  نامز  زا  خیرات  عضو  هدش و  هتشون  يرجه  خیرات  اهنآ  رد  هک 

هحفص 245] دیرخ [  هرابرد ي  [ 170  ] ناهبصا رابخا  رکذ  باتک  رد  یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  .تسا  هدومرف  نییعت  ص )  ) هللا لوسر 
و : ) هدومرف موقرم  شرخآ  رد  تسا  هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  بوتکم  نآ  بتاک  هک  يدوهیلا  لهشالا  نب  نامثع  زا  یسراف  ناملس 
و ملـس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هللادـبع » نب  دـمحم   » رجاـهم یلوـالا  يداـمج  یف  نینثـالا  موی  بلاـط  یبا  نب  یلع  بتک 

مدرم هب  وا  بقع  و  خورف » ذادـنبام   » ماـن هب  هللا  همحر  ناملـس  ردارب  قح  رد  ص )  ) هللا لوسر  هک  همانـشرافس ي  دـهع و  رد  نینچمه 
هللا لوسر  رمأب  بلاط  یبا  نب  یلع  بتک  و  هدومرف : موقرم  شرخآ  رد  تسا  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  نآ  بتاک  هدومرف و  هیـصوت 

تاهج ضعب  زا  ض )  ) ناملس ردارب  همانشرافس ي  دننام  ياه  همان  نیا  زا  یضعب  رگا  [ . 171  ] هرجهلا نم  عست  هنس  بجر  یف  (ص )
زا یلو  هدرک  هراشا  لوسرلا » بیتاکم   » باتک رد  هچنانچ  دوش  عقاو  لاکشا  دروم 
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هب نآ  ترهـش  هدومرف و  نییعت  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  ار  يرجه  خـیرات  نوچ  تسین  لاکـشا  دروـم  اـهنآ  رد  نتـشاگن  خـیرات  تهج 
یبا نب  یلع  بتک  و  دـیوگ : شرخآ  رد  انقم »  » هدـهاعم ي رد  هچناـنچ  .تسا  هدـش  رمع  ناـمز  زا  خـیرات  هب  جاـیتحا  یتداـیز  تهج 

نم تضم  سمخ  هنـس  ناضمر  نم  هحفـص 246 ] تلخ [  لایل  ثلاـثل  هعمجلا  موی  اـفرح  اـفرح  هیلع  یلمی  هللا  لوسر  هطخب و  بلاـط 
دنا هدرک  رکذ  نآ  لاـعتفا  يارب  یتاراـما  تسا و  فـالتخا  بذـک و  عوـضوم و  روکذـم  هدـهاعم ي  دـنیوگ  [ . 172  ] خـلا ...هرجهلا 
نم سمخلاب  خرا  باتکلا  اذه  لوالا : دـیوگ : هدرک و  رکذ  نآ  ندوب  قالتخا  بذـک و  هب  هجو  راهچ  لوسرلا » بیتاکم   » رد هچنانچ 

: دـیوگ یقرواپ  رد  و  [ . 173  ] نیققحملا لـج  لـقن  یلع  ع )  ) یلع نم  هراـشاب  رمع  نمز  یف  ناـک  هرجهلا  نم  خـیراتلا  نا  عم  هرجهلا 
یبوقعیلا ج 2 ص ص 252 و  فارشالا - هیبنتلا و  یف  امک  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  هراشاب  رمع  نمز  یف  هرجهلا  نم  خیراتلا  ناک  لوقا :

امک لاکشالا  دری  اذه  یلعف  رـشع  هسداسلا  هنـسلا  ثداوح  رخآ  یف  لـماکلا ج 2 ص 202  و  [ 174  ] ءافلخلا ص 89 خـیرات  123 و 
عقو امک  اریـشم  نوکی  نا  لبق  هب  الماع  نوکی  نا  نم  عنامالف  کلذـب  ریـشملا  وه  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  لاقی : نا  نکمی  نکلو  .انرکذ 

ص)  ) لوسرلا نمز  یف  ناک  هرجهلا  نم  خیراتلا  نا  لاق : نم  رظن  کلذ  یلا  هحفص 247 ] لعل [  اضیا و  هیتالا  بتکلا  ضعب  یف  کلذ 
.یهتنا فارشالا ص 252 - هیبنتلا و  یف  امک 

يدوعسم تاملک  رد  قیقحت 

« هیرصعلا هبتکم  رشان «  هدش و  پاچ  رصم  رد  لاس 1357 ق  رد  هک  فارشالا  هیبنتلا و  باتک  رد  يدوعسم 
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لاق دیوگ : رد ص 252  [ 175  ] دشاب یلهاج  نیبصعتم  نالهاان و  فرط  زا  یگدروخ  تسد  فیرحت و  زا  نمیا  رگا  تسا  دادـغب  رد 
نا بالک  نب  هرهز  نب  ثراحلا  نب  هللادبع  نب  باهـش  نب  هللادبع  نب  هللادـیبع  نب  ملـسم  نب  دـمحم  يرهزلا  يور  دـق  و  يدوعـسملا :
رمع هب  خیرات  عضو  تبسن  ترهش  ار  هر )  ) يدوعسم نهذ  دعب  .خیراتلاب  رمأ  ارجاهم  هنیدملا  مدق  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هعقاو ي نامز  نآ  رد  هک  ینامز  هب  تسا  یخیرات  عئاقو  نداد  تبسن  ناش  هیور  دراد و  ازس  هب  راهتـشا  ناسیون  خیرات  نایم  هک  هتفرگ 
ربخ اذه  و  هتفگ : اذـل  هدز و  نیخرؤم  نایم  ترهـش  هب  گنچ  هتخاس و  بویعم  هتـساوخ  ار  يرهز  حیحـص  لقن  هدرک و  ادـیپ  ترهش 

سیل ناک  ذا  هحفص 248 ] هیلع [  قفتملا  وه  الوأ  هانیکح  ام  لیـسارملا و  لوبق  يری  نم ال  دنع  نم  لسرم  داحالا و  ثیح  نم  بنتجم 
هراشا تسا  یقافتا  میدرک  تیاکح  الوا  هچنآ  دـیوگ  هک  دوخ  لوق  هب  .کلذ و  هیفیک  لـقن  ـال  هب و  خرأ  مولعم  تقو  ربخلا  اذـه  یف 

تقو اهل  فرعی  مل  همایأ  یف  تثدـح  رومال  خـیرأتلا  یف  سانلا  رواـش  رمع  ناـک  و  هتفگ : هحفـص 252  نامه  رد  ـالبق  هچنآ  هب  هدرک 
یلـص یبنلا  هرجهب  خرؤی  نأ  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیلع  راشاف  اهریغ  مجاعالا و  خـیراوت  یف  بطخلا  لاط  لوقلا و  مهنم  رثکف  هب  خرؤت 

یلا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مدقم  لبق  کلذ  مرحملا و  نم  خـیرأتلا  اولعجف  كرـشلا  ضرا  هکرت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
ناک و  هنسلا » لوا   » نم خیراتلاب  اوئدتبی  نأ  اوبحأ  مهنال  اموی  رشع  ینثا  نیرهشب و  هنیدملا 
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ص)  ) هللا لوسر  هتفگ : هک  يرهز  ربخ  زا  هر )  ) يدوعـسم ندـیزرو  بانتجا  .کلذ  یف  سانلا  عزاـنتی  ( 18 وأ (  ( 17  ) هنس یف  کلذ 
رگید رابخا  نئارق و  زا  هچنآ  زا  یلو  تسا  نآ  ندوب  دحاو  ربخ  تهج  هب  الوا  درک  خیرات  هب  رمأ  دش  امرف  فیرشت  هنیدم  هب  هک  یتقو 

هب دـنک  یم  در  ار  يرهز  ربخ  ایناث  .ددرگ و  یم  نانئمطا  قوثو و  دروم  دوش و  یم  یجراخ  نئارق  هب  فوفحم  يرهز  ربخ  دـش  لـقن 
عوضوم هک  دوش : یم  هتفگ  يدوعـسم  لاکـشا  نیا  لباقم  رد  هدـش  فذـح  ربخ  دنـس  رد  طئاسو  ینعی  تسا  لسرم  ربخ  نآ  هک  نیا 

هحفص بتک [  باتک و  نآ  رد  يدوعسم  دوخ  تایلقن  بلغا  هچنانچ  تسا  تالـسرم  خیراوت  تایلقن  بلغا  تسا و  یخیرات  رما  کی 
دننام رگا  هک  تسا  رحاس ) یـش ء   ) يرـصم ناگرزب  زا  یکی  شیامرف  هب  دنـس  اب  خیرات  لقن  تسا و  لیـسارم  لیبق  زا  شرگید  [ 249

شرهاظ تروص  هب  ناسنا  هک  تسا  رحـس  دننام  هدش و  هتفیرف  ناسنا  دشاب  دنـس  اب  خـیرات  لقن  یناغأ  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  تایلقن 
یم تیافک  دش  قوثو  دروم  یجراخ  نئارق  زا  هک  یتروص  رد  تسا  خیراوت  رئاس  لیبق  زا  يرهز  لقن  .دـیامن  دامتعا  دروخب و  بیرف 

رد .تسا  هدرکن  لقن  ار  خـیرات  عضو  هب  ص )  ) هللا لوسر  رما  تیفیک  يرهز  هک  هتفگ : اثلاث  .درادـن و  دنـس  اـب  لـقن  هب  جاـیتحا  دـنک 
هب شدورو  لوا  زا  دیاب  یمالسا  خیرات  أدبم  هدومرف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوش : یم  هتفگ  شلاکـشا  نیا  باوج 
رد نیخرؤم  امـش  هوـالع  دـیامن و  لـقن  يرهز  هک  درادـن  مزـال  ار  یتیفیک  رما  نیا  رگید  هدومرف  عوضوم  نیا  هب  رما  دـشاب و  هنیدـم 

يرایسب
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زا یکی  دیا  هدرک  یـشوپ  مشچ  یخیرات  تاعوضوم  تایئزج  لیـصفت و  شراگن  زا  هدرک و  ءافتکا  یئوگ  لامجاب  خیرات  يایاضق  زا 
رما هیضق ي  و  دیا ، هدرکن  لقن  هک  دشاب  یم  خیرات  عضو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  تیفیک  لیصفت  مه  دراوم  نآ 

هب ار  عوضوم  نیا  ص )  ) هللا لوسر  تسا  نکمم  تسا و  هتفرگن  مزال  ار  یلیـصفت  دشاب  خیرات  أدـبم  ترـضح  نآ  ترجه  هک  نیا  هب 
هحفص دشاب [  ترجه  زا  نآ  أدبم  دیاب  خیرات  عضو  عوضوم  رد  هک  ترضح  نآ  هب  هدرک  رما  هدومرف و  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما 

هدومرف و یلمع  مه  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  هچنانچ  دنـشاب  هتفرگ  نارگید  خیراوت  زا  ای  رگید و  تقو  ار  أدـبم  دراذـگن  و  [ 250
نأ اوـبحأ  مهنـال  : » هتفگ هک  تسوا  لوـق  زا  تراـبع  تسا  هر )  ) يدوعـسم تراـبع  رد  هک  هتکن ي  یلو  .تـسا  هدوـمرف  یهن  ار  رمع 

دنتـساوخ ینعی  تسا  هدرک  رکذ  ار  ترابع  نیا  مرحم  لوا  زا  يرجه  خیرات  نداد  رارق  أدبم  يارب  هک  هنـسلا » لوا  نم  خیراتلاب  اؤدتبی 
هک دنتـشاد  تسود  نوچ  تسا  زور  هد  هام و  ود  هنیدـم  هب  ص )  ) هللا لوسر  ندـمآ  زا  لـبق  نآ  دـنهد و  رارق  مرحم  هاـم  زا  ار  خـیرات 
هک يرما  اب  هراشا  رگا  .هدیدج  هنس  هذه  ...مهللا و  دومرف : هک  ص )  ) هللا لوسر  لوق  زا  تشذگ  .هنـس و  لوا  زا  خیرات  هب  دننک  ءادتبا 

میرک نآرق  ار  يرمق  ياه  هام  هچنانچ  هدومرف  قیدـصت  ار  نآ  ص )  ) هللا لوسر  هک  تسین  کش  ياج  دـشاب  هدوب  تیلهاج  ناـمز  رد 
و [ . 176  ] هللا باتک  یف  ارهش  رشع  انثا  هللادنع  روهشلا  هدع  نا  هدومرف : تسا و  هداد  رارق  اهنآ  اب  ار  یمالسا  روهش  هدومرف و  قیدصت 

رد هک  هتفگ : يدوعسم 
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حـضاو تفای  شراگن  اجنیا  ات  هک  یتاـنایب  زا  شباوج  تسین ، دوش  نییعت  خـیرات  تقو  نآ  اـب  هک  نیا  يارب  یمولعم  تقو  يرهز  ربخ 
رد هچناـنچ  هنیدـم  هب  تـسا  ص )  ) هللا لوـسر  هحفــص 251 ] دورو [  زور  لوا  زا  خـیرات  تـقو  لوا  هـک  تـشگ  نـشور  اریز  تـسا 

یمن ررـض  ندیـشک  بقع  ابیرقت  زور  هد  هام و  ود  تشذـگ و  موی » لوا  نم   » هفیرـش هیآ ي  هرابرد ي  نارگید  یلیهـس و  تاـقیقحت 
مرحم هام  رد  هنیدـم  هب  ص )  ) هللا لوسر  دورو  خـیراوت  ضعب  هب  رظن  تسا  نکمم  دـشاب و  ینیقی  لوالا  عیبر  رد  ترجه  رگا  دـناسر 

دش هدیمهف  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  ياهـشیامرف  زا  یلو  [ 177  ] تسا هدومرف  رایتخا  ار  لوق  نیا  لاقملا  حـیقنت  بحاص  هچنانچ  دـشاب 
هدومرف يراشفاپ  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  اذـل  تسا و  هداد  رارق  شیوخ  هکرابم ي  ترجه  خـیرات  لوا  ار  مرحم  هام  شدوخ  هک 

بـسح رب  شدامتعا  هدـمع  هر )  ) يدوعـسم خرؤم  رظن  رد  سپ  .دـنامب  رارقرب  هدومرف  نییعت  شدوخ  ص )  ) هللا لوسر  هچنآ  دـیاب  هک 
هناقیمع قیقحت  يور  زا  یـسرروغاب و  ار  بلطم  هک  نیا  نودـب  تسا  ناسیون  خـیرات  نایم  ترهـش  ناـمه  هب  شیوخ  یخرؤم  قاذـم 

یحو دوش و  هداد  رارق  خیرات  هک  هدومرف  رمأ  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  هک  يرجه  خـیرات  أدـبم  ندـش  نشور  زا  .دـشاب و  هداد  شراگن 
همالع ي هیلع و  هللا  مالـس  قداص  ماما  ترـضح  زا  هدومرف  تیاور  رابخالا  یناعم  رد  هر )  ) قودـص خیـش  هک  یثیدـح  ياـنعم  تسا ،

هیما ینب  زا  هک  هقداـنز  زا  یکی  باوج  هحفـص 252 ] رد [  ثیدح  نآ  رد  هدومرف و  لقن  [ 178  ] راونالاراحب رد  ار  نآ  هر )  ) یـسلجم
هدرک هیما  ینب  تلود  ضارقنا  هب  هراشا  هدومرف و  ریسفت  ع )  ) ماما ار  صملا ) هفیرش ي (  هیآ ي  ینآرق  هعطقم ي  فورح  زا  هدوب 
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ءاـنتبا تسا  دـیعب  هدومرف  دـیآ و  یمن  تسرد  يرجه  خـیرات  اـب  هک  هدوـمرف  ثیدـح  نآ  حرـش  ناـیب  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع ي  و 
سپ تسا - هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  زا  رخأتم  يرجه  خـیرات  ثودـح  نوچ  دـشاب  يرجه  خـیرات  هب  ع )  ) ماما شیاـمرف 

تـصش دـجبأ »  » فورح رد  داص » فرح «  هبراغم »  » حالطـصا رد  هدومرف  هچنآ  هب  انب  ربخ - نآ  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع ي  لاکـشا 
هب ع )  ) ماما شیامرف  ءانتبا  دنام و  یمن  ههبـش  ياج  هدش و  لح  دوش - یم  ه  ( 131  ) هنس ي هیما  ینب  ضارقنا  لاس  تسین  دون  تسا و 

ینب ضارقنا  يرجه و  خیرات  هب  هراشا  صملا ) : ) هیآ ي تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  زا  يرجه  خـیرات 
.تسا هیمأ 

رب همان  رتوبک  ياهمان  زا 

اعون دسر  یم  لامک  دح  هب  راهتشا  رد  دنک و  یم  ازـس  هب  ترهـش  ینامز  رد  هک  یعوضوم  ددرگ  یم  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا  سپ 
رد دـنوش و  یمن  لماک  یـسررب  قیقحت و  ددـص  رد  دـنهد و  یم  تبـسن  نامز  نآ  هب  دـنناد و  یم  تقو  نآ  زا  ار  نآ  ناسیون  خـیرات 

ار هیور  نـیمه  ه  ( 565  ) لاس رد  لصوم  زا  اهنآ  لقن  نییمطاـف و  ناـمز  هب  نآ  تیبرت  تبـسن  رب و  هماـن  نارتوبک  زا  هدافتـسا  عوضوم 
رد يدنشقلق  .دنا  هدرک  هدافتسا  نارتوبک  زا  زین  مالسا  رد  خیرات  نآ  زا  لبق  الا  دنا و  هتفرگ  شیپ  ار  راتفر  نآ  ذاختا و  ناسیون  خیرات 

هزادنا ي هب  ادعب  هدش و  یم  هدافتسا  نارتوبک  نآ  زا  یسابع  هفیلخ ي  موس  يدهم  نامز  رد  هک  هدرک  حیرـصت  [ 179  ] یشعالا حبص 
تمیق هب  اهنا  عاونا  زا  یـضعب  مخت  هدیـسر و  رانید  رازه  کی  هب  رانید و  دصتفه  هب  یکی  هتفر  الاب  اهرتوبک  هحفص 253 ] نآ [  ياهب 

دیرخ و فازگ 
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نارتوبک .دنا  هتخادرپ  رتافد  فیلأت  هب  هراب  نیا  رد  دنتـشاد و  یم  ظوفحم  برع  باسنا  لثم  ار  نارتوبک  باسنا  .تسا و  هدش  شورف 
هدـش هتفرگ  ینانوی  نویکاتب »  » زا هک  دـنا  هدومن  يرازگ  مان  زین  هقاطب »  » رتوبک يدراوم  رد  دـنوش و  یم  هدـیمان  يدـه )  ) مان هب  ربمایپ 

کچوک ياه  همان  هک  دنا  هداهن  رظن  نآ  زا  رتوبک  رب  ار  مان  نیا  ذغاک ، كزان  رایسب  هعطق ي  يور  رب  تسیا  هتـشون  ینعم  هب  تسا و 
دنا هدرک  یم  همان  قرو  لمح  هک  نارتوبک  عون  نیا  رب  راب  نیتسخن  یبرع  رد  ءاقرو »  » مان هک  دنراد  هدـیقع  یـضعب  دـنک  یم  لمح  ار 

خیرات رد  اه  همان  ندیناسر  يارب  نارتوبک  مادختـسا  .دنراد  رایـسب  ترهـش  ندیرپ  زیت  هب  نارتوبک  زا  هتـسد  نیا  تسا و  هدـش  قالطا 
دوس هار  نیا  رد  رتوبک  زا  راـب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  حون  تسا  هدـمآ  تاروت  رد  هک  ناـنچ  تسا  هنیرید  رایـسب  يراـک 

یتاراشا زین  لیئارسا  ینب  خیرات  رد  دومن  هدافتسا  نارتوبک  زا  هژیو  هب  ناگدنرپ  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  وا  زا  سپ  تسج و 
هحفـص 254] [ . ] 180  ] دوش عوجر  اهنآ  ناتـساد  هب  تسا  هدمآ  دـنا  هتـشاد  رذـگهر  نیا  رد  نارتوبک  هک  یئاه  شـشوک  هرابرد ي 

مهیلع ماظع  ناربمایپ  زا  سپ  .دـیاشن و  ار  داـمتعا  هدـش و  فیرحت  ياـه  هصق  تایلیئارـسا و  زا  اـهنآ  ياهناتـساد  دـنامن  هتفگاـن  یلو 
نارتوبک شرورپ  مسر  هار و  زین  نانوی  مدرم  دندوب  نایناریا  دنتسج  دوس  اه  همان  نداتسرف  يارب  رتوبک  زا  هک  یمدرم  نیتسخن  مالـسلا 

رب همان  نارتوبک  زا  گنج  نامز  رد  هک  نیا  دـش و  هاگآ  یبتک  طباور  رد  نارتوبک  تیمهارپ  شقن  هب  زین  ندـمتم  ناهج  دـنتخومآ  ار 
گنج رابخا  ندیناسر  رد  ار  نارتوبک  شقن  هک  خرؤم  سوینیلب )  ) نهک رایسب  راگزور  رد  اریز  دوبن  يا  هزات  راک  دندرک  یم  هدافتسا 

ساسحا
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[ . 181  ] دراد یتاملک  دوب  هدرک 

دندرک هدافتسا  گنج  رد  نارتوبک  زا  هک  یناسک  نیتسخن 

رد انیروم )  ) هرـصاحم ي ماگنه  سوینوتنآ ) هک (  اجنآ  دندوب  نایمور  دندرک  مادختـسا  ار  نارتوبک  گنج  رد  هک  یناسک  نیتسخن  و 
همان خساپ  وا  دوب و  هدش  هتخیوآ  يرتوبک  ندرگ  رب  هک  داتـسرف  يا  همان  شیوخ  تموکح  سیئر  هب  هحفص 255 ] .ق م [  ( 43  ) لاس

نادرونایرد هژیو  هب  تسا  هدوب  موسرم  راک  نیا  اهتلم  همه  نایم  نارود  نآ  رد  درک  هناور  تخیوآ و  رتوبک  ناـمه  ياـپ  رب  ار  يو  ي 
، دننک اهر  ار  يرتوبک  شیوخ  نهیم  كاخ  هب  ندش  کیدزن  ماگنه  هک  دوب  نیا  رب  ناش  مسر  هلاطب  راگزور  رد  هک  ینانوی  يرصم و 
برع و ناناگرزاب  زا  ار  راک  نیا  دندرک و  هدافتـسا  رتوبک  زا  يدالیم  متفه  نرق  رد  ناشیا  هک  دنا  هتـشون  دوخ  ياهباتک  رد  اه  ینیچ 
- یـسابع هفیلخ ي  نیموس  يدـهم  هک  تسا  دـقتعم  درب  تربویه  روسفورپ  .دـنتخومآ  دـندوب  هدرب  اـجنآ  دوخ  اـب  ینارتوبک  هک  دـنه 

نیخرؤم هک  يدروم  نیتسخن  هچ  رگا  دروآ  دوجو  هب  يدالیم  متشه  نرق  رد  ار  نارتوبک  مادختسا  نامزاس  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 
هب ار  کباب  يراتفرگ  رابخا  دوب  ءارماس  رهـش  رد  يو  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  یـسابع  مصتعم  راگزور  رد  دـنا  هدرک  دای  هراب  نیا  رد 

هتـشاگن احیرـص  یـسابع  يدهم  نامز  رد  ار  نارتوبک  زا  هدافتـسا  يدنـشقلق  تشذگ  هچنانچ  یلو  دنداتـسرف  وا  دزن  نارتوبک  هلیـسو 
.دیآ یم  نآ  قیقحت  هچنانچ  هدوب  لومعم  نارتوبک  زا  هدافتسا  هیما  ینب  نامز  رد  هکلب  تسا 

نارتوبک يارب  اههاگدورف  داجیا 

عوجر نارتوبک  هب  طوبرم  تالاح  رئاس  اـهنآ و  يارب  اـههاگدورف  داـجیا  رب و  هماـن  نارتوبک  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  لیـصفت  هب  عجار 
همجرت هب  يدالیم و  ( 1953 : ) لاس رصم  پاچ  يوادعس  ناسح  ریظن  رتکد  فیلأت  هیمالـسالا ) هلودلا  یف  دیربلا  ماظن   ) باتک هب  دوش 

نآ زا  یلصف  ي 
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نارتوبک یخیرات  عبانم  زا  يرایسب  هب  هک  .نارهت  ط  ش - ( 113  - 112 هرامش 1350 ( مدرم ) رنه و  [ ) هحفص 256 هلجم ي [  هب  باتک 
هک دوشن  روصت  ات  دیامن  یم  تباث  ار  لمع  نیا  یلاس  نهک  هدیناسر و  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  تمدـق  الماک  تسا و  هدرک  هراشا  رب  همان 

لکوتم لـتق  ربـخ  .تسا  هدومرف  ءاـعدا  هر )  ) يرون ثدـحم  هچناـنچ  تسا  هدـمآ  راـک  يور  نییمطاـف  ناـمز  زا  نارتوبک  زا  هدافتـسا 
هیواعم نامز  رد  رب  همان  نارتوبک  زا  هدافتسا  هک  دراد  داعبتسا  هچ  [ 182  ] تسا هدیسر  دادغب  هب  رتوبک  هلیسو ي  هب  ءارماس  رد  یسابع 
مـصتعم يدهم و  نامز  دننام  هدوب  هتفرن  راک  هب  زونه  اهنآ  هرابرد ي  مامتها  ترهـش و  نادنچ  یلو  [ 183  ] هتشاد دوجو  دیلپ  دیزی  و 

رد دـیزی و  نارود  رد  نارتوبک  زا  يدودـعم  تسا  نکمم  .تسا و  هدـماین  دوجو  هب  اهنآ  مادختـسا  نامزاس  نییمطاف  نامز  یـسابع و 
اهبرع زا  ار  نارتوبک  زا  هدافتـسا  اه  ینیچ  تشذگ  هچنانچ  هک  یتروص  رد  دنیامن  هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يو  رابرد 
اهبرع دوش  یم  مولعم  هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  نامزاس  يدالیم  متـشه  نرق  رد  یـسابع  يدـهم  دـنا و  هتخومآ  يدالیم  متفه  نرق  رد 

هب ناشدوخ  هارمه  یمالسا  ناناگرزاب  نارتوبک  زا  هدافتـسا  يارب  ات  دنا  هدوب  هحفـص 257 ] مدق [  شیپ  راک  نیا  رد  متفه  نرق  زا  لبق 
همان نارتوبک  زا  هدافتـسا  هک  تسا  قداص  دهاش  یتلود  صوصخم  رتافد  رد  تبث  نارتوبک و  باسنا  نتـشاد  ظوفحم  .دـنا  هدرب  نیچ 

.دشاب مولعم  ظوفحم و  هتفرن و  نیب  زا  اهنآ  باسنا  نامز  رورم  اب  دنا  هتساوخ  ات  هتشاد  ینامز  هقباس ي  رب 

يرکسع ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

ار نآ  هرس ) سدق  يرون (  ثدحم  هک  هیلع  هللا  مالس  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هب  بوسنم  ریسفت  باتک  رد 
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اضرلا هقف  دننام  ار  ریسفت  نآ  هدنراگن  هچرگ  دنک  یم  لقن  نآ  زا  لئاسولا  كردتـسم  رد  اصوصخ  دوخ  تافیلأت  رد  هتـسناد و  ربتعم 
يدج زرابم و  مدق  هدیشوک و  رایسب  نا  رابتعا  تابثا  رد  لئاسولا  كردتسم  همتاخ ي  رد  هر )  ) يرون ثدحم  هک  [ 184  ] مالسلا هیلع 

هیلع ماما  هب  ادنسم  هدربمان  ریـسفت  بلاطم  زا  هچنآ  رگم  متـسین  لئاق  رابتعا  هدومنن و  دامتعا  مادک  چیه  هب  هتـسناد و  لوعجم  هتـشادرب 
دنا و هدرک  طلخ  جوزمم و  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  بلاطم  زا  یضعب  ریسفت  نآ  رد  نوچ  دنشاب  هدرک  لقن  هدیسر و  مالسلا 

ریسفت .هدش و  حیرصت  هیما  ینب  نارود  رد  رب  همان  رتوبک  دوجو  هب  ریسفت  نآ  رد  دنا  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  اهنآ  همه ي 
یئاهباتک هزادنا ي  هب  رابتعا  رد  یلو  تسین  رابتعا  دروم  هحفص 258 ] بناجنیا [  دزن  هچ  رگ  هیلع  هللا  مالس  يرکسع  ماما  هب  بوسنم 

هتـشاد رابتعا  تسا  نکمم  میئامن  یم  لقن  اهنآ  زا  مینز و  یم  گنچ  اهنآ  هب  یخیرات  عئاقو  لقن  رد  دنا و  هدرک  فیلأت  خـیرات  رد  هک 
ناوت یم  خیرات  لقن  تهج  زا  اما  تسا  یبهذم  لئاسم  بلاطم و  ینید و  روما  رظن  هطقن  زا  ریـسفت  نآ  رب  دامتعا  رابتعا و  مدـع  دـشاب 

نآ زا  یخیرات  هدافتـسا ي  دـناوت  یم  دراد  ریـسفت  نآ  رب  لماک  داـمتعا  هک  هر )  ) يرون ثدـحم  لـثم  اـصوصخ  داد  رارق  لـقن  دروم 
ءادهـشلادیس ياه  لتاق  زا  روهـشم  هدنریگ ي  ماقتنا  هک  هللا  همحر  یفقث  دیبع  یبا  نبا  راتخم  هیـضق ي  رد  هدربمان  ریـسفت  رد  .دـیامن 

ار راتخم  لتق  هب  نتشامگ  تمه  تبسن  هدرک و  لقن  دایز  طالغا  لیدبت و  رییغت و  فیرحت و  اب  ار  هیضق  نآ  هچرگ  تسا  مالسلا  هیلع 
شیامرف هب  و  [ 185  ] تسا هداد  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هب 
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باتک زا  دیاب  میراذگب  رانک  هب  ار  نآ  میرادرب و  تسد  هدربمان  ریسفت  هیلک  زا  هک  دوش  ثعاب  طالغا  روط  نآ  رگا  ءالضف  زا  یـضعب 
هکم و هب  ار  دیلپ  دیزی  نتفر  هک  يربخ  دننام  میرادرب  تسد  هدش  لقن  نآ  رد  هک  تایاور  یضعب  تهج  هب  هرس ) سدق   ) ینیلک یفاک 

هدـشن جراخ  شتفالخ  زا  دـعب  الـصا  ماش  زا  دـیزی  هدرکن و  هراشا  نآ  هب  نیخرؤم  زا  یـسک  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  لقن  هنیدـم 
هدرک تباث  رب  همان  نارتوبک  هلیسو ي  هب  ماش  اب  ار  هفوک  طابترا  هدش  لقن  هدربمان  ریسقت  رد  هک  هصق  نآ  رد  و  هحفص 259 ] .تسا [ 

زا هدافتـسا  دایز  نبا  دـیزی و  هرود ي  رد  دوش  یم  مولعم  دـناسرن  لتق  هب  راتخم  هک  هدـش  دراو  هفوک  یلاو  هب  ماش  زا  رتوبک  هک  تسا 
دلج هب  دوش  عوجر  هدومرف  لقن  لاقملا ) حیقنت   ) رد زین  هرـس ) سدق   ) یناقمام همالع ي  ار  هصق  نآ  .تسا و  هدـش  یم  رب  همان  رتوبک 

يرون ثدحم  هک  راونالاراحب  یشاوح  رد  لضافا  زا  یـضعب  شیامرف  سپ  .هللا  همحر  راتخم  لاح  حرـش  رد  فجن  موس ص 204 ط 
مهیلع تیب  لـها  ءارـسا  هراـبرد ي  دـیلپ  دـیزی  زا  داـیز  نبا  ناذـیتسا  هک  تسنآ  يوق  نظ  تسا و  حیحـص  نیتم و  هدومرف  لـقن  هر ) )

زا یـضعب  ءاعدا  تسا و  هدوب  رب  همان  نارتوبک  هلیـسو ي  هب  دیامن ؟ هناور  تراسا  هب  ماش  هب  اب  دناسرب ؟ لتق  هب  ار  اهنآ  ایآ  هک  مالـسلا 
.درادن ار  داعبتسا  هنوگچیه  هدربمان  لضافا 

ینابایخ ثدحم  تاقیقحت 

رد هللا  همحر  یناـبایخ  ظـعاو  یلع  یلوم  جاـح  همـالعلا  ثدـحملا  ققحملا  انخیـش  هک  ار  یتاـقیقحت  عوضوم  نیا  رد  تسا  بوـخ  و 
هتخاس نشور  الماک  ار  عوضوم  نیا  تقیقح  هدروآ و  مایالا  عئاقو  تادلجم  زا  مارحلا  مرحم  همتت ي  باتک 
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ثدحملا انخیش  .دنامن  هدوب  رتوبک  هلیسو ي  هب  ءارسا  هرابرد ي  دیلپ  دیزی  زا  دایز  نبا  ناذیتسا  هک  نیا  رد  ههبش  ات  میروایب  اجنیا  رد 
دیزی هب  دایز  نبا  بوتکم  [ : ) 186  ] دیوگ مارحلا  مرحم  همتت  یف  هحفـص 260 ] مایالا [  عئاقو  زا  مراهچ  دلجم  رد  هللا  همحر  مظعملا 

امل هتیب و  لها  ربخ  و  ع )  ) نیـسحلا لتقب  هربخی  هیواعم  نب  دیزی  یلا  دایز  نب  هللادیبع  بتک  و  دـیوگ : فوهلم  رد  دـیلپ ) نآ  باوج  و 
هلاقثا و لمحب  هعم و  لتق  نم  سؤر  و  ع )  ) نیـسحلا سأر  لمحب  هیف  هرمأی  هیلا  باوجلا  داـعا  هیلع  فقو  دـیزی و  یلا  باـتکلا  لـصو 

فیلکت ءارـسا  سؤر و  باب  رد  دومن و  وگزاب  ار  لاح  تروص  تشاگن و  هیواعم  نب  دـیزی  هب  یبوتکم  داـیز  نبا  هک  .هلاـیع  هئاـسن و 
درک روشنم  دایز  نبا  باوج  رد  دومن  لصاح  یهگآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  لتق  زا  دیـسر و  دیزی  هب  هللا  دیبع  بوتکم  نوچ  تساوخ و 

هب زین  ار  ناشیا  لاقثا  لاوما و  هدـیم و  چوک  ماش  بناج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تیب ه ق  لها  اب  ار  ناگتـشک  ياهرـس  یناوت  یب  هک 
ات ریقح  دیوگ : فلؤم  هدومرف : هر )  ) ینابایخ ثدحم  دـعب  نآ ) باوج  بوتکم و  نیا  لاصیا  تیفیک   ) .نک یم  لمح  ناشیا  تبحص 
هب ار  باوج  بوتکم و  نیا  لاصیا  تیفیک  هماع  هصاخ و  زا  یفیلأت  یخیرات و  چـیه  رد  دـیکا  شیتفت  دـیدش و  صحف  دوجو  اب  لاح 
یم دافتـسم  مامقمق  صاوخلا و  هرکذت  زا  هک  نآ  لاح  هدوب و  هلیـسو  مادـک  وحن و  هچ  هب  هحفـص 261 ] هک [  ما  هدیدن  هفوک  ماش و 

.دنا هداد  تکرح  ماش  بناج  هب  هفوک  زا  ار  ءارسا  سؤر و  مهدزناپ  زور  هک  دوش 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 228 

http://www.ghaemiyeh.com


یلا ایابـسلا  اهزهج و  یناثلا و  موی  یف  سؤرلا  طح  دایز  نبا  نا  مث  دیوگ : هللادـیبع  سلجم  لقن  زا  دـعب  هرکذت ص 148  رد  هچنانچ 
هب تشاد و  هناور  دـیزی  بناج  هب  تاردـخم  اب  ار  سؤر  دـمآرب  مود  زور  نوچ  دـیوگ : هدرک  لقن  وا  زا  ماقمق ص 449  رد  ماـشلا و 
رفص لوا  زور  رد  راکذالا  هضور  ماقمق و  هیقاب و  راثآ  بحاص  ناحیروبا  یسلجم و  همالع ي  یئاهب و  خیش  یمعفک و  خیـش  تیاور 

ءاروشاع زا  دعب  هطـساو  هچ  هب  ایآ  هک  هدـشن  ضرعتم  یـسک  یلو  دـنا  هدومن  ماش  دراو  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رهطا  سأر 
رد هک  نآ  لاح  دنا و  هدش  ماش  دراو  رفص  لوا  تکرح و  هفوک  زا  مرحم  مهدزناپ  ات  هتـشگرب  هفوک  هب  باوج  هتفر و  ماش  هب  بوتکم 
زا ار  هدمع  بیتاکم  همهم و  تارباخم  هک  هدوب  يروف  هطـساو ي  هعیرـس و  هلیـسو ي  کی  مالـسا  ردص  تیلهاج و  نامز  ناوا و  نآ 
ماش رصم و  لصوم و  رد  میدق  نامز  زا  هک  ملعم  رتوبک  زا  تسا  ترابع  نآ  دندیناسر و  یم  بیرق  ینامز  رد  دیعب  يرهـش  هب  يرهش 

ملعم رتوبک  طسوت  هلیـسو و  نیمه  هب  سپ  .دوب  موسرم  لومعم و  همیظع  دالب  رگید  هنیدم و  بلح و  دادغب و  هفوک و  هینطنطـسق و  و 
ذافنا ار  ءارـسا  سؤر و  مهدزناپ  زور  هداد و  باوج  هفوک  هب  دـیزی  هرباخم و  ماش  اـب  داـیز  نبا  مرحم  مهدراـهچ  اـت  ءاروشاـع  زا  دـعب 

رد هیواعم  تافو  زا  دعب  دیلو  دیزی و  نیب  هنیدـم  ماش و  تارباخم  اذـکه  و  هحفص 262 ] .دنا [  هدومن  ماش  دراو  رفص  لوا  رد  هتـشاد 
مالسلا و هیلع  نیسح  ترضح  زا  تعیب  ذخا  باب  رد  بجر  مهدزناپ 
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رد همه  روکذم  هام  متـشه  تسیب  بش  رد  ترـضح  تضهن  راوگرزب و  نآ  لتق  صوصخ  رد  دـیزی  مود  بوتکم  بانج و  نآ  عانتما 
رد هنیدـم  هب  ماش  زا  هیواعم  تافو  ربخ  ندیـسر   ) .تسا هدوب  ملعم  رتوبک  طسوت  قیرط و  نیمه  هب  ملـسم  مالک و  ـالب  زور  هد  ضرع 

باتک رد  هیماما  نیثدحم  زا  يدابآرتسا  نیدلا  فیـس  نسح  نیدـلا  جات  نب  دـمحا  موحرم  ملعم .) رتوبک  طسوت  هب  وا  توف  مود  زور 
بناج زا  میظع  يداب  میدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  مدرم  یعمج  اب  دیوگ : یم  يراصنا  هللادبع  هک  دیوگ : يدمحا  راثآ 

ربخ داب  ندیزو  زا  ار  مدرم  تدج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  تفگ : دوب  رـضاح  اجنآ  هیواعم  نایلاوم  زا  یکی  دـمآرب  ماش 
زا هدرم و  ماـش  مکاـح  هک  دـیوگ : یم  هک  دومرف : ترـضح  نآ  دـیوگ  یم  هچ  داـب  نیا  هک  هد  ربـخ  یناوت  یم  رگا  زین  وـت  داد و  یم 

دیدن هراچ ي  توکس  زا  ریغب  اما  دمآ  نارگ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  ار  نوعلم  نآ  هدیـشچ ظ )  ) هدیـشک هعرج  تاوف  بناج 
( هر  ) یناـبایخ ثدـحم  دـعب  .تسا  هدیـشک  ءازجلارادـب  تاوـف  تخر  اـیند  ناد  كاـخ  زا  هدرم و  هیواـعم  هک  دیـسر  ربـخ  رگید  زور 

رتوبک لیـصفت  دیامرف : یم  ادعب  زاب  دوب  دهاوخن  نکمم  ربخ  نیا  لاصیا  رب  همان  رتوبک  هلیـسو ي  زج  هب  هک  دـش  مولعم  سپ  هدومرف :
.دیآ روکذم  رما  نیا  سیسأت  رد  هحفص 263 ] یلیصفت [  بلطم  نیا  تابثا  يارب  تسا  مزال  ماقم  نیا  رد  .ملعم 

سردملا انداتسا  فراعملا  سوماق  زا  لقن 

يرهش زا  هتـسب و  نآ  لاب  هب  ار  همان  هک  تسا  يرتوبک  رب  همان  رتوبک  همانرتوبک و  ملعم و  رتوبک  [ : 187  ] دیوگ فراعملا  سوماق  رد 
هک هدوب  موسرم  نامزلا  میدق  رد  هچ  دنتسرف  یم  رگید  رهش  هب 
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قباس میلعت  تیبرت و  بسح  هب  مه  نآ  دنتسب و  یم  یملعم  صوصخم  رتوبک  لاب  هب  ار  نآ  يدندوب  بلاط  ار  همان  ندیـسر  دوز  نوچ 
لصوم رد  نآ  [ 188  ] مادختـسا لوا  هدوب و  موسرم  مه  ناناملـسم  نایم  رد  مالـسا  ردص  رد  .تسا و  هدـیناسر  یم  دـصقم  هب  ار  نآ 

هدوب و موسرم  یپایپ  تارباخم  هن  ردنکـسا و  دادـغب و  نایم  رد  هک  سابع  ینب  نامز  رد  سپ  .هیمطاف  كولم  دـهع  رد  رـصم  رد  سپ 
یـصوصخم هرادا ي  نایبویا  دـهع  رد  ترجه  متفه  نرق  رد  اـت  دـندیمان  یم  بلج  رتوبک  ار  نآ  هک  هدوب  يرتوبک  هطـساو ي  هب  نآ 

رتوبک ددع  دـندوب و  هدومن  تسرد  هحفـص 264 ] هرهاق [  هعلق ي  رد  يرایـسب  ياـهجرب  يرتوبک  هرباـخم ي  يارب  زا  هداد و  بیترت 
هک نآ  ات  هدوب  لومعم  15 م )  ) نرق طساوا  ات  رتوبک  مادختـسا  هلمجلاب  .تسا و  هدوب  غلاب  دصهن  رازه و  کی  هب  ناوا  نآ  رد  يرابخا 
رد نادـیز  یجرج  هتـشون ي  قفاوم  نکیل  دروخ  مهرب  يرتوبک  تکوـش  نآ  هتـشاذگ و  دوـجو  هصرع ي  هب  اـپ  یکیرتـکلا  فارگلت 

یفارگلت هرباخم ي  هک  اهنآ  رئاظن  رازراک و  ياه  هکرعم  اهایرد و  رد  قباس  نامز  دننام  هدوب و  تیمها  تیاغ  رد  رخاوا  نیا  رد  اپورا 
لیم هاجنپ  دـص و  کی  زا  هدایز  تفاسم  هب  ار  نآ  امیدـق  هکلب  دـنهد  یم  ماجنا  ار  ناشدوخ  تاـمهم  ملعم  نارتوبک  اـب  تسین  نکمم 
لمح هب  تسخن  اهنآ  تیبرت  بیترت  رد  دنتـسرف و  یم  لیم  دـصناپ  رازه و  کی  زا  دایز  هدـیعب  تافاسم  هب  نونکا  اـما  دنداتـسرف  یمن 
شـش میلعت  تدـم  رد  هک  نآ  ات  لیم  دـص  سپ  لیم  هد  سپ  هار  لیم  ود  نآ  زا  سپ  هدـیزاغآ  کیدزن  تفاسم  رد  کچوک  هماـن ي 

نیا رب  دشاب  یم  ردتقم  ههام 
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ار لیم  رازه  موس  لاس  رد  لیم و  دصناپ  مود  لاس  رخآ  رد  ددرگرب و  هدرک و  عطق  ار  تفاسم  لیم  دصیـس  تعاس  جنپ  فرظ  رد  هک 
هلوـل ي رد  هک  دـشاب  مهرد  هد  نآ  نزو  هـک  [ 189  ] هدوب دـناوت  همان ي  لماح  تداـع  رپ  رتوبک  .دـیامن و  یم  یط  تعاـس  جـنپ  رد 

ینب دهع  رد  هک  نآ  یتح  دنا  هتخورف  یم  نارگ  تمیق  هب  ار  هحفص 265 ] رتوبک [  نینچ  نیا  دنزیوآ و  یم  نآ  رپ  ریز  رد  هتشاذگ و 
ثدحم زاب  .دنتخورف  یفرشا  رازه  هب  دندوب  هدروآ  دادغب  هب  هینطنطسق  زا  مه  ار  یکی  هتخورف و  الط  یفرشا  دصهن  هب  ار  یکی  سابع 

: دیآ لوقنم  يدنچ  تایاکح  هک  تسا  بسانم  دصقم  دیئأت  بلطم و  حیـضوت  يارب  .ملعم  رتوبک  تایاکح  دیوگ : هللا  همحر  ینابایخ 
هرباخم ي هب  ار  ینامـسآ  ربخ  نیقفانم  لمح  ار و  مالـسلاامهیلع  ریما  لوسر و  ترـضح  دـنوادخ  تظفاحم  هبقع و  هصق ي  تیاـکح 

هیلع ریما  ترضح  هب  نانمؤم  زا  یـضعب  هک  دیوگ : هبقع  هصق ي  كوبت و  هورغ ي  لیذ  رد  بولقلا ص 299  تایح  رد  .ملعم  رتوبک 
هب ار  راگدرورپ  تظفاحم  فطل و  بانج و  نآ  لتق  باب  رد  ار  ناـقفانم  ریبدـت  دـیک و  ینعی  ار  هعقاو  نیا  هک  دـندرک  ضرع  مالـسلا 

همان کیپ و  زا  رتدوز  ادخ  همان ي  کیپ و  هک  دومرف : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سیونب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ 
نآ لتق  هدارا ي  یعمج  هک  دیسر  هبقع  نآ  کیدزن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نوچ  و  دسر ، یم  ادخ  لوسر  هب  نم  ي 

یلاوح رد  يریبدـت  مالـسلا  هیلع  یلع  كاله  رب  یعمج  هک  دـهد  یم  ربخ  ارم  لیئربج  نیمالا  حور  کـنیا  دومرف  دنتـشاد  ار  راوگرب 
دندوب هدرک  هنیدم 
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رهام رایـسب  هچ  هک  دنتفگ  ناهنپ  رگیدکی  اب  دندوب  هبقع  باحـصا  هک  رفن  راهچ  تسیب و  نآ  هدومرف  ظفح  دوخ  فطل  زا  دنوادخ  و 
هک دش  مولعم  سپ  .خلا  ...تسا  هدیـسر  وا  هب  هنیدم  زا  يرب  همان  رتوبک  ای  یعرـسم  کیپ  يدوز  نیا  رد  رکم  دیک و  رد  دمحم  تسا 

ملعم و رتوبک  هرباـخم ي  هب  ار  ینامـسآ  ربخ  نیقفاـنم  هک  دوب  هحفـص 266 ] موسرم [  ملعم  رتوبک  نیا  زاجح  رد  تیلهاـج  ناـمز  زا 
ریـسفت نآ  لصا  دش و  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  ار  يا  هصق  اجنیا  رد  هر )  ) ینابایخ ثدـحم  دـعب  .دـنا  هدرک  لمح  رب  همان  رتوبک 
تحـص هتـشاد و  تقیقح  هصق  نآ  لصا  تسا و  رامـش  هب  تایلعج  زا  بلغا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  هب  بوسنم 

هداد ناماس  نآ  رد  يوما  کلملادبع  فرط  زا  یلاو  قارع و  رد  روهشم  میخژد  جاجح  هب  تبسن  هدرک و  فیرحت  ار  هیضق  یلو  دراد 
لقن نویعلا  ءالج  زا  ار  نآ  هللا  همحر  هل  مظعم  ثدـحم  جاجح و  اب  هن  هدوب  داـیز  نبا  اـب  یفقث  راـتخم  هیـضق ي  نآ  یلو  تسا  هدـش 
هدرک لقن  مارحلا  مرحم  همتت ي  رد  هر )  ) ثدحملا انخیـش  هک  روط  نآ  ار  نآ  اجنیا  رد  دوش و  لقن  هصق  نآ  درادن  عنام  اذـل  هدرک و 

: دیوگ [ 190  ] نویعلا ص 279 ءالج  رد  هبترم .) ود  رتوبک  ندروآ  همان  راتخم و  جاجح و  تیاکح  ( : 275  ) دیامرف ص یم  .میروایب 
ار وا  دیروایب و  ریشمش  تفگ  ار  دوخ  نامالغ  دیبلط و  عطن  دندرک  رـضاح  نوچ  دیروایب  ار  راتخم  درک  رما  یفقث  فسوی  نب  جاجح 

رد اهریشمش  دنتفگ  دیدرواین ؟ ریشمش  ارچ  تفگ  دنرواین  هحفص 267 ] ریشمش [  تشذگ و  یتعاس  نوچ  دینزب  ندرگ 
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ارم رگا  هتفگن  غورد  مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوـسر  تشک و  ارم  یناوـت  یمن  تفگ : راـتخم  سپ  تسین  ادـیپ  هنازخ  دـیلک  تسا و  هنازخ 
زا یکی  دش و  مشخ  رد  جاجح  سپ  مناسر  لتق  هب  امش  زا  ار  سک  رازه  هس  داتشه و  دصیس و  هک  درک  دهاوخ  هدنز  ارم  ادخ  یتشک 
هک دش  وا  هجوتم  تعرس  هب  تفرگ و  ار  ریشمش  دالج  نوچ  دنزب  ندرگ  ار  وا  ات  هدب  دالج  هب  ار  دوخ  ریشمش  هک  تفگ : ار  نامزالم 

لتق هجوتم  نوچ  دیبلط  رگید  دالج  سپ  درم  دش و  هتفاکش  شمکش  دمآ و  شمکـش  رد  ریـشمش  دمآرد و  رـس  هب  دنزب  ندرگ  ار  وا 
نب دـعم  نب  رازن  هچنآ  روآ  رطاـخ  هب  تشک  ارم  یناوـت  یمن  جاـجح  يا  تفگ : راـتخم  سپ  درم  داـتفا و  دـیزگ  ار  وا  یبرقع  دـش  وا 

هک درک  رما  ار  دوخ  نادنزرف  رازن  .درک  یم  لصأتسم  ار  ناشیا  تشک و  یم  ار  نابرع  هک  یتقو  رد  تفگ  فاتکالاوذ  روپاشب  ناندع 
تفگ یتسیک ؟ وت  تفگ  داتفا و  وا  رب  شرظن  دیـسر و  وا  دزن  هب  روپاش  نوچ  دـنتخیوآ  روپاش  هار  رـس  رب  هتـشاذگ و  یلیبنز  رد  ار  وا 
تبسن يدب  ناشیا  یشک و  یم  ار  برع  زا  ردق  نیا  ببـس  هچ  هب  تفگ : رازن  سرپب  تفگ  مراد  یلاوئـس  وت  زا  برع و  زا  يدرم  منم 
دنیوگ دمحم )  ) ار وا  هک  دمآ  دهاوخ  نوریب  برع  زا  يدرم  ما  هدید  بتک  رد  هک  مشک  یم  نآ  يارب  تفگ : روپاش  دنا  هدرکن  وت  هب 
دـسرن مهب  وا  هک  مشک  یم  ار  ناشیا  سپ  دش  دهاوخ  فرطرب  وا  تسد  رب  مجع  یهاشداپ  کلم و  درک و  دهاوخ  يربمغیپ  يوعد  و 

بتک رد  هدید ي  هچنآ  رگا  تفگ : رازن 
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تسار بتک  رد  رگا  یناسر و  لتق  هب  هحفـص 268 ] یئوگ [  غورد  هتفگ ي  هب  ار  دنچ  هانگ  یب  هک  دشابن  اور  هدید ي  نایوگ  غورد 
ار ادخ  ياضق  هک  یناوت  یمن  وت  دیآ و  یم  دوجو  هب  وا  زا  درم  نآ  هک  ار  یلـصا  نآ  درک  دـهاوخ  ظفح  ادـخ  سپ  هدـید ي  نایوگ 

روپاش .دیسر  دهاوخ  مهب  وا  زا  درم  نآ  سک  کی  رگم  دنامن  برع  عیمج  زا  رگا  ینادرگ و  لطاب  ار  یلاعت  قح  ریدقت  ینزب و  مهرب 
برع زا  تسد  دیدنـسپ و  ار  وا  نخـس  سپ  دـنتفگ  رازن  ار  وا  ببـس  نیا  هب  فیحن و  رغال و  درم  ینعی  رازن  يا  یتفگ  تسار  تفگ :

یم عنام  ار  وت  ادخ  ای  مناسر  لتق  هب  سک  رازه  هس  داتشه و  دصیـس و  امـش  زا  هک  تسا  هدرک  ردقم  یلاعت  قح  جاجح  يا  .تشادرب 
تسا و قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  هک  اریز  نتشک  زا  دعب  درک  دهاوخ  هدنز  ادخ  یشکب  ارم  رگا  ای  نم  نتشک  زا  دوش 

دوخ ینک  هبرجت  یهاوخ  رگا  دـناوت  یمن  وا  تفگ  راـتخم  ار ، وا  ندرگ  نزب  هک  تفگ : ار  دـالج  جاـجح  زاـب  .تسین  یکـش  نآ  رد 
ندرگ ار  وا  هک  تساوخ  دالج  نوچ  .دـینادرگ  طلـسم  وا  رب  ار  برقع  هچنانچ  دـنادرگ  طلـسم  وت  رب  یعفا  یلاـعت  قح  اـت  وش  هجوتم 

کلملادبع هک  داد  جاجح  هب  همان  دیرادرب و  وا  زا  تسد  هک  دز  دایرف  دمآرد و  رد  زا  ناورم  کلملادبع  صاوخ  زا  یکی  هاگان  دنزب 
یم يا و  هتفرگ  ار  هدـیبع  یبا  نب  راـتخم  وت  هک  دروآ  هماـن ي  نم  يارب  رتوبک  فـسوی  نب  جاـجح  يا  دـعب  اـما  دوـب : هتـشون  نآ  رد 

يروآ لتق  هب  ار  وا  یهاوخ 
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همان ي نوچ  تشک  دهاوخ  ار  هیما  ینب  راصنا  وا  هک  هدیـسر  وت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  یتیاور  هک  نآ  ببـس  هب 
زا دیلو  تسا و  کلملادبع  رـسپ  دـیلو  هیاد ي  رهوش  وا  هک  وشم  وا  ضرعتم  رادرب و  وا  زا  تسد  دـسر  یم  وت  هب  هحفص 269 ] نم [ 

یغورد ربـخ  هب  ار  یناملـسم  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا  غورد  رگا  تسا  هدیـسر  وـت  هب  هچنآ  تسا و  هدرک  تعافـش  نـم  دزن  وا  يارب 
درک و اـهر  ار  راـتخم  جاـجح  سپ  درک  یناوت  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لوق  بیذـکت  تسا  تسار  رگا  یـشکب و 

جاـجح هب  اـهربخ  نیا  نوچ  .تشک  مهاوخ  نینچ  ار  هیما  ینب  درک و  مهاوـخ  جورخ  نم  هک  تفگ : یم  دیـسر  یم  هک  ره  هب  راـتخم 
همان ي زاـب  هک  دـندوب  نخـس  نیا  رد  تشک و  ارم  یناوت  یمن  وت  تفگ : راـتخم  درک  وا  لـتق  دـصق  تفرگ و  ار  وا  رگید  راـب  دیـسر 

دیلو رـسپ  هیاد ي  رهوش  وا  هک  وشم  راتخم  ضرعتم  جاـجح  يا  هک  دوب  هتـشون  هماـن  نآ  رد  دروآ و  رتوبک  ار  ناورم  نب  کلملادـبع 
رـصن تخب  نتـشک  زا  لایناد  دش  عونمم  هچنانچ  وا  نتـشک  زا  دش  یهاوخ  عونمم  دـشاب  قح  رگا  يا  هدینـش  هک  یثیدـح  نآ  تسا و 

نآ لقن  زا  دـعب  هر )  ) ینابایخ ثدـحم  .درک  اهر  ار  وا  جاجح  سپ  دـناسر  لتق  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  هدـش  ردـقم  هک  نآ  يارب 
باب رد  هبترم  ود  هک  دوب  موسرم  لومعم و  هیما  ینب  نامز  رد  ملعم  رتوبک  طسوت  هب  يروف  تارباخم  هک  دش  نیعم  سپ  دـیوگ : هصق 

.دروآ ربخ  فسوی  نب  جاجح  کلملادبع و  هب  راتخم 

هصق فیرحت  هب  ینابایخ  ثدحم  یسلجم و  همالع ي  هجوت  مدع 

نوچ دیوگ : هدنراگن 
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هصق ي دنا  هتـشاد  دامتعا  هیلع  هللا  مالـس  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  هب  هر )  ) ینابایخ ثدحم  و  هر )  ) یـسلجم همالع ي 
دوش یم  روطچ  جاجح  اب  هیـضق  نآ  هک  دنا  هدشن  هحفـص 270 ] هجوتم [  تسا  بجعت  یلو  دنا  هدرک  لقن  نآ  زا  جاجح  اب  ار  راتخم 

هب ناورم  کلملادبع  زونه  هدرک و  بصن  رـصق  باب  هب  يرامـسم  اب  ار  وا  فک  هتـشک و  ار  راتخم  بعـصم  اریز  دشاب  هتـشاد  تحص 
کلملادـبع فرط  زا  جاجح  هک  نآ  زا  دـعب  دوب و  هدرکن  قارع  یلاو  ار  راوخنوخ  جاجح  دوب و  هتفاین  ءالیتسا  هدـشن و  طلـسم  قارع 

هدرک سبح  دایز  نبا  ار  راتخم  .دومن  نفد  دروآرد و  ار  راتخم  فک  دندنک و  درک  رما  رـصق  باب  زا  ار  رامـسم  نآ  .دش  قارع  یلاو 
یم دایز  نبا  تسا و  هتفر  تراشا  نآ  هب  هتـشذگ  رد  هک  دـنراد  تاملاکم  تاـقالم و  سبح  رد  هرـس ) سدـق   ) راـمت مثیم  اـب  هک  دوب 

هدومن لوبق  دیزی  درک و  ار  وا  تعافـش  دیزی  دزن  دوب  يو  لایع  راتخم  رهاوخ  هک  رمع  نب  هللادبع  دناسرب و  لتق  هب  ار  راتخم  تساوخ 
هدومرف لقن  نویعلا  ءالج  رد  هر )  ) یـسلجم همالع ي  هدش و  لقن  هدربمان  ریـسفت  رد  هچنآ  سپ  .دش  راتخم  لتق  زا  عنام  ار  دایز  نبا  و 

رب یتایلعج  ضعب  هداد و  گرب  خاش و  لیدبت و  رییغت و  ار  نآ  هداد  خر  دایز  نبا  اب  هک  هیـضق  تقیقح  تسا و  هدش  فیرحت  هصق ي 
هک هر )  ) یسلجم همالع ي  دننام  هدروآ  ار  هیضق  نآ  رصتخم  لاقملا  حیقنت  رد  هر )  ) یناقمام همالع ي  .دنا و  هدرک  لقن  هدوزفا و  نآ 

زا دعب  جاجح  تموکح  هک  تسا  یهیدب  هک  هدومرف  حیرصت  نآ  لقن  زا  سپ  هدومرف و  لقن  الیصفت  نویعلا  ءالج  رد 
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وه هلتق  دارا  يذـلا  نا  الا  هحیحـص  تناـک  نا  هصقلا و  نا  کـیلع  یفخی  ـال  هحفـص 271 ] دـیامرف [ : یم  هچنانچ  تسا  هدوب  راـتخم 
هللا ج همحر  راتخم  همجرت ي  هب  دوش  عوجر  .خلا  ...اعطق  راتخملا  نع  جاجحلا  هموکح  رخأت  هرورـض  جاجحلا  نود  دایز  نب  هللادیبع 

3 ص 204.

لاجرلا سوماق  بحاص  ياهطبخ  زا 

هدشن هجوتم  شیوخ  طبخ  هب  یلو  هداد  هصق  نآ  لقن  رد  لاقملا  حـیقنت  بحاص  هب  هک  [ 191  ] یطبخ تبسن  لاجرلا  سوماق  بحاص 
رد یلب  تسا ، ترورـض  فالخ  نداد  فسوی  نب  جاجح  هب  ار  نایرج  نآ  تبـسن  هک  هدرک  حیرـصت  لاقملا  حیقنت  بحاص  دوخ  هک 

: دیامرف یم  هدروآ و  ریبعت  هصق  نآ  يوار  وهس  ناونع  هب  نآ  زا  لاقملا  حیقنت  بحاص  هک  دروخ  یم  رظن  هب  یتایلعج  زین  هصق  نمض 
داریا و رب  شیاـنبم  لاـجرلا و  سوماـق  بحاـص  رظن  نوچ  یلو  دـنک ، یم  فشک  نآ  زا  ینـالوط  ربـخ  نآ  تارقف  ضعب  هظحـالم ي 
تاداریا و زا  يدایز  دراوم  هچنانچ  دوش  یمن  هجوتم  دوخ  ياهاطخ  اهطبخ و  هب  اذل  تسا و  لاقملا  حیقنت  بحاص  تاملک  رب  لاکشا 
زا هیلع  هللا  مالس  يرکسع  ماما  هب  بوسنم  لوعجم  ریـسفت  القا  دش  هراشا  هتـشذگ  رد  .تسین و  دراو  لاقملا  حیقنت  رب  يو  تاضارتعا 
 ] هدرک و کسمت  اهنآ  هب  یخیرات  يایاضق  لـقن  ماـقم  رد  هدومن و  لـقن  اـهنآ  زا  هک  خـیرات  بتک  هزادـنا ي  هب  هدوب و  همیدـق  بتک 

ینابایخ ثدحم  .میئامن  لقن  ار  هصق  نآ  رب  همان  رتوبک  عوضوم  رد  هک  دراد  رابتعا  میهد  یم  رارق  دوخ  تایلقن  ردـصم  هحفص 272 ]
راعـشا رد  هدرک  كرد  ار  مالـسا  تیلهاج و  نامز  هک  [ 192  ] نیمرـضخم يارعـش  زا  زین  يراصنا  تباث  نب  ناسح  دـیامرف : یم  هر ) )

.هدومن رب  همان  رتوبک  ملعم و  ریط  نیا  هب  راعشا  دوخ 
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یلص هللا  لوسر  دعب  تباث  نب  ناسح  يا  هیف  ناک  دق  و  دیوگ : هراتخم  لوصف  رد  هرس ) هللا  سدق   ) يدهلا ملع  یـضترم  دیـس  موحرم 
مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلع  سانلا  ضرح  اینامثع و  ناـک  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نع  دـیدش  فارحنا  هلآ  هیلع و  هللا 
ام ینربخت  ریطلا  تیل  يرعش و  تیل  ای  هحفص 273 ] هلوق [ : یلا  يرت  الأ  همظن ، یف  هنع  روهشم  کلذ  هیواعم و  هرصن  یلا  وعدی  ناک 
ای ربکا  هللا  مهراید  یف  ایکـش  نعمـستل و  انآرق  اـحیبست و  لـیللا  عطقی  هب  دوجـسلا  ناونع  طمـشاب  اوجـض  اـنافع  نبا  یلع و  نیب  ناـک 

ثدـحم .درادـب  ظوفحم  تبقاع  ءوس  زا  ار  ام  دـیامنب و  روشحم  هیواعم  ناـمثع و  دوخ  بوبحم  ود  اـب  ار  وا  دـنوادخ  اـنامثع  تاراـث 
لـضفلاوبا مالـسالا  خیـش  نیدلا  بحم  هاضقلا  یـضاق  فیلأت  بلح  خیرات  زا  هدرک  عورـش  تشذگ  هچنآ  لقن  زا  دـعب  هر )  ) ینابایخ

يارب رفظم  کـلم  رما  هب  هک  یجرب  هومن و  لـقن  بلح  هعلق ي  هب  ار  اـهنآ  موجه  راـتات و  ياـیاضق  یفنح  یبلح  هنحـش ي  نب  دـمحم 
قافتا .ه ق  ( 628  ) لاس رد  نآ  تسا و  هدرک  لقن  دـنا  هدومن  ناسکی  كاخ  اب  هدرک و  بارخ  راتات  دـندوب و  هتخاس  رب  همان  نارتوبک 

نآ لیـصفت  هدومن و  نایب  دنا  هدرک  سیـسأت  رب ، همان  نارتوبک  تیبرت  میلعت و  يارب  نارهط  هاش  غاب  رد  هک  یجرب  نآ  زا  سپ  هداتفا و 
اهنآ لقن  زا  دوب  ام  روظنم  زا  جراـخ  نوچ  هدومرف و  لـقن  احورـشم  هتـشاد  ذاـفنا  نارهط  زا  هک  یماـظن  رکـشل  هدـنامرف  هماـن ي  زا  ار 

دنیامرف ص 279. هعجارم  مارحلا  مرحم  همتت ي  مایالا  عئاقو  باتک  هب  دنشاب  لیام  مرتحم  ناگدنناوخ  رگا  دش  يراددوخ 

مالسا ردص  زا  رب  همان  رتوبک  ندوب 

دش لقن  هچنآ  زا  اجنیا  ات  سپ 
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ءاملع لضافا  زا  یـضعب  هچنآ  هدوب و  هدافتـسا  دروم  تیلهاج  ناـمز  زا  هکلب  مالـسا  ردـص  ناـمز  زا  رب  هماـن  رتوبک  هک  تشگ  مولعم 
حیحـص هدوب  رتوبک  هطـساو ي  هب  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  هرابرد ي  دـیزی  زا  دایز  نبا  ناذـیتسا  هک  هدومن  اعدا  راحب  رازم  شم  اهرد 

یم نشور  ار  لضافا  زا  یـضعب  ءاعدا  لیلد ، هکلب  دـشاب و  یم  لیلد  نودـب  ار  وا  ياعدا  هر )  ) يرون ثدـحم  ندرمـش  دـساف  تسا و 
هحفص 274] .دزاس [ 

ءالبرک هب  ناش  تعجارم  هفوک و  زا  ءارسا  تکرح  خیرات 

دنا هداد  تکرح  ماـش  يوس  هب  ه  ( 61  ) مرحم مهدزناپ  رد  هفوک  زا  ار  توبن  نادـناخ  ءارـسا  هک  نارگید  يزوجلا و  نبا  طبـس  لقن  و 
رخآ ات  زور  هدزناپ  فرظ  رد  هدـش و  اهنآ  فقوت  ماش  رد  [ 193  ] زور تشه  بیرق  دنا و  هدرک  ماش  دراو  رفـص  لوا  تسا و  حـیحص 

هدـش و ماش  زا  تکرح  زور  تفه  ای  تشه  زا  سپ  دـنا و  هدرب  دـش  هداد  حرـش  الیـصفت  هک  دـیرب  ریـس  تعرـس  اب  ار  اهنآ  مرحم  هام 
هیهت هقوذآ  بآ و  هدـش و  ناشریـس  میقتـسم  طخ  اب  هک  دراد  ناکما  رایـسب  دـنا و  هدوب  ماش  قارع و  ناـیم  هار  رد  زور  هدزاود  بیرق 

هرسکی هک  دنا  هدرک  شهاوخ  هدوب و  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  رایتخا  رد  هک  لیلد  زا  هار  رد  دنا و  هتـشگ  ماش  زا  جورخ  مزاع  هدید و 
نیسح هللادبعوبا  هحفص 275 ] نامولظم [  دیـس  رونا  رهطا و  ربق  هدومن و  ار  ءالبرک  تشد  ءادهـش  روبق  ترایز  اهنآ  ات  دورب  قارع  هب 

لاس 61 رفـص  هام  متـسیب  زور  رد  قارع  هب  ماشزا  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  ندـمآ  رد  هک  یـصاخشا  .دـنیامن  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع 
دنا هدیناسر  یئاج  هب  ار  راک  ات  هتخادنا  هار  هب  تاهبش  هدیشارت و  تالاکشا  نیعبرا  زور  رد  ترجه 
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نارتوبک لمع  زا  دنا و  هتشادن  یفاک  عالطا  نامز  نآ  رد  اهنآ  ریـس  تعرـس  اهدیرب و  تالاوحا  زا  دنا  هدرمـش  يداع  تالاحم  زا  هک 
ماش زا  ناش  تعجارم  ماش و  هب  نتفر  توبن ر  نادناخ  ءارسا  هیضق ي  زا  هتـشادن و  یهاگآ  هیما  ینب  نامز  رد  اهنآ  دوجو  زا  رب و  همان 

راچد اذل  هتخادرپن و  قیقحت  هب  هتـشادن و  لماک  تاعالطا  رب  همان  نارتوبک  هطـساو ي  هب  اهنآ  هرابرد ي  دیزی  زا  دایز  نبا  ناذـیتسا  و 
ربنم لها  زا  یضعب  ياهداعبتـسا  هدش و  مدرم  راکفا  شیوشت  ثعاب  اهنآ  ياهفرح  تاملک و  دنا و  هدش  اهداعبتـسا  هابتـشا و  همه  نآ 

رد مدرم  ناهذا  رد  ار  جنـشت  هدیدرگ و  راکفا  شیوشت  تابجوم  هتـشگ و  تلع  رب  دـیزم  رتشیب  ربانم  رد  ار  لوا  نیعبرا  هیـضق ي  مه 
ءارـسا هک  نیا  ءاـعدا  رب  ار  رتشیب  داـمتعا  تفاـی  شراـگن  باـتک  نیا  رد  هک  یتاـبیرقت  مراودـیما  .تسا و  هدرک  داـجیا  صوصخ  نیا 

رکذ هک  رگید  تاراما  نئارق و  رب  هوالع  دروآ  مهارف  دـنا  هدـمآ  ءالبرک  هب  ه  ( 61  ) لاس لوا  نیعبرا  رد  تراهط  تمـصع و  نادناخ 
.یلاعت هللاءاش  نا  دش  دهاوخ 

نآ باوج  يرون و  همالع ي  مشش  لیلد 

هراشا

: تسنآ ترجه  ( 61  ) لوا نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  ندمآ  داعبتـسا  يارب  هر )  ) يرون همالع ي  مشـش  لیلد 
هدیـسر ءالبرک  هب  زور  کی  رد  مشاه  ینب  زا  یتعامج  و  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  رگا  هک 

: هدومرف هعیشلا  راسم  رد  هر )  ) دیفم خیش  هچنانچ  دنیوگ  مالـسلا  هیلع  هحفص 276 ] ءادهـشلادیس [  رئاز  لوا  ار  رباج  دوبن  بسانم  دنا 
ثدـحم لیلد  نیا  .تسا  هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هک  تسا  یـسک  لوا  رباـج  ینعی  [ ... 194  ] هراز نم  لوا  وـه  و 

اریز تسا  نوهوم  تسس و  لیلع و  رایسب  هر )  ) يرون
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نودب نوچ  دشاب  رئاز  لوا  رباج  مه  عقاو  رد  هتفرگ  مزال  زور  کی  رد  ءالبرک  هب  مشاه  ینب  رئاس  مالسلا و  هیلع  ماما  رباج و  ندیـسر 
هدوبن رتشیب  رفن  ود  شهارمه  هدیسر و  ءالبرک  هب  مشاه  ینب  تلاسر و  نادناخ  دارفا  رئاس  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  لبق  هر )  ) رباج کش 

مه يرگید  صخش  هک  ما  هدیدن  یئاج  رد  لاح  ات  هچنانچ  هتفگن  یـسک  ادبا  و  هر )  ) یفوع هیطع ي  يرگید  و  هر )  ) رباج مالغ  یکی 
هیطع شهارمه  هدش و  دراو  رباج  هک  دوب  هدشن  ءالبرک  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  زونه  دنا و  هدوب  رفن  راهچ  ءاطع و  مان  هب  هدوب  اهنآ  اب 

هک هدوب  ترایز  فئاظو  ماجنا  زا  دعب  هتـشگ  رـضاح  كرابم  ربق  دزن  تسا و  مولعم  هک  یتیفیک  نآ  اب  هدرک  لسغ  هدوب و  شمالغ  و 
رئاز لوا  اتقیقح  هیلع  هللا  ناوضر  يراصنا  رباج  رهاظ  بسحرب  اذل  دنا و  هدش  دراو  تراهط  تمصع و  تاردخم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هللا لوسر  هباحـص ي  ناگرزب  زا  هک  هر )  ) رباج تمظع  تلالج و  هب  رظن  یلو  دـنا  هدوب  شهارمه  رباـج  مـالغ  هیطع و  هچ  رگ  تسا 
دنا هتفگ  رئاز  لوا  ار  وا  اذل  هتفر و  ایند  زا  هک  هدوب  هباحص  نیرخآ  هک  تسا  یـصخش  اهنآ و  نیرمعم  زا  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تمظع نیملـسم  راظنا  رد  هزادنا ي  هب  هر )  ) رباج .تسا و  هدرب  ار  راختفا  نیا  مشاه  ینب  ریغ  مالـسلا و  هیلع  ماما  ریغ  هقبط ي  زا  وا  و 
اهینس زا  یسک  هک  تسا  هداد  تبسن  يو  هب  هیقت  باب  زا  اهینس  لباقم  رد  ار  تایاور  هیلع  هللا  مالس  رقاب  هحفص 277 ] ماما [  هک  هتشاد 

رب ایند  هنحص ي  هک  راگزور  هنعارف ي  ایند و  ناراکمتس  نیا  رب  داب  فأ  .دریگن  داریا  بصاون  و 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر هباحص ي  زا  رفن  کی  هب  ار  ثیداحا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنریگب  قیـض  ار  هصرع  گنت و  هزادنا  نآ  هللااهفیلخ  ادخ و  تجح 
رد هشیمه  دـیامن و  نایع  دوخ  زا  نایب و  اراکـشآ  ار  قح  دـناوتن  دـهدب و  تبـسن  تلاسر  نامداخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

.دیامرف دوخ  میلا  باذع  راتفرگ  دریگب و  ماقتنا  اهنآ  زا  دنوادخ  تسا و  نیمه  ناش  هیور  نیا و  ناشراک  ناراکمتس  راگزور  راودا 

رباج ندوب  رئاز  لوا 

( هر  ) دیفم خیش  هب  نوچ  میدرک  نایب  البق  تسا و  هر )  ) دیفم مظعا  خیش  زا  نتفگ  رئاز  لوا  ار  هر )  ) رباج دش  هتفگ  هچنآ  زا  هتشذگ  و 
هیلع ماما  دورو  هب  ( هر  ) دیفم خیش  اذل  هدیسرن و  شخیاشم  زا  ادنسم  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دورو  يو  لاثما  و 

حیرـصت هراشا و  نآ  هب  تهج  نیا  هب  هدیـسر  راوگرزب  نآ  هب  ادنـسم  هر )  ) رباج فرـشت  یلو  تسا  هدومرفن  هراشا  ءالبرک  هب  مالـسلا 
تسد هب  رگید  رداصم  كرادم و  زا  ام  هک  دناسر  یمن  ار  نیا  هر )  ) دیفم خیش  هیور ي  نیا  تسا و  هدرمـش  رئاز  لوا  ار  وا  هدومرف و 

.دنا هدمآ  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تمصع  نادناخ  دارفا  رئاس  مالسلا و  هیلع  ماما  هک  میشاب  هدرواین 

نآ باوج  يرون و  ثدحم  همالع ي  متفه  لیلد 

هراشا

جراخ هرونم  هنیدم ي  ناشدوخ  نطو  دصق  هب  ماش  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  هک  تسنآ : هر )  ) يرون ثدحم  خیش  متفه  لیلد 
تشاد عبط  تئاند  دوب و  سیـسخ  هحفـص 278 ] صخـش [  دیزی  دنیایب و  قارع  هب  دوبن  رـسیم  زگره  دیلپ  دیزی  عالطا  یب  دنا و  هدـش 
درجم مه  لیلد  نیا  .دـنیایب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  كرابم  ربق  ترایز  قارع و  هب  هک  دـنک  یمن  ربارب  ود  زگره  ار  اـهنآ  جراـخم 

نطو هب  ار  اهنآ  مارتحا  مامت  اب  دوب  رومأم  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  هارمه  هک  نامعن  هب  دـیزی  اریز  تسین  رتشیب  لاـمتحا 
تعاطا دندومن  رما  ره  دـشاب و  ناش  تعاطا  رد  دـچیپن و  رـس  اهنآ  رماوا  زا  دـشاب و  اهنآ  رایتخا  رد  هک  دوب  هدرپس  دـناسرب  ناشدوخ 

هچنانچ دنک  تعاطا  وا  دشکب و  قارع  هب  ار  اهنآ  هلفاق ي  هک  دنک  رما  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  درادن  داعبتسا  هنوگچیه  اذل  دیامن و 
هک تسا  خیرات  حیرص 
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مه وا  دنادرگب و  ءالبرک  هب  ار  اهنآ  هلفاق ي  راطق  هک  دندرک  شهاوخ  نامعن  زا  دندمآ  نوریب  ماش  زا  هک  نآ  زا  دعب  تلاسر  نادـناخ 
هب ار  اهنآ  هک  دننک  شهاوخ  وا  زا  توبن  نادناخ  رگا  هک  دوب  هدادن  روتسد  وا  هب  يرـس  روطب  دیزی  هک  هدش  مولعم  اجک  زا  درک  لوبق 
نآ زین  تمـصع  نادناخ  دارفا  هب  تفطالم  تهج  هب  مه  تقو  تسایـس  دـیاش  دوشن و  جراخ  اهنآ  رما  زا  دـیامن و  لوبق  وا  دربب  قارع 

لمحتم ار  يدایز  جراخم  ناشدوخ  راک  حالص  ریوزت و  تسایس و  هلیح و  يارب  میئل  یند و  صاخشا  تسا و  هدرک  اضتقا  ار  روتـسد 
هزور ي جـنپ  تسایر  رارقتـسا  لاـمتحا  نآ  رد  هک  دـننک  یم  فرـص  هدوهیب  يداـیز  دراوم  رد  ار  نیملـسم  لاـملا  تیب  دـنوش و  یم 

تهج هب  مدرم و  تاکـسا  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  ار  تاظحالم  نآ  دـیلپ  دـیزی  هک  مولعم  اـجک  زا  دنـشاب  هدرک  روصت  ار  ناـشدوخ 
 ] زا هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر ي  تداهش  ترهش  زا  دعب  مدرم  مشخ  زا  نتساک  یمومع و  راکفا  ندینادرگرب 

هیلع ماـما  لـتق  هدروآ و  یم  موـجه  دـیزی  فرط  هب  ترفن  مشخ و  لیـس  یمالـسا  دـالب  راـنک  هشوـگ و  زا  فرط و  ره  هحفص 279 ]
دریگب ار  مدرم  بضغ  راـجزنا و  ترفن و  ولج  اـت  درک  یم  داد  ملق  عـالطا  یب  ار  دوخ  تخادـنا و  یم  داـیز  نبا  ندرگ  هب  ار  مالـسلا 

.دنورب ءالبرک  هب  ع )  ) ءادهشلادیس ترایز  هب  هک  دروایب  مهارف  ایهم و  بابسا  ار  ع )  ) تلاسر نادناخ  هک  دنک  اضاقت  اهنیا  یمامت 

تسا لوهجم  هصق  يوار  يرون : ثدحم  ياعدا 

هدوب لوهجم  هدش  لقن  فوهل  رد  هک  ءالبرک  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا  ندمآ  هصق ي  يوار  هدومرف : هر )  ) يرون همالع ي 
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.تسین مولعم  و 

نآ باوج  رد  قیقحت 

خـیراوت و لقن  لـیبق  زا  لـقن  نیا  هدومرف  فارتعا  هر )  ) يرون ثدـحم  دوخ  هچناـنچ  دوش : یم  هتفگ  ناـشیا  شیاـمرف  نیا  باوج  رد 
اب دـشاب و  دانـسا  اب  هک  تسین  نیثدـحم  تایاور  لیبق  زا  دـنهد  یم  شراگن  ناشدوخ  تافیلأت  رد  نیفلؤم  هک  تسا  ثداوح  عئاـقو و 
زا هک  تسین  عرـش  ماـکحا  هب  هطوبرم  ثیداـحا  زا  میئاـمن و  وجتـسج  شلاوحا  زا  میدرگب و  يوار  یپ  دوش و  لـقن  صوصخم  دـنس 

لیدعت حرج و  باحصا  لاوقا  هب  میـشاب و  غارـس  رد  اهنآ  تقاثو  تلادع و  زا  میروایب و  تسد  هب  عالطا  اهنآ  ثیداحا  نایوار  لاوحا 
قرط دانـسا و  اب  زین  ار  خیراوت  يو  رئاظن  يربط و  دننام  قباس  ياه  نارود  رد  ناسیون  خیرات  میدق و  نیخرؤم  هچرگ  .میئامن  هعجارم 

هب ار  بیذاکا  زا  يرایـسب  هک  دـشاب  هدوب  هنارحاس  هیور ي  هدـش و  عقاو  رثؤم  ناهذا  رد  هیور  نیا  اسب  هچ  دـنا و  هدرک  لقن  ناشدوخ 
هحفـص 280] ریبک [  خیرات  رد  هیور  نیا  هچنانچ  هدش  لقن  دنـس  اب  ربخ  هک  نیا  ناونع  هب  دـهدب  مدرم  دروخب  هدـنبیرف  رهاظ  تروص 

یم ازارد  هب  مالک  دوش  هداد  حرش  عوضوم  نیا  هب  رگا  هدرک  لقن  دنس  اب  ار  هحضاو  بیذاکا  هلوعجم و  تایاور  هتفر و  راک  هب  يربط 
[ . 195  ] ریدغلا سیفن  باتک  هب  دوش  عوجر  دشک 

خیرات لقن  رد  هنارحاس  هیور ي 

هـصق اه و  هناسفا  صـصق و  رایـسب  هچ  هتفر و  راکب  یناهفـصا  جرفلاوبا  بتک  رد  دنـس - اب  خیرات  لقن  هنارحاس - هیور  نیمه  هچنانچ 
هصرع هب  اپ  ادعب  هک  یئاهنآ  هدومن و  تیاور  دانسا  اب  ار  هلوعجم  ياهناتساد  هدرک و  لقن  دنس  اب  هتـشاد  یبدا  هبنج ي  هک  یلعج  ياه 

عوضوم و کی  ناونع  هب  هدرک و  روصت  یعقاو  يایاضق  ار  اهنآ  دنا  هتشاذگ  دوجو  ي 
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رد تسا  هدـش  لـقن  دنـس  اـب  هک  تسا  نیا  رب  ناـشرظن  هدـمع  دـنا و  هدومن  لوبق  هب  یقلت  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  عـقاو و  هک  يا  هصق 
نف و هرهم ي  اذل  .دنا و  هتخاس  هدومن و  عضو  زین  ار  شدنس  دنا  هدرک  لعج  ار  هصق  هچنانچ  نیعاضو  ناگدننک و  لعج  هک  یتروص 

لئاق شزرا  هدربمان  باتک  هب  یخیرات  هبنج ي  زا  هدرکن و  دامتعا  یناهفصا  جرفلاوبا  یناغالا »  » باتک هب  خیراوت  لقن  رد  قیقحت  لها 
ندـمت و خـیرات  باتک  رد  هداد و  رارق  نتـشیوخ  تایلقن  كردـم  ار  یناغالا »  » باتک روهـشم  خرؤم  نادـیز  یجرج  لثم  دـنا  هدـشن 
ار سابع  ینب  هرود ي  خـیرات  اصوصخ  خـیرات  يور  صـصق  ضعب  لقن  اب  هدومن و  یناغارد  جرفلاوبا  اهفرح  هب  کـسمت  هغللا  بادآ 

.تسا هدرک  عقاو  فالخ  هحفص 281 ] ياه [  فرح  اب  هدولآ  رصح  دح و  زا  جراخ 

« ینفلا رثنلا   » رد كرابم  یکز  رتکد  تاملک  لقن 

بوخ هچ  یناغا  باتک  هرابرد ي  دراد  ینفلا » رثنلا   » باـتک رد  هدـنزرا  تاـقیقحت  كراـبم  یکز  رتکد  همـالع  هراـب  نیا  رد  هچناـنچ 
هل اقیقد  املع  هونظ  سانلا و  نم  ریثک  هب  نتف  رحاس  یئـش  دنـسلاب  هیاورلا  و  : » دـیوگ زین  و  خـیرات » باتک  ـال  بدا  باـتک  وهف   » دـیوگ
«. خـیراتلا قئاقح  یف  اولـضأ  اولـضف و  یناغالا  تایاور  یلا  نیثحابلا  رثکا  نأمطا  قیقدـلا  ملعلا  اذـه  یلع  ادامتعا  و  طورـش ، بادآ و 

جرفلاوبا هک  دوش  مولعم  اـت  ات ص 245  زا ص 234  ینفلا » رثنلا   » سیفن باـتک  رد  هدربماـن  رتکد  شزرارپ  تاـقیقحت  هب  دوش  عوجر 
یم لایخ  هدرک  لقن  دنـس  اب  ار  تقیقح  یب  ياه  هصق  ياه و  هناسفا  ایاضق و  نوچ  یلو  خـیرات  باـتک  هن  هداد  شراـگن  بدا  باـتک 

یقیسوم انغ و  بعل و  وهل و  لها  يارب  جرفلاوبا  هک  دوش  یمن  هدیجنگ  یسک  لایخ  هب  دراد و  عقاو  هتشاد و  شزرا  هک  دوش 
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زا هچنانچ  .دوش  خـیرات  رد  دامتعا  دروم  ات  یخیرات  قئاقح  نایب  يارب  هن  هتـشون  باـتک  روجف  قسف و  لـها  برط  شیع و  سلاـجم  و 
.تسا هدرک  لقن  شا  هدربمان  باتک  رد  كرابم  یکز  رتکد  يرادقم  زین  یناورم  يوما  درم  نآ  دوخ  ياهروجف  قسف و 

دشاب باتک  فلؤم  هب  رتشیب  دامتعا  دیاب 

نالف نوچ  هک  نیا  لیلد  هب  داد و  رارق  ناـنئمطا  داـمتعا و  دروم  دروخ و  بیرف  دـیابن  ار  يربخ  يوار  ماـن  نداد  ناـشن  درجم  هب  سپ 
ار باتک  فلؤم  دوخ  لوا  دیاب  هکلب  هحفص 282 ] درک [  دامتعا  دومن و  هیکت  هدیسر  دنس  اب  تسا و  مولعم  شیوار  یخیرات  هیضق ي 
اـیاضق و بلاـطم و  لـقن  رد  فلؤم  ندوب  قیقد  طـباض و  زا  دروآ و  تسد  هب  ار  وا  ندوب  قوثو  دروم  وا و  لاـح  زا  تفرگ و  رظن  رد 
هب دامتعا  دش  زرحم  وا  تلادـع  تناما و  تناید و  تقاثو و  تشگ  دامتعا  دروم  فاصوا  نآ  رد  رگا  درک و  قیقحت  ثحب و  خـیراوت 

دوشن ققحم  تباث و  شتایلقن  رد  لاکـشا  هابتـشا و  هک  یمادام  هدرک  لقن  شباـتک  رد  هچنآ  شخیراوت و  بلاـطم و  لـقن  شباـتک و 
سدق  ) ینسحلا سوواط  نب  یلع  نیدلا  یـضر  دیـس  مظعا  لجا  دیـس  هک  هچنآ  الاح  .دوب  دهاوخ  دامتعا  نانئمطا و  دروم  وا  تایلقن 
بتارم هب  یلو  هدومرفن  رکذ  ار  يوار  هچ  رگ  هدومرف  لقن  ءالبرک  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  زا  فوهل  باتک  رد  هرس )

.دنشاب هدرک  لقن  يوار  رکذ  دنس و  اب  ار  یخیرات  بلاطم  هک  تسا  نیرئاس  تایلقن  زا  رتشیب  راوگرزب  نآ  لقن  هب  دامتعا 

ناشیا یلامجا  همجرت ي  يرمک و  هوک  هللا  هیآ  شیامرف  لقن 

شباتک رد  یناهفصا  جرفلاوبا  [ (: 196  ] هرس سدق   ) يرمک هوکلا  هجحلا  دیسلا  انداتسا  ربکالا  دهتجملا  مامالا  اندیس  شیامرف  هب  ایآ 
هب ادنـسم  هدومن و  رکذ  ار  نایوار  مان  بلغا  نوچ  هدرک  لقن  اهنآ  ياهدنـس  اب  ار  خیراوت  بلاطم و  هحفص 283 ] نیبلاطلا [ ) لتاقم  )

دنس اب  هک  نیا  يارب  میئامن ؟ دامتعا  اهنآ  همه ي  هب  نامدوخ  یماما  یعیش  قاذم  بسح  رب  میناوت  یم  هتخادرپ  اهنآ  لقن 
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يوما هک  نآ  لاح  دومن و  یم  ندوب  يدـیزب  رهاظت  جرفلاوبا  نوچ  هدرک و  لقن  هیدـیز  لاجر  زا  بلغا  هک  یتروص  رد  هدرک .؟ لـقن 
یعیش ار  وا  هر )  ) یسوط خیش  شرهاظت  نامه  هب  رظن  هچنانچ  هدرک  یم  عیشت  راهظا  نایعیش  دزن  هدوب و  سان  قسفا  زا  تسا و  یناورم 

[ . 197  ] تسا هتسناد  يدیز 

تسا دامتعا  دروم  رتشیب  سوواط  نبا  دیس  تایلقن 

رکذ هدادن و  تسد  هب  ار  يوار  مان  اذل  هدیـشوک و  راصتخا  هب  فوهل  رد  هرـس ) سدـق   ) سوواط نبا  دیـس  لجا  دیـس  هک  نیا  رب  رظن 
هک نارگید  بلاـطم  زا  بتارم  هب  اذـل  تسا و  داـمتعا  ناـنئمطا و  راـبتعا و  تیاـغ  رد  شتاـیلقن  نوـچ  هحفـص 284 ] یلو [  هدوـمرفن 

نیا هر )  ) دیـس بتک  رب  سرامم  رب  هچنانچ  .تسا  دامتعا  نانئمطا و  لحم  رتشیب  دـنا  هدرک  لقن  يوار  ماـن  رکذ  دنـس و  اـب  ار  خـیراوت 
وا تافلؤم  رب  هک  یسک  رب  اریز  تسا  حضاو  یبوخ  هب  ینعم  نیا  دشاب  هر )  ) دیس تایلقن  رب  انـشآ  هک  یـسک  رب  هدوب و  نشور  یعدم 

دننام زونه  هک  يو  نامز  رد  دیامرف  یم  بلاطم  لقن  قیقد  رظن  اب  ردقچ  هک  دنک  یم  هدهاشم  ار  راوگرزب  نآ  رظن  تقد  تسا و  انشآ 
ياه عبط  باتک  نآ  رگا  رطس و  هحفص و  نییعت  اب  دنیامن  یم  لقن  یباتک  زا  هک  ار  یبلطم  هک  هدوبن  موسرم  لومعم و  ام  رضاح  رصع 
بتک پاچ  هدوبن و  لومعم  هیور  نیا  هر )  ) دیس نامز  رد  هک  نیا  اب  دنوش  رکذتم  الماک  نآ  مدنچ  پاچ  نییعت  اب  دشاب  هتـشاد  ددعتم 

رد هدـش و  رکذـتم  دـیامن  یم  لقن  نآ  زا  هک  ار  یباتک  تایـصوصخ  بتک  زا  دوخ  تایلقن  رد  هر )  ) دیـس همه  نیا  اـب  هتـشادن  دوجو 
تسا لصف  مادک  رد  مدنچ و  سارک 
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سپ دیامرف  یم  حیرصت  زین  نآ  هب  هدوب  راوگرزب  نآ  شیپ  نآ  هقیتع  هخسن ي  هک  باتک  نالف  ای  دیامرف و  یم  هراشا  اهنآ  همه ي  هب 
ترـضح يراوگوس  ءازع و  سلاجم  رد  هدیـشوک و  راصتخا  هب  دـهدب و  مدرم  تسد  هب  دـهاوخ  یم  هک  ار  یباتک  راوگرزب  نآ  لـثم 

ار يوار  مسا  هچ  رگ  دوب  دهاوخ  لماک  دامتعا  دروم  باتک  نآ  بلاطم  تایوتحم و  مامت  دوش  یم  هدناوخ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
.دیامرفن رکذ 

تشذگ هچنانچ  هیطع  تیاور  عیطقت  هب  هراشا 

زا فوهل  رد  هر )  ) دیس هچنآ  هک  میدرک  ققحم  هحفص 285 ] حضاو [  روط  هب  هدش و  اقباس  هک  یتانایب  رد  اهنیا  همه ي  زا  هتشذگ  و 
[198  ] تسا هر )  ) یفوک یفوع  هیطع ي  زا  ترابع  بلطم  نآ  يوار  هدرکن  رکذ  ار  يوار  مسا  هدومرف و  لقن  ءالبرک  هب  ءارسا  ندمآ 

ترایز لسغ  زا  ار  وا  ندش  ایهم  یگنوگچ  البق و  ار  رباج  دورو  نایرج  هدـمآ و  ءالبرک  هب  هر )  ) يراصنا هللادـبع  نب  رباج  هارمه  هک 
يارب ترایز  نیعبرا و  زور  رد  ءالبرک  هب  ماش  زا  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  دورو  بیطا و  رهطا  ربق  دزن  هب  ندمآ  يارب  هریغ  و 

ار تیاور  نآ  تسا و  هللا  همحر  هیطع  يوار  تسا و  تیاور  کی  مامت  هدرک  لقن  رئازلا  حابـصم  رد  هر )  ) دیـس هک  نانچ  نیعبرا  زور 
هچنآ رئازلا و  حابـصم  رد  تسا  ترایز  هب  عجار  هچنآ  دـنا  هدرک  لقن  یباـتک  رد  ماـقم  تبـسانم  هب  ار  نآ  تمـسق  ره  هدرک و  عیطقت 
تسا مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بئاصم  رب  عجار  هک  یتمـسق  نآ  یفطـصملا و  هراشب  باتک  رد  تسا  تلاسر  نادناخ  بح  رب  عجار 

هتشذگ رد  هحفص 286 ] الیصفت [  هچنانچ  دنا  هدرک  لقن  فوهل »  » ربتعم رایسب  فیرش و  باتک  دننام  یلتقم  باتک  رد 
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.دش قیقحت 

ربنم لها  هب  يرون  ثدحم  ندرک  تخات 

نیعبرا هیضق ي  نیا  ارچ  هک  هدومرف  داقتنا  تخات و  ربنم  لها  هب  تشذگ  هک  یثحب  همتاخ ي  رد  هر )  ) يرون همالع ي  دنامن : هتفگان 
تقو نآ  هداد و  رارق  هر )  ) يراـصنا رباـج  مـالغ  تسا  نیعباـت  نیثدـحم و  زا  هک  ار  یفوـع  هـیطع ي  و  دـنهد ؟ یم  گرب  خاـش و  ار 

، تسا حیحـص  هر )  ) يرون ثدـحم  همالع ي  ياه  شیامرف  نیا  .دـننک  یم  نایب  ربانم  يـالاب  ار  غورد  همه  نیا  دـننک و  یم  شدازآ 
( هر  ) هل مظعم  ثدـحم  نآ  هک  ینعم  نیا  هجوتم  دـیاب  تلاسر  نادـناخ  بئاصم  نیرکاذ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نیمداـخ  ناـیاقآ 

گرب خاش و  اب  تسا  هدشن  لقن  نآ  تایئزج  تالیـصفت و  یمامت  هک  ار  یخیرات  هیـضق ي  کی  مزج  روط  هب  ات  دنـشاب  تسا  هدومرف 
لاح نابز  باب  زا  اهگرب  خاش  نآ  بلغا  هک  تسنآ  دیامن  یم  ناسآ  لهـس و  ار  راک  هزادنا ي  ات  هک  يزیچ  هدـمع  یلو  دـنیامنن  لقن 

.دوشب يزادرپ  غورد  ات  هدش  عقاو  رما  نایب  هن  تسا 

اهناوخ هحون  اهناوخ و  هضور  هب  تحیصن 

هیور ي زا  هک  دننک  مظن  دنیامن و  لقن  ار  ایاضق  يروط  تسا  بجاو  مزال و  اهناوخ  هحون  اهناوخ و  هضور  ربنم و  لها  نایاقآ  رب  یلب 
ددرگن و یغورد  هصق ي  لعج  هک  دننک  نایب  يوحن  هب  مظن  رثن و  رد  دوشن و  جراخ  ندومن  هبدن  یئارـس و  هحون  ندوب و  لاح  نابز 

هداد ناشن  ار  یعقاو  هیـضق ي  کی  هک  يروط  هب  دننک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  نابز  زا  ار  يا  هصق  الثم  دورن  نوریب  یلاح  نابز  زا 
 ] رد تسا  هدش  عقاو  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  مالسلا و  هیلع  ماما  نایم  هملاکم  نالف  الثم  هک  دنک  یم  لایخ  هدنونش  ره  و 

لاح نابز  زا  هک  دنشوکب  دنیامن و  تقد  هتبلا  دوش  یم  دیکأت  زاب  .درادن  تیعقاو  تقیقح و  هک  یتروص  هحفص 287 ]
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نامگ هب  هریبک  هانگ  نآ  اب  دـش و  دـنهاوخ  بکترم  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  غورد  هب  ـالا  دوشن و  هصق  لـعج  دورن و  نوریب  ندوب 
دوش یم  مارح  اب  ایآ  دراد ؟ تروص  هچ  مالـسا  سدـقم  عرـش  رظن  زا  لمع  نیا  ایآ  .داد  دـنهاوخ  ماجنا  ار  یبابحتـسا  لمع  ناشدوخ 

مهیلع راهطا  تیب  لها  ءادعا  جراوخ و  بصاون و  نید و  نانمشد  تسد  هب  هبرح  هحلـسا و  هوالع  و  دروآ ؟ اج  هب  ار  یبابحتـسا  لمع 
ياهفرح يروص  يدایز  هقالع ي  تبحم و  يور  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هاگتسد  ءالبرک و  يایاضق  خیرات  هب  رگا  دنهدن  مالسلا 

نآ يور  هب  ءاروشاـع  زور  هک  اهریـشمش  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هب  نآ  تیذا  ءاذـیا و  ررـض و  دـنیامن  دراو  یغورد  لـصا  یب 
ار ءالبرک  خیرات  لصا  دنرادن  ایح  هنوگچیه  هک  یئاه  کسم  یباهو  دوب و  دهاوخ  رتشیب  دندز  شکرابم  ندب  هب  دندیشک و  ترضح 

یباهو نارس  زا  یکی  هچنانچ  درک  دنهاوخ  راکنا  هدومن و  اه  حیحصان  نآ  هب  سایق  ار  حیحص  ساسا  هدرک و  همیمض  اهغورد  نآ  هب 
ترابع هک  يدرگ  نابایب  دجن و  يارحص  بارعا  هیور ي  نآ  ساسا  یمهفان و  دومج و  کلـسم  نآ  لصا  رازگ  ناینب  هکلب  اهکلـسم 

یئایح یب  مامت  اب  تساهتدـیقع  هحفـص 288 ] داسف [  اه و  تلالـض  اهتعدب و  بحاص  و  [ 199  ] تسا یلبنح  ینارح  هیمیت ي  نـبا  زا 
اب دنا و  هدربن  دیلپ  دیزی  شیپ  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  كرابم  رـس  هک  هتفگ  هدرک و  راکنا  ار  خیرات  حیحـص  ساسا  لصا 

مالسلا هیلع  نیـسح  لها  زا  ار  یـسک  دیوگ : تسا و  هدزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناحیر ي  كرابم  ياهبل  هب  بوچ 
ار ناسنا  هدیقع  داسف  یگ و  هقیلس  جک  دومج و  یئایح و  یب  [ . 200  ] دنا هدرکن  ریسا 
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رما کـی  هدراذـگ و  اـپ  ریز  هدوـمن و  راداو  ار  هیمیت  نبا  هک  ناـنچ  دراذـگب و  اـپ  ریز  ار  تایرورـض  تایهیدـب و  هک  دـنک  یم  راداو 
رد ار  یمیت  نبا  مـالک  فارـشالا  بحب  فاـحتالا  باـتک  رد  يواربـش  خیـش  اذـل  و  هحفـص 289 ] .تـسا [  هدرک  راـکنا  ار  يرورض 

نایب يو  اب  هیزمه  حرش  رد  ار  رجح  نبا  تقفاوم  هدرک و  لقن  دنا  هدرب  ماش  هب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  كرابم  رـس  هک  شراکنا 
دایز نبا  نداتـسرف  اهنآ  مالک  لقن  زا  دعب  هدشن و  لئاق  ناش  فرح  هب  یـشزرا  هدومنن و  اهنآ  مالک  هب  ءانتعا  ادبا  يواربش  یلو  هدومن 
هتشک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دروآ  تراشب  دیزی  هب  یـسک  هک  هتفگ  تسا و  هدرک  لقن  دیزی  شیپ  ماش  هب  ءارـسا  اب  ار  رهطم  رس 

زا و  دیزی ، يدی  نیب  عضوف  نیـسحلا  سأرب  یئج  یتح  لئالق  امایا  الا  ثبلی  ملف  دیوگ : دنروآ و  یم  وت  شیپ  ار  شکرابم  رـس  دـش و 
فاحتالا ص 18 ط هب  دوش  عوجر  دنا  هدرب  دیلپ  دـیزی  شیپ  زور  دـنچ  فرظ  رد  ار  رهطم  سأر  هک  دوش  یم  مولعم  زین  ترابع  نیا 

ندـمآ هک  دوب  هدرک  شالت  دوب و  هداد  شراگن  ناجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  همالع ي  هچنآ  اجنیا  ات  .ق  ( 1318  ) لاس رصم 
هب هدرک و  لقن  ار  وا  لئالد  درامش  دیعب  ءالبرک  هب  رفص  هام  متسیب  رد  ترجه  ( 61  ) لاس نیعبرا  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارسا 
در ای  دـتفا  لوبق  دروم  شناد  بابرا  دزن  هک  نیا  زا  معا  یهر  نیا  ياـه  فرح  هچ  میتخادرپ  ثحب  هب  اـهنآ  فارطا  رد  لاـح  روخارف 

رظنراهظا رد  سک  ره  تفای و  شراگن  هدربمان  عوضوم  رد  دیسر  یم  هدنراگن  رظن  هب  هچنآ  روظنم  دوش 
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ریهـش دـهتجم  عالطالا و  عساو  عبتتم  ریبک  همالع ي  هچنآ  اجنیا  رد  تساوخ  تسا و  دازآ  هریغ  یخیرات و  یملع و  عوضوم  رد  دوخ 
مهیلع تیب  لها  ءارسا  ندمآ  عوضوم  رد  هعیـشلا  نایعا  هحفص 290 ] باتک [  رد  هرـس ) سدق   ) یلماع نیما  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ 

نآ یـسراف  هب  همجرت  دعب  میروایب و  اجنیا  رد  ار  هر )  ) همالع نآ  یبرع  تارابع  نیع  هداد  شراگن  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  مالـسلا 
رظن اب  روبزم  عوضوم  رد  يو  تقفاوم  ددرگ و  نشور  همه  رب  تسا  رابتعا  ءانتعا و  دروم  هک  زین  راوگرزب  نآ  هیرظن ي  ات  میراگنب  ار 

.دوش راکشآ  بناجنیا 

یلماع نیما  دهتجم  هدنزرا  تاملک  لقن 

ایابـسلا و درب  رما  عل )  ) دـیزی نا  مث  دـیامرف : یم  قـشمد  عـبط  هعیـشلا ص 271  ناـیعا  مراـهچ  ءزج  زا  لوا  مسق  رد  هر )  ) نـیما دـیس 
قیرط یلع  انب  رم  لیلدـلل  اولاق  قارعلا  یلا  اوغلب  املف  هعاـمج  یف  يراـصنالا  ریـشب  نب  ناـمعنلا  مهعم  لـسرا  هنیدـملا و  یلا  يراـسالا 

یلص لوسرلا  لآ  نم  الاجر  مشاه و  ینب  نم  هعامج  يراصنالا و  هللا  دبع  نب  رباج  اودج  عرصملا و  عضوم  یلا  اولـص  املف و  ءالبرک 
اوماقأ مطللا و  نزحلا و  ءاکبلاب و  اوقالت  دـحاو و  تقو  یفاوفا  وتف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربق  هرایزلا  درو و  دـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هنم رفـص و  نم  نیرـشعلا  یف  ءالبرک  اولـص  مهنا و  روهـشملا  .امایا و  کلذ  یلع  اوماقأ  داوسلا و  کلذ  لـها  مهیلع  عمتجا  متأـملا و 
ناب کلذ  دعبتـسی  دـق  و  هحفـص 291 ] [ . ] 201  ] مالـسلا هیلع  نیـسحلل  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  نع  هدراولا  نیعبرـالا  هراـیز 

باعیتسا نکمی  فیکف  هدم  ماشلا  یف  اوقب  اونوکی  نادبال  رهش و  نم  وحن  یف  عطقت  ماشلا  قارعلا و  نیب  هفاسملا 
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قیرط دجوی  هناب  [ 202  ] داعبتـسالا عفد  نکمی  .اموی و  نیعبرا  یف  اهیف  ءاقبلا  هفوکلل و  باهذلا  ماشلا و  یف  ءاقبلا  بایالا و  باهذلا و 
نا یلع  رابخالا  ضعب  لدـت  .اننامز و  یف  هنوکلـسی  لیقع  برع  ناـک  امیقتـسم و  هنوکل  عوبـسا  یف  هعطق  نکمی  قارعلا  ماـشلا و  نیب 

مهلعلف .مایا  هیناـمث  وحن  یف  فجنلل  ناروح  نم  نوبهذـی  بیلـص  برع  .عوبـسا و  یف  قارعلل  ماـشلا  نم  بهذـی  ناـک  [ 203  ] دیربلا
هک درک  رما  دـیلپ  دـیزی  دـیامرف : یم  .ملعا  هللاو  ماشلا  هفوکلا و  یف  ماقملا  اولقا  ءاملا و  نم  مهیفکی  اـم  اودوزت  قیرطلا و  اذـه  اوکلس 

.یتعامج اب  داتسرف  ار  [ 204  ] يراصنا ریشب  نب  نامعن  اهنآ  هارمه  دندرگرب و  هنیدم  هب  هحفص 292 ] تلاسر [  نادناخ  ءارسا  ایابس و 
ءالبرک ءادهـش  عرـصم  لحم  هب  هک  ینامز  ربب و  ءالبرک  قیرط  هب  ار  ام  دنتفگ  امنهار  لیلد و  هب  [ 205  ] دندیـسر قارع  هب  هک  یتقو  و 

يارب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادناخ  زا  ینادرم  مشاه و  ینب  زا  یتعامج  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دندید  دندیـسر 
هماقا ي دندرک و  تاقالم  نانز  هنیـس  هب  نزح و  هیرگ و  اب  هدش و  دراو  دحاو  تقو  رد  دنا و  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترایز 

نایعا دیـس  دعب  .دندومن  تماقا  يزور  هحفـص 293 ] دنچ [  لاونم  نآ  رب  هدـش و  عمج  اهنآ  رود  هب  فارطا  نآ  لها  دـندومن و  ءازع 
زا هک  نیعبرا  ترایز  دنا و  هدیسر  ءالبرک  هب  رفـص  هام  متـسیب  رد  تلاسر  نادناخ  هک  تسنآ  روهـشم  دیامرف : یم  هر )  ) هعیـش ءاملع 

ناشیا ندمآ  دوش  یم  هدرمـش  دیعب  .تسا و  تهج  نآ  زا  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا ي 
هام متسیب  رد 
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دبال ماش  رد  مه  تیب  لها  دـشک و  یم  لوط  هدـش و  یط  هام  کی  فرظ  رد  هک  ماش  قارع و  نیباـم  تفاـسم  هک  نیا  تهج  هب  رفص 
تدم رد  اهنیا  همه ي  ندنام  اجنآ  رد  هفوک و  هب  نتفر  ماش و  رد  ندنام  نتفر و  ندمآ و  هک  دوش  یم  روطچ  سپ  دـنا  هدـنام  یتدـم 
دوجو قارع  ماش و  نایم  یهار  هک  درک  عفد  باوج  نیا  اب  ار  ندرمـش  دیعب  نیا  تسا  نکمم  دیامرف : یم  دـعب  .دوشب  مامت  زور  لهچ 
شیپ ار  هار  نآ  ام  نامز  رد  لیقع )  ) ياهبرع تسا و  میقتـسم  هار  نوچ  دومن  یط  هتفه  کـی  تدـم  رد  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دراد 

.هتفر و یم  هتفه  کی  تدـم  رد  تفر  یم  قارع  هب  ماـش  زا  هک  کـیپ  و  دـیرب »  » هک نیا  رب  دراد  تلـالد  راـبخا  ضعب  .دـنریگ و  یم 
هتفرگ شیپ  ار  هار  نیمه  تلاسر  تیب  لها  دیاش  سپ  .دنور  یم  زور  تشه  فرظ  رد  فرشا  فجن  هب  ناروح  زا  بیلـص )  ) ياهبرع

رد ناش  تماقا  دـنک و  تیافک  اـهنآ  هب  هک  دـنا  هتـشادرب  هزادـنا  نآ  بآ  زا  هار و  هشوت ي  زا  هحفـص 294 ] ناشدوخ [  هارمه  دنا و 
نادناخ دننک  یم  روصت  هک  یئاهنآ  تسا و  نیتم  رایسب  ریبک  ریبخ  عبتتم  علطم  دیس  نآ  شیامرف  نیا  .تسا و  هدش  رتمک  ماش  هفوک و 

دوخ رد  ماش و  قارع و  نایم  هار  ضرع  رد  هفوک و  رد  اهتدم  هیما  ینب  مالسا  تخسرس  نانمشد  تسد  رد  تراسا  نارود  رد  تلاسر 
دنا هداد  اهگرب  خاش و  هدیشارت و  اههار  ضرع  يارب  هک  ینالوط  ياهناتساد  تسین  حیحص  لایخ  روصت و  دنا  هدرک  فقوت  دایز  ماش 

نیفلؤم تافیلأت  زا  نالهاان و  ياهباتک  زا  كردم و  یب  فیعض  ياهفرح  دیاشن و  ار  دامتعا  ساسا و  یب 
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.تسا هدش  یشان  رکفت  یب  ناحول  هداس  زا  ذخأ و  ینئارفسا  فنخم و  یبا  یلعج  لتقم  دننام  لوهجم 

دنا هدمآ  زور  داتشه  زا  دعب  ءارسا  هک  یضعب  ياعدا 

ءاعدا نیا  دـنا  هدـمآ  ءاروشاع  زا  دـعب  زور  داتـشه  ینعی  مود  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  ءارـسا  دورو  هک  هداد  لامتحا  اه  یـضعب  هچناـنچ 
ندمآ هک  دـشاب  یم  یـصاخشا  تایـسدح  زا  هدـشن  هدـید  هربتعم  بتک  رد  هتفگن و  ار  نآ  نیخرؤم  زا  یـسک  تسا و  لامتحا  درجم 
شزرا هک  تسا  یلوق  اذل  دنا و  هتـشادن  عالطا  هریغ  دیرب و  تالاح  زا  دنا و  هدرمـش  دـیعب  لوا  نیعبرا  رد  ار  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا 

هدش هداد  بیذهت  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  هب  ترجه  ( 61  ) لاس مود  نیعبرا  رد  ار  ءارـسا  ندمآ  تبـسن  هک  تسنآ  بجعت  .درادـن و 
هحفص 295] .دیدرگن [  ادیپ  هدش  هداد  تبسن  هچنآ  زا  يرثا  فیرش  باتک  نآ  رد  یلو 

نیدلا فرش  اندیس  یلماع و  نیما  دیس  ناش  تلالج  هب  هراشا 

یکی تشاد و  هک  یعالطا  هطاحا و  نآ  اب  دریگ  رارق  لمأت  هجوت و  دروم  دیاب  هر )  ) یلماع نیما  همالع ي  ماقم  یلاع  دیـس  تاملک  و 
رد میدرک و  كرد  ار  اهنآ  نارود  هک  تفر  یم  رامشب  نید  هار  رد  دهاجم  ياه  تیصخش  زا  زراب  هنومن ي  هک  دوب  یصاخشا  نآ  زا 

يدهلا و ملع  یضترم  دیس  دیفم و  خیش  دننام  ناشدوخ  رـصع  رد  ریظن و  مک  هک  دوب  هعیـش  ياملع  رباکا  زا  رفن  جنپ  ای  راهچ  فیدر 
یکی دنا و  هداد  ناشن  هعیش  مالـسا و  ملاع  هب  يریدقت  هنوگ  ره  نایاش  تامدخ  ناشدوخ  یمالک  تافیلأت  اب  هک  دندوب  یـسوط  خیش 

هدـنراگنب یـصاخ  فطل  هک  نایبل  روص  لیزن  یلماع  نیدـلا  فرـش  دیـس  جاح  ياقآ  مظعـالا  اندیـس  زا  دوب  تراـبع  ناـگرزب  نآ  زا 
هحفص 297] [ . ] 206  ] تسا دوجوم  العف  وا  فیرش  طخ  هب  يدایز  تابتاکم  تشاد و 

ءالبرک رد  زور  هس  تیب  لها  فقوت 

رد زور  هس  تلاسر  نادناخ  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  دـنا  هدرک  حیرـصت  ءالبرک  هب  نیعبرا  رد  ءارـسا  دورو  هب  هک  یـصاخشا  تاملک  زا 
الم جاح  عبتتم  ثدحم  یلو  تفای  شراگن  هتـشذگ  رد  هک  تسیوحن  هب  الامجا  ناشدورو  دـنا و  هدرک  فقوت  يرادازع  يارب  ءالبرک 
نآ زا  ار  اهنآ  تکرح  ءالبرک و  هب  ار  تلاسر  نادناخ  دورو  [ 207  ] هبکاسلا هعمدلا  باتک  رد  فرشا  فجن  نکاس  هر )  ) یناهبهب رقاب 
زا یـضعب  هب  ار  نآ  تبـسن  هدش و  فعـض  ثعاب  هدرکن  رکذ  ار  دوخ  لقن  كردـم  هچ  رگ  هدرک  لقن  تافاضا  اب  يردـق  ءالب  تشد 

هدوب عبتتم  صخش  هدربمان  نوچ  دوش  هحفـص 298 ] لقن [  شتاملک  ظافلا و  اب  وا  تارابع  نیع  تسا  بوخ  یلو  هداد  همیدـق  بتک 
اوغلب املف  لاق : .تسا  هدرک  لقن  یقوثو  دروم  ردصم  زا  دبال 
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اوقالتف مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هرای  یلا  اودرو  دق  مهریغ و  مشاه و  ینب  نم  هعامج  اودـجو  هعرـصم و  عضوم  یف  اولزن  ءالبرک  ضرا 
بنیز تجرخف  داوسلا  لها  ءاسن  مهیلا  عمتجا  مایا و  هثالث  هدم  یلا  ءازعلا  اوماقا  مطللا و  بیحنلا و  ءاکبلاب و  اوذخا  دحاو و  تقو  یف 

نبا هللا و  لوسر  بیبح  او  هانیـسحاو  هاخااو  بولقلا : حرقی  نیزح  توصب  تدان  هتقـشف و  اهبیج  یلا  توها  عمجلا و  یف  مالـسلااهیلع 
يدانت نیدـخلا  همطـال  موثلک  ما  تجرخ  اـهیلع و  هیـشغم  تعقو  هآ و  مث  هآ  یـضترملا  یلع  نبا  ءارهزلا و  همطاـف  نبا  ینم و  هکم و 
تابعان تامطال  ءاسنلا  یقاب  ءارهزلا و  همطاـف  تتاـم  مویلا  یـضترملا  یلع  تاـم  مویلا  یفطـصملا  دـمحم  تاـم  مویلا  توصلا  عیفرب 

کیلع زعی  هادجاو ، هادمحماو  يدانت : اهتوص  تعفر  ءاسنلاب  لح  ام  هنیکس  تأر  املف  هانیسحاو  هانـسحاو  هاتبیـصماو  تالئاق  تاحئان 
هلاحر دشب  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  رما  مث  .افـسأ  ینزحا  حیبذ و  بوحـسم و  حیرج و  بولـسم و  نیب  ام  کتیب  لهاب  اولعف  ام 
تاشنأ تنأ و  تنع و  ادیدش و  ءاکب  تکب  فیرشلا و  ربقلا  تنـصحف  هلوح  نردف  اهیبأ  ربق  عیدوتل  ءاسنلاب  هنیکـس  تحاصف  اهودشف 

هحفـص انیمالا [  عم  یـصولا  دـمحال و  احور  کعدون  ءالبرک  ای  الا  انیفد  لسغ  نفک و ال  الب  امـسج  کعدون  ءـالبرک  اـی  ـالا  لوقت :
رکذ و  نیعبرالا » ثیدح   » باتک رد  ینارحب  يدالب  نیسح  خیش  اقآ  لیلج  خیـش  ....هنیدملا  نیبلاط  ءالبرک  نم  اولـصف  مث  لاق : [ 299

یف نرثعی  لافطالا  مرحلا و  اهعم  تلبقا و  اهناف  بنیز  اـما  و  دـیوگ : ءـالبرک  ضرأ  یلا  هتاوخا  هتاـمع و  و  ع )  ) نیدـباعلا نیز  یئیجم 
تابدان هیلع  نبباکتف  مظعملا  ربقلا  کلذل  نلبقأ  یتح  لاجسلا  عومدلاب  نیکبی  لایذالا و 
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كدـعب تاعئاضلا  امحأ  .تادـعلا  نم  انیقل  ام  کیلع  زع  ماشلا و  نم  کیلا  نلبقأ  نحن  اـه  نیداـنی  تاـمطال  هوجولا  یلع  تاـیکاب و 
يرـسح لیفک  نم  اهل  يرت  ام  الکث  يدایالا  اهنم  هوجولا  رتس  رـسالا و  یف  مطاوفلا  رظنت  ام  وأ  يداوب  ارـسح  تابئانلا  يدـی  یف  انعض 

یلا لیحرلا  یلع  اومزع  یتح  مجاوسلا  عومدلل  نیراج  متآملا  نیبصان  لاونملا  کلذ  یلع  لاحلا  کلذب  اولاز  امف  داحلالا  هبـصع  نیب 
لافطالا و مرحلل و  تفتلاف  طیبع  مد  هنم  رجفناف  فیرـشلا  ربقلا  یلع  هعباـصأ  ع )  ) نیدـباعلا نیز  عضو  کـلذ  اودارأ  اـملف  هنیدـملا -

هبحاصف ءام  هربق  یلع  اوشر  رفـسلا  هفحت  يذـه  دـجلا  اوبطاـخ  مکتفحت و  باـبحالا  مد  نم  مکل  اوذـخ  .لاـمهنا  یف  هعومد  يداـن و 
اعاد روبقلا و  کلت  نعد  مث و  هبرک  نم  اهلای  هبیـصم و  نم  اهلایف  هبحالل ، هفحت  ءامدلا  کلذ  نم  نذـخأف  رطقلاب  هاشحا  اوللب  شطعم 

[ . 208  ] هنیزح اهتبحا  قارفل  یه  و  هحفص 300 ] هنیدملا [  نیبلاط  اولصفنا  روخصلا و  رطفی 

ءالبرک زا  لیحر  عقوم  داجس  ماما  نداد  ناشن  زاجعا 

ربق هب  ار  كرابم  ياهتشگنا  ع )  ) تیب لها  ءارسا  عادو  نیح  هک  هدرک  لقن  هیلع  هللا  مالس  داجس  ماما  ترـضح  زا  هک  هداعلا ي  قراخ 
رکذ ار  نآ  لقن  ردصم  كردم و  هنافـسأتم  هچرگ  دش  رجفنم  یمرن  هزات ي  صلاخ  نوخ  نآ  زا  تشاذگ و  ع )  ) ءادهـشلادیس رهطم 

فاـصوا و یماـمت  هب  ع )  ) ماـما هک  تسنآ  داـقتعا  ار  هیرـشعانثا  هیماـما ي  هعیـش ي  اـم  اریز  تسین  داعبتـسا  ياـج  یلو  تسا  هدرکن 
حـضاو بلطم  نیا  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  توبن  زا  ریغ  فاصوا  یمامت  رد  تسا  ربمغیپ  ریظن - ماما  ینعی  تساراد  ربمغیپ  تـالامک -

رادقم هب  هددعتم  دراوم  رد  ار  دوخ  كرابم  ناتشگنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  .تسا  هدش  نهربم  نشور و  و 
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يارب دـندش و  یم  باریـس  نآ  زا  یهوبنا  تعامج  دیـشوج و  یم  شکرابم  ناتـشگنا  طسو  زا  بآ  تشاذـگ و  یم  يرـصتخم  بآ 
عطق نآ  رب  نیملـسم  تسا و  تارتاوتم  زا  ص )  ) ءایبنأ متاخ  زا  هرهاب  هزجعم ي  نیا  دندرب و  یم  دوخ  اب  هدرک و  هیهت  زین  هار  هشوت ي 
دننام ع )  ) ماما نوچ  ددنویپ  روهظ  هب  زین  هرهاب  هداعلا ي  قراخ  نآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  دراد  داعبتـسا  هچ  سپ  دـنراد  نیقی  و 

دزن دراد  دوـجولا  بجاو  هحفـص 301 ] عناص [  ادـخ و  هب  داقتعا  ناـعذا و  هب  یگتـسب  تازجعم  هب  ناـعذا  .تسا  ص )  ) ربمغیپ سفن 
ققحم زین  شعوقو  تسین و  شناکما  رد  ههبش  کش و  هنوگچیه  ياج  تاداعلا  قراخ  تازجعم و  رودص  ناسانشادخ  ناتسرپادخ و 

یعیبط و مولع  اب  هک  یناـسک  [ . 209  ] دوش یمن  کفنم  ادـخ  هب  نامیا  زا  تازجعم  هب  نامیا  دـیوگ : برغ  هفـسالف ي  زا  یکی  تسا 
رد تخـس  دـنیامن  لح  تسا  تباث  ارتاوت  هک  ار  ءایلوا  ءایبنا و  زا  هرداص  ياـه  هداـعلا  قراـخ  تازجعم و  لکـشم  دـنهاو  یم  یبرجت 

هتـشادن و هدـئاف  يرـشب  يداع  تالیخت  ماهوا و  اب  کنخ  تالیوأت  تسین و  یندـش  لح  تازجعم  تقیقح  یبرجت  مولع  اب  دنهابتـشا 
.دشاب یم  شدروم  هب  لوکوم  ثحب  لیصفت  و  دنک - یمن  اراکشآ  نشور و  ار  تایعقاو 

هدروآ مظن  هب  ار  نیعبرا  هعقاو ي  هک  یلح  رقاب  خیش  اقآ  راعشا 

نیعبرا رد  ءالبرک  هب  ع )  ) تیب لهأ  ءارـسا  عوجر  هرابرد ي  هک  ار  یلح  رقاب  خیـش  اـقآ  لـیلج  رعاـش  راعـشا  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
انزح هیدل  يداهلا و  یمشاهلا  طبـس  ربق  رز  مروایب : هدرک  نایب  ار  هریغ  ماش و  عاضوا  تشذگرـس  ع )  ) يربک بنیز  نابز  زا  هدورس و 

اببلجتم اربعتـسم  مدنعب  کیتلقم  عمادم  يرذا  و  هحفـص 302 ] دازلا [  ریخ  یهف  همایقلا  موی  اهب  قثو  نیعبرالا  یف  هربق  رز  دان  انیـسحاو 
یتح داوسب 
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ارئاز مطاوفلا  ناعـضأب  افاو  داحلالا  همأ  املظ  هترـسأ  اهلهأ  هموشملا  ماـشلا  نم  اـفاو  داجـسلا  دـباعلل  البقتـسم  یتأ  اـمل  ارباـج  کـناک 
اصصغ ابسلا  یف  انیقلام  ملعت  نیسحأ  يدانت  هیلع  توه  نیـسحلا  ربق  ترـصب  اذا  بنیز  هبیـصم  رکذا  داجمالا و  ءآدهـشلا و  حیارـضل 

لکل ارسق  انقاسم  مهلابحب و  انقاثو  کیلا  اوکشن  دایز  نبا  سلجم  یف  انفوقو  يدعلا و  نیب  انریسم  کیلا  اوکشن  يداؤفب  اهوجش  امیقم 
دایعالا نم  دـیع  هنأکف  مهئاسن  مهلاجر و  نیرـشبتسم  دالب  رـش  کیبا  رمعل  تناک  دـق  ماشلا  دالب  یلا  لوخدـلا  کیلا  اوکـشن  يداعم 

بیطخلا رمأ  داقحالا  نماک  رهظا  جـلعلا  ارـسح و  اـنولخدا  دـیزی  یلع  يداوب و  نویعلل  دـمحأ  تاـنب  اـهبجح و  یف  هیمأ  تاـنب  اـبجع 
یف دـیزی  یعدـلا  فته  داهج  مویب  اهمغرم  ناک  ذا  هرهـص  یبنلا و  اخأ  بسی  يدـغف  داوعـالا  یلع  اولعی  نأـب  اـنم  عمـسمب  دهـشمب و 
نعط یف  مهلازن  قیطن  انک ال  اوناک و  يدادـجأ  هدادـجا  تحفاک  مک  هبتعب  نیـسحلاف  مویب  موی  يدارم  یبنلا  نم  تلن  لوقی  هخایـشأ و 
خماش عدصی  ءزر  هتدـهاش  ام  ضعب  اذـه  نیـسحأ  يداد  لهال و  اراتوا  تکردا  دـق  مایالا  یحر  تراد  اذا  یتح  دادـح  عرق  حامرا و 

كاذب یفطن  یسع  ءام  مکروبق  قوف  شرن  و  [ . 210  ] داسجالا عم  اهنفدنل  انعم  اهعیمج  سؤرلا  انئج و  نیسحأ  هحفص 303 ] داوطالا [ 
هلای فوفطلا و  يداو  یف  كازع  میقن  یکانئج  نیـسحأ  يداص  بلق  لک  مکنم  ماـط و  هئاـم  تارفلا و  درو  اوک  وعنم  داـبکالا  هرارح 

انبابحا يدالوأ  او  حیـصت  کلت  وعدـت و  یتوخأ  او  هذـه  اثالث  انتب  دابالا  ادـم  انتعیـش  رازم  اطبهم و  کئالملا  جاوفال  یحـضأ  داو  نم 
میقن البلا و  ثادجأب  مکاوثم  بیطیأ  داشنالا  یلا  اوغصاو  هبحال  هبحأ  باتع  اعمس 
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یـضنت نکت  ملوا  اهدامغا  یف  فایـسالا  دمغت  دق  داتؤلل  مضت  روبقلا  نا  مکموسج  نفد  لبق  بسحأ  تنک  ام  داهـس  لوطب  اومک  دعب 
عمج نیب  درف  ماقـسالا  نم  هیف  ام  قوف  بئاصم  یـساق  داجـسلا  یلا  انوع  لفاک  نم  دـجن  مل  لیحرلا و  یلا  لـیبسلا  فیک  داـمغالا  نم 

دعوم له  داضعالا  یف  تفی  قارفلا  نا  مکقارف  عیطتـسن  انبابحا ال  دافـصالا  لالغالا و  نم  رثأ  اذ  نیقاسلا  هیدـی و  هدـیجب و  يداـعا و 
هخماش لیزنتلا  طبهم  یه  دافولا  بئاکر  خانم  تناک  يرقلل  اهومتدیـش  لزانم  يدانلا و  یئـضی  مکب  اومک و  اـیؤر  یف  رـسنف  یقتلملل 

مک لامالا  هبعک  یه  يدایا  بهاوم و  لذـب  لانتف  اهلاحر  ءآجرلا  ینب  طحت  اهب  و  هحفـص 304 ] دادضالا [  نم  یجتلم ء  ناما  يرثلا و 
يوس اهیف  ام  تحضا و  مکدعب  نم  داورلل  ضورلاک  انل  تباط  مکب  سردت  سیدقت و  تایبا  يداب  وا  رـضاح  نم  یهنلا  لها  اهلاوجح 

لتقمل بآذلا  بشن  اهنا  بئارغلا  بئاجعلا و  نم  دادبب و  انعمج  رداغ  رهدلا  مکدقفب و  تابئانلا  انتعجفأ  دق  دادـحب  نلعم  كاب  عان و 
يداعم مویل  ادبا  اهسنا  مل  هعقو  نم  اهلثم  ام  هعقو  ای  داسالا 

زور لهچ  زا  دعب  كرابم  دسج  هب  ار  ءادهشلادیس  بیطا  رس ، داجس  ماما  ندرک  قحلم 

رـس نتخاس  قحلم  زا  تراـبع  ءـالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  ترجه  ( 61  ) رفـص هام  متـسیب  رد  توبن  نادناخ  ءارـسا  ندمآ  دهاوش  زا  و 
زا دـعب  رهطم  سأر  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  یعمج  هک  تسا  ءالبرک  رد  شرونا  بیطا و  دـسج  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  كرابم 

سدق  ) یسلجم همالع ي  هچنانچ  مهیلع  هللا  ناوضر  هیمما  ءاملع  نایم  روهشم  .تسا  هدش  رهطا  ندب  هب  قحلم  تداهـش  زا  زور  لهچ 
هام متسیب  لوا  نیعبرا  زور  رد  ار  ع )  ) ءادهشلادیس بیطا  رهطا و  سأر  هک  تسنآ  تسا  هدومرف  حیرصت  نآ  رب  هرس )
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هحفـص 305] ياهرـس [  هدش و  ءالبرک  دراو  ماش  زا  تیب  لها  ریاس  اب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  کی ، تصـش و  لاس  رفص 
لقن هب  اذـل  دـیاشن و  ار  داـمتعا  رهطم  سأر  نفدـم  هب  عجار  لاوقا  ریاـس  اـما  .تسا  هدرک  قحلم  اـهنآ  ياهندـب  هب  ار  ءادهـش  سدـقم 

كرابم ندب  هب  ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  دعب  ار  رهطم  سأر  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  هک  یـصاخشا  تاحیرـصت  تارابع و  زا  يرادقم 
سوواط نب  یلع  نیدلا  یضر  مظعا  دیس  .میئامن  یم  یسررب  عوضوم  نیا  رد  هک  نآ  زا  دعب  میزادرپ  یم  دنا  هدرک  قحلم  ءالبرک  رد 

فیرـشلا و هدسج  عم  ءالبرکب  نفدف  دیعا  هنا  يورف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  اماف  [ 211  ] هدومرف فوهل  رد  هرس ) سدق   ) ینـسح
نم هانطرـش  ام  خسفنی  الیک  اهعـضو  انکرت  انرکذ  ام  ریغ  هفلتخم  هریثک  راثآ  تیور  هیلا و  راشملا  ینعملا  اذـه  یلع  هفئاطلا  لمع  ناک 

دـسج هب  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  رـس  هک  تسنآ : رب  هعیـش  لمع  هک  دوش  یم  موهفم  ماقمالاو  دیـس  نآ  مالک  زا  .باتکلا  راـصتخا 
تهج هب  هدش  لقن  صوصخ  نیا  رد  يدایز  راثآ  هک  دیامرف : یم  دـنا و  هتـشادن  ءانتعا  هراب  نآ  رد  لاوقا  رئاس  هب  هدـش و  قحلم  رهطا 

هرابرد ي لاوقا  نآ  لقن  زا  هدومرف  فیلأت  ازع ، سلاجم  رد  باتک  نآ  تئارق  راوز و  يارب  هوب و  نآرب  شرظن  فوهل  رد  هک  راصتخا 
ادـیپ دـیزی  هنازخ ي  زا  هک  قشمد  رد  سیدارفلا  باب  زا  نییمطاف  ءاـفلخ  ار  رهطم  سأر  هک  نیا  دـننام  هدومرف  يراددوخ  رهطم  سأر 

یمیظع هاگراب  اجنآ  رد  دندرک و  نفد  هرهاق  رد  هدرب و  رـصم  هب  نالقـسع  زا  ادـعب  دـندومن و  نفد  اجنآ  هحفـص 306 ] رد [  هدرک و 
لقن يزوجلا  نبا  طبس  هچنانچ  تسا  هاگترایز  هک  دراد 
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.تسا هدرک 

رصم هب  نالقسع  زا  ار  يرس  نییمطاف  ندرک  لمح 

يولعلا هفیلخلا  نا  نیخرؤـملا  نم  دـحاو  ریغ  یکح  لوـقا  [ : 212  ] هدومرف ناجـشالا  جعاول  رد  هرـس ) سدـق   ) یلماع نیما  همالع ي 
مالسلا هیلع  نیسحلا  سأر  هنا  معز  اسأر  جرختساف  بارخ  یه  نالا  ماش و  رصم و  نیب  تناک  هنیدم  یه  نالقسع و  یلا  لسرا  رصمب 
يدحا هنس  یف  هتیأر  میظع  دجسم  هبناج  یلا  و  رازی ، مظعم  دهشم  وه  نالا و  فورعملا  دهـشملا  یف  اهیف  نفدف  رـصم  یلا  هب  یئیج  و 

ذخا .هدـنع و  نوعرـضتی  نوعدـی و  ءاسن و  ـالاجر و  اـجاوفا  هتراـیز  یلا  نودـفاوتی  نویرـصملا  فلا و  هئاـمثالثلا و  دـعب  نیرـشع  و 
هدومرف هچنانچ  .مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  هنوک  یف  نأشلا  نکل  هیف  بیر  هنأک ال  رصمب  هنفد  نالقسع و  نم  سأرلا  کلذل  نییولعلا 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  رهطم  سأر  مان  هب  دـنا و  هداد  لاقتنا  هرهاق  هب  نالقـسع  زا  ار  يرـس  رـصم  نییمطاف  ءافلخ  نیخرؤم  قافتا  هب  اـنب 
هیلع نیـسح  رهطم  سأر  رـس  نآ  اعقاو  هک  تسنآ  رـس  فرح ، یلو  دنا  هدومن  نامتخاس  نآ  يالاب  یگرزب  دهـشم  هدرک و  نفد  اجنآ 

تسایر تسایـس و  تسد  هحفـص 307 ] هک [  هژیو  هب  تسا  هدـشن  ققحم  تباـث و  میرادـن و  ملع  نآ  هب  زگره  تسا ؟ هدوـب  مالـسلا 
ارهاظ ایآ  .دنا  هدرب  رصم  هب  نالقسع  زا  ار  يرـس  هک  دنا  هتـشاد  لمع  نآ  رد  یـسایس  روظنم  هچ  هدرک و  يزاب  نآ  اب  نییمطاف  ءافلخ 
بارخ دیاب  ار  دهشم  نآ  يروظنم  هچ  هب  اهیبیلـص  دنا ؟ هتـشاد  اهنآ  زا  یـساره  فوخ و  اعقاو  دنا  هدرک  ار  راک  نیا  اهیبیلـص  سرت  زا 
تـسد هک  تسا  رما  مادک  و  دـنهدب ؟ هرهاق  هب  لاقتنا  نالقـسع  رد  نوفدـم  سأر  هب  تبـسن  اهنآ  سرت  زا  نییمطاف  ءافلخ  ات  دـنیامن ؟

اب تسایر  تسایس و 
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.هادـسفا الا  ائیـش  الخد  امف  هسایرلا  هسایـسلا و  هللا  لـتاق  ـالا  هدـش : هتفگ  بوخ  هچ  دـشاب  ظوفحم  نآ  تقیقح  یلو  دـنک  يزاـب  نآ 
تـسا نکمم  دـشک و  یم  ازارد  هب  مالک  دوش  هداد  حرـش  رگا  دوش  یم  هدـید  دایز  ایاضق  لیبق  نیا  رئاظن  نامدوخ  رـصع  رد  هچنانچ 
هنوهرم رومالا   » و رگد ) تقو  ات  راذـگب  نامز  نیا  ( ) رگج نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرـش   ) .دوشب باـتک  رـشن  زا  يریگولج  هناـهب ي 

رد رـصم  قبـسا  ریزو  یلامج  ردب  نب  لضفالا  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  هینـسلا  رابخالا  بحاص  دیوگ : نیرـصاعم  زا  یکی  اهتاقواب »
 ] .دنیامن اپرب  یللجم  يانب  دوب  عقاو  نالقسع  رانک  رد  هک  نیسحلا  سأر  دهشم  يارب  ات  داد  روتسد  نالقسع  هب  شیاهترفاسم  زا  یکی 

هنوگچیه اه  یبیلـص  دـنام و  یقاب  دوخ  لاـح  هب  زین  [ 213  ] نالقـسع طوقـس  زا  سپ  دوب  مومع  هاـگترایز  هک  اـنب  نیا  هحفص 308 ]
هب تبسن  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  صلاخ  نایعیش  زا  هک  عیالط  دیسر - رصم  تارزو  هب  عیالط  هک  نیا  ات  دندناسرن  نآ  رب  یبیـسآ 

نایبیلص دوجو  هطساو ي  هب  هک  نالقسع  زا  ار  رهطم  رس  هک  دید  نآ  رد  ار  طایتحا  طرش  تشاد  رطاخ  قلعت  تخس  نادناخ  نآ  راثآ 
دومن زاغآ  هرهاق  رهـش  رانک  رد  ار  یگرزب  دجـسم  نامتخاس  روظنم  نیدـب  دـنک و  لقتنم  ینما  لحم  هب  دوب  رطخ  ضرعم  رد  هتـسویپ 
دناوت یمن  اذـل  هتفرگ  رارق  راصح  جراـخ  رد  نوچ  ءاـنب  نیا  هک  تفگ  يو  هب  هفیلخ  دیـسر  ناـیاپ  هب  ناـمتخاس  راـک  هک  نیمه  نکل 

رد نایبیلص  هدنیآ ي  تالمح  نمشد و  بیسآ  زا  هک  ار  رهش  لخاد  ياه  خاک  زا  یکی  نآ  ياج  هب  تسا  رتهب  سپ  دشاب  ینما  لحم 
زا دیامن - باختنا  تسا  ناما 
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درک و باختنا  روظنم  نیدب  دوب  للجم  ابیز و  ياه  خاک  زا  هک  ار  درمز  رصق  هتشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  روبزم  دجسم  عیالط  ور  نیا 
رـس نآ  بیترت  نیدـب  و  دومن - لقتنم  اجنادـب  قباس  نفدـم  زا  ار  رهطم  رـس  هتخاس و  اپرب  یهوکـشاب  رایـسب  يانب  نآ  نایم  رد  هاـگنآ 

هفوک و هب  رازراک  نادیم  زا  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  نارواگنج  ياهرپس  يور  اه و  هزین  زارف  رب  شیپ  نرق  نیدـنچ  رد  هک  يروشرپ 
هک يدجـسم  رد  دـش و  هدرب  هرهاق  هب  هحفـص 309 ] نالقـسع [  زا  راب  نیا  دوب  هدـش  هدرب  نالقـسع  هب  اـجنآ  زا  قشمد و  هب  هفوک  زا 

.دیدرگ نوفدم  تسا  نیسحلا  اندیس  عماج  هب  روهشم  نونکا 

درادن تحص  لصا و  كرابم  رس  سکع 

هیلع ءادهشلادیس  رهطم  سأر  هک  نیا  ناونع  هب  هدرک  روارگ  ار  هزین  يالاب  رد  هدیرب  رس  سکع  شباتک  رد  تاملک  نیا  بحاص  دعب 
هللا یلص  هللا  لوسر  سکع  تسا  يروابدوز  ماخ و  لایخ  یهز  تسا و  هداد  ایلاتیا  هزوم ي  هب  ار  نآ  شیادیپ  تبـسن  تسا و  مالـسلا 

سکع دنهد و  یم  روابدوز  ياهناملسم  دروخ  هب  هداد و  يراصن  رید  نالف  هب  ار  نآ  تبـسن  دنهد و  یم  راشتنا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 
دننک و یم  تسرد  ار  رهطم  سأر  سکع  دنهد و  یم  الثم  هسنارف  هزوم ي  نالف  هب  تبسن  دنزاس و  یم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنک یم  روارگ  شباتک  رد  یتح  هدرک و  لوبق  مه  ام  ناسیون  خیرات  زا  یضعب  دنهد و  یم  ایلاتیا  هزوم ي  هب  ار  نآ  تبسن 

تسا یلایخ  همئا  ربمغیپ و  ياهسکع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سکع  رد  هک  تسنآ  دزاس  یم  حضاو  ار  اه  تبسن  نآ  بذک  هک  اهتمالع  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
بادآ زا  اـعطق  هک  دـسر  یم  رظن  هب  یتفلک  ياـهبراش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رهطم  سأر  سکع  رد  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

غامد و ولج  يوم  هتـشاذگن  دـنلب  ار  براش  ياهوم  مالـسلا  مهیلع  همئا  رئاس  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  زگره  تسا و  جراـخ  یمالـسا 
نینمؤملاریما زا  یتح  و  خیب ) زا  تسا  براش  يوم  ندیشارت  رتهب   ) هک دنا  هتـشون  ءاهقف  زا  نیققحم  اذل  دندز و  یم  خیب  زا  ار  الاب  بل 

تیاور نیا  هچ  رگ  دیورن  وم  نآ  رد  هک  متشاذگ  یم  غاد  دوخ  براش  رب  دندرک  یمن  تمالم  ارم  رگا  هک  تسا  روهشم  مالسلا  هیلع 
ار نآ  رب  عالطا  قیفوت  مداد و  شراگن  تشاد  هک  یترهـش  هب  رظن  هحفـص 310 ] ما و [  هدیدن  ثیدح  بتک  رد  لاح  ات  بناج  نیا  ار 

ترهش نیا  دوخ  یلو  میامن  یم  تلئسم  دنوادخ  زا 
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موسر بادآ و  زا  نتـشاذگ  يدـنلب  يوم  اـهبراش  رد  اـی  نتـشاذگ و  دوخ  لاـح  هب  ار  براـش  يوم  هک  نیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتگرزب 
موسر بادآ و  فالخ  دـنا  تمـصع  تفـص  ياراد  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  مالـسا و  نایاوشیپ  زگره  تسا و  رود  یمالـسا 

نآ رد  دـنامب و  دوخ  لاح  هب  دـنراذگ  یمن  تساهیـسوجم  مئالع  زا  هک  ار  براش  يوم  یتفلک  نآ  اب  دـنروآ و  یمن  اـج  هب  ار  ینید 
نآ اب  براش  رهطم  سأر  سکع  رد  ای  و  ع )  ) اضر ماما  و  ع )  ) نینمؤملاریما ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هک  اهـسکع 

ءایح و یب  ياـهیدوهی  زا  تشم  کـی  هک  اـهنآ  ناگدـننک  یـشاقن  تساـهنآ و  ندوب  یگتخاـس  رب  لـیلد  رتهب  دوش  یم  هدـید  یتفلک 
یسکع دنرادن  عالطا  یمالسا  موسر  بادآ و  زا  دنشاب  یم  هفوصتم  شیوارد  ياه و  یفوص  زا  یضعب  مالـسا و  تخـسرس  نانمـشد 
مالـسلا هیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیور ي  زا  لفاغ  دـنهد  یم  تبـسن  هسدـقم  تاوذ  نا  هب  دـننک و  یم  تسرد  هک 

.تسا طلغ  یگتخاس و  کش  نودب  هک  دننک  یم  تسرد  اهنآ  يارب  يدنلب  یتفلک و  نآ  اب  اهبراش  اذل  دنتسه و 

رواب دوز  ياهناملسم  زا  یضعب 

خیرات باتک  رب  یتح  هدومن و  تمرح  کته  هدرک و  راوید  رد و  تنیز  ار  اهسکع  نآ  هک  ربخ  یب  ياهناملسم  هدع  کی  رب  فا  یلو 
نالف هزوم ي  نالف  هب  هدرک و  هلاوح  زارد  رود و  ياج  هب  ار  اهـسکع  نآ  تبـسن  دـننیب  یم  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دـننک ، یم  روارگ  زین 

نآ هحفـص 311 ] دوخ [  رد  دورب و  مه  یـسک  رگا  دروآ و  تسد  هب  دناوتب  ار  عقاو  هک  دشابن  یـسک  سرتسد  هک  دـنا  هداد  تکلمم 
زاب دشاب  هدید  ار  اهنآ  اه  هزوم 
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غورد اساسا  دنهد  یم  دنا و  هداد  ع )  ) ماما ربمغیپ و  هب  تبسن  هک  اهسکع  نآ  یمامت  دوش  هتسناد  دیاب  تسا و  یگتخاس  کش  نودب 
.تسا تقیقح  لصا و  یب  و 

رهطم سأر  هرابرد ي  تاقیقحت 

ادیپ ناوتن  لئاق  لوق  نآ  رب  ار  يدحا  هعیـش  زا  دـنا  هدرب  اجنآ  هب  نالقـسع  زا  تسا و  هرهاق  رد  رهطم  سأر  نفدـم  دـش  لقن  هک  یلوق 
ندرک قحلم  هک  ار  هعیش  نایم  روهشم  لوق  دشاب و  رتشیب  خیراوت  رب  شدامتعا  هک  ام  رضاح  رصع  ناسیون  خیرات  زا  یضعب  رگم  درک 

لوق هک  هدومرف  حیرصت  هرـس ) سدق   ) یلماع نیما  دیـس  همالع  هچنانچ  دراذگب  رانک  هب  دشاب  ءالبرک  رد  شکرابم  ندب  هب  رهطم  رس 
[ . 214  ] تسین لئاق  نآ  رب  هعیش  زا  يدحا  دراد و  تنس  لها  رب  صاصتخا  روبزم 

رهطم سأر  هرابرد ي  لاوقا 

ار كرابم  رـس  هنابـش  ماش  نایعیـش  زا  يدرم  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد  رایـسب  ثیداحا  دـیوگ : لامالا  یهتنم  رد  هر ) ) یمق ثدـحم 
ترایز رگید  راب  ار  ردپ  رس  تساوخ  یم  هک  ع )  ) داجس ترضح  ياضاقت  خساپ  رد  دیزی  هک  تسا  تیاور  دیوگ : سپس  ...دیدزد و 

...دنک یم  دییأت  ار  كرابم  رس  نتفر  تقرس  هب  عجار  ثیدح  نومضم  تیاور  نیا  دید و  یهاوخن  ار  نآ  زگره  رگید  وت  تفگ : دنک 
هلیسو ي هب  تفر و  تقرس  هب  دیزی  يارس  رد  يالاب  هحفص 312 ] زا [  رهطم  رس  هک  دیآ  یمرب  نینچ  خیراوت  رهاظ  زا  هتفگ : یضعب  و 

ياج خلا  ...دنک  یم  تلالد  رایـسب  ثیداحا  هدومرف : هک  هر ) ) یمق ثدـحم  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  نالقـسع  رد  ترـضح  نآ  نایعیش 
درک نفد  نالقـسع  رد  دروآ  ار  نآ  دـیدزد و  هنابـش  ار  رهطم  سأر  نایعیـش  زا  يدرم  هک  تسا  ثیداحا  نآ  مادـک  رد  تسا  بجعت 

بنجب هنفدف  انل  یلوم  هقرـس  ماشلا  یلا  لمح  امل  هنا  لیعامـسا  هدلول  لاق  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  ثیداحا  نآ  زا  هکلب 
نینمؤملاریما دزن  هدروآ  دشاب  هتشاد  لصا  تقرس  رگا  و  ع .)  ) نینمؤملاریما
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یم فجن  هب  ارچ  سپ  دنک  یم  نفد  ءالبرک  رد  دـشاب  هدروآ  قارع  هب  رگا  نالقـسع و  رد  هن  تسا  هدرک  نفد  فرـشا  فجن  رد  (ع )
رـس ع )  ) ماما هک  هدش  حیرـصت  رگید  خیراوت  رد  .دید  یهاوخن  زگره  ار  ردپ  رـس  هک  ع :)  ) داجـس ماما  هب  دیلپ  دیزی  خساپ  اما  .درب و 
یم يراددوخ  زین  هدش  تراغ  ءایشا  ریاس  نداد  زا  رما  لوا  رد  دیزی  هچنانچ  تفرگ  دیزی  زا  هرخالاب  ءادهـش  ریاس  سؤر  اب  ار  كرابم 

دوجوم وا  نهاریپ  هدالق و  هعنقم و  مالـسلااهیلع و  ءارهز  همطاف  ما  هدـج  لزغم  اهنآ  ناـیم  رد  هک  دـیزرو  رارـصا  ع )  ) ماـما یلو  درک 
عقاو دیاش  هحفص 313 ] هک [  هداد  تبسن  خیراوت  رهاظ  هب  هدرک  طایتحا  هتفگ و  یضعب  هچنآ  .تفرگ و  دوش و  در  دیاب  [ 215  ] تسا

رد ترضح  نآ  نایعیش  هلیسو ي  هب  تفر و  تقرـس  هب  دیزی  يارـس  رد  يالاب  زا  رهطم  رـس  هک  درادن  مه  عقاو  هچنانچ  دشاب  هتـشادن 
لوق نآ  تسا و  نالقـسع  رد  رهطم  سأر  ندش  نفد  هب  عجار  هک  یلوق  اریز  تسا  تریح  یـسب  ياج  .دش  هدرپس  كاخ  هب  نالقـسع 
نفد سیدارف  باـب  رد  هدرک و  نفک  ار  نآ  دوـب و  قـشمد  رد  دـیزی  هنازخ ي  رد  كراـبم  رـس  هک  تسنآ  دراد  اهینـس  هـب  صاـصتخا 

هبنشکی 8 زور  ه  ( 548  ) لاس رد  نالقسع  زا  نآزا  دعب  و  [ 216  ] دندرک نفد  نالقسع  رد  هداد  لقن  نییمطاف  ءافلخ  اجنآزا  دندومن و 
تقرـس هب  كرابم  رـس  هک  نیا  هن  تشذگ  هر )  ) یلماع نیما  همالع ي  تاملک  رد  هچنانچ  تسا  هدش  لمح  هرهاق  هب  هرخالا  يدامج 

قافتا ادعب  نالقسع  رد  ار  يرس  ندرک  نفد  اریز  دش  هدرپس  كاخ  هب  نالقسع  رد  تفر و 
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راصمالا کلامم  یف  راصبالا  کلاسم  باتک  رد  يرمع  هللا  لـضف  نبا  .تسا  رهطم  رـس  نتفر  تقرـس  دـیزی و  نمز  زا  دـعب  .هداـتفا و 
نیـسحلا و لتقم  نیب  دـیعب  يدـملا  و  دـیوگ : تسا  هروهـشم  هربتعم ي  رداصم  كرادـم و  زا  هک  اشاپ  یکز  دـمحا  قیقحت  هب  عوبطم 

لمح هرهاـق  هب  رهطم  سأر  هک  هدرک  راـکنا  ق و  ( 1342  ) لاس هرهاـق  بتکلاراد  220 ط  هحفص 314 ] نالقسع ص [  دهـشم  ینبم 
تقرس تیاور  .دش  نفد  نالقسع  رد  نایعیش  هلیسو ي  هب  تفر و  تقرس  هب  رهطم  سأر  هتفگ : هک  یـسک  دوش  یم  مولعم  .دشاب  هدش 

هنوگچیه هک  تسا  هتفرگ  یموهوم  هجیتن ي  نآ  زا  هدرک و  نالقـسع  رد  ار  يرـس  ندش  نفد  خیرات  هب  همیمـض  ار  رهطم  سأر  نتفر 
طبس لاق  قشمدب  هنا  تسا :) رهطم  سأر  هرابرد ي  هک  لاوقا  زا  ینعی   ) سماخلا هدومرف : هر )  ) یلماع نیما  همالع ي  .دیاشن  ار  دامتعا 
رکذ اذک  سیدارفلا و  بابب  هونفد  هونفکف و  قشمدب  دیزی  هنازخ  یف  ع )  ) نیـسحلا سأر  دجو  لاق  ایندـلا  یبا  نبا  یکح  يزوجلا  نبا 

تدجو لاق  کلملادبع  نب  نامیلـس  يوری  .یهتنا و  اضیا  يدقاولا  رکذ  اذـک  هرامالا و  راد  یف  قشمدـب  وه  لاق  هخیرات  یف  يرذالبلا 
.هتربق و یباحـصأ و  نم  هعامج  یف  هیلع  تیلـصو  جابیدلا  نم  باوثا  هسمخ  هتوسکف  هیواعم  نب  دـیزی  هنازخ  یف  ع )  ) نیـسحلا سأر 
هطفـس و یف  هلعجف  ضیبا  مظع  وـه  هب و  ییجف ء  بلطف  کلملادـبع  نب  نامیلـس  یلو  یتـح  هیما  ینب  نئازخ  یف  ثکم  هنا  هـیاور  یف 

هللاو هذخأ  هشبنف و  هعضوم  نع  لأس  زیزعلادبع  نب  رمع  یلو  املف  هیلع  یلص  ام  دعب  نیملسملا  رباقم  یف  هنفد  ابوث و  هیلع  لعج  هبیط و 
لاق هب و  عنص  ام  ملعا 
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هنازخ لخد  هنا  روهمج  نب  روصنم  نع  امن  نبا  يور  فیرـشلا و  دـسجلا  عم  هنفدـف  ءالبرک  یلا  هب  ثعب  هنا  هنید  نم  رهاظلا  مهـضعب :
املف هیما  ینب  زونک  نم  زنک  اهناف  هنوجلا  هذـهب  ظـفتحا  میلـس  همـالغل  لاـقف  ءارمح  هنوج  هحفـص 315 ] اهب [  دجوف  تحتف  امل  دـیزی 
یلی امم  ثلاثلا  جربلا  دنع  سیدارفلا  باب  دنع  هنفد  بوث و  یف  هفلف  داوسلاب  بوضخم  وه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  سأر  اهبذا  اهحتف 

وا ماقم  وا  دجـسمب  نالا  فورعملا  عضوملا  وه  هنأک  لوقا و  دـیوگ : هر )  ) یلماع نیما  دیـس  تاملک  نآ  لقن  زا  دـعب  .یهتنا  قرـشملا 
یمرب نینچ  تارابع  تاـملک و  نیا  زا  [ . 217  ] مظعم دیشم  دهشم  وه  قشمدب و  يومالا  دجسملا  بناجب  ع )  ) نیـسحلا سأر  دهـشم 
تقرس هب  دیزی  يارـس  رد  يالاب  زا  هک  نیا  هن  هدوب  اهتدم  زا  سپ  دیزی  هنازخ ي  رد  اهینـس  لوق  هب  انب  رهطم  سأر  ندش  ادیپ  هک  دیآ 

یم روطچ  دنراد  هحفـص 316 ] حضاو [  ضراعت  مه  اب  هک  هدنکارپ  ءارآ  هفلتخم و  لاوقا  نآ  اب  .دش و  نوفدـم  نالقـسع  رد  تفر و 
یـصخش ره  ملق  زا  هک  یئاهخیرات  هب  رایـسب  هک  یـسک  هک  دـسر  اجک  ات  داد ؟ حـیجرت  ار  یکی  درک و  دامتعا  اـهنآ  زا  یکی  هب  دوش 
هنوگچیه هک  هجیتن ي  دنابـسچب و  اهنآ  رب  ار  رهطا  سأر  نتفر  تقرـس  ربخ  دراد  اـهنآ  رب  يرایـسب  داـمتعا  هقـالع و  هدومن و  شوارت 

رد ار  رهطم  سأر  دراـگنب و  شباـتک  رد  درادـن  تیعقاو  زگره  هک  یعوـضوم  دـیامن و  ذـخا  تسا  ضحم  موـهوم  درادـن و  یـشزرا 
.دزاس نوفدم  نالقسع 

یعفای ماما  مالک 

رکذ ام  و  [ 218  ] دیوگ نانجلا  تآرم  رد  ه  ( 768  ) لاس هب  یفوتم  یکم  ینمی  یعفای  ماما 
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لقن هرهاق  هب  ای  هدـش و  لقن  نالقـسع  هب  ع )  ) ماما رهطم  سأر  هک  هدـش  هتفگ  هچنآ  ینعی  .حـصی  هرهاقلا ال  وا  نالقـسع  یلا  لقن  هنا 
یم رهاظ  هدرک  راکنا  هرهاق  ای  نالقـسع و  هب  ار  رهطم  سأر  ندرک  لقن  احیرـص  هک  زین  یعفای  مالک  زا  دشاب ، یمن  حیحـص  دنا  هداد 

راتفگ هصـالخ ي  هچنآ  سپ  .تسا  هدوبن  مالـسلا  هیلع  ماـما  رهطم  سأر  دـنا  هداد  لـقن  هک  يرـس  هک  هدـش  ققحم  يو  دزن  هک  دوش 
سیدارفلا باب  رد  ار  نآ  دنا و  هتفای  دـیلپ  دـیزی  هنازخ ي  زا  ار  ع)  ) ماما كرابم  رـس  هک  تسنآ  تسا  تنـس  لها  نیخرؤم  زا  یعمج 

[219  ] هداتفا قافتا  يروما  روخرپ  هفیلخ ي  کلملادبع  هحفص 317 ] نب [  نامیلس  نامز  رد  هیضق  نیا  ارهاظ  دنا و  هدرک  نفد  قشمد 
هدرک لمح  هرهاق  هب  ه  ( 549  ) ای ه  ( 548  ) لاس رد  زین  اجنآ  زا  هداد و  لقن  نالقـسع  هب  سیدارفلا  باب  زا  رـصم  نییمطاف  نامز  رد  و 

یلامج ردـب  شویجلا  ریما  لاثما  هک  اجک  زا  یلو  هدوب  اه  یبیلـص  فوخ  زا  فیرـش  سأر  لمح  هیـضق ي  نیا  یـضعب  لـقن  هب  دـنا و 
یـسایس تایرظن  تقو  نارادمامز  رگید  کبزر و  نب  عئالط  هللااب  زئافلا  نامز  رد  لضفالا و  کلم  یمطاف و  دعم  هللااب  رـصنتسملا  ریزو 
نامیلـس نب  یلع  نب  هللادبع  دمحموبا  یعفای  ماما  هک  تسین  تهج  یب  دنا و  هتـشادن  ناش  لمع  نیا  زا  دراذگب  رثا  مدرم  راظنا  رد  هک 

وا ترابع  نیع  هچنانچ  درادـن  تحـص  هرهاـق  اـی  نالقـسع  هب  ار  رهطا  سأر  نداد  لـقن  هتفگ : ه  ( 768  ) لاـس رد  یفوـتم  یکم  ینمی 
مشاه و ینب  یلاوم  زا  یعمج  تلاسر و  نادناخ  اب  هرونم  هنیدم ي  هب  دیزی  ار  رهطم  سأر  هک  هدرک  لقن  یعفای  ماما  دوخ  تشذـگ و 

زا هدع ي 
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و هیف » لیق  ام  حصا  اذه  [ » 220 : ] دیوگ دش و  نفد  مالسلااهیلع  همطاف  شردام  ربق  دزن  عیقب  رد  هنیدم  رد  داتـسرف و  نایفـسوبا  یلاوم 
ردقب شلاوقا  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  راکب  هب  ریبز  یلو  هدرک  لقن  ار  هحفـص 318 ] لوق [  نیا  زین  راکب  نب  ریبز  زا 

عیقب رد  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  شردام  ربق  هدشن و  نفد  اجنآ  رد  دنـشاب  هدرب  هنیدم  هب  ار  رهطم  سأر  رگا  درادن و  شزرا  يزیـشپ 
دنا هدرب  هنیدم  هب  ار  رهطم  سأر  دنا  هتفگ  هک  نیخرؤم  زا  تسا و  نوفدم  عیقب  رد  دسا  تنب  همطاف  مالـسلا  هیلع  ماما  هدـج ي  تسین 

.دنا هدرک  قحلم  بیطا  دسج  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  هنیدم  زا  ار  نآ  هک  نیا  هب  دنلئاق 

يزوجلا نبا  طبس  مالک 

یلا در  مث  ایابـسلا  عم  هنیدـملا  یلا  هدر  هنا  اهرهـشا  لاوقا  یلع  سأرلا  یف  اوفلتخا  و  دـیوگ : صاوخلا  هرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طـبس 
اهلوق نآ  نیرتروهـشم  یلوق  دنچ  هب  رهطم  سأر  هرابرد ي  دنا  هدرک  فالتخا  دیوگ : .هریغ  ماشه و  هلاق  هعم  نفدـف  ءالبرکب  دـسجلا 

دـش نفد  ءالبرک و  رد  رهطا  دسج  هب  دش  هدینادرگرب  هنیدم  زا  داتـسرف و  تیب  لها  ءارـسا  اب  هنیدم  هب  دیزی  ار  رهطم  سأر  هک  تسنآ 
ءالبرک هب  نیعبرا  رد  ع )  ) تیب لـها  ءارـسا  هک  یتروص  رد  .تسا  هتفگ  وا  ریغ  ماـشه و  ار  لوق  نیا  كراـبم و  دـسج  اـب  رهطم  سأر 

نیا دنرب و  یمن  هنیدـم  هب  ناشدوخ  اب  هرابود  دـنیامن  یم  نفد  ءالبرک  رد  دـنا  هدروآ  ناشدوخ  اب  هک  ار  رهطم  سأر  اعطق  دـنا  هدـمآ 
نفد رهطا  دـسج  اب  دـش و  هدـینادرگرب  ءالبرک  هب  رهطم  سأر  هک  تسا  هیماما  ناـیم  روهـشم  لوق  دـیؤم  تساهینـس  لاوقا  زا  هک  لوق 

.دیدرگ

دیلپ دیزی  هیلع  رب  یمومع  راکفا  هجوت 

هدرک حیرصت  يزوجلا  نبا  طبس  يربط و  هچنانچ  هحفص 319 ] دیزی [  هیلع  رب  مدرم  یمومع  راکفا  مایق  ماش و  عاضوا  نایرج  زا  دعب 
دید هک  ادـعب  یلو  هداد  رارق  دوخ  هزیاج ي  ماعنا و  دروم  و  [ 221  ] لاحشوخ رایسب  دایز  نبا  زا  هدش و  رورـسم  رما  لوا  رد  دیزی  دنا 
یم تیذا  لمحتم  شاک  تفگ  یم  هتخادنا و  دایز  نبا  ندرگ  ار  هانگ  دیـشخب  دب  هجیتن ي  مدرم  راظنا  رد  ءالبرک  هیـضق ي  ساکعنا 

تیاعر ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مارتحا  ظفح  تهج  هب  مدرک  یم  دراو  دوخ  لزنم  هب  مدوخ  اب  ار  ع )  ) نیـسح مدش و 
یلا ینضغب  دقل  هناجرم  نبا  هللا  نعل  تفگ : یم  مدومن و  یم  ار  راک  نیا  وا  تبارق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمرح 
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اهناملسم دزن  ارم  دایز  نبا  دیوگ : هک  یـسک  [ . 222  ] هلتق يون  دایز و  نبا  یلع  بضغ  مث  ءاـضغبلا  مهبولق  یف  یل  عرز  نیملـسملا و 
.تسوا تلیح  فالخ  هک  دتـسرف  یم  هنیدـم  هب  ار  رهطم  سأر  روطچ  تشاک  اهنآ  ياهلد  رد  ارم  توادـع  مخت  دـینادرگ و  ضوغبم 

بیع وا  هب  هداد و  مانـشد  هدرک و  بـس  ار ، دـیزی  هحفـص 320 ] هک [  نیا  رگم  دنامن  مدرم  رد  يدحا  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : دـهاجم 
[ . 223  ] درک كرت  ار  وا  تفرگ و 

ماش زا  ءارسا  هب  دیزی  نداد  تکرح 

تیب لها  ءارسا  هک  نیا  فصو  اب  تسا  هدوب  دیزی  رما  هب  هدرک  هچ  ره  دایز  نبا  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  همه ي  نوچ  دیوگ : هدنراگن 
هنیک ي ضغب و  زا  هکلب  دـنک  مارتحا  تیب  لـها  هب  هک  داد  تیرومأـم  ناـمعن  هب  دـهد  تکرح  ماـش  زا  تساوخ  هک  ار  مالـسلا  مهیلع 
: داد روتـسد  دـنک و  هقردـب  نطو  هب  ات  ار  توبن  نادـناخ  ناوراک  یهاپـس  هدـع  اب  تفگ : ناـمعن  هب  دوش  هتـساک  اـهنآ  ترفن  مدرم و 
هیاس ي هب  هیاس  بسا  نادیم  کی  ابیرقت  هلـصاف ي  اب  نیرومأم  دـشاب و  شیپاشیپ  زا  هلفاق  اج  همه  .دـهد  تکرح  بش  رد  ار  ناوراک 
هب زین  نارومأم  درک  فقوت  اهنآ  هلفاق ي  دـش و  هدایپ  يرما  ماجنا  يارب  تلاسر  نادـناخ  دارفا  زا  یکی  هک  اـج  ره  .دـننک  تکرح  نآ 

دورف لحم  نامه  یکیدزن  رد  زین  نیرومأم  دز  همیخ  دمآ و  دورف  هلفاق  هک  اج  ره  .دنتسیاب  دوخ  ياج  رد  وا  ددجم  ندش  راوس  راظتنا 
دیـس یلوم و  لباقم  رد  مالغ  راتفر  دننام  دـننک  راتفر  رایـسب  مارتحا  اب  تلاسر  نادـناخ  هلفاق ي  دارفا  اب  نارومأم  دـننز  همیخ  دـنیآ و 

روطچ دنا  هدرک  تکرح  توبن  نادناخ  ماش  زا  مارتحا  بیترت و  نیا  اب  .دوخ 
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.دتسرف هنیدم  هب  نداد  ناشن  هحفص 321 ] طلست [  یئامن و  تردق  باعرا و  يارب  ار  رهطم  سأر  نانآ  اب  دوش  یم 

ماقمق رد  ازریم  داهرف  جاح  مالک 

لاـس 1292 رد  راـجاق  هاـش  یلعحتف  نبا  [ 224  ] هنطلـسلا بئان  ازریم  سابع  موحرم  دـنزرف  هلودـلا  دـمتعم  ازریم  داهرف  جاـح  موحرم 
نآ تمظع  هدـید و  هرهاـق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  دهـشم  هاـگراب  هـتفر و  رـصم  هـب  هحفـص 322 ] جـح [  رفـس  رد  يرمق 
رد رهطم  سأر  ندوب  تهج  زا  هک  هدرک  روصت  هتفرگ  تماـما  تمظع  ماـقم و  ار  وا  نهذ  نوچ  هدرک و  هولج  يو  رظن  رد  ناـمتخاس 

هرهاق هب  رهطم  سأر  لـقن  هتفگ : هک  وا  لوق  ینعی  [ 225  ] مناد یمن  حیحـص  باب  نیا  رد  ار  یعفای  لوق  دیوگ : اذل  تسا و  ناکم  نآ 
دجـسم نینچ  تسایند  هیمظع ي  دالب  زا  هک  رـصم  هنیدم ي  رد  دـیوگ : هلودـلا  دـمتعم  دـعب  تشذـگ  شلقن  هچنانچ  تسین  حـیحص 

.تخاس ناوت  یمن  هدوهیب 

تسین دنراد  ءاعدا  مدرم  هچنآ  تحص  لیلد  یلاع  هبق ي 

هلیح و راگزور و  ياهبلط  تسایر  تسایـس  تسد  الا  تسوا و  رظن  رد  هرهاـق  رد  دجـسم  نآ  تمظع  ندرک  هولج  ناـمه  شکردـم 
مالک دوش  هتخادرپ  بلطم  نیا  دهاوش  هب  رگا  دراذگ  یم  راگدای  هب  راگزور  هحفـص ي  رد  ار  نآ  زا  رتمهم  ياهنامتخاس  اهنآ  ریوزت 

رد مالسلا » هیلع  نیسحلا  اندیس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  هناحیر   » باتک رد  دمحم  یمهف  دمحا  خیش  داتسا  .دشک و  یم  ازارد  هب 
هحفـص حرـش [  هب  هتخادرپ و  یمظع  دجـسم  دهـشم و  نآ  زا  هنایفوص  تامارک  رودص  لقن  هب  هرهاق  رد  رهطم  سأر  ندش  نفد  دیئأت 

هب دوش  عوجر  میـشاب  لئاق  میناوت  یمن  اهنآ  هب  یـشزرا  هدروخن و  درد  هب  ام  دزن  رد  ادـبا  هک  هدراـمگ  تمه  ناوارف  ياـهباوخ  [ 323
رب لیلد  یئاج  رد  مهم  نامتخاس  گرز و  دجـسم  هیلاـع و  هبق ي  دوجو  .رـصم  عبط  باـتک - نآ  رخآ  اـت  زا ص 183  هدربمان  باـتک 

نایم رد  فورعم  هچنآ  تحص 
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بوسنم تسا  یلاع  هبق ي  ياراد  هک  يربق  قشمد  ناتـسربق  رد  دشاب  یمن  دـنوش  یم  یعوضوم  هجوتم  قیقحت  نودـب  هک  تسا  مدرم 
ود نآ  هک  دوش  یمن  لیلد  یلو  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  هنیکس  ترضح  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  ترضح  هب 

هتفر ایند  زا  هرونم  هنیدم ي  رد  همظعم  يوناب  ود  ره  هربتعم  خیراوت  بجوم  هب  اریز  دنا  هدـش  نفد  اجنآ  رد  یمالـسا  تمظع  اب  يوناب 
.دننوفدم عیقب  رد  و 

زاریش رد  یسوم  نب  دمحا 

تسا هریغ  دجسم و  مهم و  حیرض  نحص و  ياراد  هدش و  نامتخاس  یسوم ) نب  دمحا   ) ربق رس  رب  یلاع  رایسب  للجم  هبق ي  زاریش  رد 
غارچ هاش  هب  روهشم  نابز  یسراف  ياهمجع  نایم  رد  تسا و  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  نب  دمحا  ترـضح  ربق  هب  روهـشم  مدرم  نایم  و 

رد هک  يربق  .تسا  هیفوص  تاهرت  زا  ارهاظ  هدـیدرگ و  ادـیپ  بقل  ترهـش و  نیا  ترجه  زا  دـعب  مرازه  کی  لاس  زا  هک  تسا  هدـش 
يدعس خیش  حودمم  .ه ق  ( 659  ) لاس هب  یفوتم  یگنز  نب  دعس  نب  رکبوبا  کباتا  رـصع  رد  هتفای  ترهـش  غارچ ) هاش   ) مان هب  زاریش 

هدشن و هدیـسوپ  هک  دندید  ار  شدسج  شربق  ندش  ادیپ  زا  سپ  هدوبن و  ربق  نآ  زا  يرثا  ارهاظ  نآ  زا  لبق  هدش و  ادیپ  روهـشم  رعاش 
لاـیخ نآ  زا  و  یـسوم ) نب  دـمحا  هزعلا هللا   ) تسا نیا  نآ  شقن  هک  [ 226  ] هدوب یمتاخ  شتـشگنا  رد  هحفـص 324 ] هتفاین و [  رییغت 

(565  ) لاس هب  یفوتم  قدنف  نبا  هب  فورعم  یقهیب  دیز  نب  یلع  ققحم  هباسن ي  خرؤم  .تسا و  ع )  ) مظاک ماما  دـنزرف  هک  دـنا  هدرک 
رسفم ماما  نادرگاش  زا  هکلب  نیرصاعم  زا  هدوب و  رصاعم  رکبوبا  کباتا  نادناخ  اب  هک  .ه ق 
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رد مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  نب  دمحا  هک  هدرک  راکنا  طوطخم  باسنالا ) بابل   ) باتک رد  تسا  نایبلا  عمجم  بحاص  هر )  ) یـسربط
دوش یم  مولعم  و  هماعلا .) طالغا  نم  روهـشم  اذه  زاریـشب و  هرازم  هربق و  نوری  نیباسنلا  ضعب  و  : ) دیوگ دشاب و  هدش  نوفدم  زاریش 

تـسا هدوب  نایم  رد  ع )  ) یـسوم نب  دمحا  ندش  نوفدـم  روبزم و  ربق  هرکاذـم ي  رکبوبا  کباتا  نامز  رد  هدربمان  ربق  ترهـش  زا  لبق 
سپ دشاب  یم  هدرک  تافو  ه  ( 659  ) رد هک  یگنز  رکبوبا  کباتا  نامز  رد  ربق  ترهش  هتفای و  تافو  ه  ( 565  ) لاس رد  قدنف  نبا  اریز 
یگنز رکبوبا  نامز  رد  دشاب  هتفای  رییغت  هک  نیا  نودب  دسج  ندش  ادیپ  یلو  هدش  هتخانش  هدربمان  ربق  البق  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب 
ادیدیش قدنف  نبا  یلو  تسا  هتخانش  یمن  ار  ربق  نآ  یـسک  البق  هک  هدش  لایخ  تسا و  هدرک  ازـس  هحفص 325 ] هب [  ترهـش  هدش و 

( نیارفسا  ) رد ع )  ) یسوم ماما  نب  دمحا  هک  هدش  یعدم  دشاب و  نوفدم  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ماما  نب  دمحا  هک  هدرک  راکنا 
وا ندـش  نوفدـم  هرابرد ي  اریز  دـشاب  عطق  بجوم  هک  تسین  تباث  ققحم و  زین  وا  ياـعدا  نکلو  تسا  نوفدـم  ناـسارخ  یحاون  زا 

رتشیب هناسفا ي  تسا و  هدرک  لقن  مجعلا ) راثآ   ) باتک رد  هچنآ  دـننام  تسا  کیدزن  تافارخ  هناسفا و  هب  هک  دـنک  یم  لقن  هصق ي 
یم هر )  ) یناقمام همالع ي  .ملاعلا و  هللاو  تسا  نوفدم  خلب  رد  مالسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  نب  دمحا  هک  دیوگ : یـضعب  .تسین 

رتشیب مهوت  نآ  تسا و  نوفدم  فیرش  نحـص  رد  شراوگرزب  ردپ  راوج  رد  ع )  ) یـسوم نب  دمحا  هک  دننک  یم  لایخ  ماوع  دیامرف :
.درادن يذخأم  أشنم و  هدوبن و 
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يراخب هباسن ي  هلسلسلا  رس  هخسن ي 

عقربم یسوم  نب  دمحا  زا  ترابع  غارچ  هاش  هب  روهشم  زاریش  رد  نوفدم  یسوم  نب  دمحا  هک  مهد  یم  يوق  لامتحا  دیوگ : هدنراگن 
نب دمحا  و  : ) دیوگ هیولعلا » هلسلسلا  رس   » باتک رد  يراخب  رصنوبا  دمتعم  هباسن ي  خیـش  اریز  تسا  ع )  ) داوجلا یقت  دمحم  ماما  نب 

هخـسن ي رد  ترابع  نیمه  نیع  هچنانچ  اهیلا .) مق  نم  هلقن  دعب  اهب  تام  زاریـشب  نوفدم  ع )  ) اضرلا یلع  نب  یقتلا  دمحم  نب  یـسوم 
دنه رد  هیولعلا » هلسلسلا  رس   » باتک زا  هعوبطم  هخسن ي  رد  یلو  تسا  دوجوم  هحفص 326 ] هدربمان [  باتک  نآ  زا  [ 227  ] هطوطخم

رد هدش  پاچ  هخسن ي  دوش  یم  مولعم  درادن  دش  لقن  هک  ار  ترابع  نیا  هدیسر  عبط  هب  فرشا  فجن  رد  زین  هخـسن  نآ  يور  زا  هک 
یـسک هب  ار  يربق  هتفای و  راهتـشا  هچنآ  تحـص  لیلد  یلاع  هبق ي  هاگراب و  دـبنگ و  روظنم  .تسا  هتـشاد  طقـس  هدوب و  صقاـن  دـنه 

هبق و سپ  دنک  ادیپ  یـصخش  ندش  نوفدم  هب  نیقی  ناسنا  هدش و  تباث  لحم  نآ  رد  نوفدـم  دـیاب  هکلب  دـشاب  یمن  دـنا  هداد  تبـسن 
زا هک  يرـس  ندـش  نوفدـم  لیلد  هتفرگ  ار  راـجاق  هلودـلادمتعم  ازریم  داـهرف  جاـح  موحرم  نهذ  هچناـنچ  هرهاـق  رد  دوجوم  دجـسم 

نیا ناونع  هب  یمالسا  دالب  رد  ار  يدایز  ياهاج  .دوش  یمن  دشاب  هیلع  هللا  مالس  ءادهشلادیس  رهطم  سأر  دنا  هدرب  هرهاق  هب  نالقـسع 
یلو هدوب  هطساولا  عم  دالوا  زا  نوفدم  صخش  ای  دنا و  هدرک  هاگترایز  تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  دالوا  زا  اهنآ  رد  نوفدم  هک 

و هحفص 327 ] دنا [  هداد  ترهش  هتخاس و  دجـسم  یتمارک  رودص  هناهب ي  هب  ار  اهاج  ضعب  دنا و  هداد  ترهـش  هطـساوالب  دالوا  زا 
تقیقح دوش  یم  مولعم  يواکجنک  زا  سپ  مه  تمارک  نآ  روهظ 
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.درادن

باخرس هوک  رد  زیربت  رد  هبق ي 

دیز و  ع )  ) یلع نب  نوع  نآ  حیحـص  لصا  هک  دنیوگ  و  یلع ) نیز  یلع  نیع   ) مان هب  تسیا  هربقم  باخرـس  هوک  هلق ي  رد  زیربت  رد 
ع)  ) نینمؤملاریما هحفـص 329 ] ماما [  نادـنزرف  ود  ره  و  [ 228  ] هدـیدرگ فیحـصت  فیرحت و  ماوع  هاوـفا  رد  تسا و  ع )  ) یلع نب 

نانجلا تاضور  بحاص  هک  هدوب  ریگ  هشوگ  دـهاز  ههالوج ي  ود  نکـسم  اجنآ  تسا  ساسا  یب  لصا و  یب  ترهـش  نیا  یلو  تسا 
ياج و  [ 229  ] تسا هدرک  لقن  اهنآ  هرابرد ي  هناـسفا ي  اهینـس  هیفوص ي  تاـفارخ  تاـهرت و  زا  .ه ق  ( 997  ) یفوتم نیـسح  ظفاح 

وا دنیآ  شوخ  يوفـص و  ریبک  سابع  هاش  رطاخ  هب  دوخ  هرکذـت ي  رد  يرـشح  یلو  هدوب  هیهللا  همعن  ياهیفوص  زا  یتعامج  هیکت ي 
هدرک دادـملق  نینوک  ماما  ياـه  هدـیدرون  و  هحفـص 330 ] مالـسلا [  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ياـه  هشوگرگج  ود  هاـگباوخ  ار  اـجنآ 

يروابدوز سفنلا  میلـس  درم  هیباهولادبع  نیئابطابط  تاداس  ام  نادـناخ  دارفا  زا  نرق  دـنچ  زا  سپ  هدـش و  تسرد  هداز  ماما  هرخالاب 
تفص کی  یناسنا  عیابط  یضعب  رد  هک  ندوب  یحطس  یگداس و  يور  زا  هداد و  رارق  دوخ  كردم  ار  يو  لاثما  يرشح و  هتشون ي 

( راهطا دالوا  خیرات   ) مان هب  دوخ  هناماوع ي  یحطـس و  هداس و  رایـسب  خیرات  رد  هدرک ، دامتعا  هدنـسیون  ره  شراگن  هب  تسا  يزیرغ 
هداس نآ  لاوقا  هب  دـنراذگ و  یم  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  یـصاخشا  ادـعب  تسا و  هتخاس  مارتحالا  مزـال  هداز ي  ماـما  هداد و  شراـگن 

مه موهوم  تادیئأت  تابیرقت و  یضعب  دنهد و  یم  رارق  كردم  ناشدوخ  يارب  ار  اهنآ  ياه  هتـشون  هدرک و  نانئمطا  روابدوز  ناحول 
یمن مارتحا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ینب  زا  ههبـش  کشالب و  دالوا  تاداس و  یلو  دـنزاس  یم  هداز  ماما  هتفر  هتـسش و  دوش  یم  هوالع 

تسا لهس  دنراذگ 
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.دنزاس یم  دراو  تناها  دننک و  یم  یمارتحا  یب  هکلب 

زیربت رد  ندرک  ریمعت  ار  يدجسم  یگتخاس  ياعدا  هب 

انب هفلتخم  دـجاسم  هکربتم و  نکاما  نیئآ  قیرط  نارارط  نید و  هار  نانز  هار  نادایـش و  ریوزت و  هلیح و  بابرا  یگتخاس  ياعد  اـب  اـی 
رد ام  رصع  رد  هچنانچ  دنهد  یم  رارق  وج  هدافتـسا  هدع  کی  هدافتـسا ي  دروم  هداد و  قوس  اهاجنآ  هب  زین  ار  ماوع  مدرم  دوش و  یم 
هب ور  هک  نهآ  هار  گرزب  ناـبایخ  هداـج ي  هب  کـیدزن  غاـب  هچوک  هلحم ي  رد  زیربـت  رد  قیقحت  باـبرا  نیدـتم و  مدرم  مشچ  ولج 

زیربت نهآ  طخ  هاگتسیا  رهـش و  یبرغ  فرط  هب  ور  هحفص 331 ] هک [  یسک  تسار  تمس  رد  دور  یم  هاگتـسیا  نهآ و  طخ  فرط 
رفن دـنچ  تساوخ  یم  هک  وا  ياـهاعدا  رامـش و  یب  قباوس  ياراد  لاـحلا و  مولعم  يدرم  يزاـب  هقح  ریوزت و  هلیح و  اـب  [ 230  ] تسا

ار هنهک  دجـسم  هرخـالاب  هدومن  اـعدا  یتمارک  هداد و  بیرف  ار  ماوع  اـما  دـشن  قفوم  یلو  دـهد  بیرف  دـنزب و  لـگ  زین  ار  یبط  رتکد 
دنتشاذگ يدام  هدافتـسا ي  ضرعم  رد  هداد و  قوس  اجنآ  هب  ار  نانز  ماوع و  دندیمان و  تمارک )  ) دجـسم مان  هب  دندرک و  انب  دیدجت 

هب مدوب و  فرـشا  فجن  رد  ارابجا  عقوم  نآ  رد  بناـج  نیا  داـتفا و  قاـفتا  يرمق  ( 1385  ) و ( 1384  ) ياهلاس نایم  رد  هیـضق  نیا  و 
 ] .دیدرگ انب  دیدجت  نامتخاس و  یتمارک  دجـسم  دـشاب  ناشرواب  اهنآ  تلاخد  زا  مدرم  دوب  نکمم  هک  یـصاخشا  زا  یـضعب  تلاخد 

یمن حیحـص  ینید  نیزاوم  اب  تسین و  تسرد  لاـحلا  مولعم  صخـش  ياـعدا  هچرگ  هتفگ : یم  یـصخش  تسا  بجعت  هحفص 332 ]
غورد و اب  هک  هدشن  هجوتم  مالک  نیا  هدنیوگ ي  .تشگ  دابآ  هبورخم ي  دجسم  دش  ثعاب  القا  یلو  [ 231  ] دشاب
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زا هجیتن  هچ  و  دراد ؟ هدئاف  هچ  ینعم و  هچ  ندرک  دابآ  ار  يا  هبورخم  دجـسم  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  بیذاکا  لعج  يزاب و  هقح 
هحفص 333] هویب [  هدع  کی  زا  يدام  هدافتسا ي  زا  ترابع  نآ  دنتشادرب و  دوب  ناشروظنم  هک  هجیتن ي  یلب  دوش ؟ یم  هتشادرب  نآ 

سأر ندش  نوفدـم  هک  یتروص  رد  دـنک  روطخ  صاخـشا  ضعب  ناهذا  هب  تسا  نکمم  دـنامن : هتفگان  .تسا و  ناحول  هداس  نانز و 
سأر نفد  مدع  هیماما  ام  داقتعا  هب  هکلب  تسین  تباث  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دهشم  دجسم  رد  هرهاق  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رهطم 

ناکما اریز  دـننک  یم  لقن  همیظع  هعقب ي  نآ  زا  تاـمارک  تنـس  لـها  بتک  رد  همه  نیا  ارچ  سپ  تسا  ققحم  ناـکم  نآ  رد  رهطم 
.دشاب هتشاد  تحص  ناکم  نآ  زا  تمارک  وردص  هلمجلا  یف  دراد 

ههبش عفر 

لحم نآ  رد  یتمارک  عوقو  تسا  نکمم  هک  یئاهاج  یـضعب  ای  ناکم  نآ  زا  تامارک  رودـص  هک  دوش : یم  هتفگ  ههبـش  نیا  عفر  رد 
مهیلع نیموصعم  همئا ي  زا  ار  یماما  اجنآ  زا  دوش و  یم  ادـخ  هب  تدابع  اـجنآ  رد  هک  یلحم  ره  اـی  دجـسم  اـی  هداز  ماـما  ماـن  هب  هک 

امئاد ناکم  نآ  زا  هداتـسیا و  یناکم  رد  مدرم  ردـق  نیا  اریز  دوش  یم  هجوت  دروم  هرخـالاب  دـننک  یم  تراـیز  رود  زا  اـمئاد  مالـسلا 
اب ناکم  نآ  هب  دنهد و  یم  باوج  القا  يرفن  دنچ  مالـس  هب  دبال  دـنوش و  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یماما  هب  لسوتم  هجوتم و 

دوشب و وا  ءایلوا  هب  لسوتم  دروایب و  يدنوادخ  هاگرد  هب  عرضت  يور  ناکم  نآ  رد  یـسک  رگا  دننکفا و  یم  رظن  یمـشچ  هشوگ ي 
رارق هجوت  فطل و  دروم  ار  اجنآ  اعطق  دیامن  مالس  تمحر و  لوزن  بلط  اهنآ  هرابرد ي  دنوادخ  زا 
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کیدزن رود و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  ءایلوا و  ءایبنا و  هب  لـسوت  رد  نوچ  دوش  یم  تاوعد  تباجتـسا  لـحم  دـنهد و  یم 
هحفـص اهنآ [  كاپ  نماد  هب  ندز  گنچ  لسوت و  مه  رود  زا  یلو  دراد  زین  تیـصوصخ  ناش  هرهطم  روبق  دزن  هچرگ  دنک  یمن  قرف 

اعقاو ناکم  نآ  رد  نوفدـم  هک  تسین  لیلد  بلطم  نیا  اما  دـنک  یمن  قرف  هتـشاد و  ناحجر  ناکما و  هدوب و  زئاـج  نکمم و  و  [ 334
.تسا هطساوالب  هداز ي  ماما  رگید  ياهناکم  رد  ای  مالسلا  هیلع  ماما  رهطم  سأر 

نینمؤملاریما دزن  فجن  رد  رهطم  سار  ندش  نوفدم  رد  هدراو  رابخا  هب  یسررب 

هراشا

هک يداع  نیخرؤم  تاـیلقن  یخیراـت و  تهجزا  هن  دریگ  رارق  یـسررب  رظن و  دروم  دـیاب  یبهذـم  هبنج ي  ینید و  رظن  هطقن  زا  هچنآ 
رهطم سأر  ندـش  نوفدـم  رد  هدراو  راـبخا  هب  رظن  زا  تراـبع  دـنروآ  یم  ملق  هب  ار  تسرداـن  عیاـقو  اـی  تـسرد  میقـس و  حـیحص و 

ع)  ) قداص ماما  زا  طابسا  نبا  عوفرم  ربخ  رد  .تسا  فرشا  فجن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  دزن  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
سأرف ریغصلا  اما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ربقف  ریبکلا  اماف  اریغـص  اربق  اریبک و  اربق  نیربق  تیأر  يرغلا  تیتا  اذا  کنا  دیامرف : یم 

اما کچوک  ربق  و  هحفـص 335 ] گرزب [  ربق  دـید  یهاوخ  ربق  ات  ود  یتفر  فجن  هب  وت  هک  یتقو  ینعی  [ . 232  ] مالسلا هیلع  نیسحلا 
ربق نامز  نآ  رد  دوش  یم  مولعم  .تسا  ع )  ) نیـسح ماما  كراـبم  رـس  نآ  کـچوک  ربق  اـما  تسا و  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  نآ  گرزب 

هتخاـس یکچوک  ربق  هدـش  نفد  اـجنآ  رد  رهطم  سأر  هک  نیا  ناونع  هب  هدوب و  ناـیامن  فجن  رد  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  رد  یکچوک 
زامن تعکر  ود  هدمآ  فجن  هب  هک  ع )  ) قداص ماما  تسا  رابخا  ضعب  رد  .تسا و  هدش 
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زامن ع )  ) مئاق ربنم  عضوم  يارب  تعکر  ود  و  ع )  ) نیـسح ماما  كرابم  رـس  عضوم  يارب  تعکر  ود  و  ع )  ) نینمؤملاریما ترایز  يارب 
راوس ترـضح  نآ  روضح  رد  مه  نم  دـش  بکرم  راوس  ع )  ) قداص ماما  دـیوگ : ناـیبظ  نب  سنوی  ربخ  رد  و  [ . 233  ] تسا هدناوخ 

رد تشگ و  دوب  هدش  عمج  گیر  هک  یئاج  هب  کیدزن  نآ  زا  سپ  تفرگ  وضو  دش و  هدایپ  خرس  ياه  هپت  دزن  دروآ  فیرـشت  مدش 
دروآ اج  هب  لمع  نامه  لثم  دوب  هدش  عمج  گیر  یلوا  زا  رت  نیئاپ  هک  یئاج  هب  دومرف  لیامت  دـعب  دومرف  هیرگ  دـناوخ و  زامن  اجنآ 
عضوم يرگید  نآ  دوب و  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  عضوم  مدناوخ  زامن  اجنآ  رد  لوا  هک  یئاج  دومرف : درک و  هیرگ  دناوخ و  زامن  ینعی 

دندینادرگرب هفوک  هب  ار  نآ  داتسرف  ماش  هب  هحفص 336 ] ار [  ع )  ) نیسح سأر  هک  یتقو  هللا  هنعل  دایز  نبا  دوب و  نیـسح  رهطم  سأر 
سأر دینادرگرب  دنوادخ  دننکن و  بوشآ  رهطم  سأر  تهج  هب  هفوک  لها  ات  دـننک  جراخ  هفوک  زا  ار  رهطم  سأر  تفگ : دایز  نبا  و 

عم سأرلاف  هدومرف : هک  ربخ  يرخآ  تالمج  و  سأرلا .» عم  دـسجلا  دـسجلا و  عم  سأرلاـف   » دـش نفد  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  ار  رهطم 
يا دـسجلا  عم  سأرلاف  دـنا : هتفگ  قیقحت  لها  زا  یعمج  هک  تسنآ  شرهاظ  دور و  یم  نآ  رد  ینعم  هس  ود  لاـمتحا  خـلا  ...دـسجلا 
نفد رهاظ  بسح  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  رهطم  سأر  هک  نآ  زا  دعب  ینعی  .ءالبرکب  دسجلاب  قحلا  ارهاظ  كانه  نفد  ام  دعب 

لاکشا یلو  .تسا  يوق  رایسب  رظن  رد  ینعم  نیا  لامتحا  تسا و  هدیدرگ  قحلم  ءالبرک  رد  رهطا  دسج  هب  هدش 
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صاخشا زا  یـسک  فرـشا  فجن  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما ربق  ترجه  زا  کی  تصـش و  لاس  رد  ینعی  نامز  نآ  زونه  هک  تسنآ  رد 
نینمؤملاریما بنجب  هنفدف  انل  یلوم  هقرـس  ماشلا  یلا  هسأر  لمح  امل  دـنا : هدومرف  هک  رگید  تایاور  رد  هچنآ  ات  تخانـش  یمن  يداع 

هوالع دـیامن و  نفد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بنج  فجن  رد  دروایب  ددزدـب و  ماش  زا  ار  نآ  نامالغ  زا  دـبای و  ققحت  [ - 234 ( ] (ع
دیآ یمن  تسرد  رهطا  ندب  هب  شندرک  قحلم  ءالبرک و  هب  ار  هحفص 337 ] رهطم [  سأر  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ندروآ  اب  راک  نیا 
دعب [ « 235  ] هادهلا بئاصم   » باتک رد  هر )  ) ینباکنت ینیسح  هللا  دسا  دیس  جاح  لیلج  ملاع  دیـس  .تسا  هیماما  نایم  روهـشم  هچنانچ 

تسا و رظن  رد  حصاو  رهظا  رهشا و  ع )  ) داجس ماما  لمح  ربخ  نکل  : » دیوگ ع )  ) ماما كرابم  رس  ندش  نفد  هب  تبـسن  لاوقا  لقن  زا 
رت حیحص  ءالبرک  رد  بیطا  دسج  هب  شندرک  قحلم  ار  هرهطم  رـس  و  ع )  ) داجـس ماما  ندرک  لمح  ینعی  تسا » لقن  لقع و  هب  دیؤم 

سوواط نبا  لجا  دیس  مالک  دش  هراشا  اهنآ  ضعب  هب  هک  تایاور  لقن  زا  دعب  هرس ) سدق   ) یلماع رح  خیش  ریبک  ثدحم  خیش  .تسا 
لمع دش و  نفد  ءالبرک  رد  كرابم  ندب  اب  بیطا و  دسج  رب  دش  هدینادرگرب  رهطم  سأر  دیامرف : یم  هک  هدرک  لقن  ار  هرـس ) سدق  )

هلمج ي نیا  هب  .درادـن و  تافانم  تایاور  نآ  هیماما و  ام  باحـصا  لمع  نایم  رد  ینعی  امهنیب  تافانم  و ال  هدومرف : .تسنآ  رب  هیماما 
تسا نآ  اب  تایاور  نآ  باحصا و  لمع  نایم  تافانم  مدع  دیاش  .تسا و  هداد  همتاخ  شدوخ  مالک  هب  هدرک و  افتکا  یلامجا 
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دزن رد  اجنآزا  نداد  تعجارم  رد  ای  دنـشاب  هتـشاذگ  مالـسلا  هیلع  ماما  ربق  دزن  ماش  هب  ندرب  عقوم  رد  ار  رهطم  سأر  تسا  نکمم  هک 
دنا و هدرک  نفد  رهطا  دـسج  اب  ءالبرک  رد  هدـینادرگرب و  اجنآ  زا  هتـشاذگ و  مالـسلا  هیلع  هحفـص 338 ] نینمؤملاریما [  كرابم  ربق 
هک هرـس ) سدق   ) سوواط نبا  لجا  دیـس  مالک  لقن  هروبزم و  تایاور  لقن  زا  دعب  هرـس ) سدق   ) مالکلا رهاوج  بحاص  ءاهقفلا  خیش 

لقن مث  هدم  هنفد  ناکم  هافانم ال  هلعل ال  و  : » دـیامرف یم  هدـش  قحلم  رهطا  دـسج  هب  ءالبرک  رد  رهطم  سأر  هک  تسنآ  رب  هیماما  لمع 
هیلع نینمؤملاریما  دزن  رد  ار  رهطم  سأر  تسا  نکمم  اریز  دشابن  باحصا  لمع  تایاور و  نآ  نایم  تافانم  دیاش  ینعی  ءالبرک .» یلا 

نآ زا  دعب  مالکلا  رهاوج  بحاص  .دشاب و  هدـش  نفد  رهطا  دـسج  اب  هدـش و  لقن  ءالبرک  هب  نآ  زا  دـعب  دـننک و  نفد  یتدـم  مالـسلا 
نآ زا  دروآ و  اج  هب  زامن  يرغ  قیرط  رد  لئام  مئاق  دزن  رد  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  شا  هفیرـش  تاـملک 
رد ار  نآ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  رهطم  سأر  عضوم  اجنیا  دومرف : دیدناوخ ؟ دوب  يزامن  هچ  نآ  هک  دش  لاوئس  ترـضح 

لقن نآ  زا  دـنامب و  مالکلا  رهاوج  باتک  رد  تسا  بوخ  هک  هدومرف  لـقن  ناـکما  روط  هب  ار  یبلطم  دـعب  و  [ . 236  ] دنتشاذگ اجنیا 
كراــبم ربـق  دزن  رد  رهطم  سأر  نتــشاذگ  ناــکما  سپ  هحفـص 339 ] .تـسا [  ضحم  سدـح  هدیـسرن و  توـبث  هـب  نوـچ  دوـشن 

یم هتفگ  داهتجا  تهاقف و  ماقم  رد  رابخا  نایم  عمج  ماقم  رد  ار  اهلامتحا  اـهناکما و  نیا  یلو  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
رداص هیقف  زا  دوش و 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


كراـبم ربق  دزن  رد  نآ  ندرک  عضو  هن  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بنج  رد  رهطم  سأر  نفد  هروبزم  راـبخا  رهاـظ  ددرگ و  یم 
هک هتـشاد  دوجو  ع )  ) نینمؤملاریما ربـق  دزن  رد  یکچوـک  ربـق  دوـش  یم  موـلعم  مه  خـیراوت  ضعب  زا  تاـیاور و  زا  هوـالع  ع )  ) ماـما
هچ رگ  هدـنامن  نآ  زا  يراـثآ  ادـعب  هک  هدـش  روـطچ  دراد  تقیقح  بلطم  نـیا  رگا  تـسا و  هدوـب  رهطم  سأر  ندـش  نـفد  تمـالع 

لهس ار  راک  هچنآ  .دش و  هراشا  هک  یتایاور  نآ  هب  رظن  دنوش  یمن  در  ع )  ) نینمؤملاریما رهطم  ربق  رس  يالاب  زا  هک  دنتسه  یصاخشا 
رد رهطم  سأر  ندرک  عضو  تسین و  مولعم  ام  رب  تایاور  نآ  دافم  رد  رما  تقیقح  هک  تسنآ  دنک  یم  ناسآ  ار  مهبم  عوضوم  نیا  و 

تسا یتالامتحا  رهطا  دسج  هب  قاحلا  ءالبرک و  هب  نداد  لقن  اجنآ  زا  ترضح و  نآ  بنج  رد  ندرک  نفد  ای  و  ع )  ) نینمؤملاریما دزن 
تسا و ملاع  قئاقح  رب  دـنوادخ  یلو  هدـش  هتفگ  تایاور  نآ  داـفم  باحـصا و  لـمع  ناـیم  تاـفانم  عفر  يارب  تهاـقف  ماـقم  رد  هک 
هک تسنآ  هب  هراشا  خلا  ...دسجلا  عم  سأرلاف  هدومرف : هک  دراد  دوجو  یهباشتم  تالمج  تایاور  نآ  زا  یـضعب  رد  دـش  لقن  هچنانچ 

عقاو هک  هحفص 340 ] رارـسا [  زا  دشاب  يرـس  تایاور  نآ  رد  رما  تقیقح  تسا  نکمم  .تسا و  هدش  نفد  رهطا  دسج  اب  رهطم  سأر 
هوالع تسا  هدش  رداص  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  ثیداحا  نآ  هتـشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  هک  یحلاصم  يارب  هدشن و  فوشکم  ام  رب  نآ 

يو زا  يرکذ  لاجر  بتک  رد  هک  زابخ ) كرابم   ) دننام تسا و  هدشن  حیحصت  حیقنت و  تسرد  هک  رابخا  نآ  دیناسا  رب 
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.دنرابخا نآ  نایوار  زا  تسا  ثیدح  نیعاضو  زا  هک  نایبظ ) نب  سنوی   ) تسین و

تسا رابخا  رد  حداق  باحصا  ضارعا 

ار اهنآ  هعیـش  ثیدـح  عماوج  بتک  رد  هدوب و  هیرـشع  ینثا  ماظع  ءاهقف  هیماما و  مالعا  ياملع  مشچ  ولج  رد  تایاور  نآ  هک  نیا  اـب 
دنا هدرکن  اهنآ  هب  نانئمطا  قوثو و  هک  تسنآ  دهاش  هدوب و  ققحم  رابخا  نآ  زا  ناش  ضارعا  دنا و  هتشادن  ءانتعا  اهنآ  هب  دنا و  هدید 

ضارعا هک  تسین  یکش  .دنشاب و  یم  فورعمریغ  دنا  هدرک  تیاور  ار  اهنآ  هک  یلاجر  هدشن و  مامت  تایاور  نآ  دانسا  تحـص  اریز 
هدوب رتشیب  رابخا  ردق  ره  هکلب  دناسر  یم  رابخا  نآ  رد  ار  یبیع  دوجو  هدوب و  حداق  دشاب  رتشیب  هچرگ  يرابخا  ای  ربخ و  زا  باحصا 
لمع هدش  ققحم  دوخ  دروم  رد  هچنانچ  رابخا  رد  نوچ  ددرگ  یم  رت  يوق  ضارعا  ندوب  حداق  دـشاب  هتـشاد  حیحـص  دانـسا  دـشاب و 

 . تسا هتفرگ  مزال  ار  یبیع  دوجو  هدوب و  حداق  ناش  ضارعا  هکلب  تسین  طرش  باحصا 

رصاعم دیس  تاملک 

حیحص و هدومرف  ع )  ) نیسحلا لتقم  باتک  رد  هرس ) سدق   ) یفجن مرقم  قازرلادبع  دیس  اقآ  ققحم  همالع ي  رصاعم  دیس  هچنآ  سپ 
دوب نایم  رد  موحرم  نآ  اب  هللا » یف  بحلا   » قادـصم هدوب و  ءاقدـصا  زا  هک  موحرم  نآ  تاراـبع  نیع  تسا  بوخ  تسا و  لوبق  لـباق 
نیز فرع  اـمل  .دـسجلا  عم  سأرلا  دـیوگ : ع )  ) نیـسحلا لـتقم  باـتک  رد  ددرگ : لـقن  هحفـص 341 ] هدـئاف [  مامتا  يارب  اـجنیا  رد 

عم ع )  ) نیسحلا سأر  هیلا  عفدف  هتبغر  نع  دیزی  دعابتی  ملف  اهلحم  یف  اهنفدیل  اهلک  سؤرلا  هنم  بلط  دیزی  نم  هقفاوملا  ع )  ) نیدباعلا
مومهملا ص 253 و سفن  یف  امک  ریسلا » بیبح   » یف ءالبرک  یلا  سؤرلا  هئیجم  یلع  صن  .نادبالاب  اهقحلأف  هبحص  هتیب و  لها  سؤر 

لاتقلل ص نیظعاولا  هضور  یفف  ع )  ) نیسحلا سأر  اما  نازحالا ص 155 و  ضایر 
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لمع هیلع  سوواط ص 112  نبـال  فوهللا  یف  و  هیماـمالا ، دـنع  هیلع  لوعملا  هنا  یلحلا ص 58 : امن  نبـال  نازحـالا  ریثم  یف  165 و 
و ءاملعلا ، نیب  روهـشملا  هنا  راحبلا : بئاصملا و  ضایر  ملاوعلا ص 154 و  لتقم  یـسربطلل ص 151 و  يرولا  مالعا  یف  و  هیمامالا ،
، ءالبرک یف  هندب  یلا  دیعا  ع )  ) نیسحلا سأر  نا  هلئاسر  ضعب  یف  یـضترملا  رکذ  بقانملا ج 2 ص 200 : یف  بوشآ  رهش  نبا  لاق 

تاـقولخملا بئاـجع  یف  .هلثم و  هر )  ) یلحلا همـالعلا  خـال  هیوـقلا  ددـعلا  نع  راـحبلا  یف  و  نیعبرـالا ، هراـیز  هنم  و  یـسوطلا : لاـق  و 
نیعبرا دعب  هتثج  یلا  سأرلا  دـیعا  لیق  يواربشلا : لاق  .هتثج و  یلا  ع )  ) نیـسحلا سأر  در  رفـص  نم  نیرـشعلا  یف  ص 67 : ینیوزقلل 

طبس لاق  و  هلتق ، نم  اموی  نیعبرا  دعب  ع )  ) نیسحلا سأر  دیعا  رجح : نبال  يریـصوبلا  هیزمه  هحفص 342 ] حرش [  یف  و  [ 237  ] اموی
هیمامالا قافتا  لقن  هیردـلا ج 1 ص 57  بکاوکلا  یف  يوانملا  و  [ ، 238  ] دسجلا عم  نفدف  ءالبرک  یلا  در  هنا  رهـشالا  يزوجلا : نبا 

هنا یلع  عالطا  هل  لصح  هنا  دوهـشلا  فشکلا و  لها  ضعب  یلا  بسن  لب  هبقعتی  مل  هحجر و  یبطرقلا  نا  و  ءالبرک ، یلا  دیعا  هنا  یلع 
و هفالخب ، درو  ام  لکب  أبعی  الف  اذه  یلع  و  هدومرف : هروکذم  تالمج  نایب  زا  دـعب  هللا  همحر  ققحم  رـصاعم  دیـس  .ءالبرک  یلا  دـیعا 

ریغ هلاجر  متی و  مل  هدانـسا  نال  هب  مهقوثو  مدـع  یلع  انلدـی  هنع  مهـضارعاف  مالع  الا  ءـالؤه  نم  يأرمب  هیبأ  ربق  دـنع  هنأـب  ثیدـحلا 
.نیفورعم

ینوریب ناحیروبا  مالک 

رد رهطم  سأر  هک  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  میدق  ربتعم  رایسب  بتک  زا  و 
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راثالا  » دوخ باـتک  رد  هک  تسا  ینوریب  هحفص 343 ] ناحیروبا [  زا  ترابع  هدش  قحلم  بیطا  دسج  هب  رفـص  هام  متـسیب  رد  ءالبرک 
زا يو  لصا  هک  هدـش  هداد  لامتحا  تسا  روهـشم  ناد  یـضایر  خرؤم و  میکح و  درم  ناحیروبا  .تسا  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  هیقاـبلا »
لاس رد  تسا و  مزراوخ  لهأ  زا  شلـصأ  هک  تسنآ  قیقحت  یلو  هدومن  مزراوخ  رد  تماقا  یتدـم  هدوب و  دنـس  دـالب  رد  نوریب  لـها 

يدیز ای  هدوب  يرشعانثا  یماما  هعیش ي  هک  تسا  نیا  رس  فرح  اما  تسین  کش  ياج  يو  عیـشت  تسا و  هتفای  تافو  ترجه  ( 440)
يوق بناج  نیا  دزن  يو  ندوب  يرشعانثا  یعوضوم  رد  ترضح  نآ  زا  شعافد  هیلع و  هللا  مالس  قداص  ماما  زا  يو  تاریبعت  زا  تسا 
هیقابلا راثالا   » دوخ سیفن  باتک  رد  ناحیروبا  .تسا  هتـشاد  رهاظت  ندوب  يدـیز  هب  شطیحم  نامز و  ءاضتقا  بسح  رب  دـیاش  تسا و 

عبط هب  اپورا  رد  نآ  زا  یـصقان  هخـسن ي  هک  هنافـسأتم  یلو  تسا  رامـشب  راثآ  لئالج  زا  بتک و  سئافن  زا  هک  هیلاـخلا » نورقلا  نع 
هدیدرگ یـسراف  هب  همجرت  یموق  بصعت  هب  نایالتبم  زا  یکی  هحفص 344 ] هلیـسو ي [  هب  ناریا  رد  باتک  نآ  و  [ 239  ] تسا هدیسر 

لقن باتک  نآ  یبرع  تراـبع  نیع  تسا  بوخ  دـشاب و  یم  اراد  زین  نآ  دراد  اـعون  یـسراف  ياـه  همجرت  هک  ار  یبیاـعم  صقاون و  و 
عم نفد  یتح  هتثج  یلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  در  نیرشعلا  یف  و  [ : 240  ] دیوگ ناحیروبا  .ددرگ  لقن  شا  همجرت  سپس  دوش و 
زور رد  و  دـیوگ : ترابع  نآ  همجرت ي  رد  هیقابلا  راـثالا  مجرتم  .ماـشلا  نم  مهفارـصنا  دـعب  همرح  مه  نیعبرـالا و  هراـیز  هیف  هتثج و 

رس [ 241  ] نآ متسیب 
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تسا و زور  نیا  هب  عجار  نیعبرا  ترایز  و  هحفص 345 ] دندومن [  نفد  اجنامه  رد  دندرک و  قحلم  شندب  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح 
و [ . 242  ] دندرک ترایز  ار  شربق  ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  وا  تیب  لها  زا  رفن  لهچ  هک  دـنیوگ  نیعبرا  ار  ترایز  نیا  ببـس  نیدـب 
زا تسا و  روهـشم  هک  تسنآ  زا  ریغ  ناحیروبا  مـالک  رد  نیعبرا  تراـیز  هیمـست ي  هجو  هک  تسین  هدیـشوپ  زیزع  هدـنناوخ ي  يارب 
رفن لهچ  ترایز  تهج  هب  ار  نیعبرا  ترایز  هک  میرادن  عالطا  رگید  یسک  هب  وا  زا  ریغ  زونه  اریز  تسا  رامـشب  ناحیروبا  تاصتخم 

تسا ترـضح  نآ  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  دعب  ینعی  نیعبرا  ترایز  هک  تسنآ  روهـشم  هکلب  دنادب  ع )  ) ءادهـشلادیس تیب  لها  زا 
ربق هتـشگ و  فرـشم  زین  هر )  ) يراصنا رباج  دـنا و  هدرک  بیطأ  ندـب  هب  قحلم  ار  رهطأ  سأر  هدـش و  ءالبرک  دراو  ع )  ) تیب لها  هک 

.دنا هدرک  ترایز  ار  رهطم 

رهطا سأر  هرابرد ي  مالعا  تاملک 

هللا یـضر  نیـسحلا  سأر  هیف  تلخدا  هیمأ  ینب  دـیع  هنم  لوالا  مویلا  دـیوگ : تاقولخملا  بئاجع  باتک  رد  ینیوزق  دـمحم  نب  ایرکز 
رـس زور  نآ  رد  هک  تسا  هیما  ینب  دـیع  رفـص  هاـم  زا  لوا  زور  ینعی  .هـتثج  یلا  نیـسحلا  سأر  تدر  هـنم  نورـشعلا  قشمدـب و  هـنع 
هثج رب  ع )  ) نیسح كرابم  رس  دش  هحفص 346 ] هدینادرگرب [  رفص  هام  زا  متـسیب  زور  دندرک و  قشمد  دراو  ار  ع )  ) نیـسح كرابم 

قشمد رد  دیزی  رب  لمح  ع )  ) نیسح ماما  رهطم  سأر  رفص  لوا  زور  هدومرف : دصاقملا  حیـضوت  رد  هر )  ) یئاهب خیـش  .شکرابم و  ي 
نیظعاولا ص 165 و هضور  رد  هر )  ) يروباشین لاتف  نبا  دیهش  خیش  .رصم  دندرک ص 5 ط  دیع  ار  زور  نآ  هیما  ینب  دش و 
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يرولا مالعا  رد  هر )  ) یسربط خیش  فوهل و  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیـس  و  میدق ، یگنـس  عبط  نازحالا ص 58  ریثم  رد  اـمن  نبا  هیقف 
لقن ار  هماع  ياملع  لاوقا  هک  نآ  زا  دعب  بئاصملا  ضایر  بحاص  ملاوع ص 154 و  لتقم  رد  هر )  ) ینارحب هللادبع  خیش  ص 151 و 

نیـسحلا نب  یلع  هدر  هدسج  عم  هسأر  نفد  هنا  هیمامالا  ءاملع  نیب  روهـشملا  کلذ و  یف  نیفلاخملا  لاوقا  هذه  دنا : هدومرف  دنا  هدرک 
هک تسنآ  هیماما  ءاملع  نایم  روهشم  اما  تسا و  رهطم  سأر  هرابرد ي  تنس  لها  لاوقا  اهنآ  یمامت  هدش  هتفگ  هک  یلاوقا  ینعی  (ع .)

.تسا نیا  رب  هیماما  لمع  هدینادرگرب و  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ار  نآ  تسا  هدش  نفد  ع )  ) ءادهـشلادیس دسج  اب  رهطم  سأر 
یم تبـسن  هیماما  ءاملع  رب  دنناد و  یم  ار  نآ  دـنراد و  عالطا  زین  تنـس  لها  ءاملع  زا  ار  هیماما  ءاملع  نایم  روهـشم  لوق  نیا  هچنانچ 

یـسوط خیـش  هدومرف و  ار  لوق  نیا  مزج  روط  هب  هدرک  لقن  بقانم  رد  هر )  ) بوشآ رهـش  نبا  هچنانچ  هر )  ) يدهلا ملع  دیـس  دنهد و 
[ . 243  ] نیعبرا ترایز  تسا  هحفص 347 ] تهج [  نآ  زا  هدومرف  هر ) )

فاحتالا رد  يواربش  تاملک 

بحب فاـحتالا  باـتک  هب  دوش  عوـجر  [ 244  ] هلتق نم  اـموی  نیعبرا  دـعب  ءـالبرکب  هـثجلا  یلا  سأرلا  دـیعا  لـیق  دـیوگ : يواربـش  و 
صاوخلا هرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  تسا و  هتفگ  زین  هحفـص 23  رد  ار  تارابع  نیمه  هحفـص 349 ] نیع [  ص 12 و  فارشالا 

باتک رد  يوانم  خیـش  و  دـش ص 150 . نفد  رهطم  دـسج  اب  دـش و  هدـینادرگرب  ءـالبرک  هب  رهطم  سأر  هک  تسنآ  رهـشا  هک  هتفگ :
: دیوگ هیردلا ج 1 ص 57  بکاوکلا 
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هب دـش  هدـینادرگرب  رهطم  سأر  هک  نیا  رب  دـنراد  قافتا  هیماما  هک  هدـش  لقن  ینعی  ءالبرک » یلا  دـیعا  هنا  یلع  هیمامالا  قاـفتا  لـقن  »
ترضح نآ  درک و  میلست  ع )  ) داجس ترضح  هب  دیزی  ار  ءادهـش  سؤر  یمامت  دیوگ : ریـسلا  بیبح  بحاص  ریهـش  خرؤم  .ءالبرک و 

سأر نفدم  هرابرد ي  تایاور  نیرت  حیحص  نیا  دش و  هنیدم  هجوتم  دعب  دومرف و  قحلم  هرهاط  نادب  اب  رفـص  متـسیب  زور  رد  ار  اهنآ 
لقن ریـسلا  بیبـح  زا  مومهملا  سفن  رد  زین  هر )  ) یمق ثدـحم  تسا ص 155 و  نازحالا  ضاـیر  رد  مـالک  نیا  ریظن  .تسا و  مرکم 

یهدب و نم  هب  ار  رهطم  سأر  دـیاب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  راهظا  زا  دـعب  رما  لوا  رد  دـیزی  دوش  یم  مولعم  تایلقن  نیا  زا  .تسا  هدرک 
ءادهش سؤر  ریاس  رهطم و  سأر  هدش و  تراغ  ءایشا  هدومرف و  رارـصا  مالـسلا  هیلع  ماما  هحفـص 350 ] ادعب [  دیزرو  عانتما  دیلپ  نآ 
همالع .تسا  هدش  نفد  قشمد  رد  هدنام و  سؤر  زا  یـضعب  دیاش  تسا  روهـشم  ءادهـش  سؤر  يارب  يرازم  ماش  رد  تسا و  هتفرگ  ار 

ار نآ  تسا و  هیماما  ام  ءاملع  نایم  روهشم  لوق  نیا  تسا و  نوفدم  فیرش  دسج  اب  كرابم  سأر  هدومرف : راحب  رد  هر )  ) یسلجم ي 
هب هچ  رگ  تسا  هدومرف  دامتعا  لوق  نیا  رب  زین  لابقا  رد  هرس ) سدق   ) سوواط نبا  دیس  .دینادرگرب و  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
هب یلو  هدش  راچد  لاکشا  هب  نیعبرا  هیضق ي  رد  دنشاب  هدرک  فقوت  ماش  رد  هام  کی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  هک  نیا  لامتحا 

حیرـصت دش  لقن  اهنآ  زا  یـضعب  ترابع  هچنانچ  یعمج  هک  یتروص  رد  تسا  هدومرف  دامتعا  ءالبرک  رد  رهطم  سأر  ندـش  نوفدـم 
هک دنا  هدرک 
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هدمآ ءالبرک  هب  نیعبرا  رد  هک  دناسر  یم  ار  نیا  عوضوم  نیا  هدیدرگ و  قحلم  شندـب  هب  تداهـش  زا  زور  لهچ  زا  سپ  رهطم  سأر 
یلع جرخ  دیوگ : یمالک  نمض  رد  هینامعن  راونا  رد  هر )  ) يرئازج ثدحم  همالع ي  .دنا  هدرک  قحلم  رهطا  ندب  هب  ار  رهطم  سأر  و 

راصبالا رون  رد  یجنلبـش  .زیربت  ص 246 ط  ج 3  ءالبرک - یلا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  در  هوسنلاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
.ق .ه  ( 1320  ) هنس رـصم  لتقملا ص 115 ط  نم  اموی  نیعبرا  دـعب  ءـالبرکب  نفد  هثجلا و  یلا  دـیعا  هنا  یلا  هیماـمالا  تبهذ  دـیوگ :

لهچ زا  دعب  رهطا  دسج  هب  دش  هدینادرگرب  رهطم  هحفـص 351 ] سأر [  هک  دنا  هتفر  نآ  رب  رهطم  سأر  نفدم  هرابرد ي  هیماما  ینعی 
رد تنـس  لها  ءاملع  زا  نابـص  دمحم  خیـش  همالع ي  ار  ترابع  نیا  نیع  .دش و  نوفدم  ءالبرک  رد  ترـضح و  نآ  تداهـش  زا  زور 

لالج ص یلع  نیـسحلا )  ) باتک هب  هدربماـن و  عبط  زا  راصبالا ص 160 - رون  شماه  هب  دوش  عوجر  هتفگ  نیبغارلا  فاعـسا  باـتک 
دنداتسرف هیواعم  نب  دیزی  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  اب  ار  تیب  لها  [ : 245  ] دیوگ هدیزگ  خیرات  رد  یفوتسم  هللادمح  خرؤم  . 140

هب داتسرف و  شنت  شیپ  ءالبرک  هب  زاب  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  داتسرف و  هنیدم  هب  ار  ناشیا  يرعشا  یسوموبا  ردارب  هدربوبا  نخس  هب  وا 
هیلع ءادهشلادیس  رهطم  سأر  هک  نالقـسع  رد  یـسأر  نفد  هک  دش  هتفگ  .نارح و  رد  یتیاور  هب  دندرک و  نفد  نالقـسع  رد  یتیاور 
لحم هب  یلحم  زا  رهطم  سأر  ناونع  هب  ار  يرس  هدرک و  يزاب  نآ  اب  نارگید  نییمطاف و  تسایس  تسد  تسین و  مولعم  دشاب  مالـسلا 

دنا هداد  لقن  رگید 
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هیمامالا و و  [ : 246  ] دیوگ نیسحلا )  ) باتک رد  لالج  یلع  هحفص 352 ] .دوش [  یم  هدید  یفوتسم  مالک  رد  مه  نارح )  ) رس نفد  و 
هدربمان ي باتک  رد  رهطم  سأر  هرابرد ي  ءارآ  لاوقا و  لقن  رد  لالج  یلع  .ءالبرکب  دـسجلا  عم  نوفدـم  هنا  یلع  هنـسلا  لها  ضعب 
رد رهطم  سأر  ندرک  نفد  هتفگ : شمالک  رخآ  رد  دیامن و  مزج  عطق  روط  هب  اهنآ  زا  یکی  هب  هتـسناوتن  هداد و  لیـصفت  لوط و  دوخ 
هب دوش  عوجر  دـشاب  مامت  توبث  هک  يوحن  هب  هدـشن  تباـث  هرهاـق  هب  نالقـسع  زا  نالقـسع و  هب  اـجنآ  زا  نآ  هب  نداد  لـقن  قشمد و 

هیمیت نبا  هدوهیب ي  تاملک  زا  تسا و  دایز  یفارخ  ياهفرح  نایذـه و  تاملک  هفیعـض و  لاوقا  زا  شباـتک  رد  و  هحفص 149-150 .
.تسین رتشیب  يزیچ  يرگ  یباهو  دومج  کلسم  هب  لیامت  زا  ریغ  هک  هدرک  لقن  رایسب  زین  ینارح  ي 

تسا هیماما  لوق  حیحص  لوق 

داجس ماما  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رهطم  سأر  هک  تسنآ  رب  ناش  لمع  لئاق و  نآ  رب  هیماما  ءاملع  هک  تسنآ  حیحـص  لوق  سپ 
دوخ اب  ار  [ 247  ] ءادهش ياهرس  یمامت  هک  تسین  ینیقی  هچرگ  هدروآ  ءالبرک  هب  ءادهش  سؤر  اب  ماش  زا  تعجارم  رد  هیلع  هللا  مالس 

نیعبرا رد  هدروآ و  ءالبرک  هب  دوخ  اب  کش  نودب  تراهط  تمـصع و  تاردخم  هحفـص 353 ] اب [  ار  رهطم  سأر  یلو  دشاب  هدروآ 
نفد ءـالبرک  رد  زین  ار  ءادهـش  سؤر  رئاـس  تسا و  هدرک  بیطا  رهطا و  دـسج  هب  قـحلم  ءـالبرک  رد  لاس 61  رفص  رهش  متـسیب  زور 

هب قحلم  شکرابم  ربق  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  سأر  هتـساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  عقوم  نآ  رد  ایآ  .تسا  هدومرف 
نآ دنک  رهطا  ندب 
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نهذ رد  هک  ار  هرظنم  نآ  دنوش و  رانک  هک  دنک  یم  رما  ار  اهنآ  ع )  ) ماما اعطق  و  دنا ؟ هدوب  لاح  هچ  رد  تمـصع  ناوناب  تاردـخم و 
.تسا رونا  سأر  قاحلا  رهطم و  ربق  فشک  زا  ترابع  هک  دنشاب  هدیدن  دوش  یم  روصت  ناسنا 

رهطم ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  بابر  فقوت 

لاس کی  ات  دوب و  ع )  ) ءادهـشلادیس يافو  اب  هجوز ي  هک  یبلک  سیقلا  يرما ء  تنب  بابر  هک  هدش  لقن  هربتعم  خـیراوت  ضعب  رد  و 
نزح مغ و  ترثک  زا  درک و  تعجارم  هنیدم  هب  نآ  زا  دعب  دومن و  تماقا  اجنآ  رد  هدـنام و  ءالبرک  رد  ع )  ) ماما كرابم  ربق  رانک  رد 

ءالبرک رد  نیعبرا  رد  تعجارم  رد  دوب و  هتفر  ماش  هب  تیب  لها  ءارـسا  اـب  اـفواب  يوناـب  نآ  تفر و  اـیند  زا  ترـضح  نآ  رب  فسأـت  و 
خیرات رد  ریثـالا  نبا  هحفـص 354 ] .تسا [  هدـیزگ  تماقا  ءالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  ربق  رانک  رد  لاـس  کـی  اـت  هدـنام و 

، هلهأ نم  لمح  نمیف  ماشلا  یلا  تلمح  و  هنیکس ، هتنبا  مأ  یه  و  سیقلا ، يرما ء  تنب  بابرلا  هتأرما  نیسحلا  عم  ناک  و  دیوگ : لماک 
زا یکی  باـتک  رد  [ . 248  ] هیلع افـسأ  تتامف  هنیدـملا  یلا  تداع  هنـس و  هربق  یلع  تماقأ  اهنا  لـیق : ......هنیدـملا و  یلا  تداـع  مث 
هک مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناحط  نب  هلقـصم  زا  یفاک  باتک  رد  هر )  ) ینیلک خیـش  هک  تسا  نیرـصاعم 
لاس کی  ات  درک و  هماقا  متام  ع )  ) هللادـبع یبا  ربق  رب  وا  هیبلک  هجوز ي  دـش  دیهـش  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یماگنه  دومرف :

کی و  [ 249  ] تسا عیضر  هللادبع  هنیکس و  ردام  بابر )  ) زا ترابع  ترضح  نآ  هیبلک ي  هجوز ي  دیوگ : هدنراگن  .تسیرگ 
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تراسا زا  ترجه  ( 61  ) لاس رفص  هام  متسیب  رد  لوا  نیعبرا  رد  دبال  هدوب و  هدنز  ءاروشاع  هعجاف ي  ءالبرک و  هعقاو ي  زا  دعب  لاس 
رارق هیاس  رد  هتسشن و  باتفآ  ولج  هدرک و  تماقا  ع ) [ ) هحفص 355 ءادهشلادیس [  نامولظم  دیس  ربق  رانک  رد  و  [ 250  ] هتشگرب ماش 

همظعم يوناب  نآ  خـیرات  هظحالم ي  و  تسا ، هدومرف  تلحر  ایند  زا  هدومن و  هنیدـم  هب  تعجارم  لاس ، کی  زا  سپ  اـبیرقت  هتفرگن و 
زا یکی  زا  تیعبت  هب  دـش  لـقن  هرـس ) سدـق   ) ینیلک خیـش  زا  هچنآ  .دـنک و  یم  دـیئأت  ار  کـی  تصـش و  لاـس  لوا  نـیعبرا  ناـیرج 
هب شباتک  رد  هدرک و  رشن  عبط و  یباتک  دنچ  طبض  تبثت و  قیقحت و  نودب  هدرک و  مادقا  تافیلأت  ضعب  رشن  هب  هک  تسا  نیرـصاعم 
 ] هک هدرک  تـیاور  [ 251  ] ناحطلا نب  هلقـصم  زا  یفاـک  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  .تسا  هدرک  لـقن  هر )  ) ینیلک خیـش  زا  تراـبع  نیا 

[252  ] هتأرما تماقا   ) دـش دیهـش  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یماگنه  دومرف  هک  مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  تفگ  هحفص 356 ]
( هر  ) ینیلک خیـش  یفاک  باتک  رد  هچنآ  اما  .خلا  ....يراوجلا  ءاسنلا و  نیکب  هلماک و  هنـس  تکب  امتأم و  هللادبع  یبا  ربق  یلع  هیبلکلا 

: تسا نیا  نآ  ترابع  نیع  تسا  دوجوم 

ناحطلا هلقصم  تیاور 

نیکب تکب و  امتأم و  هیلع  هیبلکلا  هتأرما  تماقا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  اـمل  لوقی : ع )  ) هللادـبعابا تعمـس  لاـق : ناـحطلا  هلقـصم 
رد زین  هر )  ) یناشاک ضیف  همالع ي  دـش و  لقن  هک  تسا  نیمه  ترابع  یفاک  باتک  زا  هددـعتم  خـسن  رد  .خـلا  ....مدـخلا  ءاـسنلا و 

دوش عوجر  .تسا  هتشون  هلقثم )  ) هثلثم ءاث  اب  ار  هلقصم  طقف  هدومرف  لقن  ار  ترابع  نیا  نیع  یفاو 
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لوـقعلا ج 1 ص تآرم  .ه ق و  ( 1311  ) لاـس هب  زیربت  نارهت و ص 254 ط  يدـنوخآ - هجحلا ص 466 ط  باـتک  یفاـک ج 1  هب 
باتک زا  یطخ  یپاچ و  خسن  رگید  لاس 1385 ه ق و  هب  نارهت  ج 7 ص 230 ط  هر )  ) یناردنزام حلاص  الم  حرـش  اب  یفاک  394 و 

هحفص 357] باب 115 ص 174 [ . یفاو ج 1  هب  دوش  عوجر  .یفاک و 

تیاور رب  یتالمج  ندرک  دایز 

یبا ربق  یلع  : ) تالمج اجک  زا  شباتک  رد  رصاعم  تسین  مولعم  هدربمان  تیاور  ترابع  لصا  ندوب  حضاو  لیصفت و  همه  نیا  زا  دعب 
هحیحص خسن  ارچ  هدوب و  طلغ  کشالب  هک  هدرک  لقن  هخسن  مادک  زا  هدوزفا و  یفاک  لثم  یباتک  تیاور  هب  هلماک ) هنـس   ) و هللادبع )

همالع ي تشاد  دوجو  یفاـک  خـسن  ضعب  تیاور  رد  هدـش  هدوزفا  تاـملک  نآ  رگا  و  هدومنن ؟ لـقن  اـهنآ  زا  هتـشاذگ و  راـنک  هب  ار 
ادبا هک  یتروص  رد  دندرک  یم  هراشا  هخـسن  نآ  هب  یفاک  حرـش  رد  هر )  ) یناردنزام حلاص  یلوم  لوقعلا و  تآرم  رد  هر )  ) یـسلجم

هب تارابع و  یتسس  همه  نآ  اب  فیلأت  دلجم  دنچ  تایاور  لقن  رد  يراگنا  لهـس  هحماسم و  هنوگنیا  اب  مناد  یمن  .دنا  هدشن  ضرعتم 
ینعم هک  یتروص  رد  .دیزرو  دهاوخ  ررض  هکلب  دیشخب ؟ دهاوخ  مالسا  ملاع  هب  هدئاف  هچ  نداد  رـشن  عبط و  تاقیقحت  زا  یلاخ  یلک 

یلقـسابع ازریم  جاح  ياقآ  بیطخلا  همالعلا  انقیدـص  دـنوادخ  .دـنک  یم  قرف  رایـسب  هروکذـم  تالمج  نآ  ندرک  هفاضا  اـب  تیاور 
قیقحت یب  دـماج  رـصاعم  صخـش  نیا  تافیلأت  هرابرد ي  يزور  دـیامرف  دوخ  تمحر  قیرغ  ار  هللا  همحر  یبا  دـنرچ  ظـعاو  يزیربت 

هناخباتک ي هب  ار  يو  تافیلأت  نم  دومرف : دمآ  نایم  هب  تبحص  تایاور  فرحم 
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حرـش هروکذـم  تیاور  هب  عجار  هچنآ  زا  ـالاح  .دریگب  رارق  هسیفن  بتک  هگرج ي  رد  فیدر و  رد  دوشب و  دراو  مراذـگ  یمن  مدوخ 
میتشذگ هراشا  روطب  هحفـص 358 ] يو [  مان  رکذ  نودـب  هک  يرـصاعم  تافیلأت  تاـیوتحم  قیقحت  هب  رگا  دوش  یم  مولعم  دـش  هداد 

هک هنافسأتم  ددرگ و  فیلأت  یلقتسم  باتک  دیاب  هداد  خر  يو  هب  اهنآ  رد  تافیحـصت  تافیرحت و  تاهابتـشا و  ردقچ  دوش  هتخادرپ 
.دش و دهاوخ  تسرد  كردم  هیتآ  رد  راک  هحماسم  صاخشا  يارب  هدش و  لقن  ردصم  رـضاح  لاح  رد  هکلب  هدنیآ  رد  یعمج  يارب 

دروم رایـسب  هیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس  ترـضح  ربق  رانک  رد  اهیلع  هللا  ناوضر  بابر  یمالـسا  يافواب  همظعم و  يوناب  تماـقا  اـما 
رد فسأت  نزح و  ترثک  زا  هدرکن و  یناگدنز  ایند  رد  ع )  ) ماما زا  دـعب  لاس  کی  زا  رتشیب  دـشاب و  هتـشاد  تقیقح  هک  تسا  دامتعا 

هنس ال هدعب  تیقب  و  دیوگ : بابر  همجرت ي  رد  روثنملا  ردلا  باتک  رد  زاوف  بنیز  هلـضاف  هبیدا ي  .تسا  هدرک  تلحر  ایند  زا  هنیدم 
[ . 253  ] تتام نا  یلا  تیب  فقس  اهلظی 

ناحطلا هلقصم  ربخ  هرابرد ي  یسررب  قیقحت و 

هراشا

درک یم  تقد  رخآ  ات  لوا  زا  ناحطلا  هلقصم  تیاور  هب  هلماک » هنـس   » و هللادبع » یبا  ربق  یلع  : » يدایز تالمج  نآ  هدننک  هفاضا  رگا 
رد هدرک و  هعلاطم  رخآ  ات  ار  تیاور  نآ  تالمج  تارابع و  دومن و  یم  هظحـالم  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  ار  هحفص 359 ] ینئارق [  و 

يوناب تعجارم  زا  سپ  هب  عجار  هروبزم  تیاور  هک  تسا  دـهاش  نئارق  نآ  هک  دـید  یم  هدـش و  نشور  يو  هب  درک  یم  لم.ت  اـهنآ 
هتفگ هچنانچ  باتفآ  نایم  رد  لاس  کی  تماقا  زا  سپ  ءالبرک  زا  هک  تسا  هنیدم  هب  ع )  ) ماما يافواب  هجوز ي  بابر »  » همظعم
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ع)  ) ءادهـشلادیس هب  متاـم  هماـقا ي  رد  زاـب  هتـشگرب و  هنیدـم  هب  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  هعقاو  نیا  هک  تسا  داـمتعا  دروم  رایـسب  دـش 
هدز تبیصم  صاخـشا  يرادازع و  روط  هب  مه  دوخ  كاشوپ  كاروخ و  رد  دوش  یم  مولعم  رابخا  خیرات و  زا  یتح  هتـشادن  یهاتوک 
یم عمج  يو  رود  هب  اهمداخ  نانز و  هدومرف و  لوانت  دـیامن  دایز  ار  مشچ  کشا  هک  یئاـه  ماـعط  هدروخن و  ذـیذل  ياهاذـغ  هدوب و 

هک لاوحا  نایرج و  نآ  رگا  هدوب و  یلزنم  هناخ و  رد  شیراز  هیرگ و  همظعم  يوناب  نآ  درک و  یم  ع)  ) ءادهـشلادیس رب  هیرگ  هدش و 
هناخ ي زونه  اجنآ  رد  تاقوا  نآ  رد  دوب  هداتفا  قافتا  ءالبرک  رد  ع )  ) ءادهشلادیس رهطم  ربق  رانک  رد  دراد  تلالد  نآ  هب  ناحط  ربخ 

.دننار نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  اهغرم  دنک  رما  همظعم  يوناب  نآ  ات  هتشادن  دوجو 

نیحراش یضعب  هابتشا  هروبزم و  تیاور  ینعم 

میروایب و اجنیا  رد  دـش  لقن  يرـصتخم  هراشا و  نآ  لئاوا  تالمج  هب  هکا  ار  تیاور  نآ  یماـمت  هدـئاف  ماـمتا  يارب  تسنآ  رتهب  سپ 
لقن لوقعلا  تآرم  باـتک  رد  ار  نآ  هر )  ) یـسلجم همـالع ي  هداد و  خر  هدربماـن  ربخ  حرـش  رد  هک  یهابتـشا  نیحراـش  ضعب  يارب 
هللاو ددرگ  مولعم  تسیچ ؟ ربخ  نآ  حیحص  دافم  هدش و  رکذتم  هحفص 360 ] هدومرفن [  حراش  نآ  هتفگ  رب  یلاکشا  ارهاظ  هدومرف و 

امتأم و هیلع  هیبلکلا  هتأرما  تماقا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتق  امل  لوقی : مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تعمس  لاق : ناحطلا  هلقصم  نع  .قفوملا 
لیـست اهعومد  یکبت و  اهیراوج  نم  هیراج  تأر  اذا  کلذـک  یه  انیبف  تبهذ  نهعومد و  تفج  یتح  مدـخلا  ءاسنلا و  نیکب  تکب و 

ینباصا امل  ینا  تلاق : کعومد ؟ لیست  اننیب  نم  تنأ  کلام  اهل : تلاقف  اهتعدف 
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یلع اهب  نیعتستل  انؤج  هیبلکلا  یلا  يدهأ  .تمعطأ و  تبرش و  تلکأف و  .هقوسالا  ماعطلاب و  ترمأف  لاق : قیوس ، هبرش  تبرـش  دهجلا 
مالـسلا هیلع  نیـسحلا  متأم  یلع  اهب  ینیعتـستل  نالف  اهادهأ  هیده  اولاق  هذـه ؟ ام  تلاق : نؤجلا  تأر  املف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  متأم 

نیب نرط  امنأک  سح  اهل  سحی  مل  رادـلا  نم  نجرخا  املف  رادـلا  نم  نجرخأف  نهب  ترمأ  مث  اهب  عنـصن  امف  سرع ، یف  انـسل  تلاقف :
غرم زا  یعون  نآ  تسا و  ینوج  عمج  درـص )  ) لـثم نؤجلا » [ . » 254  ] رثا رادلا  نم  نهجورخ  دـعب  اهب  نهلری  مل  ضرالا و  ءامـسلا و 

هب یـسک  ار  اهغرم  نآ  تسا  هرقرقاـب )  ) هب فورعم  دـنیوگ و  دورفـسا )  ) یـسراف رد  ار  نآ  تسا و  هایـس  شنطب  اـهلاب و  هک  تساـطق 
يراز هیرگ و  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  رب  نتشادهگن  متام  يارب  دیامن و  هیهت  اذغ  نآ  زا  هک  هداتـسرف  هیده  بابر »  » همظعم يوناب 

هحفـص 361] نآ [  متاـم  رد  فیطل  ناـغرم  زا  ندرک  تسرد  ماـعط  هدوـمرف  زین  همظعم  يوناـب  نآ  دوـش و  تیوـقت  ترـضح  نآ  هب 
هک یتقو  دندرک و  جراخ  هناخ  زا  ار  اهغرم  نآ  درک  رما  دننک و  یم  تسرد  اهیـسورع  رد  ار  ذیذل  ياهاذـغ  درادـن  بسانت  ترـضح 

یلو تیاور  نآ  دافم  ینعم و  لصاح  تسا  نیا  .تسا  هدـشن  هدـید  يرثا  اهنآ  زا  دـندیرپ و  ناغرم  دـنا  هدرب  نوریب  هناـخ  زا  ار  اـهنآ 
و هدومرف : تسا و  بجعت  یـسب  هیام ي  هک  هدرک  رکذ  روبزم  ربخ  حرـش  رد  لوقعلا  تآرم  رد  يدنچ  هوجو  هر )  ) یـسلجم همالع ي 

اظفل بارطضا  شیوشت و  نم  ولخی  ربخلا ال  هلمجلاب  و  یهتنا )  ) ندسجتف تایضاملا  حاورالا  نم  نک  وا  نجلا  نمنک  ءاسنلا  نأک  لیق 
: تلق [ . 255  ] ینعم و 
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لمهم هلقصم  روهـشملا و  یلع  ربخلا  دنـس  فعـض  یف  کش  معن ال  تفرع  امک  هانعم  یف  شیوشت  ربخلا و ال  ظافلا  یف  بارطـضا  ال 
ام .یخیراتلا و  عوضوملا  اذـه  یف  یفکی  یفاکلا  یف  ربخلا  دوجو  نکلو  ربخلا  اذـه  ریغ  یفاکلا  یف  هل  رکذـی  مل  لاجرلا و  بتک  یف 

هحرش یف  یلاعت ) هللا  همحر   ) یناردنزاملا حلاصلا  لاضفلا  راشا  هیلا  هریغ و  لمتحی  هانعم و ال  یف  نیعتملا  وه  ربخلا  ینعم  نم  هانرکذ 
[ . 256  ] عجارف یفاکلا  یلع 

اهنآ در  هیهاو و  تاهبش 

هیلع ماما  يافواب  مرح  ندـنام  یقاـب  عوضوم  رد  هحفـص 362 ] باتک [  رـشن  زا  سپ  دوب  هتفای  شراگن  باـتک  لوا  عبط  رد  اـجنیا  اـت 
تافو هدرک  هنیدم  هب  تعجارم  دـعب  هدـنام  ءالبرک  رد  رهطم  ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  هدـش  هتفگ  هک  بابر )  ) همظعم يوناب  مالـسلا 

هتـسناد و تالاحم  زا  دوخ  داقتعا  هب  ار  هیـضق  نیا  تاهبـش  رادـفرط  دـشاب ، هتـشاد  لصا  تسین  دـیعب  دـش  هتفگ  هک  لوق  نیا  دومن و 
ياپ رس و  نتسکش  زا  سپ  ار  اهنآ  ما  هداد  شراگن  باتک  نیا  رد  ناحطلا  هلقصم  ربخ  هب  عجار  هک  نآ  زا  دعب  هتخادنا  هار  هب  یتاهبش 
دوش یم  هدافتـسا  هلقـصم  ربخ  زا  تسا : هتفگ  دیامن  بناجنیا  تاقیقحت  هب  هراشا ي  کشر  يور  زا  هک  نیا  نودب  هدومن  لقن  بلطم 
اهنت شردپ  ربق  رانک  رد  ار  ع )  ) نیـسح رـسمه  زگره  ع )  ) داجـس ماما  هوالع  ءالبرک  رد  هن  هدرک  هنیدم  رد  ار  ازع  هماقا ي  بابر  هک 
نیا يروعـش  يذ  ایآ  هتفگ : دعب  .دورب  ایند  زا  اجنآ  رد  دنک و  عوجر  هنیدم  هب  لاس  کی  زا  دعب  دـنامب و  لاس  کی  ات  تشاذـگ  یمن 

رد ار  دوخ  ردام  ع )  ) داجس ماما  هک  ار  تریغ  یفانم  لمع 
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: دیوگ دعب  دهد ؟ لیلحت  دنک و  لوبق  دناوت  یم  ایآ  دوش  هنیدم  هناور  تیب  لها  اب  دوخ  و  دراذگب ؟ مرحم  درم  نودب  رفق  نابایب  طسو 
هدرک و تافو  هنیدـم  رد  هک  دـنراد  قافتا  همه  نکلو  هدرکن  نییعت  عطق  روط  هب  ار  بابر  همرکم  ایلع  تافو  زور  هک  نیا  ولو  خـیرات 

وناب نیا  هک  تفگ  دوش  یم  روطچ  عضو  نیا  اب  هدرک  عادو  ار  ایند  نآ  زا  دـعب  هدوب و  هدـنز  ع )  ) نیـسح تداهـش  زا  دـعب  لاس  کـی 
تحاس هب  هک  دیایب  هحفص 363 ] تسناوت [  یم  یـصاخشا  هچ  اب  هدومن و  تلحر  هنیدم  رد  هدمآ  ادعب  هدنام و  ءالبرک  رد  لاس  کی 
همظعم يوناـب  هک  هتفگن  مزج  روط  هب  یـسک  زگره  ـالوا  دوـش : یم  هتفگ  تاهبـش  نیا  باوـج  رد  دوـشن ؟ نیهوـت  تلاـسر  نادـناخ 
تیلوفط مایا  زا  هدش و  هتفگ  ینعی  هدرک  لقن  لیق )  ) روطب خیرات  رد  ریثالا  نبا  هدـنام و  رهطم  ربق  رانک  رد  ار  لاس  کی  مامت  بابر ) )

يارب روبزم  راعـشا  دیاش  دراد  ضیرمت  هب  راعـشا  لیق »  » هب بلطم  نداد  تبـسن  هک  دنا  هداد  دای  ام  هب  میتفر  یم  هسردم  هب  هک  یعقوم 
همرکم يوناب  نتـشاد  هاگن  ازع  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  فیعـض  هچرگ  هلقـصم  ربخ  زا  و  تسا ، هدشن  مامت  لاس  کی  هک  تسا  نیا 

هدرک تاهبـش  رادفرط  بحاص  هک  اهعمج  نآ  زا  هدـنام  كرابم  ربق  رانک  رد  هک  هدـش  هتفگ  فرط  نیا  زا  هدوب و  هنیدـم  رد  بابر ) )
رانک رد  دوش  یم  هتفگ  لاس  کی  هحماسم  يور  زا  هک  لاس  کـی  بیرق  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  مه  خـیرات  ربخ و  نیب  عمج  رد 

نیب روط  نیا  هک  دراد  یلاکشا  هچ  هدرک  هنیدم  هب  تعجارم  دعب  هدنام و  رهطا  ربق 
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اب اعطق  هدـمآ  كرابم  ربق  راـنک  هب  رگا  تسا و  هدرکن  فقوت  داـیز  هفوک  ماـش و  رد  همظعم  يوناـب  ضرغ  دوش ؟ عمج  خـیرات  ربخ و 
رانک رد  ار  بابر )  ) همظعم يوناب  ع )  ) داجس ماما  هک  دراد  عالطا  تاهبـش  رادفرط  ایآ  .تسا  هدمآ  مه  اب  تلاسر  نادناخ  دارفا  رئاس 

رد ار  وا  ع )  ) ماما دوش  هتفگ  هک  تسنآ  شیاضتقم  خـیرات  توکـس  ایآ  .تسا  تکاـس  خـیرات  رگا  تسا -؟ هتـشاذگ  اـهنت  رهطم  ربق 
یمامت ع )  ) ماما هتـشاد و  جایتحا  اعطق  دوبن ؟ مزال  شیارب  كاشوپ  كاروخ و  تشادـن  جایتحا  زیچ  چـیه  هب  و  تشاذـگ ؟ اهنت  اـجنآ 

دنا هدرک  ءافتکا  الامجا  خـیرات  لقن  هب  ابلاغ  هشیمه و  هتـشذگ  ياهنارود  نیخرؤم  بلغا  تسا  هدروآ  هحفـص 364 ] مهارف [  ار  اهنآ 
همرکم يوناب  ع )  ) ماما هک  یئوگ : بیغ  مزج  روط  هب  .تسا  هدش  قیقحت  یسررب و  لماک  روط  هب  عوضوم  نیا  دوخ  ياج  رد  هچنانچ 

ملق هب  دـیدرگ و  نیقی  عوضوم  نیا  هب  اجک  زا  تسا  روآ  هدـنخ  ياهفرح  زا  هتـشاذگ  اهنت  مالـسلا  هیلع  ماـما  ربق  راـنک  ءـالبرک  رد  ار 
تارابع نیا  روآ  هدـنخ  .دـیدرگ  مزج  لامتحا  نیا  هب  امـش  هک  نیا  ات  دـهد -؟ یم  لامتحا  لمع  نیا  هب  يروعـش  يذ  اـیآ  دـیدروآ ؟

مرحم نودـب  رفق  ناـبایب  طـسو  رد  ار  دوخ  رداـم  ع )  ) داجـس ماـما  هک  ار  تریغ  یفاـنم  لـمع  نیا  يروعـش  يذ  اـیآ  هتفگ : هک  تسا 
مرحم درم  نودـب  رفق  ناـبایب  طـسو  رد  ار  همرکم  يوناـب  ع )  ) ماـما هک  هدرک  عطق  تاـملک  نیا  هدنـسیون ي  اـیوگ  .خـلا  دراذـگب ...؟

تـسین لصاح  عطق  ام  هب  یلو  تسا  تجح  شدوخ  هب  شعطق  میرادن  ینخـس  يو  اب  ام  دراد  شفرح  نیا  هب  عطق  رگا  تسا  هتـشاذگ 
ع)  ) ماما زگره  هک  میراد  نیقی  ام  هکلب 
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دراذـگ یمن  اهنت  اعطق  دـشاب - هتـشاد  لصا  رهطم  ربق  رانک  رد  بابر )  ) ندـنام رگا  مالـسلا - هیلع  ماما  ربق  رانک  رد  ار  همظعم  يوناـب 
خیرات هنیدـم  هب  ءالبرک  زا  تعجارم  رد  و  تسا ؟ هتـشاذگ  اهنت  ار  وا  ع )  ) ماما هک  هدـیناسر  ملع  اـجک  زا  تاهبـش  رادـفرط  مناد  یمن 

هک هدرک  تعجارم  یصاخشا  اب  اعطق  دیامن و  رواب  تاهبـش  رادفرط  ات  هدرک  تعجارم  صاخـشا  هچ  اب  هک  هدرکن  نییعت  ار  صاخـشا 
یتسیاب ار  اهنآ  هدرک  تعجارم  اهنآ  اب  هک  یـصاخشا  هحفـص 365 ] ام [  هک  تسین  نآ  لیلد  خیرات  توکـس  دنا  هدوب  نانئمطا  دروم 
هتـشادن ءالبرک  خیرات  زا  لماک  عالطا  تاهبـش  تاملک و  نیا  بحاص  دوش  یم  مولعم  هوالع  .میئامنن  رواب  میـسانشن  رگا  میـسانشب و 

هژیو هب  هداهن و  ءالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  مدرم  تخادنا  دایز  نبا  ندرگ  هب  ار  هانگ  دش و  نامیشپ  دیزی  هک  نیا  درجم  هب  اریز  تسا 
هب امئاد  دندوب و  رهطا  ربق  کیدزن  تاهد  رد  دوبن و  یلاخ  رهطم  ربق  رانک  زور  بش و  هتفرگ و  ار  رهطم  ربق  فارطا  دسا  ینب  هلیبق ي 

دـسا ینب  رهطم  ربق  رود  هب  ار  انب  هک  دـنلئاق  اهیـضعب  یتح  دـنامب  یلاخ  هک  دـش  یمن  یعقوم  دنتـشگ و  یم  راو  هناورپ  رهطم  ربق  رود 
نفد زا  دعب  هک  تسین  کش  ياج  یلو  تسا  هدرک  انبدییـشت  یفقث  راتخم  هک  دنلئاق  یـضعب  دـندومن و  انب  دجـسم  هدرک و  نامتخاس 

شوج هب  شتریغ  هتـشادن  عالطا  تاهبـش  رادـفرط  نوچ  تسا  هدـنامن  یلاخ  تقو  چـیه  رهطم  ربق  رود  اهیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس 
رهطم ربـق  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا  دـنامب  مرحم  درم  نودـب  همرکم  يوناـب  رفق  ناـبایب  طـسو  رد  دوش  یم  روطچ  هتفگ  هدـمآ و 

زا نامز  چیه  شفارطا  شنفد  زور  زا  ع )  ) ءادهشلادیس
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رادـفرط دوخ  هچناـنچ  دوبن  یلاـخ  راوز  زا  رهطم  ربق  رود  هدـشن  ناـمتخاس  اـنب  هبق و  زونه  هک  یعقوم  نآ  یتـح  هدـنامن  یلاـخ  راوز 
ره دورب و  رهطا  ربق  رانک  هب  یسک  دنتـشاذگ  یمن  یتلود  نیرومأم  اهتدم  یـسابع  لکوتم  نامز  رد  رگم  دراد  فارتعا  نآ  هب  تاهبش 

ار هبق  يروف  هدروآ  موجه  فرط  ره  زا  نایعیـش  دـندرک  یم  بارخ  ار  رهطم  ربق  هکرابم ي  هبق ي  لکوتم  ای  دیـشرلا و  نوراـه  تقو 
نیا هک  ریثالا  نبا  .تسین  هدیشوپ  بلطم  نیا  ءالبرک  خیرات  هب  علطم  رب  هچنانچ  دندومن  یم  نامتخاس  هحفص 366 ] رهطم [  ربق  يالاب 

تریغ رگم  دـسر  یمن  رظن  هب  یعناـم  هنوگچیه  دـشاب  هتـشاد  لـصا  رگا  هدـنام  رهطم  ربـق  دزن  همرکم  يوناـب  هک  هدرک : لـقن  ار  لوق 
هدنام یمرحم  صخـش  نودب  اهنت و  رهطم  ربق  رانک  رد  همظعم  يوناب  نآ  روطچ  هک  دیامنن  لوبق  هدـمآ و  شوج  هب  تاهبـش  رادـفرط 

تـسین نیا  نآ  ینعم  هدـنام  كرابم  ربق  رانک  رد  همظعم  يوناب  هک  نیا  ءاعدا  دوش  یم  هحماسم  اه  هصق  لقن  هنوگنیا  رد  الوا : تسا ؟
بلغا هدومن و  تماقا  سدـقم  رئاـح  کـیدزن  ءارق  اـه و  یناداـبآ  نآ  رد  تسا  نکمم  هکلب  هدـشن  ادـج  رهطم  ربق  زا  زور  بش و  هک 

زا صاوخ  زا  ریغ  هدـشن و  روهـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رهطم  ربق  زونه  هک  نامز  نآ  هچنانچ  تسا  هدوب  رهطم  ربق  دزن  شتاقوا 
هیرق ي رد  دندمآ  یم  رهطا  ربق  ترایز  هب  دنتخانـش و  یم  هک  اهنآ  تخانـش  یمن  رگید  یـسک  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  هعیش و 

لحم نآ  رد  هدش  یلعف  فجن  لخاد  دـعب  دـنتفگ  یم  فجن  هیرق  نآ  هب  تسا و  عقاو  كرابم  ربق  اجنآ  رد  هک  ضیب  تاوبرب  کیدزن 
دندش یم  فرشم  كرابم  ربق  ترایز  هب  اجنآ  زا  دندرک و  یم  فقوت 
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فرشم سدقم  رئاح  ترایز  هب  اجنآ  زا  دندرک و  یم  فقوت  ینیـسح  رئاح  هب  کیدزن  ءارق  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ترایز  رد  نینچمه 
داعبتـسا ياج  رهطم  ربق  دزن  همرکم  يوناـب  ندـنام  اـیناث : .تسا و  هدوب  كراـبم  ربق  دزن  شتاـقوا  بلغا  همظعم  يوناـب  دنتـشگ و  یم 

همرکم ناوناب  هدوب و  لومعم  اهنآ  هحفص 367 ] روبق [  دزن  فارشا  صاخشا و  يافو  اب  تاجوز  فقوت  مالـسا  ردص  رد  نوچ  تسین 
.دندش یم  رادازع  ناش  ياهرهوش  ربق  دزن  رد 

لاس کی  ات  ینثم  نسح  ربق  دزن  همطاف  فقوت 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  دنمجرا  دنزرف  ض )  ) ینثم نسح  مظعا  لجا  دیس  تافو  زا  سپ  هک  تسا  خیرات  تاملسم  زا 
( طاطسف  ) دزرداچ ینثم  نسح  شجوز  ربق  رانک  رد  لاس  کی  ات  همظعم  يوناب  نآ  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  هک  شلایع 
هدننکادن ي اودقف » ام  اودجو  له  : » دیوگ هک  دینـش  یئادن  دندیچ و  ار  نآ  درک  رمأ  دش  بش  هک  لاس  کی  زا  سپ  دـش و  رادازع  و 

همطاف همظعم  يوناب  دـیوگ : یـضعب  .ینـس و  هعیـش و  هربتعم ي  بتک  هب  دوش  عوجر  اوبلقناف » اوسئی  لب  : » داد باوج  يو  هب  يرگید 
د هر )  ) یمق ثدـحم  رذـتعا ) دـقف  الماک  الوح  کبی  نم  و  ( ) امکیلع مالـسلا  مسا  مث  لوحلا  یلا  : ) تسج لـثمت  دـیبل  تیب  هب  (ض )

هنـس یلا  لیللا  موقت  راهنلا و  موصت  تناک  طاطـسف و  هربق  یلع  تبرـض  اهنا  نم  همطاف  هتجوز  نع  هانرکذ  يذـلا  هتفگ : راحبلا  هنیفس 
ص 256 ط هنیفـس ج 1  .تایناحلا  تامرتحملا  ءاسنلا  نیب  اعیاش  اذـه  ناک  هنـسلا و  هعیـشلا و  ءاـملع  نم  ریثک  دـیفملا و  خیـشلا  هلقن 

رادفرط هدیقع ي  هب  انب  الاح  .تسا  هدرک  لقن  ریثالا  نبا  زا  ار  بابر »  » همظعم يوناب  هیـضق ي  هر )  ) یمق ثدحم  دـعب  فرـشا  فجن 
تاهبش
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دزن شمراحم  زا  ایآ  هدـنام  اهنت  لاس  کی  روطچ  ض )  ) ینثم نسح  ربق  رانک  رد  هحفـص 368 ] همطاف [  همظعم  يوناب  هک  دوش  هتفگ 
شروضح رد  اهمداخ  ناسک و  زا  دوش و  یمن  اهنت  اعطق  نوچ  تسین  رکذ  لباق  هک  هیهاو  تاهبش  لیبق  نیا  زا  هن -؟ ای  هدوب  اهبـش  يو 

.تسین یشارت  ههبش  ياج  تسا  دوجوم  بابر »  » همظعم يوناب  هرابرد ي  لاح  نیمه  انیع  دنا  هدوب  رضاح 

ماما هب  يو  ندش  رادازع  دجسم و  رد  هملس  ما  ندز  همیخ 

نآ تداهش  تامالع  ندش  رهاظ  ءالبرک و  تشد  رد  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  تداهش  ندینش  زا  سپ  ض )  ) هملـس مأ  نینمؤملا  ما 
رد هایس  سابل  دندوب  هداد  يو  هب  هیلع  هللا  مالس  نیسح  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  یتبرت  هطساو ي  هب  ترـضح 

یشرق نیدلادامع  سیردا  .دش  رادازع  همیخ  نآ  رد  هدز و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دجسم  رد  یهایس  هبق ي  درک و  رب 
لتقم اهغلب  امل  اهنأ  اهیلع ، هللا  ناوضر  هملـس  مأ  نع  هدانـساب  میعن  یبأ  نع  و  [ : 257  ] دـیوگ راثالا  نونف  رابخالا و  نویع  شباتک  رد 

نینمؤملا ما  نوچ  .داوسلا  تسبل  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دجسم  یف  ءادوس  هبق  تبرضأ  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  مامالا 
رادازع رهطا  ربق  رانک  رد  دورب و  ع )  ) ءادهشلادیس رهطم  ربق  ترایز  هب  ءالبرک  هب  هتسناوتن  هدوب  هتفر  الاب  شفیرش  نس  ض )  ) هملس ما 

(62  ) لاس رد  تسا و  هدش  اردازع  هدیشوپ و  هحفص 369 ] هایس [  سابل  هدز و  یهایس  هبق ي  ص )  ) هللا لوسر  دجـسم  رد  اذل  دوش و 
ردـص رد  جاوزا  زا  ناگرزب  ربق  رانک  رد  یتدـم  نانز  فقوت  هیور ي  ضرغ  .اـهیلع  هللا  ناوضر  تسا  هتفگ  عادو  ار  یناـفراد  ترجه 

نیا زین  تلاسر  نادناخ  ناوناب  دارفا  زا  هدوب و  لومعم  مالسا 
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زا عنم  ار  نارگید  تایمشاه و  ناوناب  عقاوم  نآ  رد  هدیسرن و  یعنم  مهیلع  هللا  مالس  يده  همئا ي  فرط  زا  دنا و  هدرک  یلمع  ار  راک 
.دنا هدومرفن  نآ  ندروآ  اج  هب  لمع و  نیا 

تاهبش رادفرط  تریغ 

لـصا ع )  ) ءادهـشلادیس ربق  رانک  رد  ءالبرک  رد  بابر »  » همظعم يوناب  ندـنام  رگا  دوشن  تحاراـن  تسا  رویغ  سب  تاهبـش  رادـفرط 
هب تعجارم  دعب  هدنام و  لاس  کی  بیرق  هک  دور  یم  يوق  لامتحا  رایسب  دراذگ و  یمن  اهنت  ار  وا  ع )  ) داجس ماما  اعطق  دشاب  هتـشاد 

یلو تسا  تکاس  خـیرات  هچ  رگ  هدومن  تعجارم  داـمتعا  دروم  صاخـشا  اـب  اـعطق  مه  هنیدـم  هب  تعجارم  رد  .تسا و  هدرک  هنیدـم 
کی زا  رتشیب  زا  دعب  هک  دنداد  یم  لامتحا  نیخرؤم  رگا  .تسا  هدرک  تعجارم  نانئمطا  دروم  دارفا  اب  هک  دنک  نیقی  تاهبش  رادفرط 

هب تعجارم  اهنآ  اب  همظعم  يوناب  نآ  هک  ار  یـصاخشا  یماسا  دمآ  دهاوخ  صاخـشا  ضعب  نهذ  هب  چوپ  تاهبـش  هنوگنیا  لاس  رازه 
همظعم يوناب  نآ  هک  هتـسناد  ملـسم  تاهبـش  رادفرط  لاح  ره  رد  .دندرک  یم  تبث  خـیرات  رد  دـندروآ و  یم  تسد  هب  هدرک  هنیدـم 

هک تامهوت  تالامتحا و  سپ  هتفر  ایند  زا  هنیدـم  رد  هدرکن و  یگدـنز  ایند  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  رتشیب  لاـس  کـی 
تالامتحا و دـنا  هدـنام  لحم  ود  نیا  رد  هام  نیدـنچ  ای  دـنا  هدرک  فقوت  دایز  ماش  رد  ای  دـنا  هدـنام  هفوک  رد  لاـس  کـی  تیب  لـها 

کی بابر  همظعم  يوناب  هک  نیا  ندوب  ملسم  زا  سپ  هحفص 370 ] .تسین [  رتشیب  هدساف  تالایخ  تامهوت و  ساسا و  یب  ياهرادنپ 
بتک رد  هک  یتالامتحا  هتفر  ایند  زا  هنیدم  رد  ماش  تراسا  زا  تعجارم  زا  سپ  هدنامن و  ایند  رد  ءالبرک  هیضق ي  زا  دعب  رتشیب  لاس 
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هفیعض ي بتک  رد  هام و  شـش  ای  مین  هام و  کی  ای  هام  کی  ای  دنا  هدرک  فقوت  ماش  رد  زور  لهچ  تیب  لها  ءارـسا  دنا  هداد  هفیعض 
هیوباب نبا  هب  هام  شش  فقوت  ردصم  نآ  رد  بلطم  ندشن  ادیپ  ردصم و  نداد  ناشن  اب  قیقحت  نودب  هک  رضاح  رصع  رد  هدش  فیلأت 
یمامت دنا  هدوب  سبح  رد  هفوک  رد  هام  شش  ای  دنا  هدنام  هفوک  رد  زور  داتشه  ای  هتفگ  زور  هدجیه  یضعب  ای  هدش  هداد  تبـسن  هر ) )
فقوت تدم  نییعت  رد  بارطـضا  هوالع  تسین  دامتعا  لباق  هدوب  تایـسدح  هدوب و  فیعـض  لاوقا  نآ  دـنک و  یم  لطاب  ار  لاوقا  نیا 
نادـناخ ءارـسا  فقوت  تدـم  نآ  دومن و  ءافتکا  نقیتم  دروم  هب  دـیاب  دـنک و  یم  نانئمطا  دامتعا و  بلـس  هدرک و  رابتعا  یب  ار  هصق 

.دشابن زور  تشه  هتفه و  کی  زا  رتشیب  دنا  هتفگ  قیقحت  لها  هچنانچ  تسا  نکمم  تسا و  هدوب  رتمک  ماش  رد  تلاسر 

اهنآ رب  یسررب  لئاس و  ياهلاوئس  ضعب  لقن 

هراشا

یلع ازریم  اقآ  ياقآ  بانج  یقتم  لضاف  وا  هدـش و  هراشا  نآ  رب  باـتک  لـئاوا  رد  هک  نیعبرا  هیـضق ي  هب  عجار  هدـننک  لاوئـس  ینعی 
یمق خیـش  جاح  موحرم  دیوگ : شلاوئـس  رد  لئاس  .دنک  دایز  دنـشوک  یم  نید  جیورت  رد  هک  ار  وا  لاثمأ  دنوادخ  تسا  هداز  بانج 
یلیخ بلاطم  نیا  هظحالم ي  اب  سپ  دیامرف : یم  ماش  هفوک و  تانایرج  رکذ  زا  دعب  لوا  دـلج  لامالا  هحفص 371 ] یهتنم [  رد  هر ) )

هب رباج  دورو  زور  هک  نیعبرا  رفص  متـسیب  زور  دندرگرب و  ماش  زا  ایاضق  همه  نیا  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  دبعتـسم 
ثدحم شداتسا  شیامرف  دننام  هر )  ) یمق ثدحم  موحرم  شیامرف  نیا  دوش : یم  هتفگ  خساپ  رد  .دنوش  دراو  ءالبرک  هب  دوب  ءالبرک 

رتشیب هر )  ) يرون
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.تسین و لـیلد  داعبتـسا  هک  تـسا  تاحـضاو  زا  نـیملکتم  دزن  مـالک  مـلع  رد  دـشاب و  یم  شداتـسا  زا  تـیعبت  تـسین و  داعبتـسا  زا 
هک یعقوم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  فوهل  رد  هر )  ) دیس شیامرف  لقن  زا  دعب  مایالا ص 195  عئاقو  شباتک  رد  هچنآ  نینچمه 

هدومرف و داعبتسا  زین  لابقا  رد  هر )  ) دیـس دوخ  تسا و  دعبتـسم  یلیخ  بلطم  نیا  هتفگ : دنا  هدش  دراو  زین  اهنآ  هدمآ  ءالبرک  هب  رباج 
.دـنیامن عوجر  اجنآ  هب  نیبلاط  تسا  هداد  یطـسب  ماقم  نیا  رد  ار  مالک  ناجرم ) ؤلؤل   ) رد ام  خیـش  تسین و  لـقن  شیاـجنگ  ار  ماـقم 

یمن تباث  ار  وا  ياعدم  هدوبن و  مامت  دوب  هدرک  لقن  هک  یلئالد  دش و  یسررب  هظحالم و  ناجرم  ؤلؤل  رد  ار  ناشیا  خیش  ياهـشیامرف 
رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  تالاح  رد  هک  اهلیـصفت  اهگرب و  خاش و  همه  نآ  هدربمان  ثدحم  .تشذگ  الیـصفت  هچنانچ  دنک 
 ] لیـصفت حرـش و  اب  دـنا  هتـسناوت  هچ  ره  ناشدوخ  تافیلأت  رد  اهربنم  لها  زا  بلغا  هک  اهباتک  رد  ماـش  هفوک و  ناـیم  اـههار  ماـش و 

ءارـسا تعجارم  شرظن  هب  هدومن و  هظحالم  دـنا  هدومن  لقن  فنخموبأ  لتقم  لثم  یلعج  ياهلتقم  رد  دـنا و  هدرک  ناـیب  هحفص 372 ]
یسررب نایب و  هچنآ  زا  یلو  دزادرپ  لماک  یسررب  قیقحت و  هب  هک  نیا  نودب  هدمآ  دیعب  رفص  متـسیب  لوا  نیعبرا  رد  تلاسر  نادناخ 

یمامت درادن و  رب  رد  ار  يداعبتـسا  هنوگچیه  لوا  نیعبرا  زور  رد  ءالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ندمآ  هک  دوش  یم  نشور  دش 
بحاـص ياـهفرح  هک  دوـش  یم  نشور  میدرک  قـیقحت  هچنآ  زا  زین  .دور و  یم  نـیب  زا  دـنا  هدرک  رکذ  داعبتـسا  يارب  هـک  یتاـبیرقت 

شباتک رد  هنطلسلا  دامتعا  موحرم  هک  یئاهب  لماک  ياهباتک 
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تسا و فیعض  رایـسب  لوق  دنا  هدرک  دراو  قشمد  هب  لوالا 61  عیبر  رد 16  ار  ءارسا  هک  هدرک  لقن  هداهـشلا  هجح  یف  هداعـسلا  هجح 
بلاـغ هچناـنچ  دـنا  هداد  رارق  دـیع  هیما  ینب  ار  زور  نآ  دـنا و  هدرک  دراو  رفـص  هاـم  لوا  رد  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  هربتعم  بتک  رد 

هدش فیلأت  ق  ( 1128  ) لاس رد  هک  دولخلا  تانج  باتک  بحاص  .تسین  دامتعا  لـباق  ات 59  هحفص 56  زا  هداعسلا  هجح  رد  تایلقن 
هچنانچ مرادن  دامتعا  باتک  نآ  تادرفتم  هب  بناجنیا  هچرگ  .ءالبرک  هب  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  زور  رفص  متسیب  دیوگ :

هب دوش  عوجر  [ 258  ] ما هدرک  نایب  ار  نآ  تهج  هداد و  شراـگن  هر )  ) يرئازج ثدـحم  دیـس  هیناـمعن ي  راونا  رب  دوخ  تاـقیلعت  رد 
متـسیب زور  نیعبرا و  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  خـیرات  شراگن  رد  اما  .زیربت  ط  هحفص 373 ] هینامعن ج 1 ص 379 [  راونا 

عوـضوم نیا  نوـچ  تسا  ( 61  ) لاـس رفـص  متـسیب  شدارم  .تسنآ و  مـه  روهـشم  هچناـنچ  تـسین  لـقن  رد  درفتم  ءـالبرک  هـب  رفص 
.درک یم  حیرصت  نآ  رب  دوب  ( 61  ) لاس زا  ریغ  رگا  تسا و  هدش  ناهذا  رد  يزاکترا 

نآ فارطا  رد  قیقحت  یئاهب و  خیش  مالک  لقن 

هرایز هیف  رفـص ) رهـش  نم   ) رـشع عساتلا  [ : 259  ] هدومرف دـصاقملا  حیـضوت  هلاـسر ي  رد  هر )  ) یئاـهب خیـش  مظعا  ققحم  همـالع ي 
وه مویلا و  اذه  یف  راهنلا و  عافترا  دـنع  اهتقو  مالـسلا و  هیلع  قداصلا  نع  هیورم  یه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادـبع  یبال  نیعبرالا 

کلذ یف  قفتا  مالـسلا و  هیلع  هترایزل  هنع  هللا  یـضر  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباج  مودـق  ناک  مالـسلا  هیلع  هتداهـش  نم  نیعبرالا  موی 
.هیحتلا مالسلا و  اهنکاس  یلع  هنیدملا  نیدصاق  ءالبرک  یلا  ماشلا  نم  مالسلا  هیلع  همرح  دورو  مویلا 

اروشاع زور  رد  ءادهشلا  دیس  ندناوخ  زامن 

ءادتبا هک  تسنآ  نآ  تلع  هتـسناد  رفـص  مهدزون  زور  ار  نیعبرا  زور  دـش  لقن  هک  شا  هفیرـش  تاملک  نیا  رد  هک  هر )  ) یئاهب خـیش 
رفص مهدزون  زور  اذل  هدرک و  ضرف  مامت  زور  یس  ار  مرحم 61  هام  هدومرف و  باسح  ءاروشاع  زور  زا  ار  هحفص 374 ] ملهچ [  زور 

زا دعب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  هداهش  اریز  دروآ  باسح  هب  نیعبرا  ءادتبا  ناوتن  ار  ءاروشاع  زور  یلو  دوش  یم  نیعبرا  زور 
رفـص متـسیب  زور  تسناد و  مرحم  مهدزای  زور  زا  ار  زور  لهچ  ءادـتبا  دـیاب  تسا و  هداتفا  قافتا  رـصع  تقو  رخاوا  رهظ و  زامن  ءادا 

.دوش یم  نیعبرا  زور 

تسین کش  ياج  ترضح  نآ  ندناوخ  رهظ  زامن 

سدق  ) یئاهب خیش  دیاش  تسا ص 589 و  هداتفا  قافتا  ءاروشاع  زور  رخاوا  رد  تداهـش  عوقو  هک  هدومرف  حیرـصت  لابقا  رد  دیـس  و 
تداهـش هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  ناگرزب  زا  یعمج  هک  هدوب  نآ  هب  زور  لهچ  ءادـتبا  ءاروشاع  زور  ندروآ  باـسح  رد  شرظن  هرس )

خیـش هچنانچ  دروآ  باسح  هب  ار  ءاروشاع  زور  دیاب  لوق  نآ  رب  انب  اذـل  هداتفا  قافتا  لاوز  زا  لبق  ءاروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
تداهـش هک  دـنا  هدوـمرف  نارهت  ماــکحالا ص 131 ط  ریرحت  رد  هر )  ) همــالع فـجن و  س 2 ط  ص 42  بیذــهت ج 6  رد  هر ) )

خیـش و مالک  حیرـص  زا  هک  تسا  نآ  فالخرب  بلطم  قیقحت  یلو  هدـش  عقاو  لاوز  زا  لبق  ءاروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
رد ءاروشاع  زور  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  لتاقم  بابرا  حیرـصت  هب  اریز  ددرگ  یم  مولعم  ناگرزب  زا  رگید  امهرـس و  سدق  همالع 

تباث ققحم و  بلطم  نیا  هکلب  هدـناوخ و  فوخ  تالـص  هدومرف و  ءادا  ار  رهظ  زامن  دوب و  هدـشن  لئان  تداهـش  هب  زونه  لاوز  تقو 
هب هدیدرگ 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


زور اذل  و  هحفـص 375 ] هداتفا [  قافتا  رـصع  تقو  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  تسین و  ههبـش  ياج  کیکـشت و  لباق  هک  يوحن 
دیفم مظعا  خیـش  .تسا  مرحم  مهدزای  زور  زا  زور  لـهچ  ءادـتبا  هکلب  دروآ  باـسح  هب  زور  لـهچ  ءادـتبا  لوا و  ناوتن  ار  ءاروشاـع 
محتلا لاتقلا و  دتشا  ......راهنلا و  فصتنا  یتح  لاتق  دشا  موقلا  ع )  ) نیسحلا باحصا  لتاق  و  [ : 260  ] هدومرف داشرا  رد  هرس ) سدق  )

[261  ] فوخلا هالص  هباحصاب  ع )  ) نیسحلا یلصف  سمشلا  تلاز  نا  یلا  ع)  ) نیسحلا هللادبع  یبا  باحصا  یف  حارجلا  لتقلا و  رثک  و 
رهظ زامن  تقو  تفگ : يوار  تسنآ : همجرت ي  رد  هچنانچ  هدومرف : فوهل  رد  هرـس ) سدـق   ) سوواط نبا  دیـس  مظعا  لجا  دیـس  و  . 

ترضح سپ  دنتسیاب  ترضح  نآ  يور  شیپ  ات  هداد  روتسد  ار  یفنح  هللادبع  نب  دیعس  نیق و  نب  ریهز  مالسلا  هیلع  نیسح  دیسر  ارف 
نب دیعس  سپ  دش  باترپ  ترضح  بناج  هب  يریت  ءانثا  نیا  رد  داتسیا  زامن  هب  فوخ ) زامن  بیترت  هب   ) شنارای هدنام  یقاب  زا  یمین  اب 

 ] هک نآ  ات  دومن  نمـشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  لاونم  نیمه  هب  دـیرخ و  دوخ  ناـج  هب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ریـسم  رد  ار  دوخ  هللادـبع 
اهلاراب يا  هدرک  دومث  داع و  رب  هک  یتنعل  هب  ار  مرم  نیا  نک  تنعل  اهلاراب  تفگ : یم  داتفا و  نیمز  رب  دـمآرد و  ياپ  زا  هحفص 376 ]
نادـناخ يرای  رد  ارم  هک  امرف  هاگآ  دیـسر  نم  رب  هک  یئاهمخز  درد  زا  ار  ترـضح  نآ  امرفب و  غالبا  تربمغیپ  روضح  هب  ارم  مالس 

ریشمش هزین و  ياهمخز  زج  هب  ریت  هبوچ ي  هدزیس  هیلع و  هللا  ناوضر  تشذگرد  سپس  دوبن  وت  شاداپ  زج  هب  یفده  تربمغیپ 
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لاقف رهظلا  هالـص  تقو  رـضح  و  دـیوگ : ناجـشالا  جـعاول  رد  هرـس ) سدـق   ) یلماع نیما  همالع ي  و  [ . 262  ] دش هدید  شندـب  رد 
بحأ کنود و  لتقا  یتح  لتقت  هللاو ال  کنم و ال  اوبرتقا  ءالوه  ءادفلا  کسفنل  یسفن  هللادبعابا  ای  ع )  ) نیسحلل يوادیـصلا  همامثوبا 

نیلـصملا نم  هللا  کـلعج  هالـصلا  ترکذ  لاـق  ءامـسلا و  یلا  هسأر  ع )  ) نیـسحلا عفرف  هالـصلا  هذـه  تیلـص  دـق  یبر و  هللا  یقلا  نا 
هل لاقف  لبقت  اهنا ال  میمت  نب  نیـصحلا  مهل  لاقف  اولعفف  یلـصن  یتح  اـنع  اوفکی  نا  مهولـس  لاـق : مث  اـهتقو  لوا  اذـه  معن  نیرکاذـلا 

هیلع لمحف  رامخ  ای  کـنم  لـبقت  مهراـصنا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  نم  هالـصلا  لـبقت  ـال  تمعز  رهاـظم  نب  بیبح 
یلع اودش  هباحصا و  هذقنتساف  نیصحلا  هنع  عقو  سرفلا و  هب  بشف  فیسلاب  هسرف  هجو  بیبح  برضف  بیبح  هیلع  لمح  نیـصحلا و 

یلـصا یتح  یماما  امدقت  هحفـص 377 ] یفنحلا [  هللادـبع  نب  دیعـس  نیقلا و  نب  ریهزل  ع )  ) نیـسحلا لاق  .مهنم و  الجر  لـتقف  بیبح 
هللادبع نب  دیعس  مدقتف  مهس  ع )  ) نیسحلا یلا  لصوف  فوخلا  هالص  مهب  یلص  یتح  هباحصا  فصن  نم  وحن  یف  هماما  ام  دقتف  رهظلا 

داع و نعل  مهنعلا  مهللا  لوقی : وه  ضرالا و  یلا  طقـس  یتح  لبنلاب  یمری  لاز  امف  یطخت  ـال  لازاـم و  هسفنب  لاـبنلا  نم  هیقی  فقو  و 
: لاق هنا  هیاور  یف  .کیبن و  هیرذ  رـصن  یف  کباوث  تدرأ  یناـف  حارجلا  ملأ  نم  تیقلاـم  هغلبا  مالـسلا و  ینع  کـیبن  غلبا  مهللا  دومث 

یف هتقف  ارم  ینقزرا  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  نع  یعفد  یترصن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  غلباف  هدیرت  یئش  كزجعی  مهللا ال 
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یلص لیق : .حامرلا و  نعط  فویسلا و  برض  نم  هب  ام  يوس  امهـس  رـشع  هثالث  هیف  دجوف  هیلع  هللا  ناوضر  هبحن  یـضق  مث  دولخلاراد 
ندناوخ زامن  هب  [ 264  ] نازحالا ریثم  رد  زین  هرس ) سدق   ) امن نبا  هیقف  خیـش  [ . 263  ] ءامیالاب يدارف  هباحصا  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا 

دیعب دندناوخ  زامن  هراشا  اب  يدارف  شباحصا  ترضح و  نآ  هدش  هتفگ  هک  هدرک  هراشا  هدومرف و  حیرصت  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح 
رهظ زامن  هک  تسنآ  مالک  هصالخ ي  .دـنا  هدـناوخ  هراشا  اب  يدارف و  اذـل  درواـیب و  اـج  هب  فوخ  زاـمن  دنـشاب  هتـشاذگن  هک  تسین 
زامن دنا و  هتـشاذگن  ای  هدروآ  اج  هب  فوخ  زامن  الاح  تسین  کش  ياج  ءاروشاع  زور  هحفص 378 ] رد [  ع )  ) ءادهشلادیس ندناوخ 
ههبش نآ  رد  ناوتن  هک  تسا  یعئاقو  زا  ملسم و  تسیروما  زا  ترضح  نآ  ندناوخ  زامن  یلو  دنا  هدروآ  لمع  هب  يدارف  هراشا و  اب  ار 
هداتفا قافتا  لاوز  زا  لبق  ءاروشاع  زور  رد  ع )  ) ماما تداهـش  هک  بیذهت  رد  هر )  ) هفئاطلا خیـش  شیامرف  دوش  یم  مولعم  سپ  .دومن 

نیخـسان ای  هر )  ) خیـش ملق  زا  هابتـشا  تسین  دـیعب  هدوب و  تحـص  زا  یلاخ  هدومرف  تیعبت  يو  زا  ریرحت  رد  زین  هر )  ) همالع هللااـهیآ  و 
.ملاعلا هللاو  تسا  هدیدرگ  لاوزلا ) لبق   ) هب فیحصت  لاوزلا ) دعب   ) ترابع هدش و  عقاو 

یناشاک ضیف  یمق و  ثدحم  مالک  هب  یسررب 

نیسح ماما  مرح  عوجر  زور  نیخیـش  لوق  هب  نیعبرا و  زور  متـسیب  زور  هک  هدومرف : نانجلا  حیتافم  رد  هر )  ) یمق ثدحم  هچنآ  اما  و 
ضیف همالع ي  هچنآ  نینچمه  .خلا و  ....ءالبرک  هب  تسا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  دورو  زور  هنیدـم و  هب  ماش  زا  تسا  مالـسلا  هیلع 

اهنآ یمامت  هدومرف  ار  هر )  ) یمق ثدحم  شیامرف  ریظن  نینسحملا  میوقت  رد  هر )  ) یناشاک
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( هر  ) دیفم خیـش  شداتـسا  زا  تیعبت  هب  مه  هر )  ) خیـش شیامرف  تقیقح  رد  تسا و  هر )  ) یـسوط خیـش  و  هر )  ) دـیفم خیـش  زا  تیعبت 
خیاـشم زا  عئاـقو  لـقن  هب  يدنـس  رگا  تسنآ  خـیراوت  لـقن  رد  راوـگرزب  ود  نآ  هیور ي  بأد و  هک  مـیدرک  ناـیب  الیـصفت  تـسا و 

ادنسم ماش  زا  تعجارم  رد  ءالبرک  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دورو  هیضق ي  نایرج  نوچ  دننک و  یمن  لقن  دنـشاب  هتـشادن  ناشدوخ 
ود نآ  ندومنن  لقن  دنا و  هدرک  ءافتکا  دنا  هداد  شراگن  هک  هزادنا  نامه  هب  الامجا  اذـل  هحفص 379 ] هدیـسرن و [  راوگزب  ود  نآ  هب 
نآ هک  دش  نایب  هتشذگ  رد  نآ  رب  يرئاظن  هچنانچ  دشاب  هتشادن  تیعقاو  هیضق  هک  دوش  یمن  نآ  لیلد  مالسا  ملاع  گرزب  تیـصخش 

.دنا هدش  تکاس  هدرکن و  لقن  ناراوگرزب 

داوج ماما  ندش  مومسم  رد  دیفم  خیش  مالک 

زا دنس  اب  شدوخ  نوچ  هداد  تبـسن  هعیـش  زا  یموق  هب  داشرا  رد  ار  ع )  ) داوج ماما  ترـضح  ندش  مومـسم  هر )  ) دیفم خیـش  هچنانچ 
نیا رب  هوـالع  و  [ 265  ] هب دهـشاف  ربخ  يدنع  کلذب  تبثت  مل  امومـسم و  یـضم  هنا  لیق  و  دـیوگ : اذـل  هدومرفن و  تیاور  شخیاشم 

رد شبیطا  دـسج  هب  ع )  ) ماما رهطم  سأر  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  هک  هدومرف  حیرـصت  هر )  ) دیـس شداتـسا  دـننام  هر )  ) یـسوط خـیش 
ثدـحم یتسیاب  تسین و  رگید  یـسک  ع )  ) داجـس ماما  زا  ریغ  هدـننک  قاحلا  نیعبرا و  ترایز  تسنآ  زا  تسا و  هدـش  قحلم  ءالبرک 

رفص متسیب  زور  هک  دومرف : یم  درک و  یم  هراشا  تسا  هیماما  هعیش ي  نایم  روهـشم  قفاوم  هک  هر )  ) خیـش شیامرف  نیا  هب  هر )  ) یمق
.تسا هدش  قحلم  ع )  ) داجس ماما  تسد  هب  رونا  بیطا  هحفص 380 ] ندب [  هب  رهطم  سأر 

دوخ ینارنخس  رد  یتیآ  رتکد  ياقآ  هابتشا 

: دیامرف یم  ءاروشاع  خیرات  یسررب  باتک  ینارنخس 6 ص 104  رد  یتیآ  میهاربا  دمحم  رتکد  هک  تسنآ : لئاس  ياهلاوئـس  زا  یکی 
دنـس ای  درک  رواب  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  ءالبرک  هب  نیعبرا  رد  اهنآ  ندیـسر  قارع و  فرط  هب  ماش  زا  ار  تیب  لها  ندمآ  ناتـساد  اما 
یعـس عبتت و  يواـکجنک و  رد  یتـیآ  ياـقآ  دوـش : یم  هتفگ  باوـج  رد  .دروآ  تسد  هب  خـیرات  هناـسفا ي  نیا  يارب  يداـمتعا  لـباق 

هدـشن و نتفای  عالطا  هب  قفوم  هدـیزرو و  روصق  دراد  ترهـش  هجرد  تیاهن  هک  یخیرات  عوضوم  کـی  ندروآ  تسد  هب  رد  شیوخ 
هدش و ریگاج  زین  ناشیا  نهذ  رد  هدومن  شوشم  ار  نارگید  و  هر )  ) يرون ثدـحم  لاثما  ناهذا  هک  یتاهبـش  هدومیپن و  ار  قیقحت  هار 

نآ زا  هدرکن و  ار  طایتحا  تیاعر  شدوخ  ریبعت  رد  اذل 
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دوش یمن  نآ  لیلد  نیا  دنروآ  تسد  هب  دنا  هتـسناوتن  ناشیا  ار  دامتعا  لباق  دنـس  رگا  تسا و  هدروآ  ریبعت  خـیرات  هناسفا ي  هب  هعقاو 
رواب ار  نآ  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  دامتعا  لباق  دنـس  دوب  هدرک  تقد  رگا  دشاب و  هتـشادن  تقیقح  عقاو و  یخیرات  عوضوم  کی  هک 

هب ندرک  رواب  دـیامن  هعلاطم  ار  باتک  نیا  هک  یـسک  رب  منک  یم  روصت  هچناـنچ  دـش  یمن  لکـشم  يو  رب  شندرک  رواـب  درک و  یم 
زین درک و  یم  یسررب  هدوب  اهنامز  نآ  رد  هک  ار  دیرب  عوضوم  یتیآ  ياقآ  رگا  کش  نودب  .دوش  یم  ناسآ  شیارب  نیعبرا  هیـضق ي 

هحفـص قارع [  زاجح و  ماش و  قارع و  نیبام  نامز  نآ  رد  هک  يریـس  تعرـس  اـب  تشاد و  عـالطا  رب  هماـن  نارتوبک  عوضوم  زا  رگا 
دروآ و یمن  ناـبز  هب  دوـخ  ینارنخـس  رد  ار  تـالمج  نآ  دوـب  عـالطا  اـب  اـهنآ  زا  تفرگ و  یم  رظن  رد  دـنا  هدرک  یم  یط  ار  [ 381

يو لقن  زا  یفوع و  هیطع ي  ربخ  ندش  عیطقت  رب  یتیآ  ياقآ  هک  دیزرو  دیدرت  دـیابن  .تسین و  يرگید  زیچ  داعبتـسا  زا  ریغ  شیاعدا 
مدرم نایم  هک  یخیرات  عوضوم  دـیاب  تسا  هدـشن  علطم  دـش  قیقحت  هچنانچ  هر )  ) رباج اب  ناش  تاقالم  ءالبرک و  هب  ار  ءارـسا  ندـمآ 

هتـشاد و لـصا  اهترهـش  بلغا  اریز  تشذـگن  يرـسرس  هحماـسم و  اـب  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  تقیقح  هشیر و  دـشاب  هتـشاد  ترهش 
ساسا لصا و  دیآ و  یمرد  عقاو  قباطم  تسا  روهـشم  هچنآ  بلغا  یلو  .درادن  لصا  اهترهـش  اسب  دنا : هتفگ  میدق  زا  دراد و  تقیقح 

.دراد

درک دامتعا  ناوتن  تقد  نودب  نیطبسلا  یلاعم  باتک  تایلقن  هب 

لها دورو  هیـضق ي  هک  هدرک  لقن  هر )  ) یناردنزام يدهم  خیـش  جاح  موحرم  نیطبـسلا ) یلاعم   ) باتک زا  دوخ  ياهلاوئـس  رد  لئاس 
هیطع ي زا  ار  تیب 
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داجـس ماما  میاقآ  رگا  تفگ  رباج  دـش و  نایامن  يداوس  هک  دـنک  یم  لقن  هدربن  ماـن  هک  لـتاقم  بتک  ضعب  زا  هدومن و  لـقن  یفوع 
یـسررب هدرک و  نایب  هتـشذگ  رد  .خـلا  ...ار  ماـما  نک  لابقتـسا  رباـج  زیخرب  تفگ  تشگرب و  يدوزب  يدازآ  وت  دـشاب  مالـسلا  هیلع 

هچنآ دنا و  هدومن  لقن  اهباتک  زا  یبسانم  لحم  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  ره  هدرک و  عیطقت  نیثدحم  ار  یفوع  هیطع ي  تیاور  هک  میومن 
بحاص هچنآ  و  [ . 266  ] .میدومن لقن  هتـشذگ  رد  هدرک  لقن  هحفـص 382 ] ناجـشالا [  جعاول  رد  هرـس  سدق  یلماع  نیما  همالع ي 
ضعب نیطبـسلا  یلاعم  بحاص  لقن  رد  یلو  دـیدرگ  لقن  زین  ناجـشالا  جـعاول  زا  هدرک  لقن  لـتاقم  بتک  ضعب  زا  نیطبـسلا  یلاـعم 

تساـنعم و هب  لـقن  تهج  زا  اـی  تسا  لـتاقم  بتک  ضعب  تاـفاضا  فرـصت و  لـخد و  زا  هک  تسا  مولعم  تسا و  دوـجوم  تاداـیز 
هک نیا  رگم  تسین  دامتعا  نادـنچ  تهج  ره  زا  نیطبـسلا  یلاعم  باـتک  تاـیلقن  هب  تسا و  ناجـشالا  جـعاول  رد  هک  تسنآ  حـیحص 
نآ فلؤم  اب  داد  رارق  لقن  كردـم  ناوتب  ار  نآ  هک  تسین  یبتک  زا  دـنک و  رکذ  هداد و  ناشن  ار  شدوخ  تایلقن  رداصم  كرادـم و 
مه هب  ار  فیعـض  حیحـص و  شا  هدربمان  باتک  رد  متـشاد و  هبتاـکم  یئانـشآ و  هر )  ) یناردـنزام يدـهم  خیـش  جاـح  ياـقآ  موحرم 

ضعب لاـح  نیا  اـب  دـهد  صیخـشت  باـتک  نآ  رد  میقـس  زا  ار  حیحـص  دـنک و  تقد  هک  تـسا  مزـال  شباـتک  رب  رظاـن  رب  هـتخیمآ و 
هب رباج  هک  تسا : نیطبـسلا  یلاعم  رد  هک  هدرک  لقن  لئاس  هک  نیا  اما  .تسا  مالک  هلاطا ي  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  دارد  زین  تاقیقحت 

وت تفگ : هیطع 
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هحفص [ . ] 267  ] تسا هدومرف  ار  تالمج  نآ  شمالغ  هب  رباج  هکلب  متفاین  ار  نآ  نیطبـسلا  یلاعم  تاراـبع  رد  تسا  هابتـشا  يدازآ 
ار راوگرزب  نآ  داعبتـسا  هدرک و  لقن  هدومرف  داعملا  داز  رد  هک  ار  هر )  ) یـسلجم همالع ي  شیامرف  دوخ  ياهلاوئـس  رد  لـئاس  [ 383

داعملاداز زا  ار  هر )  ) یـسلجم همالع ي  تارابع  نیع  تسا  بوخ  هدومن و  لقن  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تیب  لها  ندـمآ  هرابرد ي 
.میزادرپ یسررب  هب  نآ  زا  دعب  میئامن و  لقن 

داعملا داز  رد  یسلجم  همالع ي  تاملک  لقن 

زور ینعی  نیعبرا  زور  هب  تسا  روهـشم  هام  نیا  متـسیب  زور  هدومرف : رفـص  هام  لامعا  نایب  رد  داعملاداز  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع ي 
هک تسنآ  روهشم  هک  نادب  هدومرف : نیعبرا  زور  يارب  تارایز  ضعب  لقن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترـضح  تداهـش  ملهچ 

دعب زور  نیا  رد  تیب  لها  ریاس  اب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسنآ  زور  نیا  رد  ترـضح  نآ  ترایز  دیکأت  ببس 
دیعب رایسب  نیا  دندرک و  قحلم  ناشیا  رهطم  ياهندب  هب  ار  ءادهش  سدقم  ياهرس  دندش و  دراو  یلعم  يالبرک  هب  ماش  زا  تعجارم  زا 
هنیدم دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زور  نیا  رد  هک  دنا : هتفگ  یـضعب  و  تسا .  لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  رایـسب  تاهج  زا  تسا 

ضرالا یط  زاجعا و  اب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  دیاش  هک  دنا : هتفگ  یضعب  .تسا و  دیعب  رایسب  زین  نیا  دندش و  هبیط 
رظن هب  باـب  نیا  رد  یتـیاور  اـما  تسا  نکمم  نیا  دنـشاب و  هدرک  قـحلم  اهندـب  هب  ار  اهرـس  هاـش و  زا  دنـشاب  هتفر  ءـالبرک  هب  یفخم 

تـسنآ دوش  یم  رهاظ  ثیداحا  زا  هک  یهجو  و  هحفص 384 ] .دراد [  نیا  اب  هلمجلاب  یتافانم  تایاور  زا  یـضعب  هکلب  تسا  هدیـسرن 
هک
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رد وا  دوب و  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دش  فرشم  ترضح  نآ  ترایز  هب  مالسلا  هیلع  تلاسر  ترضح  هباحـص ي  زا  هک  یـسک  لوا 
ار میظع  رما  نیا  ساسا  دوب و  هباحـص  رباـکا  زا  رباـج  نوچ  درک و  تراـیز  ءادهـش  اـب  ار  ترـضح  نآ  دیـسر و  ءـالبرک  هب  زور  نیا 
رب هک  دشاب  هتشاد  رگید  هوجو  هک  دیاش  دشاب و  هدش  زور  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز  لضف  دیزم  ببس  هک  دوب  دناوت  یم  تشاذگ 

مالک حیرص  زا  [ . 268  ] تسین رورـض  شببـس  صحفت  درک و  دیاب  مینک  ترایز  زور  نیا  رد  هک  دنا  هدومرف  نوچ  دشاب و  یفخم  ام 
هب ترجه  لاس 61  نیعبرا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندمآ  هک  دوش : یم  مولعم  هر )  ) یـسلجم همالع ي 

دیدرت ياج  لوق  نیا  ترهـش  رد  دـنا و  هدرک  قحلم  هرهاط  نادـب  اب  هدروآ و  ار  ءادهـش  سؤر  تسا و  هیماما  ناـیم  روهـشم  ءـالبرک 
نئارق و نآ  زا  ریغ  هدومرفن و  رکذ  دـناسر  یم  ار  لوـق  نیا  يرود  هک  ار  رایـسب  تاـهج  نآ  هدرمـشن و  داعبتـسا  يارب  یلیلد  تسین و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  ندمآ  داعبتـسا  يارب  هدش و  ضرعتم  اهنآ  هب  ناجرم  ؤلؤل  رد  هر )  ) يرون ثدحم  همالع ي  هک  یلئالد 
هدرک و یـسررب  قیقحت و  اهنآ  فارطا  رد  هدومن و  لقن  ار  اهنآ  یمامت  تسین و  يرگید  تاهج  هدرک  رکذ  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد 

.میدرک رکذ  روهـشم  لوق  تیوقت  يارب  هک  يدایز  نئارق  لئالد و  رب  هوالع  دوبن  رتشیب  زیچ  تاهبـش  و  هحفص 385 ] داعبتسا [  زا  ریغ 
هچنانچ تسین  دامتعا  لباق  هنوگچیه  دنا  هدش  هبیط  هنیدم ي  دراو  ترجه  لاس 61  رفص  هام  متسیب  زور  رد  هک  نیا  هب  ندش  لئاق  اما 
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.تسا هدرک  فارتعا  نآ  رب  زین  هر )  ) يرون ثدحم  دوخ 

درادن لیلد  لامتحا و  درجم  ضرالا  یطب  داجس  ماما  ندمآ 

ماقم رد  لامتحا  درجم  ضرالا  یط  زاجعا و  قیرط  هب  ءـالبرک  هب  لاس 61  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندمآ  لامتحا  اما 
تایاور زا  هک  هدومرف  فارتعا  نآ  رب  هر )  ) یـسلجم همالع ي  دوخ  هچنانچ  میرادـن  نآ  رب  یلیلد  دـهاوخ و  یم  تابثا  تسا و  توبث 
تایاور زا  یـضعب  هک  نیا  هوالع  درادن  هدئاف  لامتحا  درجم  اذل  هدیـسرن و  شفیرـش  رظن  هب  يربخ  هراب  نآ  رد  هتفاین و  نآ  رب  دـهاش 

دراو لوا  وا  تسا و  حیحـص  هک  دش  هتفگ  هتـشذگ  رد  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  ندوب  رئاز  لوا  اما  .دراد  لامتحا  نآ  اب  تافانم 
هداتفا قافتا  زور  کی  رد  هچرگ  دـنا  هدـش  دراو  رباج  زا  دـعب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  ءـالبرک  هب 

زور رد  ءالبرک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ندـمآ  یفن  رب  یلیلد  هر )  ) یـسلجم همالع ي  تاملک  رد  یـسررب  لـمأت و  زا  سپ  .تسا 
دشکب و نالطب  طخ  نآ  رب  دـیامن و  یفن  راوگرزب  نآ  دوخ  فارتعا  هب  ار  روهـشم  لوق  هک  تسین  ادـیپ  ترجه  لاس 61  لوا  نیعبرا 

هحفـص دـش [  لقن  ینـس  هعیـش و  ءاملع  لاوقا  زا  لئالد و  تابیرقت و  زا  الیـصفت  هچنآ  زا  تسین و  رتشیب  زیچ  ضحم  داعبتـسا  زا  ریغ 
.دیامن یم  رتشیب  نآ  رب  ار  دامتعا  نانئمطا و  تابجوم  هتخاس و  يوق  ار  روهشم  لوق  [ 386

نامیا رب  نیعبرا  ترایز  ندوب  تمالع 

هراشا

هعیش هک  لاح  ات  نامز  نآ  زا  ترجه و  لاس 61  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  يارب  نیعبرا  زور  سیـسأت  يارب  هک  یهوجو  زا  دیاش  و 
لهچ ات  نامسآ  نیمز و  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  يارب  هک  تسنآ  دنا  هتـشادهگن  هدنز  ار  نآ  هدرک و  مادقا  مایق و  هشیمه  رما  نیا  رب 

هچنانچ هدرک  هیرگ  زور 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تسا  هیماما  تمظع  اب  نیثدـحم  هعیـش و  ءاـهقف  رباـکا  زا  هک  هللا  همحر  ینابیـش  نیعا  نب  هرارز 
احابص نیعبرا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  یلع  تکب  ءامسلا  نا  هرارز  ای  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  لاق  لاق  ترابع : نیا  هب  تسا  هدرک  تیاور 
تکب هکئالملا  نا  هرمحلا و  فوسکلاب و  احابـص  نیعبرا  تکب  سمـشلا  نا  داوسلاب و  احابـص  نیعبرا  هیلع  تکب  ضرالا  نا  مدلاب و 

یف انلز  ام  دایز و  نب  هللادـیبع  سأر  اناتأ  یتح  تلجر  تلحتکا و ال  تنهدا و ال  ـال  هأرما و  اـنم  تبـضتخا  اـم  احابـص و  نیعبرا  هیلع 
[ . 269  ] ثیدحلا ...هدعب  هحفص 387 ] هربع [ 

نیعبرا زور  سیسأت  هوجو  زا 

نیمز نامسآ و  ءاکب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هدش  لقن  هرایزلا ) لماک   ) هعیش ثیدح  بتک  نیرت  حیحص  رد  هک  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 
هدرک و ادیپ  يرارمتسا  لاح  کی  مدرم  نایم  رد  هک  ار  یتداع  هقیرط و  زور  لهچ  ات  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  باتفآ  هکئالم و  و 

لومعم هیور  نیا  زین  ناشدوخ  ناسک  توف  نامز  رد  مدرم  نایم  رد  یتح  دـهد  یم  ناـشن  دـنراد  یم  هاـگن  نیعبرا  ناـمولظم  دیـس  رب 
زا ترضح  نآ  نیعبرا  ات  هعیش  دنراد و  یم  هاگن  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  ار  اهنآ  مارتحا  دنهد و  یم  ماجنا  ار  هرمتسم  هریس ي  نیا  هدش و 

اصوصخ دوش  یم  تاعارم  ناشیاه  هدرم  رد  تداع  نیا  زین  ناناملسم  ریغ  رد  یتح  دننک  یم  يراددوخ  رورـس  يدونـشخ و  يداش و 
هتشادرب نانآ  يویند  ینید و  شیاسآ  هافر و  هار  رد  هک  ار  یمدق  جیاتن  یلمع و  راثآ  هک  دشاب  یـسک  دشاب و  موق  نآ  ناگرزب  زا  هک 

زا متس و  ملظ و  هیلع  رب  یتضهن  هداد و  ناشن  یگتشذگ  ناج  زا  هعماج  حالصا  رد  دشاب و 
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نید هتـشاد و  هاگن  هدـنز  ار  نآرق  مالـسا و  نآ  رثا  رد  هک  هدروآ  دوجو  هب  یتضهن  هدرک و  راگزور  ناراکمتـس  نیملاظ و  ندرب  نیب 
دورب و رده  هب  هتشاذگن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  تامحز  هداد و  تاجن  نآ  تخـسرس  نانمـشد  شوخ  تسد  زا  ار  یهلا 
هجیتن ي رد  هتشاذگن  هدومن و  باریس  هحفـص 388 ] ار [  دیحوت  تخرد  دوخ  نوخ  اب  ددرگ و  هنوعلم  هرجـش ي  هیما  ینب  هچیزاب ي 
زا ار  مدرم  ات  هدرک  لذب  ادـخ  هار  رد  ار  شیوخ  لد  نوخ  دوش و  کشخ  هیما  ینب  رکنم  اشحف و  هعاشا ي  ینید و  یب  روج و  ملظ و 

دناهرب و دوب  هدمآ  شیپ  ار  هیهلا  تفالخ  ماقم  هنوعلم  هرجش ي  نآ  لاغشا  هیما و  ینب  طلـست  رثا  رد  هک  یهارمگ  تلالـض و  تریح 
هیما ینب  هتخاـس ي  یتافیرـشت و  نید  يدـیزی و  نید  زا  ریغب  نید  زا  يوما و  مالـسا  زا  ریغب  مالـسا  زا  دوـبن  سدـقم  تضهن  نآ  رگا 

.دنتشاد هیما  ینب  هک  تسا  موش  تاین  نامه  مالسا  هرابرد ي  زین  یلعف  يایند  رد  نیرمعتسم  تایرظن  هچنانچ  دوب  هدنامن  یقاب  يزیچ 

ءادهشلادیس تضهن  جیاتن  راثآ و  ندوب  یمئاد 

ءالبرپ تشد  نآ  راثآ  ءایحا  رد  ءالبرک و  زادگناج  هعقاو ي  خیرات  نتشادهگن  هدنز  رد  اصوصخ  هعیـش  امومع و  نیملـسم  دیاباذل  و 
قیال نامولظم  دیس  زا  هک  تسیک  تسا ، نیعبرا  عوضوم  دوش  دیدجت  لاس  ره  دیاب  هک  یمسارم  زا  یکی  دنربب و  راک  هب  مامت  مامتها 

شکرابم ربق  ترایز  هب  رهاظت  یترایز  ياهزور  یمامت  رد  و  تشاد ؟ هاگن  هدـنز  ار  وا  رثآم  راثآ و  وا  نیعبرا  ات  لاس  ره  هک  دـشاب  رت 
ءادهشلادیس تضهن  هدش  مولعم  لاح  ات  هچنانچ  دومن  مولعم  ات  درک ؟ دیدجت  لاس  ره  ار  وا  نیعبرا  و  دومن ؟ اپرب 
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هک تسنآ  هدمع  هکلب  درکن  ءافتکا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  زا  ینادردق  هب  طقف  دیاب  هتبلا  هیبولغملا و  هروص  یف  هیبلاغ  مالـسلا  هیلع 
نامز ءاضتقا  بسح  رب  دوش  یم  هاگ  یلب  .دومن  ذخا  قشمرس  درک و  تکرـش  نامز  ره  رد  تشادرب و  مدق  ترـضح  نآ  اب  فده  رد 

هحفص 389] روتسد [  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هیور ي  هاگ  دوش و  قشمرس  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هیور ي  دیاب 
رئاس رگا  دنامن  هتفگان  .دـندرک و  ناراوگرزب  نآ  هچنانچ  درک  هظحالم  تقد  اب  ار  نامز  تقو و  تحلـصم  دومن و  ذاختا  قشمرـس  و 
ایازم نوچ  دنراد  یمرب  تسد  هیور  نآ  زا  رگید  ياهلاس  رد  دـنراد و  یم  هاگن  نیعبرا  اهنآ  تافو  نامز  رد  ناشدوخ  تاوما  رب  مدرم 

هرخالاب دنشاب  هداد  ماجنا  ار  یگرزب  راک  ردق  ره  تدم  كدنارد  تسین و  یگشیمه  شراثآ  تسا و  دودحم  اهنآ  یناگدنز  جیاتن  و 
یندش مامت  نآ  يایازم  هک  هدومن  اپرب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هک  ار  یتضهن  جیاتن  راثآ و  فالخ  هب  .تسین  یمئاد  هدش و  یضقنم 
ءاـیحا رد  نید و  هار  رد  هک  یئاـهنآ  رب  ناگتـشذگ  ناـج  زا  رب  تسا  یتـضهن  قشمرـس  ناگدـنیآ و  رب  تسا  یتربـع  سرد  تـسین و 

ملظ هک  دننآ  رکف  رد  دنهد و  یم  ینابرق  ار  دوخ  ياهسفن  دننک و  یم  راثن  ار  دوخ  ناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیـس  تعیرش 
نادناخ قح  رد  هثیبخ  هرجش ي  نآ  هک  یتایانج  دنروایب و  نآرق  مالسا و  هب  نادنم  هقالع  دای  هب  نامز  رورم  اب  ار  هیما  ینب  ياهمتس  و 

راکنا دـنناوتن  نارود  ناراک  تیانج  ددرگن و  شومارف  دوشن و  هنهک  نامز  تشذـگ  اـب  دـنا  هدرک  یلمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یمامت اب  هیمیت  نبا  هک  دش  هراشا  هتشذگ  رد  هچنانچ  دنیامن 
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لاثما دـیامن و  راکنا  هتـساوخ  تسا  باتفآ  لثم  هک  ار  يراک  روطچ  هدروآ و  ملق  هب  هناراک  تیانج  تاملک  هچ  یئوررپ  یئایح و  یب 
ناشدوخ بیذاکا  فدـه  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادـفرط  دـنهاوخ  یم  نارود  ره  رد  دـننیمک و  رد  نامز  ره  رد  اه  هیمیت  نبا 

هحفص 390] .دنهدب [  رارق 

يرکسع ماما  زا  هناگجنپ  مئالع  تیاور 

رد ترـضح  نآ  نیعبرا  زور  تساهنآ  زا  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراوگوس  ياهزور  یماـمت  رد  هشیمه  هعیـش  اذـل  و 
مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  تساجنیا  زا  دـننکب و  دـیابن  هدرکن و  یهاتوک  يرادازع  متاـم و  هماـقا ي  تراـیز و  هب  رهاـظت 

رد دوش و  شومارف  ینـسح  تضهن  راـثآ  دراذـگن  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤـم  نوـچ  هدرمـش  ناـمیا  مئـالع  زا  ار  نیعبرا  تراـیز 
ام تسا و  هعبرا  بتک  زا  یکی  هک  بیذهت  باتک  رد  هر )  ) یسوط خیش  .دزرون  یهاتوک  ترـضح  نآ  فده  رد  تکرـش  ینادردق و 

نسحلا دمحم  یبا  نع  يور  و  [ : 270  ] هدومرف مینک  یم  ذخا  اهنآ  زا  ار  نامدوخ  هینید ي  تاعورف  هیعرـش و  ماکحا  هیماما  هعیش ي 
و نیبجلا ، ریفعت  و  نیمیلا ، یف  متخلا  و  نیعبرالا ، هرایز  و  نیسمخلا ، هالص  سمخ : نمؤملا  تامالع  لاق : هنا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

.میحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا 

دروم دنچ  رد  فیرش  ثیدح  رد  قیقحت 

دروم 1

ای تعکر  هاجنپ  زامن  - 1 تفای : شراگن  هک  تسیوحن  هحفص 391 ] هب [  هر )  ) خیش بیذهت  رد  هناگجنپ  ياه  تمالع  رامـش  بیترت 
يدوزب هچنانچ  تسا  هیماما  ءاملع  نایم  یعاـمجا  دراد و  تلـالد  نآ  رب  هریثک  هحیحـص ي  ثیداـحا  هچناـنچ  تعکر  کـی  هاـجنپ و 
ترایز دش  دهاوخ  هداد  رتشیب  حیـضوتو  دـنا  هدـیمهف  مالعا  ءاملع  هچنانچ  ناهذا  هب  ردابتم  هک  نیعبرا  ترایز  .دوش 2 - یم  قیقحت 
.ندیلام كاخ  هب  ار  یناشیپ  .ندرک 4 - تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  .تسا 3 - مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  زور  رفص  متسیب  زور 

یفاو رد  هر )  ) یناــشاک ضیف  و  [ 271  ] لابقا رد  هر )  ) سوواـط نبا  لـجا  دیـس  هچناـنچ  .نتفگ  دـنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  - 5
.دش لقن  هر )  ) خیش بیذهت  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  وحن  نامه  [ 272]

دروم 2

رد هک  تسا  زامن  تعکر  هاجنپ  یکی  نمؤم  مئالع  زا  ینعی  تسا  نیـسمخلا ) هالـص  : ) ترابع هر )  ) خیـش بیذهت  هخـسن ي  رد  مود :
( نیسمخلا هالـص  : ) ترابع هدوب و  بیذهت  قباطم  زین  یفاو  هخـسن ي  .هیموی و  لفاون  ضئارف و  زا  دوش  یم  هدروآ  اج  هب  بش  زور و 
هک دـنا  هدرک  تیاور  هر )  ) خیـش زا  ناشدوخ  تافیلأت  رد  رگید  ضعب  لابقا و  رد  هر )  ) سوواـط نب  دیـس  یلو  هحفص 392 ] .تسا [ 

حابـصم رد  هر )  ) ینادـمه هیقف  خیـش  .تعکر و  کی  هاجنپ و  زامن  ینعی  .تسا  هدومرف  لـقن  نیـسمخ ) يدـحا و  هالـص   ) ار ثیدـح 
حابـصم باـتک  دوخ  رد  هدوـمرف و  لـقن  نیـسمخ ) يدـحالا و  هالـص   ) ار تراـبع  هر )  ) خیـش [ 273  ] نیدـجهتملا حابـصم  زا  هیقفلا 

لاـس رد  یکی  تسا  دوجوم  اـم  هناـخباتک ي  رد  حابـصم  زا  یطخ  هخـسن  ود  تسا و  وحن  ناـمه  هب  تراـبع  هر )  ) خیـش نیدـجهتملا 
زا هدش و  خاسنتسا  يرمق  يرجه  ( 942)
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هدش و هلباقم  تئارق و  امهرس  سدق  یلح  دهف  نبا  ینابر  ملاع  دادقم و  لضاف  ریبک  همالع ي  رب  هک  هدیدرگ  حیحصت  هخسن ي  يور 
هدش و باتکتـسا  يرمق  ( 1057  ) لاس رد  خـسن  طخ  هب  رگید  هخـسن ي  .تسا و  هدـش  غراـف  يرمق  ( 961  ) لاس رد  نآ  زا  ححـصم 
شقن و طخ و  تسا و  هدوب  یئاـسحا  یلع  خیـش  اـقآ  تاـکلمتم  زا  هخـسن  نیا  تسا و  ناـنئمطا  داـمتعا و  درومو  هدـیدرگ  حیحـصت 

دیاب .تسا  نیـسمخلا ) يدـحالا و  هالـص  : ) تراـبع هخـسن  ود  ره  رد  .تسا  دوجوم  يرمق  ( 1236  ) لاـس هب  هخـسن  رهظ  رد  شرهم 
هریثک تایاور  رد  تسا  فلتخم  لفاون  ددع  باب  نیا  رد  مهیلع  هللا  تاولص  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  هدراو  تایاور  هک  تسناد 

رهظ هلفان ي  تعکر  تشه  هیموی و  ضئارف  تعکر  هدفه  هک  دـنا  هدرک  لقن  تعکر  کی  هاجنپ و  ار  لفاون  ضئارف و  هحفص 393 ] ] 
ءاشع زامن  زا  دعب  دوش و  یم  هدـناوخ  برغم  زامن  زا  دـعب  هک  [ 274  ] برغم هلفان ي  تعکر  راهچ  رـصع و  هلفاـن ي  تعکر  تشه  و 
هدزای رتو  تعکر  کی  عفـش و  تعکر  ود  اب  هک  بش  زامن  تعکر  هدزاـی  تسا و  بوسحم  تعکر  کـی  هک  هریتو  زاـمن  تعکر  ود 

هیموی ي ضئارف  ياـهزامن  تعکر  هدـفه  اـب  تسا و  تعکر  راـهچ  یـس و  عومجم  هک  حبـص  زاـمن  هلفاـن ي  تعکر  ود  .دوش و  یم 
هک تسا  نیسمخلا ) هالص  : ) ترابع دیدرگ  لقن  بیذهت  زا  هچنآ  دننام  رگید  تایاور  رد  .دوش و  یم  تعکر  کی  هاجنپ و  هناگجنپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  تبظاوم  مدع  نآ  تهج  دیاش  دنا و  هدرواین  لفاون  ءزج  ءاشع  زامن  زا  دـعب  ار  هریتو 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  زا  هچنانچ  تسا  هریتو  زامن  رب  ملس 
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یلـص هللا  لوسر  هک  یتایـضتقم  حلاصم و  هب  رظن  هدـناوخ  یم  زین  ار  نآ  هک  تسا  رهاظ  ثیداحا  زا  رگید  ضعب  زا  دوش و  یم  رهاظ 
هچنآ .تسا و  دـکؤم  بحتـسم  هکلب  ققحم و  تباث و  هریتو  بابحتـسا  اـهام  قح  رد  یلو  هدوب  اـهنآ  هب  ملاـع  شدوخ  هلآ  هیلع و  هللا 

رما نیا  زا  تسا و  لفاون  ضئارف و  زا  تعکر  کی  هاجنپ و  بش  زور و  رد  اهزامن  دوش : یم  هدافتسا  هریثک  صوصن  زا  تسا و  ملـسم 
تعکر هاجنپ  لفاون  ضئارف و  عومجم  هحفص 394 ] دنک [  یم  حیرـصت  هک  رگید  تایاور  هب  ار  لمع  تشادرب و  تسد  ناوتن  ملـسم 

ضئارف و هک  تسا  ققحم  مئاق و  عامجا  هک  نیا  رب  هوالع  هتـشاد و  یمود  هفئاط ي  رب  ناـحجر  هریثک  صوصن  نوچ  تشاذـگ  تسا 
یناعم و رب  لمح  دراد  تعکر  هاجنپ  رب  تلـالد  هک  ار  یتاـیاور  مهیلع  هللا  ناوضر  ءاـهقف  اذـل  .تسا و  تعکر  کـی  هاـجنپ و  لـفاون 
هب رظن  ای  .تسا  يوناث  یلوا و  لعج  هب  رظن  ای  تسا  لضف  بتارم  هب  رظن  هک  دنا : هتفگ  یتعامج  هک  نیا  لثم  دـنا  هدرک  رگید  تاهج 
رد یهقف  بلطم  نیا  لیصفت  حرش و  هدش و  نایب  هقف  بتک  رد  هک  لماحم  زا  اهنیا  زا  ریغ  ای  تسا  هیـضرع  تمحازم  تاهج  فالتخا 

هیقف ماما  ام  داتـسا  دیـس  دلاخ  رثا  فیرـش و  باتک  هب  دوش  عوجر  صوصخ  نیا  رد  .تسا و  جراخ  باتک  نیا  عوضوم  زا  دروم  نیا 
یمامت رد  فیلأت و  [ - 275  ] یقثولا هورعلا  کسمتسم  مان : هب  یقثولا  هورع  حرش  رد  هک  هرس ) سدق   ) میکح یئابطابط  ياقآ  هللااهیآ 

دنچ جراخ  سرد  دراد و  مامت  راهتشا  زادنا و  نینط  سیفن  باتک  نآ  یملع  ترهش  یمالسا  دالب  راطقا و 
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.دش كرد  شروضح  رد  اهبنارگ  رثا  نآ  زا  دلجم 

دروم 3

هراشا

مئالع زا  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  تسا و  هیماما  هحفـص 395 ] هیعـش ي [  تاصتخم  زا  بش  زور و  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  موس :
ياهزامن تاعکر  ددع  دنراد و  قافتا  هعیش  اب  هناگجنپ  ضئارف  ياهامن  تاعکر  ددع  رد  هچرگ  تنـس  لها  اریز  تسا  هدرمـش  نمؤم 

لاوقا زا  مادک  چیه  هک  يوحن  هب  تسا  فالتخا  لفاون  ددع  رد  اهینس  نایم  رد  یلو  .تسا  مالـسا  رد  تایرورـض  زا  یبجاو  يا  هیموی 
زا درادـن و  موزل  لاوقا  نآ  فارطا  رد  قیقحت  هتـشادن و  اهنآ  لاوقا  لقن  هب  یجایتحا  ام  يارب  دوش و  یمن  تعکر  کی  هاـجنپ و  اـهنآ 

دـسر یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ناشرابخا  لاوقا و  یمامت  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  همئا ي  تکرب 
ددع هرابرد ي  اهینـس  لاوقا  لقن  زا  اذل  میرامـش و  یمن  دامتعا  دروم  ار  ناشلاوقا  میرادن و  ناشیا  هعبرا ي  همئا ي  لاوقا  هب  یجایتحا 

.دوش یم  رظن  فرص  لفاون 

دروم 4

هراشا

ترضح ترایز  دارم  هک  تسین  یکش  تسا و  نیعبرا )  ) ترایز زا  ترابع  هدمآ  فیرش  ثیدح  رد  هک  نمؤم  مئالع  زا  مود  مراهچ :
هک ینانآ  زا  هدش و  رهاظ  جک  ناهذا  زا  هچنآ  .دشاب و  یم  ءالبرک  رد  رفص  رهش  متـسیب  نیعبرا  زور  رد  هیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس 

دنیامن یم  جراخ  دوخ  ریسم  نایرج و  بصم و  زا  ار  ثیداحا  یناعم  هدیدرگ و  زاربا  دنراد  ثیداحا  رابخا و  مهف  رد  هقیلس  جاجوعا 
زا ینعی  تسا  نمؤـم  نیعبرا  زا  تراـبع  فیرـش  ثیدـح  رد  نیعبرا )  ) تراـیز زا  دارم  هک  دـنا  هداد  شراـگن  زین  اـهباتک  ضعب  رد  و 

لوق هجرد  تیاـهن  رد  ثیدـح  زا  رداـبتم  فـالخ  فرح  نیا  .دـشاب  یم  نمؤم  ناردارب  زا  رفن  لـهچ  تراـیز  زین  یکی  نمؤم  مئـالع 
یفانم ینعم  و  هحفص 396 ] فیخس [ 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


دارم ینعم  نیا  هاگره  درادن  دوجو  دنک  ینعم  نآ  رب  تلالد  هک  تیاور  رد  هنیرق  ادبا  هک  نیا  اب  تسا  میقتـسم  نهذ  میلـس و  قوذ  اب 
دهع مال  فلا و  اب  هفیرش  ظافلا  نآ  ندروآ  اب  سپ  دومرف  یم  نایب  يدهع  مال  فلا و  نودب  ار  نیعبرالا ) هرایز  : ) ترابع یتسیاب  دوب 

ثیدـح رد  نمؤم  مئالع  يارب  هک  اهلاثم  رئاس  خنـس  زا  زین  نیعبرا  ترایز  هک  نیا  رب  دزاس  هبنتم  ار  هدنونـش  هدومرف و  هراشا  هتـساوخ 
ياـهراک زا  موـلعم و  دوـهعم  زور  رد  جراـخ  رد  هـک  یتراـیز  تساـهنآ  لـثم  زین  نـیعبرا  تراـیز  دـشاب و  یم  درامــش  یم  فـیرش 

خیش هدوب و  روثأم  صوصخم  ترایز  زور  نآ  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  .تسا و  روهـشم  نامیا و  لها  یـصاصتخا 
يالوم یل  لاق  دیوگ : ناوفص  هدرک و  تیاور  نارهم  نب  ناوفص  زا  حیحص  هکلب  ربتعم  دنـس  اب  نیدجهتملا  حابـصم  رد  هر )  ) یـسوط

هللا و لیلخ  یلع  مالـسلا  هبیبح  هللا و  یلو  یلع  مالـسلا  لوقت : راهنلا و  عافترا  دنع  روزت  نیعبرالا  هرایز  یف  هیلع  هللا  تاولـص  قداصلا 
و هحفص 397 ] دیامرف [ : یم  هک  اجنآ  ات  ...دیهشلا  مولظملا  نیـسحلا  یلع  مالـسلا  هیفـص  نبا  هللا و  یفـص  یلع  مالـسلا  [ 276  ] هیجن

.خلا [ .... 277  ] هلالضلا هریح  هلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتسیل  کیف  هتجهم  لذب 

« نیعبرالا هرایز  و  : » ترابع هب  اوران  ریسفت 

هن هک  یتروص  رد  دنیامن  نمؤم  لهچ  ترایز  رب  لمح  دننک و  اوران  تافرـصت  دـنهاوخ  یم  .نیعبرالا  هرایز  و  هلمج ي : رد  هک  نانآ 
رد دشاب  حیحص  دهع  مال  فلا و  اب  تالمج  نآ  ندروآ  هک  تسا  دوجوم  نآ  رب  يدعاسم  هنیرق ي  هن  تسا و  هدش  نآ  هب  هراشا  البق 

فالخرب هک  دنا  هدومیپ  ار  هحفص 398 ] یجک [  هار  هدوب و  هابتشا 
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و ترابع : دیامرف : هجوت  مرتحم  هدنناوخ ي  دنتفر .) ناور  هر  هک  ور  نانچ  هر   ) دـنا هدـش  راپـسهر  مالعا  ياملع  هک  تسا  یتسار  هار 
هللا تاولص  قداص  ماما  زا  ناوفـص  تیاور  رد  هک  تسا  ترابع  نامه  نیع  هیلع  هللا  مالـس  يرکـسع  ماما  ثیدح  رد  .نیعبرالا  هرایز 
هتفگ تسا  نکمم  تفای  شراگن  هچنآ  زا  هتـشذگ  .تسا  دهع  يارب  مال  فلا و  کش  نودب  هک  نیعبرالا  هرایز  یف  هدـش : دراو  هیلع 

اب نارگید  زا  ات  تسین  نامیا  لها  صاصتخا  ياهراک  زا  تسا و  ینـس  هعیـش و  مومع  دزن  مالـسا  مئالع  زا  نمؤم  لهچ  ترایز  دوش :
تسیروما زا  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترایز  اما  .درامـش  نمؤم  مئالع  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنـشاب و  هتفای  زایتما  نآ 

نیعبرا زور  رد  هک  یئاـهنآ  تسین  کـش  ياـج  تسا و  هدرک  راداو  نآ  رب  ار  نمؤـم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رب  صلاـخ  ناـمیا  هـک 
یم عامتجا  ترایز  يارب  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  نامولظم  دیـس  ربق  رانک  رد  ءالبرک  سدـقم  نیمزرـس  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

زا مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  هیعیـش ي  مالعا  ياملع  هوالع  .دنراوگرزب  نآ  رب  دنم  هقالع  هدوب و  ترـضح  نآ  صاخ  نایعیـش  دـنیامن 
ینعم نآ  زا  ریغ  دنا و  هدیمهف  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  ترایز  صوصخ  هیلع  هللا  تاولـص  يرکـسع  ماما  فیرـش  ثیدح 

دعب بیذهت  رد  هر )  ) یسوط خیش  هچنانچ  هحفـص 399 ] .تسا [  هدرکن  ردابت  مالعا  ياملع  ناهذا  رب  يرگید  ینعم  ناهذا  رب  ردابتم 
ناونع نمـض  رد  نیدجهتملا  حابـصم  رد  تسا و  هدمرف  لقن  ار  فیرـش  ثیدح  نیمه  ءاروشاع  ترایز  تلیـضف  رد  ثیداحا  لقن  زا 
تـسا بحتـسم  هدومرف : بلطملا  یهتنم  باتک  رد  هرـس  سدق  همالع  هللااهیآ  .تسا و  هدرک  تیاور  ار  روبزم  ثیدـح  نیعبرا  ترایز 

دیس نینچمه  هدومرف و  لقن  ار  هدربمان  ثیدح  دعب  رفص  متسیب  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترایز 
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ردیح دیـس  ققحم  ینابر  ملاع  قئادح و  ردخ  ینارحب  ثدحم  راحب و  رازم  رد  هر )  ) یـسلجم همالع ي  لابقا و  رد  هر )  ) سوواط نبا 
لقن رفـص  متـسیب  زور  ترایز  ناونع  رد  ار  فیرـش  ثیدـح  ماظع  ءاـهقف  زا  ناراوگرزب  نآ  زا  ریغ  رئازلا و  هدـمع  رد  هر )  ) یمظاـک

زا دارم  رگا  هک  دنا  هدرک  داعبتـسا  اهیـضعب  .دشک  یم  ازارد  هب  مالک  دوش  هتخادرپ  اهنآ  هفیرـش ي  یماسا  رکذ  هب  رگا  هک  دـنا  هدرک 
نآ رب  هک  هیورخا ي  راثآ  ترایز و  باوث  مالسلا  هیلع  ماما  دشاب  رفص  رهـش  متـسیب  نیعبرا  زور  ترایز  .نیعبرالا  ترایز  و  ترابع :

تراـیز رب  بیغرت  صیرحت و  ار  مدرم  هک  یعقوم  تسنآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هیور ي  نوچ  دوـمرف  یم  ناـیب  دوـش  یم  بترتـم 
رد یلو  دنا  هدومرف  نایب  زین  ار  نآ  يورخا  باوث  دنا  هدومرف  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  رئاس  ترایز  ای  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس 
رد ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  تسین  ءانتعا  لباق  هجو  چـیه  هب  داعبتـسا  نیا  .تسا و  هدـشن  ذاـختا  هیور  نیا  ثیدـح  نیا 

تسا و نیعبرا  تراـیز  یکی  مه  مئـالع  نآ  زا  دـشاب و  هحفـص 400 ] هتـشاد [  يرگید  زا  زایتما  هک  تسا  ینمؤم  مئالع  نایب  ددـص 
راثآ و زا  ات  تسین  دوش  یم  بترتم  نیعبرا  ترایز  رب  هک  يراثآ  نایب  ماقم  رد  دروآ و  رامـش  هب  ار  هناگجنپ  مئـالع  هتـساوخ  ـالامجا 

.دنیامرف نایب  ار  راثآ  باوث و  هک  دنیب  یمن  حالـص  یئاج  رد  دراد  عنام  هچ  هوالع  دیامرف و  نایب  نآ  يویند  يورخا و  جـئاتن  باوث و 
دیفم خیـش  مظعا  لجا  خیـش  هچنانچ  تسین  ههبـش  ياج  تسا  رفـص  هام  متـسیب  زور  هک  نیعبرا  ترایز  اببحتـسا  هک  دنامن : هتفگان  و 

هرکذت و باتک  رد  هر )  ) همالع هللااهیآ  هعیشلا و  راسم  هلاسر ي : رد  هر ) )
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اهنآ رب  ثیدح  رد  هک  نامیا  لها  مئالع  رئاس  رب  سپ  .دنا  هدومرف  حیرـصت  نآ  رب  هعیـش  نیدهتجم  ءاهقف و  رباکا  زا  نارگید  ریرحت و 
.میزادرپب تسا  هدومرف  نایب  هدش و  ضرعتم 

دروم 5

هراشا

مزتلم دـنراد و  تبظاوم  راک  نیا  رب  هیماـما  هعیـش ي  دارفا  مومع  تسا و  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  مئـالع  نآ  زا  موس  مجنپ :
اهنآ رماوأ  هب  نیدتم و  تارـضح  نآ  شیامرف  هب  هعیـش  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  زا  ذوخأم  بادآ  نیا  دنـشاب و  یم 

.دنا هدرک  لمع 

اهدرم رب  الط  هقلح ي  رتشگنا و  تمرح 

مهیلع همئا  هک  دـشاب  یئاهـسنج  زا  نآ  نیگن  هک  رتشگنا  ضوع  هک  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  اه  هدز  برغ  زا  ام  رـصع  رد  يا  هدـع  رگم 
دنیامن یم  اهیبرغزا  دیلقت  هدومن و  مادـقا  مارح  راک  نیا  هب  هدرک و  پچ  تسد  تشگنا  هب  یئالط  هقلح ي  دـنا  هداد  روتـسد  مالـسلا 

الط و رتشگنا  دـنوش و  یم  بکترم  درادـن  یناسفن  ظح  هنوگچیه  هک  یمارح  لمع  هب  هک  تسا  یگدز  برغ  یتیمه و  یب  یهز  هک 
.تسا لطاب  ناشزامن  دنناوخب  زامن  هدرک و  تسد  هب  ار  نآ  رگا  تسا و  مارح  اهدرم  هحفص 401 ] يارب [  الط  هقلح ي 

تعدب هب  تنس  لها  لمع 

رد هچنانچ  دـنا  هدـیزرو  تفلاخم  هعیـش  اب  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  ینعی  یبابحتـسا  لمع  نیا  رد  تنـس  لها  زا  یتعامج  و 
اهنآ هب  هعیش  هک  تسنآ  یمالسا  هقیرط ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  هک  دنراد  رارقا  ناشدوخ  هک  نیا  اب  يرایسب  دراوم 
یم هدرک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنس  سکع  رب  دراوم  نآ  رد  هعیـش  اب  تفلاخم  تیدض و  يارب  زاب  دنا  هدرک  لمع 

هب دیاب  هکلب  دننک  رتشگنا  تسار  تسد  هب  هک  هتـشاد  هورکم  تنـس ) لهأ  هناگراهچ  همئا ي  زا  یکی   ) کلام هتفگ : رجح  نبا  .دننک 
دوش پچ  تسد  هب  دـیاب  رتشگنا  هک  کلام : لوق  هب  نداد  حـیجرت  رد  هدـیزرو  هغلابم  اـهیکلام  ءاـملع  زا  یجاـب  دـشاب و  پچ  تسد 

ار نآ  نوچ  نکلو  تسا  ندرک  تسار  تسد  هب  ار  رتشگنا  هدـش  عیرـشت  هچنآ  دـیوگ : اه  یفنح  ءاملع  زا  هیادـهلا )  ) فلؤم [ . 278]
لوا دیوگ : راربالا  عیبر  رد  يرـشخمز  همالع ي  .میداد  رارق  پچ  تسد  رد  ار  نآ  ام  دـنا  هدرک  ذـخا  راعـش  ناشدوخ  رب  اه  یـضفار 

درک ذخا  راعش  ار  ندرک  پچ  تسد  هب  رتشگنا  هک  یسک 
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هحفـص ندرک [  پچ  تسد  هب  ار  رتـشگنا  هک  دوش  یم  مولعم  دـش  لـقن  هچنآ  زا  [ . 279  ] دوب هیواعم  دومن  راتفر  تنـس  فـالخرب  و 
ياهروتـسد یمالـسا و  ننـس  ندرک  هنوراو  رکف  رد  هک  دـشاب  یم  هیما  ینب  هرود ي  مومذـم  راکفا  زا  موش و  تاغیلبت  راـثآ  زا  [ 402

لوسر زا  هتباث  تنس  فالخ  رب  اراکـشآ  ینلع و  دنهدب و  رییغت  اهنآ  یمامت  هب  هدومن  زورب  یمـشاه  نادناخ  زا  هچنآ  هک  دندوب  يوبن 
دننک و مایق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هعیـش ي  تفلاخم  رب  دنیامن و  يومأ  مالـسا  ار  مالـسا  دنرادرب و  مدق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

ترورض فالخرب  دناوخ و  هبنـشراهچ  زور  رد  هیواعم  هک  ار  هعمج  زامن  دنـشاب و  هدرک  مادقا  تسا  فینح  نید  رد  هچنآ  فالخرب 
ماکحا و رئاس  تاهورکم و  تابودنم و  ننـس و  رد  تفلاخم  دسر  اجک  دـشاب  یم  میراد  اعدا  هچنآ  هب  لیلد  رتهب  تشادرب  مدـق  نید 

.تسا جراخ  رصح  دح و  زا  هک  هیعرش  تاعورف 

ربق مینست  رد  تعدب  هب  لمع 

تسنآ و مالـسا  رد  ققحم  تنـس  هک  ناشدوخ  رارقا  اب  اهینـس  یلو  تسا  تنـس  ندرک  حطـسم  تیم  نفد  زا  دعب  ار  ربق  يالاب  هچنانچ 
یهام تشپ  لکـش  هب  ینعی  مینـست  ار  ربق  يالاب  هعیـش  اب  تفلاخم  يارب  نید  رد  تباث  تنـس  فـالخرب  دـننک  یم  لـمع  نآ  هب  هعیش 

رد هک  همئالا ) فالتخا  یف  همالا  همحر  : ) باتک رد  یقـشمد  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  خیـش  .دـنا  هدرک  یلمع  ار  نآ  هدرک و  تسرد 
بهذـم نم  حـجارلا  یلع  یلوا  وه  حیطـستلا و  ربـقلا  یف  هنـسلا  [ : 280  ] دیوگ ص 88  هدـیدرگ ج 1  عبط  ینارعـش  نازیملا  شماه 

اراعش راص  حیطستلا  نال  یلوا  مینستلا  دمحا : کلام و  هفینحوبا و  لاق  و  هحفص 403 ] .یعفاشلا [ 
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فأ .مینستلا  یلا  هنع  انلدع  مهل  اراعـش  هضفارلا  هتلعج  امل  نکل  عورـشملا  وه  روبقلا  حیطـست  نا  يدرواملا : یلازغلا و  لاق  .هعیـشلل و 
یمرب مدـق  نآ  فالخرب  دـننک و  یم  اهر  ار  مالـسا  رد  هتباث  تنـس  ناشدوخ  رارقاـب  هک  دروم  یب  داـنع  اـج و  یب  بصعت  نیا  رب  داـب 

زا تیعبت  تهج  هب  دنهد  یم  جاور  ار  تعدب  ناشدوخ  نایم  رد  دنراد و  تبظاوم  نآ  رب  هدرک و  یلمع  ار  نآ  هعیـش  نوچ  هک  دـنراد 
.دنا هتشادرب  مدق  مالسا  هیلع  رب  هیمأ  ینب  هچنآ 

اروشاع زور  هب  تبسن  نایبلا  حور  ریسفت  بحاص  ياوران  تاملک 

بحتسملا یلائللا : رردلا و  دقع  یف  لاق  دیوگ : [ » 281  ] نایبلا حور   » ریسفت رد  لاس 1137 ق  یفوتم  يوسورب  یقح  لیعامسا  خیش 
دیزیب هبـشتی  نا  نمؤملل  یغبنی  امه و ال  ریغ  رکذـلا و  موصلا و  هقدـصلا و  نم  تاریخلا  لـعف  ءاروشاـع - موی  ینعی  مویلا - کـلذ  یف 

موی لحتکا  نمف  متام ،  موی  وا  دـیع  موی  مویلا  کلذ  لعجی  ینعی  اضیا  جراوخلا  ضفاورلا و  هعیـشلاب و  لاـعفالا و  ضعب  یف  نوعلملا 
اراعش ناک  اذا  هنـس  هنـسلا  كرت  ناف  .حیحـص  لصا  مویلا  کلذ  یف  لاحتکالل  ناک  نا  و  هموق ، نوعلملا و  دیزیب  هبـشت  دقف  ءاروشاع 
لعجی نا  هنسلا  تراص  هملظلا  هعدبلا و  لها  رامش  هحفص 404 ] ناک [  امل  هنکل  هنـس  لصالا  یف  هناف  نیمیلاب  متختلاک  هعدبلا  لهال 

هللا یضر  نیسحلا  لتقم  مرحملا  لئاوا  ءاروشاع و  موی  أرق  نم  .یناتسهقلا و  حرش  یف  امک  اننامز  یف  يرـسیلا  دیلا  رـصنخ  یف  متاخلا 
لتقم رکذ  دارا  ول  یناتسهقلا : هیهارک  یف  نیعماسلا و  نیزحت  لجال  میظعتلاب  هلخم  ظافلأب  ناک  اذا  اصوصخ  ضفاورلاب  هبشت  دقف  هنع 

.ضفاورلا هباشی  الئل  هباحصلا  لتقم  الوا  رکذی  نا  یغبنی  نیسحلا 

نیسح لتقم  ندناوخ  تسا  مارح  ظعاو  رب  هک  یلازغ  مالک 

رجاشتلا و نم  هباحصلا  نیب  يرجام  هتیاکح و  نیـسحلا و  لتقم  هیاور  هریغ  ظعاولا و  یلع  مرحی  .یلازغلا  [ 282  ] مالسالاهجح لاق  و 
هحیحـص و لماحم  یلع  لمحیف  تاعزانملا  نم  مهنیب  عقو  ام  نیدلا و  مالعا  مه  مهیف و  نعطلا  هباحـصلا و  ضغب  جیهی  هناف  مصاختلا 

هحفص 405] ا ه [ .)  ) یفخی امک ال  ایندلا  هسایرلا و  بلطل  داهتجالا ال  یف  أطخل  کلذ  لعل 

يو لاثما  یلازغ و  رب  در 

تنـس ناشدوخ  رارقا  اب  دنا و  هداد  شراگن  هک  تعدب  ای  تنـس و  ای  بابحتـسا و  ای  تهارکب و  مکح  زا  بلاطم  اهفرح و  نیا  یمامت 
یب ياهناتـساد  نیا  همه ي  دـنا  هدرک  لمع  نآ  رب  هداد و  جاور  هعیـش  اب  تفلاـخم  تهج  هب  ار  تعدـب  هدرک و  تعدـب  هب  لیدـبت  ار 
هللا لوسر  تنس  زا  ناشدوخ  رارقا  هب  درادن و  شزرا  ام  رظن  رد  يزیشپ  ردقب  هدوب و  اهیدروام  اهیلازغ و  لاثما  راکفا  هدیدپ ي  شزرا 
ماما لتقم  هک  دنک  هدارا  یـسک  رگا  هتفگ : هک  یناتـسهق  .دنا  هدیـشارت  ناشدوخ  زا  هک  تسا  یئاهتعدب  تسین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اهیضفار هب  ات  دناوخب  ار  هباحص  لتقم  لوا  تسا  راوازس  دنک  رکذ  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  خیرات  دناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
رد دـناوخب  ار  يوما  نافع  نب  نامثع  لتقم  الثم  دایب  لوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتقم  رکاذ  هک  تسنآ  شروظنم  .دـنکن  ادـیپ  تهاـبش 

هحفص [ ] 283  ] دنتشک ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  دنتسناد و  لتقلا  بجاو  ار  وا  دندرک و  نامثع  رفک  رب  عامجا  هباحـص  مومع  هک  یتروص 
اهناملسم یلو  .دندرک  نفد  بکوک ) شح   ) رد هدرب  ار  وا  هزانج ي  رفن  دنچ  دوش و  نفد  دنتشاذگن  زین  اهناملـسم  ناتـسربق  رد  [ 407

وا رب  دنناوخب و  ار  وا  لتقم 
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هسیـسد ي زا  یلاخ  مه  هفیقـس  سلجم  دندروآ و  مهارف  نامثع  تسد  هب  هیما  ینب  ار  مالـسا  ندرک  هنوراو  تامدقم  هک  دـننک  هیرگ 
ءادهشلادیس لتقم  هک  تسا  مارح  ظعاو  رب  اهینس : مالـسالاهجح  یلازغ  ياقآ  هدیقع ي  هب  .دنیامن و  بصغ  ار  تفالخ  هک  دوبن  اهنآ 

هتـشاگنا و هدینـشن  هدیدن و  ار  اهنآ  یمامت  هداتفا  قافتا  تموصخ  ینمـشد و  عازن و  زا  هباحـص  نایم  هچنآ  دناوخب و  ار  مالـسلا  هیلع 
زا دیجم  نآرق  صن  هب  هک  هباحـص  زا  يا  هدـع  هدولآ ي  نماد  هب  ات  دـشوپب  مشچ  تایعقاو  زا  درادـهگن و  روتـسم  ار  یخیرات  قیاقح 

هقدانز زا  هک  نیقفانم  نآ  لاثما  اهنایفـسوبا و  اه و  هریغم  اهـصاعو و  رمع  اه و  هیواعم  اریز  دنیـشنن  يراـبغ  درگ و  دـنا  هدوب  نیقفاـنم 
.دنوش بوسحم  مالسا  ناگرزب  زا  نید و  مالعا  زا  دنا  هدوب 

نایفسوبا هرابرد ي  یبلاعث  مالک 

تـسا هدرمـش  هبعـش  هب  هریغم  لثم  تانز  زا  و  هحفـص 408 ] هقدانز [  ریهاشم  زا  ار  نایفـسوبا  فراعملا ) فئاطل   ) باـتک رد  یبلاـعث 
دنداد یم  رسپ  ردپ و  نآ  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  ینعی  [ 285  ] دندوب بولقلا  هفلؤم  زا  هیواعم  شرسپ  نایفـسوبا و  هچنانچ  [ . 284]
تروص رد  مالـسا  تکوش  توق و  هکم و  حتف  زا  سپ  يراچان  يور  زا  هرخالاب  دـنیامن و  لیامت  مالـسا  هب  هدـش و  بولق  فیلأت  هک 
ياهفرح دنتـشاد و  تیلاعف  مالـسا  هیلع  رب  دـندوب و  یقاب  دوخ  یقیدـنز  قافن و  نامه  رد  نطاب  رد  یلو  دـندرک  مالـسا  راهظا  رهاـظ 

یم فرط  ره  هب  ار  نآ  هک  هتفگ  هدومن و  هیما  ینب  هب  باـطخ  هدرک و  هیبشت  هرکب  ار  تفـالخ  هک  ناـمثع  تفـالخ  زا  سپ  نایفـسوبا 
.تسا روطسم  اهینس  بتک  رد  روهشم و  دراد  دوجو  یشتآ  هن  تسا  راک  رد  یتشهب  هن  دینزب  دیهاوخ 
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دنا هدرک  لقن  يدوعسم  ربلادبع و  نبا  هچنآ 

دق هل  لاـقف  هیلا  هفـالخلا  تراـص  نیح  ناـمثع  یلع  لـخد  نایفـسابا  نا  نسحلا  نـع  يور  [ : 286  ] دـیوگ باعیتسا  رد  ربلادـبع  نبا 
هحفـص .ران [  هنج و ال  نم  ام  يردا  کلملا و ال  وه  امناف  هیما  ینب  اهداتوا  لعجا  هرکلاک و  اهردأف  يدـع  میتدـعب و  کـیلا  تراـص 

عئاقو دروآ و  نابز  هبار  یخیرات  قیاقح  اهنآ  هرابرد ي  دـیابن  دنتـسه  نید  مالعا  زا  هک  دـیوگ : یم  یلازغ  ياقآ  ار  اهنیا  لاثما  [ 409
رامع ناک  دق  و  دیوگ : [ 287  ] بهذلا جورم  رد  يدوعسم  .دوش  راکـشآ  زین  لهاج  يافلخ  خیرات  قیاقح  ادابم  ات  تشاگن  ار  حیحص 

هراد لخد  نامثع و  هیف  عیوب  يذلا  تقولا  دعب  نامثع  راد  یف  برح  نب  رخص  نایفس  یبا  لوق  هغلب  نامثع  عیوب  نیح  ض )  ) رـسای نب 
يذـلاوف هرکلا  فقلت  اهوفقلت  هیما  ینب  ای  لاق : ال  اولاق : یمع  دـق  ناک  دـق  و  مکریغ ؟ نم  دـحا  مکیفا  نایفـسوبا  لاقف  هیما  ینب  هعم  و 

.هثارو مکنایبص  یلا  نریصتل  مکل و  اهوجرا  تلز  ام  نایفسوبا  هب  فلحی 

یلازغ ياعدا  ندوب  لیلد  یب 

اهنآ و زا  نیقفانم  لاوحا  عاضوا و  ندرک  نشور  هباحـص و  خـیرات  قئاقح  هب  ضرعت  زا  اـهیلازغ  يریگولج  لـصا  هک  تسناد  دـیاب  و 
اب هک  تسنآ : دنا  هدیدرگ  نیملـسم  مالـسا و  فعـض  ثعاب  هدش و  رداص  هباحـص  ضعب  زا  هک  يراجنهان  لاعفا  لامعا و  رد  قیقحت 

اپرب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  سپ  یلاوحا  عاـضوا و  هچ  هباحـص و  زا  یعمج  خـیرات  تقیقح  ندـش  نشور 
هدومن و فرحنم  دوب  هتخیر  ار  نآ  هدولاش ي  هداد و  بیترت  مالسلا  هیلع  مرکا  ربمغیپ  هک  شا  حیحص  ریـسم  زا  ار  مالـسا  هک  دندرک 

بح دندش و  مالسا  رب  تامطل  تامدص و  هچ  ثعاب  دندرک و  جراخ 
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هب هدش و  لزلزتم  اهینـس  هدیقع ي  هب  تفالخ  عوضوم  ساسا  هحفـص 410 ] .درک [  راداو  تشز  لامعا  هچ  هب  ار  اهنآ  هاج  تساـیر و 
دنیامن هباحـص  خیرات  رد  یـسررب  قیقحت و  زا  يریگولج  هک  نیا  زج  هراچ  اذل  ددرگ و  یم  مدهنم  یلک  هب  هدیـسر و  هنخر  شناکرا 

زا هدـنیآ  لسن  هتخاس و  اراکـشآ  ار  تاـیعقاو  نشور و  ار  قیاـقح  ناـمز  رورم  اـب  خـیرات  رد  درطم  سوماـن  هک  دـنلفاغ  یلو  دـنرادن 
لمح زا  اهیلازغ و  لاثما  زا  درک و  دنهاوخن  يراددوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحرزا  سپ  لوا  ردص  خیرات  رد  يواکجنک 
هدرک حوتفم  هملکلا  ینعم  مامت  هب  ار  داهتجا  باب  هک  یتروص  رد  دومن  دـنهاوخن  هناروکروک  دـیقلت  اـهنآ  ياوراـن  ياـه  تحـص  رب 

هللا یلص  هللا  لوسر  نآرق و  صن  لباقم  رد  یتح  دندومن  یم  داهتجا  رد  يأر  رب  لمح  ار  اه  یتسود  هاج  اه و  یبلط  تسایر  دندوب و 
دودـسم یلک  هب  ار  داهتجا  باب  زین  ادـعب  تسا و  لطاب  قافتالاب  صن  لباقم  رد  داهتجا  هک  نآ  لاح  دـندرک و  یم  داهتجا  هلآ  هیلع و 

لیلد و یب  تفم  ياهفرح  نیا  هب  زگره  هدنیآ  لسن  یلو  دیامن  داهتجا  دناوتن  ادبا  نیقفانم  هباحص و  هرابرد ي  هدنیآ  لسن  هک  دندرک 
خیرات رد  هتسناد و  زاب  تسا  مکاح  نآ  ندوب  زاب  حاتفنا و  رب  مالـسا  سدقم  عرـش  تعیبط  هک  ار  داهتجا  باب  هدادن و  شوگ  كردم 
داهتجا تسا  داهتجا  لباق  اهنآ  هدـیقع ي  هب  دـنناد و  یم  نید  عورف  زا  ار  نآ  اهینـس  دوخ  هک  تفالخ  عوضوم  رد  هباحـص و  تالاح 

يواکجنک نتـسناد و  ندیمهف و  زا  يریگولج  دنناوت  یمن  دندید  اهیلازغ  هدیـسوپ ي  ياهفرح  نآ  اب  مه  ام  رـصع  رد  .درک  دـنهاوخ 
یخیرات و تاعوضوم  رد 
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تفالخ تماـما و  عوضوم  هحفـص 411 ] رد [  یگدز  برغ  یحطـس و  هداس و  راکفا  اب  یفاب  هفـسلف  ماـقم  هب  دـنیامن  ینید  تاـعورف 
عوضوم رد  تسین  رتشیب  یفاب  لایخ  كردم و  یب  ياوتف  لیلد و  نودب  ءاعدا  زج  ابلاغ  هک  یـشارت  هفـسلف  اب  هکلب  دـنیآ  یم  یمالـسا 

تفالخ حیحصت  رد  دنناوتب  هکلب  تسین  رگید  زیچ  صاخـشا  یـضعب  یهاوخب  لد  ياه  هدیدپ  تشم  کی  زج  هدنار و  نخـس  تماما 
نآ دنسیون  دنیوگ و  هچ  ره  یلو  دنناسانشب  رمالا  یلوا  ار  اهنآ  دنهدب و  رصع  ناناوج  دروخب  ار  قساف  ياه  يوما  لهاج و  صاخـشا 

ناناوج دنبوسحم  راگزور  ناراکمتـس  زا  دـنا و  هتـشاذگن  رانک  هب  مدـق  یئوم  رـس  هربابج  كولم  هیور ي  زا  یعمج  هک  ءافلخ  هنوگ 
دنهاوخن داقتعا  اهنآ  قح  رد  دننادب  یمارگ  لوسر  نانیـشناج  یهلا و  يافلخ  ار  اهنآ  هک  رگید  رظن  اب  رظن ، نیا  زا  ریغب  رـضاح  رـصع 

تیب لها  بهذم  تایرورـض  زا  اریز  تسین  ءانتعا  رابتعا و  دروم  هتـشادن و  شزرا  ادبا  ام  دزن  یناتـسهق  یلازغ و  لاثما  ياهاوتف  .درک 
رئاس ای  ءاروشاع و  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاوحا  خیرات  لتقم و  ندناوخ  اهنآ  نایعیـش  نیعبات و  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
رتاوت دـمح  زا  هنادنـسپادخ  راک  نیا  رب  ار  هعیـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا ي  صیرحت  بیغرت و  هدوب و  تابرق  لضفا  زا  تاـقوا 

رد يراز  هیرگ و  يرادازع و  تارـضح و  نآ  هکرابم ي  روبق  تراـیز  .تسا  هیماـما  هعیـش ي  ناـیم  یعاـمجا  يرورـض و  هتـشذگ و 
زا تابحتـسم و  مظع  ازا  لامعا و  لضفا  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  اصوصخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا ي  رب  هدراو  بئاصم 

هیرگ و صوصخ  رد  و  هحفص 412 ] .تسا [  مزال  نآ  نتشاد  هاگن  هدنز  بجاو و  نآ  رب  تظفاحم  هعیش  مومع  رب  هک  تسیروما  مزلا 
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رد فیلأت  نیرتربتعم  ثیدح و  باتک  نیرت  حیحص  هب  دوش  عوجر  ترضح  نآ  ترایز  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  بئاصم  رب  ءاکب 
باتک هدربمان : بلطم  نیا  رد  بتک  همه ي  زا  رت  عماج  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  زا  هدراو  هحیحـص ي  ثیداحا  رابخا و 

همالع ي تمه  هب  يرمق  ( 1356  ) لاس رد  هک  هحور  هللا  سدق  یمق  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  لجا  هقث ي  خیـش  تارایزلا ) لماک  )
همئا روتسد  دوجو  اب  .تسا  هدش  رشتنم  زین  تسفا  عبط  اب  ادعب  هدش و  رشن  عبط و  هرـس  سدق  ریدغلا  بحاص  ینیما  ياقآ  دهاجم  ریبک 

صقان لقع  اب  هک  میراد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  جراوخ و  بصاون و  لیلد  یب  ياوتف  هب  ءانتعا  هچ  مهیلع  هللا  مالس  يده  ي 
همئا ي تلاسر  نادـناخ  هک  یتروص  رد  دـنا  هدرک  رداص  لیلحت  میرحت و  مکح  نید  فالخرب  هداد و  اوتف  ناـشدوخ  دـساک  يأر  و 
عرـش و ماکحا  هب  فرعا  اذـل  هدیـسر و  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناشدـج  زا  دـننک  لقن  هچ  ره  هدوب و  موصعم  راهطا 

ظعاو ندناوخ  هک  دیا  هداد  اوتف  لیلد  مادک  اب  امش  هک  دوش : لاوئـس  یلازغ  ياقآ  زا  دیاب  .دنا  مالـسا  نیناوق  مارح و  لالح و  هب  ملعا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  ایآ  تسا ؟ مارح  عرش  رد  ار  ءالبرک  يایاضق  يو  ندرک  تیاکح  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  لتقم 
ایآ تسا ؟ هدش  لقن  یتیاور  امش  هب  دنا  هدوب  موصعمریغ  يداع و  صاخشا  امش  دننام  هک  هباحص  ضعب  زا  ای  هدیسر ؟ يربخ  امـش  هب 
هللا لوسر  دوخ  هک  یتروص  رد  [ 288 [ ؟ امش هحفـص 413 ] سوحنم [  يأر  ای  تسا  عابتا  لباق  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ياوتف 

هدومرف لقن  دش  دهاوخ  هتشک  اجک  رد  روطچ و  هدرک و  هیرگ  ع )  ) نیسح شدنزرف  هب  (ص )
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زا یکی  هتـشگ و  لزان  اهنآ  نأش  رد  ریهطت  هیآ ي  دنموصعم و  میرک  نآرق  صفن  هب  هک  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  لاوقا  زا  .تسا 
دیاب نامیااب  ناـسنا  مینزب  گـنچ  ود  ره  هب  میتسه  رومأـم  رودـصلا  یعطق  رتاوتم  ثیدـح  رد  هک  دنتـسه  ترتع  هللا و  باـتک  نیلقث » »

دـشاب هتـشاد  عقوت  هچ  يو  زا  ناسنا  دـهدب  دـیزی  رب  ندرک  نعل  زاوج  مدـعب  يوتف  هک  یـسک  یلب  امـش ؟ لثم  لوق  زا  اـی  دـنک  تیعبت 
 ] .دـنک یم  عطق  ار  دوخ  تاـکرب  نیمز  نامـسآ و  هک  هدومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسامـش  لـثم  ياوتف  راـثآ  زا  [ . 289]

هحفص 414]

دروم 6

هراشا

ینعم هب  تغل  رد  رفع )  ) اریز تسا  نتشاذگ  كاخ  رب  ار  يزیچ  تغل  رد  ریفعت  .تسا  نیبجلا » ریفعت   » نمؤم مئالع  زا  مراهچ ) : ) مشش
دننام ءاهقف  زا  یـضعب  هچناـنچ  نتـشاذگ  كاـخ  رب  ار  یناـشیپ  ینعی  دـشاب  ههبج  ثیدـح  نیا  رد  نیبج  زا  دارم  رگا  تسا و  بارت ) )
مهیلع تیب  لها  ناسل  رد  هک  هدرک  ءاعدا  تسا و  ینعم  نیا  ثیدح  زا  رهاظ  هک  هدومرف  ءاعدا  قئادح  رد  هر )  ) ینارحب هیقف  ثدـحم 

هیلع ماما  شیامرف  زا  روظنم  تقو  نآ  تسا  هدـش  دراو  ممیت  هلأسم ي  رد  هچنانج  هدـش  لامعتـسا  دایز  ههبج  ینعم  رد  نیبج  مالـسلا 
رب دیاب  ناسنا  هدجس  لاح  رد  ار  یناشیپ  هک  تسنآ  ضرغ  تسا  كاخ  رب  نیبج  نتشاذگ  نمؤم : مئالع  زا  هدربمان  ثیدح  رد  مالسلا 

یکی رد   ) دمحا کلام و  هفینحوبا و  هچنانچ  .دنراذگب  كاخ  رب  ار  یناشیپ  هک  دنتسین  مزتلم  تنـس  لها  یلو  دراذگب  كاخ  نیمز و 
سابل نماد  رب  و  [ 290  ] همامع روک  رب  ار  یناشیپ  هدجس  رد  تسا  زیاج  هک  دنا : هتفگ  هدش ) لقن  يو  زا  هک  تیاور  ود  زا 
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مدنگ رب  دنناد  یم  زیاج  و  [ 292  ] تهارک اب  هحفص 415 ] نتشاذگ [  فک  رب  ار  یناشیپ  دنناد  یم  زیاج  اه  یفنح  و  [ 291  ] نتشاذگ
دناوخ یم  وا  هک  يزامن  نآ  لثم  دراذگ  یم  زامن  رازگزامن  ولج  رد  هک  یـسک  رمک  رب  تخت و  رب  ار  یناشیپ  ندرک و  هدجـس  وج  و 
هدجـس عقوم  رد  رازگزامن  تعامج  زاـمن  رد  هک  مدـید  مدوخ  مشچ  اـب  مارحلادجـسم  رد  همظعم  هکم ي  رد  [ . 293  ] دشاب هتشاذگ 

زا هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  رد  .دومن  هدجـس  تشاذگ و  دوب  وا  ولج  رد  هک  يرازگزامن  ياپ  هنـشاپ ي  رب  ار  دوخ  یناشیپ 
دیابن ار  یناشیپ  هدجس  رد  هدومرف  یقلت  یحو  ردصم  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنا و  هدرک  ذخا  ار  ماکحا  ناشدوخ  دج 

.تشاذگ ار  یناشیپ  هدیئور  نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  رب  دیاب  هکلب  تشاذگ  یندیشوپ  یندروخ و  ياهزیچ  رب 

ءالبرک تبرت  رب  هدجس 

نآ دنراد و  یمرب  كاخ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ربق  رانک  تبرت  زا  ءالبرک  سدقم  كاخ  زا  تسا  لومعم  هعیـش  نایم  رد  هک  نیا  و 
دوش و یم  هدجـس  اـهکاخ  یماـمت  هب  تسا و  نیمز  كاـخ  زا  نوچ  دـننک  یم  هدجـس  نآ  هب  زاـمن  رد  اـبلاغ  هدرک و  تسرد  حول  ار 
ره رد  دـنا  هدومرف  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هدرک و  ادـیپ  تفارـش  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تداهـش  تهج  هب  ءالبرک  كاـخ 

نیا هب  دنک  یم  لوبق  مالسلا  هیلع  هحفص 416 ] نیسح [  ماما  رطاخ  هب  ار  زامن  نآ  دنوادخ  دشاب  ءالبرک  تبرت  رب  هدجـس  هک  يزامن 
رگید و زیچ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  ریغب  هک  نیا  هن  دننک  هدجـس  دنراد  تبظاوم  ءالبرک  تبرت  هب  هعیـش  هک  تسا  تهج 

ءادهشلادیس تبرت  هرابرد ي  ای  دننادن  زیاج  ار  هدجس  رگید  كاخ 
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ياهتبـسن ناشدوخ  یماع  دارفا  نایم  رد  دـنهد و  یم  تبـسن  هعیـش  هب  اهیباهو  جراوخ و  بصاون و  هک  يرگید  ینعم  هب  مالـسلا  هیلع 
هیلع ءادهشلادیس  تیهولأب  نوچ  هک  دنا  هداد  تبسن  هعیش  هب  هک  نیا  دننام  دنشاب  لئاق  هعیـش  دنا  هداد  ترهـش  هعیـش  قح  رد  یئاوران 
لیبق نیا  دننک  یم  هدجس  يو  كرابم  ربق  تبرت  رب  ترضح و  نآ  دوخ  هب  دنناد  یم  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنلئاق و  مالـسلا 
هدجس هب  زامن  عقوم  رد  اذل  دنا و  هداد  زین  ناش  یماع  صاخشا  دروخب  هداد و  هعیش  هب  هدرکن و  ایح  ار  هناهیفس  تقیقح و  یب  ياهتبن 

قارع دراو  هتـشگرب و  هیروس  زا  هک  يدامر )  ) رد مراد  دای  .دـننک  یم  هاگن  هدـش و  هریخ  بجعت  مشچ  اب  البرک  تبرت  هب  نایعیـش  ي 
یعیـسو هناخ ي  نحـص  رد  هتفرگ  ءوضو  میئامن  تکرح  هدرک و  ادا  ار  برغم  زاـمن  هک  میدرک  فقوت  دوب  کـیدزن  بورغ  مدـش و 

یم هک  مدیمهف  دنداتـسیا  یمدق  دنچ  رد  دندمآ و  ننـست  لها  ناناوج  زا  يا  هدع  مدید  مشاب  زامن  لوغـشم  متـساوخ  هتخادناریـصح 
بلغا زین  اقفر  ریاس  متشاذگ و  ریـصح  يالاب  هب  ار  یناشیپ  هدجـس  عقوم  رد  مه  نم  درک و  مهاوخ  هدجـس  روطچ  هک  دننادب  دنهاوخ 

ناهارمه زا  یـضعب  هک  ءالبرک  تبرت  رب  هدجـس  تقیقح  زا  هدمآ  ولج  اهنآ  زا  رفن  دنچ  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  دـندرک  تیعبت  نم  زا 
راهظا دندروآ و  اج  هب  نانتما  هدش و  عناق  رایسب  مدرک  نایب  اهنآ  هب  ار  رما  عقاو  دندرک  لاوئس  دندوب  هتشاذگ  هحفص 417 ] زامن [  رد 

زا یقارع  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  داتفا و  قافتا  زین  قشمد  هیبنیز ي  رد  هیـضق  نیا  ریظن  .دـنا  هدرک  نیقلت  رگید  روج  اـم  هب  هک  دـندومن 
فجن لها  فیرش  ياهبرع 
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تبرت رب  هعیـش  ندرک  هدجـس  رد  ار  رما  عـقاو  ناـنبل  رـصم و  هیروـس و  لـها  زا  تنـس  لـها  ناـناوج  زا  یعمج  هـب  دـندوب  زین  فرـشا 
.دنتساوخ رذع  دندوب  هدومن  داقتعا  دیلقت  يور  زا  هدرک و  لایخ  هچنآ  زا  میدرک و  نایب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

هدرک لقن  شباتک  رد  یفرع  خیش  ریبک  همالع ي  هچنآ 

رباکا زا  یفرع  دیعس  دمحم  خیـش  ریبک  لیلج  همالع ي  دنا ، هتفگ  يدایز  ياهنایذه  هعیـش  قح  رد  تنـس  لها  زا  ضرغ  لها  هچنانچ 
هعلاطم ناملسم  ره  يارب  تسا و  تافیلأت  سئافن  زا  هک  نیملـسملا ) نهو  هیبرعلا و  همالا  لالحنا  رـس   ) شباتک رد  تنـس  لها  ياملع 

هک بهاذم  زا  یـضعب  يزرو  بصعت  هرابرد ي  مولعلا ) لیـصحت  : ) ناونع لیذ  رد  دشاب  علطم  يدایز  رارـسا  زا  هک  تسا  مزال  نآ  ي 
تیب لآ  بهاذم  اما  دیامرف : یم  هک  نیا  ات  دراد  یتانایب  دنناد  یم  تعدب  لها  ار  نارگید  دنهد و  یم  جرخ  هب  بصعت  دـح  زا  نوریب 

تعمـس ام  اریثک  هنم و  دـشأ  وه  لب  حیرـصلا ال  رفکلا  هناف  هعبرالا  بهاذـملا  یف  لوق  هقفاو  ول  یتح و  اهیلا  یمتنا  نمل  لیولاف  هوبنلا 
اذـهب هنوحـشم ي  بتکلا  لب  تیبلا  لآ  بهاذـم  یلع  نودـبعتی  نمم  نیملـسملا  یلا  برقا  دوهیلا  يراـصنلا و  نا  یقمحلا  ضعب  نم 

 ] يومالا رـصعلا  یف  أدـتبا  رمالا  اذـه  لعل  ضفاور و  مهنا  مهیف  لاقی  ام  لقا  و  رکفت ، ـال  هیور و  نودـب  مذـلا  باـقلا  مهیلع  نوقلطیف 
نالقثلا دهـشیلف  دمحم  لآ  بح  اضفر  ناک  نا  لاق : هنا  یعفاشلا  مامالا  نع  يور  کلذـل  یـسابعلا و  رـصعلا  یف  داز  و  هحفص 418 ]

اهرکذ و نم  لقاعلا  لجخی  هایحلا  یف  مهروص  بـالقنا  ریزاـنخ و  توملا  دـعب  هعیـشلا  خـسم  نأـشب  تاـیاکح  ماوعلل  یـضفار و  ینا 
ول تیبلا و  لهال  نیلاوملا  بتک  سردی  ادحا  دجت  کلذل ال 
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نم ول  تیبلا و  لآ  بهاذـم  هیفؤرقت  الف  نییمطافلا  تانـسح  نم  هنال  مهراثآ  ضعب  نم  رـصم  یف  رهزالا  نا  عم  عـالطالا و  لـیبق  نم 
رانک هب  ار  بصعت  هک  تساهینـس  ياملع  ناگرزب  زا  ریبک  ملاع  رفن  کـی  تاراـبع  نیع  اـهنیا  [ . 294  ] اهب قح  الا  هنال  يرکذـلا  لیبق 

.تسا هدرک  هعیش  هرابرد ي  تنس  لهأ  ياهنایذه  زا  يداقتنا  هداد و  شراگن  ار  قح  هتشاذگ و 

دناوخ یم  زامن  اهنآ  هزانج ي  رب  هتسناد و  كاپ  ناملسم و  ار  تنس  لها  هعیش 

: دـیامرف یم  هک  دراد  جاور  اهینـس  ماوع  نایم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هعیـش ي  قح  رد  لیطابا  اهنایذـه و  تافارخ و  ردـق  هچ  و 
لباقم رد  هملک  تدـحو  داحتا و  دـیما  هچ  هدـساک  دـئاقع  هلطاب و  تادـقتعم  نآ  اب  .دـشک  یم  تلاـجخ  اـهنآ  رکذ  زا  لـقاع  ناـسنا 

 ] تـالغ بصاون و  جراوـخ و  زا  ریغ  نیملـسم  هیلک  هعیـش  هک  یتروـص  رد  [ ، 295  ] دنام دهاوخ  نیملسم  نایم  رد  مالـسا  نانمـشد 
راک لآم  ترخآ  رد  رگا  دناوخ و  یم  زامن  شا  هزانج  رب  دریمب  رگا  دناد و  یم  كاپ  ار  اهنآ  هتسناد و  ناملسم  ار  همه  هحفص 419 ]

هک تسا  یبلطم  دنـشاب  راتفرگ  میلا  باذـع  هب  ای  دنـسرن و  نامیا  لـها  بتارم  هب  دـیارگ و  يراـکنایز  نارـسخ و  هب  ناـمیا  لـها  ریغ 
نیرهاط دالوا  نینمؤملاریما و  لصفالب  تیاصو  تفالخ و  تماما و  تیالو و  هب  هک  یسک  یلب  .تسا  یلاعت  دنوادخ  دزن  رما  تقیقح 

هاگرد لوبقم  شتادابع  لامعا و  تسیدـبا و  نارـسخب  ترخآ  رد  شراـک  لآـم  دـشابن  لـئاق  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  ترـضح  نآ 
هکلب درامش  یمن  رفاک  يراصن و  دوهی و  زا  رتدب  دناد و  یمن  رفاک  ار  هیرشعانثا  هعیش ي  ریغ  هعیـش  زا  یـسک  یلو  تسین  يدنوادخ 

شومارف ار  [ 296  ] هوخا نونمؤملا  امنا  هدرک و  هاگن  يردارب  رظن  هب  يو  هب 
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یفرع لجا  خیش  هک  دنراد  داقتعا  هحفص 420 ] ار [  تافرخزم  نآ  هعیش  قح  رد  تنس  لها  هعیش  تادقتعم  نیا  لباقم  رد  دنک ، یمن 
لها داقتعا  نیا  رد  دـنناد و  یم  رفاک  ار  تالغ  بصاون و  جراوخ و  هعیـش  یلب  .تسا  هدرک  فارتعا  تادـقتعم  نآ  رب  رارقا و  اهنآ  رب 
باتک تسا و  مالسا  تایرورض  زا  تیب  لها  تبحم  تدوم و  اریز  دنرامش  یمن  هعیش  تادرفتم  زا  دنراد و  تقفاوم  اهنآ  اب  زین  تنس 

زا اهنآ  رب  نیملاظ  رفک و  بجوم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  توادـع  ضغب و  ینمـشد و  اذـل  دراد و  تحارـص  قطان و  نآ  رب  تنـس  و 
[ . 297  ] نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الا  دیامرف : یم  دنوادخ  .تسا و  نعل  بجوتسم  ولغ  ای  توادع و  ینمشد و  تهج 

دنا هدرک  هدجس  ءالبرک  تبرت  رب  تیب  لها  همئا 

ماما ترـضح  هچنانچ  دنا  هدرک  یم  هدجـس  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تیبرت  هب  زامن  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  همئا ي 
لگ تبرت  زا  زونه  نامز  نآ  یلو  دوب  هتشادرب  دوخ  هارمه  تبرت  زا  يرادقم  ءالبک  زا  تکرح  تراسا و  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  داجس 

ءالبرک كاخ  دومرف و  یم  هدجس  تبرت  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دوب و  هدشن  نوسرم  دننک  تسرد  حول  هدرک و 
ماما يارغـص  تبیغ  نامز  زا  ارهاظ  دندرک و  یم  هدجـس  نآ  رب  هدرک و  نهپ  ار  نآ  زامن  عقوم  رد  دنتـشاد و  یم  هاگن  هسیک ي  رد  ار 
دزن رد  ار  اهنت  كاخ  نوچ  هدش  لومعم  تسا  موسرم  لاح  ات  هک  ندرک  تسرد  حول  تبرت  زا  هادف  انحاورا  هللااهیقب  رـصع  یلو  نامز 

كاخ زا  اذـل  دوش و  هتخیر  يرابغ  درگ و  دوب  نکمم  هحفص 421 ] كاخ [  زا  هدش و  لکـشم  يردق  نتـشاد  هاگن  لغب  رد  ناسنا و 
نآ زا  هدرک و  لگ  ءالبرک 
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زا هر )  ) يریمح رفعج  نب  هللادبع  نب  دمحم  لیلج  خیـش  .دشاب  ناسآ  لهـس و  نتـشاد  هاگن  رد  هک  دـندرک  تسرد  رهم )  ) اهحول نیا 
زئاج هتشادن و  یلاکشا  هک  دنا  هدومرف  رین  مالسلا  هیلع  ماما  هدرک و  لاوئـس  ار  ندرک  تسرد  حول  هادف  انحاورا  رـصع  یلو  ترـضح 

.دراد تلیضف  و  [ 298  ] تسا

نآ حیضوت  ممیت و  تیفیک 

رد تسا و  نیمه  نیبج )  ) ترابع رهاظ  هچنانچ  دوش  یم  قالطا  یناشیپ  نیفرط  هب  هک  دشاب  نیبج  دوخ  نیبجلا » ریفعت   » زا دارم  رگا  و 
یناـشیپ و هب  ندرک  حـسم  دارم  تسا و  هحفـص 422 ] تایاور [  ياضتقم  هچنانچ  دـشاب  نینیبج  ههبج و  هب  دـیاب  حـسم  هک  مه  ممیت 
رد دـشاب و  یم  فک  لخاد  زین  ياهتـشگنا  نطاب  تسا و  تسد  نطاب  یمامت  زا  تراـبع  هک  تسد  فک  اـب  هک  تسا  یناـشیپ  نیفرط 

حـسم درادن  وم  نادـنچ  هک  یناشیپ  نیفرط  ینعی  [ 299  ] نینیبج یناشیپ و  هب  هک  هتـشاد  هاگن  زاب  ار  ماهبا  ناتـشگنا  دـیاب  حـسم  عقوم 
ممیت عقوم  رد  لفاغ و  هتکن  نیا  زا  تسا  يولبلا  ماع  هب و  یلتبم  لئاسم  زا  ممیت  هلأسم ي  هک  نیا  اب  صاخشا  بلاغ  هنافـسأتم  .دوش و 

رد دننک  یم  لایخ  اهیـضعب  هحفـص 423 ] لثم [  ای  دـنراد  تلفغ  نینیبج  هب  حـسم  زا  هدرک و  هبابـس  تشگنا  هب  مض  ار  ماهبا  تشگنا 
رد دـیآ  لمع  هب  نینیبج  حـسم  ات  دـنیامن  حـسم  زین  اضرع  هرابود  دـش  حـسم  ینیب  يالاب  اـهوربا و  اـت  فک  اـب  ـالوط  هک  حـسم  عقوم 

لاـح رد  كاـخ  رب  یناـشیپ  نیفرط  نتـشاذگ  نیبـجلا ) ریفعت   ) زا دارم  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  اـنب  سپ  .تسا  ضحم  هابتـشا  هک  یتروـص 
ملاع راگدرورپ  یئایربک  تمظع  لباقم  رد  للذت  تیاغ  هک  دشاب  زامن  هدجس ي  هن  تسا  رکش  هدجس ي 
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هب ار  نینیبج  رکش  هدجـس ي  رد  تسنآ : رتهب  هک  نیا  هدوب و  للذت  رب  نمؤم  داشرا  ضرغ  تسا و  یناسنا  یئایربک  زا  يرود  تسا و 
رهاظ هک  هدومرف  هرـس  سدـق  كرادـم  بحاص  ققحم  دیـس  میدرک  نایب  فیرـش  ثیدـح  يارب  هک  ینعم  نیا  زا  .دـنراذگب و  كاخ 
رکـش هدجـس ي  رد  هموظنم  رد  هرـس  سدـق  مولعلارحب  اندیـس  یئابطابط  همالع ي  .دراد و  یعرـش  ناحجر  نینیبج  ریفعت  هک  تسنآ 

ار ور  نیفرط  ینعی  نیدخ  نتشاذگ  رکـش  هدجـس ي  رد  هچنانچ  المتحم  یتأ  دق  نیبجلا  یف  الج و  صنلا  هب  یلوا و  دخلا  و  هدومرف :
تـسنآ مه  رهاظ  هک  دشاب  نیبج )  ) دوخ ای  دـشاب  یناشیپ  نیبج )  ) زا دارم  هاوخ  ریفعت  رد  هیماما  هعیـش ي  نایم  تسا و  رتهب  كاخ  رب 

زا یعمج  هکلب  رکـش  هدجـس ي  رد  ای  دشاب  زامن  هدجـس ي  رد  هاوخ  دنتـسین  مزتلم  ریفعت  هب  تنـس  لها  یلو  درادن  فالتخا  يدـحا 
یعفاش و  [ 300  ] اه یلبنح  زا  یضعب  یلب  دنا  هتسناد  هورکم  ار  هحفص 424 ] رکش [  هدجـس ي  هفینحوبا  کلام و  یعخن و  دننام  اهنآ 

.ددرگ لئاز  ناسنا  زا  یتمقن  ای  دهد  خر  ناسنا  هب  یتمعن  هک  یعقوم  هتسناد  زیاج  [ 301  ] اه

دروم 7

هراشا

.تسا میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » نتفگ دنلب  هدرک  حیرصت  نآ  رب  فیرش  ثیدح  هک  نمؤم  مئالع  زا  مجنپ ) : ) متفه

هللا مسب  هب  نینمؤملاریما  ندرک  رهج 

دنلب اهنآ  رد  ار  بئارق  هک  یبجاو  ياهزامن  رد  هک  دنلئاق  مالسلا  مهیلع  تمصع  تیب  لها  زا  هدراو  تایاور  بسح  رب  هیماما  هعیش ي 
بحتـسم هللا  مسب  هب  رهج  یتاـفخا  ياـهزامن  رد  دوش و  هتفگ  ارهج  هللا  مسب  تسا  بجاو  تسا  هیرهج  تاولـص  زا  دوش و  یم  هتفگ 

زا دـنا و  هدرک  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ماـما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  تیعبت  ناـشدوخ  لـمع  نیا  رد  تسا و 
حیتافم - ریبک ریـسفت  رد  يزار  نیدـلارخف  ماما  هک  ار  هچنآ  دـنک  یم  تیافک  ام  يارب  ماـقم  نیا  رد  دـشاب و  یم  بهذـم  تاـیرورض 

یلص هللا  لوسر  نک  لاق : هریره  نبا  نع  ریبکلا  ننسلا  یف  یقهیبلا  يور  دیامرف : یم  میروایب : اجنیا  رد  ار  وا  شیامرف  هتفگ و  بیغلا -
و سابع ، نبا  و  باطخلا ، نب  رمع  نع  رهجلا  يور  یقهیبلا  خیـشلا  نا  مث  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسبب  هالـصلا  یف  رهجی  هلآ  هیلع و  هللا 

يدتقا نم  و  رتاوتلاب ، تبث  دقف  هحفص 425 ] هیمستلاب [  رهجی  ناک  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نا  اما  و  ریبزلا ، نبا  و  رمع ، نبا 
: دیوگ زین  و  [ . 302  ] راد ثیح  یلع  عم  قحلا  ردا  مهللا  مالـسلا : هیلع  هلوق  هیلع  لیلدلا  و  يدـتها ، دـقف  بلاط  یبا  نب  یلعب  هنید  یف 

رکذلا کلذب  ارختفم  هنوک  یلع  لدی  هللا  رکذب  رهجلا  هتفگ : و  [ . 303  ] میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  رهجی  ناک  ایلع  نا  یلع  لکلا  قابطا 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ناک  ......کلذـک و  عرـشلا  یف  نوکیف  لقعلا  یف  نسحتـسم  اذـه  نا  کش  هرکنی و ال  نم  راکناب  لاـبم  ریغ 

نیرکاذلل فرش  هرکذ  نم  ای  لوقی : مالسلا 
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نمحرلا هللا  مسبب  رهجلا  هبهذم  ناک  هنع  هللا  یـضر  ایلع  نا  لقن  ببـسلا  اذهل  و  هئافخا ؟ یف  یعـسی  نا  لقاعلاب  قیلی  فیک  اذه  لثم  و 
[ . 304  ] نیفلاخملا تاملک  ببسب  هتبلا  لوزت  یلقع ال  یف  هخسار  یسفن  یف  هیوق  هجحلا  هذه  نا  لوقا : تاولصلا و  عیمج  یف  میحرلا 

هللا مسب  هب  رهج  رد  قح  لوق  هب  يزار  ماما  رارقا 

ءاـهقفلا روهمج  و  هیرـسلا ، وا  هیرهجلا  دالـصلا  یف  تناـک  ءاوس  هیمـستلاب ، رهجلا  یه  هنـسلا  هعیـشلا : تلاـق  دـیوگ : يزار  ماـما  زاـب 
ایلع ذختا  نم  انعم و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لمع  انل و  هقفاوم  هیلقعلا  لئالدلا  دیوگ : و  [ . 305  ] هیف هحفص 426 ] مهنوفلاخی [ 

هک دوش : یم  موـلعم  نشور  روـطب  يزار  ماـما  تاـملک  نیا  زا  [ . 306  ] هسفن هنید و  یف  یقثولا  هورعلاب  کسمتـسا  دـقف  هنیدـل  اماما 
تاذ ود  نآ  عبات  زین  هعیش  دنا و  هدرک  یم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسبب  رهج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

یم دافتـسم  يزار  ماما  دوخ  تاملک  زا  هچنانچ  دنا  هدرک  يوما  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  زا  تیعبت  هک  ءاهقف  عبات  هن  دنا  هدـش  سدـقم 
دشاب و هدرک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  هب  ءادتقا  دوخ  نید  رد  سک  ره  دشابیم و  زین  هیلقع  لئالد  قفاوم  هعیش  لمع  نیا  .دوش و 
زا نوچ  تسا  هتفرگ  یهلا  مکحم  نامـسیر  دوخ ز  نید  رد  هدز و  گنچ  يدنوادخ  ياقثولا  هورعب  دـیامن  ذـخا  دوخ  نید  ماما  ار  وا 

یلع اـب  ار  قـح  ایادـخ  .راد  ثیح  یلع  عـم  قـحلا  ردا  مهللا  هدوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هک  تسا  مالـسا  رد  تاملـسم 
زا ایآ  هحفـص 427 ] .دوش [  یم  هدافتـسا  يزار  ماما  تاملک  زا  هک  تسنآ  هصالخ ي  بلطم  نیا  - ددرگب وا  هک  اـجک  ره  هب  نادرگب 

دوش یم  مولعم  يزار  ماما  تالاح  خیرات 
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يدـنوادخ لبحب  هدوب و  تاجن  رد  دـنک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  زا  تیعبت  نید  رد  ناـسنا  رگا  هک  دوخ  رارقا  همه  نیا  اـب  هک 
راداو ار  يو  تنـس  لها  زا  یماع  دارفا  اب  تاشامم  بصعت و  اـی  هدرک ؟ یم  هللا  مسب  هب  رهج  شدوخ  ياـهزامن  رد  تسا  هدز  گـنچ 
ناسنا ای  دراد ؟ هیمـست  هب  رهج  رد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ندز  گنچ  ایآ  دراذـگب ؟ اپ  ریز  ار  قح  هتـسناد  هک  هدرک 

ادتقم و تاداقتعا  تایعرـش و  ماکحا و  دئاقع و  یمامت  رد  ار  وا  دیامن و  ترـضح  نآ  هب  ءادـتقا  دـی  اب  دوخ  ینید  نوئـش  یمامت  رد 
يوق نظ  رایـسب  سپ  درادن  هلأسم  نیا  هب  صاصتخا  هک  اعطق  تسا  مولعم  هتبلا  دوب ؟ دهاوخ  يراگتـسر  تاجن و  رد  دـنادب  دوخ  ماما 
رگا هک  هدرک : ناـعذا  شیوخ  سفن  رد  دوخ  یفـسلف  راـکفا  نآ  اـب  نتـشیوخ و  تاـمولعم  ملع و  نآ  اـب  يزار  ماـما  هک  دراد  دوجو 
تهج نیا  هب  دیاش  تسا و  هدومیپ  ار  حیحـص  هار  هدوب و  تاجن  رد  دشاب  ناسنا  يادتقم  ماما و  مالـسا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 ] هدرک و لقن  ماکحتـسا  ناقتا و  اب  رایـسب  تماما  هلأـسم ي  رد  ار  هعیـش  هلدا ي  دوخ  [ 307  ] نیعبرا باـتک  رد  يزار  ماـما  هک  تسا 
هلدا ي هدید  نوچ  تسا  هتشذگ  تسا  رود  يزار  ماما  ماقم  زا  هک  نوهوم  ياهباوج  اب  تسـس و  رایـسب  اهنآ  باوج  رد  هحفص 428 ]

تـسین هدـننک  عناق  ادـبا  هک  یئاهباوج  اب  رهاظ  تروص  رد  هدرک و  هلدا  نآ  تیناقح  هب  ناعذا  اـنطاب  تسا  قح  مکحم و  رایـسب  هعیش 
رکف اب  شدوخ  هک  نقتم  رایسب  هلدا ي  نآ  لباقم  رد  اهباوج  نآ  هک  دنادن  يو  لثم  هک  دوش  یم  روطچ  تسا  هتشذگ 
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.دش دهاوخن  همکحم  هلدا ي  نآ  رب  باوج  زگره  هتشادن و  تمواقم  بات  هدروآ  نایب  ریرحت و  هتشر ي  هب  دوخ  یفسلف  قیقد 

يزار ماما  تاملک  زا  یسولآ  ندش  تحاران 

هیلع نینمؤملاریما  زا  تیعبت  هلأسم  نیا  رد  دش و  لقن  هیمست  هب  رهج  هرابرد ي  يزار  ماما  ریبک  ریسفت  زا  هک  یتاملک  دنامن : هتفگان  و 
نآ تسا  هتفاـی  تیادـه  وا  سپ  هدرک  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  دوـخ  نید  رد  سک  ره  هـتفگ  هدرک و  تیوـقت  ار  مالـسلا 

قوف ار  وا  هدمآ و  نیگنـس  رایـسب  شیارب  دهدب و  مضه  هب  هتـسناوتن  یناعملا  حور  ریـسفت  بحاص  یـسولآ  ءانثلاوبا  ياقآ  ار  تاملک 
هتشادن و یـشزرا  هعیـش  دزن  ادبا  هک  هتفاب  مه  هب  یتالمج  هتفگ و  يزار  ماما  مالک  لقن  زا  دعب  یتاملک  تسا و  هدرک  تحاران  هداعلا 

تسا تاملک  نآ  هب  ءانتعا  مدع  یـسولآ  ياقآ  تاملک  هب  قیال  اذل  تسا و  هیما  ینب  نادناخ  هیواعم و  هب  يو  تبحم  ءالو و  زا  یـشان 
روهـشم ناشیا  هداوناخ ي  رد  هعیـش  اب  توادع  بصن و  حور  اریز  دوش  فرـص  يو  داقتنا  درب و  هک  تسنآ  زا  فرـشا  ناسنا  تقو  و 

ریسفت رب  هیمیت  نبا  ءارآ  زا  یـسولآ  دنزرف  نامعن  دیـس  مولعم  رارق  هحفـص 429 ] زا [  تسا و  فورعم  هیمیت  نـبا  زا  تـیعبت  و  [ 308]
هحفص 430] [ . ] 309  ] تسا هدوزفا  شردپ 

هدرک زورب  هیواعم  زا  هللا  مسب  هب  تافخا 

هیلع نینمؤملاریما  لـمع  لـباقم  رد  هتـشگ و  یـشان  هیما  ینب  زا  نآ  نتفگ  تاـفخا  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  هب  رهج  ندرک  كرت  و 
هیلع ایلع  نا  دیوگ : يزار  ماما  .دنیامن  تافخا  دـننک و  كرت  ار  نآ  هک  دـنا  هدـیزرو  رارـصا  هدومرف  یم  هیمـست  هب  رهج  هک  مالـسلا 
هیلع یلع  راثآ  لاطبا  یف  ایعـس  رهجلا  نم  عنملا  یف  اوغلاب  هیما  ینب  یلا  هلودـلا  تلـصو  اـملف  هیمـستلاب  رهجلا  یف  غلاـبی  ناـک  مالـسلا 

اناف ال یئیش  یف  انککش  نا  نحن  هیف و  هلاوقا  تبرطضا  ببسلا  اذهلف  مهنم  فاخ  اسنا  لعلف  .مالسلا 
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هرمع لوط  هیلع  یقب  يذـلا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لوق  نیب  لفغملا و  نبا  سنأ و  لوق  نیب  ضراـعتلا  عقو  اـمهم  هنا  کـشن 
هللا لوسر  زا  تیعبت  رب  ار  هیما  ینب  زا  تیعبت  یـسولآ  ياـقآ  سپ  [ . 310  ] هلأسملا یف  عطاق  باوج  اذـهف  یلوا  یلع  لوقب  ذـخالا  ناف 
یم يوریپ  هیما  ینب  زا  مه  رـضاح  رـصع  رد  تنـس  لها  مومع  هچنانچ  هداد  حیجرت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مدرم یلو  هدوـمن  تاـفخا  اـی  هدرک  زورب  هیواـعم  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  كرت  لـصا  دـنیامن و  یم  فاـفخا  هیمـست  رد  دـننک و 
زامن رد  دومن و  تماما  مدرم  هب  دمآ و  هنیدم  هب  هیواعم  هک  هدرک  لقن  ریبک  ریسفت  رد  يزار  ماما  .دنا  هدومن  ضارتعا  دعب  دنا  هدینشن 

ار ضارتعا  نابز  فرط  ره  زا  راصنا  نیرجاـهم و  دومن  ماـمت  ار  زاـمن  هحفـص 431 ] هک [  نآ  زا  دـعب  درک و  كرت  ار  هیمـست  يرهج 
؟ دـش روطچ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  سپ  يدومن ؟ يدزد  ار  زامن  اـم  زا  يدرک و  شومارف  اـیآ  هیواـعم  يا  دـندز : داـیرف  هدوشگ و 

هدینـشن مدرم  هک  دشاب  هدومن  تافخا  ای  هدناوخن  الـصا  تسا  نکمم  و  [ . 311  ] تفرگ رـس  زا  هدرک و  هداعا  ار  زامن  هرابود  هیواـعم 
هدیسرن دوخ  دساف  تین  هب  هک  هدش  ثعاب  راصنا  نیرجاهم و  ضارتعا  دیامن و  فذح  زامن  زا  ار  نتفگ  هللا  مسب  الصا  هتشاد  انب  ای  دنا 

هئیـس و تنـس  نیا  هدرک و  تاـفخا  هیمـست  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  اـب  تفلاـخم  تهج  هب  و 
رد تعامج  اب  ندـناوخ  زامن  رد  هچنانچ  .دـنا  هدـش  هیواعم  عبات  لاح  ات  زین  اهینـس  هتـشاذگ و  راـگدای  هب  دوخ  زا  ار  راکـشآ  تعدـب 

رس تشپ 
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رـس سیفن (  باتک  رد  هر )  ) یفرع دیعـس  دـمحم  خیـش  ریهـش  همالع ي  هچنانچ  دـنا  هدرک  هیما  ینب  زا  تیعبت  رجاف  قساـف و  ماـما  ره 
لاس قشمد  ط 2  ات ص 48  زا ص 39  هدربمان  باتک  هب  دوش  عوجر  هدرک  حیرـصت  نآ  رب  نیملـسملا ) نهو  هیبرعلا و  همالا  لـالحنا 

یمالسا نیناوق  یمامت  هب  تابحتسم و  تابجاو و  زا  عرش  ماکحا  ننـس و  هب  دنتـساوخ  یم  هیما  ینب  نوچ  هحفص 432 ] .ق [  1386 ه 
یلص هللا  لوسر  مسا  الصا  تساوخ  یم  دوب و  لایخ  نیا  رد  هک  تسا  هیواعم  نامه  دندوب  مالـسا  تخـسرس  نانمـشد  دنهدب و  رییغت 

ماکحا تایئزج  زا  اذل  دزاس و  فوقوم  ار  نآ  دوش  یم  زادنا  نینط  دنلب  زاوآ  اب  ناهاگحبـص  رد  اه  هرانم  يالاب  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا 
.دسرب تایلک  هب  ات  درک  یم  كرت  زامن  رد  ار  هیمست  داد و  یم  رییغت  دوب  هتفرگ 

هیما ینب  زا  یسولآ  يراد  فرط 

هدرک هیما  ینب  زا  يرادفرط  تسا - یگتخاس  بسن  کش  نودب  هک  یمشاه - توبن  نادناخ  زا  ندوب  تدایس و  یعدم  یسولآ  ياقآ 
عیفر لحم  عینـش و  ظفل  نآ  اب  هیواعم  ینعی  هیما  ینب  كولم  دیـس  رب  ار  هنیدم  لها  ضارتعا  دـنک  یم  تیاور  يزار  ماما  هک  هتفگ : و 
ینعی دندشن ؟ تکاس  دندیـسرتن و  ایآ  دوب  هدش  نیطلا  ءاملا و  نامرهق  باقرلا و  کلام  تشاد و  هیواعم  هک  يدنلب  ماقم  ینعی  [ 312]

تنطلـس شور  هب  لیدـبت  ار  یمالـسا  تفالخ  هیور ي  دـش و  طلـسم  هک  نآ  زا  دـعب  يو  هک  یناقفخ  داجیا  هیواـعم و  طلـست  نآ  اـب 
هیواعم يا  دـنیوگ : دـننک و  ضارتعا  يو  هب  دـیدش  نحل  نآ  اـب  دنتـسناوت  یمن  سرت  زا  راـصنا  نیرجاـهم و  درک  هرـصایق  هرـساکا و 

یتسود و اب  دنتسناوت  یمن  ایآ  يدیدزد ؟ زامن  زا  يدرک و  شومارف 
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هحفـص دننکن [ ؟ ضارتعا  دنیامن و  راتفر  تمیالم  اب  هدرک و  يو  اب  تاشامم  هیواعم  اب  سرت  زا  ینعی  دنرذگب ؟ صالخا  تقادـص و 
هک تسا  یتارابع  حیضوت  اهنیا  .دنراذگب  لیطعت  قیوعت و  هتوب ي  رد  ار  ینید  مهم  عوضوم  کی  یسولآ  ياقآ  ياعدا  هب  انب  و  [ 433

هرود ي رد  هناگ و  هس  ءافلخ  نامز  رد  مالـسا و  لئاوا  رد  هک  هدومن  شومارف  یلو  تسا  هدرک  نایب  يزار  ماما  در  رد  یـسولآ  ياقآ 
یـسایس و تاعوضوم  هب  عجار  هک  اصوصخ  هعقاو ي  ره  رد  یعوضوم و  ره  رد  دـندوب و  دازآ  اهناملـسم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یم ضارتعا  حیرص  هجهل ي  اب  ناسل و  تقالط  نایب و  تحارص  اب  دنتشاد  ضارتعا  هچنآ  هفیلخ  لباقم  رد  دوب  یعرش  ماکحا  ینید و 
رد هچ  رگ  تسا و  دازآ  ناملسم  مالـسا  رد  الـصا  دیامن و  اهنآ  نابز  يدازآ  زا  يریگولج  تعنامم و  تسناوت  یمن  یـسک  دندرک و 

دنراد عامتجا  زامن  نآ  رد  راـصنا  نیرجاـهم و  مومع  هک  زاـمن  رد  هک  دـسر  اـجک  دـنزب و  ار  دوخ  فرح  دـشاب  رادـمامز  دوخ  يور 
ات نایب  نابز و  رد  تیرح  يدازآ و  هیور و  نیا  یتح  دـنیاشگ و  یم  ار  ضارتعا  نابز  امومع  کش  نودـب  دـیوگن  ار  هیمـست  هیواـعم 

تمـسق ربارب  اهناملـسم  مومع  رب  تمینغ  هک  یتروص  رد  هدش  رتدنلب  وت  سابل  ارچ  هک  رمع  رب  ضارتعا  دوب  یقاب  سابع  ینب  هرود ي 
هک يو  رب  ضرتعم  فرح  تسا و  روهـشم  دوش  دنلب  شـسابل  هک  ما  هداد  مردپ  هب  ار  مدوخ  مهـس  نم  هک  شدنزرف  تداهـش  هدـش و 

یمالسا هعماج ي  دارفا  رد  نابز  يدازآ  نیا  تسا  فورعم  منک  یم  حالـصا  ار  وت  یجک  ریـشمش  نیا  اب  یـشاب  هدرک  يور  جک  رگا 
مالسا نانمشد  هک  ینامز  تسا 
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دادغب هحفـص 434 ] رد [  هک  هدرک  شیوخ  نامز  هب  سایق  ار  هیواعم  نامز  یـسولآ  ياقآ  .دشاب  امرف  مکح  یمالـسا  نیناوق  دنراذگب 
نیرتکچوک تأرج  یـسک  هک  دـندوب  هدروآ  راب  هب  يدـیدش  قاـنتخا  ناـقفخ و  مالـسا  ماـن  هب  هک  اـهینامثع  يروطارپما  هرود ي  رد 

زا یکی  دـیاشگب ، ضارتعا  ناـبز  دـناوتب  دـشاب و  وا  روضح  رد  هک  دـسر  اـجک  اـت  هتـشادن  یناـمثع  هفیلخ ي  باـیغ  رد  ار  ضارتـعا 
دـشاب یعلخ  قالط  هک  نانز  همان ي  قالط  رد  هک  دندوب  هدرک  نغدـق  هک  دوب  اهینامثع  ياهنامز  رخاوا  رد  هک  هتـشون  ءاملع  ناگرزب 

نانچمه رد  اهطلـست و  هطلـس و  لیبق  نیا  راب  ریز  رد  یـسولآ  ياقآ  .دـباین  شراـگن  تسا  تفـالخ  زا  علخ  هب  هیبش  هک  یعلخ »  » ظـفل
هک نیا  زا  لفاغ  یلو  تسا  هدرک  نتشیوخ  نامز  هب  سایق  ار  هیواعم  نامز  اذل  هدش و  گرزب  هتفای و  امنووشن  قانتخا  هب  هدولآ  طیحم 

.تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  نامز  ود  نآ  نیب  قرف 

نوراه يرمع و  هصق ي  مالسا و  رد  نابز  يدازآ 

تبسن هچ  رگ  مالسا  رد  نابز  يدازآ  دش  هراشا  هچنانچ  سابع  ینب  هرود ي  ات  روطچ  هک  ددرگ  مولعم  ات  دوش  لقن  هصق ي  اجنیا  رد 
دـندرک و یمن  يراددوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  ناـگرزب  تسا و  هدوب  اـمرفمکح  دوش  ضارتـعا  تقو  هفیلخ ي  دوـخ  هب 

یقیقح یـسارکمد  زور  حالطـصا  هب  دنا و  هدرکن  يریگولج  اهنآ  زا  دنا و  هتـسیرگن  مارتحا  لیلجت و  رظن  اب  اهنآ  هب  مه  تقو  يافلخ 
يور زا  هک  نیا  نودـب  تسا  تلادـع  یمالـسا و  هیور ي  نیع  دـننک  یم  لـمع  نآ  هب  اـیند  رد  زورما  یماوقا  رگا  تسا و  مالـسا  رد 

مدوب همظعم  هکم ي  رد  دیوگ : نامیلس  نب  دیعس  .تسامرف  مکح  ناش  نایم  رد  مالسا  نوناق  یلو  دنروایب  نامیا  مالسا  هب  داقتعا 
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هللادبع هب  یصخش  دوب  هحفـص 435 ] هدمآ [  جح  هب  دیـشرلا  نوراه  دوب و  هتفرگ  رارق  يرمع  زیزعلادبع  نب  هللادـبع  نم  يولهپ  رد  و 
ال تفگ : درم  نآ  هب  يرمع  دنا ، هدرک  تولخ  وا  يارب  ار  یعـسم  دـنک و  یم  یعـس  نینمؤملاریما  تسا  نیا  ناه  هللادـبعابا ، ای  تفگ :

جایتحا یب  ینغ و  نم  نآ  زا  هک  یتخادنا  يراک  فیلکت  تقـشم و  هب  ارم  دهدن ، ریخ  يازج  نم  زا  وت  هب  ادخ  .اریخ  ینع  هللا  كازج 
هب هللادبع  نآ  زا  سپ  میامن  مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هک  دوب  هدشن  هجوتم  فیلکت  نم  يارب  متشادن و  عالطا  ینعی  مدوب 

نوراه هب  دز  ادص  هللادبع  سپ  دورب  افص  هب  دومن  هدارا  هورم و  زا  درک  ور  دیشرلا  نوراه  متفر و  وا  رـس  تشپ  مه  نم  تساوخ و  اپ 
افـص هب  نوراه  هک  یتقو  ورب  الاب  افـصب  تفگ : هللادـبع  رمع ، ای  کیبل  تفگ : درک  هاگن  يو  هب  نوراه  هک  یتقو  نوراه ، ای  تفگ : و 
مدرم ردقچ  تفگ : هللادبع  مدروآ ، اج  هب  تفگ : نوراه  [ ، 313  ] زادنیب تیب  فرط  هب  ار  تمشچ  هشوگ ي  تفگ : هللادبع  تفر  الاب 

: تفگ نوراه  تسه ؟ تعامج  نآ  لـثم  مدرم  رد  ددـع  ردـقچ  تفگ : هللادـبع  درامـشب ؟ ار  اـهنآ  هک  تسیک  تفگ : نوراـه  تسا :
یم هدرک  لاوئـس  مدرم  دارفا  نآ  زا  کی  ره  هک  درم  يا  نادب  تفگ : هللادبع  .ادخ  رگم  درواین  رامـشب  یـسک  ار  اهنآ  ددع  هک  یقلخ 
نک رظن  سپ  اهنآ  دارفا  یمامت  زا  دوش  یم  هدرک  هحفص 436 ] لاوئـس [  یئاهنت  رد  وت  اما  شدوخ و  سفن  صوصخم  لامعا  زا  دوش 

سپ یلامتسد  دندوب  نوراه  نایفارطا  تسشن و  و  [ 314  ] درک هیرگ  نوراه  سپ  دیوگ : يوار  وت ؟ لاح  دوش  یم  روطچ 
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هظعوم و نوراه  تفگ : يرمع  .دنک  کشخ  لامتـسد  اب  ار  دوخ  مشچ  بآ  ینعی  دنداد  یم  وا  مشچ  بآ  يارب  يرگید  لامتـسد  زا 
دزرو یم  فارـسا  دوخ  لام  رد  درم  مسق  ادخ  هب  تفگ : هللادبع  نم ، يومع  يا  وگب  تفگ : نوراه  میوگب ؟ وت  هب  يرگید  تحیـصن 

هک یـسک  نآ  لاح  دوش  یم  روطچ  سپ  دنزاس  روجحم  ار  وا  دننک و  هحفص 437 ] عنم [  شلام  زا  ار  وا  هک  دوش  یم  نآ  راوازـس  و 
متفای عالطا  دیسر و  نم  هب  سپ  دیوگ : يوغب  .درک  یم  هیرگ  نوراه  تفر و  هللادبع  نآ  زا  دعب  دنک ؟ فارسا  نیملسم  لاملا  تیب  زا 

یم رمع  دالوا  زا  يدرم  رگم  تسین  عناـم  نآ  زا  ارم  يزیچ  مورب و  جـح  هب  لاـس  ره  مراد  تسود  نم  هتفگ : یم  دیـشرلا  نوراـه  هک 
[ . 315  ] مونشب ار  نآ  مرادن  شوخ  نم  هک  ار  هچنآ  نم  هب  دناونش 

دیشرلا نوراه  یکافس 

دوب هدمآرد  هرصایق  هرساکا و  تنطلس  تروص  هب  یمالسا  تفالخ  هیور ي  هک  زارد  نایلاس  زا  سپ  دیـشرلا  نرواه  هک  تسناد  دیاب 
یئازج یقوقح و  نیناوـق  ءارجا  ماـکحا و  قوـقح و  ثیح  زا  تهج  ره  زا  هملکلا و  ینعم  ماـمت  هب  مالـسا  یتاـساوم  تموـکح  نآ  و 

هظعوم و رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناـبز و  يدازآ  همه  نیا  اـب  هدـش  یمن  ارجا  ـالک  هدوـبن و  راـک  رد  هرود  نآ  رد  یمالـسا 
هک هدوب  یقاب  اهناملـسم  نایم  رد  زونه  یمالـسا  لماک  تیرح  نآ  راثآ  هدوب و  دازآ  هزادـنا  هچ  ات  نوراه  لـثم  يرادـمامز  تحیـصن 

تدـش و نآ  اب  دـیایب  هیرگ  لاح  هب  هداد و  شوگ  بدا  مامت  اـب  زین  وا  دـنک و  هظعوم  نحل  تدـش  نآ  اـب  ار  نوراـه  هتـسناوت  يرمع 
تسا هتشاد  يو  هک  یتلوص 
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هک درک  تساوخرد  نوراه  هک  كدـف  دودـح  هرابرد ي  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  اذـل  و  هحفـص 438 ] [ . ] 316]
اب نوراه  يور  هب  ار  یمالسا  کلامم  دودح  یمامت  مالـسلا  هیلع  ماما  دیامن  راذگاو  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دیامرف و  نایب  ار  نآ  دودح 
زا یمالسا  کلامم  یمامت  رب  تنطلـس  تفالخ و  نیا  يراپـسب  نآ  بحاص  رب  ار  قح  یهاوخب  وت  رگا  ینعی  دومرف  نابز  يدازآ  مامت 

دندرک و بصغ  اهیلع  هللا  مالـس  لوتب  ءارهز  هرهاط  هقیدص ي  زا  نیخیـش  ار  نآ  هک  كدف  طقف  هن  ددرگ  در  نم  هب  دـیاب  تسنم  نآ 
دشاب هزادنا  نآ  ات  یسابع  نوراه  نامز  رد  نابز  يدازآ  سپ  .دنتفرگ  يو  تسد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هناحیر ي  قح 

تقو و نارادمامز  رب  ضارتعا  مالـسا و  رد  نابز  يدازآ  زا  هک  یـصاخشا  .دوب  دهاوخ  دازآ  دح  هچ  ات  تسا  مولعم  هیواعم  نامز  رد 
مهیلع تیب  لها  ءارـسا  هک  دـسر  یم  ناشرظن  هب  اذـل  دـنرادن و  یلماـک  عـالطا  دـنزب  ار  دوخ  فرح  هک  یـسک  زا  ندرکن  يریگولج 

اب ار  تلاسر  نادناخ  هحفص 439 ] دارفا [  دنا و  هدوب  اهرتش  راوس  دنا و  هدرک  هفوک  دراو  ریگتـسد  ریـسا و  ار  اهنآ  هک  نیا  اب  مالـسلا 
هدوب بظاوم  ءارسا  هب  هک  اهرومأم  دوجو  اب  دنا  هدینادرگ  یم  هفوک  رازاب  هچوک و  رد  هدوبن  اهنآ  رد  رتشیب  یبوچ  زاهج  هک  یئاهرتش 
نایم رد  مالـسلااهیلع  موثلک  ما  و  ع )  ) يربک بنیز  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  هک  هدـش  روطچ  دـنداد  یم  قوس  ار  اـهنآ  و 

دنک و تانایب  هنادازآ  دنراذگ  یمن  ار  ریـسا  نوچ  دـنا ؟ هدرک  تانایب  هدـمآ و  ملکت  ماقم  هب  روط  نآ  رتش  يالاب  رد  هفوک  هوبنا  مدرم 
ناراکمتس هیلع  رب  روط  نآ  هک  دنوش  یم  عنام 
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هدوبن علطم  دنا و  هرک  مالـسا  رد  نابز  يدازآ  زا  عالطا  مدع  يور  زا  ار  اج  یب  تامهوت  نیا  صاخـشا  هنوگنیا  یلو  .دـیامن  تاغیلبت 
ار مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هک  نیا  دوجو  اب  هدوب  امرف  مکح  قح  زا  عافد  ندز و  فرح  رد  تیرح  ردقچ  اهناملـسم  نایم  رد  هک  دنا 

ربخ یب  صاخشا  نیا  اذل  دنیامن و  تعنامم  دنا  هتـسناوت  یمن  نابز  يدازآ  زا  زاب  همه  نیا  اب  دنا  هدومن  ریـسا  ار  شا  هداوناخ  دیهش و 
اه هبطخ  تانایب و  نآ  مالسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  ءارسا  هک  دنا  هدرک  لایخ  مالسا  لوا  ردص  نیملسم  خیرات  یمالسا و  عاضوا  زا 
ار مهوت  نیا  تارابع  زا  یـضعب  هچ  رگ  دنا  هدیناسر  لمع  هلحرم ي  هب  ءالبرک  هب  ناش  ندـمآ  عقوم  ماش  زا  تعجارم  رد  هفوک  رد  ار 
هب ءارـسا  دورو  عقوم  رد  ایاضق  نآ  هک  دـنا  هدرک  لقن  تیرثکا  رد  خـیراوت  لتاقم و  بابرا  هک  تسنآ  فالخرب  یلو  دوش  یم  ثعاب 

صاخـشا نآ  ياعدا  رگا  تسا و  هدوب  ماش  زا  ناش  تعجارم  رد  هن  هداتفا  قافتا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  ءـالبرک  زا  هفوک 
هحفص 440] .دنک [  یم  نابز  يدازآ  زا  فشک  زاب  دوش  تباث 

تیب لها  ءارسا  رد  نابز  يدازآ 

روطچ ماش  رد  دیلپ  دیزی  سلجم  رد  هفوک و  رد  دایز  نبا  سلجم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءارـسا  دارفا  دوش  هظحالم  رگا  هچنانچ 
دنا هتسناوتن  اهنآ  دنا و  هدرک  راهظا  هتفگ و  ار  قح  دنا  هتسناوت  هچنآ  دیزی  دایز و  نبا  يورب  یساره  كدنا  همهاو و  نودب  هنادازآ و 

هدرک و ار  تانایب  نآ  مامت  يدازآ  تیرح و  اب  ماش  ربنم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح  .دـننک و  يریگولج  اهنآ  تاـملکت  زا 
زا راهظا و  ار  ناشدوخ  تیمولظم  هدرک و  وگتفگ  لماک  يدازآ  اب  مدرم  دارفا  ریاس  اب  ماش  هفوک و  رد  ای  دشاب  عنام  هتسناوتن  یسک 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هچنانچ  دنا  هدرک  نایب  مدرم  هب  ار  دیزی  ياهمتـس  ملظ و  هنادازآ  هنیدم  هب  تعجارم  زا  سپ  .دنا و  هدنار  نخـس  دـیزی  متـس  ملظ و 
یندا هک  تسا  تبث  خـیرات  رد  رمع  رکبوبا و  تفالخ  هرود ي  رد  نابز  يدازآ  يایاضق  تسا  روکذـم  تاـفلؤم  رد  روطـسم و  بتک 
رذوبا يایاضق  .دریگب و  داریا  هفیلخ  رب  دـنک و  راهظا  نابز  يدازآ  مامت  اب  ار  شدوخ  ضارتعا  تسناوت  یم  تشاد و  قح  مدرم  نیرت 
زورما اـت  نیملـسم  ناـیم  رد  روطـسم و  مالـسا  خـیرات  رد  يوما  ناـمثع  يور  رد  يو  تاـنایب  تاـملکت و  هیلع و  هللا  ناوضر  يراـفغ 

رد نامثع  بلاثم  نیرتمهم  زا  يو  دیعبت  دندنبب و  دنتنـساوتن  ار  شنابز  یلو  دندرک  شدیعبت  قح  فالخرب  ار  وا  هچرگ  تسا  روهـشم 
نابز اب  دومن و  یم  اراکشآ  هحفص 441 ] ماع [  ءالم  رد  ار  هیواعم  تایانج  قشمد  رد  ضر )  ) يراصنا هدابع ي  .دش و  نیملسم  نایم 

تیاکش نامثع  هب  هیلع  هللا  همحر  رذوبا  نابز  يدازآ  زا  هیواعم  یتح  .ددنبب و  تسناوت  یمن  ار  وا  نابز  هیواعم  دومرف و  یم  نایب  دازآ 
رد نایب  يدازآ  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  ءایاضق  نیا  یمامت  هظحالم ي  زا  دـنداد ، تعجارم  هنیدـم  هب  ماش  زا  هراـبود  ار  وا  اـت  درک 

هداد خر  مالـسا  لئاوا  رد  نابز  يدازآ  هب  تبـسن  هک  اهناتـساد  ایاضق و  هب  رگا  .تسا  هدوب  هزادنا  هچ  ات  ناناملـسم  نایم  رد  نامز  نآ 
.دش ءافتکا  هزادنا  نیمه  هب  اذل  دیشک و  دهاوخ  ازارد  هب  هدیماجنا و  لوط  هب  مالک  دوش  هداد  حرش 

ماما ربمغیپ و  رب  مالس  تاولص و  ترایز و  هرابرد ي  قیقحت 

هراشا

رفعج ماما  ترضح  زا  یـصوصخم  ترایز  هدرمـش و  نمؤم  ياه  تمالع  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  نیعبرا  زور  ترایز  هک  دش  هتـسناد 
متسیب نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترایز  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  قداص 
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نآ رب  هتـشذگ  رد  هچنانچ  تسا  هدرک  تیاور  ردـقلا - لیلج  هقث ي  درم  نآ  لاـمج - نارهم  نب  ناوفـص  ار  نآ  هک  هدـش  دراو  رفص 
رکذ تسیدـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  یئوج  برقت  ياـهراک  هلمج ي  زا  هنـسح و  لاـمعا  زا  ءایـصوا  ءاـیبنا و  روبق  تراـیز  .دـش  هراـشا 
دنا هدش  لمحتم  نید  هار  رد  هک  اهنآ  تامحز  زا  ینادردق  هدش و  دراو  تارـضح  نآ  رب  هحفص 442 ] هک [  یبئاصم  اهنآ و  خیراوت 
مایا زا  صوصخم  ياهزور  رد  ناش  ناگرزب  هب  تبـسن  ایند  هفلتخم ي  ماوقا  هچنانچ  هدوب  رـشب  نایم  رد  یئالقع  ياهراک  هلمج ي  زا 

زا دنهد و  یم  لیکشت  همیظع  تالافتحا )  ) یمالسا تما  مومع  ینید  نابز  یبرع  تغل  حالطـصا  هب  سلاجم و  ناشرورـس  بئاصم و 
ءایصوا نییبنلا و  متاخ  ءایبنالادیس و  رهطم  ربق  هصاخ  نیلسرم و  ءایبنا و  نید و  همئا ي  روبق  ترایز  دنروآ و  یم  لمع  هب  ریدقت  اهنآ 

روبق دزن  رد  ناسنا  هک  تسا  تالافتحا  سلاجم و  نآ  قیداصم  زا  اهینادردـق و  نآ  رهاظم  زا  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  وا  نیرهاـط 
حئادم هب  هداتسرف و  مالس  تاولص و  اهنآ  هب  هروثأم  ياهترایز  ياهترابع  رد  هدراو  هفیرـش ي  ظافلا  اب  هدش و  رـضاح  اهنآ  هرهطم ي 

دنا و هدومرف  حیرصت  ناشدوخ  هچنانچ  لمع  نیا  رب  هک  يورخا  ياهباوث  رجا و  رب  هوالع  .دروآ  دای  هب  هدش و  رکذتم  ناش  بئاصم  و 
بلط اهنآ و  دزن  ندرک  اعد  ندـش و  رـضاح  زین  نینمؤم  زا  نیحلاص  رئاـس  روبق  دزن  .دوش و  یم  بترتم  هدـش  دراو  هرتاوتم  راـبخا  رد 

بوغرم لامع  ازا  بوخ و  ياهراک  زا  هدـیمرآ  روبق  نآ  رد  ناشداسجا  هک  یئاـهنآ  هراـبرد ي  ندومن  تمحر  شزرمآ و  ترفغم و 
رایسب تیمها  ردام  ردپ و  ربق  ترایز  اصوصخ  تسا  هدوب  عرش  رظن  رد 
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 ] دعب هما  هیبا و  ربق  دـنع  هتجاح  لجرلا  بلطیل  مکترایزب و  نوحرفی  مهناف  مکاتوم  اوروز  هدومرف : هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  .دراد 
دنوش و یم  رورـسم  امـش  ترایز  زا  اهنآ  اریز  ار  ناتدوخ  ناگ  هدرم  دینک  ترایز  دیامرف : یم  [ . 317  ] امهل وعدعی  ام  هحفص 443 ]

اعد شردام  ردـپ و  قح  رد  هک  نآ  زا  دـعب  دـهاوخب  ادـخ  زا  شردام  شردـپ و  ربق  دزن  ار  دوخ  تجاـح  درم  دـیاب  دـننک و  یم  حرف 
يرـصنع ینامـسج  ندـب  زا  هتـشاذگ و  ترخآ  هب  ور  ایند  زا  هک  یئاهنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  شیاـمرف  زا  .دـیامن 

دنا هدرپس  كاخ  هب  روبق  نآ  رد  ار  اهنآ  نادـبا  هک  ناـشدوخ  روبق  هب  هجوت  هدوب و  هدـنز  یخزرب  یلاـثم  ندـب  اـب  دـنا  هدیـشک  تسد 
رد نادبا  دنیامن و  یم  عطق  اهنآ  زا  هک  ار  ناشدوخ  هقالع ي  هدومن و  تسیز  دنا و  هتفرگ  سنا  نادبا  نآ  اب  زارد  نایلاس  نوچ  دنراد 

نادـبا هب  هجوت  خزرب  ملاـع  رد  دـنوش و  یم  اـهنآ  لاوحا  عاـضوا و  رب  هجوتم  حاورا  دـنور  یم  نیب  زا  زور  هب  زور  دـننام و  یم  روبق 
روبق نآ  ترایز  هب  اهنآ  نتفر  اب  دنـسانش و  یم  ار  اـهنآ  دـنور  یم  اـهنآ  ربق  تراـیز  هب  هک  یـصاخشا  دـننک و  یم  ناـشدوخ  يویند 

هک ردام  ردپ و  اصوصخ  دوش  یم  نیرئاز  ياعد  تباجتـسا  ثعاب  اهنآ  يداش  دننک و  یم  حرف  نیرئاز  ياعد  زا  دنوش و  یم  رورـسم 
دالوا ياـعد  ندـش  هدروآرب  بجوم  ددرگ و  یم  اـهنآ  رتشیب  ترـسم  ثعاـب  هحفـص 444 ] ناشترایز [  دـنراد  هقالع  رتشیب  دـالوا  هب 

ار اهنآ  هشیمه  دـیاب  دـالوا  تسا و  رارقرب  ناـشتامم  تاـیح و  لاـح  رد  دـالوا  ندرگ  رد  هک  يرداـم  ردـپ و  قوقح  رب  هوـالع  .تسا 
ردام ردپ و  تشذگرد  زا  سپ  دنیامن و  تاعارم 
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.دننکن شومارف  ار  اهنآ 

روبق دزن  نداتسیا  رد  هللا  لوسر  هیور ي 

دنوادـخ زا  تمحر  ترفغم و  بلط  نینمؤـم و  روـبق  دزن  رد  نداتـسیا  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هیور ي  هریـس و  و 
روبق دزن  رد  فقوت  رب  ترـضح  نآ  مامتها  هدومرف و  یم  یلمع  هشیمه  ار  راک  نیا  هدوب و  يراج  اهنآ  قح  رد  هتمظع  تلج  تیدحا 

هللا لوسر  یتح  راوگرزب  نآ  لاثما  و  ضر )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ربق  دـننام  هدوب  يراج  یلمع و  اهنآ  ءاسؤر  تاداـس و  ءادـهش و 
اهنآ رب  هداتسیا و  یم  دندوب  قفانم  نطاب  رد  یلو  دندرک  یم  مالسا  راهظا  رهاظ  تروص  رد  هک  یئاهنآ  روبق  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.هدومرف یم  اعد 

نیقفانم روبق  دزن  هللا  لوسر  نداتسیا  زا  ادخ  یهن 

مهنم دحا  یلع  لصت  و ال  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دومرف  یهن  نیقفانم  روبق  دزن  نداتـسیا  زا  دش و  لزان  هفیرـش  هیآ ي  ات 
دریمب هک  نیقفانم  زا  يدـحا  رب  ندرک  اعد  زا  [ . 318  ] نوقـساف مه  واوتام  هلوسر و  هللااب و  اورفک  مهنا  هربق  یلع  مقت  ادـبا و ال  تاـم 

روما هلمجزا ي  اهنآ  رب  اعد  اهناملسم و  رئاس  روبق  دزن  نداتسیا  یلو  تشگ  نغدق  ناشربق  دزن  هحفص 445 ] نداتسیا [  زا  دش و  یهن 
نآ یناگدـنز  هرود ي  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تایح  لاح  رد  هچنانچ  دوخ  ناحجر  لاح  رد  هدوب و  هبودـنم  هزئاـج و 

قفانم ربق  دزن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نداتسیا  زا  یهن  طقف  هفیرـش  هیآ ي  زا  دارم  .دنام و  یقاب  هدوب  ایند  راد  رد  ترـضح 
روطنیا نیلالج  ریسفت  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تسین و  نیب  رد  يدییقت  دراد و  قالطا  هفیرش  هیآ ي  ظفل  اریز  تسین  نفد  لاح  رد 

هربق یلع  مقت  و ال  تسا : هدرک  ریسفت 
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ریسفت رد  و  [ . 320  ] هرایزلا وا  نفدلل  هربق  یلع  فقت  يا و ال  دیوگ : شریـسفت  رد  يرـصم  يدجو  دـیرف  و  [ . 319  ] هرایزل وا  نفدل 
هک تسا  هفیرش  هیآ ي  قالطا  هب  رظن  هوب و  حیحص  ریسفت  اهنیا  [ . 321  ] ءاعدلا هرایزلل و  وا  نفدلل  هیلع  فقت  يا ال  تسا : دوعسلاوبا 
اب هفیرش  هیآ ي  رد  ار  مکح  هتمظع  هحفص 446 ] تلج [  تیدحا  دنوادخ  تساعد و  ترایز و  نفد و  يارب  نداتـسیا  زا  یهن  لماش 

هیآ ي رد  تالص  زا  روظنم  و  ...مهنم ) دحا  یلع  لصت  و ال   ) زا دارم  هک  دوش  یم  فشک  دییقت  نیا  زا  سپ  هدومرف  دیقم  ندوب  يدبا 
هیآ ي رد  نآ  زا  هک  یتالـص  دـیاب  سپ  دـیآ  یمن  لمع  هب  هبترم  کی  زا  رتشیب  تیم  زامن  اریز  تسین  تیم  تالـص  صوصخ  هفیرش 

دیق اب  نآ  ندرک  دیقم  الا  دشاب و  حیحص  تسرد و  تیدبا  هب  ندرک  دیقم  ات  دوش  نکمم  شرارکت  هک  دشاب  یئاعد  هدش  یهن  هفیرش 
هن تسیوغل  ینعم  هب  تالـص  زا  دارم  .تسا و  یمئاد  روطب  تیم  رب  اعد  ربق و  دزن  نداتـسیا  زا  یهن  زا  دارم  سپ  درادـن  ینعم  تیدـبا 

یلع  ) هلمج ي زا  هوالع  .دـشاب و  یم  اـهنآ  ربق  دزن  نداتـسیا  عقوم  رد  روبق  ناـبحاص  رب  تمحر  فطع و  بلط  روظنم  یحالطـصا و 
زا یهن  روظنم  هک  نیا  رگم  درادـن  یهجو  ادـبا )  ) ظفل اب  نآ  دـیکأت  رارکت و  هرابود  دوش  یم  هدافتـسا  يدارفا  قارغتـسا  مهنم ) دـحا 

تـسا ینامز  رارمتـسا  ادـبا »  » ظفل زا  رهاظ  هچنانچ  دـشاب  هدوب  يرارمتـسا  یمئاد و  روط  هب  اهنآ  دارفا  زا  کـی  ره  روبق  دزن  نداتـسیا 
[322  ] ادبا هدعب  نم  هجاوزا  اوحکنت  نا  و ال  دیامرف : یم  هک  هفیرش  هیآ ي  دننام 
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یمئاد و مـکح  نـیا  دـیئامنن و  هحفـص 447 ] جـیوزت [  اـیند  زا  يو  تـلحر  زا  دـعب  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ياـهنز  ینعی  . 
هفیرـش هیآ ي  سپ  .تسه  مکح  نیا  ینعم  تقو  ات  دراد و  یتدم  هک  دینکن  روصت  تسا  نامز  ره  رد  رارمتـسا  روط  هب  یگـشیمه و 
داتسیا یم  دندوب  نیقفانم  زا  هچرگ  نیملسم  روبق  دزن  هک  هدوب  يراج  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریس ي  هک  دراد  تلالد 

دوش و یمن  در  یـسک  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياعد  هک  تسا  مولعم  دومرف و  یم  تمحر  بلط  اـعد و  اـهنآ  رب  و 
نم لفـسالا  كردـلا  یف  نیقفانملا  نا   » دـنرتدب رافک  زا  نطاب  رد  اهنآ  هک  یتروص  رد  دـسرب ؟ تباجتـسا  هب  روطچ  نیقفاـنم  قح  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لمع  زا  دنوادخ  طقف  تشگ و  لزان  ...مهنم  دـحا  یلع  لصت  و ال  هفیرـش : هیآ ي  اذـل  و  [ 323  ] رانلا

روبق ترایز  هب  نتفر  سپ  .دـشاب  یم  یقاب  دوخ  لاح  رد  لمع  ناحجر  نیقفاـنم  ریغ  قح  رد  یلو  تسا  هدومرف  یهن  نیقفاـنم  قح  رد 
اجک تسا  بولطم  دراد و  ناحجر  مالسا  رد  هک  تسیروما  زا  اهنآ  يارب  ترفغم  بلط  اعد و  اهنآ و  روبق  دزن  رد  نداتسیا  نینمؤم و 

هباحص ي ناگرزب  رئاس  ای  دشاب و  مهیلع  هللا  مالس  نیرهاط  همئا ي  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  رهطم  ربق  هک  دسر 
راهظا قافن  دادن و  تسد  فارحنا  اهنآ  رب  یمالسا  همیقتسم ي  هقیرط ي  زا  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

ياملع مالسلا و  مهیلع  همئا  دالوا  روبق  نینچمه  هحفص 448 ] دندیزرو و [  تماقتسا  يوبن  عرش  هداج ي  رد  دندرکن و 
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زا تمحر  ترفغم و  اعد و  بلط  نتفر و  ناشروبق  ترایز  هب  دنا  هداد  ماجنا  تامدخ  قح  بهذم  هب  هک  نید  ناگرزب  مالسا و  مالعا 
هنـسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  .دـشاب  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  یـسأت  ندوـمن  نکاـما  نآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

[ . 324]

هللا لوسر  هب  مالس  تاولص و 

هراشا

نا هدومرف : هک  تسا  نآرق  حیرص  صن  مالسا و  رد  تایرورض  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نداتسرف  مالـس  تاولـص و  اما  و 
تاولـص هکراـبم  هیآ ي  نیا  بجوـم  هب  [ . 325  ] امیلـست اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و 

نآ نتشادهگن  هدنز  ینید و  راعش  نیا  ءایحا  رد  مامتها  مزال و  نینمؤم  مومع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  نداتـسرف 
ینعم هب  دراد  مه  لامتحا  تسا و  ترضح  نآ  رب  مالس  اوملس » و   » زا دارم  تاولـص  هنیرق  هب  هیآ  قایـس  زا  تسا و  تابجاو  زا  هشیمه 

ره دیاب  سپ  هحفص 449 ] دنا [  هدیمهف  ار  ینعم  نیا  یعمج  هچنانچ  دشاب  دارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  ندوب  داقنم 
نیا دوش و  هداتسرف  تاولص  دش  هدینـش  شا  هصاخ  باقلا  اب  ای  دش  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  مسا  هک  اج 

رد ای  دـشاب  دارفنا  لاح  رد  ناسنا  هاوخ  دـمآ  نایم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  مسا  اج  ره  هک  یمالـسا  راـعش 
هب ادـص  كرابم  دوجو  نآ  رب  تاولـص  رد  دـیاب  هدـش  عامتجا  اج  کی  رد  هک  یعقوم  رد  هژیو  هب  رگید  ياهناملـسم  اب  عامتجا  عقوم 

رب اهناملسم  دوش و  دنلب  نامسآ  هب  تاولص 
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نایاوشیپ ایند و  ياه  تما  ناگرزب  زا  یکی  مسا  تقو  ره  هک  هدادـن  ناشن  خـیرات  .دـنرامگ  تمه  هدوب و  بظاوم  گرزب  راعـش  نیا 
ءایبنا متاخ  ترضح  رگم  دننک  دنلب  ناش  قح  رد  يراعش  هب  ادص  اهنآ  نادنم  هقالع  عابتا و  دیآ  نایم  هب  یمسا  رشب  يویند  ای  ینید و 

هب تداهـش  زا  سپ  دوخ  مسا  اـب  ناذا  رد  هداد و  تمظع  تعفر و  وا  یماـن  ماـن  هب  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ددرگ زادنا  نینط  هدش و  دنلب  مالس  تاولص و  هب  ادص  دش  هدینش  شکرابم  مسا  تقو  ره  دوش و  هداد  وا  تلاسر  هب  تداهـش  دیحوت 

هک تسنآ  زین  یکی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یـصاصتخا  لئاضف  زا  هچنانچ  [ . 326  ] كرکذ کل  اـنعفر  و  هدومرف : و 
هتـشذگ ءایبنا  زا  يدـحا  تایح  هحفـص 450 ] هرود ي [  یگدـنز و  هب  هدومرف و  داـی  مسق  ترـضح  نآ  یناگدـنز  ماـیا  هب  دـنوادخ 

ادص عوضوم  نیا  زا  مالسا  نانمشد  لد  و  [ . 327  ] نوهمعی مهترکـس  یفل  مهنا  كرمعل  هدومرف : هچنانچ  تسا  هدومرفن  دای  دنگوس 
ضیغب هب  ار  رافک  هک  تسیروما  زا  تسا و  هدـننک  تحاران  دـح  زا  دـئاز  ار  اهنآ  هک  تسیئاـهزیچ  زا  كاـندرد و  رایـسب  تاولـص  هب 

دنلب تاولص  هب  ادص  دنهدب و  ناشن  رما  نیا  رب  مامتها  دنناوتب  ردق  ره  دیاب  نیملـسم  اذل  دیامن و  یم  لالم  زا  رپ  ار  ناش  لد  هدروآ و 
.دننک

دنااهنآ ندرب  نیب  زا  رکف  رد  مالسا  نانمشد  هک  هناگ  هس  عوضوم 

هناگ هس  روما  زا  یکی  رگید  عامتجا  دراوم  سلاجم و  رد  اهناملسم  عامتجا  تلاح  رد  اصوصخ  ص )  ) هللا لوسر  هب  تاولص  عوضوم 
نآرق لوا : تسا : هتخادنااهناملسم  نایم  زا  اهنآ  ندرب  نیب  زا  رکف  هب  ار  مالسا  نانمشد  بناجا و  هک  تسا 
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نداد و لیکـشت  همظعم  هکم ي  رد  هبترم  کی  یلاس  ار  یمالـسا  گرزب  هرگنک ي  نآ  اهناملـسم و  نتفر  جـح  عوضوم  مود : .میرک 
مان هک  یعقوم  ندرک  دنلب  مالـس  تاولـص و  هب  ادص  موس : .تسا  ندیناسر  ماجنا  هب  تمظع  نآ  اب  ار  یمالـسا  مهم  رایـسب  راعـش  نآ 

هحفـص 451] هس [  نیا  هب  تظاـفح  رد  دـیاب  اهناملـسم  سپ  دوـش  یم  رکذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترـضح  یماـن 
نیا زا  هداد و  شراگن  زین  مالس  تاولص و  دوش  هتشون  ص )  ) هللا لوسر  كرابم  مسا  هک  اج  ره  دیاب  .دنهدب و  رتشیب  تیمها  عوضوم 

یضعب هدومن و  ترضح  نآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  هب  رما  هک  تسا  دیجم  نآرق  اب  تفلاخم  نآ  كرت  عقاو  رد  هک  دومنن  تلفغ  لمع 
راثد راعش و  ار  یبدا  یب  نآ  هدرک و  ذاختا  ناشدوخ  هب  يدب  رایسب  ياوران  هیور ي  کی  ار  مالـس  تاولـص و  كرت  اه  هدز  برغ  زا 

اب هچ  رگ  تاولـص  نتـشون  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  كرابم  مسا  شراگن  هب  طقف  اه  هتـشون  اهباتک و  رد  هتخاس و  دوخ 
ار یمالـسا  راعـش  نیا  دیاب  تسین و  اور  یبدا  یب  شور  نیا  نامیا  مالـسا و  لها  يارب  یلو  .دـنیامن  یم  ءافتکا  دـشاب  ص )  ) تمالع
اب هراشا  زا  مالـسا  ءاملع  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  دنناسرب  لمع  هلحرم ي  هب  دـشاب  ص )  ) تمالع شراگن  اب  هچرگ  دـنیامنن  كرت 

لوا هدومرف : هر ) یناث (  دیهـش  دـشاب و  یم  لسک  صاخـشا  راـک  نآ  هک  هتفگ  و  [ 328  ] تسا هدرک  عنم  معلـص )  ) ای ص )  ) شراـگن
یثراحلا دمـصلادبع  نب  نیـسح  خیـش  اقآ  مظعأ  لجأ  خیـش  و  [ 329  ] دـش عطق  هحفص 452 ] شتـسد [  تشون  معلـص )  ) هک یـسک 

دلاو هر )  ) یلماعلا
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هب نتشون  مالس  تاولص و  تسا  بحتسم  ثیدح  بتاک  يارب  هک  نیا  نایب  نمض  رد  هیارد »  » باتک رد  امهرـس  سدق  یئاهبلا  انخیش 
نع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دارفا  مرحی  لب  هرکی  امک  کلذل  زمرلا  هرکی  و   » ص 193 دیامرف : یم  مالسلا  مهیلع  همئأ  هللا و  لوسر 
یلع یلص  نم  لاق : هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مهحاحص  یف  اوور  دق  ام  عم  اذه  مهؤادعأ  هلعفی  امک  مالـسلا  هالـصلاب و  لالا 

.خلا ....ینافج  دقف  یلآ  یلع  لصی  مل  و 

یهقف رظن  زا  تاولص 

هراشا

زا دوش  یم  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سدقم  مسا  هک  یعقوم  نداتـسرف  مالـس  تاولـص و  بوجو  عوضوم  اما  و 
لحم تسا  دـکؤم  بابحتـسا  اـی  شبوجو و  مدـع  نآ و  ندوـب  بجاو  هب  تبـسن  يداـهتجا  طابنتـسا و  هیور ي  یتهاـقف و  رظن  هطقن 

الامجا هدوب و  هراشا  زا  ریزگان  اجنیا  رد  یلو  تسا  هقف  باتک  شلحم  هچرگ  يوتف  رظن  زا  میمـصت  ذااـختا  هلأـسم و  نیا  رب  لالدتـسا 
تسا تاولـص  بوجو  مدع  هحفـص 453 ] دوش [  یم  رکذ  ص )  ) هللا لوسر  كرابم  مسا  هک  یتقو  ءاـهقف  ناـیم  روهـشم  دراـگن : یم 

( هر  ) همالع و  هر )  ) ققحم دننام  ءاهقف  ناگرزب  زا  یعمج  دونشب و  رگید  یـسک  زا  ای  دیامن  ظفلت  كرابم  مسا  هب  شدوخ  ناسنا  هاوخ 
دیس یئاهب و  خیـش  دادقم و  لضاف  قودص و  خیـش  دننام  هیماما  نیدهتجم  زا  رگید  یعمج  دنا و  هدرک  بوجو  مدع  رب  عامجا  ءاعدا 

حلاـص یلوـم  لـئاسو و  بحاـص  رح  خیـش  ینارحب و  ثدـحم  یــسلجم و  همـالع ي  یناـشاک و  ضیف  كرادـم و  بحاـص  قـقحم 
ترکذ نم  هدومرف : ص )  ) هللا لوسر  .دنا  هدش  بوجو  هب  لئاق  رگید  یضعب  هللا و  مهمحر  یندم  همالع ي  دیس  یناردنزام و 
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هرکذ وا  هترکذ  املک  (ص ) یبنلا یلع  لص  و  هدومرف : هرارزب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .هللا و  هدـعباف  رانلا  لخدـف  یلع  لصی  مل  هدـنع و 
ملف یلع  لصی  مل  هدنع و  ترکذ  نم  و  دیامرف : یم  یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  .هریغ و  وا  ناذالا  یف  كدـنع  رکاذ 
اهناف یلع  هالـصلاب  مکتاوصا  اوعفرا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هدومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .هللا و  هدـعبا  هل و  هللا  رفغی 

.قافنلاب بهذت 

رتلکشم بوجو  هب  مکح  لکشم و  تاولص  بوجو  مدع 

عوجر هریغ  هیعـشلا و  لئاسو  دننام  ثیدح  عماوج  هب  رگا  دش  ءافتکا  ثیدح  دنچ  نیا  هب  انمیت  تسا و  رایـسب  هلأسم  نیا  رد  ثیداحا 
اب زین  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تاولـص  بوجو  رد  رهاظ  هک  ثیداـحا  همه  نیا  دوجو  اـب  هک  دوش  یم  مولعم  دوش 

هدراو ثیداحا  رابخا و  تسا و  نداتسرف  تاولص  هب  رما  هک  .....نولصی  هحفص 454 ] هتکئالم [  هللا و  نا  هفیرش : هیآ ي  رهاظ  دوجو 
تـسا بوجو  هب  مکح  نآ  زا  رتلکـشم  یلو  تسا  لکـشم  بوجو  مدعب  نداد  يوتف  درادـن  رگید  ثیداحا  زا  یـضراعم  باب  نیا  رد 
ترهـش هزادـنا ي  هب  تسا  يولبلا  ماع  ءالتبا و  لـحم  ار  نیملـسم  مومع  تسا و  هب  یلتبم  عوضوم  هک  نیا  اـب  دوب و  بجاو  رگا  اریز 

دوجو اب  دوش : هتفگ  ات  هک  تسین  بوجو  مدع  ندوب  روهـشم  درجم  هب  رظن  تفر و  یم  رامـشب  نید  تایرورـض  زا  هک  درک  یم  ادـیپ 
نایم رد  دوب  بجاو  رگا  هک  تسنآ  رب  رظن  هکلب  تسین ، لـیلد  ترهـش  دوش و  یمن  ءاـنتعا  ترهـش  هب  هفیرـش  هیآ ي  راـبخا و  رهاـظ 

یئاهقف رب  هک  دوش  یم  روطچ  دومن  یم  ترهش  مدرم  مومع  نایم  رد  درک و  یم  ادیپ  ازس  هب  راهتشا  نیملسم 
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هب هکلب  دننک  بوجو  مدع  رب  عامجا  ءاعدا  هر )  ) همالع و  هر )  ) ققحم دننام  دنامب و  روتـسم  دـنا  هقف  دـیتاسا  زا  نید و  نیطاسا  زا  هک 
دکأت نایب  رد  هریثک  ثیداحا  هفیرـش و  هیآ ي  دوش  یم  مولعم  سپ  دـنا  هدرک  بوجو  مدـع  رب  عامجا  ءاعدا  ءاـهقف  زا  هضافتـسا  وحن 

طایتحا هریثک  ثیداحا  هفیرـش و  هیآ ي  رهاـظ  هب  رظن  سپ  .دوش  یم  هدافتـسا  ینعم  نیا  زین  رگید  نئارق  زا  هچناـنچ  تسا  بابحتـسا 
همالـس هللا و  تاولـص  تسا  راوگرزب  نآ  نیموصعم  نیرهاط و  ءایـصوا  یفطـصم و  دـمحم  ءایبنا  متاخ  رب  نداتـسرف  تاولـص  بجاو 

.دروآ نابز  هب  ار  كرابم  مسا  رگید  یسک  ای  دیامن  ظفلت  ار  ترضح  نآ  كرابم  مسا  شدوخ  ناسنا  هاوخ  نیعمجا  مهیلع 

یندم ناخ  یلع  دیس  زا  یتاملک  لقن 

هیداجس هفیحص ي  حرش  رد  هرـس  سدق  هحفـص 455 ] یندم [  ناخ  یلع  دیـس  ققحم  همالع ي  دیـس  هک  ار  یتاملک  تسا  بوخ  و 
دنع هبحتسم  هرکذ  مدع  دنع  هالـصلا و  ریغ  یف  ص )  ) هیلع هالـصلا  یلاعت : هللا  همحر  لاق  .مروایب  اجنیا  رد  هداد  شراگن  مالـسلا  هیلع 

عمجاف هالصلا  یف  اما  .نیتداهشلا و  یف  امک  هرم  رمعلا  یف  اهبجوا  هناف  یخرکلا  ریغ  اهبوجوب  لاق  نم  فرعی  مالسالا و ال  لها  عیمج 
کلام هفینحوبا و  لاق  یناثلا و  یف  هبجاو  لوالا  یف  دبحتـسم  یه  یعفاـشلا  لاـق  اـعم و  نیدهـشتلا  یف  اـهبوجو  یلع  ضر )  ) اـنؤاملع

نم و  رانلا ، لخد  یلع  لصی  مل  هدنع و  ترکذ  نم  ص :)  ) هلوقک رابخالا  نم  ریثک  رهاظف  ص )  ) هرکذ دنع  اما  .اعم و  امهیف  هبحتـسم 
بجت اهنا  .هللا  هدـعباف  رانلا  لخدـف  یلع  لصی  مل  هدـنع و  ترکذ  نم  هلوق : و  هنجلا ، قیرط  هبأطخ  یلع  هالـصلا  یـسنف  هدـنع  ترکذ 

هراما دیعولا  نال  هرکذ  عمس  املک  رکذ و  املک 
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مهنم طایتحالا و  هیضتقت  يذلا  وه  و  يرشخمزلا : لاق  .هماعلا  نم  يواحطلا  انباحصا و  نم  دادقملا  هیوباب و  نبا  راتخم  وه  بوجولا و 
يرـشخمزلا طایتحا  نا  کش  و ال  هر )  ) یلیبدرالا ققحملا  لاق  .هرم و  رمعلا  یف  اـهبجوا  نم  مهنم  هرم و  سلجم  لـک  یف  اـهبجوا  نم 

اذا بجوملا  ددعت  یف  هرافکلا  ددعت  امک  اضیا  بجی  رکذ  مث  یلـص  ناوارخا  یلـص  نا  سلجم  یف  بوجولا  رایتخا  نکمی  .طوحا و 
هیرع لیصافتلا  هذه  نا  قحلا  و  امهرـس : سدق  یلیبدرالا  ققحملا  نع  کلذ  لقن  دعب  یندملا  همالعلا  لاق  مث  .یهتنا  الف  الا  تللخت و 
املک اهب  رمالاب  هحیرـصلا  هریثکلا  رابخالل  رکذ  لک  دـنع  بوجولا  یلو  الا  مکحت و  هحفص 456 ] اهنم [  یشب ء  لوقلاف  دنتـسملا  نع 
یلا نیدنتسملا  هرهشلا  لصالاب و  نیلدتـسم  هعامج  هیلا  بهذ  امک  اقلطم  بابحتـسالاب  لوقلا  اما  .بوجولا و  رمالا  یف  لصالا  رکذ و 

عونمم میلعتلا  مدع  نا  هیفف : .لقنل  ناک  ول  نالا و  نولعفی  امک  مهیلع  ریکن  عوقو  مدع  عم  کلذ  مهکرت  نینذؤملل و  ع )  ) همیلعت مدـع 
تنذا اذا  ع )  ) رفعج یبا  نع  هدانساب  هماقالا  ناذالا و  ءدب  باب  یف  یفاکلا  یف  مالسالا  هقث  يور  دقف  .لقنلا  مدعک  ریکنلا  مدع  اذک  و 

همدع و یلع  لدی  لقنلا ال  مدع  نا  یلع  .هریغ  ناذا و  یف  رکاذ  هرکذ  وا  هترکذ  املک  ص )  ) یبنلا یلع  لص  ءاهلا و  فلالاب و  حصفاف 
رکذ اذا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لوقک  رابخالا  ضعب  نم  رهاظلا  مث  .هب  رابخالا  نآرقلا و  دورو  دعب  اهب  کسمتلا  حصی  هئاربلا ال  هلاصا 
یلع مثا  لمها  ولف  روفلا  یلع  اـهعاقیا  وه  هیبیقعتلا  ءاـفلاب  رکذـلا  یلع  هالـصلاب  رمـالا  بتر  ثیح  هیلع  هالـصلا  اورثکاـف  ص )  ) یبنلا

بوجولاب و لوقلا 
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له اهیف  هئارقلاب  لغتـشا  لاثتمالا و  كرت  ولف  هالـصلا  یف  یتح  هلاح  لک  یلع  دحا و  لکل  ماع  اهب  رمالا  نا  رهاظلا  اذـک  طقـست و  مل 
تلطب داسفلا  یضتقی  هدابعلا  یف  یهنلا  صاخلا و  هدض  نع  یهن  یئیشلاب  رمالا  نا  انلق : ناف  ما ال ؟ بوجولا  ریدقت  یلع  هالـصلا  لطبت 

نع هیلع  هالـصلاب  لاغتـشالاب  جرخی  ثیحب  اریثک  ارارکت  رکذلا  ررکت  ولف  هحفـص 457 ] .حجارلا [  وه  الف و  همدـعب  انلق : نا  و  [ 330]
اعطق و بجاوب  سیل  امهدحا  نا  انملع  امهنیب  عمجلا  رذعت  اقیضت و  اذا  نیلعفلا  نال  اهب  فیلکتلا  طوقـسب  لوقلا  دعبی  ایلـصم ال  هنوک 

.لمأتیلف هب  رومأم  ریغ  هیفانی  ام  ناک  اهیف  رارمتسالا  اهمامتا و  بجو  هالصلاب و  الغتشم  ناک  امل 

ثیداحا رد  قیقحت 

رکذ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  كرابم  مسا  هک  یئاج  زامن و  دهشت  زا  ریغ  رد  اهنآ  عامجا  نیملـسم و  عیمج  قافتا  هب  انب 
هب رما  هک  ...هیلع  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  هفیرـش : هیآ ي  سپ  تسا  بحتـسم  ترـضح  هحفص 458 ] نآ [  رب  تاولـص  دشاب  هدشن 

مسا رکذ  لاح  هب  دیقم  تسا و  تاولـص  قلطم  هب  عجار  هفیرـش  هیآ ي  نوچ  تسا  یبابحتـسا  اما  دوش  یم  مولعم  دیامرف  یم  تاولص 
دـش یم  مالـسا  رد  تایرورـض  زا  تسا  نیملـسم  مومع  ياهب  یلتبم  هلأسم ي  نوچ  دوب  یبوجو  رما  رگا  تسین و  زامن  اـی  كراـبم و 

زا دش  هتفگ  هچنانچ  كرابم  مسا  رکذ  لاح  رد  تاولص  بوجو  اما  .دنا و  هدیمهف  بابحتسا  رما  نیا  زا  نیملسم  دوش  یم  مولعم  سپ 
یم ققحتم  بوجو  هب  لاثتما  زامن  دهشت  رد  دشاب  بوجو  هیآ  رد  رما  رهاظ  ضرف  رب  رگا  درک و  هدافتـسا  ناوتن  ار  نآ  هفیرـش  هیآ ي 

دیاب سپ  دوش 
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يرابخا اریز  تسا  لکـشم  اهنآ  رد  تقد  زا  سپ  بوجو  هدافتـسا ي  مه  تایاور  زا  میورب و  هلأسم  نیا  رد  هدراو  ثیداـحا  غارـس  هب 
دوخ تمحر  زا  دشاب  هدش  شتآ  لخاد  رگا  ار  وا  دنوادخ  هک  هدـش  یـصخش  رب  ءاعد  اهنآ  زا  دافتـسم  هدـش  رکذ  دـیعو  اهنآ  رد  هک 

مالـسلا هیلع  رفعجوبا  زا  هرارز  حیحـص  ثیداحا  رد  هدـمع  .تسا و  ران  رد  لوخد  بجوم  نداتـسرفن  تاولـص  هک  نیا  هن  دزاس  رود 
نیا .هریغ و  وا  ناذالا  یف  كدـنع  رکاذ  هرکذ  وا  هترکذ  املک  یبنلا  یلع  لص  ءاهلا و  فلـالاب و  حـصفاف  تنذا  اذا  هدومرف : هک  تسا 
نیا تسا و  بدا  دروم  رد  دراو  دوش  یم  مولعم  هدومرف  ءاهو  فلا  حاصفا  هب  رما  ناذا  رد  هک  قایـس  هنیرق ي  هب  مه  فیرـش  ثیدـح 

زا هک  اهعامجا  ءاعدا  همه  نآ  لباقم  هحفص 459 ] رد [  ثیدح  نآ  رهاظ  هب  ناوتن  اذل  تسا و  بیرق  لامتحا  ثیدح  نآ  رد  لامتحا 
هتفگ هک  تسنآ  قح  سپ  دومن  کسمت  هدش  رداص  تاولـص  بوجو  مدع  هب  تبـسن  سدقم  عرـش  قاذـم  هب  نایانـشآ  ءاهقف و  رباکا 

تاولـص اما  .دوش و  هدینـش  رگید  یـسک  زا  ای  دوش  ظفلت  كرابم  مسا  هب  هک  اج  ره  رد  تسا  نداتـسرف  تاولـص  بجاو  طایتحا  دش 
رب تاولـص  رد  هچنانچ  تسا  مئاق  نآ  رب  هیماما  عامجا  بجاو و  کـش  نودـب  هیموی  ضئارف  دهـشت  رد  ص )  ) هللا لوسر  هب  نداتـسرف 
نآ رب  هریثک  راـبخا  هدوب و  هیماـما  هعیـش ي  عاـمجا  قاـفتا و  دروم  ندرک  مض  نآ  رب  ار  ص )  ) دـمحم لآ  رب  تاولـص  ص )  ) ربـمغیپ

هدوبن زئاج  نآ  رب  ص )  ) دمحم لآ  مض  نودب  ترضح  نآ  رب  تاولص  .تسین و  ههبش  ياج  دراد و  تلالد 
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هک تسنآ  مه  یکی  تنـس  لها  روآ  بجعت  رایـسب  ياهراک  زا  .دشاب  یم  ص )  ) هللا لوسر  رمأ  روتـسد و  فالخ  رب  هک  تسیراتفر  و 
نآ روتـسد  زا  زین  لاح  ات  هدرک و  بیقعت  ار  هیما  ینب  هیور ي  دننک و  یمن  لمع  نآ  رب  دنراذگ و  یم  اپریز  ار  قح  هدیمهف  هتـسناد و 

لوزن زا  دـعب  هک  دـنا  هدرک  تیاور  اهنآ  دوخ  قرط  هب  هریثک  رابخا  رد  تسین  هدیـشوپ  هچناـنچ  دنتـسین  رادرب  تسد  هنوعلم  هرجش ي 
لوسر ای  دندرک : لاوئس  ص )  ) هللا لوسر  زا  نیرئاس  راصنا و  هباحص و  مومع  ...یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  هفیرـش : هیآ ي 
باوج رد  هحفص 460 ] تسا [ ؟ وحن  هچ  هب  امش  رب  نداتسرف  تاولـص  ایآ  میا  هتـسناد  امـش  هب  ار  نداتـسرف  مالـس  تیفیک  ص )  ) هللا

نبا و  [ . 331  ] خـلا ...میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  دـیئوگب : هک  هدومرف :
لاق تیبلا ؟ لها  مکیلع  هالـصلا  فیک  هللا  لوسر  ای  حـص  دـیوگ : هتـشون  هعیـش  در  رد  هک  [ 332  ] هقرحملا قـعاوصلا  رد  یکم  رجح 

لوسر روتـسد  فالخرب  تاولـص  رد  تنـس  لها  هیور ي  لیـصفت  همه  نیا  اب  .خلا  ...دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق :
دنک عوجر  یطویس  نیدلا  لالج  روثنملا  ردلا  ریسفت  هب  یسک  رگا  .دننک  یم  كرت  ار  لآ )  ) تسا و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
دنا هدرک  لاوئس  تاولص  تیفیک  زا  ص )  ) هللا لوسر  زا  اهناملـسم  هک  هدش  حیرـصت  اهنآ  همه ي  رد  هک  دید  دهاوخ  يدایز  تایاور 

هک هدرک  لقن  ثیدح  هدجیه  زا  رتشیب  هدربمان  ریـسفت  رد  .خلا و  ...دـمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیئوگب : تسا  هدومرف 
ار لوسر ص ) لآ   ) هک تسا  حیرص  صن  اهنآ  همه ي  رد 
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دنا هدرک  لقن  هباحص  زا  یتعامج  زا  ار  عوضوم  نیا  هماع  ننـس  حاحـص و  رد  دیهد و  رارق  کیرـش  ص )  ) هللا لوسر  اب  تاولـص  رد 
يراصنا دوعسموبا  هریرهوبا و  هحلط و  سابع و  نب  هللادبع  و  هحفص 461 ] يردخ [  دیعسوبا  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دننام 

تلاسر نادناخ  هب  هعیش  هقالع ي  نوچ  تسا  دایز  هعیـش  قیرط  زا  هدراو  تایاور  .نارگید و  هرجع و  بعک  دوعـسم و  نبا  هدیرب و  و 
دنا هداد  ترهش  اهناملسم  مدرم و  نایم  رد  هیوبن  هینس ي  تنس  فالخرب  هک  هیما  ینب  ياهروتـسد  اهتعدب و  زا  تسا و  لامک  دح  رد 

عوضوم نیا  رد  یلقتـسم  ياهباتک  دننک و  یمن  ادج  يو  زا  ار  وا  لآ ) ( ) ص  ) مرکا رمبغیپ  رب  تاولـص  رد  تقو  چیه  اذل  دننازیرگ و 
قرط زا  قیرط  تسیب  اب  هماع و  قرط  زا  قیرط  هس  تسیب و  اب  مارملا  هیاغ  رد  هرـس ) سدـق   ) ینارحب همالع ي  دیـس  .دـنا  هدرک  فیلأت 

دنچ ءانثتسا  هب  هعیـش  قرط  زا  قیرط  جنپ  تسیب و  اب  ...نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  هکرابم : هیآ ي  ریـسفت  رد  ناهرب  ریـسفت  رد  هعیش و 
هعیـش قرط  زا  قیرط  جـنپ  تسیب و  اـب  [ 333  ] نیلقثلارون ریـسفت  رد  هللا  همحر  يزیوح  لیلج  ثدـحم  تنـس و  لـها  قرط  زا  ثیدـح 
دیابن ص )  ) هللا لوسر  هب  تاولـص  رد  هک  هدش  حیرـصت  ثیدـح  هس  ود  ءانثتـسا  هب  اهنآ  یمامت  رد  هکلب  رثکا  رد  دـنا و  هدرک  تیاور 

نیا هب  هعیـش  قرط  بلغا  رد  داتـسرف و  تاولـص  مه  اب  شلآ  اب  ص )  ) هللا لوسر  هب  دیاب  دومن و  ترـضح  نآ  زا  ادج  ار  دمحم ) لآ  )
تفگ دیاب  تاولص  هک  تسا  بجاو  کشالب  هک  زامن  دهشت  رد  یتح  دمحم ) لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  : ) تسا وحن 
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.تسا یفاک  دوش  هتفگ  روکذم  هحفص 462 ] بیترت [  هب 

هللا لوسر  دوخ  رما  هب  تاولص  رد  لآ »  » مض

همیمـض ناشدوخ  ياهباتک  اهنابز و  رد  هدرک و  راتفر  ص )  ) هللا لوسر  روتـسد  شیامرف  فـالخرب  میتفگ : هچناـنچ  تنـس  لـها  یلو 
لص مهللا   ) ای دمحم ) یلع  لص  مهللا  : ) دنسیون یم  دنیوگ و  یم  تاولـص  روط  نیا  هدرک و  فذح  ار  دمحم  لآ  رب  تاولـص  ندرک 

( ملس هیلع و  هللا  یلص   ) ای یبنلا ) یلع  ملس  و 

لآ فذح  رد  تنس  لها  هیور ي 

اهنآ مغرب  اهینـس  اذـل  دـنراد و  لآ  هممیمـض  رب  تبظاوم  هعیـش  نوچ  تسا  ربخا  قیرط  هب  اهینـس  تافلؤم  بتک و  بلغا  رد  هچناـنچ 
هدرکن يوریپ  هیوما  هیور ي  زا  هک  دوش  یم  هدید  تنس  لها  تافلؤم  رد  رتمک  رایـسب  دنا  هتـشاذگ  ناشدوخ  ياپ  ریز  ار  هیوبن  تنس 

زا تنـس  لها  ياملع  رباکا  زا  .دشاب و  یم  ردان  رایـسب  هک  رگید  یـضعب  ینالقـسع و  رجح  نبا  دننام  دنـشاب  هدرکن  فذـح  ار  لآ  و 
زا ترابع  هدرک  اهر  ار  هناروکروک  دیلقت  هدومرف و  تنـس  زا  تیعبت  هدرکن و  فذح  ار  لآ )  ) تاولـص رد  شباتک  رد  هک  نیرـصاعم 

همالا لالحنا  رـس   ) دوخ دلاخ  رثا  سیفن و  باتک  رد  هک  تسا  یفرع  دیعـس  دمحم  خیـش  یمالـسا  ياناد  لقاع و  درم  ریبک  همالع ي 
تسا هدشن  رانک  هیـضرم  هیور ي  زا  تاولـص  رد  تسا  دوجوم  هدنراگن  دزن  نآ  قشمد  مود  عبط  العف  هک  نیملـسملا ) نهو  هیبرعلا و 

زا بلغت  نب  ناـبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  هدرک  تیاور  هر )  ) قودـص خیـش  .هنع  یلاـعت  هللا  یـضر  هتفاـی  تاـفو  هللا  لوسر  لاـس 1376  رد 
یلع لصی  مل  یلع و  یلص  نم  هللا  لوسر  هحفص 463 ] لاق [  لاق : هیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
هیلع نینمؤملاریما  زا  شدانسا  اب  هر )  ) ینامعن ریسفت  رد  [ . 334  ] ماع هأمسمخ  هریسم  نم  دجویل  اهحیر  نا  هنجلا و  حیر  دجی  مل  یلآ 

هللا لوسر  زا  مالسلا 
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ببس بسن و  لک  ناف  مهوعطقت  یتیب و ال  لها  یلا  اولص  لب  هروتبم  هالص  یلع  اولـصت  ال  دومرف : هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
و اولاقف : ءارتبلا  هالصلا  یلع  اولصت  ال  ص :)  ) یبنلا نع  يور  هدرک : لقن  [ 335  ] قعاوص رد  رجح  نبا  .یبسن و  الا  عطقنم  همایقلا  موی 

.دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق : لب  نوکسمت  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نولوقت  لاقف : ءارتبلا ؟ هالصلا  ام 

تسیرورض هعیش  دزن  تاولص  رد  لآ »  » مض

بهذم رد  تسیرورض  لثم  تاولص  رد  دمحم ) لآ   ) مض هک  هدومرف : [ 336  ] هرس سدق  مالکلا  رهاوج  بحاص  ماظعلا  ءاهقفلا  خیش 
ندوب یضفا  رب  راعشا  نآ  رد  اریز  لآ )   ) رب نتفگ  تاولـص  زا  هدرک  یهن  هک  هدش  لقن  هماع  ضعب  زا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هعیش و 

شیامرف و یلهاج  بصعت  يور  زا  دش  هتفگ  هچنانچ  لطاب  تیبصع  نیا  زا  ادخ  رب  هحفص 464 ] مرب [  یم  هانپ  دیامرف : یم  دعب  تسا 
.دنا هتخادنا  رانک  هب  ار  ص )  ) ربمغیپ روتسد 

؟ دنناسک هچ  دمحم  لآ  زا  دارم 

هراشا

یمن تقو  چیه  ار  اهنآ  دوش و  همیمض  زین  اهنآ  رب  تاولص  ص )  ) هللا لوسر  هب  تاولـص  رد  دیاب  هک  دمحم  لآ  زا  دارم  دنامن : هتفگان 
نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  نینمؤملاریما  زا  ترابع  .تسا  هعیـش  نایم  یعامجا  درک و  ص )  ) هللا لوسر  هب  تاولـص  زا  ادج  ناوت 

کش و یب  تایقافتا  زا  هیرـشعانثا و  هیماما  تایرورـض  زا  هلأسم  نیا  تسا و  مهیلع  هللا  تاولـص  نیـسح  دـالوا  زا  موصعم  ماـما  هن  و 
تنـس لها  ءاملع  ناگرزب  زا  یبلعث  .تسا  رامـش  یب  عوضوم  نیا  رد  تایاور  تسا و  تایهیدب  زا  هعیـش و  نایم  تاملـسم  زا  ههبش و 

کـجوزب و ینیتیا  ص )  ) همطاـفل لاـق  هنا  هللا  لوسر  نع  ضر )  ) هملـس ما  زا  بشوح  نب  رهـش  زا  ادنـسم  هدرک  لـقن  دوخ  ریـسفت  رد 
دمحم لآ  یلع  کتاکرب  کتاولـص و  لعجاف  دـمحم  لآ  ءالؤه  مهللا  لاقف  مهیلع  هدـی  عفر  مث  ءاسک  مهیلع  یقلاـف  تئاـجف  کـینبا 

زا ءاسک و  هیـضق ي  رد  هدراو  تایاور  زا  .ریخ  یلع  کنا  لاقف : هب  ذـتجاف  مهعم  لخدال  ءاسکلا  تعفرف  تلاق : دـیجم  دـیمح  کـناف 
المع هحفـص 465 ] هتـساوخ [  ص )  ) هللا لوـسر  هک  گرزب  رایـسب  عوـضوم  همهم و  هعقاو ي  نآ  رد  نیقیرف  قرط  زا  هرتاوـتم  راـبخا 

تیمها
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لها زا  روظنم  دمحم و  لآ  زا  دارم  هک  تسا  نشور  مولعم و  الماک  هدش  لزان  ریهطت  هیآ ي  دنامهفب و  اهناملـسم  هب  دناسرب و  ار  نآ 
هدومرف و عمج  ءاـسک  ریز  رد  ار  اـهنآ  ص )  ) هللا لوسر  هک  تسا  ناراوگرزب  نآ  زا  تراـبع  [ 337  ] ریهطت هفیرـش ي  هیآ ي  رد  تیب 

قرط زا  هرتاوتم  ثیداحا  یعطق و  عامجا  هب  رظن  .درک و  رـضاح  هلهابم  هب  دوخ  هارمه  نارجن  ياراصن  اب  هلهابم  هیـضق ي  رد  ار  اـهنآ 
هدوب و راهطا  تیب  لها  دـمحم و  لآ  لخاد  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  نیـسح  ماـما  دـنزرف  هن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

.دشاب یم  زین  مالسلا  مهیلع  هسدقم  تاوذ  نآ  لماش  مالس  تاولص و 

سوماق بحاص  زا  يراکنا 

( رشبلا ریخ  یلع  هالصلا  یف  رـشبلا  تالـصلا و  : ) باتک رد  تغل  رد  سوماق  باتک  بحاص  يدابآزوریف  هک  تسا  روآ  بجعت  رایـسب 
زاـب لاـح  نیا  اـب  دوش  هوـالع  ار  لآ  رب  تالـص  وا  رب  تالـص  رد  هک  هدومرف : میلعت  مـالعا و  ص )  ) هللا لوسر  هک  هدرک  رارقا  [ 338]

هحفـص نآ [  كرابم  مسا  لباقم  رد  اـی  هللا ) لوسر   ) هملک ي رکذ  عقوم  رد  تاولـص  هک  یتقو  نیریاـس  باـتک و  ناـمه  رد  شدوخ 
رد يدابآزوریف  دعب  دننک  یم  فذح  ار  لآ )  ) و ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) دنا هداد  شراگن  ار  تالمج  نیا  دنسیون  یم  ترضح  [ 466

هدش یتاهابتشا  راچد  رگید  فرط  زا  هدومن و  فارتعا  قح  هب  یتهج  زا  هک  هدرک  یلیصافت  هب  عورش  هدربمان  باتک  زا  هحفـص  نامه 
هالصلاب رمأی  مل  و  ص )  ) هللا لوسر  یلع  هالصلاب  رمأ  هنأش  زع  هللا  نا  ملعتلف  دیوگ : هک  اجنآ  تسا  لئاطال  ياهفرح  لطاب و  اپارس  هک 

یلع هالصلا  هدایزب  هیلع  هالصلا  انایا  ص )  ) هللا لوسر  میلعت  یف  مالعالا  ءاج  امنا  باتکلا و  یف  هلآ  یلع 
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هللااب ءاملعلا  نوحلاصلا  مه  مهلآ  ءایبنالا و  هصاخ  هیلا و  نوبرقالا  هتصاخ  برعلا  هغل  یف  لجرلا  لآ  نا  ملعا  مث  دیوگ : هک  نیا  ات  لالا 
زا دارم  تسا : نیا  شلامجا  هب  بیرق  هک  هداد  شراگن  یلیـصفت  دعب  .لسر  ءایبنا و  هلآ  نم  ناک  میهاربا  نا  انملع  دـق  نینمؤملا و  نم 

یلع لص  مهللا  هروثأم : تاولـص  رد  دنـشاب و  یم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  صاوخ  زا  اـهنآ  هک  تسا  تما  زا  نیحلاـص  ءاـملع  دـمحم  لآ 
فسوی بوقعی و  قحسا و  لثم  دندوب  لسر  ءایبنا و  میهاربا  لآ  زا  .خلا  ...میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلص  امک  دمحم  لآ  دمحم و 

نیا هب  هدیدرگ  دودسم  ماکحا  عیرـشت  باب  هدش و  متخ  توبن  تما  نیا  رد  هک  نیا  رب  رظن  دـنا و  هدـمآ  میهاربا  لسن  زا  هک  یئایبنا  و 
دنیامن ماکحا  عیرـشت  دنناوت  یمن  وا  لآ  هچرگ  دشاب  توبن  هبترم ي  دمحم  لآ  يارب  هتـساوخ  دنوادخ  زا  ص )  ) هللا لوسر  تبـسانم 
.تسا هدرک  قحلم  ءایبنا  هب  هبتر  رد  ار  دوخ  لآ  هک  تسا  ص ) [ ) هحفـص 467 هللا [  لوسر  لامک  زا  سپ  دنرادن  توبن  بصنم  نوچ 

دش و خسن  مالـسلا  هیلع  میهاربا  عیارـش  زا  یلو  دوش  یمن  خسن  يو  عرـش  هک  دراد  تیزم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رب  ص )  ) هللا لوسر  و 
قیرط زا  رگم  هدومرفن  ناـیب  دوش  مض  شدوخ  هب  تاولـص  رد  ار  وا  لآ  هک  تروص  نیا  هب  اـم  هب  ار  تاولـص  میلعت  ص )  ) هللا لوـسر 

هک دنتـسه  یـصاخشا  تما  نیا  رد  هک  میراد  عطق  ام  سپ  .تسا  هدیـسر  تباجاب  هراب  نیا  رد  ص )  ) هللا لوسر  توعد  یهلا و  یحو 
ار ص )  ) هللا لوسر  دنوادخ  دنرادن و  ار  ماکحا  عیرشت  قح  یلو  تسا  هدش  قحلم  توبن  رد  ءایبنا  هجرد ي  هب  اهنآ  هجرد ي 
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دنوادـخ دـعب  .هداد  رارق  ءادهـش  ناشدوخ  ياه  تما  رب  ار  ءایبنا  هچناـنچ  هداد  رارق  ءاـیبنا  مما  رب  ءادهـش  ار  وا  لآ  هک  هتـشاد  یمارگ 
رد اهنآ  رظن  هچنآ  هک  هدومرف  ررقم  ار و  ماکحا  رد  داهتجا  هدومرف  عیرشت  اهنآ  هب  هک  ار  اهنآ  ءاملع  ینعی  تما  نیا  رب  هداد  صیصخت 

ءاـیبنا و عیارـش  مکح  هچناـنچ  دـنیامن  لـمع  ناـش  نیدـلقم  مه  ناـشدوخ و  مه  نآ  يادؤم  هب  اـهنآ  دوشب  يدؤم  نآ  رب  ناـشداهتجا 
دمحم لآ  يارب  هداد و  رارق  لیئارسا  ینب  ءایبنا  رد  یحو  هلزنم ي  هب  تما  نیا  رد  ار  داهتجا  دنوادخ  سپ  .دوب  روط  نیا  اهنآ  نیدلقم 

نیمه اـیند  رد  دوش و  یم  رهاـظ  ترخآ  رد  هک  تسا  یلاـعت  دـنوادخ  دزن  توـبن  هبترم ي  تما  نیا  ياـملع  نینمؤـم  زا  دـنترابع  هک 
و هحفص 468 ] .یلاعت [  دنوادخ  بناج  زا  عورشم  رما  هب  رگم  دننک  یمن  داهتجا  ماکحا  نید و  رد  دننک و  یم  عورشم  داهتجا  رادقم 
نسح و دـننام  دراد  دوجو  هبترم  نیا  اهنآ  يارب  دـش  لـئان  داـهتجا  ملع و  زا  هبترم  نیا  هب  تیب  لـها  زا  یکی  هک  داـتفا  قاـفتا  هاـگره 
زا ترابع  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  دوشن  لایخ  ار و  لآ )  ) و لها )  ) نایم دنا  هدرک  عمج  هک  تیب  لها  زا  اهنآ  رئاظن  رفعج و  نیسح و 

: زا تسا  ترابع  لآ )  ) هکلب دسانـش  یمن  ار  نآ  برع  هدوبن و  تغل  لها  دزن  اعدا  نیا  اریز  دـنا  صوصخلاـب  ص )  ) ربمغیپ تیب  لـها 
لآ اولمعا  دیامرف : یم  و  [ ... 339  ] نوعرف لآ  اولخدأ  دیامرف : یم  یلاعت  دنوادخ  .هدحوملا و  ءابلا  فیفختب  هؤابحا : لجرلا و  هصاخ 

[ ... 340  ] ارکش دواد 

هدرک نایب  سوماق  بحاص  هک  یبلاطم  هب  یسررب 

ءاملع ظفل : یف  لیئارسا و  ینب  ءایبنأک  یتما  ءاملع  ص )  ) هللا لوسر  لوق  و  دیوگ : زاب  لیصافت  نیا  زا  دعب  يدابآزوریف 
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هصالخ ي اجنیا  ات  هک  يدابآزوریف  تاملک  هب  .هانرکذ  امیف  هب  سنأتـسی  نکل  لاقم  هدانـسا  یف  ناک  نا  ممالا و  رئاس  ءایبنا  همالا  هذه 
( دـمحم لآ   ) زا دارم  نآ  زا  سپ  و  هن ؟ اـی  تسا  حیحـص  تقد  رظن  زا  هک  دوش  قیقحت  یـسررب و  دـش  لـقن  شظفل  نیع  اـی  همجرت و 
زا هدرک و  عوجر  مالسلا  مهیلع  راهطا  تیب  لها  هب  ماکحا  رد  لاوقا و  دئاقع و  یمامت  رد  هک  هیماما  هعیش ي  دزن  رد  تشذگ  هچنانچ 

هدومرف رما  ام  هب  میرک  نآرق  رد  ادخ  هک  هتفگ : يدابآزوریف  هحفص 469 ] .تخادرپ [  میهاوخ  تسیچ ؟ دنا  هدرک  ذخا  تارضح  نآ 
.تسا هدومرفن  تاولص  هب  رما  باتک  رد  ص )  ) هللا لوسر  لآ  هب  تبسن  یلو  میتسرفب  تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هک 
هدومرف شلوسر  هب  تاولص  هب  رما  ....هیلع  اولص  اونمآ  نذیلا  اهیأ  ای  هفیرش : هیآ ي  رد  دنوادخ  اریز  تسین  تسرد  يو  شیامرف  نیا 

هیآ لوزن  زا  دعب  نیملسم  نوچ  یمازتلا  تلالداب  ار  لآ )  ) رب تاولـص  هتفرگ  مزال  هفیرـش  هیآ ي  دراد و  یقباطم  تلالد  نآ  رب  هیآ  و 
لآ دیئوگب و  تاولص  نم  هب  دومرف  دندرک  لاوئـس  ص )  ) هللا لوسر  زا  تاولـص  تیفیک  زا  دنا  هدرک  لقن  هریثک  ثیداحا  رد  هچنانچ 

تقفاوم ص )  ) ربمغیپ شیامرف  اب  لـمع  ماـقم  رد  اهینـس  هچرگ  تسا  هعیـش  ینـس و  ناـیم  یقاـفتا  نیا  دـینک و  نآ  رب  مض  ار  دـمحم 
هدیرب و مد  تاولص  الا  دوش و  هتفگ  زین  لآ )  ) رب تاولص  هک  هتفرگ  مزال  ص )  ) ربمغیپ رب  تاولـص  سپ  دننک  یم  تفلاخم  دنرادن و 
اب زین  لآ )  ) رب تاولـص  هک  دراد  تلالد  مازتلالاب  هفیرـش  هیآ ي  سپ  دـش  دـهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  روتـسد  فـالخرب 

تاولص
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لوسر لآ   ) هک تسا  نیا  هب  هراشا  هدش  رکذ  ص )  ) هللا لوسر  طقف  هفیرش  هیآ ي  رد  دوش و  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  رب 
تسا لآ )  ) زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنشاب  یم  سفن  کی  لثم  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  دننام  هللا ص )

رد هالص  باتک  رد  ملـسم  حیحـص  رد  .دنتـسه  هدحاو  سفن  هلزنم ي  هب  دنرادن  یقرف  دنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  لآ )  ) و
هدرک هحفص 470 ] لقن [  یقرط  اب  بازحا  هروس ي  ریسفت  رد  يراخب  حیحص  رد  نینچمه  دهـشت و  زا  دعب  ص )  ) یبن رب  هالـص  باب 

یلع لص  مهللا  اولوق  لاقف : یه ؟ فیکف  کیلع  هالـصلا  اما  هانفرع و  دـقف  کیلع  مالـسلا  اـما  هللا  لوسر  اـی  تلق  دراد : رتاوت  هک  دـنا 
دوخ دننام  دمحم ) لآ   ) هک هتفرگ  مزال  تاولـص  هفیرـش : هیآ ي  اذل  .میهاربا و  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دمحم  لآ  دـمحم و 

دنتسه تاولص  قحتـسم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  دننام  هک  تسا  يا  هبترم  تلزنم و  اهنآ  يارب  دنـشاب و  تما  لضفا  ص )  ) هللا لوسر 
هب اذـل  دـنوشن و  ادـج  تقو  چـیه  مه  زا  دوش و  هتفگ  تاولـص  مه  اـب  ترـضح  نآ  لآ  و  ص )  ) ربـمغیپ هب  هدوـمرف  رما  دـنوادخ  هک 
زا .دنتـسه و  نیلـسرم  هجرد ي  رد  ءایبنا و  هبترم ي  رد  دـمحم ) لآ   ) تشذـگ شتاـملک  هچناـنچ  يداـبآزوریف  ياـقآ  دوخ  فارتعا 

ار دـمحم ) لآ   ) رب نتفگ  تاولـص  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ ي  هدرک  اعدا  هک  دـنک  یم  يداـبآزوریف  لوق  نـالطب  زا  فشک  هک  يروما 
وا دـشاب و  یم  هدربمان  عوضوم  هب  هفیرـش  هیآ ي  تلـالد  رب  شفارتعا  تنـس و  لـها  مـالعا  ياـملع  نیبصعتم  زا  یکی  ناـعذا  درادـن 

رجح نبا  زا  ترابع 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ هحفـص 471 ] تلالد [  هب  رارقا  [ 341  ] هدرک فیلأت  هعیـش  در  رد  شیوخ  ناـمگ  هب  هک  قعاوص  دوخ  باـتک  رد  هک  تسا  یکم 
رفن کی  ملق  هب  ار  قح  بلطم  روطچ  دـنوادخ  ددرگ  مولعم  اـت  [ 342  ] دوش لـقن  قعاوص  زا  يو  تاراـبع  نیع  تسا  بوخ  هدومن و 
لیلد هرخآ  یلا  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللاب  مهتباجا  هیالا و  لوزن  دعب  مهلاؤس  تسا : هدرک  يراج  ینس  بصعتم  ملاع 

اهلوزن بقع  هلآ  هتیب و  لهأ  یلع  هالصلا  نع  اولأسی  ملالا  هیالا و  هذه  نم  دارم  هلآ  هیقب  هتیب و  لهأ  یلع  هالصلاب  رمالا  نا  یلع  رهاظ 
هسفن ماقم  کلذ  یف  مهماقا  [ 343 ( ] ص  ) هنا هب و  رومأملا  هلمج  نم  مهیلع  هالـصلا  نا  یلع  لد  هب  اوبیجا  املف  رکذ  اـمب  اوباـجی  مل  و 

ینم مهنا  مهللا  لاق : ءاسکلا  یف  رم  نم  لخدأ  امل  مث  نم  مهمیظعت و  هنم  همیظعت و  دیزم  هیلع  هالصلا  نم  دصقلا  هحفص 472 ] نال [ 
هعم مهیلع  یلص  هللا  نا  ءاعدلا  اذه  هباجتسا  هیـضق  مهیلع و  یلع و  کناوضر  کترفغم و  کتمحر و  کتالـص و  لعجاف  مهنم  انأ  و 
لقن ام  البق  هک  هدرک  لقن  ار  ءارتبلا - هالـصلا  یلع  اولـصت  ثیدح ال  رجح  نبا  دعب   ) هعم مهیلع  مهتالـص  نینمؤملا  نم  بلط  ذـئنیحف 
یلع لص  مهللا  اولوق : لاق : ؟ کیلع یلصن  فیک  هللا  لوسر  ای  اولاق : نیحیحصلا  یف  لالا  فذح  ررقت  ام  یفانی  و ال  دیوگ ): میدرک و 
کلذ لاق  ص )  ) هنا ملعی  هب  رخأ و  تایاور  یف  تبث  لالا  رکذ  نال  هرخآ  یلا  میهربا  یلع  تیلص  امک  هتیرذ  هجاوزا و  یلع  دمحم و 

فطع مث  رخالا  هظفحی  مل  ام  هاورلا  ضعب  ظفحف  هلک 
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رما میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دش  مولعم  سپ  ...خـلا  لالا  نم  اسیل  اهنا  یـضتقی  تایاورلا  نم  ریثک  یف  لالا  یلع  هیرذـلا  جاوزالا و 
تغل رد  لجرلا  لآ  دیوگ : يدابآزوریف  دـعب  .دراد  تلالد  نآ  رب  یمازتلا  تلالد  اب  تاولـص  هیآ ي  هدومرف و  ار  لآ )  ) رب تاولـص  هب 

.دنشاب یم  يو  ناکیدزن  صاوخ  برع 

برعلا ناسل  بحاص  لقن  هب  لآ »  » یناعم

( دـمحم لآ   ) زا دارم  ینعم و  رد  تغل  رد  لآ )  ) یناـعم بسح  رب  تنـس  لـها  تسا و  ددـعتم  تغل  رد  لآ )  ) ینعم هک  تـسناد  دـیاب 
وا هچنآ  لامجا  هصالخ و  تسا  بوخ  هتـشاگن و  الیـصفت  ار  اهنآ  یمامت  برعلا  ناـسل  رد  روظنم  نبا  دـنا و  هدرک  دـیدش  فـالتخا 

سانلا فلتخا  ص )  ) یبنلا لآ  لالا  و  [ : 344  ] دیوگ لوأ )  ) هدام ي لیذ  رد  برعلا  ناسل  رد  هحفص 473 ] میروایب [ : اجنیا  رد  هتفگ 
تلاـق عـبتم و  ریغ  وا  اـعبتم  هتبارق  وذ  هلآ  هبارق و  ریغ  وا  تناـک  هبارق  هعبتا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  لآ  هفئاـط : لاـقف  لـالا  یف 

هلعلا و کلت  تلاز  دـقف  سابعلاوبا  لاق  لیوأ  لآ  ریغـصت  یف  یئاسکلا  نع  لیهأ و  لیق  رغـص  اذا  لالا  دـحاو و  لهالا  لـالا و  هفئاـط :
نع لئس  هنأ  هریغ  نع  يور  هبارق و  ریغ  وا  ناک  هبارق  ص )  ) یبنلا عبتا  نم  لک  هالـصلا  یف  لخدیف  نینعمل  نیلـصا  لهالا  لالا و  راص 

لجرلا نا  یلا  بهذ  هنأک  هجاوزأ  هلها و  هلآ  لئاق : لاقف  دمحم ؟ لآ  نم  دمحم  لآ  یلع  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  ص :)  ) یبنلا لوق 
نا الا  فرعی  مالک ال  ینعم  هنکلو  ناسللا  هلمتحی  ینعم  اذـه  لاق و  هجوز  هل  سیل  هنا  ینعی  اـمنا  ـال و  لوقیف : لـها ؟ کـلأ  هل : لوقت 

ببس هل  نوکی 
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لآ لئاق : لاق  .تجوزت و  ام  دارأ  هنا  مالکلا  لوأب  فرعیف  تلهأت  ام  لوقیف : تجوزت ؟ لجرلل  لاقی  نا  کلذ  و  [ 345  ] هیلع لدی  مالک 
يذلا هدلو  لجرلا  لآ  دع  اذا  هتبارق و  نم  اهریغ  نود  اهب  درفنی  یتلا  هتبارق  دمحم  لآ  نا  یلا  سان  بهذ  دـمحم و  نید  لهأ  دـمحم 

لبق نم  هتبارق  ضعب  یف  اذه  ناک  هلایع و  همـض  هحفـص 474 ] دحا [  وا  یلوم  وأ  كولمم  وا  هجوز  نم  هتیب  هیوؤی  نم  مهبـسن و  هیلا 
املف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هنسب  الا  هلوسر  مث  اذه  نم  هللا  دارأ  ام  یلع  لدتسی  نأ  زجی  مل  هما  لبق  نم  هتبارق  نود  هیبا 

یف سمخلا و  اهنم  اوضوع  هقدصلا و  مهیلع  تمرح  نیذلا  مه  دمحم  لآ  نا  یلع  لد  دمحم  لآ  دـمحمل و  لحت  هقدـصلا ال  نا  لاق 
هقدصلا لحت  نیذلا ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآ  یف  فلتخا  .ریثالا و  نبا  لاق  دمحم  لآ  دـمحمل و  هقدـصلا  لحت  .ثیدـحلا ال 

زع هلوق  هنم  هعابتا و  لجرلا  لآ  عیمجلا و  یلع  عقی  هغللا  یف  وه  هب و  نمآ  نم  هباحـصا و  هلآ  لیق  .هتیب و  لهأ  مهنأ  یلع  رثکالاف  مهل 
لها .لاقی  هنم  معا  لهالا  نا  لهالا  لالا و  نیب  قرفلا  لیق : .ناسللا و  یف  اـم  صیخلت  اذـه  .باذـعلا  دـشا  نوعرف  لآ  اولخدأ  .لـج  و 

هتیب و همـضی  نم  لک  هلها  عوجرلا و  وه  لوالا و  نم  ذوخأم  هبارق  وا  بسنب  هیلا  لؤی  نم  لک  هموق و  لـجرلا  لآ  .لاـقی  ـال  هرـصبلا و 
یئش و لک  لآ  کلذک  هصخش و  لجرلا  لآ  هتیب و  لها  هتبارق و  لجرلا  لآ  لیق 
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ناوـت یم  ار  مادـک  هفلتخم  لاوـقا  همه  نیا  زا  [ . 346  ] فاکـسالا لآ  لاقی : الف  فرـش  هیف  ام  یف  الا  لمعتـسی  ـال  هلها و  لـجرلا  لآ 
لآ  ) زا دارم  رد  دوخ  مهف  بسح  رب  سک  ره  هک  يداـع  صاخـشا  نانخـس  لاوـقا و  هب  هک  تسا  هحفـص 475 ] مولعم [  داد ؟ حیجرت 
یم روطچ  تسین  نکمم  دـشاب  هدوب  نیب  رد  یحجرم  هک  نیا  نودـب  حـیجرت  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هدرک  يرظن  راـهظا  دـمحم )

.دـمحم لآ  دـمحمل و  لـحت  ـال  هقدـصلا  نا  هدومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیوبن  تنـس  اـب  هتـساوخ  هک  یلوق  درک ؟ داـمتعا  ناوت 
.تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءابرقأ  هیلک  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  دهد  حیجرت 

هرتاوتم رابخا  رد  لآ »  » ینعم

هللا لوسر  دوخ  هدومرف و  نایب  ار  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  هریغ  ءاسک و  ثیدـح  هیـضق ي  رد  هرتاوتم  رابخا  ثیداحا و  همه  نآ  اـب  سپ 
زا دارم  ارچ  هتخاس  اراکـشآ  رهاـظ و  ار  نتـشیوخ  دارم  هداد و  حیـضوت  ریـسفت و  مدرم  هب  ار  دـمحم ) لآ   ) ینعم هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسین روآ  بجعت  ایآ  داد ؟ حیجرت  ناوتن  دنـشاب  یم  مهیلع  هللا  مالـس  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  ترابع  هک  ار  دمحم ) لآ  )
نانئمطا ناوتب  يداع  درم  يوغل  نالف  لاوقأ  لاثمأب  هتـشاذگ و  رانک  هب  ار  نآ  هدومرف  نایب  هسدـقم  تعیرـش  بحاص  دوخ  هک  یئانعم 

لالد دمحم ) لآ   ) يانعم هب  یقباطم  تلالد  اب  هک  تخادنارانک  هب  ار  هعیش  تنس و  لهأ  قرط  هب  ثیداحا  همه  نیا  ارچ  و  درک ؟ ادیپ 
هدز گنچ  اهنآ  هب  روطچ  هدش  دراو  هقدص  دروم  رد  هک  دومن  کسمت  یثیداحا  هب  یلو  دراد 
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هک يدابآزوریف  لوق  اهنآ  رد  دش  هدینـش  هحفـص 476 ] برعلا [  ناسل  بحاص  زا  هک  تنـس  لهأ  ياملع  لاوقا  همه  نآ  و  دوش ؟ یم 
دنک ینعم  ار  دمحم ) لآ   ) هتساوخ شدوخ  هاوخلد  هب  يدابآزوریف  سپ  دشن  هدینش  هدید و  دنک  ینعم  تما  ءاملع  هب  ار  دمحم ) لآ  )

زا هک  یئایبنا  بوقعی و  قحـسا و  لیعامـسا و  دننام : مالـسلا  هیلع  میهاربا  دالوا  زا  دـنترابع : مالـسلا  هیلع  میهاربا  لآ  هک  یتروص  رد 
ینعم ءاملع  هب  مه  تما  رد  تما و  هب  دمحم ) لآ   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رد  یلو  دنا  هدمآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  لسن 
ءایبنا متاخ  دالوا  لسن و  زا  میهاربا ) لآ   ) لثم مه  دمحم ) لآ   ) دیاب مالسلا  هیلع  میهاربا  هب  هیبشت  ياضتقم  هک  یتروص  رد  دوش ؟ یم 

زا هچرگ  دنناگناگیب  ص )  ) هللا لوسر  هب  اهنآ  هب  تبـسن  هک  نارگید  زا  هن  دنـشاب  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 
و میشاب - لیلد  عبات  رگا  دنموصعم - لقن  لقع و  مکح  هب  هک  دنتسه  یصاخشا  ص )  ) هللا لوسر  لسن  رد  هوالع  .دنشاب و  تما  ءاملع 
هک دنا  هسدقم  تاوذ  نآ  دنراد و  فارتعا  اهنآ  تیلضفا  تیملع و  اب  تما  یمامت  دنا و  هدوب  ناشدوخ  رـصع  رد  یمالـسا  تما  ملعا 

موصعم دـیاب  دنـشاب  توبن  هبترم ي  رد  هک  یـصاخشا  دومن و  فارتـعا  عوضوم  نیا  هب  يداـبآزوریف  دوـخ  هک  دـناءایبنا  هبترم ي  رد 
تالامک فاصوا و  یمامت  هب  هک  هتفرگ  مزال  هبترم  نآ  هب  ندش  لئان  اریز  دوش  یمن  لئان  توبن  هبترم ي  هب  موصعم  ریغ  الا  دنـشاب و 

ءایبنا رئاس  زا  اهنآ  دنا  هدرک  تباث  نقتم  مکحم و  رایسب  لئالد  اب  هک  هیماما  هعیش ي  هدیقع  هب  و  تفـص ، تساهنآ  زا  دشاب و  اراد  ین 
یتح هتشذگ و 
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هک ملعا  لضفا و  صاخـشا  نآ  .دنا  هدوب  اهنآ  زا  ملعا  دنلـضفا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  زا  ریغب  مزعلا  یلوا  ءایبنا  زا 
هللا لوسر  نتـشاد  یمارگ  تهج  هب  دنوادخ  دـش  لقن  شمالک  هک  يدابآزوریف  هحفـص 477 ] دوخ [  فارتعا  هب  ءاـیبنا و  هبتر ي  رد 

نایالم ایآ  دنـشابن ؟ دمحم ) لآ   ) زا دارم  اهنآ  ایآ  تسا  تماما  توبن و  هبترم ي  هک  هداد  رارق  ءایبنا  مما  رب  ءادهـش  ار  وا  لآ ) ( ) (ص
مهیلع وا  نیرهاط  ءایصوا  و  ص )  ) هللا لوسر  ای  دنشاب ؟ اهنآ  رب  ءادهش  ات  دنهاگآ  مما  لامعا  زا  اهنآ  ایآ  دنئایبنا ؟ مما  رب  دهاش  اهینس 

تیب لها  [ . 347  ] نونمؤملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  .دـندهاش و  دـنوادخ  دزن  فقاو و  لاـمعا  رب  هک  دـنا  مالـسلا 
رد ار  دوخ  رمع  هک  يدابآزوریف  هدیقع ي  هب  تسا  نیملسم  قافتا  دروم  ناش  تیلضفا  تیملعا و  مالسا  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا 

داهتجا ملع و  زا  ءاملع  هبترم ي  هب  یـسک  تیب  لها  زا  رگا  هدربن  یبیـصن  ظح و  دـمحم ) لآ   ) مولع زا  هدرب و  رـسب  یظاـفل  ظاـفلا و 
یتارـضح نآ  دننام  دنوش  دراو  دمحم ) لآ   ) هگرج ي رد  هک  دـسر  یم  اهنآ  هبترم ي  هب  درک  عمج  ار  لآ )  ) و لها )  ) نایم دیـسر و 

مولع هک  یـصاخشا  هدرک : يدابآزوریف  ياقآ  هک  لطاع  لایخ  لـطاب و  روصت  یبدا و  یب  نیا  هب  یهز  تسا -؟ هدرب  مسا  اـهنآ  زا  هک 
.تسا هدروآ  ملاع  هن  دنا  لهاج  هسدقم  تاوذ  نآ  هب  تبسن  هک  تما  ياملع  فیدر  رد  ار  اهنآ  تسا  یلاعت  هللا  بناج  نم  ناش 

تسین ءایبنا  رب  یحو  لثم  نیدهتجم  داهتجا 

یلع ملعلا و  هنیدم  انأ  [ ) هحفص 478 دومرف [ : هدش و  سابتقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  زا  اهنآ  مولع  هک  یصاخشا 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملع  باب  ناش  همه  ترضح  نآ  دنزرف  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  [ 348 ( ] اهباب
مولع هک  یـصاخشا  هدومن  لایخ  دـنناشدوخ  لاثما  زا  یملعت  یبسک و  ناش  مولع  هک  يداع  نیدـهتجم  صاخـشا  دـننام  ار  اـهنآ  دـنا 

اهنآ تسا  ناشیا  كرابم  ياه  هنیس  رد  یئیـش ) لک  نایبت  هیف  و   ) نیبم باتک  ملع  تساهنآ و  دزن  نیلـسرم  ءایبنا و  نیرخآ و  نیلوا و 
هنوگنیا یناملظ - ياهبلق  اه و  مهف  هنوگنیا  داب  دوبان  یناداـن  تلاـهج و  نیا  رب  داـب  فأ  هدرک - ضرف  ناـسکی  اهینـس  ياـهالم  اـب  ار 

: دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دندرک و  ضرف  ناسکی  قیدـنز  رخـص  نب  هیواعم  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  دـندوب  صاخـشا 
زا دیلقت  هدرک و  دودسم  ار  داهتجا  باب  هک  ار  اهینـس  نیدـهتجم  داهتجا  يدابآزوریف  ياقآ  .هیواعم و  یلع و  اولاق  یتح  رهدـلا  یلزنا 

هحفص هچنانچ [  تسا  هدرک  روصت  لیئارسا  ینب  ءایبنا  یحو  دننام  [ 349  ] میرادن نآ  رب  یلیلد  ادبا  هک  دنیامن  یم  هدرم  دهتجم  راهچ 
دشاب یم  یفالتخا  تاعورف  لئاسم و  رد  نیدهتجم  داهتجا  اریز  تسا  گرزب  هابتشا  يو  ءاعدا  نیا  .تشذگ  نآ  رب  شحیرـصت  [ 479

لمع عقاو  هب  روجأم و  باثم و  دـشاب  عقاو  قباطم  رگا  تسا و  يرهاظ  مکح  ینظ و  اـهنآ  داـهتجا  يادؤم  تسین و  تایرورـض  زا  هک 
 ] اما دشاب و  هتـشادن  اور  هحماسم  روصق و  دوخ  داهتجا  عسو و  لذب  رد  رگا  دوب  دهاوخ  روذـعم  دـشن  عقاو  قباطم  رگا  تسا و  هدرک 
زا دنا و  هدومرف  ذخا  یقلت و  یحو  زا  هک  تسا  یعقاو  مکح  دنیامرف  یم  نایب  مدرم  هب  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  هک  یماکحا  هحفص 480 ]

دنا هتساوخ  مالسا  لوا  ردص  زا  تنس  لها  هچ  رگ  تسین  داهتجا  يور 
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هلأسم ي لاثما  میرحت  رد  ار  هفیلخ  دننک و  حیحـصت  هکلب  ار  اه  هیواعم  لاثما  داهتجا  ات  دنهدب  داهتجا  تبـسن  زین  ص )  ) هللا لوسر  هب 
ص)  ) ربمغیپ هک  یتروص  رد  دنـشارتب  دهتجم  هدومن  داهتجا  ص )  ) هللا لوسر  ءازا  رد  میرک و  نآرق  صن  لباقم  رد  هک  نانز  هعتم ي 
هب درک ؟ یم  داهتجا  دوب و  دهتجم  ص )  ) ربمغیپ ایآ  هک  ار  ثحب  نیا  اذل  درادن و  ینعم  يو  قح  رد  داهتجا  دنک و  یم  یقلت  یحو  زا 

فینـصت ملع  نآ  رد  میدـق  ياهنامز  رد  هک  هقف  لوصا  ملع  ياـه  باـتک  رد  ار  بلطم  نیا  مـالعا  ياـملع  و  [ 350  ] دـنا هدروآ  نایم 
تاعورف ماـکحا و  رد  عورـشم  وحن  هب  نیدـهتجم  داـهتجا  هسیاـقم  تروص  ره  رد  .دـنا  هتخادرپ  ثحب  هب  هدرک و  ناونع  دـنا  هدومرف 

زا شروـظنم  رگا  یلب  .تسا  دـساف  لـصاح و  یب  روـصت  لـطاب و  مـالک  ندرک  لاـیخ  ءاـیبنأ  رب  یحو  هلزنم ي  هـب  ار  نآ  یفـالتخا و 
مالک نیا  تقو  نآ  ص )  ) هللا لوسر  نیموصعم  ءایـصوا  زا  دـشاب  ترابع  تسا  هسدـقم  تاوذ  نآ  زا  دارم  دـمحم ) لآ   ) هک یئاـملع 

ره اهنآ  اریز  تسا  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  ءاـیبنا و  هحفص 481 ] ياه [  شیامرف  دننام  دنیامن  نایب  اهنآ  هچ  ره  هک  تسا  حیحـص  يو 
دوخ دننام  زین  اهنآ  ياه  شیامرف  تانایب و  زاب  یلو  تسین  نایم  رد  یقرف  تسا  ص )  ) هللا لوسر  زا  ذوخأم  دنیامرف  نایب  دنیوگ و  هچ 

داـهتجا هک  درک  هفاـضا  دـیاب  .تسا و  ص )  ) هللا لوسر  زا  ذوخأـم  هکلب  تسین  داـهتجا  يور  زا  نید  عورف  لوصا و  رد  ص )  ) ربـمغیپ
نآ ندرک  ادیپ  رد  تسا  نکمم  دشاب و  یم  تسین  رتشیب  هعقاو ي  رد  یهلا  مکح  کی  زا  هک  یعقاو  مکح  ندرک  ایپ  يارب  نیدـهتجم 

يادؤم دورب و  اطخ  هب  دهتجم  مکح 
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یحو دننام  اهنآ  داهتجا  روطچ  سپ  دنور  یمن  اطخ  هب  هیعقاو  ماکحا  نایب  رد  ص )  ) ءایبنا یلو  دـشابن  یعقاو  مکح  قباطم  شداهتجا 
تـسا ناشدوخ  بهذم  هب  انب  شمالک  يانبم  يدابآزوریف  یلب  دوش  یمن  اطخ  نآ  رد  دـشاب  یحو  دـننام  رگا  اریز  دوش ؟ یم  ءایبنا  رب 

هعقاو کی  رد  نیدهتجم  ءارآ  ددع  هب  دنلئاق  ای  دنتـسین  الـصا  یعقاو  مکح  هب  لئاق  ای  دنناد  یم  بیـصم  شداهتجا  رد  ار  دـهتجم  هک 
یفالتخا هب  انب  ددرگ  یم  تبث  ظوفحم  حول  رد  دوش و  یم  ای  هدش و  لعج  مکح  اهنآ  نظ  داهتجا و  يادؤم  بسح  رب  هفلتخم  ماکحا 

.تسا حضاو  ام  دزن  اهنا  یمامت  نالطب  تسا و  هدش  لقن  اهنآ  زا  بیوصت  هلأسم ي  رد  هک 

بیوصت هئطخت و  هلاسم ي  هب  هراشا 

هک يوحن  هب  هتـشگ  قیقحت  لیـصفت  روط  هب  هدش و  ناونع  الماک  بلطم  نیا  بیوصت ) هئطخت و   ) هلأسم ي رد  هیماما  هقف  لوصا  رد  و 
هدنامن اجنیا  رد  لیصفت  يارب  یجایتحا  هدیدرگ و  نشور  باتفآ  دننام  بیوصت  هب  لوق  نالطب  تسا و  هدنامن  ههبش  کش و  یسک  هب 

.تسا

خلا ...ءایبناک  یتما  ءاملع  هدش : لقن  هچنآ  ندوب  عوضوم 

اب هدرک  ینعم  تما  ياملع  هب  ار  دـمحم ) لآ  [ ) هحفـص 482 هک [  يو  ياعدم  هب  هتفگ : شمالک  نمـض  رد  يدابآزوریف  هک  نیا  اما 
ءاملع هدـش : لقن  وحن  هس  هب  هک  ثیدـح  نیا  الوا : تسین : تسرد  دوش ، یم  ادـیپ  سانیتسا  لیئارـسا  ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  ثیدـح 
ادـیپ هیماما  هعیـش ي  ثیدـح  عماوج  لوصا و  رد  لیئارـسا - ینب  ءایبنا  نم  لضفا  ای : لیئارـسا  ینب  ءایبنأک  ای : لیئارـسا  ینب  ءایبنا  یتما 
رباـکا زا  هک  راونـالا  حـیباصم  د  هر )  ) ربش همـالع ي  دیـس  و  هر )  ) یلماـع رح  همـالع ي  و  هر )  ) يرئازج ثدـحم  همـالع ي  هدـشن و 

[351  ] دـنا هدرک  رکذ  نآ  رب  یتاهیجوت  زاب  یلو  تساهینـس  تاعوضوم  زا  ثیدـح  نیا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  دـنا  ماـظع  نیثدـحم 
و [ . 352  ] تسا هدومرف  موقرم  باوج  رد  یتاهیجوت  دـنا و  هدرک  لاؤس  هر )  ) ءاطغلا فشاک  هللااهیآ  ام  مظعا  داتـسا  زا  ار  نآ  هچنانچ 

هدانـسا یف  ناک  نا  و  : ) تشذـگ هچنانچ  تسا  مالک  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  هک  هدرک  هراشا  شمالک  رد  زین  يدابآزوریف  ياـقآ  دوخ 
تهج زا  ثیدح  الا  دـنا و  هدومرف  موقرم  تاهیجوت  نآ  يارب  دـشاب  هتـشاد  تحـص  ثیدـح  نیا  هک  ضرف  رب  مالعا  ياملع  و  لاقم )

رد و  هحفص 483 ] تسا [ : تاعوضوم  زا  : دنا هدومرف  هک  تشذگ  دش و  هدینـش  نیثدحم  ناگرزب  زا  هکلب  تسین  مولعم  يوار  دنس و 
روظنم رگا  [ - 353  ] لیئارسا ینب  ءایبنا  نم  لضفا  یتما  ءاملع  تسا : عقاو  تارابع  ضعب 
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تما ءاملع  دنموصعم و  ءایبنا  اریز  تسا  لاحم  نآ  دیآ و  یم  مزال  حجار  رب  حوجرم  حیجرت و  دـنموصعمریغ  هک  دـشاب  تما  ياملع 
هک تسا  دارم  تما  نیا  موصعم  ياـملع  هک  دوـش : هتفگ  هک  نیا  رگم  دنـشاب  ءاـیبنا  زا  لـضفا  هک  دوـش  یم  روـطچ  دنتـسین  موـصعم 

نیا نیموصعم  همئا ي  هک  تسین  کش  ياج  تسا و  حیحص  ینعم  نیا  دنـشاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  تارـضح  زا  ترابع 
ناـگرزب .دنـشاب و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنا  متاـخ  زا  ریغ  مزعلا  یلوا  یتح  نیلـسرم و  ءاـیبنا و  یماـمت  زا  لـضفا  تما 

رد هک  دنتسه  اهنآ  اریز  دنا  هتـسناد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  يانعم  هب  روکذم  ثیدح  رد  ار  خلا  ....یتما  ءاملع  زین  نیثدحم 
مالعا ياملع  زا  دـمحم ) لآ   ) يارب برعلا  ناسل  زا  هک  یناعم  نآ  یماـمت  .دـناءایبنا و  زا  لـضفا  هکلب  هدوب و  توبن  هبترم ي  ماـقم و 

.تسا تما  نیا  نینمؤم  ءاملع  مومع  دارم  هک  تسا  لئاق  يدابآزوریف  ياقآ  دش و  لقن  تنس  لها 

هماع لاوقا  هب  انب  دمحم  لآ  ندوب  نیقتم  ردق 

لاوقا ای  تسا  مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  دنشاب  ص )  ) هللا لوسر  ءابرقا  مومع  دمحم ) لآ   ) زا دارم  تسا  لئاق  هک  یعفاش  لوق  هب  انب  ای  و 
لخاد کش  نیرتکچوک  نودب  هحفـص 484 ] ص [ )  ) هللا لوسر  تیب  لها  زا  موصعم  هدزاود  اهنآ  یمامت  هب  رظن  تشذـگ  هک  رگید 

هرود ي رد  هک  دوش  یم  دافتـسم  مولعم و  خیراوت  ثیداحا و  زا  یلو  تسا  نقیتم  ردق  اهنآ  لوخد  اریز  دنتـسه  ص )  ) دمحم لآ  رد 
هک دنیامن  ینعم  يروط  ار  دمحم ) لآ   ) دـنناوتب هک  دـنا  هدیـشوک  رایـسب  توبن  نادـناخ  نانمـشد  سابع  ینب  ناورم و  لآ  هیما و  ینب 

ترضح تاثحابم  تاملاکم و  دشاب و  هتشادن  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  نیرهاط  دالوا  یلع و  نینمؤملاریما  هب  صاصتخا 
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مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا ي  زا  ترابع  دـمحم  لآ  سی و  لآ  هک  نیا  تابثا  رد  دیـشرلا  نومأم  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
یمامت زا  ترابع  هک  دـنا : هتفگ  هاگ  دـنتما و  یمامت  زا  تراـبع  دـمحم ) لآ  : ) دـنیوگ هاـگ  تسا  روطـسم  بتک  رد  روهـشم و  تسا 

هیضق ي رد  هک  ار  ص )  ) هللا لوسر  شیامرف  دنا و  هدیشارت  لاوقا  لیبق  نیا  زا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يابرقا 
ات تایاور  همه  نآ  دوجو  اب  دـش  مولعم  نداتـسرف  تاولـص  رد  هچنانچ  دـنا  هتـشاذگ  اپ  ریز  .دـمحم  لآ  ءالؤه  مهللا  هدومرف : ءاـسک 
رد هک  دنا  هدیزرو  رارـصا  هیما  ینب  هچنانچ  دنا  هدـینادرگ  ور  ص )  ) هللا لوسر  هیور ي  زا  هدرک و  بیقعت  ار  هیما  ینب  هیور ي  زورما 

دننک و ریسفت  ص )  ) هللا لوسر  تاجوز  هب  ار  ریهطت  هیآ ي  دوش و  هداتسرف  هدیرب  مد  تاولص  هدرک و  كرت  ار  دمحم ) لآ   ) تاولص
زا دارم  هک  دنداد  یم  ادن  اهرازاب  رد  یمومع و  عماجم  رد  دنداد و  یم  لوپ  رودزم  نیرـسفم  هب  دنتاجوز و  تیب  لها  زا  دارم  دنیوگ :

رارصا نینچمه  و  [ . 354 ( ] ص  ) دنربمغیپ هحفـص 485 ] تاجوز [  زا  ترابع  هدـش  لزان  اهنآ  هرابرد ي  ریهطت  هیآ ي  هک  تیب  لها 
هـصرع هب  اپ  ادعب  هک  زین  اهنآ  ناوریپ  دنیامن و  لمح  يزاجم  یناعم  هب  جراخ و  نآ  یقیقح  يانعم  زا  ار  دمحم ) لآ   ) هک دنا  هدیزرو 

قداصلا رفعجل  لـیق  [ : 355  ] دـیوگ نآرقلا  تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  .دـننک  یم  هدرک و  يوریپ  اهنآ  زا  دـنا  هتـشاذگ  دوجو  ي 
؟ کلذ ینعم  ام  هل : لیقف  .اوقدـص  اوبذـک و  لاقف : مالـسلاو  هالـصلا  هیلع  یبنلا  لآ  مهلک  نوملـسملا  نولوقی : ساـنلا  هنع : هللا  یـضر 

ریبعت نیا  زا  .هلآ  هتعیرش  طئارشب  اوماق  اذا  مهنأ  یف  اوقدص  .هلآ و  مهتفاک  همالا  نأ  یف  اوبذک  لاقف :
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رب هدرک و  یم  اهفرح  نآ  هب  راداو  يوما  ياهتـسد  ار  مدرم  هک  تسا  حضاو  دنتـسه  ص )  ) یبن لآ  امومع  نیملـسم  دـنیوگ  مدرم  هک 
دنناوت یمن  دـنا  هدرک  یم  ار  ءاعدا  نیا  هک  هحفـص 486 ] یمدرم [  دوش  قالطا  مه  تما  هب  دمحم ) لآ   ) ازاجم هنیرق و  اب  رگا  ضرف 

ماما شیامرف  .دنا و  ص)  ) نیلـسرملا دیـس  دالوا  زا  نیرهاط  همئا ي  زا  ترابع  هک  دنیامن  راکنا  دمحم ) لآ   ) زا ار  ینقیتم  ردـق  ندوب 
هب رگا  تسا  عاـبتا  ینعم  هب  زاـجم و  باـب  زا  تما  رب  لآ )  ) قـالطا هک  تسا  هنیرق  خـلا  ....طئارـشب  اوماـق  اذا  مهنا  یف  مالـسلا : هـیلع 

.دنیامن لمع  تعیرش 

اضر ماما  ياهشیامرف 

زا یتعامج  سلجم  نآ  رد  درب و  فیرـشت  نومأـم  سلجم  هب  ورم  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  تلـص  نب  ناـیر 
نم انیفطـصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  هفیرـش : هیآ ي  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نومأم  دندوب و  هدـش  عمج  ناسارخ  قارع و  لها  ءاملع 

هک هدرک  لاوئـس  نومأم  هدومرف و  تانایب  دنا  هتفگ  سلجم  نآ  رد  ءاملع  هچنآ  فالخرب  ترـضح  نآ  هدرک و  لاوئـس  [ 356  ] اندابع
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دنا : هتفگ  ءاملع  .تسا و  لآ )  ) دارم هدومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  لآ ؟ ریغ  ای  تسا  لآ )  ) ترتع زا  دارم  ایآ 

دمحم لآ  زا  دارم  هک  دنا : هتفگ  هضافتسا  وحن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  تسا و  نم  لآ  نم  تما  هک  هدش : لقن  هلآ  و 
یلب دـنا : هتفگ  ءاملع  تسا ؟ هحفـص 487 ] مارح [  هقدـص  دـمحم  لآ  هب  ایآ  هدومرف : اهنآ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .تسوا  تما 

مالـسلا هیلع  ماما  تسین ، مارح  هن  دـنا : هتفگ  تیمومع  رد  تسا ؟ مارح  هقدـص  روطچ  تما  هب  هدومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، مارح 
نایم قرف  نیا  هدومرف :
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زا هیآ  هدزاود  اب  سلجم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  .تسا و  تما  لآ  زا  دارم  هک  تفگ : دوش  یمن  سپ  تسا  یفاـک  لآ  تما و 
ءاملع تاملک  مالسلا و  هیلع  ماما  تانایب  نآ  عومجم  هظحالم ي  زا  هدومرف  نایب  ار  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  تلیضف  ینآرق  تایآ 

تیب و لها  دمحم و  لآ  یناعم  هب  تبسن  هک  دنا  هتشاد  رارـصا  ردقچ  هماع  ءاملع  هک  دوش  یم  مولعم  دنا  هدوب  نومأم  روضح  رد  هک 
ملق نابز و  رد  لاح  ات  هک  تسا  هلطاب  دـئاقع  تسردان و  راکفا  نامه  دـنیامن و  یـشوپ  هدرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیرذ ي 

هچنانچ هدرک  راهظا  شتاملک  رد  يدابآزوریف  ياقآ  هک  تسا  راکفا  نامه  زا  .دـنیامن  یم  يراشفاپ  اهنآ  هب  رارـصا  رد  یقاب و  اـهینس 
تغل لها  دزن  ءاعدا  نیا  اریز  دنا  صوصخلاب  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  زا  ترابع  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  دوشن  لایخ  تشذگ : شلقن 
دهاش دوخ  هب  ار  ...نوعرف  لآ  اولخدا  هیآ ي  دعب  تسا  درم  ناصاخ  ءابحا و  زا  ترابع  لآ )  ) هکلب دسانـش  یمن  ار  نآ  برع  هدوبن و 

.تسا هدروآ 

دوش عوجر  دمحم  لآ  هب  دیاب  تالضعم  رد 

دوخ تسا و  صخـش  ناصاخ  ءابحا و  زا  ترابع  تغل  رد  لآ )  ) هک دـیراد  رارقا  ناتدوخ  امـش  دوش : یم  هتفگ  يدابآزوریف  ياقآ  هب 
نیلقث زا  یکی  هللا و  باتک  اب  ربارب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دالوا  زا  هرهاط  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

لآ  ) هک دنا  هدرک  نییعت  دنراد  قافتا  زین  تارضح  نآ  هحفص 488 ] هعیش ي [  عابتا و  دوب و  دنهاوخ  مه  اب  تمایق  زور  ات  هک  دنتسه 
مالسلا و مهیلع  رشعانثا  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دالوا  زا  ناصاخ  زا  ترابع  ترتع )  ) و تیب ) لها   ) و دمحم )
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تیب لها  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  درک : ءاعدا  ناوت  یم  اهنیا  لباقم  رد  اـیآ  .دـشاب  یم  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  هرهاـط  هقیدـص ي 
یلص هللا  لوسر  دوخ  حیرصت  ایآ  دنسانش ؟ یمن  ار  ینعم  نیا  برع  تغل و  لها  اریز  دنتسین  صوصخلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
اهنآ نایعیش  قافتا  تسا و  تباث  اهنآ  تمصع  هیلقن  هیلقع و  هلدا ي  بجوم  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا 

: دیوگ يدابآزوریف  ياقآ  ات  دشاب ؟ یمن  برع  زا  تغل  لها  لاوقا  رابتعا  هزادـنا ي  هب  هدراو  تایاور  بسح  رب  اهنآ  تانایب  لاوقا و  و 
؟ دسانش یمن  ار  نآ  برع  تغل و  لها 

ریغص یشان  رعش 

ناشیا زا  دیاب  برع  یمامت  شدوخ و  يدابآزوریف  تسا  ناراوگرزب  نآ  دزن  رد  حیحـص  وحن  هب  مولع  روما و  یمامت  هک  یتروص  رد 
دمحم خیش  همالع  هچنانچ  [ 357  ] هیقف ملکتم  درم  نآ  ریغص  یشان  مالسلا : مهیلع  تیب  لها  رعاش  هتفگ  بوخ  هچ  دننک و  مولع  ذخا 

اذا باوج  هلـضعم  لک  یف  مهل  باب  ملعلل  مه  راتخملا  ونب  دیوگ : وا  هدیـصق ي  هحفـص 489 ] سیمخت [  رد  هر )  ) یفجن مسعا  یلع 
هللا لوسر  دوخ  هک  ار  هچنآ  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  باتکلا ) لزن  مهتایبأ  یف  باوصلا و  فرع  دـمحم  لآب   ) بارطـضا فالتخا و  عقو 

بیقعت ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  شیامرف  زین  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  هدومرف و  نییعت  نایب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هب ناش  بسن  هک  دوش  یم  هتفگ  ناسنا  دالوا  هب  درک  حیرصت  برعلا  ناسل  بحاص  هچنانچ  تغل  رد  لآ )  ) هک یلاح  رد  دنا و  هدومرف 

نیرهاط همئا ي  وا  یبلـص  یبسن و  دالوا  زا  ترابع  دمحم ) لآ   ) هک هدرک  نییعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  دـسرب و  يو 
هک مالسلا  مهیلع 
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برع هک  تفگ : ناوت  یم  مکحم  لیلد  نیا  لباقم  رد  ایآ  .دنا  تمصع  لها  هک  دشاب  یم  دنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دالوا  زا 
لاـثما نوـچ  مـصی » یمعی و  یئیـشلا  بـح  : » دـنا هـتفگ  میدـق  زا  درک  دـیاب  هـچ  یلو  دنـسانش -؟ یمن  ینعم  نآ  هـب  ار  دـمحم ) لآ  )
تاملک تالاکـشا  تاداریا و  بیاعم و  زا  اذـل  دـشاب و  یم  ناش  ناگتـشذگ  لاوقا  حیحـصت  يارب  ناش  مامتها  مامت  اـه  يداـبآزوریف 

رشن عبط و  ار  نآ  هک  یباتک  رد  يدابآزوریف  لثم  زا  هک  نیا  رب  رظن  دنسیونب و  دیابن  هک  ار  هچنآ  دنا  هتشون  هدیشوپ و  مشچ  ناشدوخ 
ات دـش  هداد  لوط  مالک  هب  اذـل  هدـش و  جرد  حـضاو  رایـسب  طالغا  حیحـصان و  ياـهفرح  نآ  دـنا  هداد  يو  هب  ار  نآ  تبـسن  هدرک و 

هحفص 490] .ددرگن [  نارگید  هابتشا  ثعاب  هدش و  نشور  اهفرح  نآ  یتسردان 

دمحم لآ  ینعم  رد  حیحص  هدیقع ي 

هراشا

هقیدص ي نینمؤملاریما و  زا  دنترابع : اهنآ  هک  تسنآ  دش  هتفگ  هچنانچ  دمحم ) لآ   ) ینعم هرابرد ي  هیماما  هعیش ي  هدیقع ي  اما  و 
هک مه  تاولـص  رد  و  نیعمجا ، مهیلع  هللا  مالـس  يدـه  همئا ي  زا  ماما  هن  ءادهـشلادیس و  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  هرهاـط و 

همالع .دشاب  یم  هسدقم  تاوذ  تارضح و  نآ  زا  ترابع  دیئامنن  ادج  نم  زا  ار  اهنآ  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
لهأ نم  هرهاطلا  هترتع  اندـنع  دـمحم  لآ  [ 358  ] دیوگ مالـسلا  هیلع  هیداجـس  هفیحـص ي  حرـش  رد  یندم  ناخ  یلع  دیـس  رحبتم  ي 

تافالتخا هماعلل  .مالسلا و  مهیلع  نینسحلا  همطاف و  نینمؤملاریمأب و  هر )  ) یناثلا دیهشلا  صیصختل  هجو  مالـسلا و ال  مهیلع  همـصعلا 
دیس ثدحم  همالع ي  .بلطملادبع و  مشاه و  ینب  نم  تاکزلا  هیلع  هحفص 491 ] مرح [  نم  .لیق  .هتیرشع و  لیق : هتمأ و  هلآ  لیقف :

( هر  ) يرئازج
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ضیفتسملا لقنلا  ببسب  مهتعیـش  هیلع  تعمتجا  يذلاو  مهب  دارملا  یف  نوملـسملا  فلتخا  دقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلآ  اما  و  دیوگ :
: هنماثلا دیامرف : یم  نیعبرا  باتک  رخآ  رد  هر )  ) یسلجم همالع ي  و  [ . 359  ] ریغ مالسلا ال  مهیلع  نوموصعملا  مهنا  نیموصعملا  نع 

دقرفلا هیلا  بهذ  ام  هدسافلا و  مهلیواقأ  رکذـب  مالکلا  لیطن  اولاق و ال  ام  امهیف  هماعلا  تلاق  دـق  تیبلا و  لهأ  لالا و  ینعم  قیقحت  یف 
رهظی تیبلا و  لها  اذک  مالسلا و  مهیلع  رـشعانثالا  همئالا  همطاف و  لالاب  دارملا  نا  وه  هرتاوتملا  مهرابخا  هیلع  تلد  هیمامالا و  هیجانلا 
مهفرع یف  هتاحلطـصم  هتاقالطا و  دـحا  هلعل  نودـب و  و  ص )  ) لوسرلا عم  اما  ءاـسکلا  باحـصاب  تیبلا  لـها  صاـصتخا  راـبخالا  نم 

ص)  ) هللا لوسر  هک  تسین  یکـش  دـیوگ : هدـنراگن  .مهرابخا  هیلع  تلد  هماعلا و  نم  ریثک  انرکذ  ام  یلع  انقفاو  دـق  مالـسلا و  مهیلع 
لخاد مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  هک  تسا  هیماما  نایم  رد  یعاـمجا  نینچمه  نیملـسم و  قاـفتا  هب  تسا  ریهطت  هیآ ي  لـخاد 

.تسا هدش  نایب  احورشم  دوخ  لحم  رد  هچنانچ  تسا  هفیرش  هیآ ي  نآ  دافم 

يراسنوخ ققحم  لاکشا  یناث و  دیهش  شیامرف 

هداد و مالـسلا  مهیلع  نینـسح  هرهاط و  هقیدـص ي  نینمؤملاریما و  هب  صاصتخا  هعمل  حرـش  رد  هرـس ) سدـق   ) یناـث دیهـش  ار  لآ ) )
( هر  ) يراسنوخ نیدلا  لامج  اقآ  ققحم  همالع ي  بیلغت و  باب  زا  دوش  یم  قالطا  هحفص 492 ] مالسلا [  مهیلع  همئا  یقابب  هدومرف :

لیلج ققحم  نآ  شیامرف  .تسا  لمأت  لحم  دشاب  بیلغت  باب  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  یقابب  لآ )  ) قالطا هک  هدومرف : دوخ  یشاوح  رد 
زا ات  تسین  يزاجم  ینعم  باب  زا  تسا  یقیقح  قالطا  مالـسلا  مهیلع  همئا  یقاـبب  لآ )  ) قـالطا اریز  تسا  قح  فرح  هدوب و  تسرد 

نع و  [ : 360  ] دیامرف یم  هرس  سدق  يراسناوخ  ققحم  .دشاب و  بیلغت  باب 
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هترتـع مالـسلا و  مهیلع  همئـالا  هتیب  لـها  اـقلطم و  بقعلا  بقع  بقعلا و  وـه  هیرذـلا  .هتیرذ و  دـمحم ) لآ  : ) مالـسلا هـیلع  قداـصلا 
ماما زا  هک  یتیاور  .لک  ینعمب  لک  هفدارتم  ثیداحالا  یف  هرتعلا  لهالا و  لـالاف و  ـالا  هغللا و  لـصا  بسحب  اذـه  .ءاـسکلا  باحـصا 

رب تمایق  هنماد ي  ات  دـنیوگ  ار  ناـسنا  بقع  هیرذ  تسا و  هیرذ  زا  تراـبع  ص )  ) دـمحم لآ  هک  هدومرف : لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص 
اهنآ هب  صاصتخا  دوش و  یم  قالطا  هیرذ  هب  دـمحم ص ) لآ   ) هک تسا  نیا  هب  هراشا  تیاور  دـنامن : هتفگان  یلو  تسا  لماش  دـالوا 

هک نیا  هحفـص 493 ] اما [  دنتـشاد و  ندوب  دمحم  لآ  ياعدا  سابع  ینب  هک  نیا  دننام  تسین  دمحم  لآ  زا  دارم  براقا  ریاس  دراد و 
زین ار  تیب  لها  هچنانچ  دیآ  یمنرد  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  زا  تسا  هیرذ  مومع  لماش  دهشت  رد  تاولـص و  رد  دمحم  دمحم  لآ 

تقیقح لـصا  یلو  دوـش  یم  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هـیرذ ي  دـالوا و  هـیلک  رد  لامعتـسا  هاـگ  تـسا  قـالطا  ود 
تیبلا و لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  ریهطت : هیآ ي  رد  هچناـنچ  تسا  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  رد  شلامعتـسا 

قرط هب  هرتاوتم  تایاور  هچناـنچ  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  اـبع و  لآ  زا  تراـبع  تیب  لـها  زا  دارم  .اریهطت  مکرهطی 
هک زامن  دهـشت  رد  هاوخ  تاولـص  رد  دوش و  یم  لامعتـسا  بلغا  هک  دمحم ) لآ   ) زا دارم  نینچمه  .تسا  قطان  نآ  رب  هعیـش  ینس و 

هرتع زا  ترابع  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  دوش : یم  هتفگ  هک  ص )  ) هللا لوسر  هب  نداتـسرف  تاولـص  اـی  تسا و  بجاو 
نآ رب  هفیحص  حرش  رد  هر )  ) رحبتم همالع ي  دیس  هچنانچ  تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هرهاط ي 
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ءاـسک باحـصا  زا  تراـبع  ص )  ) هللا لوسر  ترتع  هدومرف : هک  هر )  ) يراـسنوخ ققحم  شیاـمرف  .تشگ و  لـقن  هدومرف و  حیرـصت 
دوش یم  قـالطا  ناـسنا  یبلـص  دـالوا  رب  تغل  بسح  رب  ترتـع  اریز  تسین  لاکـشا  دروـم  تسا  تغل  لـصا  بسح  رب  نیا  دنتـسه و 
نیا هدش و  ینعم  ءاسک  باحـصا  هب  ترتع  زین  تایاور  رد  تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ  رب  تغل  بتک  رگید  برعلا و  ناسل  رد  هچنانچ 

دنا و هتفرگ  رارق  ءاسک  باحـصا  اهنآ  سأر  رد  نوچ  دنا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ءایـصوا  یمامت  ترتع  زا  دارم  هک  درادـن  تافانم 
یم لامعتـسا  زین  هریـشع )  ) رد هاگ  هدلو و  لجرلا و  لسن  هرتعلا )  ) هلـصا و هحفـص 494 ] يا [  هرتع ) یلا  داـع   ) لـصا ینعم  هب  رتع ) )

.دوش

برعلا ناسل  بحاص  تاملک  لقن  ترتع و  ینعم 

هللا و باتک  یفلخ  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  لاق  تباث  نب  دیز  ثیدـح  یف  دـیوگ : برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا 
دیعسوبأ مقرا و  نب  دیز  هوحن  هعفر  حیحـص و  ثیدح  اذه  قحـسا و  نب  دمحم  لاق  .ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهناف  یترتع 

هتیرذ لجرلا و  دلو  هرتعلا  .تیبلا و  لها  هرتعلا  لعجف  یتیب  لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  اهـضعب : یف  يردـخلا و 
هدـالوا و یلع و  هدـالوا و  مه  نوبرقـالا و  هتیب  لـها  هترتـع  .مالـسلااهیلع و  لوتبلا  همطاـف  دـلو  ص )  ) یبـنلا هرتـعف  هبلـص  نم  هبقع  و 

مهل نیذـلا  یبرقلاوذ  مه  هضورفملا و  هقدـصلا  هاـکزلا و  مهیلع  تمرح  نیذـلا  مه  هتیب و  لـها  هترتع  نا  [ 361  ] فورعملا روهشملا 
مولعم تسا  هدـمآ  ظافلا  نیا  نیع  هب  برعلا  ناسل  رد  هک  تسنآ  صخلم  تاراـبع  نیا  .لاـفنالا  هروس  یف  روکذـملا  سمخلا  سمخ 

ص)  ) هللا لوسر  ترتع )  ) زین تغل  لها  نایم  رد  دوش  یم 
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نیلقثلا مکیف  كراـت  ینا  رودـصلا : یعطق  رتاوتم  ثیدـح  رد  تسا و  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  لوتب  زا  ص)  ) هللا لوسر  دـالوا  زا  تراـبع 
نازیم هفک  ود  دننام  لدع و  هک  ترتع  نیا  زا  دارم  تسا  تیب  لها  زا  ترابع  ترتع  هک  هحفص 495 ] یتیب [  لها  یترتع  هللا و  باتک 

نیموصعم همئا ي  زا  ترابع  دـش  دـنهاوخن  ادـج  تمایق  زور  ات  رگیدـکی  زا  هدوب و  مه  اب  میرک  نآرق  يدـنوادخ  باتک  اـب  وزارت  و 
دنشاب و مه  اب  ادخ  باتک  اب  هک  یناسک  اریز  دنوش  یمن  ادج  ادبا  هدوب و  مه  اب  تمایق  زور  ات  ادخ  باتک  اب  هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع 
دنوش و یمن  ادج  نآرق  زا  اهنآ  اهنآ و  زا  تقو  چیه  میرک  نآرق  سپ  دنموصعم  همئا  دنـشاب و  موصعم  دیاب  اعطق  دنوشن  ادـج  نآ  زا 

تافانم تسا  هدش  ینعم  ریسفت و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا ي  زا  معاب  ترتع  رابخا  ضعب  رد  رگا  دنتـسه و  ادخ  باتک  اب  لدع 
ثیداحا رد  ترتع  لها و  لآ و  هک  هر :)  ) يراـسنوخ ققحم  شیاـمرف  .درادـن و  روکذـم  رتاوتم  فیرـش  ثیدـح  رد  ترتع  ینعم  اـب 

هاگ دنا و  مالسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  زا  ترابع  دوش  یم  هتـشاذگ  قلطم  هک  یتقو  تسا و  حیحـص  دنرگیدکی  يانعم  هب  دنفدارتم و 
.تشذگ هچنانچ  تسا  هدش  لامعتسا  معا  رد  هک  دوش  یم 

« لآ  » ینعم رد  یثیداحا  لقن  همغلا و  فشک  بحاص  مالک  لقن 

يرادقم مه  هر )  ) یسلجم همالع ي  ینالوط و  تسیمالک  لآ )  ) ینعم قیقحت  رد  ار  [ 362  ] هرس سدق  یلبرا  همغلا  فشک  بحاص  و 
نود كدـنع  هغللا  یف  لالا  هقیقح  امف  لئاق : لاـق  ناـف  دـیوگ : هحفـص 496 ] .تسا [  هدومرف  لـقن  [ 363  ] راونــالاراحب رد  ار  نآ  زا 

هغللا یف  لالا  هقیقح  لقف : دیقم ؟ ریغ  اقلطم  هانعمس  یتم  مهعیمج  یف  ماع  ما  مهنایعاب  ماوقال  صاخ  وه  له  زاجملا 
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رد تسا  بوخ  ...مهریغل  لعجی  ناب  هیف  زوجتی  دق  هصاخ و  مالـسلااهیلع  همطاف  دلو  هرتعلا  کلذـک  همالا و  رئاس  نود  هصاخ  هبارقلا 
؟ دمحم لآ  نم  .مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  هب  مدرک  ضرع  دـیوگ : ریـصبوبا  .دوش  لقن  هدـش  دراو  لآ )  ) ینعم رد  هک  یثیداح  زا  اجنیا 

نیذلا نونمؤملا  لاق : هتمأ ؟ نم  تلقف : ءابعلا  باحصا  لاق : هترتع ؟ نم  تلقف : ءایصوالا ، همئالا  لاق  هتیب ؟ لهأ  نم  تلقف : .هتیرذ  لاق :
بهذا نیذلا  هتیب  لها  هترتع  هللا و  باتک  .امهب  کسمتلاب  اورما  نیذـلا  نیلقثلاب  نوکـسمتملا  لجوزع  هللادـنع  نم  هب  ءاج  امب  اوقدـص 

هیلع ماما  دوش : هظحالم  [ . 364  ] مالـسلا مهیلع  همالا  یلع  ص )  ) هللا لوسر  دعب  ناتفیلخلا  امه  .اریهطت و  مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا 
 ] مومع هب  هک  نیا  هن  دراد  هیرذ  هب  صاـصتخا  روـظنم  دوـش و  یم  قـالطا  هاـگ  هک  هدوـمرف  ریـسفت  هیرذ  هب  ار  دـمحم ) لآ   ) مالـسلا

هیعدأ بلغا  رد  نداتسرف و  تاولص  رد  زامن و  دهشت  رد  دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  درادن  تافانم  نیا  تسا و  لماش  اهنآ  هحفص 497 ]
نیموصعم همئا ي  زا  ترابع  .دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  یهلا  دنک : یم  ضرع  هدروآ و  دـنوادخ  هاگرد  هب  عیفـش  ار  اهنآ  ناسنا  هک 

مهیلع ءابع  باحـصا  هب  طقف  ار  ترتع  و  دومرف ، ریـسفت  ءایـصوا  همئا ي  هب  ار  تیب  لها  مالـسلا  هیلع  ماما  زین  .تسا و  مالـسلا  مهیلع 
دارم زین  ریهطت  هیآ ي  رد  هک  دومرف  ینعم  تیب  لها  هب  ار  ترتع  نیلقث  ثیدح  هب  هراشا  رد  ترتع  ریسفت  رد  یلو  درک ، ینعم  مالسلا 

ثیدـح رد  ترتع  زا  دارم  هک  درادـن  تافانم  ندرک  ریـسفت  ءاـسک  باحـصا  هب  ار  ترتع  سپ  تسا ، نیموصعم  همئا ي  تیب  لـها  زا 
لآ  ) هفیرش ثیداحا  یضعب  رد  .تسا و  دارم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ءایصوا  یمامت  نیلقث 
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تسنآ يارب  نیا  دنا و  هدومرف  ریـسفت  تسا  مارح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  اهنآ  حاکن  هک  ینانآ  هیلک  هب  ار  دمحم )
رگا دنیامن و  جراخ  دمحم ) لآ   ) لومـش زا  ار  اهنآ  دنهد  رارق  دمحم ) لآ   ) فیدر رد  ار  ناشدوخ  دنتـساوخ  یم  هک  سابع  ینب  هک 

دهـشت رد  تاولـص و  رد  هک  هتفرگن  مزال  لامعتـسا  نیا  دوش  لامعتـسا  یمعا  ینعم  رد  دـمحم )  لآ   ) هک دوش  یم  هاگ  ازاجم  انایحا 
دندوب و ملاظ  دندوبن و  رتشیب  هربابج  كولم  هدـع  کی  اهنآ  زا  یعمج  هک  دـشاب  مه  سابع  ینب  لماش  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  مه  زامن 

هللادبع زا  هدرک  تیاور  رابخالا  یناعم  رد  هر )  ) قودص خیـش  .رانلا  مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا  اونکرت  و ال  دـیامرف : یم  میرک  نآرق 
، هتیب لهأ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  لوقن : اـنأ  .مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  ترـضح  هب  مدرک  ضرع  دـیوگ : هرـسیم  هحفـص 498 ] نب [ 

هللادبع [ . 365  ] هحاکن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلع  لجوزع  هللا  مرح  نم  دـمحم  لآ  اـمنا  لاـقف : دـمحم ، لآ  نحن  موق : لوقیف 
یم ءاعدا  دـنلاب و  یم  دوخ  هب  تسا  سابع  ینب  زا  هیانک  هک  یموق  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیوگ : یم  هک  یتقو  هدـید 

( دمحم لآ   ) دنشابن تاولص  لخاد  سابع  ینب  هک  دوخ  حیحـص  هدیقع ي  بسح  رب  مه  هللادبع  میتسه  دمحم  لآ  لخاد  ام  هک  دننک 
زا سابع  ینب  رب  لومـش  ءاعدا  ات  دراد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ءایـصوا  هب  صاصتخا  نوچ  تیب  لها  هدرک و  هتیب ) لهاب   ) لیدـبت ار 

هیلع ماما  و  میتسه ؟ دمحم  لآ  ام  هک  دنیوگ  یم  یموق  .میئوگ  یم  تاولص  ام  هک  یتقو  هدرک  لاوئس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دورب و  نیب 
: هدومرف تسین  هیقت  هبئاش ي  زا  یلاخ  هک  یباوج  اب  مالسلا 
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یبلـص دالوا  هب  صاصتخا  ینعی  تسا  مارح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  اهنآ  حاـکن  هک  دنتـسه  یناـسک  دـمحم ) لآ  )
زا شیامرف  نیا  ریظن  هچنانچ  دشاب  اهیسابع  ءاعدا  در  هتـساوخ  ع )  ) ماما تسا  لماش  اهنآ  مومع  هب  هک  نیا  هن  دراد  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.یلاعت هللاءاش  نا  درک  میهاوخ  لقن  تسا و  دراو  سابع  ینب  لباقم  رد  زین  ع )  ) اضر ماما 

نومأم سلجم  رد  اضر  ماما  تانایب 

زا ترضح  نآ  زا  ءاملع  هک  نآ  زا  دعب  دش  هراشا  نآ  رب  هتشذگ  رد  هک  یسلجم  نامه  دیشرلا  نومأم  سلجم  رد  ع )  ) اضر ترـضح 
ترتع ینعی  لالا » مه  : » هدومرف ع )  ) ماما تسا ؟ لآ )  ) ریغ ای  دـنا  ( لآ  ) زا ترابع  اـهنآ  اـیآ  دـنا  هدرک  لاوئـس  هحفـص 499 ] ترتع [ 

یلـص هللا  لوسر  اذهف  ءاملعلا : تلاقف  ترابع : نیا  هب  دنا  هدومن  ضرع  هدرک و  ع )  ) ماما رب  ضارتعا  ءاملع  دـعب  .تسا  لآ  زا  ترابع 
دمحم لآ  : » هعفد نکمی  يذـلا ال  ضافتـسملا  ربخلاب  نولوقی  هباحـصا  ءالؤه  و  یلآ » یتما  : » لاـق هنا  هنع  رثؤی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

قرف اذـه  لاق : ال ، اولاق : همالا ؟ یلع  مرحتف  : لاق .معن  اولاق  لالا  یلع  هقدـصلا  مرحت  له  ینوربخا  مالـسلا : هیلع  نسحلاوبا  لاقف  هتمأ .»
لآ  ) زا دارم  احیرـص  ع )  ) ماـما ...نوفرـسم  موق  متنأ  مأ  احفـص  رکذـلا  نع  متبرـضا  مکب  بهذـی  نیا  مکحی  همـالا و  لـالا و  نیب  اـم 

مومع رب  درک و  تیعبت  نآ  زا  دـیاب  تسا و  تجح  ع )  ) موصعم ماـما  شیاـمرف  تسا و  هدومرف  در  اـساسا  دـشاب  تما  مومع  دـمحم )
هللا لوسر  هک  تسا  نیلقث  زا  یکی  وا  اریز  دنشاب  داقنم  نآ  رب  دنچیپن و  رس  ع )  ) اضر ماما  شیامرف  زا  هک  تسا  بجاو  یمالـسا  تما 

هفیلخ تناما و  ار  ود  ره  (ص )
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نومأم سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .دـنا  هدرک  لقن  هعیـش  ینـس و  یعطق  رتاوت  وحن  هب  هچنانچ  تسا  هتـشاذگ  دوخ  زا  يداه  و 
ات تسا  هتخاس  نشور  ار  ترتع  دمحم و  لآ  تیب و  لها  یناعم  هدومرف و  لالدتسا  تیب  لها  تلیـضف  هب  ینآرق  تایآ  اب  هک  دیـشرلا 

نیذلا اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولصی  هحفـص 500 ] هتکئالم [  هللا و  نا  یلاعت : كرابت و  هللا  لوقف  هعباسلا  هیالا  اما  و  دـیامرف : یم  هک  نیا 
میلـستلا انفرع  دـق  هللا  لوسر  ای  لیق : هیالا  هذـه  تلزن  اـمل  هنا  مهنم  نودـناعملا  ملع  دـق  و  [ . 366  ] امیلست اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ 

کنا میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  امک  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  نولوقت : لاـقف : کـیلع ؟ هالـصلا  فیکف  کـیلع 
لهف همالا  عامجا  هیلع  الـصا و  هیف  فالخ  ام ال  اذه  نومأملا : لاق  ال ، اولاق : فالخ ؟ اذه  یف  سانلا  رـشاعم  مکنیب  لهف  .دیجم  دیمح 

سی و : » لج زع و  هللا  لوق  نع  ینوربخا  معن  مالسلا : هیلع  نسحلاوبا  لاق  367 ؟ ]  ] نآرقلا یف  اذه  نم  حضوأ  یئیش  لالا  یف  كدنع 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  سی  ءاملعلا : تلاق  سی ؟ هلوقب : ینع  نمف  [ » 368  ] میقتسم طارص  یلع  نیلسرملا  نمل  کنا  میکحلا  نآرقلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هحفص 501 ] دمحم [  لآ  ادمحم و  یطعأ  لج  زع و  هللا  ناف  ع :)  ) نسحلاوبا لاق  .دحا  هیف  کشی  مل  ملـس  هلآ و 
مهیلع ءایبنالا  یلعالا  دـحا  یلع  ملـسی  مل  لج  زع و  هللا  نا  کلذ  و  هلقع ، نم  الا  هفـصو  هنک  دـحأ  غلبی  ـال  الـضف  کـلذ  نم  ملـس  و 

: لاق .میهاربا و  یلع  مالس  لاق : .نیملاعلا و  یف  حون  یلع  مالس  یلاعت : كرابت و  لاقف  مالسلا 
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یـسوم و لآ  یلع  مالـس  لاق : .میهاربا و ال  لآ  یلع  مالـس  لقی : مل  حون و  لآ  یلع  مالـس  لقی : مل  .نوراه و  یـسوم و  یلع  مـالس 
[ . 369  ] هنایب اذه و  حرش  هوبنلا  ندعم  یف  نا  تملع  دق  نومأملا : لاقف  .دمحم  لآ  ینعی.سی  لآ  یلع  مالس  .لجوزع  لاق  و  نوراه ،

: دـیامرف یم  هک  هناحبـس  دـنوادخ  لوق  رد  هچنانچ  دوش  یم  لامعتـسا  هریـشع  ماوقا و  عابتا و  نید و  لـها  هیرذ و  رد  هاـگ  لآ )  ) یلب
تاولـص رد  هک  هتفرگن  مزال  ینعم  نیا  دیئامن  باذع  نیرتدیدش  لخاد  ار  نوعرف  عابتا  ینعی  [ 370  ] باذعلا دشأ  نوعرف  لآ  اولخدا 

هچ دمحم ) لآ   ) زا دارم  هک  ع )  ) نیرهاط همئا ي  و  ص )  ) هللا لوسر  دوخ  نییعت  دوجو  اب  دشاب  عابتا  تما و  دمحم ) لآ   ) زا دارم  مه 
نامیلـس هک  ع )  ) قداص ماما  زا  هدرک  لقن  ادنـسم  رابخالا  یناعم  رد  هرـس  سدق  قودص  خیـش  .دنا  هتخاس  نشور  ار  دارم  دـنناسک و 

هحفـص 502] لاق [ : لهالا ؟ نمف  تلق : لاق : ص )  ) دمحم هیرذ  لاق : لالا ؟ نم  كادف  تلعج  ع :)  ) هللادبع یبال  تلق ، دیوگ : یملید 
هک دش  هجوتم  دیاب  و  [ . 371  ] هتنبا الا  ینع  ام  هللا  .لاق و  باذعلا  دشا  نوعرف  لآ  اولخدأ  لجوزع : هلوق  تلقف : مالـسلا  مهیلع  همئالا 

اهزامن دهـشت  رد  تاولـص و  رد  هک  دمحم ) لآ   ) زا هن  هدرک  لاوئـس  دمحم ) لآ   ) قلطم زا  تشذگ  هک  تیاور  نیا  رد  هدننک  لاوئس 
هیآ ي رد  عقاو  نوعرف ) لآ   ) هدرک و ناـیب  ار  لآ )  ) یناـعم زا  یکی  هدومرف و  باوج  لاوئـس  قباـطم  مه  ع )  ) ماـما دوـش و  یم  هتفگ 

زا هچرگ  تسین  جراخ  هیرذ  زا  لآ )  ) هک تسنآ  مالسلا  هیلع  ماما  روظنم  .تسا و  هدومرف  ریسفت  ینعم  نآ  هب  ار  هفیرش 
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ضعب رد  یلب  .دراد  صاـصتخا  ع )  ) تراـهط تمـصع و  هیرذ ي  هب  دهـشت  تاولـص و  رد  مـه  هـیرذ  زا  هدـش  هدـیمهف  رگید  لـئالد 
دیعب .دـیآ و  یم  شلقن  تسا و  دراو  برغم  حبـص و  زامن  تابیقعت  رد  هچنانچ  هتیرذ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  تسا : دراو  تاـیاور 

( لآ  ) رد هک  هیماما  قاـفتا  تاـیاور و  رئاـس  نئارق  هب  تسا  نکمم  یلو  دـشاب  هیرذ  یماـمت  رب  تاولـص  نیا  لومـش  روظنم  هک  تسین 
: دومرف ع )  ) قداص ماما  ترـضح  .دشاب  هیرذ  مومع  لماش  هک  نیا  هن  دراد  هیرذ  هب  صاصتخا  هک  دـشاب  نآ  دارم  زین  اجنیا  رد  دـنلئاق 
: لق انقح ، انملظت  ال  اهرتبت ، ال  ع )  ) یبا هل  لاـقف  .دـمحم  یلع  لـص  مهللا  لوقی : وه  و  هحفـص 503 ] تیبلاب [  اقلعتم  الجر  یبأ  عمس 

فالخرب هدیرب  مد  تاولص  نوچ  هدومرف ، یهن  هدیرب  مد  تاولـص  زا  ار  درم  نآ  ع )  ) ماما [ . 372  ] هتیب لها  دمحم و  یلع  لص  مهللا 
رد یـسک  رگا  دـنراد و  رارـصا  لمع  نیا  رب  لاح  ات  اهنآ  ناـمز  زا  هیما  ینب  عاـبتا  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  روتـسد 

اهنآ رب  نیملاـظ  زا  هتـشاد و  اور  ملظ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  قـح  رد  دـیامنن  مـض  نآ  رب  ار  تـیب ) لـها   ) و دـمحم ) لآ   ) تاوـلص
.تسا بوسحم 

لامک لها  ضعب  زا  یمالک  یمق  ثدحم  لقن 

هیلا لؤی  نم  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لآ  نا  لامکلا  لها  ضعب  نع  و  لوقا : [ 373  ] دیوگ راحبلا  هنیفس  رد  هر )  ) یمق ثدحم 
نییروصلا هبراقا  نم  مهوذـح  اوذـحی  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هدالوأک  اینامـسج  ایروص  ـالآم  هیلا  لؤی  نم  لوـالا : نامـسق  مه  و 

مه ایناحور و  ایونعم  ص )  ) هیلا لؤی  نم  یناثلا : هیدمحملا و  هعیرشلا  یف  هقدصلا  مهیلع  مرحی  نیذلا 
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و ال لاق - نا  یلا  هراونا - هوکـشم  نم  نیـسبتقملا  نیهلأتملا  ءامکحلا  نیلماکلا و  ءایلوالا  نیخـسارلا و  ءاملعلا  نم  نویناحورلا  هدالوا 
نیرهاطلا هرتعلا  نم  نیروهـشملا  همئالا  یف  امکرون  یلع  ارون  ناک  ناتبـسنلا  تعمتجا  اذا  یلوالا و  نم  دـکآ  هیناثلا  هبـسنلا  نا  کـش 

دالوالا یلع  مرح  کلذک  هیروصلا  هقدـصلا  هحفـص 504 ] نییروصلا [  دالوالا  یلع  مرح  امک  لاـق و  مث  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 
رد هر )  ) یناود نیدلا  لالج  الم  ققحم  مالک  نیا  بحاص  .یهتنا  فراعملا  مولعلا و  یف  ریغلا  دیلقت  ینعا  هیونعملا  هقدصلا  نییونعملا 

براقا و دالوا و  تسا و  تغل  رد  لآ )  ) یناعم زا  یکی  هک  هدرک  هیلا ) لؤی  نم  لک   ) ینعم هب  ار  ( لآ  ) تسا لـکایهلا  حرـش  یـشاوح 
هدرک و باختنا  ار  یناـعم  زا  یکی  دوخ  هاوخبلد  بسح  رب  هدومن  بوسحم  لآ )  ) زا تسا  مارح  هقدـص  اـهنآ  رب  هک  یئاـهنآ  یماـمت 

باتک رد  يداـبآزوریف  مـالک  هب  هیبش  تسا و  هدومن  روصت  یناـفرع  ياـنعم  کـی  اـبیرقت  هتخاـس و  عرفتم  نآ  رب  هدومن  ءاـعدا  هچنآ 
یلع ربتلاب  بتکی  نا  بجوتسی  امم  وه  و  هدومرف : هدرک و  لقن  ار  نآ  هر )  ) یئاهب مظعا  خیش  یلو  .تشذگ  هک  تسا  رشبلا  هالصلا و 

اب هک  یتروص  رد  هدیدنسپ  ار  نآ  زیربت  هینامعن ج 1 ص 134 ط  راونا  رد  زین  هر )  ) يرئازج دیس  .قاروالا و  یلع  ربحلاب  قادحالا ال 
اهزامن دهـشت  رد  نداتـسرف و  تاولـص  رد  لآ )  ) زا روظنم  دزاس و  یمن  تسا  یقافتا  هیماما  هعیـش ي  نایم  رد  هچنآ  ربانب  لآ )  ) ینعم

خیـش و هک  تسنآ  رهاـظ  تسا و  هتفگ  دوخ  ننـست  ناـمز  رد  ار  نآ  هر )  ) یناود ققحم  اـیوگ  هدرک و  ءاـعدا  وا  هک  تسین  ینعم  نآ 
ینعم زا  امهرس  سدق  دیس 
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.تسا هدش  اهنآ  عبات  مه  هر )  ) یمق ثدحم  هچنانچ  دنا  هدرک  تلفغ  هیلا  لؤی  نم  لک  ینعم  هب  ار  لآ  وا  ندرک 

مالک نآ  رب  لاکشا 

هک ینعم  نیا  زا  ترابع  تسا  بجاو  تاولـص  اهنآ  رب  هک  اهزامن  دهـشت  رد  تاولـص و  رد  هک  دـمحم ) لآ   ) ینعم هک  دوشن  لایخ  و 
دراوم نآ  رد  دـمحم ) لآ   ) زا دارم  دـش  ناـیب  هتـشذگ  رد  هچناـنچ  دـشاب  یم  تسا  هدرک  روصت  هحفـص 505 ] هر [ )  ) یناود قـقحم 

نیا رد  هدراو  هریثک  تایاور  بسح  رب  هیماما  ام  هدـیقع ي  نیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  جـجح  نیرهاط و  ترتع  زا  تراـبع 
( لآ  ) اریز دراد  حـیجرت  لها )  ) رب لآ )  ) تاولـص رد  هتفگ : هک  تسا  یـسک  لوق  بئارغ  زا  .تسام و  نایم  رد  یعامجا  هدوب و  باـب 

دوخ هاوخب  لد  هب  ار  هعیـش  مومع  هک  تسا  هتـشادن  عالطا  هعیـش  مارم  زا  ایوگ  مالک  نیا  بحاص  دـشاب ، یم  مه  هعیـش  مومع  لـماش 
.لاحم لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز  تسا  هدرک  لایخ  تاولص  رد  لآ )  ) ظفل لومشم 

« عیفن  » نالذخ نوراه و  سلجم  هب  مظاک  ماما  ندرب  فیرشت 

دیس مروایب  ار  نآ  اجنیا  رد  تساجب  هک  هدرک  لقن  یتیاور  یلاما  باتک  رد  هرس  سدق  يدهلا  ملع  یضترم  دیس  مالسا  ءاملع  دیـس  و 
: هل لاقی  راصنا  نم  لجر  دیـشرلا  یلع  مدق  [ : 374  ] دیوگ هک  هدرک  لقن  یمشاه  نیـسح  نبا  بویا  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  ینابزرم و  زا 

رفعج نب  یـسوم  رـضح  زیزعلادبع و  نب  رمع  نبا  زیزعلادـبع  هعم  دیـشرلا و  باب  هحفـص 506 ] رـضحف [  لاق : اضیرع - ناک  و  عیفن -
دبعل عیفن  لاقف  نذالا ، هل  لجع  كانه و  ناک  نم  همظعا  مارکالا و  و  خرـشبلاب )  ) ربلاب بجاـحلا  هاـقلتف  هل  راـمح  یلع  مالـسلاامهیلع 

نم زجعا  تیأر  ام  لاق : رفعج ، نب  یـسوم  اذـه  بلاط ، یبا  لآ  خیـش  اذـه  لاق  ال ، لاق : هفرعت ؟ اـم  وأ  لاـق : خیـشلا ؟ اذـه  نم  زیزعلا :
نأ ردقی  لجرب  اذه  نولعفی  موقلا  ءالوه 
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باطخ یف  دحأ  مهل  ضرعت  املق  تیب  لها  ءالؤه  ناف  لعفت  ال  زیزعلادـبع : هل  لاقف  هنأوسال ، جرخ  نئل  اما  ریرـسلا  نع  [ 375  ] مهلیزی
هیلا ماقف  مالسلاامهیلع  هحفص 507 ] رفعج [  نب  یسوم  جرخ  و  لاق : [ 376  ] رهدلا يدم  هیلع  اهراع  یقبی  همس  باوجلاب  هومـس  الا و 
نبا هللا  بیبـح  دـمحم  نبا  اـنأف  بسنلا  دـیرت  تنک  نا  اذـه  اـی  هل : لاـقف  تنأ ؟ نم  هل : لاـق  مث  هراـمح  ماـجلب  ذـخاف  يراـصنالا  عیفن 

- مهنم تنک  نا  کیلع - نیملـسملا و  یلع  هللا  ضرف  يذـلا  وهف  دـلبلا ، دـیرت  تنک  نا  و  هللا ، لـیلخ  میهاربا  نبا  هللا  حـیبذ  لیعامـسا 
انیلا جرخأ  دـمحم ، ای  اولاق : یتح  مهل  ءافکأ  کـموق  یملـسم  یموق  وکرـشم  یـضرام  هللاوف  هرخاـفملا  دـیرت  تنک  نا  و  هیلا ، جـحلا 

مهللا هلوقب : هضورفلا  تاولـصلا  یف  انیلع  هالـصلاب  یلاعت  هللارما  نیذلا  نحنف  مسالا  تبیـصلا و  دیرت  تنک  نا  و   ) .شیرق نم  انءافکا 
هل لاقف  يزخب  فرـصنا  دـعرت و  هدـی  هنع و  یلخف  لاق : رامحلا ، نع  لـخ  [ 377 ( ] دمحم لآ  نحنف  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص 

بترتم نآ  رب  هک  يورخأ  ياهباوث  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نداتسرف  تاولص  هرابرد ي  کل ؟ لقأ  ملأ  زیزعلادبع :
ثیدـح عماوج  رد  هک  تسا  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوـخ  زا  هریثـک  تاـیاور  تسا 

رفعج دمحموبا  هیقف  لیلج  خیش  هک  ار  یتیاور  نمیت  يارب  هدش و  تیاور  هددعتم  تارابع  اب  نآ  تیفیک  هدیدرگ و  لقن  ینس  هعیش و 
هحفـص هدرک [  لقن  باتک  نآ  لوا  رد  سورعلا )  ) باتک رد  هر )  ) قودـص خیـش  داتـسأ  هللا  همحر  ير  لیزن  یمق  یلع  نب  دـمحا  نب 

[ . 378  ] مروایب [ 508

هعمج زور  رد  تاولص 

هدش تیاور  دیامرف : یم 
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یئاه تروص  رد  ار  اهزور  هتمظع  تلج  تیدحا  دنوادخ  دش  اپرب  تمایق  زور  هک  یتقو  مالسلاامهیلع : دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  ام  هب 
دشاب اهزور  نآ  ولج  دنک  یم  ثوعبم  ار  هحفـص 509 ] هعمج [  زور  دنیاهزور و  هچ  دنـسانش  یم  مدرم  ار  اهنآ  هک  دنک  یم  ثوعبم 

رد اهزور  دتسیا و  یم  تشهب  برد  رد  دوش و  یم  هداتسرف  يرادلام  رادنید و  صخش  هب  هک  لامک  لامج و  بحاص  یـسورع  دننام 
هتفگ دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هک  یناسک  یمامت  رب  دنک  یم  تعافـش  دـهد و  یم  تداهـش  دنـشاب و  هداتـسیا  نآ  رـس  تشپ 
ماما هب  .دنشاب  هتفگ  تاولـص  هعمج  زور  رد  هک  یئاهنآ  هب  دنک  یم  تعافـش  ینعی  دنک  یمن  تعافـش  صاخـشا  نآ  ریغ  رب  دنـشاب و 

زا دعب  نتفگ  تاولص  هبترم  دص  کی  دومرف : تسا ؟ لضفا  تاقوا  زا  تقو  مادک  رد  نتفگ  تاولص  دایز  دندرک : ضرع  مالسلا  هیلع 
تیاور زا  رهاظ  مهجرف  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  وگب : دومرف : میئوگب ؟ روطچ  درک  ضرع  یـصخش  .رـصع  زامن 

هعمج اـهزور و  ندـش  ثوـعبم  هک  دـنامن : هتفگاـن  .دوـش و  هتفگ  تاولـص  تیفیک  نآ  هب  هعمج  زور  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  هک  تسنآ 
تاکرح هکلب  تاداقتعا و  لاعفا و  لامعا و  هچنانچ  یلاعت  دنوادخ  رب  تشگرب  زور  زیخاتسر و  زور  رد  تساهزور  مسجت  زا  ترابع 

گرم زا  سپ  ناسنا  اب  دننک و  یم  ادیپ  مسجت  اهنآ  بلغا  لقاال  يرشب و  تایثیح  نوئش و  یمامت  تافـص و  فاصوا و  تانکـس و  و 
نایب شلحم  رد  دراد و  تلالد  نآ  رب  تنس  باتک و  زا  رایـسب  هلدا ي  دوب و  دنهاوخ  بحاصم  ناسنا  اب  زین  تمایق  زور  هدوب و  هارمه 

.تسا هدش  تباث  و 

تاولص رب  لآ »  » مض تهج 

زا
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اذل دوش و  همیمض  دیاب  تاولص  رب  هدرکن و  ادج  نآ  هحفص 510 ] زا [  ار  لآ )  ) دیاب تاولص  رد  هک  دش  نشور  تفای  شراگن  هچنآ 
زا مدرم  هنسلا ي  هاوفا و  رد  هک  تسیتارابع  نامه  داتـسرف  تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  نآ  اب  دیاب  هک  یترابع  نیرتهب 
دنک یم  تیافک  ترابع  نا  کش  نودب  تسا و  روهشم  لومعم و  اهزامن  دهـشت  رد  کچوک و  گرزب و  لهاج و  ملاع و  زا  نایعیش 
ارارک هچنانچ  اهزامن  دهـشت  رد  نتفگ و  تاولـص  رد  لآ )  ) زا دارم  و  دـمحم .» لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  : » زا تسا  تراـبع  هک 

مالسلاامهیلع و ءارهز  لوتب  همطاف ي  هرهاط  هقیدص ي  نینمؤملاریما و  زا  ترابع  هیرشعانثا  هیماما  هعیـش ي  ام  دزن  رد  تفای  شراگن 
اب نداتـسرف  تاولـص  اـهنآ  رب  زاـمن  رد  هک  دنتـسه  ناراوـگرزب  نآ  دنـشاب و  یم  مهیلع  هللا  تاولـص  رگید  نیموـصعم  همئا ي  هدزاـی 

مامضنا تهج  تمکح و  .دش و  دهاوخ  لطاب  زامن  دوشن  هتفگ  رگا  تسا و  بجاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  ناشدج 
نآ يارب  یهجو  ود  اجنیا  رد  تسیچ ؟ هدرک  نایب  ار  نآ  مض  هدومرف و  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  هک  لآ ) )
هجو ود  ره  هدش و  لقن  هیلع  هللا  همحر  یلوغم  هدنبادخ ) هاش   ) روهشم وتیاجلوا  دمحم  ناطلس  لداع  عرشتم  ناطلـس  روربم  موحرم  زا 

: دراگن یم  ار  رطس  دنچ  نیا  البق  یلو  دراد  زین  رگید  یتاهج  دوش و  یم  ءافتکا  اهنآ  لقن  هب  تسا  فیطل  رایسب 

یمالسا دالب  رب  لوغم  موجه 

نایاپ یب  يونعم  يدام و  تاراسخ  ناوارف و  تامدص  دندروآ  موجه  نک  ناینب  لیس  دننام  یمالسا  دالب  مومع  هب  هک  لوغم  هفئاط ي 
هکلب هحفص 511 ] دنتخاس [  دراو 
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جارات شوخ و  تسد  هتفر و  امغی  هب  یمالسا  هسیفن ي  بتک  دندش و  هفلتخم  تاهج  زا  نیملسم  تفرـشیپ  زا  يریگولج  ثعاب  هدمع 
اب ناریو و  یمالسا  دالب  هدش و  دوبان  هتسجرب  لاجر  هتفر و  نیب  زا  اه  هناخباتک  .تشگ و  لوغم  نادان  نازابرس  لهاج و  شترآ  دارفا 
هک هتـشگ  ناناملـسم  رـسدوخ  درـسنوخ و  نرادمامز  راتفر  هیور و  رهاظ  بسح  رب  نایرج  نآ  ثعاب  هدمع  دـیدرگ و  ناسکی  كاخ 

البق مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یمالـسا  دالب  رب  ار  لوغم  موجه  .درادن  يرمث  ینورد  تارثأت  ینوخلد و  زا  ریغ  دوش  هداد  حرـش  رگا 
لوغم و دارفا  زا  هک  تسنآ : تفرگ  رظن  دم  رد  دـیاب  هچنآ  یلو  .تسا  روهـشم  ترـضح  نآ  رابرهگ  تاملک  هچنانچ  تسا  هداد  ربخ 

داژن نآ  زا  مالسا  ار  یصاخشا  هرخالاب  یمالسا  قیاقح  هب  اهنآ  ندرب  یپ  اهناملسم و  اب  ترـشاعم  رثا  رد  اهنآ  راوخنوخ  نارادمامز  زا 
مالـسا و ناگدـننک  جـیورت  ناوریپ و  زا  مالـسا و  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هک  داد  هعماج  هب  لیوحت  هدروآ و  نوریب  هدرک و  هیفـصت 

لقاع زا  هک  دندمآ  دوجو  هب  هدنبادخ  ناطلـس  روهـشم  دمحم  وتیاجلوا  شردارب  ناخ و  نازاغ  دومحم  ناطلـس  دـننام  دـندش و  نآرق 
ردارب ود  نیا  دننام  دنا  هدرک  تنطلس  ناریا  رد  هک  لوغم  نیطالس  نایم  رد  .دنتشگ و  مالسا  نیطالس  نیرت  لضاف  نیرتاناد و  نیرت و 

ینادابآ هب  ردارب  ود  نیا  نآ  لباقم  رد  یلو  دندیشوک  یمالسا  دالب  رئاس  ناریا و  یناریو  هب  ناش  نادناخ  تسا  هدیدن  راگزور  مشچ 
.دنتشاذگ یقرت  هب  ور  تهج  ره  زا  دنتشامگ و  تمه  اهیناریو  هحفص 512 ] میمرت [  و 

ناخ نازاغ  قح  رد  یئاهب  خیش  شیامرف 

مهیلع تیب  لها  هب  تبحم  رد  نازاغ  ناطلس  دیوگ : [ 379  ] دصاقملا حیضوت  هلاسر ي  رد  هرس  سدق  یلماع  یئاهب  خیـش  مظعا  خیش 
فورعم مالسلا 
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نارگید يو و  نایرکشل  زا  وا  ندروآ  مالسا  اب  دیمان و  دومحم  ار  دوخ  دش و  فرـشم  مالـسا  فرـش  هب  نابعـش  هام  مراهچ  رد  دوب و 
مالـسا ياملع  رب  دوب و  يرجه  راهچ  ودون  ودص  شـش  خیرات  رد  هعقاو  نیا  دندش و  فرـشم  مالـسا  هب  سک  رازه  دـص  کی  بیرق 

شراهظا زا  نکمتم  یلو  تشاد  عیـشت  رب  یمامت  لیم  دـنتخاس و  ناریو  ار  اه  هناـخ  تب  اـه و  هدکـشتآ  درک  رما  درک و  ناوارف  ماـعنا 
.تشذگرد ترجه  هس  ودصتفه  لاس  لاوش  هام  مهدزای  هناهرب و  هللارانا  دومن  عیشت  راهظا  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  شردارب  اما  دشن 

رد بلصتم  و  كرابم ) ناطلـس   ) وتیاجلوا ینعم  تفای و  تافو  یگلاس  نس 36  رد  لاس 716  رد  هدنبادخ  وتیاجلوا  دمحم  ناطلـس  و 
هجاوخ هعیـش ، ءاـملع  زا  رگید  هحور و  هللا  سدـق  نیدـلاو  قحلا  لاـمج  همـالع  لـثم  تشاد  یم  مظعم  ار  هعیـش  ءاـملع  دوب و  عیـشت 

حیحصت هب  يرمق  يرجه  لاس 1358  رد  هتـشون و  نازاغ  دومحم  تالاح  خیرات  رد  ار  ینازاغ  كرابم  خـیرات  هللا  لضف  نیدلادیـشر 
هحفص 513] .تسا [  هدش  عبط  ناتسلگنا  رد  نای ) لراک  )

خیاشم تاضق و  هب  نازاغ  باطخ  هدنبادخ و  ناطلس 

هک دـیوگ : ار  يوقت  ملع و  لها  داهز و  خـیاشم و  تاضق و  ناخ  نازاغ  ندرک  تحیـصن  رد  مهد  تیاکح  نمـض  رد  دیـشر  هجاوخ 
نانخس نیا  دیوگ : هدنراگن  [ . 380 ( ] دـینک مالعا  هیبنت و  ارم  منک  لقع  عرـش و  فالخ  يزیچ  نم  رگا  و  : ) هتفگ یم  اهنآ  هب  نازاـغ 
هدروآ نامیا  مالسا و  تقیقح  يور  زا  نازاغ  نوچ  تسنآ  زا  یئزج  رثا  مالسا و  رد  تموکح  هیور ي  زا  يرـصتخم  هنومن ي  نازاغ 

يرگ هلیح  فرح و  درجم  هک  تسا  مولعم  يو  یلمع  راثآ  زا  تسا و  هدنار  نابز  هب  ار  نانخس  نآ  اذل  دوب و 
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مهیلع تیب  لها  همئا ي  مان  هب  هبطخ  هکـس و  هدیـشوک و  هیماـما  هعیـش ي  بهذـم  جـیورت  رد  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  .تسا  هدوبن 
ثحب و سیردـت و  يارب  هک  ار  هرایـس  هسردـم ي  دوب و  يو  بحاصم  رـضح  رفـس و  رد  هرـس  سدـق  همالع  هللااـهیآ  درک و  مالـسلا 
دش و یم  بصن  دوب  صوصخم  ياه  همیخ  رب  لمتـشم  هک  هسردـم  نآ  اهرفـس  رد  هداد  بیترت  شنادرگاش  اب  هر )  ) همالع هعلاطم ي 

هللااهیآ هیور ي  .دـندیزرو  یم  لاغتـشا  اهباتک  خاسنتـسا  هب  یتح  هعلاطم و  هب  ثحب  سرد و  زا  سپ  اـهنآ  رد  درگاـش  رفن  دـص  کـی 
هدـننک و تحایـس  هلاـحر و  هطوطب  نبا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هحفـص 514 ] بهذـم [  جـیورت  هدـنبادخ و  ناطلـس  اب  هر )  ) همالع
هتخاس و ریطاسا  زا  یناتساد  هتفاب و  دوخ  زا  یئاهغورد  شفورعم  هلحر ي  باتک  رد  اذل  هدرک و  تحاران  رایسب  ار  روهـشم  درگناهج 

نبا رادخاش  ياهغورد  زا  هک  دش  وریپ  ار  ننـست  لها  بهذم  تشگرب و  ضفر )  ) عیـشت بهذم  زا  هرخالاب  هدربمان  ناطلـس  هک  هتفگ 
ه ق ( 716  ) لاس رد  هک  شرمع  رخآ  لاس  اـت  دوب و  هعیـش  بهذـم  رد  شیوخ  رمع  رخآ  اـت  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  .تسا  هطوطب 
رد يدایز  رادقم  اه  هکس  نآ  زا  بناج  نیا  دوخ  تسا و  هدز  مالسلا  مهیلع  رشعانثا  همئا ي  یمان  مان  هب  هکس  هتسبرب  ناهج  زا  تخر 

.مدناوخ ار  اهنآ  خیرات  طوطخ و  مدید و  زیربت  رد  روهشم  راجت  زا  یکیدزن 

لاله نبا  خیرات  زا  لقن 

مجع برع و  دـندش و  داقنم  عیطم و  ناشیا  يارما  ملید و  لبج و  لئابق  تمامت  وا  تلود  مایا  رد  هک  هدـش  لقن  لـاله  نبا  خـیرات  زا 
ریخ و باوبا  عالق و  اهرهش و  زا  ناهج  رد  ار  وا  دنتسب و  نایم  رب  نآ  تعواطم  رمک 
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یئانـشآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ  اب  يدوب و  تسود  رایـسب  ار  تاداس  تسا و  رایـسب  یلاع  ترامع  سرادم و  دـجاسم و 
عناوم يرادناهج و  لغاوش  اب  تاقوا  ترشیب  دومرف و  ناشیا  مان  هب  هکس  هبطخ و  دومن و  رایتخا  ناشیا  بهذم  هچنانچ  يدوب  شمامت 

دوخ زا  يدیسرپ و  لکشم  کین  لئاسم  یتشاد و  ءاحلص  ءاملع و  اب  تبحـص  هتـسویپ  يدوب و  لوغـشم  یملع  تاثحابم  هب  يرایرهش 
هحفص 515] .يدرک [  ضرع  ءاملع  رب  يدمآ  رطاخ  رد  ار  وا  هچنآ  يدرک و  بوخ  ياهرکف  کین 

تاولص رب  لآ  مض  رد  هدنبادخ  ناطلس  زا  هجو  ود  نایب 

دیسرپ ناطلس  دناریم  تاملک  تاولص  تلیـضف  رد  ظعاو  دوب  هتـسشن  ظعو  سلجم  رد  [ 381  ] هیناطلـس عماج  رد  يزور  هلمج  نآ  زا 
یم دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  ءایبنا  متخ  رب  تاولص  رد  دننک و  یمن  رکذ  تاولص  رد  ار  وا  لآ  ءایبنا  زا  کی  ره  اب  ارچ  هک 

هب زیچ  ود  هلأسم  نیا  باوج  رد  ارم  هک  دومرف : ناطلـس  دـنامورف ، باوج  رد  ظعاو  دنتـسرف ؟ یمن  تاولـص  لآ )  ) رکذ یب  دـنیوگ و 
نوـچ هک  نآ  لوا : هجو  .مشکب  تمارغ  ـالا  مناتـسب و  فاـصنا  امـش  زا  دـشاب  هدیدنـسپ  رگا  هک  مـنک  ضرع  امـش  رب  هدیـسر  رطاـخ 

ار ناشیا  یسک  دنشاب  زین  رگا  دش و  عطقنم  ناشیا  لسن  هک  تخادنا  وا  نانمشد  رب  ار  تیرتبا  یلاعت  دزیا  دندناوخ  رتبا  ار  وا  نانمـشد 
لاقتنا لدبت و  لاوز و  خسن و  ضرعم  رد  نوچ  مدقت  ام  لسر  کلم  ءایبنا و  نایدا  هک  نآ  مود : هجو  .دنکن  رکذ  دربن و  مان  دسانشن و 

هک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  فالخ  هب  دوبن  مزال  هریغ  ثراو و  رب  هحفص 516 ] ماودلا [  یلع  نآ  ماکحا  ءاضما  دندوب 
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زا نآ  ماکحا  ذـخا  هک  تسا  مزال  وا  ناعباتم  رب  ددـنب و  یمن  تروص  نآ  رد  رییغت  نارود  بلقت  لود و  رییغت  هب  تمایق  نماد  ات  نوچ 
ناظفاح هک  دوش  مولعم  ار  تما  ات  دش  نورقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  وا  رکذ  هب  ناشیا  رکذ  تاولص  رد  مرجال  دننک  وا  نادنزرف 

يالـضف دـش  غراـف  باوج  ریرقت  زا  نوچ  ناطلـس  .دـنناد  ضئارف  هلمج ي  زا  ار  ناـشیا  تمرح  تعباـتم و  دـنناشیا و  يدـمحم  عرش 
هک هر )  ) هدنبادخ ناطلـس  تاملک  زا  [ . 382  ] دـندومن بجعت  وا  ریرقت  تیارد و  نسح  زا  دـندوشگ و  انث  نیـسحت و  هب  نابز  سلجم 
زا ترابع  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هدومرف  ریرقت  تاولص  رد  لآ )  ) ینعم رد  ار  هعیش  هدیقع ي  هک  تسا  نشور  هدرک  نایب  مود  هجو  رد 

دهـشت تاولـص و  رد  لآ )  ) یناعم ریاس  تفر و  تراشا  بلطم  نیا  هب  ررکم  هچناـنچ  دـنا  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  ترتع 
نم اوسیل  موصعملا  ریغ  هرتعلا  وا  هرتعلا  ریغف  مالـسلا  مهیلع  نوموصعملا  هترتع  یبنلا  لآ  هدش : هتفگ  بوخ  هچ  .تسین و  دارم  اهزامن 

هچنانچ تسا  هعیش  هیور ي  زا  جراخ  دنک  لمح  رگید  یناعم  رب  دزرو و  دانع  یـسک  رگا  و  هحفص 517 ] .هلآ [  هیلع و  هللا  یلص  هلآ 
.دننک یم  تجاجل  يور  زا  اهینس 

نآ تحص  مدع  ریهطت و  هیآ ي  رد  یبرع  نیدلا  یحم  ياعدا 

دیری امنا  هفیرش ي : هیآ ي  هک  هتفگ : یبرع  نیدلا  یحم  ناش  یفوص  فراع و  گرزب  هک  تسا  اهنآ  روآ  بجعت  بلاطم  زا  هچنانچ 
تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هـیرذ ي  عـیمج  لـماش  [ . 383  ] اریهطت مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مـکنع  بهذـیل  هللا 

هدرک كاپ  دنناشیا  سپ  نارفغ  زا  هیآ  نیا  مکح  رد  تمایق  زور  ات  مالسلااهیلع  همطاف  دالوا  عیمج  دنلخاد 
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هقیدـص ي دالوا  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  شدارم  هک  نیا  رگم  [ 384  ] تسا هداد  شراگن  هک  شمالک  رخآ  ات  ناـهانگ  زا  هدـش 
یم هدافتسا  تیب  لها  تمصع  هفیرش  هیآ ي  زا  اریز  تسین  تسرد  شمارم  هدوبن و  حیحـص  شمالک  الا  دشاب و  مالـسلااهیلع  هرهاط 

مهیلع ابع  لآ  نت  جـنپ  زا  تراـبع  ریهطت  هیآ ي  رد  تیب  لـها  هدـش  لـقن  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک  هرتاوتم  ثیداـحا  هب  رظن  دوش و 
هب هک  دوش  یم  روطچ  سپ  دوش  لماش  اهنآ  زا  ریغب  هیآ  هک  درادـن  ناکما  عاـمجالاب و  دـنلخاد  زین  ع )  ) همئا یقاـب  دنتـسه و  مالـسلا 

هحفص باتک [  زا  هنقتم  لئالد  فالخرب  كردم و  یب  راوگان  بلاطم  اهفرح و  هنوگنیا  دشاب ؟ هدوب  لماش  تمایق  زور  ات  هیرذ  عیمج 
.تسا هدش  لقن  دایز  یبرع  نیدلا  یحم  خیش  زا  تنس  و  [ 518

تاولص زا  روظنم  ینعم و 

هراشا

ایند و رد  هدئاف  هچ  و  تسیچ ؟ ندرک  نآ  هب  مضنم  ار  وا  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  نتفگ  تاولص  زا  روظنم  ایآ 
روظنم دش  هراشا  البق  هچنانچ  ایند  رد  اما  دوش : یم  هتفگ  لاوئس  نیا  خساپ  رد  دراد ؟ شا  تیب  لها  ترضح و  نآ  هب  تبـسن  ترخآ 
یسایس نارادمامز  يویند و  نیدئاق  بهذم و  ینید و  نایاوشیپ  زا  يدحا  رب  لاح  ات  هک  تسا  یمالـسا  تمظعاب  راعـش  ندرک  یلمع 

اب صوصخم و  نابز  اب  ءاعد  ءانث و  رب  دایرف  ادـص و  تیمومع  رد  دـنروایب  نابز  هب  شعابتا  ار  وا  مان  تقو  ره  هک  هدـشن  بیـصن  اـیند 
یمان مان  دننک و  مامتها  یبهذم  راعش  نآ  هب  رتدنلب  يادص  اب  دنناوتب  ردق  ره  دوش و  زادنا  نینط  هدش و  دنلب  نامسآ  هب  یـصاخ  نحل 

یناگدنز مایا  رد  دنراد و  هاگن  هدنز  ار  وا 
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یفطـصم دمحم  تانئاک  فرـشا  ءایبنا و  متاخ  ترـضح  رب  رگم  ناشتافو  زا  دعب  دـسر  هچ  ات  هدادـن  خر  راک  نیا  اهنآ  تایح  لاح  و 
: هدومرف هک  تسا  سدقا  دوجو  نآ  هب  تبـسن  میحر  دنوادخ  صاخ  فطل  میرک و  نآرق  هدعو ي  نیا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 519] [ . ] 385  ] كرکذ کل  انعفر  و 

ناذا رد  تیالو  هب  تداهش 

مه اب  شکرابم  مسا  هب  حیرصت  اب  يو  تلاسر  هب  تداهش  اب  يدنوادخ  دیحوت  هب  تداهـش  زا  دعب  ار  وا  كرابم  مسا  ناذا  رد  هچنانچ 
تلاـسر هب  تداهـش  يدـنوادخ و  دـیحوت  هب  تداهـش  هک  اـج  ره  تسا  رتهب  .تسا و  هدومرف  مـالعا  هتخاـس و  نورقم  مه  رـس  تشپ 

نینمؤملاریما تماما  تیالو و  هب  تداهش  اهنآ  ریغ  رد  ای  دشاب  هماقا  ناذا و  رد  هاوخ  دوش  رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
دیآ یم  شیپ  يدراوم  تسا و  بحتـسم  دوخ  سفن  دح  رد  لمع  نیا  دوش و  رکذ  نیتداهـش  لیمکت  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  (ع )

تراما تیالو و  هب  تداهش  هک  دوش  یم  مزلم  فلکم  هک  دهد  یم  خر  هدش و  ضراع  هیوناث  نیوانع  دسر و  یم  بوجو  دح  هب  هک 
ءزج لوصف و  زا  هماقا  ناذا و  رد  تیالو  هب  تداهـش  هچ  رگ  دـیوگب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  نیملـسم  تماما  نینمؤم و 

هدئاف تیالو  هب  تداهش  نودب  اهنآ  تسا و  نیتداهـش  هدننک ي  لیمکت  هک  نیا  يارب  یلو  دوش  لطاب  دشن  هتفگ  رگا  هک  تسین  اهنآ 
یعنام هنوگچیه  دوش و  یم  هتفگ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تراما  تیالو و  هب  تداهـش  تسین  لوبق  نآ  نودب  فلکم  لامعا  هتـشادن و 

هب دوش  عوجر  هلأسم  نیا  رد  .دراد و  یعرش  ناحجر  درادن و 
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میکح یئابطابط  داتـسالا  اندیـس  هورعلا  کسمتـسم  فجن و  ط  هر )  ) ءاطغلا فشاک  داتـسالا  انخیـش  فیلأت  یقثولاـهورع  هیـشاح ي 
مرقم قازرلادـبع  دیـس  اقآ  همالع  هک  یلقتـسم  هلاسر ي  دـننام  هدـش  فیلأت  هلأسم  نیا  رد  هک  یلقتـسم  ياه  هلاسر  امهرـس و  سدـق 

يونعم ناهج  ترخآ و  ملاع  هب  تبـسن  تاولـص  هدئاف ي  اما  و  هحفـص 520 ] .تسا [  هدـش  عبط  فجن  رد  هدرک و  فیلأت  هللا  همحر 
هراب نآ  رد  مالـسا  ناگرزب  تاملک  ءاملع و  لاوقا  مهیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  نآ  نیرهاط  دالوا  ءایبنا و  متاـخ  قح  رد  نآ  ینطاـب 

.تسا فلتخم 

هیهبلا هضورلا  رد  یناث  دیهش  شیامرف 

اهلصا امیلست  اوملس  هیلع و  اولص  یلاعت : هلوق  یف  اهب  رومأملا  هالصلا  هدومرف : هیهبلا » هضورلا   » رد هرس  سدق  یناث  دیهـش  ینابر  ملاع 
نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبن  یطعا  دق  یلاعت  هللا  نال  یلصملا  یلا  دئاع  اهب  لاوئـسلا  هیاغ  همحرلا و  یف  زاجم  یلاعت  هنم  اهنکل  ءاعدلا 

ینابر ملاع  نآ  شیامرف  لصاح  .رایخالا  ءاملعلا  هب  حرـص  رابخالا و  هب  تقطن  امک  لصم  هالـص  هیف  رثؤی  ام ال  هیدل  یفلزلا  هلزنملا و 
يدـبعت رما  کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  نتفگ  تاولـص  هک  تسنآ : یناـمثع  ناطلـس  ملظ  زا  قح  هار  رد  دیهـش  و 

رب یجایتحا  ص )  ) هللا لوسر  ددرگ و  یمرب  نیفلکم  دوخ  هب  نآ  باوث  دوش و  اعد  نآ  اب  هک  هصوصخم  تروص  اب  هدـش  عضو  تسا 
: هتفگ یـضعب  .دـشخب و  یمن  رثا  يو  برقت  رد  نداتـسرف  تاولـص  هک  هدومرف  تیاـنع  یبرقت  تلزنم و  وا  رب  ادـخ  نوـچ  درادـن  نآ 

اذل دراد و  قوفت  هتشاد و  يرترب  هیهلا  تاضویف  لوبق  هب  فلس  ص )  ) ءایبنا زا  ءایبنا  متاخ  درادن و  يدح  يدنوادخ  يایاطع  تاجرد 
لانت هجرد ال  یندعو  دق  یبر  نا  هدومرف : یم 
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دشاب و هتشاد  ریثأت  تسا  نکمم  سدقم  دوجو  نآ  رب  نداتسرف  تاولص  سپ  درک  یم  اعد  بلط  نینمؤم  ءاحلـص  زا  یتما و  ءاعدب  الا 
دوجو نآ  رب  تاولص  ره  هک  دراد  عنام  هچ  تسا  یهانتمریغ  يدنوادخ  هاگشیپ  هب  هحفص 521 ] يونعم [  برقت  یهلا و  برق  بتارم 

.ددرگ یلوا  هبترم ي  نآ  زا  رتالاب  رگید  هبترم ي  هب  هبترم ي  زا  تاجرد  هب  نتفر  الاب  ثعاب  سدقا 

هللا لوسر  قح  رد  تاولص  هدئاف ي  رد  رگید  هوجو 

هب هک  تسا  سدـقم  دوجو  نآ  دوخ  لامعا  هلمج ي  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يارب  ام  ندرک  اـعد  هتفگ : یـضعب  و 
ار ام  هک  هدـش  ثعاب  ص )  ) ءایبنا متاخ  سدـقا  دوجو  نوچ  دوش  یم  لصاح  يو  هب  تاجرد  يرترب  برق و  یتدایز  لامعا  نآ  ببس 
نآ تادابع  لامعا و  هلمج ي  زا  وا  رب  نتفگ  تاولص  میا و  هتسناد  ار  وا  رب  تاولـص  میا و  هتخانـش  ار  وا  ام  هداد و  تاجن  تکاله  زا 

ام الا  سیل  : » ناسنا يارب  نوچ  نامیا  رد  وا  ندش  لخاد  ببس  هب  شرگید  نمؤم  ردارب  قح  رد  نمؤم  ندرک  اعد  لثم  تسا  ترـضح 
تعافـش هجرد ي  سدقا  دوجو  نآ  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  ثعاب  ص )  ) ءایبنا متاخ  رب  ام  نتفگ  تاولـص  هک  هتفگ : یـضعب  و  یعس »

و میئوگ : یم  مینک و  یم  اعد  هچنانچ  تسا  سدقم  دوجو  نآ  قح  رد  هجرد ي  یتدایز  عوضوم  نیا  دوش و  لصاح  ام  دوخ  قح  رد 
تطاسو عاطقنا  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  ربمغیپ و  رب  تسا  ءاعد  تاولـص  هک  هتفگ : یـضعب  خـلا و  ....هتما  یف  هتعافـش  لبقت 

هحفص .املع [  یندز  بر  هدومرف : یم  هچنانچ  میقتسملا  طارصلا  اندها  میئوگ : یم  هک  نیا  دننام  دوشن  ترضح  نآ  زا  هیلک  تمحر 
ءاعد تاولص  هک  هتفگ : یضعب  و  [ 522
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مهیلع تارـضح  نآ  رب  تمعن  یتدایز  ثعاب  اهام  تاجرد  نتفر  الاب  اـم و  هب  اـهتمعن  یتداـیز  اریز  اـم  ياـهتمعن  یتداـیز  يارب  تسا 
هب تافـص  باب  هک  تسنآ  رب  یتدایز  هدوب و  تخرد  تنیز  ثعاب  هک  اهنآ  توارط  تخرد و  ياـهگرب  خاـش و  دـننام  تسا  مالـسلا 

.دشاب قلعتم  لاح 

مالسالا خیش  موحرم  مظعالا  انمع  تاقیقحت 

رد ءاعدلا » لئاسم   » هلاسر ي رد  ار  هرـس  سدق  يزیربت  یئابطابط  [ 386  ] مالسالا خیـش  دومحم  ازریم  جاح  ریبک  دهتجم  مظعالا  انمع 
تسین و هدئاف  زا  یلاخ  اجنیا  رد  باوج  لاوئس و  نآ  لقن  تسا و  قیقد  یلاع و  قیقحت  هدننک  لاوئس  صخـش  موس  لاوئـس  زا  باوج 

لضاف لیلج  دیس  ملق  هب  هک  هفیرش  هلاسر ي  نآ  همجرت ي  زا  ار  نآ  یـسراف  هب  همجرت  تسا  یبرع  هب  باوج  لاوئـس و  ود  ره  نوچ 
هلاسر  ) اب تسا  یبرع  هب  هک  ءاعدلا ) لئاسم   ) هلاسر ي لصا  مروایب و  اجنیا  رد  هدش  همجرت  ینیسح  لضفلاوبا  دیس  جاح  ياقآ  مظعم 

همجرت ي هدـش و  عبط  نارهت  رد  .ه ق  ( 1302  ) لاس رد  کچوک  عطق  هب  مه  اب  موحرم  نآ  فیلأت  زا  ءادـبلاب ) لوقلا  ءادـبلا  ءادـبا  ي 
هحفـص 523] تسا [ : نیا  باوج  لاوئـس و  نآ  همجرت ي  هدـیدرگ و  پاـچ  مق  رد  ق  ( 1368  ) لاس رد  یـسراف  هب  ءاعدلا ) لئاسم  )

هچنآ ءاطعا  ببـس  هب  ای  دیامرف  یم  تباجا  هلاحمال  ار  ناگدننکاعد  ياعد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  يدـیمهف  یتخانـش و  موس : شـسرپ 
هجرد ي تعفر  يارب  تما  ياعد  تباجا  ایآ  سپ  .تسا  هدرک  لاوئـس  هک  ار  نآ  هچنآ  ضوع  ءاـطعا  هطـساو ي  هب  اـی  هدومن  لاوئس 
هک نیا  ای  و  درب ؟) یم  الاب  هداد و  ءاقترا  ار  اهنآ  تاجرد  ینعی   ) دوش یم  اطع  شا  نیع  اهنیا  دننام  مالـسلا و  مهیلع  همئا ي  ربمغیپ و 

رد ینعی   ) دیامرف یم  تمحرم  ار  نآ  ضوع 
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اهنآ بتارم  یتدایز  بجوم  اهنآ  يارب  تما  ياعد  ایآ  رگید  ترابع  هب  و  دیامرف ؟) یم  اطع  تما  دوخ  يارب  يورخا  باوث  نآ  لباقم 
هدش هداد  تبسن  اهنآ  ریغ  نیملکتم و  زا  یتعامج  هب  خساپ : ددرگ ؟ یمرب  تما  دوخ  يارب  تما  ياعد  هدئاف ي  هکلب  هن ؟ ای  دشاب  یم 
برق هجرد و  يدنلب  زا  تسا  هدش  اطع  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  ربمغیپ و  رب  دنا ، هتفگ  دـنا و  هدومن  رایتخا  ار  مود  قش  هک  تسا 

اهنآ يارب  تما  ياعد  هدـئاف ي  درادـن و  يریثأت  نآ  رد  هدـننکاعد  ياـعد  رگید  هک  هزادـنا ي  هب  لـضف  تمظع  یگرزب و  تلزنم و 
یلص ادخ  لوسر  زا  هچنانچ  دنیامن  یم  باوث  هدافتسا ي  هدیدرگ و  برقم  اهنیا  هطـساو ي  هب  هک  دشاب  یم  ناشدوخ  سفن  هب  عجار 

نم يارب  دتسرفب  تمحر  هک  ره  ینعی  ارـشع ) هیلع  هللا  یلـص  هدحاو  یلع  یلـص  نم  : ) دومرف هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا يریثـک  عمج  هک  ناـنچ  بلطم  قـیقحت  نکلو  هحفـص 524 ] .هبترم [  هد  وا  يارب  دتـسرف  یم  تمحر  ملاـع  دـنوادخ  هـبترم  کـی 
هب دودحم  یهلا  يامعن  هک  نیا  تهج  هب  دشاب  یم  اهنآ  جرادم  بتارم و  یتدایز  ثعاب  تما  ياعد  هک  تسا : نیا  دنا  هتفگ  نیققحم 

مالـس اهنآ  ندوب  دومن و  ءاصحا  ناوتن  ار  یلاعت  دنوادخ  تالـضفت  جرادم  تسین و  روصتم  نآ  يارب  یئاهتنا  نایاپ و  هدوبن و  يدـح 
دایدزا بابـسا  زا  تما  ياعد  ندوب  دـیآ و  یمن  روصت  هب  بتارم  داـیدزا  هب  دنـشاب  جاـتحم  ریغ  زاـین و  یب  هک  هبترم ي  رد  مهیلع  هللا 

تـشادن یموزل  دندوب  زاین  یب  ینعم  نیا  زا  اهنآ  هاگره  هک  تسین  هدیـشوپ  یفخم و  انیب  صاخـشا  رب  هوالع  .تسا  زئاج  اهنآ  بتارم 
هب ندرک  اعد  هطساو ي  هب  ار  برقت  باوث و  لیصحت  تما  هک 
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ار اهنآ  ادخ  هک  دنیامنب  اعد  ناشدوخ  ياهسفن  يارب  هک  دوب  نیا  برقت  باوث و  لیصحت  رد  تما  يارب  راوازس  یلوا و  دیامنب و  اهنآ 
هللا مالس  اهنآ  بتارم  یتدایز  هک  نیا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  یلب  .دیامرف  میقتسم  تباث و  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  داقتعا  نامیا و  رد 

اج هب  تمحر  بلط  دروم  رد  اهنآ  بتارم  یتدایز  تسا  نکمم  ینعی   ) دوش یم  لصاح  اهنآ  رب  تمحر  نتساوخ  صوصخ  رد  مهیلع 
رد اما  .درادن و  ینایاپ  هدوب و  یهانتمریغ  يدنوادخ  لضفت  تمحر و  تاولـص و  بتارم  هک  نیا  يارب  دیایب ) لمع  هب  هدـش و  هدروآ 

تشهب و رد  تسا  هجرد ي  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  تما  ياعد  ببس  هب  ار  هلسو  تعافش و  هجرد ي  يدنوادخ  ءاطعا 
ار هلیسو  تعافش و  هحفص 525 ] لاثما [  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تباث  هک  نیا  اریز  تسین  نکمم  تسین  هجرد  نآ  زا  رتالاب 
تما و ياعد  تهج  هب  هن  تسا  هدومرف  ءاطع  راوگرزب  نآ  هب  توبن  متخ  ببس  هب  وا و  تامحز  تلاسر و  لاقثا  لمحت  هطـساو ي  هب 
« قئالخلا سوؤر  یلع   » ار هلیسو  نم  يارب  دینک  لاوئس  دومرف  رما  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هدش  دراو  هچ  رگا 
تعافـش و لاثما  دنک  اطع  هک  نیا  ادخ  زا  اهنآ  بلط  تما و  ياعد  سپ  .دـهدب  نم  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  اراکـشآ  ینلع و  ینعی 
قئال و هک  تسوا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  قح  اهنآ  هک  نیا  رب  تسا  داقتعا  ناعذا و  ص )  ) ربمغیپ يارب  ار  هلیـسو 

نیا رد  تسا و  نامیا  لیمکت  بجوم  ناعذا  نیا  تساهنیا و  راوازس 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 422 

http://www.ghaemiyeh.com


قیفر هک  نیا  دننام  تسا  فورعم  فرع  رد  مه  ینعم  نیا  بیوصت و  رد  رما  هغیـص ي  لامعتـسا  باب  زا  دشاب  یم  بلط  نیا  تروص 
نیا تدوصقم  ار و  وا  نزب  یئوگ  یم  وت  لاح  نیا  رد  مدز  ار  وا  سپ  داد  یم  شحف  دوخ  ردـپ  هب  هک  ار  ینالف  مدـید  دـیوگ : یم  وت 

تسا ظاحل  نیا  زا  یئامن و  تیبثت  ار  بورضم  قاقحتـسا  هدومن و  نیـسحت  ار  براض  صخـش  یئامن و  نیـسحت  ار  وا  ندز  هک  تسا 
نیا هک  تسا  نکمم  نکیلو  ینزب  ار  وا  هک  هدوب  اـج  هب  يدز و  ار  وا  هک  يدرک  بوـخ  یئوـگ  یم  براـض  يارب  تاـقوا  یـضعب  هک 

لاثما ثیدـحا  دـنوادخ  ءاـطع  هب  عجار  تما  ياـعد  يارب  هک  میراد  یم  ملـسم  اـم  هچ  رگا  یئوگب : هک  نیا  اـب  ینکب  عفد  ار  هشدـخ 
هللا یلص  ربمغیپ  يارب  هلیسو » تعافش و   » اهنآ ءاطعا  بلط  هک  نیا  زا  میدرک  رظنفرص  .تسین و  یتلع  یهجو و  ار  تعافـش  هلیـسو و 

هیهانتمریغ تالضفت  تعافش  هحفص 526 ] هلیسو و [  رد  انامه  میئوگ : یم  تسا  رهاظ  فالخ  بیوصت  تهج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
اهنآ رد  هک  يزیچ  نآ  ندرک  لاوئـس  هب  دوش  یم  عجار  ص )  ) ربمغیپ يارب  هلیـسو  تعافـش و  لاوئـس  سپ  .دشاب  یم  هریثک  نوئـش  و 

و هک : تسا  دراو  عمج  رـصع  ياعد  رد  هچنآ  اما  .رگنب و  کین  هدومن و  رظن  ناعما  ار  ینعم  نیا  رگید ، نوئـش  تالـضفت و  زا  تسه 
نم دـحا  هالـص  یلا  هجاـحل  ـال  مالـسلا - هیلع  هلوـق  یلا  کـتکئالم - تنا و  هیلع  تیلـص  نا  دـعب  ـالا  هیلع  هالـصلاب  رمأـت  مـل  کـنا 

کنال کلذ  یلا  نوجاتحملا  مه  اعیمج  قلخلا  لب  کتیکزت  دعب  هایا  مهتیکزت  یلا  هیلع و ال  کتالص  دعب  نیقولخملا 
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نینمؤملا تللد  كدـنع و  هفلز  کیلا و  هلیـسو  کنم و  هبرق  هیلع  هالـصلا  تلعج  هنم و  الا  كاتأ  نمل  لبقت  يذـلا ال  کب  اـب  هتلعج 
رب نداتسرف  تمحر  تالـص و  هب  يا  هدومرفن  رما  ایادخ  ینعی  .کیلع  همارک  کیدل و  هرثا  اهب  اودادزیل  هیلع  هالـصلاب  مهترما  هیلع و 
یم ضرع  هک  نیا  ات   ) دیـشاب هداتـسرف  تمحر  وا  هب  وت  ياـه  هکئـالم  وت و  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

تالص هب  جایتحا  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  میتسرفب  ص )  ) ربمغیپ هب  تمحر  تالص و  هک  ام  يارب  وت  ندرک  رما  دنک )
ص)  ) ربـمغیپ هک  تسا  هار  نیا  زا  هن  یـشاب و  هداتـسرف  تاولـص  وا  رب  وت  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاب  هتـشاد  تاـقولخم  زا  یکی  تمحر  و 

تاولـص فرط  هب  دنجاتحم  اعیمج  تاقولخم  هکلب  يا  هدومرف  هیکزت  ار  وا  وت  هک  نآ  زا  دعب  دشاب  هتـشاد  يدحا  هیکزت ي  هب  جایتحا 
دیایب هک  هحفص 527 ] یسک [  زا  ینک  یمن  لوبق  هک  يروطب  تدوخ  هلیسو ي  ار  وا  يداد  رارق  وت  هک  نیا  تهج  هب  ص )  ) ربمغیپ رب 

تلـالد و وـت و  دزن  رد  تلزنم  وـت و  يوـس  هب  هلیـس  وـت و  رب  برقت  يور  هب  ار  تمحر  يا  هداد  رارق  هار و  نیا  زا  رگم  وـت  فرط  هـب 
رد اهنآ  هطساو ي  هب  هک  ص )  ) ربمغیپ رب  نداتـسرف  تالـص  تمحر و  هب  ار  اهنآ  يدرک  رما  وآ و  رب  ار  نینموم  يا  هدومرف  یئامنهار 

ص)  ) ربمغیپ نینزان  دوجو  هک  تسا : نیا  اعد  نیا  زا  دوش  یم  هدافتـسا  هچنآ  سپ  .دـنوشب  کین  رادرک  تمارک و  ياراد  وت  هاگـشیپ 
تالص زا  دعب  تاقولخم  تالص  هب  درادن  جایتحا 
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لماش هک  نیا  رگم  ار  يرتالاب  تمارک  دراذگ  یمن  یقاب  وا  رب  ادـخ  تمحر  تالـص و  هک  ینعم ، نیا  هب  وا  رب  لاعتم  قلاخ  تمحر  و 
تمحر زا  هک  یتـمارک  نآ  زا  رت  نیئاـپ  هبترم ي  رگم  یتـمارک  ص )  ) ربـمغیپ رب  قلخ  تاولـص  زا  دوش  یمن  لـصاح  دـشاب و  یم  نآ 

(: میئوگب هک   ) تسنآ ریغ  ینعم  نیا  .تسین و  یجایتحا  قلاخ  تاولص  دوجو  اب  قلخ  تاولص  رب  سپ  دوش  یم  لصاح  ادخ  نداتـسرف 
هطـساو ي هب  دـشاب  هدوب  ص )  ) ربـمغیپ يارب  هچ  رگا  و  ص )  ) ربـمغیپ هب  تبـسن  تسا  یتـمارک  بجوم  نداتـسرف  تمحر  تاولص و 

مرکا ربمغیپ  كرابم  دوجو  رگید : ترابع  هب  .دوش و  یم  لصاح  دبع  تالص  ببس  هب  هک  یتمارک  نآ  قوفام  لاعتم  دنوادخ  تالص 
هچ رگا  وا  رب  قلخ  تمحر  تالـص و  ببـس  هب  ار  هجرد ي  دـیامن  لـصاح  هک  نیا  زا  تسا  جاـیتحا  یب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: يرخأ ترابع  هب  و  هحفـص 528 ] ص [ .)  ) ربمغیپ نینزان  دوجو  هب  تبـسن  هجرد  لوصح  تسا  بجوم  وا  رب  قلخ  تمحر  تالص و 
ص)  ) ربمغیپ دوخ  هچ  رگا  وا  رب  ار  تمارک  ءاطعا  ادخ  زا  دـیامن  بلط  قلخ  هک  نیا  زا  تسا  زاین  یب  ص )  ) هللا لوسر  كرابم  دوجو 

ماقم رب  ار  ماقم  نیا  نک  سایق  صقان ) رب  لماک  هیبشت  باب  زا   ) یشاب هتـساوخ  رگا  .وا و  يارب  دنوادخ  تمرک  ءاطعا  هب  تسا  جاتحم 
اب دـنیامنب  ار  وا  مارکا  بلط  ناطلـس  زا  تیعر  هک  نیا  زا  تسا  زاین  یب  دراد  ناطلـس  اب  هک  یبرق  لامک  تهج  زا  ریزو  هچناـنچ  ریزو 

ار وا  ددرگ و  یم  عقاو  ناطلس  مارکا  فاطلا و  دروم  ار  وا  مارکا  دنیامنب  اضاقت  اعدتسا و  هک  یعقوم  هچنانچ  رگا  هک  نیا 
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ات نک  تقد  هدومن و  لمأت  هناقیقد  قیمع و  رظن  اب  سپ  ناطلـس  مارکا  هب  تسا  جاـتحم  وا  دـیامرف و  مارکا  اـیاعر  ياعدتـسا  تهج  هب 
لـصا هدومرف : هک  تشذگ  شا  هفیرـش  تاملک  رد  هچنانچ  دـش  لقن  هرـس  سدـق  یناث  دیهـش  زا  هچنآ  [ . 387  ] دنامن یقاب  یهابتـشا 

رد زاجم  یلاعت  يادـخ  زا  نآ  تسا و  ءاعد  ینعم  هب  هدومرف  نآ  رب  رما  ....نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  هیآ ي : رد  دـنوادخ  هک  تالص 
.تسا كارتشا  زا  رتهب  زاجم  هک  تسنآ  رب  شرظن  تسا ، تمحر 

تسا ءاعد  ینعم  هب  تالص  هک  روهشم  لوق 

تسا و ءاعد  نایمدآ  زا  تسا و  رافغتـسا  هکئالم  زا  تسا و  تمحر  یلاعت  دنوادخ  زا  تالـص  دـنا : هتفگ  تالـص  ینعم  رد  روهـشم 
هک : هدومرف هر )  ) یناـث دیهـش  اذـل  دـشاب و  یظفل  كرتشم  یناـعم  نآ  رد  تالـص  ظـفل  هک  تسنآ  هحفـص 529 ] لوق [  نیا  ءاـضتقا 

دـیاین و مزـال  كارتشا  هک  تسا  زاـجم  تمحر  رد  دـنوادخ  زا  هدوب و  نآ  رد  تقیقح  ینعی  تسا  ءاـعد  ینعم  هب  لـصا  رد  تـالص 
تسا و رتشیب  زاجم  نوچ  كارتشالا » نم  ریخ  زاـجملا  : » هدـش هتفگ  هقف  لوصا  زا  لاوحا  ضراـعت  ثحبم  رد  تسنآ و  زا  رتهب  زاـجم 
: هدش هتفگ  دیآ و  یمن  مزال  فقوت  تقو  چیه  نآ  رد  اریز  تسا  رتدایز  شا  هدـئاف  دراد و  ترابع  رد  تیعـسوا  رتعیـسو و  شا  هرئاد 

.زاجم فالخ  هب  دوش  یم  فقوت  دشابن  هنیرق  رگا  نوچ  تسا  ءاطخ  زا  رترود  كارتشا  اریز  تسا  زاجم  زا  رتهب  كارتشا  هک 

لاوحا ضراعت  ثحبم  هب  هراشا 

فالخ هب  لوا  عضو  خـسن  اب  دـنک  یم  ینعم  ود  رد  ظفل  عضو  ياضاقت  لقن  اریز  تسا  لـقن  زا  رتهب  كارتشا  هدـش : هتفگ  هک  ناـنچ 
مود ینعم  رب  لومحم  لوقنم  هک  نیا  يارب  تسا  كارتشا  دـسافم  زا  رتمک  لقن  دـسافم  اریز  تسا  كارتشا  زا  رتهب  لقن  اـی  .كارتشا 

هدـئاف سپ  دوش  یم  لمجم  دـش  هنیرق  زا  درجم  هک  یتقو  كرتشم  نوچ  كرتشم  فالخ  هب  دـشاب  هنیرق  زا  درجم  هک  یتقو  دوش  یم 
یلو .دنا  هتفگ  رگید  ياهتروص  هب  تبـسن  ای  تسا  رامـضا  زا  ریخ  صیـصخت  هرابرد ي  اهراتفگ  نیا  زا  نینچمه  .تسا و  رتشیب  لقن 

هچنانچ درک  دامتعا  اهنآ  رب  ظفل  زا  دارم  صیخـشت  رد  درادـن  ناـکما  تسین و  راـبتعا  اـهنآ  رب  هدوب و  یناسحتـسا  روما  اـهنآ  یماـمت 
نآ رب  هیافک  رد  هر )  ) یناسارخ ققحم 
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هب تقو  نآ  رد  دوـش  هحفـص 530 ] لامتحا [  فرط  ود  زا  یکی  رد  ظـفل  روهظ  ثعاـب  روما  نآ  هک  نیا  رگم  .تسا  هدومرف  حیرـصت 
ار نآ  زین  عراش  ءالقع و  فرع و  دزن  روهظ  تیجح  تلع  هب  حجار و  فرط  نآ  رد  ظفل  روهظ  رطاخ  هب  دوش  یم  ذخا  حـجار  فرط 

.تسا هدش  ققحم  هصاخ  نونظ  تیجح  ثحبم  رد  هچنانچ  تسا  هدومرف  ءاضما 

روهظ تلاصا  هب  اهنآ  تشگرب  هیظفل و  لوصا 

و لقن ، مدع  تلاصا  و  قالطا ، تلاصا  و  مومع ، تلاصا  و  كارتشا ، مدـع  تلاصا  و  تقیقح ، تلاصا  زا  هیظفل  لوصا  عجرم  هچنانچ 
ای صیـصخت  ای  یظفل  كارتشا  ای  يزاجم  ینعم  نایم  یقیقح و  ینعم  نایم  دش  رئاد  رما  هک  یتقو  اهنیا  یمامت  رامـضا ، مدـع  تلاصا 

لـصا نآ  دشاب و  یم  روهظ ) تلاصا   ) زا ترابع  هک  تسا  دحاو  لصا  رب  اهنآ  همه ي  تشگرب  دوش  یم  لوصا  نآ  هب  عوجر  دـییقت 
نونظ تهج  زا  رهاوظ  تیجح  باب  رد  دـننک و  یم  دامتعا  نآ  رب  مالک  رهاظ  هب  لمع  باب  زا  هک  تسا  ءـالقع  فرع و  دزن  رد  ربتعم 

.تسا هدش  نآ  تیجح  تابثا  هصاخ 

تالص ظفل  ینعم  رد  قیقحت 

تالص اریز  تسا  تقیقح  وحن  هب  لامعتـسا  هکلب  تسین  تمحر  رد  زاجم  زین  دنوادخ  زا  نآ  هک  تسنآ  قیقحت  تالـص »  » ظفل رد  و 
یتمحر یلاعت  دـنوادخ  زا  تبـسن  فطع  تسا و  فطع »  » ینعم زا  ترابع  نآ  تسین و  رتشیب  ینعم  کی  رد  تقیقح  تغل  لـصا  رد 

.تسا رگید  ضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  ءاعد  رـشب  هب  تبـسن  رافغتـسا و  هکئالم  هب  تبـسن  فطع  تسوا و  تیدحا  تاذ  قیال  هک  تسا 
تناکتـسا و قولخم  زا  دوش و  یم  تمحر  دـنوادخ  زا  فطع  تسا و  راـک  رد  هراعتـسا  زاـجم و  هن  تسا و  نیب  رد  یکارتشا  هن  سپ 

هحفص [ . ] 388  ] وا رب  تسادخ  زا  تمحر  بلط  رگید  هدنب ي  رب  هدـنب  زا  تسا و  رافغتـسا  تمحر و  هحفص 531 ] بلط [  للذت و 
زا فالتخا  تسا و  هدـحاو  تقیقح  يرگید  زا  هاوخ  لاعتم و  يادـخ  زا  هاوخ  تالـص »  » ظـفل هک  تسنآ : مـالک  لـصاح  سپ  [ 532

فالتخا زا  ترابع  تیصوصخ  نآ  زا  فشاک  تسا و  طبر  تیصوصخ  تهج 
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.تسا هقف  رد  تالص  باتک  زا  دوخ  لحم  رد  لیصفت  وحن  هب  بلطم  دوش و  یم  ءافتکا  اجنیا  رد  هزادنا  نیمه  هب  .تسا و  فورح 

يدیبز یضترم  ناخ و  یلع  دیس  تاملک  لقن 

هغل هالصلا  نا  نوققحملا : لاق  هدومرف : مالسلا  هیلع  هیداجـس  هفیحـص ي  حرـش  رد  هرـس  سدق  یندم  ناخ  یلع  دیـس  ربکا  همالع ي 
یلا رافغتـسالا و  هحفـص 533 ] هکئـالملا [  یلا  هب و  هقئـاللا  همحرلا  یلاـعت  هللا  یلا  هبـسنلاب  فطعلا  مث  فـطعلا  وـه  دـحاو و  ینعمب 
یلا هبسنلاب  وه  فطعلا و  هالصلا : ینعم  دیوگ : مولعلاءایحا  حرش  رد  يدیبز  یضترم  همالع  و  [ 389  ] ...ضعبل مهضعب  ءاعد  نییمدالا 
یلا هبـسنلاب  و  همحرلا ، لامکا  اما  و  هئایبنا ، یلع  هللا  هالـص  ریـسفت  یف  قیلالا  وه  اذـه  هکئالملا و  دـنع  دـبعلا  یلع  هؤانث  اما  یلاعت  هللا 
رثکا رد  هک  دـنامن : هتفگاـن  و  [ . 390  ] یلعب اهتیدـعت  حاضتالا  لک  حـضتا  فطعلا  ینعمب  هالـصلا  نوکب  ریخب و  ءاعدـلا  یلاعت  هریغ 
وحن نیا  هب  تسین و  یلعب » ( » لآ  ) نیب و  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نیب  لصف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تاولـص  رد  هعیـش  تاـیاور 

لآ یلع   ) تسا و یلع )  ) اب لصف  تنـس  لها  تایاور  رثکا  رد  اما  و  تشذـگ ، هچناـنچ  .دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  تسا :
هللا یلـص  یبنلا  نیب  لصفلا  زاوج  مدـع  سانلا  نیب  رهتـشا  هنا  ملعا  [ : 391  ] هدومرف هرـس  سدق  یـسلجم  همالع ي  .دشاب  یم  دمحم )

هحفـص اـنبتک و [  یف  دوجوم  ریغ  وه  ربخلا و  اذـه  اندـنع  تبثی  مل  مهنیب و  روهـشملا  ربخلاـب  نیلدتـسم  یلعب )  ) هلآ نیب  هلآ و  هیلع و 
بابرا نع  هروثأملا  تاوعدلا  یف  دجن  مل  نکل  هیلیعامـسالا  رابخا  نم  اذـه  نا  هیلع  یلاعت  هللا  همحر  یئاهبلا  انخیـش  نع  يوری  [ 534

اذاش الا  اهب  لصفلا  مهیلع  هللا  تاولص  همصعلا 
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.طوحا یلوا و  هکرت  و 

تاولص رد  یلعب »  » یلصف

لوقا هدومرف : دش  لقن  هر )  ) یسلجم همالع ي  زا  هچنآ  لقن  زا  دعب  راونالا  حیباصم  رد  هر )  ) ربش هللادبع  دیـس  عبتتم  همالع ي  دیـس  و 
کلذ نم  کیلع  تولتل  هلاطالا  فوخ  ول ال  هیداجـسلا و  هفیحـصلا  یف  امیـس  راکذالا  هیعدالا و  نم  ریثک  یف  دوجوم  اهب  لصفلا  لـب 
نتفگ تاولص  ماقم  رد  هاوخ  دننک  یمن  لصف  یلع )  ) اب تاولص  رد  امومع  هعیـش  نایم  رد  هک  تسا  حضاو  یلو  [ . 392  ] ارفا ارطش و 
تسا قداص  دهاش  لداع و  هاوگ  رتهب  عوضوم  نیا  هب  هعیش  تافلؤم  بتک و  هچنانچ  تافلؤم  بتک و  رد  تاولص  تباتک  رد  ای  دشاب 
كرت تبـسانم  نیا  هب  تسا  لصف  مهوم  یلع )  ) لامعتـسا انامه  تسنیا  نآ  تهج  دیاش  تسا و  نیا  رب  هعیـش  مومع  لمع  کشالب  و 

یسلجم همالع ي  و  هر )  ) یئاهب مظعا  خیش  ناگرزب : هک  یتیاور  اما  تسین و  لصف  درادن و  یلاکشا  یبدا  تاهج  زا  هچرگ  دنا  هدرک 
حیرصت ثیدح  دیتاسا 535@نف  هچنانچ  درادن  دوجو  هعیـش  ثیدـح  بتک  رد  و  [ 393  ] تسین تباث  دـنا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  هر ) )

بتک نیـشحم  زا  یـضعب  هچنانچ  میرادن  تسین  نآ  زا  يرثا  ثیدح  بتک  رد  هک  یثیدـح  نینچ  هیجوت  هب  یجایتحا  اذـل  دـندومرف و 
ضرف رب  دنا و  هداد  تبسن  هعیـش  هب  هدوب و  تنـس  لها  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نآ  و  [ 394  ] دـنا هدرک  تاهیجوت  ضعب  یبرع  تایبدا 

نینمؤملاریما ینعی  ءای - دـیدشت  مال و  رـسک  هب  ار -  یلع )  ) دـنک ادـج  لصف و  سک  ره  تسنیا  نآ  ینعم  دـشاب  یثیدـح  وچمه  رگا 
زا وا  تسین و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لآ )  ) زا مالسلا  هیلع  یلع  دیوگ : نم و  لآ )  ) زا ار  مالسلا  هیلع  یلع 
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همطاف زا  ترابع  لآ )  ) هک میدقتعم  هعیش  ام  اذل  و  هحفص 535 ] .دش [  دهاوخن  لئان  نم  تعافش  هب  یـصخش  نینچ  تسا  جراخ  لآ 
ياهزامن دهشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  اهنآ  رب  نداتسرف  تاولص  هک  دنتسه  مالـسلا  مهیلع  رـشعانثا  همئا ي  ءارهز و  ي 

.تشذگ ارارک  هچنانچ  تسا  لطاب  زامن  دوشن  هتفگ  رگا  تسا و  بجاو  هیموی 

نآ عفد  روهشم و  لاکشا 

هراشا

لآ دمحم و  یلع  لص  مهللا  تسا : دراو  دایز  ترابع  نیا  دنا  هداد  روتسد  روثأم و  هک  تاولص  تیفیک  رد  ینس  هعیـش و  تایاور  رد 
نایم رد  تسا و  هدـش  روثأم  زین  رگید  تادایز  اب  یتایاور  رد  .دـیجم و  دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تیلـص  اـمک  دـمحم 

لاکشا اما  .دنا  هدرک  رکذ  نآ  عفر  رد  يدایز  تاهیجوت  عقاو و  اهنآ  راظنا  حرطم  هدش و  هجوتم  دروم  نیا  رد  یلاکشا  مالسا  ياملع 
نآ اجنیا  رد  یلو  .دسالاک  دیز  دنیوگ : هک  نیا  لثم  دشاب  هبشم  زا  يوقا  دیاب  هب  هبشم  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نایب  ملع  رد  هک  تسنآ :
رد تایرورض  زا  بلطم  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  میهاربا  زا  لضفا  فرشا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  اریز  تسین  روط 

دـعاوق و رد  هر )  ) دیهـش خیـش  دـننام : دـنراد  نآ  عفر  رد  يدایز  تاهیجوت  مالـسا  ياملع  .تسا و  نیملـسم  نایم  یعامجا  مالـسا و 
همـالع ي و  [ 396 ( ] هر  ) یئاـهب خیـش  و  [ 395  ] رشبلا هالـصلا و  هحفـص 537 ] شباتک [  رد  تغل  رد  سوماـق  بحاـص  يداـبآزوریف 

همالع دنا و  هداد  شراگن  ناراوگرزب  نآ  زا  ریغ  هرس و  سدق  ربش  ثدحم  دیس  و  [ 397 ( ] هر  ) يرئازج ثدحم  دیس  و  هر )  ) یسلجم
حیباصم رد  ربش  دیس  نیعبرا و  باتک  رخاوا  رد  هر )  ) یسلجم ي 
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زا تسین و  تسرد  هصاخ  هدیقع ي  هیور و  قاذـم و  اب  هماع  تاهیجوت  ضعب  یلو  دـنا  هدرک  رکذ  هجوت  هرقف  هدراهچ  [ 398  ] راونالا
.تسا هدساف  تاهیجوت 

مالعا ياملع  تاهیجوت 

هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  دـنا : هتفگ  هماع  هصاخ و  نیققحم  رثکا  لوا : دوش : یم  لقن  هدرک و  هراشا  حیحـص  هیجوت  دـنچ  هب  اـجنیا  رد 
متا و هجو  رب  میهاربا  رب  تاولـص  نمـض  رد  شلآ  ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  سپ  تسا  میهاربا  لآ  هـلمج ي  زا  نوـچ  هـلآ  هـیلع و 

ربمغیپ هک  تسنآ  خلا  ....دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  : مینک یم  تساوخرد  هک  تاولص  رد  ام  بولطم  تسا و  لصاح  لمکا 
.تشاد و تیمومع  نارگید  شلآ و  وا و  رب  هک  یتاولص  هحفص 538 ] لثامم [  هک  دبای  صاصتخا  يرگید  تاولص  هب  شلآ  مرکا و 

ندرک لاوئـس  زا  الثم  تسین  مزال  هدش و  عقاو  اطع  رد  هیبشت  مود : .ضعبلاب  هصاخلا  نم  يوقأ  مومعلا  ثیح  نم  لکلل  هماعلا  هالـصلا 
تـسا ورمع  رب  اطع  ینامز  تقبـس  تهج  زا  شلاوئـس  هکلب  دشاب  مه  دیز  زا  لضفا  رمع و  دوش  اطع  رمع و  دـننام  زین  وا  هب  هک  دـیز 

ترثک و دـیآ  یمن  مزال  نیا  زا  تسا و  میهاربا  ینامز  قبـس  تهج  زا  میهاربا  رب  تاولـص  دـننام  ءایبنا  متاخ  رب  تاولـص  لاوئـس  سپ 
دوش یم  هاگ  هکلب  تسین  مزال  دشاب  يوقا  دیاب  هیبشت  رد  بلغا  هب  هبشم  ندوب  يوقا  موس : .مالسلا  هیلع  میهاربا  رب  تاولـص  تیلـضفا 
نیا زا  .یخأ و  تیطعا  اـمک  اراـنید  ینطعا  دـنیوگ : یم  ناشردـپ  هب  ردارب  ود  زا  یکی  هچناـنچ  دوش  یم  ققحم  نآ  نودـب  هیبشت  هک 

نسحا هفیرش ؛ هیآ ي  و  [ 399  ] مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  هدومرف : هک  هفیرش  هیآ ي  دشاب  دیاش  لیبق 
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نیع هکلب  دراد  یمود  رب  تشگرب  موس  هیجوت  نیا  .ردـقب  ردـق  رد  هن  تسا  لعف  لـعج  لـصا  رد  هیبشت  [ 400  ] کیلا هللا  نسحا  اـمک 
هچنانچ دشاب  هدوب  حضاو  رهاظ و  یئـش  هک  تسنآ  مزال  هکلب  دشاب  يوقا  دیاب  تهج  ره  زا  هب  هبـشم  هک  تسین  مزال  مراهچ : .تسنآ 

رما هاکـشم  نوچ  یلو  اجک  یهلا  رون  اـجک و  هاکـشم  رون  [ 401  ] هاکـشمک هرون  لثم  دیامرف : یم  هحفص 539 ] هفیرـش [  هیآ ي  رد 
میهاربا مارتحا  میظعت و  نوچ  تسا و  هدومرف  هیبـشت  نآ  هب  ار  ادـخ  رون  اذـل  تسا و  نشور  هدنونـش  رظن  رد  تسا و  رهاـظ  حـضاو و 

.تسا و هدرک  هیبشت  نآ  هب  ار  ص )  ) هللا لوسر  میظعت  تاولص و  اذل  تسا و  ناکما  ملاوع  یمامت  رد  رهاظ  رما  وا  لآ  مالـسلا و  هیلع 
هیلع میهاربا  رب  تاولص  دننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تاولـص  بلط  رد  اهاعد  ضعب  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  دیؤم 

قاحلا باب  نم  روکذـملا  هیبشتلا  سیل  هتفگ : هک  هدـش  لقن  یبیط  زا  هچنآ  دـیاش  .تسا و  هدـش  مض  .نیملاعلا  یف  هملک ي : مالـسلا 
يارب خلا  ...میهاربا  یلع  تیلص  امک   » رد فاک  مجنپ : .تسا  ینعم  نیمه  رهتشا  امب  رهتشی  مل  ام  قاحلا  باب  نم  لب  لماکلاب  صقانلا 
الوسر مکیف  انلـسرا  اماک  یلاعت : دـنوادخ  لوق  لثم  تسا  عقاو  دـیجم  نآرق  رد  نآ  ریظن  هچنانچ  تسا  لیلعت  يارب  هکلب  تسین  هیبشت 

هحفص 540] [ . ] 403  ] مکاده امک  هورکذا  و  دیامرف : یم  و  [ . 402  ] مکنم

هدنزرا بلطم 

هراشا

هللا یلص  هللا  لوسر  هب  نداتسرف  تاولص  تسنآ : مناد  یم  مزال  اجنیا  رد  ار  نآ  رکذت  هک  هدیدنـسپ  ياه  ثحب  هدنزرا و  بلاطم  زا  و 
دالوا ملس و  هلآ و  هیلع و 
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اصوصخ دشاب  یم  هبحتسم  لاوقا  هنـسح و  لامعا  زا  هتـشاد و  یعرـش  ناحجر  تاقوا  تالاح و  یمامت  رد  مالـسلا  مهیلع  وا  نیرهاط 
یمالسا راعش  نیا  هداد  روتسد  سدقم  دوجو  نآ  دوخ  هچنانچ  دنلب  يادص  اب  ددرگ و  بوسحم  ینید  رئاعـش  زا  رتشیب  هک  یعقوم  رد 

.داد ماجنا  دیاب  ار 

هیموی ياهزامن  زا  دعب  تاولص 

هناگجنپ ضئارف  ياهزامن  زا  دعب  تابیقعت  رد  تسین  كوکشم  شناحجر  هنوگچیه  بوخ و  رایسب  نتفگ  تاولـص  هک  يدراوم  زا  و 
لآ دمحم و  رب  تاولص  راکذا  داروا و  لضفا  لامعا و  لضفا  هتفگ : ءالضف  زا  یـضعب  تسا .  رامـش  هب  تامهم  تابیقعت  زا  هک  تسا 

[ . ] 404  ] تشاد مدـقم  ار  تاولـص  اـهاعد  همه ي  رب  دـیاب  هک  ضئارف  بقع  رد  صوـصخب  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  تسا  دـمحم 
زا دـعب  هتفگ : تسا  تابیقعت  زا  هک  زامن  زا  دـعب  هناگ  هس  تاریبکت  زا  سپ  تابیقعت  لصف  رد  [ 405  ] هالصلا رارسا  رد  هحفص 541 ]
مث دـیوگ : هدومرف و  نایب  رگید  تابیقعت  ضعب  نآ  زا  دـعب  هدرک و  لقن  یـصاخ  تروص  هب  تاولـص  تسا و  نداتـسرف  تاولـص  نآ 
رد هک  يوحن  هب  هدروخن  ناکت  دوخ  ياج  زا  ناسنا  دیاب  هتبلا  .خلا  ....هریثک  هلـضف  یف  هدراولا  رابخالا  مالـسلااهیلع و  ءارهزلا  حیبست 
هب هدومنن و  ملکت  كروت و  هلبق و  هب  ور  لاح  رد  هدینادرگنرب  هلبق  زا  ار  دوخ  ياهوناز  دش  غراف  نآ  زا  دوب و  هتفرگ  رارق  زامن  دهشت 

لافطا ام  [ : 406  ] هدومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوشب  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  ترـضح  حیبست  لوغـشم  هدینادرگنور  دوخ  رود 
زا رت  بوببحم  نم  هب  زامن  ره  زا  دعب  حیبست  نآ  میئامن و  یم  رما  زامن  هب  هک  نیا  دننام  مینک  یم  رما  حیبست  نآ  هب  ار  نامدوخ 
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.تسا تایبقعت  لضفا  زا  كرابم  حیبست  نآ  هک  تسین  کش  ياج  .تسا و  زور  ره  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  رازه 

« اهزامن زا  دعب  خلا  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  : » هیآ ي ندناوخ 

ار خلا  ....یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  هحفص 542 ] هفیرـش ي [ : هیآ ي  زامن  زا  دعب  هناگ  هس  تاریبکت  زا  دعب  یـسک  رگا  و 
دهشت رد  هک  يوحن  هب  درادن  یعنام  دوشب  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  حیبست  لوغشم  دعب  دتسرفب و  تاولص  نآ  زا  دعب  دناوخب و 

عقوم رد  دروایب  اج  هب  ار  مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  حیبست  دشاب و  هدادن  رییغت  دش  نایب  هجنانچ  دوخ  نتـسشن  عضو  هب  دوب  هتـسشن 
هیلع قداص  ماما  زا  تسا  رابتعا  تقاثو و  تیاغ  رد  هک  يدنـس  هب  لاـصخ  باـتک  رد  هرـس  سدـق  قودـص  خیـش  .تسا  هدروآ  دوخ 

نید و رد  ملسم  صخش  يارب  هک  یئاهزیچ  زا  هرقف  دص  راهچ  دحاو  سلجم  رد  هک : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا 
یبنلا یلع  لصیلف  هتالص  نم  دبعلا  غرف  اذاف  هدومرف : هک  تسا  فیرش  ثیدح  نامه  نمض  رد  هدومرف  میلعت  دراد  تیحالص  شیایند 

یلص یبنلا  دمحم  یلع  یلص  نم  هناف  نیعلا ، روحلا  نم  هجوزی  نا  هلأسی  رانلا و  نم  ریجتـسی  هنجلا و  هللا  لأسی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: هدومرف دش  لقن  هک  قوف  هفیرـش ي  تارقف  زا  لبق  فیرـش  ثیدح  نامه  رد  زاب  .خلا  ....هتوعد  تعفر  یبنلا و  هعمـس  هلآ  هیلع و  هللا 

ياهشیامرف نیا  زا  هحفص 543 ] [ . ] 407  ] اهریغ یف  وا  متنک  هالصلا  یف  هیلع  اولصف  یبنلا .» یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا   » متأرق اذا 
هیآ ي تقو  ره  دراد و  بابحتـسا  نداتـسرف  تاولـص  زامن  زا  ندـش  غراـف  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 

هللا و نا  هفیرش ي :
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هفیرـش هیآ ي  رگا  زامن و  لاح  ریغ  رد  ای  دـشاب  زامن  ءانثا  رد  هاوخ  تسا  هدومرف  رما  نتفگ  تاولـص  هب  دوش  تئارق  خـلا  ....هتکئالم 
.تسا هدومرف  نداتسرف  تاولص  هب  رما  زاب  سپ  دوش  هدناوخ  زامن  زا  دعب 

درادن ءارهز  ترضح  حیبست  اب  تافانم  تاولص  هیآ و  تئارق 

زا ندش  غراف  زا  دعب  ای  دشاب  يدارفنا  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  هاوخ  دوش  تئارق  هفیرـش  هیآ ي  اهزامن  زا  ندش  غراف  زا  دـعب  رگا  سپ 
دنلب هب  رما  هچنانچ  دنیامن  دنلب  نتفگ  تاولص  هب  ادص  تیمومع  رد  مدرم  دوش و  هدناوخ  هفیرش  هیآ ي  دشاب و  هدوب  تعامج  اب  زامن 

ترضح حیبست  عقوم  اب  تشاد و  دهاوخ  یعرـش  بابحتـسا  ناحجر و  هکلب  هدوبن  یعرـش  عنام  هنوگچیه  دنا  هدومرف  تاولـص  نتفگ 
ثیدح حبص  برغم و  زامن  بیقعت  صوصخ  رد  هفیرش  هیآ ي  هب  تبسن  .دش و  نایب  هک  يوحن  هب  درادن  تافانم  مالـسلااهیلع  ءارهز 
تعمـس لاق : هریغملا  یبا  نع  هدرک : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هر )  ) قودص خیـش  ار  نآ  هدـش و  دراو 
هتکئالم هللا و  نا  ادحأ : ملکی  وا  هیلجر  ینثی  نا  لبق  برغملا  هالص  حبصلا و  هالص  لک  ربد  یف  لاق  نم  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبعابا 

یف نیعبس  هجاح  هئام  هل  هللا  یضق  هتیرذ ، دمحم و  یلع  لص  مهللا  امیلست  اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیأ  ای  یبنلا  یلع  نولصی 
 ] هتکئالم هالص  هللا و  نم  همحر  هللا  هالص  لاق : نمؤملا ؟ هالـص  هتکئالم و  هللا و  هالـص  ینعم  ام  تلق  لاق : هرخالا  یف  نیثالث  ایندلا و 

[ . 408  ] هل مهنم  ءاعد  نینمؤملا  هالص  هل و  مهنم  هیکزت  هحفص 544 ]

هللا لوسر  ریغ  رب  نداتسرف  تاولص 

: هدومرف تسا و  هدرک  حیرصت  نآ  رب  دیجم  نآرق  هدوب و  زئاج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ریغ  رب  نداتـسرف  تاولـص  اما  و 
اذا نیذلا  هدومرف : و  [ 410  ] .مهل نکس  کتالـص  نا  مهیلع  لص  و  یلاعت : دنوادخ  لوق  و  [ 409  ] هتکئالم مکیلع و  یلصی  يذلا  وه 

انا اولاق  هبیصم  مهتباصا 
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[ . 411  ] همحر مهبر و  نم  تاولص  مهیلع  کئلوا  نوعجار  هیلا  انا  هللا و 

هدرک دراو  راجنهان  فرح  هب  ار  يرشخمز  بصعت 

ندوب یضفا  رب  ماهتا  نآ  نوچ  تسا  هورکم  دوش  هتفگ  تاولص  یئاهنت  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یکی  هب  رگا  هتفگ : يرـشخمز 
يا همالع  يرـشخمز  دننام  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  ینآرق  تایآ  لولدم  هک  دروم  یب  دانع  اج و  یب  بصعت  یهز  [ - 412  ] دشک یم 

.دهد یم  يوتف  حجار  هکلب  زئاج و  رما  کی  تهارک  هب  لیلد  نودب  دنک و  یم  راداو  راجنهان  نخس  نآ  راهظا  هب  ار 

هدنبادخ سلجم  رد  یلصوم  دیس  اب  هللا  هیآ  تاملاکم 

هک دـتفا  یم  هدـنبادخ  ناطلـس  سلجم  رد  ناسنا  دای  هب  هماهف  درمدار  هناگی  نآ  تارظانم  و  هر )  ) همالع هللااـهیآ  تاـملاکم  اـجنیا  رد 
همئا ي هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تاولـص  هدومرف و  داریا  هحیـصف  هغیلب ي  هبطخ ي  هرـس  سدق  هحفص 545 ] هللااهیآ [ 
وا ءاملع  رئاس  اب  هللااهیآ  هرظانم  رد  هدوب و  یناطلس  سلجم  نآ  رد  هک  یلصوم  دیس  هداتسرف و  هبطخ  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

گنرد یب  هرـس  سدق  هللااهیآ  تسیچ ؟ ءایبنا  ریغ  رب  نداتـسرف  تاولـص  زاوج  لیلد  دیوگ : هدمآ و  ملکت  ماقم  هب  دوب  هتـسشن  تکاس 
مه کـئلوأ  همحر و  مهبر و  نم  تاولـص  مـهیلع  کـئلوا  نوـعجار  هـیلا  اـنا  اـنا هللا و  اولاـق  هبیـصم  مهتباـصا  اذا  نیذـلا  دـیامرف : یم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لآ )  ) رب هک  تسا  تبیـصم  مادـک  دـیوگ : هتخاس و  دوخ  هشیپ ي  ار  هرباـکم  یلـصوم  دیـس  .نودـتهملا 
زا هک  تسنآ  اهنآ  دشا  بئاصم و  نیرت  عینش  زا  دیامرف : یم  هر )  ) هللااهیآ دنا ؟ هدش  نداتسرف  تاولص  راوازـس  اهنآ  هک  نیا  ات  هدیـسر 
یم حیجرت  لاعتم  کلم  لوسر  لآ  رب  ار  اهنآ  دنا  لاکن  نعل و  بجوتـسم  هک  لاهج  نیقفانم  هک  هدـمآ  دوجو  هب  وت  لثم  اهنآ  يرارذ 

باوج زا  ههادبلاب  و  هر )  ) همالع هللااهیآ  یباوجرضاح  زا  هدز و  هدنخ  هب  سلجم  نیرضاح  دهد 
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هنم اریخ  بلکلا  ناک  هیبأ و  نم  وه  امف  هبهذمب  ایبصان  عبات  يولعلا  اذا  دیوگ : ءارعـش  زا  یکی  هدـش و  بجعت  رد  راوگرزب  نآ  نتفگ 
هحفص 546] [ ] 413  ] هیف هیبا  عبط  بلکلا  نال  اقح 

دنهد یم  تسد  زا  ار  تفارش  دنیامنن  راهطا  همئا  زا  تعیبت  رگا  تاداس 

یبوهوم و تفارـش  نآ  دـنیامنن  مالـسلا  مهیلع  يدـنوادخ  جـجح  ناشدوخ  داجما  دادـجا  راهطا و  همئا ي  زا  تیعبت  رگا  تاداـس  زا 
هب ناش  بسن  لاصتا  هک  تسا  تاداـس  زا  يدارفا  ندـش  ادـیپ  رـس  رد  فرح  یلو  دـنهد  یم  تسد  زا  ار  يدادادـخ  تزع  تداـیس و 

دیـس وچمه  دنزب  مدق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  توادع  بصن و  ماقم  رد  هللاابذایعلا )  ) شدوخ تسرد و  حیحـص و  تلاسر  نادناخ 
یتخبدب و یهز  ددرگ  ادیپ  ضرف  رب  رگا  دوش و  یمن  همطاف  ینب  زا  ای  دوشن و  هدید  ای  دوشب  ادیپ  رتمک  رایـسب  دـیاش  یبسنلا  حـیحص 

رختفم رهدـلا  میدـق  نم  هلامف  هبـسنت  نیح  ایولع  نکی  مل  نم  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  يولع  بسن  تفارـش  هک  تسا  يراکنایز  یهز 
هحفص 547] [ ] 414]

یناموح یلع  دمحم  تانایب  تاملک و 

هب عجار  نیریـش  تسا  یتاملک  [ 415  ( ] نیدمت نید و   ) شباتک رد  ار  ینانبل  یناموح  یلع  دـمحم  موحرم  ریهـش  لضاف  هدنـسیون ي 
اجنیا رد  هدربمان  باتک  زا  ار  تاملک  نآ  مراد  شوخ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رئاس  نینمؤملاریما و  ماما  هب  نداتسرف  مالس  تاولص و 

تاولـص مهیلع  کئلوا  هفیرـش : هیآ ي  لقن  زا  سپ  مجنپ  دـلجم  رد  هدربمان  باتک  رد  .میامن  لقن  ار  وا  یبرع  تاملک  نیع  مروایب و 
هیحتب اـیلع  ماـمالا  یح  نم  یلع  رکنأ  نیملـسملا  ضعب  نارکذا  هحفـص 548 ] دـیوگ [ : نودـتهملا  مه  کـئلوا  همحر و  مهبر و  نم 

هنا الک !! تلقف  یلع ؟؟  کلذ  هراـکنا  قحأ  ینلأـس : یل و  اذـه  رکذـف  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  ماـمالا  رکذ  دـنع  لاـق  اذا  لوسرلا 
هیالا و هذه  ظفحا  هل  تلق  و  هدجم ، یلاعت  قباسلا  هللا  لوق  هیلع  تولت  مث  نمؤم ، لجر  يأ  یلع  زوجی  میلستلا  هالـصلا و  نال  یئطخم 

، کیلع کلذ  رکنا  نم  یلع  اهأرقا 
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هیالا هذه  عمـسا  مل  ینأک  هل  لاق  مث  الیلق  رکف  هیلا و  تصناف  همـصخ  یلع  هیالا  أرق  دق  هنا  وهزم ، وه  ینربخیل و  هدم  دـعب  یلا  داع  و 
بلاط یبا  نب  یلع  الا  مهیلع  محرتلا  مهنع و  یضرتلا  زواجتت  نیدشارلا ال  ءافلخلا  هیحت  نأب  انظعی  نم  هجح  اهب  ضحدأس  همیرکلا و 

هیلع یلع  هلوـق : رخآ  ضعب  یلع  رکنا  ساــنلا  ضعب  نا  رکذأ  و  هحفـص 549 ] [ . ] 416 « ] ههجو هللا  مرک   » هملکب هـتیحت  تدرو  دـقف 
نأ زوجیأ  هباجاف : .هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  یلع  الا  زوجی  ال  مالـسلا ) هیلع   ) کلوق ناف  ههجو  هللا  مرک  یلع  لق  هل : لاـقف  مالـسلا 
نا هل : تلق  مث  تکسف  هیلع ؟؟ هللا  تاولص  مامالل  کلذ  لوقا  نأ  زوجی  .کیلع و ال  مالس  یل : لوقت  نأ  .مالسلا و  کیلع  کل : لوقا 
لاق ام  وأ  یلع ؟؟ یلع  هبجاو  اـنه  هالـصلا  تسیلفأ  .دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  لوقت : نیح  کـلذ  بجوی  اـم  هالـصلا  یف 

مل نم  مکل  نا  ردـقلا  میظع  نم  مکیفکی  هلزنأ  نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف  مکبح  هللا  لوسر  تیب  لآ  ای  هنع : هللا  یـضر  یعفاشلا  مامالا 
هذه ملسملا  لمحی  نأ  بیرغلا  نکلو  .مامالا  یلع  همیلست  هتالص و  نیملسملا  ضعب  رکنی  نا  بیرغلا  سیل  هل  هالـص  مکیلع ال  لصی 
یلا نونئمطم  نوملسملا  لایجال و  اولت  لایجالا  نورقلا و  دعب  نورقلا  یـضمت  ناودعلا و  اذهل  نیروجأملا  مالـسالا  ءادعأ  نم  هرکفلا 

، مویلا یتح  نییومالا  دهع  ذنم  همد  ملسملا و  محل  یف  لهجلا  امهطلخ  نیذللا  لیجدتلا  لیلضتلا و  لعفب  مهنید  نم  هریـصب  یلع  مهنأ 
نینمؤملا همئالا و  یلع  همیلـست  هتیلـصت و  ملـسملا  یلع  اورکنی  نأ  بیرغلا  سیل  لوقأ : .رونلا  دـهع  یف  یتح  طلخلا  اذـهل  هبتنی  مث ال 

هللا لوسر  یلع  نارصاق  مالسلاو  هالصلا  نأ  مهمعزب 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


 ] .مالسلاو هالصلا  مهیلع  تیبلا  لهأب  هیاکن  نیللـضملا  نم  همغطلا  کلت  ءارو  هب  اوشم  يذلا  یمعالا  دیلقتلا  کلذ  وه  بیرغلا  نکلو 
: مهلوقب اؤارت  اوقتلا و  املک  ضعب  یلع  مهـضعب  ملـسی  نآرقلا و  نوأرقی  مث  نیملـسم  اونوکی  نأ  کـلذ  نم  برغـالا  و  هحفص 550 ]

نوضیفی مث  .اهرکذ  قبس  یتلا  هلیلجلا  تایالا  نآرقلا  یف  .هتاکرب و  هتمحر و  هللا و  مالس  مکیلع  و  مهلوقب : باوجلا  مکیلع و  مالـسلا 
مهماصخا اولداج  اذا  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هالص : لک  ماتخ  یف  نولوقی  موی و  لک  تارم  سمخ  مهبرل  هالصلا  یف 

نم هاغطلا  یلع  یتح  اهوزاجأ  لوسرلا و  لآ  یلع  هالـصلا  هذـه  اورکناف  یمعالا  بصعتلل  هیلهاجلا  هرعنلا  مهتزه  کـلذ و  لـک  اوسن 
یمع نع  ردصی  ام  هنم  و  نیعلا ، یمع  نع  ردصی  ام  بصعتلا  اذه  نم  ناف  هوجو ، هوجو و  یمعالا  بصعتلل  .ناودعلا و  یغبلا و  هداق 

و حیحصلا » مالـسالا   » هباتک ردصأ  تیح  یبیـشاشنلا  فاعـسا  ینیطـسلفلا  بیدالا  صخـش  یف  هرهاظم  نم  ارهظم  تیأر  دقلف  بلقلا :
هذـه ضعب  تلقن  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  نم  هریخلا  لوسرلا و  لال  مئاتـشلاب  ـالفاح  هتدـجوف  باـتکلا  اذـه  تأرق 

؟؟ بتکلا أرقی  نینیغ  ذوـهأ و  بتاـکلا : نع  تلأـسف  کلذـل  تبجع  ناـنبل و  یف  اهردـصأ  تنک  یتـلا  هبورعلا »  » یتـلجم یف  مئاتـشلا 
یف هل  الاقم  تأرق  رـصم  تدرو  ام  دنع  .نیح و  دعب  الماک  حبـصی  یمعلا و  اذه  دتـشیس  یمعا و  فصن  وه  .تلقف  روعأ »  » هنا اولاقف :

ءافخلا رکذ  یلع  ءاج  اذا  و  هیلع ، همالـس  هللا و  تاولـص  لوقی : صاعلا  نب  ورمع  وا  هیواعم  رکذ  یلع  اهب  ءاج  اذا  ناـک  هلاـسرلا  هلجم 
اذه هحفص 551 ] سیل [  تلقف : مهنع » هللا  یضر  : » لاق نیدشارلا 
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فاعـسا رکذ  یلع  انیتأ  هرهاقلا و  یف  ایلعلا  هیبرعلا  هئیهلا  ءاضعا  دحأب  کلذ  دـعب  تعمتجا  و  بلقلا ، یمع  نم  هنکلو  نیعلا  یمع  نم 
قـصتلا یتح  هرهظ  سوقت  دقل  لاق : ...ال  تلق  هتایح ؟ ماتخ  ناک  فیک  تملعأ  .لاق  شیورد  قحـسا  هلعل  و  مهدـحا : لاق  یبیـشاشنلا 

یئـش نیدمت » نید و   » ءارقب رم  دـقل  و  هتایح ، رخآ  یمع  دـق  .هیلا و  هسأر  عفری  نأ  عیطتـسی  ادـحأ ال  بطاخ  اذا  ناکف  ضرالاب ، هنقذ 
هیحلا سفنلل  هعتملا  نم  ریثک  دارطتسالا  اذه  یف  هحفص 552 ] [ . ] 417  ] نییومالا یلا  ابسن  لمحی  هنأ  یبیشاشنلا و  رکذ  يدل  اذه  نم 

.خیراتلا هملظ  یف  مهکولـس  نیکلاسلا  مهباقعأ و  هاتعلا و  هملظلا  کئلوأ  هیفقا  یف  عفـصلا  اذه  یلا  ببح  دقل  رهدـلا و  یلع  هدـلاخلا 
هحفـص مهجهن [  مضهلا  ملظلا و  یف  نیجهانلا  مهبانذأ و  مهتربابج و  مهتاتع و  يدامت  عفـصلا ، اذه  بتکا  امیف  یلا  ببح  دقل  لوقأ :

مهنم یمع  یتح  قحلا  یلع  تائتفالا  ملظلا و  کلذ  نم  خـیراتلا  انیلا  لقنی  ام  لثمب  هلفاح  لازت  تناـک و ال  نورق  نورق و  لاوط  [ 553
قحلا یلا  هیجوت  هنال  یبلق  یلا  ابیبح  دارطتسالا  اذه  ناک  رئامـضلا ، یلع  رجح  هدئفالا و  یلع  نار  نیعالا و  یلع  یطغ  یمع  رـصبملا 

[ . 418  ] ثحبلا علطم  یف  عوضوملا  بلص  یلا  نالا  دعنل  و  لطابلا ، نع  فرص  و 

باتک همتاخ ي 

هدرک و تافاضا  تاقیلعت و  هب  عورـش  نیا  زا  دـعب  مهد و  یم  همتاخ  ار  نآ  هدـیناسر و  نایاپ  هب  اجنیا  رد  ار  باتک  هک  ار  ادـخ  رکش 
هعونتم و بلاـطم  فارطا  رد  تاـقیقحت  یـسررب و  روظنم  .یلاـعت  هللاءاـش  نا  دوش  یم  هدوزفا  نآ  رب  هقیلعت  ناوـنع  هب  يداـیز  دـئاوف 

تبث هدوب و  باتک  رب  اهنآ  همیمض ي 
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يدایز دـئاوف  مود  عبط  نیا  رد  .دـش و  دـهاوخ  هدـنزرا  رایـسب  نیـسحت و  دروم  قیقحت  بابرا  دزن  هک  دـشاب  یم  قاروا  نیا  رد  اـهنآ 
هحفص 555] .دیدرگ [  هفاضا  يدایز  بلاطم  باتک  لصا  رب  هچنانچ  دوش  یم  هدوزفا  دوب  باتک  لوا  عبط  رد  هچنآ  رب  هوالع 

تافاضا تاقیلعت و 

هراشا

7 2 س -: ص -: تاقیلعت : هب  عورش 

دنهد یم  تیمها  رتشیب  رهطم  ربق  ترایز  هب  هدروآ و  ءالبرک  هب  ور  فرط  ره  زا  قارع  رد 

هراشا

رد مدـق و  تباث  رایـسب  عیـشت  ناشدوخ  بهذـم  رد  دـنا  هداد  لیکـشت  ار  ناـماس  نآ  تیعمج  تیرثکا  هک  قارع  نایعیـش  اـم  ناردارب 
هدامآ و عیشت  سدقم  بهذم  میح  زا  عافد  ماقم  رد  هدرک و  ملع  دق  هعیش  بهذم  نیفلاخم  لباقم  رد  هتـشاد و  مامتها  بهذم  جیورت 

صوصخم مسوم  هفرشم  دهاشم  زا  کی  ره  هک  ءارماس  نیمظاک و  ءالبرک و  فرشا و  فجن  رد  یترایز  مایا  رد  .دنتسه و  مدق  تباث 
ماـیا رد  ار  ینید  رئاعـش  هدومن و  گرزب  عاـمتجا  هدروآ و  هفرـشم  دـهاشم  هب  ور  فرط  ره  زا  دراد  دوـخ  هب  هژیو ي  یتراـیز  ماـیا  و 
عقاوم نآ  رد  هک  هدنزرا  تافـص  هدیدنـسپ و  فاصوا  زا  .دنیامن و  یم  اپرب  نسحأ  زرط  هب  هداد و  قنور  هصوصخم  مساوم  ترایز و 

ای فجن و  رد  یترایز  ياهزور  رد  تسنآ : تسا  شزرا  لباق  بلاج و  رایـسب  هدـیمهف  صاخـشا  رب  بلج و  ار  هحفص 556 ] بولق [ 
يراد و هلگ  يزرواشک و  هب  هلجد  تارف و  فارطا  رد  ارحـص و  ناـبایب و  رد  هشیمه  هک  یـصاخشا  هفرـشم  دـهاشم  رئاـس  ءـالبرک و 
ره زا  دنروآ  یم  رهـش  هب  ور  یترایز  مایا  رد  بلغا  دننک و  یم  تفر  دـمآ و  اهرهـش  هب  رتمک  دـنراد و  لاغتـشا  تعارز  يرورپماد و 

نایم رد  هک  يداش  راعـش  اب  دایعا  رد  ازع و  راعـش  اب  يراوگوس  مایا  رد  هدروآ و  موجه  ءـالبرک  اـصوصخ  هفرـشم  دـهاشم  هب  فرط 
هدرک و نکسم  رهطم  مرح  ياهقاور  سدقم و  نحص  رد  هدش و  دراو  تسا  موسرم  نیشن ) هیداب  صاخشا   ) قارع [ 419  ] بارعا نانز 

هدوب اهنآ  نمیشن  ياهقاطا  امرگ  امرس و  رد  قارع  دوبک  نامسآ  ریز  زور  بش و 
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مرح هب  نتفر  هار  يارب  هک  اـهنآ  ماـحدزا  ترثک و  نآ  اـب  دوش  یمن  هدـید  یلو  دـنیامن  یم  یناگدـنز  دـنباوخ و  یم  دننیـشن و  یم  و 
 ] ناش نایم  رد  دـنک  روبع  اج  نآ  زا  دـناوت  یم  تمحز  هب  رفن  ود  ای  کی  هک  هدوب  زاب  مدرم  ناـیم  زا  کـیراب  هار  کـی  زج  هب  رهطم 

عقوم رد  هدرک و  نکسم  اهنابایخ  زا  یـضعب  رد  رهطم و  نحـص  ياضف  هک  هداوناخ ي  ياهرـس  اهبـش  دریگرد و  یعازن  هحفص 557 ]
هتـسخ و هدـمآ و  هار  هنهرباـپ  بلغا  هداـیپ و  هک  یمـسج  یحور و  شمارآ  اـب  تسا و  هدـیبسچ  رگید  هداوناـخ ي  ياـهاپ  هب  باوخ 

بـسحرب هک  یتروص  رد  دـنزادنا  یمن  هار  هب  یلادـج  گنج و  هدـماین و  هیالگ  عازن و  ماقم  هب  يرگید  اب  یـسک  ادـبا  دـنا  هدـیباوخ 
لاغشا يارب  دریگرد و  رتشیب  یخلت  تاقوا  عازن و  اه  هداوناخ  تنوکـس  يارب  ناکم  قیـض  ماحدزا و  تیعمج و  ترثک  نآ  رد  تداع 

زا يدزد  اهنآ  زا  الـصا  دوش و  یمن  هدـید  يراثآ  لادـج  یگزیتس و  زا  ادـبا  یلو  دزیخرب  لدـج  گنج و  ماقم  هب  رگید  مه  اب  ناکم 
ینابایب مدرم  نآ  رد  یناسنا  هیور ي  نآ  زا  هدـش و  لاحـشوخ  اهنآ  راتفر  قالخا و  نآ  زا  ارهق  ناسنا  هدـشن  هدـید  رگید  کـی  ءایـشا 

.تسا هدرک  تیبرت  روط  نآ  ار  اهینابایب  نآ  هدرک و  رثا  دارفا  نآ  رد  هک  تسا  مالسا  سدقم  نید  ددرگ  یم  رورسم 

ربش داوج  دیس  اقآ  تاملک  لقن 

بدا  » باتک دوخ  سیفن  رثا  رد  [ 420  ] یلاعت هللا  هملس  ربش  داوج  دیس  اقآ  ریهش  بیطخ  همالع ي  دیس  هچنآ  مراد  شوخ  اجنیا  رد  و 
رد هدیدرگ  رشن  عبط و  سیفن  باتک  نآ  زا  دلجم  راهچ  خیرات  نیا  ات  هک  مالسلا » هیلع  نیسحلا  ءارعش  [ » هحفص 558 وا [  فطلا »

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


روط هب  هک  ار  ناـشیا  نیریـش  یبرع  تاراـبع  نیع  مرواـیب و  هداد  شراـگن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نیعبرا  زور  هب  عجار  لوا  دـلج 
نیـسحلا نیعبرا  دیوگ : .ه ق  ( 1388  ) لاس توریب  لوا ص 41 ط  دـلج  رد  میامن : لقن  تسا  يواح  ینبعرا  مایا  لاوحا  رب  هصـالخ 

هیف سانلا  عمتجی  هیمالسالا  تارمتؤملا  مخـضأ  نم  رفـص  نم  نیرـشعلا  موی  وه  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نیعبرا  موی  ءالبرک  یف  (ع )
ضعب نم  دوفولا  هبونجب و  قارعلا  لامـش  قنتعی  رـصانعلا و  فـلتخم  نم  تاـئفل  ارئاـس  كاـنه  یقتلت  همرکملا  هکم  یف  مهعاـمتجاک 

عبار و  هیـسرافلا ، هغللاب  ثلاث  و  هیکرتلا ، هغللاب  كاذ  و  هیبرعلا ، هحفص 559 ] هغللاب [  هتدوشنا  ددری  بکوملا  اذهف  هیمالـسالا  راطقالأ 
وأ نیعبرالا  يرکذ  ءایح  تءاـج ال  همـسن  نویلم  نم  رثکا  عمجی  مسوملا  اذـه  نا  تلق : اذا  اـغلابم  تسل  .اذـکه و  هیدروـالا و  هغللاـب 

، هداهشتسا نم  اموی  نیعبرا  دعب  فیرـشلا  دسجلا  یلا  دیعأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  نا  لوقت : تایاورلا  نأذا  سأرلا ) درم   ) هرایزل
نا .نیعبرالا  هرایز  هنم  سوؤرلا و  هیقب  فیرـشلا و  سأرلا  مهعم  هعم و  مطاوفلا  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ءاـج 

اهرثکا بکوم  نم 300  رثکا  هیلحملا  هنطلـسلا  هرادا  تلجـس  دـق  ءالبرک و  مؤت  نادـلبلا  فلتخم  راطقالا و  رئاـس  نم  بکاوملا  هذـه 
هئام نع  لقی  ام ال  زرلا  نم  مسوملا  اذـه  یف  ءالبرک  کلهتـست  هریبکلا و  تالحملا  زجحی  ضعبلا  ءـالبرک و  یلاوح  ماـیخلا  برـضی 

تارایز مسوملا  اذه  للختت  .مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  مساب  ماعطلا  لوانت  هدـئاملا و  یلا  سانلا  نوعدـی  نودانم  هل  بکوم  لک  نط و 
نوموقی سانلا  نم  فالالا  نا  رـشحلا ، موی  رجالا  میظع  تایحتلا و  تاـینمتلا و  میدـقت  فطاوعلا و  لداـبت  بکاوملا و  نیب  فراـعتلا 

ءالؤهل همدخلاب 
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و درولا ، ءام  شرب  ضعبلا  و  رکـسلا ، هیف  باذملا  رطعملا و  ءاملا  یقـسب  ضعبلاف  نیرئازلا  هحار  لجأ  نم  مهـسفناب  نوخـسی  راوزلا و 
بکاوم اب  سوفن  نویلم  کی  زا  رتشیب  قارع  رد  نیعبرا  ماـیا  رد  هدومرف  ناـیب  هچناـنچ  .اذـکه  هیودـیلا و  حوارملاـب  هیوهتلاـب  ضعبلا 

 ] روآداحتا و زیگنارهم و  تافراعت  رب  لمتـشم  زیمآ  تبحم  میظع  عامتجا  دـنوش و  یم  ءالبرک  دراو  رهطم  ربق  تارایز  يارب  ینیـسح 
یم نامولظم  دیس  رب  هبدن  هحون و  هجض و  هلان و  ازع و  هچراپ  کی  سدقم  ناتسرهش  نآ  دیآ و  یم  مهارف  زیخ  تدوم  هحفص 560 ]
روآ موجه  ع )  ) مشاه ینب  رمق  لضفلاوبا  ترضح  مرح  هب  هدش  جراخ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  زا  بکاوم  و  ددرگ ،

نامه لثم  رد  هک  دـنتفا : یم  نآ  دای  هب  هاگآ  ياهلد  مسجم و  ناسنا  مشچ  ولج  رد  ینیـسح  تضهن  تارثا  زور  نآ  رد  و  دـنوش ، یم 
هناحیر رهطم  سأر  ءادهش و  كرابم  ياهرس  هدش و  نیمزرس  نآ  دراو  شیوخ  ياهرهاوخ  اه و  همع  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زور 

رد عقوم  نآ  رد  تلاسر  نادناخ  تاردخم  تمصع و  ناوناب  ایآ  هدومرف  قحلم  شبیطا  دسج  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ي 
یم ناشدوخ  رـس  رب  كاخ  میرادـن  عالطا  اهنآ  دارفا  زا  الیـصفت  هک  مشاه  ینب  رئاس  هنع و  هللا  یـضر  رباج  اـیآ  دـنا ؟ هدوب  لاـح  هچ 

اج ایآ  دیامن  مسجم  دوخ  مشچ  ولج  رد  ار  زادگناج  هرظنم ي  نآ  دهدب و  هار  دوخ  لد  هب  یلمأت  نیرت  یئزج  ناسنا  رگا  ؟ دـنا هتخیر 
سـسؤم دنزرف  رـس  دنـشکب و  ار  ادخ  ربمغیپ  رـسپ  اهنآ  نارای  هیمأ و  ینب  ياه  هدنرد  تشم  کی  هک  دزیرب ؟ رـس  رب  كاخ  هک  درادن 

هدرکن مرش  دنربب و  ناغمرا  هب  ماش  هب  ار  ءایبنا  متاخ  نآرق و  مالسا و  هدنروآ ي  نید و 
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؟ ارچ دنیامن ، قحلم  شرهطا  دسج  هب  ءالبرک  رد  دـننادرگرب و  شا  هدـیدغاد  هداوناخ ي  ار  وا  بیطا  رـس  دـنیامن و  مه  مالـسا  راهظا 
.دزادنااپ ریز  ار  مالسا  هچرگ  دشابن ، هضراعم  ماقم  رد  يو  اب  یسک  و  دبای ، لالقتسا  رارقتسا و  دیلپ  دیزی  موش  تنطلس  هک  نیا  يارب 

يدمحم و نید  یعقاو و  مالـسا  هب  لیدبت  ار  دیزی  نید  مالـسا و  دنک و  ملع  دق  هک  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  اذـل  و 
نید زا  و  يدیزی ، مالسا  رگم  دنام  یمن  یقاب  يرثا  مالسا  زا  دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تضهن  رگا  اریز  هحفص 561 ] دنک [  ینیسح 

بش و هک  يدیزی  و  هیمأ ، ینب  رگم  دنتخانش  یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  یئابرقا  تاماش  رد  يوما ، نید  رگم  دوبن  يراثآ 
عازنلا و  ) باتک هب  دوش  عوجر  دوب  شوخ  شراگزور  رامق  رمخ و  تشاد و  راک  رس و  دوهف  دورق و  اب  دوب و  روشحم  اهنومیم  اب  زور 

نیا رد  لمأت  طقف  اریز  دراد ، اج  دشاب  نالان  نایرگ و  هشیمه  رگا  نادجواب  ناملـسم  هدمیهف و  ناسنا  .رـصم  عبط  يزیرقم  مصاختلا )
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنزرف  هک  دیآ ؟ یمن  رامـش  هب  راگزور  بئارغ  بئاجع و  زا  و  تسین ؟ ایند  تئاند  تسخ و  زا  ایآ  هک 
و دوب ؟ هدرک  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رگم  دنربب ؟ ناغمرا  هب  قشمد  هفوک و  هب  اه  هدازانز  شیپ  ار  وا  كرابم  رـس  دنـشکب و 

.دروآ یمن  دورف  رس  يردلق  يروتاتکید  هب  یلب  دوب ؟ هدز  رس  يو  زا  یلاعت  هللاابذوعن  یهانگ  هچ 

وا رعش  یعازخ و  لبعد 

لآ تکحـض و  نارهدـلا  نس  هللا  کحـضا  ال  درک : هیرگ  دورـس و  دـیاب  ار  هللا  همحر  یعازخ  لبعد  هدیـصق ي  زا  تیب  ود  اجنیا  رد 
دمحا
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رثا رد  هفیرش  هدیصق ي  نآ  هیقب ي  لاح  ات  هنافسأتم  رفتغی  سیل  ام  اونج  دق  مهنأک  مهراد  رقع  نع  اوفن  نودرشم  اورهق  دق  نومولظم 
لبعد راعـشا  نیرـصاعم  زا  هک  نانآ  هچنانچ  هحفـص 562 ] .تسا [  هدـشن  ادـیپ  ماظع  دـیتاسأ  شیتفت  يواـکجنک و  قیقحت و  عبتت و 
سدح هحفص 563 ] نینچ [  ایوگ  دنا  هتفاین  عالطا  هدیـصق  نآ  هیقب ي  هب  دنا  هدومن  نیودت  و  [ 421  ] هدرک يروآ  عمج  ار  هللا  همحر 
فوخ سرت و  زا  هدروآ و  مظن  هب  ار  تلاسر  نادناخ  رب  نیملاظ  تیب و  لهأ  نانمـشد  نعاطم  بلاثم و  هدیـصق  نآ  رد  دوش  یم  هدز 

خیـش اقآ  عالطالا  عساو  رحبتم  همالع ي  خیـش  دـشاب  هتفر  نیب  زا  هتـشاد و  ناهنپ  ار  هدیـصق  نآ  هیقت  تهج  زا  راگزور و  ناراکمتس 
هچنانچ ما  هدرکن  ادیپ  عالطا  ءارغ  هدیـصق  نآ  هیقب ي  هب  ما  هدومن  عبتت  هچ  ره  هک  دومرف : یم  زین  هرـس  سدق  یفجن  يوامـس  دـمحم 

ءاقرو نب  لیدب  دالوا  زا  نیزر  نب  یلع  نب  دمحم  لبعد  مان  [ . 422  ] تسا هدومرف  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  دوخ  تافیلأت  زا  یضعب  رد 
.تسا یباحص 

ءادهشلادیس رب  لبعد  هیثرم ي 

نم اوؤاج  - 1 هحفص 564 ] تسا [ : هتفگ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هیثرم ي  رد  هک  تسا  هیلع  هللا  ناوضر  یعازخ  لبعد  راعـشا  زا 
- اوبـس و  سومحم 3 - عضبم  وه  هوـکرت و  مهماـما  لـتقب  اوـنعل  دـق  و  اوـنعل ، سیلبا 2 - مهدـنج  مدـقی  مؤشلاب  اهلها  هموشملا  ماـشلا 

ایندل متعب  سوبحملا 5 - کل  انه  لذ  رانلاب ؟ متیـضرأ  مکلیو ، ای  مکلابت ، سوبل 4 - نهل  ام  رـس  اوح  يربع  دمحم )  ) تانب ینزحاوف -
و متعیاب ، نمل  اـسؤب  سیـسخ 7 - نیعیابلا  ظح  و  تنعل ، هیومأ  هعیب  نم  اهب  رـسخأ  سیفنل 6 - هنا  و  هاـیحلا ، زع  مکل ، ـالهج  مکریغ ،

سیبح 8- میحجلا  طسو  مکماماب  یننأک 
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( نیـسحلا  ) یلع فوفطلا )  ) موی تعطقت  مکل و  تضاف  هربع  مک  سوجم 9 - سایقلا  یف  مه  هبـصع  نم  هدعب  متیقل  ام  دمحا )  ) لآ ای 
مکلیدی فوسف  انیلاوم ، اربص  سؤور 11 - تالب  اذلا  قوف  و  اهیف ، ارعلاب  موسج  مکل  هاترـسحاو  - 10 هحفص 565 ] [ . ] 423  ] سوفن

عمج هرس  سدق  لبعد  ناوید  زا  لقن  سوسأ  تییح  ام  یـسفن  هیلع  و  مکرمال ، مکل و  اعبتم  تلز  ام  سوبع 12 - نیعللا  لآ  یلع  موی 
الیصفت هر )  ) يوامـس همالع ي  هخـسن ي  رد  اصوصخ  خسن  فالتخا  هب  اهیقرواپ  رد  قشمد و  ط  - 260  - رتشا ص 261 رتکد  ياقآ 

.دش رظن  فرص  اهنآ  لقن  زا  هک  هدرک  هراشا 

ترضح نآ  هیثرم ي  رد  لبعد  زغن  راعشا  زا 

یلع نب  لـبعد   ) شباـتک رد  رتشا  میرکلادـبع  رتکد  ياـقآ  ار  نآ  هک  تسا  هللا  همحر  یعازخ  لـبعد  روهـشم  ياـه  هیثرم  زا  هچناـنچ 
لقن لوا - مسق  رد ص 41 - ناوید  رد  هدرک و  لقن  رد ص 232  قشمد  ط  هیلیلحت ) هسارد  هرعـش  هتایح و  تیبلا  لآ  رعاش  یعازخلا 

اذ و ال نم  عزاج  ـال  عمـسمب  رظنمب و  نوملـسملا  و  عفری 2 - هانق  یلع  لاجرلل - اـی  هیـصو  دـمحم و  تنب  نبا  سأر  .تسا 1 - هدومن 
هیامع و نویعلا  كرظنمب  تلحک  - 4 هحفـص 566 ] عجهت [  کب  نکت  مل  انیع  تمنأ  يرک و  اهل  تنک  اـنافجأ و  تظقیا  عشختم 3 -

ياقآ عمج  لبعد  ناوید  رد  راعشا  نیا  عضوم و  كربق  طخل  و  عجضم ، کل  اهنأ  تنمت  الا  هضور  ام  عمست 5 - نذا  لک  کیعن  مصأ 
حئادملا هعیشلا ج 30 ص 353 و  نایعا  رـصم و  رد ج 11 ص 110 ط  توقاـی  ءاـبدالا  مجعم  رد  تسا و  دوجوم  ص 107  یلیجد 

رد بقانم ج 271:3 و  هیوبنلا ص 132 و 
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.تسا هدش  لقن  زین  رگید  بتک 

دندرک یم  يوریپ  لبعد  لاثما  زا  مجع  يارعش  شاک 

لبعد لاـثما  زا  يوریپ  یناوـخ  هیثرم  یئارـس و  هحوـن  یثارم و  راعـشا  ندورـس  رد  ملید  سراـف و  كرت و  زا  مجع  ءارعـش  شاـک  يا 
رد هک  نانآ  اصوصخ  دنتخومآ  یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رب  ار  نتفگ  هیثرم  هعیـش  رادمان  رعاش  ملاع  نآ  زا  دندرک و  یم  یعازخ 

ذخا قشمرس  هللا  همحر  لبعد  زا  دنیارـس  یم  راعـشا  هدرک و  هبدن  هحون و  نامولظم  دیـس  رب  يرذآ  یلحم  یکرت  نابز  اب  ناجیابرذآ ،
ماما ماقم  بسانت  اب  هدرک و  يراددوخ  تاملک  نآ  ندروآ  زا  دیآ  قفاوم  هیفاق  عجـس و  اب  دیایب و  ناش  نهذ  هب  هچ  ره  دـندرک و  یم 
ماقم رد  دنوشب  هجوتم  هک  نیا  نودب  هدرکن  يادخ  یناوران  تبسن  دندروآ و  یم  مظن  هب  راعشا  تلاسر  نادناخ  دارفا  مالـسلا و  هیلع 

مـشاه ینب  رمق  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  نابز  زا  دنداد و  یمن  تلاسر  نادناخ  دارفا  رئاس  هب  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  یئارـس  هحون 
دوش و یم  جراخ  ندرک  هبدـن  هحون و  زا  دور و  یم  نوریب  یلاح  ناـبز  زا  هک  هصق  لـعج  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  اـی  مالـسلا  هیلع 
هک یلاـح  ناـبز  زرط  هیور و  زا  هک  دـنومن  یم  تقد  تبظاوم و  رایـسب  دـندرک و  یم  يراددوـخ  تسا  خـیرات  هحفـص 567 ] لعج [ 

دوشن و عقاو  عیـشت  ملاع  هب  تناها  اـت  دـندرک  یم  زیهرپ  اراکـشآ  غورد  هصق و  لـعج  زا  دـندش و  یمن  راـنک  دـشاب  هتـشاد  تبـسانم 
روآ موجه  هعیش  ملاع  لاوحا  عاضوا و  هب  هدرکن و  زیوآ  تسد  ار  اه  هیاریپ  نآ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  تاغیلبت  هاگتـسد  نانمـشد 

.دنوشن

دننک یم  ییارس  هحون  يرذآ  یکرت  نابز  اب  هک  نانآ  هب  تحیصن 

لبعد ياه  هیثرم  راعشا و  زا  دنشاب  هتشاد  رگا  دنرادن و  داوس  ای  دنرانکرب و  نید  یملع و  تامولعم  زا  مدرم  دارفا  بلغا  هک  هنافسأتم 
هرخالاب ار  ناشدوخ  زیزع  ناج  هک  نید  ناگرزب  نآ  لاثمأ  يدسأ و  تیمک  یعازخ و 
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دنرادن و يا  هرهب  برع  نابز  یبرع و  تغل  زا  نوچ  دنرادن  عالطا  دـنا  هدرک  تراهط  تیب  لها  تلاسر و  نادـناخ  تبحم  هار  يادـف 
دنراک رد  مالسا  نآرق و  نانمشد  نارگرامعتسا و  زومرم  ياهتسد  دننک و  یمن  مالـسا  ینید  تغل  نآرق و  نابز  نتفرگ  دای  هب  مامتها 

ناشدوخ هک  یئاهنآ  یتح  دنرادن  یئاونش  شوگ  دنرو و  هطوغ  یشوگرخ  باوخ  رد  دنباوخ و  رد  هدز  تبیـصم  ناناملـسم  بلغا  و 
نید زا  ار  ناشدوخ  یناسفن  تالیامت  دنرازیب و  ینید  هیور ي  زا  ماوع و  بلغا  یلو  دنبارحم  دجسم و  رد  دنناد و  یم  تناید  لها  ار 

(. تسا دایرف  دسرن  یئاج  هچنآ   ) هللااب الا  هوق  لوح و ال  ال  دنناد : یم 

تسا عرش  فالخ  تلاسر  نادناخ  هب  اوران  ياه  تبسن 

دندرک انب  دعس  نب  رمع  رگشل  لباقم  رد  تلاسر  نادناخ  تاردخم  رئاس  ای  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  دوش  هتفگ  هک  تسین  بیع  ایآ 
ای درک  ضرع  تـفرگ و  تـسد  هـب  هدرک و  ناــشیرپ  ار  دوـخ  ياــهفلز   ) ندرک و هبدــن  هحوـن و  هحفـص 568 ] ناـمولظم [  دیـس  رب 

کشالب رثن  رد  ای  دشاب  مظن  رد  هاوخ  تسا  تراهط  تیب  لها  تاردخم  دارفا  هب  عرش  فالخ  تبسن  هک  تالمج  هنوگنیا  ...ادمحم )
زا ناـمرحمان  شیپ  رد  ار  دوخ  ياـهوم  نز  ندروآ  نوریب  تمرح  اریز  دوش  یم  هداد  اـهنآ  هب  هک  تسا  نید  ماـکحا  فـالخ  تبـسن 
هک تالمج  لیبق  نیا  زا  دنروآ و  یمن  لمع  هب  عقاوم  رئاس  رد  ای  ءالبرک  رد  ار  نآ  تمـصع  ناوناب  زگره  تسا و  مالـسا  تایرورض 

نادـناخ دارفا  رئاس  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  قح  رد  رثن  مظن و  رد  یتالمج  ای  .داد  تبـسن  دـیابن  دـشک  یم  ازارد  هب  دوش  هداد  حرـش  رگا 
هک نداد  تبسن  یفاصوا  ای  دومن  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دشاب  روآ  تراقح  تلذ و  هک  ندرک  نایب  ماما 
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هربابج ي فاصوا  زا  تاباطخ  باقلا و  نآ  هک  نداد  رارق  بطاخم  ار  ع )  ) ماما یباقلا  اب  ای  دـیآ  یمن  تسرد  موصعم  ماما  تافـص  اب 
هک اهباطخ  نآ  اب  ارم  تسا : هدومرف  هغالبلا  جهن  بطخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هچنانچ  تسا  راگدای  هب  رادغ  ناراکمتس  زا  راگزور و 

رکذتم ع )  ) نیسح ماما  هاگتسد  ءارعـش  هک  دوب  يروآدای  باب  زا  تالمج  نیا  .دیهدن و  رارق  بطاخم  دنزاس  یم  بطاخم  ار  هربابج 
هب تساوخ  ناش  لد  روط  ره  دـنیوگب و  دـیایب  رثن  مظن و  رد  ناش  نابز  هب  هچ  ره  هک  دـنکن  راداو  ار  اهنآ  هناماوع  هقـالع ي  دنـشاب و 
هب ناشدوخ  رادرک  راتفر و  اب  هحلـسا  هبرح و  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  هک  دننک  زیهرپ  هجرد  تیاهن  رد  غورد  زا  دیاب  دـنروآ و  مظن 
هک نیا  هن  دیـشاب  تنیز  اـم  يارب  دوـمرف : هک  تسا  نیا  شنومـضم  هک  تسا  دراو  ع ) [ ) هحفـص 569 ماما [  زا  دنهدن  نمـشد  تسد 
رود ام  زا  ار  اهنآ  امـش  راتفر  راتفگ و  لامعا و  هک  نیا  هن  دیزاس  بوبحم  مدرم  هب  ار  ام  هک  دـیئامن  راتفر  يروط  دـیوش  داریا  بیع و 

هدیـصق ي رد  دایز و  هرـس  سدق  یعازخ  لبعد  یثارم  راعـشا  دنامن : هتفگان  .دزاس و  روجنر  رفنتم و  رجزنم و  هعیـش  ملاع  زا  دـنک و 
رد هک  یئاـهناوید  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  بئاـصم  زا  زین  تسا  هللا  همحر  لـبعد  ياـهراکهاش  زا  هک  [ 424  ] هیئات

ار يدایز  یثارم  هتـشاذگ  تاعوبطم  ملاع  هب  مدق  اهنآ  زا  ناوید  دـنچ  ام  رـصع  رد  هدـش و  فیلأت  هر )  ) لبعد راعـشا  نیودـت  عمج و 
.دوش هعجارم  اهنآ  هب  تسا  لمتشم 

لبعد ءارعشلا  تاقبط 

هک تسا  یتافیلأت  هر )  ) یعازخ لبعد  دوخ  يارب  و 
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باتک نآ  زا  هخـسن ي  يرجه  متفه  نرق  رخاوا  ات  و  ءارعـشلا ) تاقبط   ) باتک تساهنآ  زا  هدرک و  رکذ  تسرهفلا 229 )  ) میدنلا نبا 
یف باتکلا  نم  هخسن  تناک  دق  و  دیوگ : تیبلا ) لآ  رعاش  یعازخلا  یلع  نب  لبعد   ) باتک رد  رتشا  میرکلادبع  رتکد  هدوب  بلح  رد 

: یمـس يذـلا  فیرطلا  تسرهفلا  یف  همـسا  اندـجو  اـنال  لـبعد ، ناوید  نم  هخـسن  عـم  هنـس 694 ه )  ) عباـسلا نرقلا  هیاـهن  یف  بلح 
امک دعب - نم  هاندقف - مث  مقر 601 - تحت  عقو  و  ءارعشلا ، تاقبط  هیف : باتکلا  یمـس  دق  و  بلحب ، بتکلا  نئازخ  یف  امم  بختنملا 

رد حارجلا  نبا  و  لماک ، رد  دربم  هرـس  سدـق  لـبعد  ءارعـشلا  تاـقبط  باـتک  زا  .قشمد  ناویدـلا ص 279 ط  هحفـص 570 ] اندقف [ 
بیطخ و  فلتخملا ، فلتؤملا و  و  هنزاوملا ، رد  يدـمآ  و  ءارعـشلا ، مجعم  رد  یناـبزرم  و  ءارعـشلا ، تاـقبط  رد  زتـعم  نبا  و  هقروـلا ،

تاـفیلأت رد  يداـیز  صاخـشا  رگید  و  هدـمعلا ، رد  قیـشر  نـبا  و  فئاـطللا ، فـئارظلا و  رد  یـسدقم  و  دادـغب ، خـیرات  رد  يدادـغب 
نب ییحیک  هب : اهیبش  وا  اوجه  الا  طق  لقی  مل  نم  مهنم  نا  یلع  دـیوگ : هدمعلا ج 1 ص 113  رد  قیـشر  نبا  دنا  هدرک  لقن  ناشدوخ 

...هتاقبط یف  لبعد  هرکذ  لفون ،

لبعد تداهش 

هدرک و وجه  ار  راگزور  ياهملاظ  ناراکمتـس و  ینلع  شیوخ  شزرارپ  یناگدـنز  تایح و  ماـیا  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یعازخ  لـبعد 
یفتک یلع  یتبشخ  لمحأ  هنـس  نوسمخ  یل  : ) هدومرف یم  اذل  تسا و  هدومن  متـش  بس و  ار  ایند  ناراوخنوخ  دوخ و  نامز  هنعارف ي 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ءاثر  ناراکمتـس و  وجه  يو  راعـشا  رد  بلاغ  اذل  و  کلذ ) لعفی  نم  دجا  امف  اهیلع  ینبلـصی  نم  یلع  رودأ 
زا یکی  زاوها  رد  هرخالاب  ات  .تسا 
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زا یکی  رد  ار  وا  اـت  تشگ  یم  هللا  همحر  لـبعد  یپ  رد  تفرگ و  رادـغ  راوخنوخ  نآ  زا  مهرد  رازه  هد  قوط  نب  کـلام  ناـمیخژد 
رد تفر و  ایند  زا  هر )  ) لبعد نآ  يادرف  دز و  مومـسم  يزاکع  اب  يو  مدـق  رهظ  زا  تفای و  هدوب  بیط )  ) شماـن هک  سوس )  ) تاـهد
رد هک  يرتحب  رعـش  زا  و  هحفـص 571 ] .دـندرک [  نفد  اجنآ  رد  هدرک و  سوسب  لمح  ار  وا  هک  هدـش  هتفگ  دـش و  نوفدـم  هیرق  نآ 

هنود دـعبی  زاوهـالا  یلع  ثدـج  دـیوگ : هچناـنچ  هدـش  نوفدـم  تسا  زاوها  رد  هک  سوس  رد  هک  دوـش  یم  موـلعم  هتفگ  وا  هیثرم ي 
قافتا ه  ( 246  ) لاـس رد  تیب  لـها  رعاـش  لـبعد  تاـفو  و  تسین ، زاوها  ءارق  زا  بیط )  ) هیرق ي یلو  لـصوملاب  همر  یعنلا و  يرـسم 

رد هک  قیـشر  نبا  .تسا و  یئاط  بیبح  مامتوبا  زا  ترابع  هدرک  هراـشا  يو  هب  يرتحب  تسا و  لـصوم  رد  هک  یـسک  .تسا و  هداـتفا 
هب دوـش  عوـجر  هدرک  لـقن  زین  يرگید  بـلطم  نآ  ببـس  و  هر )  ) لـبعد تاـفو  هراـبرد ي  هدـمعلا )  ) رد هتفاـی  تاـفو  ه  ( 456  ) لاس
ایند زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاس  نامه  رد  هک  هدوب  ه  ( 148  ) لاس رد  هر )  ) لبعد تدالو  و  توریب ، ج 1 ص 72 ط 4  هدمعلا ) )

تسا هتشاد  لاس  ( 98  ) تافو نیح  رد  دوش  یم  مولعم  هداتفا  قافتا  ه  ( 246  ) لاس رد  تشذگ  هچنانچ  يو  تداهش  هدومرف و  تلحر 
نبا سأر  دش : لقن  هللا  همحر  لبعد  زا  هک  يا  هیثرم  دـنامن : هتفگان  .دـیامرف و  روشحم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  اب  ار  وا  دـنوادخ 

خلا ....هیصو  دمحم و  تنب 

تسا هابتشا  نآ  هداد و  نیوزق  ءارعش  هب  هنطلسلا  دامتعا  ار  لبعد  زغن  راعشا 

هب ار  اهنآ  تبسن  دوجوم و  تشذگ  هچنانچ  هربتعم  بتک  رد 
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یغارم هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  موحرم  یلو  .تسا  رادمان  رعاش  ملاع  نآ  زا  هک  تسین  کش  ياج  دـنا و  هداد  هر )  ) لبعد
زا یـضعب  هب  ار  راعـشا  نآ  تبـسن  هداهـشلا » هجح  یف  هداعـسلا  هجح   » باتک رد  راجاق  نیدلارـصان  نامز  هحفـص 572 ] مولع [  ریزو 

هدرک لقن  فنخموبا  هب  بوسنم  لوعجم  لتقم  زا  ماش  ات  ار  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  تکرح  طخ  تالاوحا  هچنانچ  هداد  نیوزق  ءارعش 
ندینادرگ نیا  هب  انامه  دیوگ : زاب  ...هلتقم  یف  هتیاورب  [ 425  ] طول درفت  ام  یلا  هنینأمطلا  مدع  نم  هیلع  نحن  ام  عم  هتفگ : هک  نیا  اب  و 

ءامدق زا  یکی  هک  يراعشا  تسا  راعشا  رهش  ره  رد  شراهشا  مالسلا و  هیلع  مانالا  دیس  تعیرـش  ورملق  مالـسا و  راید  رد  كرابم  رس 
يرعم ءالعلاوبا  تفگ : هک  تسا  لوقنم  دادغب  لیزن  ینیوزق  فسویوبا  زا  هدومرف  زغن  هچ  هدورـس و  نیوزق  هسورحم ي  ناجنـس  هتکن 

تکلمم نازارط  نخس  زا  یخرب  هک  یتسرد  هب  تسه ؟ مالـسلا  مهیلع  هللا  لوسر  تیب  لها  قح  رد  چیه  ایآ  وت  عبط  جیاتن  زا  متفگ  ار 
: متفگ دنیوگ : یم  هچ  هنوازق  ءارعش  تفگ : دنزجاع  نآ  لثم  هب  نایتا  زا  خونت  ءاحصف  هک  دنزاس  یم  اهرعـش  ناشیا  هرابرد ي  نیوزق 

نم و  تفگ : ءالعلاوبا  هداد ص 64 .) شراگن  رخآ  ات  ار  راعشا  و   ) خلا ....هیـصو  دمحم و  تنب  نبا  سأر  هحفص 573 ] دنیوگ [ : یم 
دودجلا ریخ  هدجو  شیرق  ایلع  نم  هاوبا  دودخلا  یف  قیرب  هلف  هنیبج  لوسرلا  حسم  میوگ : یم 

مدرم سرت  زا  دیزی  ندش  نامیشپ 

رب هک  تشذگن  يزیچ  قشمد  هرـش  هب  تمـصع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دورو  زا  دعب  دیوگ : هنطلـسلا  دامتعا  دـعب 
وا قح  رد  مالسا  لها  تدیقع  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لتق  تهج  زا  هک  تشگ  مولعم  هیواعم  هب  دیزی 
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يربت راوگرزب  نآ  نتـشک  زا  دـینادرگب و  رادرک  راـتفگ و  قایـس  تقو  نیا  زا  مرجـال  تسا  علخ  جورخ و  فوخ  هدـش و  نوگرگید 
یلع ناک  نا  دـیری و  امیف  هتمکح  يراد و  یف  یعم  نیـسحلا  تلزنا  يذالا و  تلمتحا  ول  یلع  اـم  و  تفگ : یمه  درک و  یمه  راـهظا 
هلتقف هرطـضا  هناف  هناـجرم  نبا  هللا  نعل  هتبارق  هقحل و  هیاـعر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  اـظفح  یناطلـس  یف  نه  کـلذ و  یف 

هناجرم نبال  یل و  ام  نیسحلا  یلتق  نم  هومظعتسا  امب  رجافلا  ربلا و  ینضغباف  هوادعلا  مهبولق  یف  عرز  نیملسملا و  یلا  هلتقب  ینـضغبف 
هک تسا  بجعت  .ق و  ( 1310  ) لاس زیربت  .تسا ص 65 ط  هدرک  لقن  زین  ار  هناجرم  نبا  ندش  نامیـشپ  دعب  .هیلع  بضغ  هللا و  هنعل 

هحفـص هدومن [  لقن  يرعم  ءالعلاوبا  اـب  ار  ینیوزق  فسویوبا  يوگتفگ  هداد و  نیوزق  ناجنـس  هتکن  هب  ار  هر )  ) لـبعد راعـشا  تبـسن 
هک اجک ، یلاع  زغن  راعـشا  نآ  اـجک و  نیوزق  ءارعـش  هتـشاد ، بوسنم  نیوزق  ءارعـش  زا  یلوهجم  رعاـش  هب  ار  زغن  راعـشا  نآ  و  [ 574
زا هک  نیا  رد  هتـسناد و  هر )  ) لبعد راعـشا  زا  ار  اهنآ  يو  لاثما  ءابدالا و  مجعم  رد  توقای  هک  یتروص  رد  دنیارـسب ، ار  اهنآ  دـنناوتب 
مه ینیوزق  فسویوبا  هداد و  تبـسن  دوـخ  هب  ار  هر )  ) لـبعد راعـشا  نآ  نیوزق  ءارعـش  زا  تسا  نکمم  .تسین و  کـش  ياـج  تسوا 

مهیلع راهطا  تیب  لها  رادمان  رعاش  زا  راعشا  نآ  هک  هدشن  هجوتم  زین  هنطلسلادامتعا  هچنانچ  تسا  هدشن  تقرـس  تیلح و  نآ  هجوتم 
هحفص 575] .تسا [  هیلع  هللا  همحر  یعازخ  لبعد  مالسلا 

تسا زور  هس  ماش  رد  تیب  لها  يرادازع 

هراشا

زور هد  زا  رتشیب   ) 15 44 س -: ص -:
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دیلپ دیزی  هک  نآ  زا  دعب  ماش  رد  تلاسر  نادناخ  هبدن ي  هحون و  هک  دوش  یم  مولعم  يربط  خیرات  زا  و  دنا ) هدرکن  فقوت  قشمد  رد 
زور هس  دنیامن  ءازع  هماقا ي  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هک  هداد  هزاجا  يو  زا  یمومع  راکفا  رفنت  زا  يریگولج  تسایـس و  باب  زا 
لها نم  الجر  مهعم  ثعبا  مهحلصی و  امب  مهزهج  ریشب  نب  نامعن  ای  هیواعم  نب  دیزی  لاق  مث  دیوگ : هچنانچ  دنا  هدومن  ءازع  هماقا ي 

نهحلصی و ام  نهعم  هدح  یلع  راد  یف  نلزنی  نا  هوسنلاب  رمأ  مث  هنیدملا  یلا  مهب  ریسیف  اناوعا  الیخ و  هعم  ثعبا  احلاص و  انیمأ  ماشلا 
هأرما ال هیواـعم  لآ  نم  قـبت  ملف  دـیزی  راد  نلخد  یتـح  نجرخف  لاـق : اـهیف  نه  یتـلا  رادـلا  یف  نیـسحلا » نـب  یلع   » نـهعم نهوـخا 

هیلا نیـسحلا  نب  یلع  اعد  الا  یـشعتی  يدـغتی و ال  دـیزی ال  ناک  اثالث و  هحانملا  هیلع  اوماقاف  نیـسحلا  یلع  حونت  یکبت و  نهتلبقتـسا 
زا انطاب  هک  یتروص  رد  هدرک  لقن  يو  زا  شراجزنا  هناجرم و  نبا  رب  ار  دـیزی  نعل  راـهظا  يربط  نآ  زا  دـعب  هحفص 576 ] [ . ] 426]

نادـناخ ءازع  هماقا ي  اهباتک  یـضعب  رد  هک  نیا  سپ  .تسا  هدوب  هداد  رارق  دوخ  هزئاج ي  ماـعنا و  دروم  رورـسم و  لاحـشوخ و  يو 
لها زا  هکلب  .تسا و  قیقحت  زا  یلاـخ  فیعـض و  لوق  دـنا  هداد  شراـگن  زور  هس  زا  رتـشیب  قشمد  رد  دـیزی  هناـخ ي  رد  ار  تلاـسر 

رد ص زین  تشذـگ و  رد ص 274  هچنانچ  تسا  هدـشن  رتشیب  زور  تفه  زا  ماـش  رد  تیب  لـها  ءارـسا  فقوت  هک  دـنا : هتفگ  قیقحت 
هحفص 577] .دوش [  هعجارم  هدربمان  هحفص ي  هب  دش  لقن  باتک  زا  ( 370)

درادن لصا  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اب  تلاسر  نادناخ  ءارسا  نتفر 

-68 ص -:
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هچنانچ شترابع  نیع  دـنتفر و  ماش  هب  ناشدوخ  نایاپراهچ  اـب  تیب  لـها  هک  یئاـهب » لـماک   » باـتک بحاـص  ءاـعدا   19  - 20 س -:
نایاپراهچ اما  دندوب  هدرک  تراغ  ار  اهلام  هک  اریز  دنتفر  ماش  هب  دوخ  نایاپراهچ  هب  تیب  لهأ  تاروع  ماما و  و  : » تسا نیا  تشذـگ 

هوالع دـنا  هتفر  ماش  هب  دوخ  نایاپراهچ  اب  تیب  لها  هک  يو  ءاعدا  نیا  مق  یئاهب ص 291 ج 2 ط - لماک  دندوب .» هتشاذگ  ناشیدب 
اریز دنک  یم  بیذکت  ار  نآ  داشرا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  مظعا  خیـش  شیامرف  .تفای  شراگن  باتک  لصا  رد  شفرح  در  رد  هچنآ  رب 

داشرا ص خلا  ....هئاسن  اوبلـس  هلاقثأ و  هلباو و  هلحر  اوبهتنا  ......مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  بلـس  یلع  اولبقا  مث  دیامرف : یم  هر )  ) خیش
: دـیوگ باتک  نآ  مجرتم  تسا و  هدرک  لقن  مومهملا  سفن  رد  ار  داشرا  تاراـبع  نیا  نیع  زین  هر )  ) یمق ثدـحم  .زیربت و  257 ط -

تراغ ار  ترضح  نآ  هنب ي  وراب  نارتش و  ثانا و  تفگ : دیفم  خیـش  ......دندرک  تراغ  دنتخیر و  نارتش  اه و  هلح  سرو و  رب  مدرم 
.ق و لاس 1374 ه  نارهت  مومهمهلا ص 204 س 18 ط  سفن  همجرت ي  ....دـندوبرب  ار  نانز  ياه  هماـج  و  هحفص 578 ] دندرک [ 

نا یتح  ءاسنلا  یلع  ام  هعاتم و  هلقث و  اوبهن  اهوبهتناف و  لبالا  للحلا و  سرولا و  یلع  سانلا  لام  و  دیوگ : لماک  خیرات  رد  ریثالا  نبا 
للحلا و سرولا و  یلع  ساـنلا  لاـم  و  دـیوگ : يربط  .توریب و  ص 79 ج 4 ط  اهنم - ذـخؤیف  اهرهظ  نم  اهبوث  عزنتل  هأرملا  تناـک 

يربط و و  هر )  ) دیفم خیش  لقن  شیامرف و  حیرص  هب  انب  .هرهاق  هماقتسا  هعبطم ي  رصم - ص 346 ج 4 ط - اهوبهتنا - لبالا و 
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رب مدقم  هر )  ) دیفم خیـش  لوق  دنامب و  دنا  هتـشاذگن  تیب  لها  هب  ار  اهنآ  سپ  دنا  هدرک  تراغ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نارتش  ریثالا  نبا 
نایـشحو نارگتراغ و  اریز ن  تسا  رابتعا  لـقع و  باوص و  هب  برقأ  يو  شیاـمرف  اریز  تسا  یئاـهب  لـماک  باـتک  بحاـص  ءاـعدا 

ناشیدب يزیچ  دنراذگ  یمن  ع )  ) ماما نایاپراهچ  زا  دندوب  هدش  عمج  ءالبرک  تشد  هب  نتشک  ع )  ) ماما نتشک و  مدآ  يارب  هک  نابایب 
هحفص 579] .دنامب [ 

هملس ما  يربک و  بنیز  تافو  خیرات  رد  قیقحت  دلخم و  نب  هملسم 

هراشا

نیس نوکس  میم و  حتفب  هملسم  تسا و  هباحص  زا  يراصنا  دلخم  نب  هملـسم  دلخم ) نب  هملـسم  اهیلع  یلـص  و   ) 2 س -: - 85 ص -:
لاـس رد  هدرک و  يدـصت  رما  نیا  هب  لاس 47  رد  هدوب و  رـصم  یلاو  هیواـعم  فرط  زا  تسا  مـال  دـیدشت  میم و  مضب  دـلخم  هلمهم و 

نآ تافو  زا  دعب  دوش  یم  مولعم  هدـناوخ  زامن  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  رب  وا  هک  هدرک  حیرـصت  یلدـیبع  تسا و  هتفای  تافو  ( 62)
لوق هب  انب  يربک  بنیز  تاـفو  هک  تسا  هنیرق  زین  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  تاـفو  لاـس  ناـمه  رد  دـلخم  نب  هملـسم  تمـصع  يوناـب 

رد دلخم  نب  هملـسم  تافو  هب  .دشاب و  یم  لاـس 62  رد  هک  تسنآ  حیحـص  تسین و  تسرد  ترجه  لاس 65  رد  ناگرزب  زا  یـضعب 
تسا ج 1 ص 156 هدرک  حیرـصت  هرهازلا » موجنلا   » رد .ه ق  ( 874  ) یفوتم یکباتأ  يدرب  يرغت  نبا  نیدـلا  لامج  ترجه  لاس 62 

هملس ما  نینمؤملا  ما  هک  هتفگ : هک  نیا  اب  هحفص  دلجم و  نامه  رد  باتک و  نامه  رد  يدرب  يرغت  نبا  هچنانچ  .رصم  بتکلاراد - ط 
نینمؤملا ما  تافو  هک  تسا  مولعم  شترابع  حیرص  زا  یلو  هتفای  تافو  هحفص 580 ] ترجه [  لاس 61  رد  اهیلع  هللا  ناوضر 
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يوقا و لوق  هچنانچ  دشاب  هدرک  تلحر  ایند  زا  لاس 62  رد  نینمؤملا  ما  هک  تسنآ  دیؤمو  تسا  هداتفا  قافتا  ءالبرک  هعقاو ي  زا  دعب 
نیعست تشاع  اهرمع و  لاط  ءاسنلا و  لمجأ  نم  تناک  و  دیوگ : هملـس  ما  قح  رد  [ 427  ] يدرب يرغت  نبا  .تسا  نیمه  دامتعا  دروم 

یلص هللا  لوسر  هک  تبرت  هیضق ي  زا  .اریثک  هیلع  تکب  نیـسحلا و  یلع  تنزح  دق  و  هافو ، نینموملا  تاهمأ  رخآ  یه  و  رثکا ، هنس و 
هک هملـس  ما  نادب  هدش  نوخ  هب  لدـبم  تبرت  نآ  هک  يدـید  تقو  ره  هک  دوب  هدومرف  هداد و  هملـس  مأ  نینمؤملا  مأ  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

دومرف و تمحرم  ءالبرک  تبرت  زا  نینمؤملا  مأ  نآ  هب  زین  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  دوخ  دنا و  هتـشک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدنزرف 
دیهـش ار  نامولظم  دیـس  نآ  دنادب  دـش  نوخ  تقو  ره  دراد و  هاگن  هداد  شراوگرزب  دـج  هک  یتبرت  دـننام  ار  تبرت  نآ  هک  درک  رما 

صیاصخ رد  یطویـس  همالع ي  تسا و  هتفای  تافو  ءالبرک  زادگناج  هعقاو ي  زا  دـعب  هملـس  ما  اعطق  هک  دوش  یم  مولعم  .دـنا  هدرک 
صئاصخ هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک  لقن  قیرط  دنچ  اب  هملـس  ما  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نداد  تبرت  هیـضق ي  يربکلا 

نـشور دش  هتفگ  هچنآ  زا  .تشذگ و  باتک  زا  - 368 رد ص : ص )  ) هللا لوسر  دجسم  رد  يو  ندز  هبق  رـصم و  ج 2 ص 450 ط -
طمسلا  ) شباتک رد  ق  ( 694  ) لاس هب  یفوتم  يربط  بحم  هک  یتافو  خـیرات  هحفص 581 ] هرقف [  ود  هملـس  ما  هب  تبـسن  هک  دیدرگ 

.تسا طالغا  زا  هدرک  لقن  لاس 1346  بلح  ص 95 ط  نینمؤملا ) تاهمأ  بقانم  یف  نیمثلا 

هملس ما  نینمؤملا  ما  همجرت ي 

خیش هک  ار  هچنآ  مراد  شوخ  اجنیا  رد 
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مأ نینمؤملا  مأ  همجرت ي  رد  اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدـم  انأ   » سیفن باتک  زا  لوا  ءزج  رد  یلماعلا  غئاصلا  نیدـلاردب  خیـش  اقآ  لضاف 
هللا یلـص  یبنلا  تاجوز  يدـحاو  نینمؤملا ؛ تاهمأ  رایخ  نم  هملـس  ما  نا  [ : 428  ] دـیوگ هچنانچ  مروایب  هداد  شراـگن  ض )  ) هملس

تاـهما هدیـس  یه  لـب  ارمأ ، مل  صعی  مل  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هتدارـال  عـضخ  نمم  یه  و  تارهاـطلا ، ملـس  هلآ و  هـیلع و 
و هقیمع ، هرکف  و  ارفاو ، القع  لمحت  هملـس  ما  تناک  اهیلع ؛ هللا  مالـس  يربکلا  هجیدخ  دـعب  نهربأ  نهاقتأ و  نهلـضفأ و  نینمؤملا و 

هقیقحلا يدل  تناک  و  هراهط ؛ ءافص و  قدص و  نع  هتمدخ  و  صالخاب ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تعاطا  هذفان ، هریـصب 
اهلاوحأ و نم  يری  اذه  عیمج  نا  هیضری ، امل  هیبلت  نهعرسأ  هلزنم و  هدنع  نهامسا  و  هیلا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هجاوزا  برقا 

کلذ ءاـسکلا ، ثیدـح  یف  اـصوصخ  هرم و  ریغ  ص )  ) لوـسرلا اـهیلع  ینثا  دـق  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  عـم  اـهعاضوأ 
ریبخلا علطملا  يری  و  هحفص 582 ] .نیعمجأ [  مهیلع  هللا  تاولـص  باجنالا  هئانبا  یلع و  تیبلا  لهأ  هراهط  تبثا  يذلا  رینلا  ثیدحلا 

اصوصخ هرهازلا و  هثیداحا  تایوار  لضافا  ءالجا و  نم  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  نع  تاثدحملا  رباکأ  نم  هملـس  مأ  نأ 
یف هلهأ  نیدلا و  یلع  يربکلا  دـیلا  هلیلجلا  هدیـسلا  هذـهل  .مالـسلا و  هیلع  یلع  هیخأ  لضف  یف  ص )  ) هنع هلیبنلا  هدیـسلا  انل  هتور  امیف 
مئال مول  وأ  لذاع  لذعب  هیلابم  ریغ  قحلل  اراثیا  نامیالا و  عفادب  اهنع  هللا  یـضر  تناک  موصعملا ، ممالا  اذـه  هسادـق  نع  عافدـلا  ماقم 

حدملا نم  هقح  مالسلا  هیلع  ایلع  یطعت  فقتف و 
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یلع ودبی  لمع  یف  هیلع  ضارتعا  وأ  مالسلا  هیلع  یلع  یف  ههبـش  يأ  ثودح  دنع  تناک  امک  .هباحـصلا  رئاس  یلع  هدایـسلا  ءانثلا و  و 
هللا یـضر  تناک  لب  ضارتعالا  ههبـشلا و  عفر  نع  زجعی  تمـصلا و  هیحان  مزلی  نمم  نکت  مل  کیبأ  اهنکلو  لاعفنالا  رثأتلا و  اـهایحم 
هیلع یلع  لامعأ  ریربت  کلذب  هتبثم  هیلع  مصخلا  فقوت  ایلج و  قحلا  زربت  اهنامیاب و  هطیشن  اهملعب ، هنیصح  اهلقعب ، هعینم  ضهنت  اهنع 

نم اـهنا  طاـیتحا ؛  عرو و  تاذ  هـیور ، لـضف و  مـلع و  تاذ  هملــس  مأ  نا  .لـئاقل  لاـقم  کـلذ  دـنع  یقبی  ـال  اـمب  هلاـعفأ  مالــسلا و 
مل و  هریـشعلا ، هیموقلا و  لهالا و  هیبصع  هیلهاجلا و ال  هیمح  نهیلع  رثؤت  مل  یتاوللا  و  هظفلب ، يوبنلا  ثیدـحلا  لقن  یلع  تاظفاحملا 
عفر هلیـضفلا و  زاربا  ماقم  یف  هلاسرلا  بحاص  ثیداحأ  نم  ائیـش  یفختل  نکت  مل  اـمک  هقیقحلا ، راـهظا  ماـقم  یف  اـیوبن  اثیدـح  متکت 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  نم  هیف  هتقلت  ام  رثن  مالـسلا و  هیلع  یلع  مساب  هیونتلل  هدیـسلا  هذه  موقت  ام  دنع  اصوصخ  هلاهجلا 
رهاب فقوم  نم  هلـضافلا  هدیـسلا  هذهل  مک  و  هحفـص 583 ] .ء [  یلالتملأ  يردلا  بکوکلا  یلع  ومـس  نع  ناعـشی  ثیدح  رـس و  نم 

و هدـعب ، نم  هتفیلخ  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دـمتعم  ناک  مالـسلا  هیلع  ایلع  نأ  یلع  ناـهربلا  هجحلاـب و  هدـنع  تلدأ 
تانمؤملا ءاسنلا  لضافأ  نم  هملس  مأ  نا  .لاوحالا  رئاس  یف  صاخلا  هبئان  و  رومالا ، عیمج  یف  قلطملا  هریزو  و  هاوجن ، هرس و  بحاص 

و هدابع ، مالسلا  هیلع  هلئاضف  رکذ  نلعج  و  هتیصخش ، نمرتحا  هنس و  دق  هباحـصلا و  عیمج  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  لضف  نفرع  یتاللا 
رظنلاو هدابع ، اهعامتسا  و  هدابع ، اهتوالت 
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انایصع و  هلیضفلل ، املظ  و  هقیقحلل ؛ اطمغ  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  نم  هلیضف  يأ  نامتک  یف  نأ  هملس  مأ  تأر  دقل  لجأ  .هدابع  اهیف 
و تملع ، هأرما  هملس  مأف  .مئادلا  هطخس  یلاعت و  هللا  باذع  نامتکلا  کلذ  ءارو  نم  تملع  لب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل 

مالـسلا هیلع  یلعل  اهلالجا  اهنافرع و  هدایز  اهلمعب و  و  تالماعلا ، نیلماعلا و  لقا  ام  و  تلمع ، اهنکلو  تاـملاعلا ، نیملاـعلا و  رثکا  اـم 
شمـسا ض )  ) هملـس ما  .اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ءانثتـساب  هدـنع  هزازعا  هنم و  اهبرق  دـیزمب  ص )  ) یبنلا تاجوز  یلع  زوفلا  اهل  ناک 

درک و در  هدومنن و  لوبق  هدرک  يراگتـساوخ  رکبوبا  ار  وا  هدومن و  تعجارم  هنیدـم  هب  هدوـب و  هشبح  هب  نارجاـهم  زا  تسا و  دـنه » »
صالخا و و  دش ، عقاو  جیوزت  هیضق ي  مراهچ  لاس  رد  هتفگ : یـضعب  دومرف و  جیوزت  ترجه  زا  مود  لاس  رد  ار  وا  ص )  ) هللا لوسر 
اب وا  هثحابم  هرجاشم و  دوش و  رکذ  هک  تسنآ  زا  رتروهشم  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  هرهاط و  هقیدص ي  نینمؤملاریما و  هب  يو  تبحم 
نآ لامک  تفرعم و  زا  فشک  دور  هرصب  هب  ع )  ) نینمؤملاریما گنج  هب  تساوخ  یم  هحفص 584 ] هشئاع [  هک  یتقو  هکم  رد  هشئاع 
دزن دوب  شتآ  لها  ءامسا  تنج و  لها  ءامسا  نآ  رد  هک  یباتک  ص )  ) هللا لوسر  .تسا  رامشب  هشئاع  نعاطم  زا  هدومن و  نینمؤملا  مأ 

هب ادعب  هک  هتشاذگ  يو  دزن  یبتک  قارع  هب  ندرب  فیرشت  عقوم  ع )  ) نینمؤملاریما نینچمه  و  دوب ، هتشاذگ  تعیدو  هب  ض )  ) هملس ما 
بتک درب  یم  فیرشت  قارع  هب  هک  یتقو  ع )  ) نیسح ماما  زین  .تسا و  هداد  ع )  ) نیسح ماما  هب  زین  ترـضح  نآ  داد و  ع )  ) نسح ماما 

نینمؤملاریما ملع 
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هنیدم هب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  تعجارم  زا  سپ  تشاذـگ و  تناما  همظعم  يوناب  نآ  دزن  ار  تماما  صئاصخ  توبن و  رئاخذ  و  (ع )
هحفـص .اهیلع [  یلاعت  هللا  ناوضر  دراد  نینمؤملا  مأ  نآ  لالج  تمظع و  رب  تلالد  اهنیا  یمامت  .درک  میدقت  ترـضح  نآ  هب  ار  اهنآ 

[585

موثلک ما  خیرات  رد  قیمع  قیقحت 

هراشا

زا یکی  لوق  نیا  تسا ) هتفای  تاـفو  یناـث  هفیلخ ي  تاـیح  لاـح  رد  موثلک  ما  عوضوم  تحـص  ضرف  رب  و   ) 12 س -: - 118 ص -:
ببس تافو و  خیرات  رد  لاوقا  هدش و  دلوتم  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح  زا  هک  تسا  موثلک  ما  تافو  هرابرد ي  لاوقا 

کیرات مهبم و  رایـسب  اهیلع  هللا  ناوضر  موثلک  مأ  خیرات  هک  تسنآ  بلطم  قح  .دیاشن و  ار  دامتعا  روکذم  لوق  تسا و  فلتخم  نآ 
درک و لصاح  ناـنئمطا  یفرط  هب  ناوتن  هک  تسیوحن  هب  دوش و  یم  هدوزفا  نآ  ماـهبا  یکیراـت و  رب  دوش  رتشیب  لـمأت  هچ  ره  تسا و 
و تسا ؟ هدوب  راک  رد  يرس  هچ  ای  تسا و  وحن  هچ  هیضق  تقیقح  لصا  هک  تسین  مولعم  تسرد  رما  عقاو  رمع  هب  وا  جیوزت  نینچمه 

خیش لقن  زا  هحفـص 586 ] .دزاس [  یم  لطاب  ار  ثیدح  نآ  لقن  رد  فالتخا  هدومرف : هک  تسا  هرـس  سدق  دیفم  مظعا  خیـش  اب  قح 
ندناوخ زامن  ار و  دیز  شدـنزرف  وا و  هزانج ي  ندروآ  موثلک و  ما  تافو  [ 429  ] هللا همحر  رسای  نب  رامع  زا  فالخ  رد  هرـس  سدق 

رمع نامز  رد  ار  موثلک  ما  تافو  يو  لقن  رگا  هداتفا و  قافتا  هر )  ) رسای رامع  تایح  لاح  رد  موثلک  ما  تافو  دوش  یم  مولعم  اهنآ  هب 
تداهش تبرش  نیفـص  گنج  رد  هللا  همحر  رامع  اریز  دنک  یم  تباث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  رد  ار  نآ  عوقو  لقا  دناسرن ال 

هدیشون
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هنیدم رد  هک  یعقوم  رامع  تداهش  زا  لبق  موثلک  ما  تافو  سپ  هیغابلا  هئفلا  کلتقت  دوب : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک 
دنا هدرک  تیاور  ناشدوخ  دانـسا  هب  هدع  باب  رد  یلاعت  هللا  امهمحر  خیـش  ینیلک و  هک  ثیدـح  هرقف  ود  زا  و.تسا  هداتفا  قافتا  دوب 
ماما زا  هدش  لقن  ثیدح  ود  ره  رد  تسا و  هتفاین  تافو  رمع  نامز  رد  هدوب و  هدنز  رمع  تافو  نیح  رد  موثلک  ما  هک  دوش  یم  مولعم 

هناخ ي هب  ار  وا  تفرگ و  ار  وا  تسد  هدمآ و  موثلک  ما  دزن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفای  تافو  رمع  هک  یتقو  مالسلا : هیلع  قداص 
تاقبط رد  دعـس  نبا  هداتفا  قافتا  یناـث  هفیلخ ي  زا  دـعب  موثلک  ما  تاـفو  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نیخرؤم  زا  و  [ . 430  ] دروآ دوخ 

[ . 431  ] دیسر لتق  هب  رمع  ات  دوب  رمع  دزن  دوب و  هدیـسرن  غولب  دح  هب  وا  زونه  و  هحفص 587 ] درک [  جیوزت  ار  موثلک  ما  رمع  دیوگ :
.دناوخ زامن  يو  هب  دوب  مدرم  ریما  صاع  نب  دیعـس  هتفگ : رگید  لقن  رد  دناوخ و  زامن  موثلک  ما  هب  رمع  هللادبع  هک  هدرک  لقن  هاگ  و 
بقانم زا  لقن  راونالاراحب  رد  دـندناوخ و  زامن  وا  هب  مه  اب  ود  ره  دیعـس  هللادـبع و  هک  هتفگ : تابنیز  راـبخا  رد  یلدـیبع  هباـسن ي  و 

فلخ هنا  اهب و  لخدـی  نا  لبق  رمع  تام  هریغـص و  تناک  موثلک  ما  نا  همامالا  باـتک  یف  یتخبونلا  دـمحموبا  رکذ  و  [ : 432  ] دیوگ
موثلک ما  زا  يدنزرف  رمع  يارب  هک  یلقن  اب  لقن  نیا  .رفعج  نب  هللادبع  مث  رفعج  نب  دمحم  مث  رفعج  نب  نوع  رمع  دعب  موثلک  ما  یلع 

روطچ هیقر  مان  هب  يرتخد  دیز و  مان  هب  دش  دلوتم 
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نب رمع  اـهجوزت  دـیوگ : تاـقبط  رد  دعـس  نبا  .تسا  ءاـنتعا  داـمتعا و  دروـم  هللا  همحر  یتـخبون  لـقن  هک  یتروـص  رد  دزاـس .؟ یم 
رمع دعب  موثلک  ما  یلع  فلخ  مث  رمع  تنب  هیقر  رمع و  نب  دیز  هل  تدلو  لتق و  نا  یلا  هدنع  لزت  ملف  غلبت  مل  هیراج  یه  باطخلا و 

یفوتف بلطملادـبع  نب  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  دـمحم  هوخا  اهیلع  فلخ  مث  اهنع  یفوتف  بلطملادـبع  نب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  نوع 
ینا موثلک : ما  تلاقف  بلاط  یبا  نب  یلع  تنب  بنیز  اهتخا  دعب  هحفـص 588 ] بلاطیبا [  نب  رفعج  نب  هللادبع  هوخا  اهیلع  فلخف  اهنع 
ائیـش مهنم  دحال  دـلت  مل  هدـنع و  تکلهف  ثلاثلا  اذـه  یلع  فوخت  ینا ال  يدـنع و  ات  ام  اهینبا  نا  سیمع  تنب  ءامـسا  نم  ییحتـسال 
رفعج نادنزرف  زا  رفن  هس  اب  رمع  زا  دعب  مولثک  ما  هدومن  حیرصت  تاقبط  رد  دعس  نبا  هدرک و  لقن  هللا  همحر  یتخبون  هچنانچ  [ . 433]
يربـک بنیز  زا  دـعب  ار  موـثلک  ما  رفعج  هللادـبع  جـیوزت  هک  تسا  حیرـص  دعـس  نـبا  تراـبع  هدرک و  جـیوزت  هـنع  هللا  یـضر  راـیط 

قالط مالسلااهیلع  يربک  بنیز  هب  هک  نیا  هن  .تسا  تمـصع  يوناب  نآ  تافو  زا  دعب  وا  جیوزت  رد  رهاظ  هک  هدش  عقاو  مالـسلااهیلع 
همحر رـسای  رامع  تایح  نامز  رد  موثلک  ما  تافو  رگا  و  هحفص 589 ] [ . ] 434  ] تسا یـسلدنا  مزح  نبا  بیذاکا  زا  هک  دشاب  هداد 
يربک بنیز  تاـفو  زا  دـعب  هک  رفعج  هللادـبع  اـصوصخ  راـیط  رفعج  نادـنزرف  هب  موثلک  ما  جـیوزت  تقو  نآ  دـشاب  هداـتفا  قاـفتا  هللا 
بوخ .دشاب و  هتـشادن  تحـص  دیاب  لاکـشا و  دروم  هدروآرد  دوخ  حاکن  هلابح ي  هب  ار  موثلک  ما  ترجه  لاس 62  رد  مالسلااهیلع 

بنیز هچنآ  اجنیا  رد  تسا 
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هدروآ هدربمان  باتک  رد  يو  هچنآ  لـصاح  دوش و  لـقن  شا  هصـالخ  هدروآ  موثلک  ما  همجرت ي  رد  روثنملا » ردـلا   » باـتک رد  زاوف 
رمع رارصا  زا  سپ  تسا  هریغص  وا  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  درک  يراگتـساوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  موثلک  ما  رمع  تسنآ :

: وگب یلع  هب  تفگ : داـهن و  موثلک  ما  هناـش ي  هب  ار  دوخ  تسد  رمع  داتـسرف و  رمع  شیپ  يدرب )  ) اـب ار  موثلک  ما  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ردپ شیپ  موثلک  ما  .متـسکش  یم  ار  وت  ینیب  يدوبن  نینمؤملاریما  وت  هاگره  ینک ؟ یم  ار  راک  نیا  ایآ  تفگ : موثلک  ما  مدـش  یـضار 

تـسوت رهوش  وا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  يداتـسرف  يدـب  خیـش  دزن  ارم  درک  ضرع  هداد و  ربخ  ار  ناـیرج  و  هحفـص 590 ] هدمآ [ 
کی رد  دیز  شرـسپ  موثلک و  ما  دـندش و  دـلوتم  يو  زا  هیقر  رمع و  نب  دـیز  داد و  رارق  رازه  لهچ  ار  موثلک  ما  رهم  رمع  و  [ . 435]

هب یمخز  یکیرات  رد  اهنآ  زا  [ 436  ] يدرم دنک  حالصا  تساوخ  تفرگرد  يدع  ینب  نایم  هک  یگنج  رد  دیز  دنتفای و  تافو  تقو 
دیـشک شیپ  ار  رمع  هللادبع  ع )  ) نسح ماما  دندرک و  تافو  مه  اب  موثلک  ما  شردام  اب  نآ  زا  سپ  دوب و  هدنز  يزور  دنچ  وا  دز و  وا 

ار موثلک  ما  رمع  لـتق  زا  سپ  و  هحفـص 591 ] .تسا [  هدش  عقاو  باطخ  نب  رمع  تافو  زا  سپ  هیـضق  نیا  دناوخ و  زامن  وا  رب  يو  و 
ماـما درک و  راذـگاو  ع )  ) نینمؤملاریما هب  ار  دوخ  رما  موثلک  ما  تسنیا : شلـصاح  هدرک  لـقن  هصق ي  درک و  جـیوزت  رفعج  نب  نوع 

وا داتسرف و  مهرد  رازه  راهچ  موثلک  ما  هب  دوب و  مالغ  وا  دومرف و  جیوزت  رفعج  نب  نوع  هب  ار  وا  (ع )
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رد زین  موثلک  ما  دش و  دیهـش  ع )  ) ءادهـشلادیس روضح  رد  ءالبرک  رد  نوع  ات  دوب  نوع  اب  موثلک  ما  دـندرب و  رفعج  نب  نوع  شیپ  ار 
نیا .تفای  تافو  هنیدم  رد  تشگرب و  هنیدم  هب  تفر و  ماش  هب  ایابـس  اب  دوب و  ءالبرک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  تمدـخ 
لاس رـصم  لوا  هحفـص ي 62 ط  هب  دوش  عوجر  دـش  لقن  یـسراف  هب  همجرت  تسا و  هدروآ  روثنملاردـلا  رد  هک  تسنآ  هصـالخ ي 

هتفای و تافو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  موثلک  ما  رگا  دش : هجوتم  دیاب  يو  مالک  ضقانت  تفاهت و  هب  یلو  1312 ه ق 
هدمآ ءالبرک  هب  يو  اب  رفعج  نب  نوع  هب  جیوزت  زا  سپ  موثلک  ما  روطچ  دناوخب ، زامن  وا  رب  هک  هدرک  مدقم  ار  رمع  هللادـبع  ع )  ) ماما

؟ تسا هتفای  تافو  هنیدم  رد  هدرک و  هنیدم  هب  تعجارم  هتفر و  ماش  هب  موثلک  ما  هدش و  دیهش  ءالبرک  رد  نوع  و 

درادن یهجو  لاجرلا  سوماق  باحصا  زا  رتاوت  ياعدا 

باطخلا و نب  رمع  دـنع  تناکف  همطاـف  هحفـص 592 ] تنب [  یه  يربـکلا و  موـثلک  ما  اـما  و  [ : ) 437  ] دـیوگ فراـعم  رد  هبیتق  نبا 
یبا نب  رفعج  نب  نوع  اهجوزت  مث  اهنع  تامف  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  دـمحم  اهجوزت  رمع  لتق  اـملف  مه  اـنرکذ  دـق  ادـلو  هل  تدـلو 

راکشآ ضقانت  هدرک  لقن  روثنملاردلا  رد  هچنآ  اب  هتفای  تافو  رفعج  نب  نوع  دزن  موثلک  ما  هک  هبیتق  نبا  لوق  هدنع ....) تتامف  بلاط 
نا دیآ  یم  شمالک  لقن  دراد و  تافانم  دنا  هدش  دیهـش  رتشوش  حتف  رد  نوع  دمحم و  هتفگ : هک  هبیتق  نبا  دوخ  لوق  اب  هچنانچ  دراد 

رب زامن  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک : هدرک  حیرصت  لقن و  تاقبط  رد  زین  دعس  نبا  یلاعت و  هللاءاش 
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یناقمام همالع ي  تاملک  زا  .درادن و  قفاوت  روثنملاردلا  تایلقن  اب  هک  هللا  همحر  رامع  ربخ  رب  هوالع  هدوب  رضاح  موثلک  ما  هزانج ي 
زا هک  تسا  تمـصع  يوناب  نامه  هدوب  رـضاح  ءالبرک  رد  هک  یموثلک  ما  هحفـص 593 ] دوش [  یم  رهاظ  زین  لاقملا  حـیقنت  رد  هر ) )

تعجارم زا  سپ  هک  يراعـشا  زا  .درادن و  شزاس  رگید  ياهلقن  اب  هک  تسا  مولعم  یلو  هدـش  دـلوتم  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي 
هنیدـم دـنا : هدرک  لقن  لتاقم  بتک  ضعب  رد  هچنانچ  هدـناوخ  یم  موثلک  ما  تلاسر  نادـناخ  ءارـسا  دورو  عقوم  رد  هنیدـم  هب  ءارـسا 

یلص هللا  لوسر  زا  مولثک  ما  هدش و  لقن  ءارهزلا  ملظتو  بختنم  رد  هک  راعشا  نآ  رخآ  ات  انئج  نازحالا  تارـسحلابف و  انیلبقت  اندج ال 
زین راعـشا  نآ  رگید  تایبا  رد  تسا و  مالـسلااهیلع  ءارهز  لوتب  تنب  موثلک  ما  هک  دوش  یم  هافتـسا  هدروآ  ریبعت  دج )  ) هلآ هیلع و  هللا 

تمـصع يوناـب  نآ  ناـسل  زا  هک  تسا  لاـح  ناـبز  هکلب  تسا  موثلک  ما  دوخ  زا  راعـشا  نآ  تسین  مولعم  یلو  هدروآ  ار  ریبعت  ناـمه 
ریبعت مع ) ( ) ع  ) نسح ماـما  زا  نآ  تاـیبا  ضعب  رد  دـشاب و  مالـسلااهیلع  يربـک  بنیز  موثلک  ما  زا  دارم  دـیاش  هوـالع  هدـش و  هتفگ 

ایأ انیعی  اض  اوحـضا  کیخا  لایع  یکزلا  نسح  ای  مع  ای  لق  و  هتفگ : هچنانچ  درادـن  تقباطم  ع )  ) ماما رهاوخ  موثلک  ما  اـب  هک  هدروآ 
يدقن رفعج  خیش  همالع  .ملاعلا  هللاو  ص 390 . هبکاسلا » هعمدلا   » هب دوش  عوجر  انیهر  اضمرلاب  کنع  ادـیعب  یحـضا  كاخا  نا  هامع 

یلع بلغی  هدیـصق  نم  تیبلا  اذـه  هدومرف : یقرواـپ  رد  لوا  هحفـص 594 ] تیب [  لـقن  زا  دـعب  يربکلا ) بنیز   ) باـتک رد  هللا  همحر 
اهریغ مظن  نم  لب  اهمظن  نم  سیل  اهلک  وا  اهرثکا  نا  نظلا 
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بعـصم شیرق  بسن  یف  و  هتفگ : لاـجرلا  سوماـق  رد  .تسا و  حیحـص  نیتـم و  مـالک  .فجن  هظحالف ص 160 ط  نیرخأـتملا  نم 
.موثلک ما  همجرت ي  .اهنع ج 10 ص 406  تامف  رفعج  نب  هللادـبع  اهجوزت  اهنع و  تامف  رفعج  نب  نوع  رمع  دـعب  اـهجوزت  يریبزلا 

رفعج نب  نوع  اهجوزت  مث   » تشذـگ شلقن  هک  هبیتق  نبا  لوق  اـب  دـشاب  هتـشاد  دوجو  شیرق  بسن  باـتک  رد  تراـبع  نیا  رگا  ـالوا :
موثلک ما  ینعی  هدنع » تکلهف  : » تشذـگ تاقبط و  رد  دعـس  نبا  لوق  اب  نینچمه  دراد و  یلک  نیابت  هدـماین و  تسرد  هدـنع » تتامف 
بـسن باتک  رد  هدرک  لقن  لاجرلا  سوماق  هک  ار  هروکذـم  تالمج  یناث : رد  .تفای و  تافو  دوب  رفعج  هللادـبع  حاـکن  هلاـبح ي  رد 

رب .ل ب - .ا  هینوی 1953 - سیراب 25  سرام 1951 . هرهاق 23  رد  هداد و  راشتنا  رـشنلا ) هعابطلل و  فراـعملا  راد   ) هک يریبز  شیرق 
.دیامن هعجارم  شیرق  بسن  باتک  هب  زاب  هک  تسا  زیزع  هدنناوخ ي  هدهع ي  رب  مدرکن و  ادیپ  ینعی  درادن  دوجو  هتـشون  همدـقم  نآ 

هیلع قداص  ترـضح  هک  هدرک  لقن  هرارز  تسا و  رتاوتم  ار  موثلک  ما  رمع  جیوزت  رد  ام  رابخا  هک  دـیوگ : لاجرلا  سوماق  بحاص  و 
اریز تسا  هجو  یب  هدربمان  عوضوم  رد  رابخا  رتاوت  ءاعدا  ج 10 ص 406 . تسا - هدش  بصغ  يور  زا  رمع  جیوزت  هک  دومرف  مالسلا 

.تسا هعیشلا  لئاسو  هدع ي  باوبا  زا  ( 32  ) باب رد  هچنانچ  دنا  هدرک  لقن  یلاعت  هللا  امهمحر  خیش  ینیلک و  هحفص 595 ] ربخ [  ود 
زا ( 32  ) باب هعیـشلا  لئاسو  رد  رـسای  رامع  تیاور  تسا و  ملاـس  نب  ماـشه  هرارز و  زا  حاـکن  باـتک  رد  یفاـک  رد  رگید  ربخ  ود  و 

.تسا زئانج  هالص  باوبا 
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کی هک  یتایاور  رب  هوالع  تسا  هضافتـسا  دـح  رد  رابخا  هک  درک  ءاعدا  ناوت  یم  یلب  دوش  یمن  ققحم  تیاور  جـنپ  راـهچ  اـب  رتاوت 
نیا هدومرف : مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  درادن و  تافانم  هضیفتـسم  رابخا  نآ  اب  دناسر و  یم  روبزم  جیوزت  عوضوم  رد  ار  يرـس  بلطم 

زا دشاب  هتشاد  تحص  روبزم  جیوزت  عوضوم  هاگره  ینعی  تسا  قلعم  هیضق  یلو  تسا  حیحص  هدش  بصغ  ام  زا  هک  تسا  یعوضوم 
هـصقلا کلت  تحـص  نا  سانلا  معزب  ارهاظ و  هانبـصغ  ینعملا : هدومرف : هرـس  سدق  یـسلجم  همالع ي  هچنانچ  تسا  هدش  بصغ  ام 

زین هعیـش  رثکا  رب  نآ  راـهظا  زا  تارـضح  نآ  اـسب  هچ  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئأ  راـبخا  رد  هک  يرـس  و  ص 107 . ج 42  راحب 
نآ مالـسلا  مهیلع  همئأ  اذل  دوش و  یم  اهنآ  ولغ  ثعاب  ای  دنک و  یمن  لوبق  ار  نآ  ناش  لوقع  هک  دنا  هدومرف  یم  زارتحا  يراددوخ و 

راونالاراحب ج 42 هب  دوش  عوجر  دنا  هدومرف  راهظا  هدوب  تاقث  زا  هک  هللا  همحر  هنیذأ  نب  رمع  دننام  ناشدوخ  صاوخ  زا  ضعب  هب  ار 
.دیدج ص 88 ط 

نازمره ندش  ریسا  و  رتشوش »  » گنج

بلاطیبا نب  رفعج  نب  دمحم  هک  دنا  هدرک  حیرصت  هحفص 596 ] نیخرؤم [  زا  یعمج  متـسه : هراشا  زا  ریزگان  اجنیا  رد  هتکن ي  هب  و 
هدربمان زور  کش  نودب  دش و  ریـسا  [ 438 ( ] نازمره  ) زور نامه  رد  دنا و  هدـش  دیهـش  رتشوش )  ) زور رد  رفعج  نب  نوع  شردارب  و 

یعمج روطچ  سپ  هتفر  ایند  زا  رمع  [ 439  ] لاس شش  هب  ابیرقت  روبزم  هحفص 597 ] زور [  زا  دعب  هدش و  عقاو  رمع  تفالخ  نامز  رد 
تسا هدرک  جیوزت  نوع  نآ  زا  دعب  رفعج و  نب  دمحم  ای  رفعج  نب  نوع  رمع  لتق  زا  دعب  ار  موثلک  ما  هک  دنا  هتشون 
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اما رتستب و  رفعج  نب  دمحم  دهشتسا  و  [ : 440  ] دیوگ فراعملا  رد  هبیتق  نبا  دوخ  هک  نیا  اب  تشذـگ  شلقن  زین  هبیتق  نبا  زا  هچنانج 
.تسا حضاو  ضقانت  هبیتق  نبا  زا  بلطم  ود  نیا  شراگن  ....هل و  بقع  اضیا و ال  رتستب  لتقف  رفعج  نب  نوع 

نیخروم لاوقا  ضقانت  تفاهت و 

باعیتسا رد  ربلادبع  نبا  رمعوبا و  دنا  هدش  دیهـش  رتشوش  حتف  رد  دمحم  نوع و  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  هباصا  باعیتسا و  بحاص  و 
نوع دهـشتسا  دیوگ : هباصا  رد  رجح  نبا  و  [ . 441  ] هل بقع  رتستب و ال  رفعج  نب  دمحم  هوخأ  رفعج و  نب  نوع  دهـشتسا  و  دـیوگ :

ره نوع  دمحم و  دیوگ : بلاطلا  هدمع  بحاص  و  [ . 442  ] بقع هل  ام  رمع و  هفالخ  یف  کلذ  هحفص 598 ] رتست و [  یف  رفعج  نب 
تـسا هدش  دیهـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیومع  روضح  رد  نیفـص  رد  رفعج  نب  ربکا  دمحم  دنا و  هدـش  دیهـش  ءالبرک  رد  ود 

ج 3 ص ثیدحلا ) یف  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا   ) باتک رد  .ه ق  ( 405  ) یفوتم يروباشین  مکاح  هللادبعوبا  ریبک  ظفاح  [ . 443]
.ه ( 848  ) یفوتم یبهذ  نیدلا  سمش  ظفاح  هدرک و  تیاور  رمع  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تنب  موثلک  ما  جیوزت  هیـضق ي   142

تسا عطقنم  هدرک  لقن  ار  هصق  نیا  هک  ثیدح  نیا  ینعی  عطقنم ) تلق  : ) دیوگ هحفـص  نامه  لیذ  رد  كردتـسملا )  ) صیخلت رد  ق 
خیرات دنراد  ضقانت  تفاهت و  مه  اب  هک  هربتعم  بتک  نیا  رد  لاوقا  نیا  دیوگ : هدـنراگن  .تسا  طقاس  رابتعا  زا  سپ  تسین  حیحـص  و 

نب دمحم  نب  دمحم  بهذـم  سیئر  مظعا  خیـش  شیامرف  تحـص  رد  ار  رما  تقیقح  هتخاس و  کیرات  مهبم و  یتاهج  زا  ار  موثلک  ما 
فورعم يدادغب  نامعن 
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سپ .تسا  قدص  فشک  هیـضق  نیا  رد  لصف و  لوق  هصق  نیا  رد  راوگرزب  نآ  تاملک  اذل  هدیناسر و  حوضو  هب  هر )  ) دیفم خیـش  هب 
هحفص 599] مهد [ : همتاخ  مالک  هب  مروایب و  اجنیا  رد  ار  مظعا  خیش  نآ  هدنزرا ي  تاملک 

دیفم مظعا  خیش  شیامرف  تحص 

تبثی و مل  رمع  نم  هتنبا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جیوزتب  دراولا  ربخلا  نا  هدومرف : هیورـسلا ) لئاسملا   ) باوج رد  هر )  ) دـیفم خـیش 
ریغ مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریمـال  هضغب  نم  هرکذـی  اـمیف  اـمهتم  ناـک  لـقنلا و  یف  هب  اـقوثوم  نکی  مل  راـکب و  نب  ریبزلا  نم  هتقیرط 
هنا سابعلا  نع  يوری  هرات  و  هتنبا ، یلع  هل  دـقعلا  یلوت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نا  يوری  هراتف  فلتخم ، هسفن  ثیدـحلا  و  نومأـم ،

رایتخا و نع  ناک  هنا  يوری  هرات  و  مشاه ، ینبل  دـیدهت  رمع و  نع  دـیع  دـعب و  الا  دـقعلا  عقی  مل  هنا  يوری  هراـت  و  هنع ، کـلذ  یلوت 
لتق و ال هنا  لوقی : نم  مهنم  و  ابقع ، رمع  نب  دیزل  نا  لوقی : مهـضعب  و  ادیز ، هامـس  ادلو  اهدلوا  رمع  نا  رکذی  هاورلا  ضعب  مث  راثیا ،

نیعبرا موثلک  ما  رهمأ  رمع  نا  لوقی : نم  مهنم  و  هدـعب ، تیقب  هما  نا  لوـقی : نم  مهنم  و  ـالتق ، هما  هنا و  لوـقی : نم  مهنم  و  هل ، بقع 
امم فالتخالا  اذـه  و  مهرد ، هئامـسمخ  اـهرهم  ناـک  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فـالآ  هعبرا  اـهرهم  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فلأ 

هک يربخ  هب  دامتعا  مدع  رد  راوگرزب  نآ  هقیرط ي  هیور و  هر )  ) دیفم مظعا  خیش  هفیرـش ي  تارابع  نیا  زا  [ . 444  ] ثیدحلا لطبی 
زا سپ  زین  موثلک  ما  خیرات  رد  تسا و  نشور  حضاو و  دش  هراشا  نآ  هب  ارارک  هچنانچ  هدش  لقن  بارطضا  وحن  هب 
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نآ هب  هرس  سدق  مظعا  خیـش  هک  تسنآ  هحفص 600 ] دیآ [  یم  تسد  هب  هچنآ  ینـس  هعیـش و  بتک  خیراوت و  تایاور و  رد  قیقحت 
یسلجم همالع ي  راونالاراحب  هطساو ي  هب  دش  لقن  هیورس ) لئاسم   ) زا هر )  ) دیفم خیش  زا  هچنآ  .ملاعلا و  هللاو  تسا  هدومرف  حیرصت 

نآ دوخ  زا  نآ  نیع  تسا  بوخ  اذـل  دراد و  تادایز  یـضعب  تسا  دوجوم  هیورـس  لـئاسم  هلاـسر ي  دوخ  رد  هچنآ  یلو  تسا  هر ) )
تسا هیراجتلا  بتکلاراد  تاعوبطم  زا  دراد و  طالغا  هدش  عبط  هلاسر  نآ  زا  فرـشا  فجن  رد  هک  هخـسن ي  هچرگ  دوش  لقن  هلاسر 

زین یکی  تسا و  هر )  ) خیش لئاسر  زا  هلاسر  تشه  رب  لمتشم  هدرک و  پاچ  دیفملا ) خیشلا  لئاسر   ) مان هب  هلاسر  دنچ  نمـض  رد  هک 
اب دنا  هدرکن  حیحـصت  عبط  عقوم  رد  الـصا  ایوگ  هدرک  پاچ  طلغ  ار  اهنآ  دایز  هزادنا ي  هب  یلو  دشاب  یم  هیورـسلا  لئاسم  هلاسر ي 

هیلع نینمؤملاریما  جیوزتب  دراولا  ربخلا  نا  هدومرف : هر )  ) دیفم خیش  .میامن  یم  لقن  ار  جایتحا  دروم  تادایز  ضعب  هب  رظن  فصو  نیا 
امیف اـمهتم  ناـک  لـقنلا و  یف  هب  اـقوثوم  نکی  مل  فورعم  هقیرط  راـکب و  نب  ریبزلا  قیرط  نم  وـه  تباـث و  ریغ  رمع  نم  هتنبا  مالـسلا 

دمحم یبا  تابثا  ثیدحلا  رـشن  امنا  مشاه و  ینب  یلع  هنع  هیعدی  امیف  نومأم  ریغ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ضغبی  ناک  هرکذـی و 
امنا .هل و  يولع  لجر  هیاورل  قح  هنا  ساـنلا  نم  ریثک  نظف  هحفـص 601 ] هباتک [  یف  کلذ  بسنلا  بحاص  [ 445  ] ییحی نب  نسحلا 

يوری هرات  هتنبا و  یلع  هل  دـقعلا  یلوت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نا  يوری  هراـتف  فلتخم  هسفن  ثیدـحلا  راـکب و  نب  ریبزلا  نع  هاور 
هنع هل  دقعلا  یلوت  هنا  سابعلا  نع 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 472 

http://www.ghaemiyeh.com


هاورلا ضعب  مث  .راثیا  رایتخا و  نم  ناک  هنا  يوری  هرات  مشاه و  ینبل  دیدهت  رمع و  نع  دیع  دـعب و  الا  دـقعلا  عقی  مل  هنا  يوری  هرات  و 
نم مهنم  و  ابقع ، رمع  نب  دیزل  نا  لوقی : مهضعب  و  اهب ، هلوخد  لبق  نم  لتق  هنا  لوقی : مهضعب  ،و  دیز هامس  ادلو  اهدلوا  رمع  نارکذی 

رهما رمع  نا  لوقی : نم  مهنم  هدـعب و  تیقب  هما  نا  لوقی : نم  مهنم  و  التق ، هما  هنا و  لوقی : نم  مهنم  و  هل ، بقع  ـال  لـتق و  هنا  لوقی :
ءدـب مهرد و  هأمـسمخ  اهرهم  ناک  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فـالآ  هعبرأ  اـهرهمأ  لوقی : نم  مهنم  و  مهرد ، فلأ  نیعبرا  موثلک  ما 

هحفص 602] فجن [ .) ص 61 ط   ) لاح یلع  ریثأت  هل  نوکی  ثیدحلا و ال  لطبی  هیف  فالتخالا  هرثک  لوقلا و  اذه 

ادخ لوسر  دادجا  ءابآ و  هرابرد ي  یعفاش  يواربش  خیش  تاملک 

يواربش هللادبع  خیـش  ماما  همالع ي  دـسیونب ) ار  ( ) راکهاش غورد  نآ  ص )  ) ءایبنا متاخ  نیدـلاو  هرابرد ي   ) 17 س -: - 119 ص -:
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هلجال  یناسنالا  عونلا  اذه  جرخأ  دق  هناحبس  هللا  نا  دیوگ : فارـشالا  بحب  فاحتالا  باتک  رد  ضر )  ) یعفاش

خفن املف  تارذلا  روصب  هبلص  یف  هجردنم  هدرفا  رئاس  ناک  عونلا و  هذه  دارفا  نم  درف  لوا  ناک  مالسلا  هالصلا و  هیلع  مدآ  نا  ملس و 
مدآ بلص  نم  رونلا  کلذ  لقتنا  مث  هقرشملا  سمـشلاک  هتهبج  یف  عملی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  همـسن  رون  ناک  مدآ  یف  حورلا 

و یلاعت : هلوق  ینعم  وه  تارهاطلا و  ماحرا  یلا  نیرهاطلا  بالصا  نم  لقتنی  اذه  رمتـسا  مث  ثیـش  بلـص  یلا  اهنم  ءاوح و  محر  یلا 
لزت مل  هلوقب : يریصوبلا  همالعلا  هیلا  راشا  .نیدجاسلا و  یف  کبلقت 
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نا ال هحفـص 603 ] قاثیملا [  دهعلا و  ذخأی  مدآ  ندل  نم  هدادجا  نم  دـج  لک  اک  ءابالا و  تاهمالا و  کل  راتخت  نوکلا  رئامـض  یف 
اذکه نینیق و  نم  وه  شونا و  نم  ثیـش  ثیـش و  نم  هذخا  مدآ  دهعلا  ذـخا  نم  لواف  تارهاطلا  یف  الا  يدـمحملا  رونلا  کلذ  عضی 
هجهب لامج و  هل  رهظف  هتهبج  نم  رونلا  کلذ  عمل  هبلص  یف  ءزجلا  کلذ  عدوا  املف  بلطملادبع  نب  هللادبع  یلا  هبونلا  تلصو  نا  یلا 

هفیرشلا هتاذ  تباط  امک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هنا  یلع  ثیداحالا  تایالا و  تلد  دق  ...هحاکن و  یف  نبغری  شیرق  ءاسن  تناکف 
هنمآ هللادبع و  یلا  ءاوح  مدآ و  ندل  نم  هتاهما  هئابآ و ال  یف  نکی  لمف  فیرـشلا  هبـسن  باط  کلذـک  یلع  الا  لامکلا  نم  هیتوأ  امب 

میهاربا هوعد  یلاعت  هللا  باجتسا  لاق : دهاجم  نع  ریرج  نبا  جرخا  .هقالخأ و  تنـسح  هقارعأ و  تباط  دق  راتخم  یفطـصم  وه  نم  الا 
لعج اماما و  هلعج  تارمثلا و  نم  هلها  قزر  انمآ و  دلبلا  اذه  لعج  هل و  باجتـساو  هتوعد  دعب  امنـص  مهنم  دحا  دبعی  مل  هدـلو و  یف 

لک میهاربا و  هیرذ  رئاس  نود  هصاخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هدادجال  تناک  افصوالا  هذه  و  یطویسلا : لاق  .هالصلا  میقی  نم  هتیرذ  نم 
هوبنلا رون  مهیلا  لقتنا  ءافطصالاب و  اوصخ  نیذلا  هفیرشلا  دادجالا  هلـسلس  هب  سانلا  یلوا  ناف  نساحملا  نم  میهاربا  هیرذ  نع  رکذ  ام 

و هلوقب : هبقع  انمآ و  دلبلا  اذه  لعجا  لاق : هارت  الا  دلبلا  اذه  لجال  اعد  هنال  هتیرذ  هیقب  قاحـسا و  دلو  لخدی  مل  دحاو و  دعب  ادـحا  و 
دبعن نا  ینب  ینبنجا و 
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 ] هملک اـهلعج  و  هلوق : هل  لدـی  و  یلاـعت ، كراـبت و  هللا  نودـبعی  هرطفلا  یلع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هیرذ  نم  ساـن  لزت  ملف  .مانـصالا 
لآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  بقع  دیحوتلا و  هملک  یه  هیقابلا  هملکلا  ناف  هبقع ، یف  هیقاب  هحفص 604 ]

ام ال هبسنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوذؤی  نیذلا  نالذخلا  نارـسخلا و  لها  نیب  اننیب و  لح  مهللا  لضافالا ، ضعب  لاق  .مارکلا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رون  هراـبرد ي  يواربش  همـالع ي  هچنآ  . 41  - .نیرهاطلا ص 42 نیفیرـشلا  نیمیرکلا  هیوباب  قیلی 

مهیلع هللا  مالـس  هرهاط  هرتع  زا  هدراو  ثیداحا  رابخا و  قفاوم  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  ماـظع  ءاـبآ  مارک و  دادـجا  هب  تبـسن  ملس و 
.تسا

لضافا زا  یضعب  ياعد 

زا نالذـخ  نارـسخ و  لها  نایم  اهام و  نایم  شاـب  لـئاح  ایادـخ  هتفگ : هک  هدرک  لـقن  لـضافا  ضعب  زا  شمـالک  رخآ  رد  هک  نیا  و 
نآ نیرهاـط  نیفیرـش  نیمیرک  نیدـلاو  قئـال  هچنآ  نداد  تبـسن  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هب  دـننک  یم  تیذا  هک  یئاـهنآ 
هب تبـسن  هک  تسا  یـسلدنا  مزح  نبا  مه  یکی  صاخـشا  نآ  زا  تسا و  فیرـش  رایـسب  ياعد  نیتم و  رایـسب  مالک  .تسین  ترـضح 

.تسا هداد  ماکحالا ج 5 ص 171  باتک  رد  ار  اوران  تبسن  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیدلاو 

هللادبع هرابرد  يواربش  خیش  مالک 

ءاسن لک  هب  تفغـشف  شیرق  لمجا  ناک  دقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  انیبن  دلاو  ع )  ) هللادبع اما  دـیوگ : يواربش  خیـش  زاب 
 ] .ریزعلا هأرما  نم  هنمز  یف  مالـسلا  هیلع  فسوی  یقل  اـم  ءاـسنلا  نم  هنمز  نم  هللادـبع  یقل  دـق  نهلوـقع و  لهذـت  نا  ندـک  شیرق و 

ائیش احافس و ال  نهیف  تدجو  امف  ما  هئامـسمخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  تبتک  بئاسلا  نب  دمحم  لاق  ءافـشلا  یف  و  هحفص 605 ]
مهدـنع اذـه  حـکن و  هأرملا  لها  لوقی  بطخ و  جوزلا  لوقی  حاکنلا  اودارا  اذا  اوناک  هیلهاجلا  ضعب  ناف  هیلهاجلا  رما  نم  ناـک  اـمم 

.دقعلا نع  هرابع 

هنمآ حاکن 

نکت مل  نا  هربتعملا و  طورشلا  کلت  یلع  المتشم  مالسالا  هعیرش  هیلع  امل  اقفاوم  ادقع  ناکف  مالـسلاامهیلع  هنمآ  هللادبع  حاکن  اما  و 
یف یتلا  هحکنالا  لاق : یکبـسلا  نیدـلا  یقت  مامالا  نع  هتریـس  یف  یبلحلا  رونلا  همالعلا  لقن  .مالعلا و  کـلملا  نم  قیفوتب  لـب  عرـشب 
مدآ یلا  هنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هبـسن  یف  عقی  مل  مالـسالا و  هحکنأک  هحـصا  طورـش  هعمجتـسم  اـهلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هبـسن 
هنع لزت  هب و ال  کسمت  کبلقب و  اذه  دقتعاف  لاق  مث  .مویلا  دوجوملا  مالـسالا  حاکنک  هحـصلا  طئارـشل  عمجتـسم  حیحـص  حاکنالا 

یهتنا ص 42. هرخالا  ایندلا و  رسختف 

هیماما هعیش ي  داقتعا 

یم لمع  دوخ  تعیرش  هب  تثعب  زا  لبق  لاس  لهچ  تدم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسنآ  هیماما  هعیـش ي  داقتعا 
هللا لوسر  اعطق  سپ  .تسا  تباث  دوخ  لحم  رد  هیلقن  هیلقع و  هنقتم ي  هلدا ي  اب  هچنانچ  هدومرفن  لمع  رگید  ءایبنا  عیارش  هب  هدرک و 

شدلوت نامز  لوا  زا  نوچ  تسا  هدومن  لمع  دوخ  تعیرـش  هب  عیارـش  ماکحا و  روما و  رئاس  حاکن و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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راهظا هب  لاس  لهچ  زا  سپ  هتـشاد و  ار  تیمتاخ  توبن و  فاصوا  تالامک و  تمکح و  ملع و  ياراد  و  هحفص 606 ] هدوب [  ربمغیپ 
مه هماع  نیققحم  زا  یـضعب  داقتعا  .تسا و  هدومرف  توعد  مالـسا  سدـقم  نیدـب  رومأم و  یتسرپ  هناـگیب  توعد  غیلبت و  تلاـسر و 

قیلی ام ال  هبسنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نوذؤی  نیذلا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  تسا  نیمه 
نمزلا یف  اوناک  نیذلا  نم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  همع  هیوبأب و 
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هحفص 607] نیمآ [  رضاحلا  انرصع  یف  نیدوجوملا  نم  فلاسلا و 

هدش رداص  لاجرلا  سوماق  بحاص  زا  هک  یفیرحت 

بحاص هتفگ : لاجرلا  سوماق  بحاص  دـنامن : هتفگان  ....لاقملا ) حـیقنت  رد  هرـس  سدـق  یناقمام  همالع ي   ) 14 س -: - 128 ص -:
لقن روط  نیا  هدرک و  فیرحت  جاحلا  قئاس  هفینحوبا  همجرت ي  رد  ار  هر )  ) یـشک لاجر  رد  روکذم  یناث  تیاور  دنـس  لاقملا  حیقنت 

موحرم دزن  هک  هر )  ) یشک لاجر  هخـسن ي  هک  هدادن  لامتحا  القا  لاجرلا  سوماق  بحاص  یلو  دماح ) نب  نامثع  نب  دمحم  : ) هدومن
حیقنت رد  تیاور  دنس  ترابع  اریز  هدومن  لقن  هدرک و  فیرحت  ادمع  ار  دنـس  موحرم  نآ  هک  نیا  هن  هدوب  طولغم  هدوب  هر )  ) یناقمام

فرخزملا نع  نیسحلا  نب  دمحم  نع  دادزی  نب  دمحم  انثدح  الاق  دماح  نب  نامثع  نب  دمحم  ینثدح  یـشکلا  لاق  تسا : وحن  نیا  هب 
هملک .خلا  ....مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دنع  رگید : هخسن ي  رد  خلا و  ....مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  دنع  رکذ  لاق  نامثع  نب  هللادبع  نع 
ياه هخسن  بلغا  هک  یشک  لاجر  هخسن ي  رد  دنس  لوا  یلو  هدرک  لقن  رفن  ود  زا  هر )  ) یشک خیش  هک  تسا  دهاش  انثدح ) الاق   ) ي

هب ار  دراوـم  لـیبق  نیا  هحفـص 608 ] دـشاب [  انب  رگا  هداتفا و  لاقملا  حـیقنت  خـسان  ملق  زا  یتاـملک  اـی  هتـشاد  طـلغ  دراد  طـالغا  نآ 
دنـس رد  تفگ : دـیاب  سوماق  بحاص  دوخ  يارب  میئامن  لمح  تسنآ  رد  لاجرلا  سوماق  بحاص  ترابع  رهاظ  هک  يدـمع  فیرحت 

نب دمحم  ینثدح  تسا : وحن  نیا  هب  تسا  یشک  لاجر  رد  هک  يوحن  هب  ربخ  دنس  اریز  هدرک  طاقـسا  هداد و  خر  فیرحت  ربخ  نامه 
رکذ لاق  نامثع  نب  هللادبع  نع  فرخزملا  نع  نسحلا )  ) نیـسحلا نب  دمحم  انثدـح  الاق  دـماح  نب  نامثع  و  یثاربلا )  ) یناربلا نسحلا 

ریسی هنا  قباسلا و  هفینحوبا  ع )  ) هللادبع یبا  دنع 
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دمحم نع  دماح  نب  نامثع  نسحلا و  نب  دمحم  نع  هدرک : لقن  وحن  نیا  هب  سوماق  بحاص  اما  هل و  هالـص  ال  لاقف : هرـشع  عبرأ  یف 
یف ریسی  هنا  قئاسلا و  هفینحوبا  ع )  ) هللادبع یبا  دنع  رکذ  لاق : نامثع  نب  هللادبع  نع  فرخزملا  نع  نیـسحلا  نب  دمحم  نع  دادزی  نب 

هدرک لقن  سوماق  بحاص  هک  ار  ینتم  نیع  ربخ  نیمه  لقن  رد  هر )  ) یناـقمام موحرم  و  هل ج 4 ص 352 . هالص  ال  لاقف : رشع  هعبرا 
هفرح دـق  و  هرـشع ) عبرا ، یف  ریـسی   ) لب ( اموی رـشع  هعبرا   ) ربع امک  سیل  شک )  ) ربخ ظفل  دـیوگ : سوماق  بحاص  یلو  هدومرف  لقن 

سوماق رد  تیاور  نتم  لقن  هدرکن و  فیرحت  ار  ربخ  نتم  ترابع  تسا  یناقمام  موحرم  دوخ  ترابع  اموی  رـشع  هعبرا  تالمج  خـلا 
ار ربخ  ترابع  هک  نیا  هن  تسا  هدیمهف  نانچ  ربخ  زا  هر )  ) یناقمام ار  اموی ) رشع  هعبرا  : ) ترابع دنراد و  قفاوت  هدوب و  یکی  حیقنت  و 
رد دوجوم  ربخ  نتم  ترابع  رد  هچنآ  یلب  .تسا  هداد  تبسن  يو  هب  سوماق  بحاص  هچنانچ  دشاب  هدرک  اموی  رـشع  هعبرا  هب  فیرحت 

حیحص هتفگ  ج 3  ( 353  ) هحفص ي رد  سوماق  بحاص  هچنآ  و  هرشع ) عبرا ، یف  ریـسی  [ ) هحفص 609 .تسنیا [  تسا  یشک  لاجر 
.هدوب يروط  نیا  ربخ  فل  دیاش  دیوگ : سوماق  بحاص  دـنرادن و  یقرف  حـیقنت  اب  دـش  هتفگ  هچنانچ  تیاور  نتم  لقن  رد  یلو  تسا 
درجم هب  ار  طوقس  لامتحا  نیا  تسا و  هدش  طقاس  هخسن  زا  خسارف )  ) و تاعاس )  ) ظفل و  خسارف ) هرـشع  تاعاس  عبرا  یف  ریـسی  هنا  )

رد ربخ  دنس  رد  ار  انثدح ) الاق   ) هملک ي دوجو  یلو  هدرواین  نآ  رب  يدهاش  هداد و  نیمخت  سدح و 
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هملک سوماق  بحاص  دوخ  تسا و  هدرک  هابتـشا  خسان  ای  هتـشاد و  طلغ  هدوب  هر )  ) یناقمام دزن  هک  هخـسن  ای  هک  هتفرگن  هنیرق  حیقنت 
نتم رد  .هدومن و  فذح  زین  ار  یثاربلا ) ای  یناربلا   ) هملک ي دنـس و  لوا  زا  ار  ینثدح )  ) هملک ي هدرک و  فذـح  ار  انثدـح ) الاق   ) ي
هدرک تیاور  فرخزم  زا  هک  نیـسحلا ) نب  دـمحم   ) رد خـسن  فالتخا  هب  هدرک و  لقن  هرـشع ) هعبرا   ) ار هرـشع ) عبرا ، یف   ) ربخ لقن 

؟ داد سوماق  بحاص  هب  ار  يدمع  فیرحت  تبسن  ناوت  یم  الاح  ایآ  .تسا  نسحلا ) نب  دمحم   ) اه هخسن  ضعب  رد  هک  هدشن  هجوتم 
( هر  ) یناقمام رب  هک  تسا  نآ  نتم  دنـس و  اـب  ربخ  تاـیئزج  قیقحت  ماـقم  رد  نوچ  دوش  هداد  تبـسن  يو  هب  دراد  اـج  هک  نآ  لاـح  و 

تبـسن ایآ  سپ  تسا  لاجر  بتک  رد  هنهک  ياهکبـس  زا  هک  زومر  لامعتـسا  اب  تسوا  فده  هدـمع  هک  دوش  رو  هلمح  هدرک و  داریا 
هدیسرن و سیفن  ریبک  باتک  نآ  حیحـصت  هب  شدوخ  هک  یتروص  رد  تسین ؟ فاصنا  زا  رود  نداد  هر )  ) یناقمام موحرم  هب  فیرحت 

تسین حیقنت  فلؤم  زا  هابتـشا  تسا و  خسان  هحفـص 610 ] باسح [  هب  هک  دراد  تاهابتـشا  حیقنت  خـسان  هدرکن و  نآ  هب  افو  شرمع 
تاهابتـشا هب  شرخآ  ات  باتک  نآ  لوا  زا  دریگ  رارق  قیقحت  هعلاـطم و  تحت  تقد  اـب  دوش و  یـسررب  لاـجرلا  سوماـق  هب  اـقیقد  رگا 

اب لاقملا  حـیقنت  رگا  .ددرگ و  میظنت  یفیلأت  نآ  تاهابتـشا  فارطا  رد  لاجرلا  سوماـق  لـثم  دـیاب  هک  درک  میهاوخ  دروخرب  يداـیز 
تاقیلعت رد  نآ  تاهابتشا  دش و  یم  مود  عبط  نآ  رب  نف  لها  زا  یعمج  فارشا  هب  قیقحت و  حیقنت و  بیذهت و 
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نودـب خـلت و  تارابع  اب  يو  تالمح  تشگ و  یم  هراشا  لاجرلا  سوماق  بحاص  دروم  یب  تاـضارتعا  بلغا  هب  دـیدرگ و  یم  عفر 
یلو دیدرگ  یم  ریظن  یب  عماج و  تهج  ره  زا  هک  تشگ  یم  یلاجر  باتک  دش  یم  نشور  لاقملا  حیقنت  هرابرد ي  فاصنا  تاعارم 
نیا اب  دنا  هدیناشوپن  لمع  هماج ي  بناجنیا  داهنشیپ  نیا  هب  دنناسرب  لمع  هلحرم ي  هبار  رما  نیا  تامدقم  دیاب  هک  یصاخشا  لاح  ات 

هحفص 611] .قفوملا [  هللاو  دیامن  ادیپ  ققحت  وزرآ  نیا  هک  مراودیما  تسا و  هدش  داهنشیپ  ررکم  هک 

« دیرب  » لمع زا  یهن  یلاکب و  فونب  نینمؤملاریما  هظعوم ي 

هراشا

هیلاع هغیلب و  ظعاوم  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  تسا ) هدوب  نامز  نآ  رد  دـیرب  هفیظو ي  لمع و  نامه   ) 17 س -: - 148 ص -:
زا لبق  دیرب  لمع  هک  دناسر  یم  یبوخ  هب  ربخ  نیا  تسا و  هدومرف  یهن  دـیرب »  » لمع زا  ار  وا  هیلع  هللا  ناوضر  یلاکب  فونب  دوخ  ي 

هیلع نینمؤملاریما  ماما  سدقا  رضحم  هب  مدش  بایفرـش  [ : 446  ] دیوگ هر )  ) یلاکب فون  .تسا  هتشاد  دوجو  رخـص  نب  هیواعم  نامز 
و دومرف : هتاکرب  هللا و  همحر  نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالـسلا  : مدرک ضرع  دوب و  هفوک  دجـسم  هبحر ي  رد  ترـضح  نآ  مالـسلا و 

دیئاـمرفب هظعوم  نم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اـی  مدرک  ضرع  .هتاـکرب  هللا و  همحر  فوـن و  اـی  هحفـص 612 ] مالـسلا [  کیلع 
نینمؤملاریما ای  یندز  تلقف : .محرت  محرا  فون  اـی  لاـقف : نینمؤملاریما  اـی  یندز  تلقف  [ 447  ] کیلا نسحی  نسحا  فون  اـی  دومرف :

: مالـسلا هیلع  لاق  لاق : مث  رانلا  بالک  مادا  اهناف  هبیغلا  بنتجا  فون  ای  لاقف : نینمؤملاریما  ای  یندز  تلقف : ریخب  رکذت  اریخ  لق  لاقف :
ینضغبی و وه  لالح و  نم  دلو  هنا  معز  نم  بذک  .هبیغلاب و  سانلا  موحل  لکأی  وه  لالح و  نم  دلو  هنا  معز  نم  بذک  فون  ای 
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يرتجی وه  لج و  زع و  هللا  فرعی  هنا  معز  نم  بذک  ،و  انزلا بحی  وه  لالح و  نم  دلو  هنا  معز  نم  بذـک  و  يدـلو ، نم  همئالا  غبی 
دزی کمحر  لص  فون  ای  ادیرب .»  » اراشع و ال افیرع و ال  ابیقن و ال  ننوکت  ال  یتیصو : لبقا  فون  ای  هلیل ، موی و  لک  هللا  یصاعم  یلع 

ای انیعم ، نیملاظلل  نکت  ـالف  هماـیقلا  موی  یعم  نوکت  نا  كرـس  نا  فون  اـی  کـباسح ، هللا  ففخی  کـقلخ  نسح  و  كرمع ، یف  هللا 
هللا زراـبت  ساـنلل و  نیزتـت  نا  كاـیا  فون  اـی  هعم ، هللا  هرـشحل  ارجح  بحا  ـالجر  نا  وـل  هماـیقلا و  موـی  اـنعم  ناـک  اـنبحا  نم  فوـن 

 ] .هرخالا ایندـلا و  ریخ  هب  لنت  کل  لوقا  اـم  ینع  ظـفحا  فون  اـی  نابـضغ ،) کـیلع  وه  كاـقلی و  موی  هللا  یقلتف  [ ) 448  ] یصاعملاب
رد ضرغ  .میامن  يراددوخ  متـسناوتن  اهنآ  یمامت  لقن  زا  تسا  ناسنا  ترخآ  ایند و  ریخ  ثعاب  رابرهگ  تاـملک  نوچ  هحفص 613 ]

ندمآ مهارف  انامه  دیرب  لمع  زا  یهن  ثعاب  ارهاظ  .تسا و  هدومرف  یهن  دـیرب )  ) لمع زا  ار  یلاکب  فون  هک  تسا  ع )  ) ماما شیامرف 
ار تاناویح  هک  يدنت  ریس  اب  نتفر و  هار  تعرس  زا  تسا و  لمع  نآ  رد  بسا  رتسا و  رتش و  زا  تاناویح  تاقشم  تمحز و  تابجوم 
اپ زا  اههار  ضرع  رد  اهنآ  زا  هاگ  هدش و  یم  اهناویح  رب  متـس  ملظ و  ثعاب  هک  يدایز  تاقـشم  اب  اهنآ  ندنار  هداد و  قوس  اههار  رد 

یهن دیرب  لمع  زا  اذل  دوش و  ملظ  مه  تاناویح  رب  هک  هدش  یمن  یضار  ع )  ) نینمؤملاریما زگره  هک  دندش  یم  هتـشک  هدمآ و  یمرد 
رد هک  نیا  هوالع  .تسا  هدومرف 
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ياهربخ تاقوا  ضعب  دـیاش  هدـیناسر  یم  تفالخ  زکرم  هب  ار  اهیلاو  ماـکح و  تاـضق و  یمالـسا و  دـالب  راـبخا  هک  دـیرب  ياـهربخ 
تداهـش ندرک  در  تلع  رد  هیلع  هللا  مالـس  رقاب  ماما  هچنانچ  .دـیدرگ  یم  قح  فالخرب  لمع  ثعاـب  هداد و  یم  خر  یعقاو  فـالخ 

دوش عوجر  تسا  هدرک  فافختسا  شزامن  هب  هتخادنا و  تقشم  هب  ار  دوخ  سفن  هتشک و  ار  دوخ  بکرم  وا  هک  هدومرف : جاحلا  قئاس 
نیا دـیرب  قح  رد  هتبلا  هدـمآ و  یم  لـمع  هب  ریـس  رد  تعرـس  زا  اـهنآ  یماـمت  تشذـگ و  شلقن  هک  باـتک  زا  ( 130  ) هحفـص ي هب 

مالسلا هیلع  ماما  هک  دشاب  لامعا  هنوگنیا  ندش  مهارف  دوجو و  زا  دیاش  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  رتشیب  هکلب  هتشگ و  یم  مهارف  تالاح 
هحفص 614] .ملاعلا [  هللاو  تسا  هدومرف  یهن  دیرب  لمع  زا  ار  یلاکب  فون 

دنور یم  الاب  وا  ربنم  هب  هک  ار  هیما  ینب  هللا  لوسر  ندید 

هراشا

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  درک  لمأت  هلمج  دنچ  نیا  رد  دیاب  خلا  ....الاجر  همانم  یف  يأرف  هربنم  یلع  وه  15 و  س -: - 236 ص -:
بقع و رب  ار  مدرم  دـنور و  یم  الاب  وا  ربنم  هب  اهنومیم  لثم  هیمأ  ینب  هک  هدـید  شباوخ  رد  هتفرگ و  ساعن  ار  وا  ربنم  يالاب  رد  هلآ  و 

لکش عضو و  نآ  اب  ار  هیمأ  ینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یباوخ  دوشن  لایخ  دننادرگ  یمرب  هداد و  يرقهق  تیلهاج  نامز 
هک تسا  یملع  یلقع  يایؤر  تسا و  مالـسلاامهیلع  ماما  ربمغیپ و  هینطاب ي  هأشن  نآ  هکلب  تسا  مدرم  یلومعم  ياهباوخ  لـثم  هدـید 

هفیحص حرش  لئاوأ  رد  هرس  سدق  یندم  ناخ  یلع  دیس  ربکا  همالع ي  دیس  .دشاب  ربنم  يالاب  رد  هچرگ  دنک  یم  هدهاشم  ار  قیاقح 
ءافص سوفنلا  رئاسل  اهتیهامب  هفلاخم  هیوبنلا  هیسدقلا  سوفنلا  نا  ملعا  دیوگ : هیداجس  ي 
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اذـهل لمکا و  سوفنلا و  رئاس  نم  متا  هیلاعلا  يدابملا  نم  ضیافلا  راونـالا  اـهیلع  يرجت  مرجـالف  راونـالا  ملاـع  یلا  اباذـجنا  ارون و  و 
هللا یلـص  انیبن  سفن  رهوج  ءافـص  ناک  امل  نیملاعلا و  یلع  هافطـصم  نیبلاطلل و  هدشرم  نیلهاجلل و  هملعم  نیـصقانلل و  هلمکم  تثعب 

ملعملا یلع و  الا  ملعلاب  یمـسملا  لاعفلا  لقعلاب  الاصتا  اهدـشأ  اهاوقأ و  هیـسدقلا و  هحفـص 615 ] سوفنلا [  کلت  لمکا  هلآ  هیلع و 
هأـشنلا ص )  ) هماـنمب دارملا  نوکی  نا  دـعبی  ـالف  هیلقعلا  سوفنلا  حاولا  یلع  مویقلا  یحلا  نذاـب  مولعلل  ضیفملا  وه  يوـقلا و  دـیدشلا 

مانمک سیل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  همانم  ناف  نیظفللا  نیذـه  ینعم  نم  رهاظلا  وه  ام  هیملعلا ال  هیلقعلا  ایؤرلا  هاـیؤرب  هینطاـبلا و 
دـصقل ایؤرلا  مانملاب و  کلذ  نع  ربع  امنا  و  مانی » یبلق ال  مانت و  ینیع  نا   » هماعلا هصاـخلا و  نم  هیلع  عمجملا  هلوق  یلا  يرت  ـالا  هریغ 

رد هچنآ  دـنامن : هتفگان  .ملعا و  هللاو  هیـسحلا  رومـالا  هفـصب  ـالا  هیلقعلا  رومـالا  كاردا  نع  زجعی  ساـنلا  رثکا  ناـف  میلعتلا  میهفتلا و 
نامه اب  دومرف و  یم  تسیز  دوب و  مدرم  نایم  رد  هک  يروطب  راوگرزب  نآ  تسنآ : تسا  مالـسا  لها  داـقتعا  ص )  ) هللا لوسر  جارعم 

یهتنملا هردسب  هداد و  ریس  جارعم  بش  رد  ار  وا  لاعتم  رداق  دنوادخ  هدومرف و  يولع  ملاوع  تاوامس و  هب  جورع  دوخ  يرصنع  ندب 
هکم هب  تعجارم  بش  نامه  رد  تسا و  هدیـسر  یندا  وا  نیـسوق  باق  ماقم  هب  هدومرف و  هدهاشم  ار  منهج  تشهب و  ملاوع  هدیناسر و 

زا اجنیا  رد  یلوق  .تسا و  هداد  ربخ  يولع  ملاوع  یصقا و  دجسم  هب  دوخ  ریس  زا  هدرک و  مارحلادجسم  و 
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فالخرب هتسناد و  یناحور  ار  نآ  تسا  ینامـسج  دش  دقتعم  دیاب  هک  یجارعم  نامه  ار  ص )  ) هللا لوسر  جارعم  هدش و  لقن  یـضعب 
هب تسا و  هدـش  روهـشم  يو  زا  دـنهد و  یم  هیواعم ي  هب  هحفـص 616 ] تبـسن [  ار  لوق  نآ  تسا و  هدز  فرح  نیملـسم  هدیقع ي 

یبن جارعم  تالاوحا  ات  دوبن  ص )  ) هللا لوسر  هجوز ي  هدوب و  هریغص  جارعم  لاس  رد  يو  هک  یتروص  رد  دنهد  یم  تبسن  زین  هشئاع 
.دیامن لقن  ار  ص )  ) مرکا

جارعم هب  ار  هفیرش  هیآ ي  هیواعم  ندرک  لیوأت 

هللا لوسر  هک  تسا  جارعم  هب  عجار  خـلا  ....سانلل  هنتف  الا  كانیرأ  یتلا  ایؤرلا  اـنلعج  اـم  و  هفیرـش : هیآ ي  هک  هدـش  یعدـم  هیواـعم 
رد جارعم  نامز  رد  هیواـعم  هریغ و  و  [ 449  ] یغارم ریسفت  دننام  ریـسافت  هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک  جورع  باوخ  رد  شحور  (ص )

تـسا هنوعلم  هرجـش ي  نآ  هب  هیمأ و  ینب  هب  عجار  هیآ  هک  نیا  هفیرـش و  هیآ ي  لوزن  دروم  هک  هریثک  تایاور  زا  هدوب  كرـش  لاـح 
ملق یناحور  ار  جارعم  دـنک و  ریـسفت  جارعم  هب  ار  هفیرـش  هیآ ي  هتـساوخ  دوخ  ینطاب  قافن  تثابخ و  هب  رظن  هیواعم  دوش  یم  مولعم 

رد هک  هیآ  حیحص  ریـسفت  زا  ار  مدرم  ناهذا  دشاب و  یم  یناحور  هدوب و  باوخ  رد  هک  تسا  جارعم  هب  عجار  هیآ  دیوگ  دیامن و  داد 
زا هک  هیآ  ریسفت  زا  ار  مدرم  راکفا  دیادزب و  هیمأ  ینب  زا  ار  ندوب  هنوعلم  هرجـش ي  گنن و  راع و  نیا  دنادرگرب و  تسا  هیمأ  ینب  قح 

یهز لطاب و  روصت  یهز  یلو  دنک  فرصنم  دراد  ازسب  ترهش  نیملـسم  نایم  رد  هدوب و  روثأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ 
هدش و نشور  قیاقح  هرخالاب  خیرات  هحفص 617 ] رد [  اریز  لاحم  لایخ 
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هدش و اوسر  شدیلپ  دـنزرف  شقیدـنز و  ردـپ  هیواعم و  دوش و  یم  اراکـشآ  اه  هیواعم  ریوزت  هلیح و  سئاسد و  ددرگ و  یم  حـضاو 
تنایخ اهتیانج و  اه و  همطل  ياه و  همدص  يردپ  نانچ  رب  روپ و  نینچ  رب  دباب  ات  داب  مانشد  نعل و  .دندرگ  یم  عقاو  يدبأ  نعل  دروم 

ار مالـسا  ملاع  یقاب و  اهنآ  تارثأ  زین  زورما  ات  تسا و  زجاع  شریرقت  زا  نابز  جراخ و  نایب  هطیح ي  زا  مالـسا  ملاع  هب  هیواعم  ياه 
.تسا هدناشن  يزور  هریت  هب 

دوش عوجر  نامیالا  هیوقت  هیفاکلا و  حئاصن  باتک  هب  هیواعم  قح  رد 

دیـس رحبتم  همالع ي  دیـس  نامیالا » هیوقت   » باـتک و  هیفاـکلا » حـئاصن   » باـتک هب  دوش  عوجر  يو  تنعلم  هیواـعم و  رفک  هراـبرد ي 
حیرصت نامیالا » هیوقت   » باتک رد  .تسا و  هدومرف  ادا  ار  بلطم  قح  هک  اروفاکنس )  ) لیزن یمرـضح  ینیـسح  يولع  لیقع  نب  دمحم 

زا ار  تلاسر  نادناخ  هک  هدش  رکبوبا  عبات  مالسلا  مهیلع  رهاط  تیب  لها  هب  تبسن  شا  هیور  رد  يو  هک  هتشاد  رارقا  هیواعم  هک  هدرک 
؟ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یخأ  بس  نس  نم  لوأ  وه  سیلأ  دیوگ : هیواعم  قح  رد  ( 7  ) هحفص ي رد  درک  رانک  رب  ناشماقم 

صو .هبدتقم  هرثأ و  فتقم  مهل  هتاداعم  یف  هنا  مهماقم و  نع  رهاطلا  تیبلا  لهأ  یحن  نم  لوأ  هنا  هلوقب : رکب  یبال  صقنم  لوأ  وه  و 
.ق لاس 1343 ه  ادیص  7 ط 

هیجان هقرف ي  نییعت  رد  یعفاش  ماما  راعشا 

هک هدرک  تباث  نیملسم  هقرف ي  هس  داتفه و  زا  هحفص 618 ] هیجان [  هقرف ي  نییعت  نایب  رد  نامیالا » هیوقت   » سیفن باتک  نامه  رد  و 
مامالا هللا  محری  تسا : هدرک  لقن  یعفاش  ماما  زا  ار  لیذ  راعـشا  نیا  دنتـسه و  اهنآ  نیعبات  هرهاـط و  ترتع  زا  تراـبع  هیجاـن  هقرف ي 

لها مه  اجنلا و  نفـس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر  لهجلا  یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم  مهب  تبهذ  دق  سانلا  تیار  امل  و  لوقی : ذا  یعفاشلا 
هقرف و نوعبس  نیدلا  یف  تقرتفا  اذا  لبحلاب  کسمتلاب  انرما  دق  امک  مهؤالو  وه  هللا و  لبح  تکـسما  لسرلا و  متاخ  یفطـصملا  تیب 
؟ دمحم لآ  كالهلا  قرفلا  یفأ  لقعلا  هحلاجرلااذ و  ای  اهب  یل  لقف  هقرف  ریغ  مهنم  جان  کی  مل  لقنلا و  مکحم  یف  ءاج  دق  امک  فین 

نیجانلا یف  تلق  ناف  یل ؟ لق  مهنم  تجن  یتاللا  هقرفلا  مأ 
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هحفـص یلظ [  مهلظ  یف  لاز  مهب ال  تیـضر  ینناف  مهنم  موقلا  یلوم  ناک  اذا  لدعلا  نع  تفح  كالهلا  یف  تلق  نا  دـحاو و  لوقلاف 
ماما شیامرف  لـصاح  ص 16  نامیالا » هیوقت   » هب دوش  عوجر  لـحلا  عسوا  یف  نیقاـبلا  نم  تنا  هلـسن و  اـماما و  یل  اـیلع  لـخف  [ 619

ص)  ) هللا لوسر  هک  هکلاه  قرف  زا  اـی  دنتـسه  هیجاـن  هقرف ي  زا  ص )  ) هللا لوسر  تیب  لـها  و  ص )  ) دـمحم لآ  اـیآ  تسنآ : یعفاـش 
قرف زا  ع )  ) تیب لـها  هک  تفگ : ناوتن  زگره  و  دـنتاجن ؟ رد  هک  هقرف  کـی  رگم  دـنا  تکـاله  رد  هقرف  هس  داـتفه و  یماـمت  هدومرف 
یئوگ رگا  تسا و  مالـسا  تایرورـض  زا  ناش  تبحم  تدوم و  تساهنآ و  هراـبرد ي  تدوم  هیآ ي  هک  یتروص  رد  دنتـسه  هکلاـه 

هقرف ي نییعت  رد  دـنا و  هیجان  هقرف ي  زا  زین  اهنآ  ناوریپ  نیعبات و  سپ  تسنآ  مه  قح  هچناـنچ  دـنا  هیجاـن  هقرف ي  زا  ع )  ) تیب لـها 
هحفص 620] .تسا [  هدش  لقن  وا  ریغ  و  هر )  ) یسوط ققحم  زا  هچنانچ  تسا  دایز  تانایب  هیجان 

ییحی نیسح و  ماما  لمح  تدم  رد  قیقحت 

هراشا

هک تسنآ  دبای  شراگن  دیاب  هک  یبلطم  مدش ) یبلطم  رکذتم  ع )  ) یسیع ترضح  تدالو  خیرات  تبسانم  هب   ) 15 س -: - 240 ص -:
یسیع ترضح  لمح  تدم  دننام  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تدالو  لمح و  تدم  هک  دنا  هداد  شراگن  اهخیرات  یـضعب  رد 

یبا لمح  ناک  و  دیوگ : ع )  ) همئالا خیرات  رد  يدادغب  جـلثلا  یبا  نبا  ردـقلا  لیلج  هقث ي  مدـقا و  خیـش  هچنانچ  هدوب  هام  شـش  (ع )
قفاوم .ق و  ( 1368  ) مق .مالسلاامهیلع ص 4 ط  میرم  نب  یسیع  نیسحلا و  ریغ  رهشا  هتسل  دلوی  مل  رهشا و  هتس  مالـسلا  هیلع  هللادبع 

یلو تسا  دراو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  دلوم  باب  رد  هر )  ) ینیلک خیش  یفاک  رد  یتیاور  خیرات  نیا 
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( مالسلا هیلع  نیسحلا  ییحی و  الا  رهشا  هتسل  دلوی  مل  : ) هدش رکذ  مالـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رابخا  رثکا  رد  دشاب و  یم  لسرم  ربخ 
هدش دراو  هربتعم  رابخا  رد  اریز  دشاب  تیاور  نیخـسان  تاور و  فیحـصت  زا  یـسیع  هملک ي  دیاش  هدومرف : هر )  ) یـسلجم همالع ي 
لقن هحفـص 621 ] ار [  ربـخ  تراـبع  لوقعلا  تآرم  رد  هدـش  تعاـس  هس  یلوق  هب  هدوب و  تعاـس  هن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لـمح  هک 
هیلع نیسحلا  ییحی و  الا  هربتعملا  رابخالا  رثکا  یف  خانسلا و  وا  هاورلا  فیحـصت  نم  اذه  لعل  میرم ) نب  یـسیع  الا  : ) دیوگ هدومرف و 
هدم یف  ءاملعلا  فلتخا  یبلعثلا : لاق  تاعاس  ثالث  لیق  تاعاس و  عست  ناک  یـسیع  لمح  نا  هربتعملا  رابخالا  یف  درو  دـق  مالـسلا و 

هنال يرخأ  هیآ  کلذ  ناک  رهشا و  هینامث  لیق : ءاسنلا و  رئاس  لمحک  رهشا  هعست  اهلمح  رادقم  ناک  مهضعب : لاقف  یسیعب  میرم  لمح 
همالع نآ  زا  دعب  .یهتنا  هدحاو  هعاس  لیق : تاعاس و  ثالث  لیق : رهشأ و  هتـس  لیق  یـسیع و  ریغ  رهـشا  هینامثل  عضو  دولوم  شعی  مل 
مالسلا هیلع  لیئربج  خفن  لبق  مالسلااهیلع  میرم  یف  هللا  اهثدحا  یـسیع  دلوت  هدام  نوکی  نا  لمتحی  لوقا  و  هدومرف : هر )  ) یـسلجم ي 

هوبنلا و  » باتک رد  همرکم  هکم ي  رد  هیمالسا  تاسارد  تعیرـش و  هیلک ي  داتـسا  ینوباص  یلع  دمحم  ج 1 ص 393 .)  ) رهشا هتسب 
اهنا لیقف  لمحلا  هدم  یف  ءاملعلا  فلتخا  دق  هنس و  هرشع  ثالث  مالسلا 13  هیلع  یسیعب  تلمح  نیح  میرم  رمع  ناک  دیوگ : ءایبنالا »
امک ایعیبط  المح  هب  تلمح  اهنا  حیحـصلا  و  سابع ) نبا   ) نع ریخالا  يور  دـق  رهـشا و  هینامث  لیق  تاعاس و  عست  لیق  هعاس و  تناک 

لاق .ءاسنلا  عضت  امک  هتعضو  ءاسنلا و  لمحت 
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فالخ ناک  ولذا  نهعضو ، نهلمح و  تاقیمل  نعضی  ءاسنلا و  لمحت  امک  رهـشا  هعـست  هب  تلمح  اهنا  رهاظلا  مث  هللا : همحر  ریثک  نبا 
.خلا [ .... 450  ] رکذل هحفص 622 ] کلذ [ 

یسیع لمح  تدم  رد 

تـسنآ رهاظ  هک  هتفگ  ریثک  نبا  نانز و  ریاس  دننام  یعیبط  لمح  هب  دش  لماح  ع )  ) یـسیع هب  میرم  هک  تسنآ  حیحـص  هتفگ  هک  نیا 
تحـص و هلحرم ي  هب  هدـمآ و  تسد  هب  اهنآ  دزن  اجک  زا  ندـش  رهاظ  ندوب و  حیحـص  نیا  تسین  مولعم  دوب  هام  هن  میرم  لـمح  هک 

رگا .دروخ  یمن  نارگید  دردب  دوش و  یم  هدـینادرگرب  مالک  نآ  نابحاص  دوخ  هب  روهظ  تحـص و  ود  ره  سپ  تسا  هدیـسر  روهظ 
زا تشگ و  یم  روهشم  دش و  یم  مولعم  مدرم  نایم  رد  دوب  رادراب  یعیبط  فراعتم  روط  هب  مالسلاامهیلع  یسیع  هب  هام  هن  تدم  میرم 

فراعتم لمح  هقباس ي  رگا  البق  هتـشگ و  مولعم  هعقاو  نیا  لـمح  عضو  لـمح و  نیح  رد  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ  ینآرق  تاـیآ 
یهلا تایآ  زا  شلمح  لصا  دننام  ع )  ) یـسیع لمح  تدم  دراد  عنام  هچ  درک و  یم  ادیپ  ترهـش  مدرم  نایم  لمح  عضو  زا  لبق  دوب 

لوق زا  ریغ  ار  رما  عقاو  عقاوم  هنوگنیا  رد  سپ  .تسیدنوادخ  تایآ  زا  ع )  ) یـسیع هک  هدرک  حیرـصت  میرک  نآرق  هک  نیا  امک  دـشاب 
یمن لصاح  نانئمطا  هحفـص 623 ] ناسنا [  هب  نارگید  نیرـسفم و  زا  نیریاس  لاوقا  زا  دـنک و  یمن  فشک  اـم  هب  رگید  زیچ  موصعم 
لسرم ربخ  رد  هک  هام  شش  اما  تسا و  تعاس  هن  ای  هدحاو  تعاس  لمح  تدم  تسا  دامتعا  دروم  هدیسر و  موصعم  زا  هچنآ  دوش و 

تیرخ ثیدح و  نف  مظعا  داتسا  ار  نآ  تسا  یفاک 
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هنیرق هب  تشذـگ  هچنانچ  تسا  رابخا  نیخـسان  ای  تاور  فیحـصت  زا  دـیاش  هدومرف : هر )  ) یـسلجم همالع ي  راثآ  راـبخا و  رد  ربکا 
هدـشرکذ لمح  تدـم  يواست  راوگرزب  ود  نآ  نایم  هربتعم  رابخا  رد  هچنانچ  ع )  ) ییحی مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  لـمح  يواـست 

.ملاعلا هللاو  تسا 

تسا يدادغب  جلثلا  یبا  نبا  فیلات  همئالا  خیرات 

هدرک هام  شش  رد  ع )  ) یسیع تدالو  هب  حیرصت  هک  همئالا  خیرات  رد  هللا  همحر  يدادغب  جلثلا  یبا  نبا  هقث  مدقا  خیـش  شیامرف  اما  و 
یمضهج یلع  نب  رصنب  ءاملع  ناگرزب  زا  یعمج  ار  راوگرزب  نآ  همئالا  خیرات  .تشذگ و  هک  هدش  تیاور  نامه  هب  شدامتعا  دیاش 

هدنب نیا  هب  ینابر  تاقیفوت  زا  یهلا و  لضف  زا  یلو  نارگید  و  هر )  ) یسلجم همالع ي  سوواط و  نبا  لجا  دیس  دننام  دنا  هداد  تبسن 
يدادغب جـلثلا  یبا  نبا  هب  فورعم  لیعامـسا  نب  دـمحم  رکبوبا  فیلأت  رـصتخم  زیج و  خـیرات و  نآ  هک  دـش  مولعم  ریـصقتلا  ریثک  ي 

سدق ینارهط  ربکالا  هثاحبلا  داتسالا  انخیـش  هب  ار  عوضوم  نیا  دشاب و  یم  يرغـص  تبیغ  رد  هیماما  ءاملع  تاقث  زا  ق  ( 325  ) یفوتم
رکذتم و نآ  هب  هعیرذلا ج 4 ص 473  رد  هچنانچ  موشب  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  هک  نآ  زا  لبق  متـشون  مق  هبیط ي  هدلب ي  زا  هرس 

نایب الیـصفت  دش  هدیناسر  عبط  هب  مق  رد  ق  ( 1368  ) لاس رد  هک  هدربمان  همئالا ي  خـیرات  همدـقم ي  رد  زین  هدومرف و  نایب  احورـشم 
( هر  ) یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  لیلج  هقث ي  ملاع  ریبک و  ریفس  اب  رصاعم  هللا  همحر  جلثلا  یبا  نبا  و  هحفص 624 ] .ما [  هدرک 

تبیغ رد  هادـف  انحاورا  هللااـهیقب  ترـضح  صاـخ  باون  هعبرا و  ءارفـس  زا  یکی  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  ه  ( 326  ) لاـس رد  هک  هدوب 
هدوب يرغص 
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.تسا یموس  ریفس  و 

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا 

عبط هب  زونه  ما و  هداد  شراگن  يرطـس  دـنچ  راوگرزب  نآ  قح  رد  هدربماـن  ع )  ) همئـألا ي خـیرات  رب  مدوخ  یـشاوح  زا  یـضعب  رد  و 
یمظعلا هناکملا  هل  يرغصلا  هبیغلا  یف  هعبرالا  ءارفسلا  دحا  رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسحلا  مساقلاوبا  مروایب : اجنیا  رد  ار  نآ  هدیـسرن 

بتک یف  هباـستنا  دــجوت  .ه  ( 326  ) هنـس یفوت  هادـف  انحاورا  رظتنملا  يدـهملا  مئاـقلا  نع  هصاـخلا  هباـینلا  هل  تناـک  هیماـمالا و  دـنع 
هنا قیقحتلا  یلع  ملعی  مل  نکلو  لاـجرلا  بتک  یف  عیاـشلا  وه  لوـالا  یمقلا و  یمورلا و  یتخبونلاـک و  هددـعتم  ءاـحنا  یلع  نیقیرفلا 

ص 21 ب ع )  ) همئالا خـیرات  یف  هر )  ) جـلثلا یبا  نبا  خیـشلا  هفـصو  يرخا و  ههج  نم  وا  طقف  مالا  فرط  نم  وا  اـبأ  ابـسن و  یتخبون 
یتخبونلا لبق  ه  ( 325  ) هنـس یفوت  هناف  هتبـسن  هلاوح و  اب  فرعا  هل و  نیرـصاعملا  نم  وه  باتکلا و  نم  نیتخـسن  یف  اـمک  يریمنلا ) )

کلت یبا  ریبزک  ریمن  روهشملا و  هتیب  یف  ریرجلا  اهاجه  یتلا  ریمن »  » هلیبق یلا  هبسن  يریمنلا  دادغب و  یف  نینطاقلا  نم  امه  هنسب و  هر ) )
مالسلا مهیلع  تیبلا  لهال  ءالولا  عیـشتلاب و  هریهـشلا  هیناریالا  رـسالا  نم  هترـسا  و  زردوک ) نب  تخبون   ) یلا هبـسن  یتخبونلا  .هلیبقلا و 

اباتک هرـسالا  هذه  خـیرات  یف  ینایتشالا  لابقا  سابع  ذاتـسا  فنـص  هیمامالا و  یملکتم  رباکا  نم  هحفـص 625 ] عمج [  مهنم  غبن  یتلا 
اذه یف  هل  عقو  نکلو  میدقلا  یعیشلا  تیبلا  اذه  رکذ  هیف  یحأ  نارهطب و  ش  ( 1311 : ) هنس عوبطم  یتخبون » نادناخ   » هامس هیسرافلاب 
هللاو لـمعلا  لوقلا و  یف  لـلزلا  نم  یلاـعت  هللا  انمـصع  هقیقحلا  فـالخ  یلع  اـهیف  طروت  هریثـک  تارثـع  تاوفه و  تـالز و  باـتکلا 

.مصاعلا

یمضهج یلع  نب  رصن 

میجلا و حتفب  یمضهجلا  و 
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همجرتل اوضرعتی  مل  نییلاجرلا و  انئاملع  امهلمها  نانثا و  هنـسلا  ءاملع  نم  یمـضهجلا  یلع  نب  رـصن  .همجعملا و  حـتف  ءاهلا و  نوکس 
يدزـالا یبأ  نب  نابهـص  نـب  یلع  نـب  رـصن  امهدـحا : ع .)  ) هـنع يوری  هـنا  عـم  ع )  ) اـضرلا باحـصا  یف  یمـضهجلا  یلع  نـب  رـصن 

: یناثلا .رفعج و  یبأ  هرما  یف  تام  لاق  تاـقثلا و  یف  ناـبح  نبا  هرکذ  نیعم و  نبا  هقثو  اقودـص و  ناـک  يرـصبلا  ریبکلا  یمـضهجلا 
لوالا دیفح  وه  هرصبلا و  همئأ  دحا  ظفاحلا  ریغصلا  يرصبلا  رمعوبا و  یمضهجلا  يدزالا  نابهص  نب  یلع  نب  رصن  نب  یلع  نب  رـصن 

امل دمحا  نبا  هللادبع  نع  فاوصلا  نب  یلعوبا  لاق  .هنسلا  ءاملع  تاقث  نم  وه  سابعلا و  ینب  ءافلخ  نم  نیعتسملا  لکوتملا و  رصاع  و 
نسح و دیب  ذخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  ع :)  ) بلاطیبا نب  یلع  ثیدح  ینعی  ثیدحلا  اذهب  یلع  نب  رـصن  ثدح 
 ] هیف هملکف  طوس  فلا  هبرـضب  لکوتملا  رمأ  .همایقلا  موی  یتجرد  یف  ناک  امهمأ  امهابأ و  نیذـه و  بحا  ینبحا و  نم  لاقف : نیـسح 

هیلویل هیلا  ثعب  نیعتـسملا  ناک  .هکرت و  یتح  هب  لزی  ملف  هنـسلا  لهأ  نم  اذـه  هل : لوقی  لـعج  دـحاولادبع و  نب  رفعج  هحفص 626 ]
ریخ كدـنع  یل  ناـک  نا  مهللا  لاـق : مث  نیتعکر  یلـصف  هتیب  یلا  عجرف  یلاـعت  هللا  ریختـساف  هیلا  عجرا  هرـصبلا : ریمـال  لاـقف  ءاـضقلا 

تام لیق : دحاو و  ریغ  هخرا  اهیف  نیتأم و  نیسمخ و  هنس  رخالا  عیبر  یف  تام  يراخبلا : لاق  .تیم  وه  اذاف  هوهبنف  مانف  کیلا  یننعبقاف 
مساق لاق  مهعیمج و  دنع  هقث  وه  لاق  مساق و  نب  هلمسم  هاکح  امیف  ریرج  نبا  لوق  وه  نیسمخ و  يدحا و  هنس 
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ینالقسعلا ج رجح  نبال  بیذهتلا  بیذهت  رظنا  .یلع  نب  رصن  نم  لقعأ  دحأ  نع  هرصبلاب  تبتک  ام  لوقی : ینشخلا  تعمس  غبصا  نب 
یجرزخلا ص 401 ط هللادبع  نب  دمحا  نیدلا  یفـص  ظفاحل  لامکلا  بیذهت  بیهذت  هصالخ  .دابآردـیح و  430 ط   - 14 ص 431

هحفص 627] .ق [  .ه  ( 1301 : ) هنس قالوب 

اضرلا هقف  باتک  هرابرد ي  قیقحت 

هدش لقن  هرس  سدق  ینیمظاک  ردص  نسح  دیس  اقآ  ققحم  رحبتم  همالع ي  زا  مالسلا ) هیلع  اضرلا  هقف  دننام   ) 10 س -: - 257 ص -:
باتک نامه  هدوبن  باتک  نآ  زا  يرثا  نارود  نآ  زا  لـبق  هدـش و  روهـشم  هیوفـص  نارود  زا  هک  اـضرلا  هقف  باـتک  نیا  هوب  لـئاق  هک 

تخادـنا و یم  تلالـض  هب  ار  مدرم  هدوب و  ءوس  ءاـملع  زا  هک  تسا  رقازعلا  یبا  نبا  هب  روهـشم  یناغملـش  یلع  نب  دـمحم  فیلکت ) )
زا هرـس  سدق  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  خیـش  هادف  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  صاخ  بئان  لیکو و  هب  دسح  رثا  رد  هرخالاب 

باتک همدقم ي  رد  هرس  سدق  یلماع  نیدلا  فرـش  دیـس  جاح  ماما  همالع ي  .تشگ  هرخالا  ایندلا و  رـسخ  فرحنم و  قح  هداج ي 
هقفب روهـشملا  باتکلا  یف  اضقلا  لصف  هدومرف : هر )  ) ردـص نسح  دیـس  اقآ  همـالع  فیلأـت  مالـسالا » مولعل  مارکلا  هعیـشلا  سیـسأت  »
هجو کلذ  یف  حضوا  یناغملشلا و  رقازعلا  یبأ  نبال  فیلکتلا  باتک  هنا  تبثاف  هیلع  دیزم  امب ال  باتکلا  اذه  لاح  هیف  فشک  اضرلا :

ندوب یفن  رب  یلیلد  دـش  لـقن  هک  نیا  زا  هتـشذگ  .قارع  هعیشلا ص 19 ط  سیـسأت  .دحا  هحفص 628 ] هیلا [  هقبـسی  مل  امب  هابتـشالا 
يارب هلدأ  زا  كردتـسم  همتاخ ي  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  هچنآ  یمامت  هک  تسا  دوجوم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اضرلا  هقف  باتک 

مالسلا هیلع  ماما  زا  اضرلا  هقف  باتک  هک  نیا  تابثا 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com


زا اـضق  باـتک  رد  هنیب  تیجح  زا  ثحب  باـب  رد  يداـیز  هلدا ي  زا  هچنآ  تسنیا : نآ  درب و  یم  نیب  زا  ار  اـهنآ  همه ي  هدروآ  تسا 
نآ فلؤم  مسا  هاوخ  دـش  ادـیپ  ثیداحا  رابخا و  بتک  زا  یباتک  هاگره  سپ  .تسا  هنیب  تیجح  مومع  تسا  رهظا  هدـش و  تباـث  هقف 

دنداد تداهـش  لداع  رفن  ود  یلو  تسا  اصخـش  نالف  فیلأت  باتک  نآ  هک  میرادن  ملع  ام  هدشن و  ای  دـشاب  هدـش  رکذ  باتک  نآ  رد 
یم تسا و  صخش  نآ  فیلأت  باتک  نآ  هک  دوش  یم  تباث  اعرش  ام  دزن  نیلدع  تداهش  اب  تسا  صخش  نالف  فیلأت  باتک  نآ  هک 

« انربخأ  » ناونع هب  نآ  زا  ندومن  لقن  دشاب و  باتک  نآ  هب  ربخ  نداد  تبسن  اب  هچرگ  مینک  تیاور  نآ  زا  میئامن و  لمع  نآ  هب  میناوت 
فیرش طخ  اب  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  باتک  نآ  هک  دنداد  تداهش  نیلدع  هاگره  نینچمه  .دشابن و  داد  ربخ  ام  هب  صخش  نالف  ینعی 

نیا هب  میدرک  نظ  ای  میدیناسر  ملع  ام  هاگره  اما  .دوش  یم  تباث  ناش  تداهش  اب  روبزم  عوضوم  تسا  رگید  یسک  طخ  هب  ای  تسوا 
تعفنم ام  هب  ناش  تداهـش  تقو  نآ  تسا  تاراما  هب  ملع  ای  داهتجا  باب  زا  اهنآ  زا  یکی  تداهـش  ای  لداـع  رفن  ود  نآ  تداهـش  هک 

مدع توبث و  مدع  لصا  هک  نیا  تهج  هب  مینک  تیاور  نآ  زا  هدومن و  لمع  باتک  هحفص 629 ] نآ [  هب  میناوت  یمن  ام  دهد و  یمن 
تـسا هدیدرگ  يوتف  ناونع  رد  لخاد  هدـش و  جراخ  تداهـش  ناونع  زا  لداع  رفن  ود  نآ  لوق  هضورفم  تروص  رد  اریز  تسا  رابتعا 

رب دامتعا  هاگره  تسین و  تجح  رگید  دهتجم  يارب  هک 
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يوتف و رد  شدوخ  لثم  رب  وا  عوجر  دوش و  زئاج  رگید  دهتجم  زا  دیلقت  دهتجم  رب  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  زئاج  رگید  دـهتجم  رب  نآ 
ياوتف نایم  تسین  قرف  اریز  دهد  رارق  ماکحا  هلدا ي  رئاس  لثم  ار  وا  ياوتف  ینعی  دشاب  زئاج  اهنآ  ریغ  دوخ و  نیدـلقم  رب  يو  ماکحا 

زا اهنآ  ریغ  عیب و  هزور و  زامن و  تسا و  وحن  نالف  هلأسم  نیا  رد  یلاعت  هللا  مکح  هک  نیا  رب  نیدهتجم  زا  نیلدع  تداهـش  نایم  وا و 
عامجا و اریز : تسا  رت  نشور  حضاو و  رایـسب  مزال  نالطب  تسا  حضاو  همزالم  نوچ  تسا  روط  نالف  اهریغ  هطبنتـسم و  تاعوضوم 
هب ای  يداهتجا  تداهـش  دوش : یم  هتفگ  زاب  دش  نایب  هچنآ  رب  هوالع  .تسین و  زئاج  دـیلقت  دـهتجم  هب  هک  نیا  رب  تسا  مئاق  ترورض 
زا دشاب  سح  هب  دنتـسم  رگا  اریز  تسین  سح  هب  دنتـسم  هک  تسا  ملع  قیرط  هب  ای  تسنآ  داهتجا  رد  بلاغ  هچنانچ  تسا  نظ  قیرط 

عامجالاب تداهـش  یلوا  تروص  رد  .تسین  سح  هب  دنتـسم  سپ  تسا  داـهتجا  باـب  زا  هک  تسنآ  ضرف  دوش و  یمن  داـهتجا  باـب 
مالک لحم  مالعا  ءاملع  نایم  هچرگ  مود  تروص  رد  و  هحفص 630 ] .تسا [  ربتعم  ملع  تداهش  رد  هک  نیا  تهج  هب  تسین  عومسم 

زا هک  یئاـهنآ  سپ  .هینید  هماـع ي  همیظع ي  روـما  هنوـگنیا  لاـثما  رد  اـصوصخ  تسین  عومـسم  مه  نآ  هک  تسنآ  رهظا  یلو  تسا 
سح هب  دنتـسم  ریغ  داهتجا و  يور  زا  ناش  تداهـش  دـنهد  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  اضرلا ) هقف   ) باتک تبـسن  هب  تداهـش  ناـگرزب 

رگا مه  دحاو  لداع  تداهش  هک  تشگ  رهاظ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  .دهد و  یمن  عفن  رگید  دهتجم  يارب  تسا و 
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ار اضرلا ) هقف   ) باتک هک  یـصاخشا  سپ  .دش  دهاوخن  عومـسم  یلوأ  قیرط  هب  دوشب  تاراما  هب  ذخا  باب  زا  دشاب و  داهتجا  يور  زا 
اهنآ عطق  اریز  تسا  هجو  یب  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  باتک  نآ  هک  دننک  یم  يداع  عطق  ياوعد  دنهد و  یم  تبسن  ترضح  نآ  هب 
یمن ع )  ) ماما زا  باتک  نآ  هک  دـهد  یم  تداهـش  دراد و  دوجو  هدربمان  باتک  دوخ  رد  هک  یتاراـما  رب  هوـالع  .تسین  تجح  اـم  رب 

دیآ یم  مزال  میتفگ  هچنآ  زا  هک  دوشن  نامگ  .تسین و  هدیـشوپ  دـیامن  تقد  هدرک و  عبتت  باتک  نآ  رد  هک  یـسک  رب  هچنانچ  دـشاب 
صخـش تسا و  دوجوم  تیجح  طئارـش  نآ  رد  هک  دـشاب  تیاور  لقن و  قیرط  هب  هک  دـحاو  ربخ  اریز  دـشابن  تجح  دـحاو  ربخ  هک 

ار نآ  هدـش  سح  يور  زا  نآ  رب  عـلطم  فـقاو و  يو  هک  تسا  یقیرط  هب  درک و  تیاور  روـط  نیا  صخـش  نـالف  دـیوگ : یم  يوار 
هک یـصخش  نالف  ما  هدیناسر  ملع  يداعریغ  ای  يداع  قیرط  زا  ما و  هدرک  نظ  دـیوگ : هاگره  اما  و  هحفص 631 ] .میئامن [  یم  لوبق 

نیا نایم  رد  قرف  .میئامن و  یمن  لوبق  تسا  داهتجا  قیرط  زا  اهنیا  همه ي  هدرک و  تیاور  ای  هدرک  لقن  نینچ  ما  هدرکن  تاقالم  ار  وا 
ءاـهقف ءاـملع و  ناـگرزب  زا  میدرک  ناـیب  هچنآ  رب  تسین و  هدیـشوپ  شلهأ  رب  هدوب و  حـضاو  نشور و  هجرد  تیاـهن  رد  تروص  ود 

باتک مان  هب  هک  یباـتک  رد  هک  تسا  راوازـس  اـیآ  دـش  مولعم  اـضرلا ) هقف   ) باـتک لاـح  هک  ـالاح  .قفوملا  هللاو  تسا  هدرک  حیرـصت 
: دوش هتفگ  هدروآ و  هرـس  سدـق  ینیلک  یفاـک )  ) باـتک فیدر  رد  ار  اـضرلا  هقف  باـتک  دوـش و  فیلأـت  هعیـشلا ) ثیداـحأ  عماـج  )

ای اضرلا ) هقف  (- ) یفاکلا )
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هحفـص .تسین [  راوازـس  هتبلا  دوش ؟ هدرمـش  هعیـش  ثیداحا  زا  ار  اضرلا  هقف  تایاور  هدروآ و  هیماما  هعبرا ي  بتک  رئاس  فیدر  رد 
[632

خیرات بحاص  يربط  بیذاکا  زا 

ریرج نبا  گرزب  رایـسب  ياهغورد  هلمج ي  زا  هدرک ) لقن  دنـس  اـب  ار  هحـضاو  بیذاـکا  هلوعجم و  تاـیاور   ) 1 س -: - 280 ص -:
يوما رخـص  نب  هیواعم  اب  ع )  ) نینمؤملاریما حلـص  هناسفا ي  يو  ندرک  لقن  كولملا » ممـالا و  خـیرات   » ریبک خـیرات  بحاـص  يربط 
ترجه ملهچ  لاـس  ثداوـح  رد  هک  تسا  ماـش  روتاـتکید  دبتـسم و  نئاـخ  راکمتـس  یلاو  و  مالـسا ) رد  گرزب  قفاـنم  رـسپ   ) قفاـنم

نبا غورد  نیا  هب  یـسک  هک  ما  هدـیدن  لاـح  اـت  .تسا و  هدرک  تبث  شباـتک  رد  ار  یگرزب  نآ  هب  غورد  اورپ  نودـب  هداد و  شراـگن 
هدرک و لقن  يو  زا  ار  یغورد  عوضوم  نیا  هک  یحطـس  صاخـشا  زا  یـضعب  ما  هدید  هکلب  دوش  ضرعتم  هدش و  هجوتم  يربط  ریرج 
یلع و نیب  ترج  رکذ  امیف  هنـسلا  هذـه  یف  و  دـیوگ : هچنانچ  تسا  هدرکن  هدربماـن  خرؤم  ياـعدا  ندوب  تقیقح  یب  رب  یهجوت  ادـبا 
قارعلا و یلعل  نوکی  و  هحفـص 633 ] امهنیب [  برحلا  عضو  یلع  باتکلا  اهرکذب  لوطی  امهنیب  ترج  نابتاکم  دـعب  هنداهملا  هیواعم 

مل امل  قاحـسا  نبا  نع  هللادـبع  نب  دایز  لاق  .وزغ  هراغ و ال  شیجب و ال  هلمع  یف  هبحاص  یلع  امه  دـحا  لخدـی  الف  ماـشلا  هیواـعمل 
همالا و ال هذـه  نع  فیـسلا  فکت  ماشلا و  یلو  قارعلا  کلف  تئـش  اذا  اما  یلع  یلا  هیواعم  بتک  هعاطلا  هبحاص  نیقیرفلا  دـحا  طعی 
اهیبجی و قارعلاب  یلع  اهلوح و  ام  اهیبجی و  هدونجب  ماشلاب  هیواعم  ماـقأف  کـلذ  یلع  ایـضارت  کـلذ و  لـعفف  نیملـسملا  ءاـمد  قیرهت 

بوخ [ . 451  ] یهتنا هدونج  نیب  اهمسقی 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 496 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ ءاعدا  درجم  هب  درک و  یم  لقن  هدش  لدب  در و  حلص  هرابرد ي  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نایم  هک  تابتاکم  نآ  زا  دوب 
یضارت هدوب و  حلص  رب  رعـشم  هک  همان ي  اهنآ  نایم  رد  هدش  لقن  هدوب و  ظوفحم  ابلاغ  ع )  ) نینمؤملاریما تابتاکم  دومن  یمن  ءافتکا 

يروآ عمج  شدوخ  ار  اجنآ  جارخ  دشاب و  ماش  رد  هیواعم  هک  هداد  تیاضر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دشاب و  هدمآ  لمع  هب  نیفرط 
جهن هب  دوش  عوجر  دنا  هدرک  طبض  تبث و  ار  ع )  ) ماما ياه  همان  ابلاغ  هک  نیا  اب  تسا  هدیسرن  رظن  هب  ع )  ) ماما زا  همان ي  وچمه  دنک 
تسا روصتم  ایآ  نیا  زا  هتـشذگ  هحفـص 634 ] .تسا [  هدـش  يروآ  عمج  اهنآ  رد  ع )  ) ماما تابتاکم  هک  نآ  تاکردتـسم  هغالبلا و 
روما مامز  نامثع  زا  دعب  هک  رما  لوا  رد  هک  یلاح  رد  دوش ؟ یضار  هیواعم  اب  هنداهم  حلـص و  ینعی  راک  نیا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما هک 

لزع ار  وا  تیروف  هب  ع )  ) ماـما دوب  یلاو  ماـش  رد  ناـمثع  یناـث و  هفیلخ ي  فرط  زا  هیواـعم  تفرگ و  تسد  هب  ار  يرهاـظ  تفـالخ 
دنامب و دراذگب  ماش  رد  یهاتوک  تدم  ات  ار  هیواعم  هک  دندرک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  نارگید  و  هر )  ) سابع نبا  لاثما  دومرف و 

داهنشیپ ع )  ) ماما هب  ار  نآ  هدیسر و  یم  حالـص  ناشرظن  هب  روط  نآ  تقو  تحلـصم  يارب  دیامرف و  لوزعم  ماش  تراما  زا  ار  وا  ادعب 
ءاضما ماش  رد  هیواعم  تراما  هب  مناوت  یمن  مه  یتقو  نیرتکچوک  دومرف : تلادع  قح و  همـسجم ي  نآ  یلو  دنتـشاد  هضرع  هدرک و 

کتعنم ام  مویلا  کیطعا  نکا  مل  یناف  ماشلا  یلا  کبلط  اما  و  هتشون : هیواعم  هب  ع )  ) ماما .مشاب  یضار  مهدب و 
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دشاب هدوب  مه  هاتوک  رایسب  تقو  رد  هچ  رگ  رفاک  زا  رتدب  قفانم  راکمتـس  ملاظ  رفن  کی  تراما  هب  ندش  یـضار  نوچ  [ . 452  ] سما
زیوجت هحفـص 635 ] راک [  لوا  رد  وا  تموکح  دـش و  هداد  يو  تراما  هب  تیاضر  رما  لوا  رد  هک  دـش : یم  لاکـشا  داریا و  بجوم 

عقوم نامه  رد  رهاظ  تروص  یحطـس و  رظن  اب  رگید  صاخـشا  و  هر )  ) سابع نبا  رظن  .دـیدرگ  مالعا  تیاـضر  مدـع  ادـعب  تشگ و 
هیلع ماـما  رگا  تسا و  هدوب  هدـنیآ  عقاو و  هب  رظن  يروص و  ياـه  تحلـصم  نآ  زا  رتـالاب  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیب  عقاو  رظن  یلو  هدوـب 

نآ هب  ع )  ) ماما هک  هدوب  نامه  حالـص  تشگ و  یم  ترـضح  نآ  هب  داریا  ثعاب  ادـعب  دومرف  یم  لمع  اهنآ  دـید  حالـص  هب  مالـسلا 
يزیرنوخ گنج و  همه  نآ  زا  دعب  هک  تسا  روصتم  ایآ  الاح  .دادـن  هیواعم  تراما  هب  تیاضر  مه  ینآ  نیرتکچوک  هدومرف و  مادـقا 

و دهدب ؟ ماش  رد  هیواعم  تراما  هب  تیاضر  ع )  ) ماما هدش  يرپس  تدش  نآ  اب  اهریرهلا  هلیل  هدمآ و  لمع  هب  نیفص  گنج  رد  هک  اه 
هب نیفرط  هدش و  یلمع  حلص  راک  هک  دیآ  یمرب  نینچ  يربط  مالک  زا  هک  تسنآ  رد  بجعت  و  دیآ ؟ نایم  هب  حلص  تبحص  هنداهم و 
زا سک  ره  تسا و  هتفاـین  عوقو  يراـک  وچمه  اـعطق  هک  دـنا  هداد  ماـجنا  مه  جارخ  هیاـبج ي  هب  هدـیزرو و  لاغتـشا  ناـشدوخ  راـک 

هدرک زورب  يو  زا  هناسفا  نیا  لقن  نوچ  هدومن  لقن  يربط  ریرج  نبا  زا  هدرک  خـیرات  تاحفـص  تبث  ار  هیـضق  نیا  یمالـسا  نیخرؤم 
دلجم 7 هب  دوش  عوجر  تسا  يربط  خیرات  شلقن  ردصم  هک  هیاهنلا  هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  دننام  تسا 
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اب تسا و  يربـط  خـیرات  حـیقنت  بیذـهت و  هک  لـماک  خـیرات  رد  ریثا  نبا  هدرک  لـقن  يربـط  هچنآ  ندوـب  هناـسفا  هب  رظن  و  ص 323 .
هراشا رـصتخم  هب  هکلب  هدـیدرگن و  الیـصفت  يربط  هروطـسا ي  نآ  نوماریپ  هب  هدرک  فیلأت  هحفـص 636 ] ار [  نآ  يرگید  تافاضا 

یلع هلیوط  تابتاکم  دعب  هیواعم  یلع و  نیب  هنداهم  ترج  اهیف  و  : ) دیوگ يرجه  ملهچ  لاس  ثداوح  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  ءافتکا 
نینمؤملاریما ماما  هک  اهزور  نآ  رد  [ . 453 ( ] هراغب رخالا  دلب  امهدحا  لخدی  ماشلا ال  هیواعمل  قارعلا و  یلعل  نوکی  برحلا و  عضو 

اب ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر  رهش  هدزون  بش  رد  هفوک  دجسم  بارحم  رد  هک  هتفه  نامه  رد  یتح  تشاد و  فیرشت  هفوک  رد  (ع )
هب تکرح  هک  هدوب  هداـمآ  رثا  ترـصن  رکـشل  نت  رازه  لـهچ  زا  رتشیب  اـب  دیـشون  تداهـش  تبرـش  هللا  هنعل  يدارم  مجلم  نبا  تبرض 

ع)  ) نینمؤملاریما يروآ  عمج  اب  دشاب  هتشاد  تقیقح  هداد  شراگن  يربط  هک  حلـص  هنداهم و  عوضوم  رگا  دیامرفب و  نیفـص  گنج 
تـسا بوسحم  بصاون  نیبصعتم و  زا  یکی  هک  يربرب  یبرغم  نودـلخ  نبا  هچنانچ  دزاس ؟ یم  روطچ  هیواعم  اب  گـنج  يارب  رکـشل 

یلع ناک  و  هحفص 637 ] دیوگ [ : هچنانچ  تسا  هدش  فرتعم  عوضوم  نیا  هب  ربخلا » ءادتبملا و  ناوید  ربعلا و  باتک   » دوخ خیرات  رد 
ماشلا لها  یف  هیواعم  فحز  نسحلا  عیوب  املف  توملا  یلع  هرکسع  نم  افلأ  نوعبرأ  هعیاب  ماشلا و  یلا  نیملـسملاب  زهجت  دق  هلتق  لبق 
دلجم نودلخ  نبا  خیرات  .خلا  ....افلا  رـشع  ینثا  یف  دعـس  نب  سیق  هتمدقم  یلع  هئاقلل و  شیجلا  کلذ  یف  نسحلا  راسف  هفوکلا  یلا 

ص 186 س یناثلا ) ءزجلا  هیقب   ) یناث
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رکـشل رفن  رازه  لهچ  اب  روطچ  نودلخ  نبا  حیرـصت  هب  ع )  ) ماما سپ  دوب  هدش  حلـص  هنداهم و  رگا  .ق  ( 1391  ) لاس توریب  16 ط 
دیامن یم  اراکـشآ  هتخاس و  نشور  حضاو  روط  هب  ار  يربط  ءاعدا  نوب  یلعج  هناسفا و  هچنآ  .تسا و  هدـش  ماش  يارب  زهجم  هدامآ و 

نع ير  هدومرف : هک  اجنآ  تسا  هغالبلا  جهن  رد  ار  هر )  ) یلاکب فون  ربخ  هرس  سدق  یضر  فیرـش  مظعا  لجا  دیـس  لقن  زا  ترابع 
هریبه نب  هدـعج  هل  اهبـصن  هراجح ، یلع  مئاق  وه  و  هفوکلاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هبطخلا  هذـه  اـنبطخ  لاـق  یلاـکبلا  فون 

: مالسلا هیلع  لاقف  ریعب ، هنفث  هنیبج  ناک  و  فیل ، نم  نالعن  هیلجر  یف  و  فیل ، هفیس  لئامح  و  فوص ، نم  هعردم  هیلع  و  یموزخملا ،
نیا و  ناهیتلا ؟ نبا  نیا  و  رامع ؟ نیا  قحلا ؟ یلع  اوضم  قیرطلا و  اوبکر  نیذلا  یناوخا  نیأ  .خلا  ....قلخلا  رئاصم  هیلا  يذلا  دمحلا هللا 
هیلع لاق  هحفـص 638 ] مث [  ءاکبلا  لاطاف  همیرکلا  هفیرـشلا  هتیحل  یلع  هدیب  برـض  مث  لاق : .خلا  ....مهؤا  رظن  نیا  و  نیتداهـشلاوذ ؟

یموی یف  رکسعم  ینا  الا و  هللادابع  داهجلا  داهجلا  هتوص : یلع  اب  يدان  مث  ....هومکحا  نآرقلا و  اولت  نیذلا  یناوخا  یلع  هوأ  مالسلا :
یف هللا  همحر  دعـس  نب  سیقل  و  فالآ ، هرـشع  یف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلل  دـقع  و  فون : لاـق  .جرخیلف  هللا  یلا  حاورلا  دارا  نمف  اذـه 

تراد امف  نیفـص ، یلا  هعجرلا  دـیری  وه  و  رخأ ، دادـعأ  یلع  مهریغل  و  فـالآ ، هرـشع  یف  يراـصنالا  بویا  یبـال  و  فـالآ ، هرـشع 
.ناکم لک  نم  بائذـلا  اهفطتخت  اهیعار ، تدـقف  مانغأک  اـنکف  رکاـسعلا ، تعجارتف  هللا ، هنعل  مجلم  نبا  نوعلملا  هبرـض  یتح  هعمجلا 

هتفه نامه  رد  ع )  ) ماما هک  دش  مولعم  سپ 
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هدومرف هیواـعم  اـب  گـنج  داـهج و  هب  توعد  دوب و  هداد  بیترت  رکـسعم  هدرک و  داـهج  هب  راداو  ار  مدرم  هدومرف  تلحر  اـیند  زا  هک 
اجک زا  رکاـسع  تعجارم  و  دراد ؟ ینعم  هچ  داـهج  هب  توعد  نیا  دوب  هدـش  حلـص  دوب و  هتخادرپ  هنداـهم  هب  هیواـعم  اـب  رگا  تسا و 

روطچ يربط  هروطـسا ي  هناسفا و  نآ  اب  و  تسا ؟ هدوب  هداد  بیترت  هچ  يارب  هدربمان  ياهرکـشلرس  نییعت  اـب  شترآ  بیترت  و  هدوب ؟
تسا و هنوـعلم  هرجـش ي  ياـه  هتخاـس  زا  هدرک و  لـعج  هیمأ  ینب  عاـبت  ازا  ار  یغورد  هصق ي  نآ  هک  تسا  یعطق  سپ  دزاـس ؟ یم 

یحطس هداس و  صاخشا  یضعب  هدومن و  تبث  نآ  تاحفص  هحفص 639 ] رد [  هدرک و  شخیرات  دراو  ار  هلوعجم  هصق ي  نآ  يربط 
لقن ناشاهباتک  رد  ذخا و  يو  زا  ار  هناسفا  نآ  دنیامن  یم  نانئمطا  دامتعا و  يربط  خیرات  تایوتحم  هب  قیقحت  تبثت و  نودـب  هک  مه 

نب دایز  وا  ارهاظ  تسا و  هللادـبع  نب  دایز  زا  ترابع  هدرک  لـقن  يو  زا  يربط  هک  هناـسفا  نیا  يوار  هک  دـنامن : هتفگاـن  .دـننک و  یم 
فیعضت ار  وا  تنس  لها  ءاملع  زا  يریثک  عمج  هدرک و  تافو  .ه ق  ( 183  ) لاس رد  هک  تسا  یفوک  يرماع  یئاکب  لیفط  نب  هللادبع 

اذا هربخب  جاجتحالا  زوجی  مهولا ال  ریثک  ءاطخلا  شحاـف  ناـک  : » دـیوگ ناـبح  نبا  تسا و  فیعـض  وا  هک  هتفگ  یئاـسن  دـنا و  هدرک 
هحفص 640] یبهذ ج 2 ص 91 [ . لادتعالا  نازیم  بیذهتلا ج 3 ص 375 و  بیذهت  هب  دوش  عوجر  درفنا .»

هدرک حیرصت  رفص  متسیب )  ) رد ءارسا  ندمآ  هب  ینئارفسا  لتقم  رد 

هراشا

تسا نایارس  هصق  تایلقن  تایلعج و  زا  رپ  ینئارفسا »  » لتقم باتک  هک  نیا  رب  رظن  ....ینئارفسا  لتقم   9 س -: - 199 ص -: شماه :
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دـشاب ام  ءاعدا  قفاوم  هچ  رگ  یبلطم  رد  ار  نآ  هدومنن و  یلقن  نآ  زا  هدرکن و  داـمتعا  نآ  هب  قیقحت »  » باـتک نیا  لوا  عبط  رد  اذـل  و 
داقتعا هب  نآ  هب  هدروآ و  دوخ  تاـیلقن  رداـصم  فیدر  رد  ار  باـتک  نآ  تاهبـش  رادـفرط  نوچ  یلو  مدوب  هدادـن  رارق  لـقن  ردـصم 

رهطم و سأر  ندروآ  ءالبرک و  هب  رفـص  متـسیب  رد  تیب  لها  ندمآ  هب  هدرک و  لقن  باتک  نآ  رد  هچنآ  اذـل  هدرک و  دامتعا  شدوخ 
تاهبش رادفرط  دوخ  هک  یباتک  رد  دوش  نشور  مرتحم  ناگدنناوخ  يارب  ات  مروایب  اجنیا  رد  هدرک  حیرـصت  رهطا  دسج  هب  نآ  قاحلا 

باتک نامه  دوخ  رد  هدومن  دامتعا  نآ  هب  ماش  هب  ات  هفوک  زا  اههار  ياهناتساد  هب  تبسن  هدز و  گنچ  هدرک و  کسمت  نآ  تایلقن  هب 
زا يدـئاق  دـیزی  هک  هتفگ : هدومن و  حیرـصت  رهطم  سأر  ندروآ  رفـص و  متـسیب  رد  ءـالبرک  هب  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  تعجارم  هب 

دنشاب هتساوخ  هک  هحفـص 641 ] یناکم [  ره  ای  هدرب  هنیدم  هب  ار  ءارـسا  درک  رما  درک و  مض  يو  هب  رفن  رازه  دـناوخارف و  ار  شداوق 
هدرک ذخا  ار  نآ  زین  ءارسا  داد و  اهنآ  هب  ار  رهطم  سأر  دیامن و  هدروآرب  مهارف و  دشاب  مزال  تیب  لها  ءارـسا  هب  هچنآ  یمامت  دربب و 

اعد : » مروایب ار  ینئارفـسا  لتقم  تارابع  نیع  دـندرک و  نفد  رهطا  دـسج  اـب  ار  رهطم  سأر  دندیـسر و  ءـالبرک  هب  دـنداتفا و  هار  هب  و 
اـشح مث  مزلی  ام  عیمج  مهل  یـضقی  نأ  اؤاش و  ناکم  يأ  وأ  هنیدملا  یلا  مهب  ریـسی  نأ  هرمأ  سراف و  فلأ  هیلا  مض  هداوق و  نم  دئاقب 

کسملاب سأرلا 
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سأر هب  تبسن  اهینس  لاوقا  زا  نآ  زا  سپ  ......فیرـشلا » دسجلا  عم  اهونفد  ءالبرک و  یلا  اوراس  اهوذخأف و  مهل  اهملـس  روفاکلا و  و 
نینچ هدومن و  هراشا  تسا  دیعب  مه  یلقع  رابتعا  بسح  رب  هک  یغورد  ناتساد  یلعج و  هصق ي  هب  نآ  نمـض  رد  هدرک و  لقن  رهطم 

نیسمخ اهعم  قشمد و  جراخ  اهلسرأ  هناف  نیـسحلا  سأر  الا  سؤرلا  نفدب  رمأ  هعم  نم  ایلع و  لسرا  نا  دعب  دیزیلا  نا  يور  و  : » دیوگ
زیزع هدـنناوخ ي  هتنازخ .» یف  اهوعـضو  سارحلا و  اهب  یتأ  تام  املف  هعزف  هفوخ و  هرثک  نم  کلذ  اراهن و  الیل و  اـهنوسرحی  اـسراف 

هب هدش  لقن  هددعتم  لاوقا  رهطم  سأر  هب  عجار  هک  یبتک  بلغا  رد  تسا و  لقع  زا  رود  روکذم  لوق  هک  دـناد  یم  دوخ  نادـجو  رد 
 ] جرخ امل  مهناف  هتوخأ  یلع و  اما  سأرلا و  نفد  یف  درو  ام  اذه  دیوگ : روکذم  لتقم  رد  دعب  .تسا  هدشن  یئانتعا  هراشا و  لوق  نیا 

ادهع ددـجن  یکل  ءالبرک  قیرط  یلع  انبرم  انلیلد  ای  کیلع  هللااب  اولاق  قیرطلا  ضعب  یلا  اولـصو  قشمد و  نم  دـئاقلا  مهب  هحفص 642 ]
نب رباج  مهافاوف  رفـص  رهـش  نم  نیرـشع  موی  مویلا  کلذ  ناک  ءـالبرک و  اولخد  نأ  یلا  مهب  راـس  هعاـط و  اعمـس و  مهل : لاـقف  اـننیب 

زا [ 454  ] ......هنیدملا نیدصاق  اوراس  مث  ضرالا  تجض  یتح  نزحلا  ءاکبلا و  اوماقأ  هنیدملا و  لهأ  نم  هعامج  يراصنالا و  هللادبع 
نشور الماک  مزلی .» ام  عیمج  مهل  یضقی  نأ  اؤاش و  ناکم  يأ  وأ  هنیدملا  یلا  مهب  ریسی  نأ  هرمأ  و  : » دیوگ هک  روکذم  لتقم  ترابع 

ءارسا هب  هچنآ  یمامت  دوب  هدرک  رما  دیزی  هک  دوش  یم  حضاو  و 
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دنورب دـنهاوخب  ناـکم  ره  اـج و  ره  هب  هک  دوب  هداد  راـیتخا  نذا و  دـیآ و  مهارف  دـشاب  مزـال  ماـش  زا  تعجارم  رد  تلاـسر  نادـناخ 
جراخ هرونم  هنیدم ي  ناشدوخ  نطو  دصق  هب  ماش  زا  تیب  لها  ءارـسا  هک  [ : 455  ] هدومرف هر )  ) يرون ثدحم  هچنآ  سپ  .دـنراتخم 
لتقم بحاص  حیرـصت  و  درادن ، یهجو  .تشذگ  هچنآ  رخآ  ات  ......دـنیایب  قارع  هب  دوبن  رـسیم  زگره  دـیلپ  دـیزی  عالطا  یب  هدـش و 

ار نآ  هحفـص 643 ] دشاب [  مزال  هچ  ره  دـنورب و  دنـشاب  هتـساوخ  هک  ار  یناکم  ره  هنیدـم و  هب  اهنآ  هک  درک  رما  دـیزی  هک  روکذـم 
لتقم  » یلتقم باـتک  حیرــصت  زا  زین  و  دـشک .  یم  نـالطب  طـخ  هر )  ) يروـن ثدـحم  تاـمهوت  یماـمت  هـب  .دـنیامن  یلمع  مـهارف و 

حـضاو هدز  گنچ  نآ  هب  ماش  ات  قارع  زا  اههار  ضرع  رد  يو  ياهناتـساد  هب  هدومن و  دامتعا  نآ  هب  تاهبـش  رادفرط  هک  ینئارفـسا »
دسج هب  نآ  ندرک  قحلم  ناشدوخ و  اب  ار  رهطم  سأر  ندروآ  رفص و  متسیب  رد  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندمآ  هب  تبـسن  دیاب  هک  دوش  یم 

نتـشاذگ قلطم  دومن  یم  حیرـصت  نآ  هب  لـتقم  بحاـص  دوب  ترجه  ( 61  ) لاس رفـص  متـسیب  ریغ  رد  رگا  دـیامن و  داـمتعا  زین  رهطا 
هحفص 644] .دشاب [  یم  ( 61  ) لاس رفص  هام  هب  فرصنم 

ناشدوخ قح  رد  هیما  ینب  عقاو  فالخ  تاغیلبت 

هراشا

نینمؤملاریما هیلع  رب  ماش  رد  هیمأ  ینب  تاغیلبت  لاحشوخ ) رایـسب  دایز  نبا  زا  هدش و  رورـسم  رما  لوا  رد  دیزی   ) 2 س -: - 319 ص -:
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تبسن  شیوخ  ءابرقا و  ناماس  نآ  مدرم  هک  هدوب  هزادنا ي  هب  ع )  ) یلع لآ  هیلع و  هللا  مالس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  ار  یسک  هیمأ  ینب  زا  ریغب 
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قشمد و عراوش  ربنم و  رد  ع )  ) داجـس ماما  ترـضح  تانایب  ماش و  هب  ع )  ) تیب لها  ءارـسا  دورو  یلو  دنتـسناد  یمن  شیوخ  ءابرقا و 
يور زا  ار  هدرپ  ترـضح  نآ  زا  لاح  قیقحت  و  ع )  ) ماما اب  ماش  مدرم  نتفرگ  سامت  دـیزی و  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 

یبحاص هللادبع  نب  رجنس  نب  هاش  دنه و  .دراد  هاگن  ماش  رد  رتشیب  ار  ءارسا  تسناوت  یمن  زگره  اذل  دش و  اوسر  دیزی  تشادرب و  راک 
قـشمد هب  ار  نیـسح  كرابم  رـس  نوچ  دیوگ : هدیناسر  ماجنا  هب  ار  نآ  ه  ( 724  ) لاس رد  هک  فلـسلا » براجت   » باـتک رد  یناوجخن 
هحفـص توبن [  نادناخ  تاروع  تعامج  اب  ار  وا  دوب و  ناشیا  نایم  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  دندرب و 
دنروآ یم  هشبح  گنز و  زا  هک  ناریسا  دننام  دندینادرگ  یم  قشمد  رد  هشیاغ  و  [ 456  ] ءاطغ یب  ياهنالاپ  رب  هدناشن  نارتش  رب  [ 645

: تفگ نیدباعلا  نیز  درک ، یم  تتامش  راهظا  داد و  مانشد  ار  او و  داتـسیاب  نیدباعلا  نیز  شیپ  دمایب  ماش  لها  زا  يریپ  لاح  نیا  رد 
ما هدناوخ  تفگ : یبرقلا  یف  ددوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  هک : هدناوخ ي  هیآ  نیا  تفگ : يرآ  تفگ : یناوخ  نآرق  خیـش  يا 

؟ یئوگ یم  تسار  هک  داد  دنگوس  ار  وا  ریپ  تفگب ، ار  دوخ  بسن  مان و  منم و  یبرقلا  يذ  تفگ  .هن  تفگ : یسانش ؟ یم  ارم  تفگ :
دیزی و زا  ریغب  ار  دمحم )  ) هک متـسنادن  زگره  نم  يادـخ  هب  تفگ : ریپ  میوگ ، یم  تسار  هک  دروخ  دـنگوس  یئوت ؟ نیدـباعلا  نیز 

.تساوخ رذع  نیدباعلا  نیز  زا  تسیرگب و  هاگنآ  تسه ، رگید  يدنواشیوخ  وا  ناشیوخ 

ماما روضح  رد  ماش  خیاشم  زا  رفن  داتفه  ندرک  هبوت 

ام هک  دندروخ  دنگوس  جح  قاتع و  قالطب و  قشمد  خیاشم  زا  سک  داتفه  دنیوگ :
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[ . ] 457  ] دومرف وفع  ار  همه  وا  دندرک و  يراز  دنتـساوخ و  رذع  نیدباعلا  نیز  زا  همه  میتسنادن و  یـشیوخ  دـیزی  زا  ریغب  ار  ربمغیپ 
یلکـش هب  هرود  ره  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) دـنا نیرهاط  همئا ي  هثرو ي  هک  نید  ناگرزب  قح  رد  عقاو  فـالخ  تاـغیلبت  هحفص 646 ]
تبسن اهنآ  هب  بیذاکا  اهارتفا و  اه و  تمهت  ناشدوخ  رـصع  رد  مهیلع  هللا  مالـس  نیموصعم  همئا ي  قح  رد  هچنانچ  هدمآ  راک  يور 

( تفاب همانرفس ي   ) باتک رد  ار  اهنآ  زا  همش ي  دنا  هتفگ  ار  اهنآ  رئاظن  ین  مالعا  ياملع  تارـضح و  نآ  ماع  باون  قح  رد  دنا  هداد 
حرش ار  ءاملع  هب  نیهبشتم  ءوس و  ياملع  عاضوا  هدروآ و  ملق  هب  هتسویپ  عوقو  هب  رـضاح  رـصع  رد  هچنآ  زا  يرادقم  هداد و  شراگن 

نم ماشلا  لها  نم  اخایـشا  حافـسلا  سابعلا  یبا  یلا  هجو  ماشلا و  یلع  نب  هللادبع  لزن  و  دیوگ : بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  .ما  هداد 
هبارق و ال هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  اوملع  ام  مهنا  حافـسلا  سابعلا  یبال  اوفلحف  ماشلا  دانجا  رئاـس  نم  هساـیرلا  معنلا و  باـبرا 

مهیلع تیب  لها  هیلع  رب  ناشدوخ و  هیلع  رب  هیمأ  ینب  عقاو  فالخ  تاغیلبت  [ . 458  ] هفالخلا متیلو  یتح  هیمأ  ینب  ریغ  هنوثری  تیب  لها 
خیاشم راکفا  رد  هک  هدیـسر  هزادـنا ي  هب  ماش  مدرم  ناهذا  رد  نآ  خوسر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعقاو  ءاـبرقا  مالـسلا و 

ماش و هب  تلاسر  نادناخ  ءارـسا  دورو  رگا  دوب و  هدش  ریگاج  تشذـگ  هچنانچ  فلـسلا ) براجت   ) خـیرات بحاص  لقن  هب  انب  قشمد 
رداصم ذخآم و  زا  روبزم  خیرات  اریز  تسا  ربتعم  فلـسلا  براجت  لقن  دش و  یمن  هتـشادرب  راک  يور  زا  هدرپ  دوب  هتفاین  عوقو  قشمد 

دنمشناد مظعم  هدازومع ي  یشاوح  تاقیلعت و  اریخا  تسا و  بوسحم 
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زیربت یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکشناد ي  فرط  زا  پاچ و  القتسم  باتک  نآ  رب  یئابطابط  یضاق  نسح  هحفص 647 ] داتسا [  مرتحم 
یم ناشن  لاح  رهاظ  تروص  هچنانچ  هدرک  لایخ  دیزی  .دـنا  هداد  شراگن  خـیرات  نآ  رب  یـشزرارپ  تاقیلعت  تسا و  هدـیدرگ  رـشتنم 

کلام شدافحا  باقعا و  دوخ و  تفای و  رارقتسا  شموش  تنطلس  هدمآ و  بلاغ  مالسلاامهیلع  ءادهـشلادیس  یلع  نب  نیـسح  رب  داد 
دش دنهاوخ  ناقاخلا  نب  ناقاخلا  ناطلسلا و  نب  ناطلـسلا  شموش  دافحا  دالوا و  اهنرق  ات  دیدرگ و  نیطلا  ءاملا و  نامرهق  ممأ و  باقر 
اذل .تسنآ و  سکعرب  دیزی  راک  رخآ  تسا و  بلاغ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  عقاو  رد  هک  درک  یمن  روصت  مه  لایخ  ملاع  رد  یلو 

شرـسپ شدوخ  زا  سپ  دش و  اوسر  دـبأ  ات  دـیدرگ و  نوگنرـس  هداتفا و  نیمز  هب  تنطلـس  موش  تخت  هکیرا ي  زا  تدـم  كدـنارد 
هیلع ءادهشلادیس  نتشک  زا  هزادنا ي  هب  دیزی  دومن  نالعا  مومع  رب  ار  ردپ  یئاوسر  قشمد  دجـسم  رد  ربنم  يالاب  رد  دیزی  نبا  هیواعم 

.داد هزئاج  ماعنا و  وا  هب  دیبلط و  دوخ  دزن  ار  دایز  نبا  هک  دوب  رورسم  داش و  مالسلا 

تیب لها  تراسا  زا  دیزی  ندش  داش 

کین وا  لاوقا  دیزی و  لاعفا  رد  هک  یسک  [ : 459  ] دیوگ تسا  باتک  نآ  همجرت ي  رد  هچنانچ  مومهملا  سفن  رد  هر )  ) یمق ثدحم 
تخس دندروآ  ار  وا  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  یبا  ترـضح  رهطم  رـس  نوچ  هک  ددرگ  هحفص 648 ] اراکـشآ [  يو  رب  درگنب 
ینادنز رد  نادناخ  رئاس  اب  ار  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  تفگ و  نانخس  نآ  درک و  رهطم  رـس  اب  اهتراسج  نآ  تشگ و  نامداش 

اما [ 460  ] تخادنا تسوپ  ناشیا  هرهچ ي  ات  دندوبن  ظوفحم  امرس  امرگ و  زا  هک  درک 
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یلص دنلوسر  نادناخ  زا  هک  دیدرگ  مولعم  دندیدب و  اهنآ  یمولظم  دنتـسنادب و  ار  ناشیا  يراوگرزب  دنتخانـش و  ار  اهنآ  مدرم  نوچ 
دش هاگآ  نآ  رب  دیزی  دندومن و  يور  تیب  لها  هب  دندرک و  نعل  دنداد و  مانـشد  ار  وا  دندومن و  تهارک  دیزی  راک  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
نآ نتشک  رب  دومن  ینامیـشپ  درک و  نیرفن  ار  وا  داد و  دایز  نبا  هب  لتق  تبـسن  دیامن  يرب  ترـضح  نآ  نوخ  زا  ار  شیوخ  تساوخ 

ظفح يارب  دروآ  دورف  شیوخ  صاخ  يارـس  رد  ار  اهنآ  درک و  وکین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  اب  ار  شیوخ  راـتفر  ترـضح و 
نآ نتـشک  زا  دـشاب و  هدیدنـسپن  ار  دایز  نبا  راـک  یتسار  هک  نآ  هن  دـنک  بلج  شیوخ  هب  ار  مدرم  لد  اـت  دوخ  یهاـشداپ  کـلم و 
هک تسا  هدرک  تیاور  هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  هک  تسا  یناتـساد  نیا  رب  لیلد  و  هحفص 649 ] .دشاب [  هدش  نامیشپ  ترـضح 

دنلب ار  وا  تلزنم  دـیناشن و  دوخ  کیدزن  داد و  گرزب  ياه  هفحت  دیـشخب و  ار  وا  ناوارف  لاـم  دـناوخب و  دوخ  کـیدزن  ار  داـیز  نبا 
تاـیبا نیا  دوخ  ناوخب و  تفگ : برطم  اـب  تسم  یبـش  درک و  میدـن  دوخ و  ناـنز  دزن  درب  دوخ  نوردـنا  هب  ار  وا  و  [ 461  ] دینادرگ

: درک ءاشنا  ههیدب 

دیلپ دیزی  راعشا 

یجراخلا لتاق  يداهج  یمنغم و  دیدستل  يدنع و  هنامالا  رـسلا و  بحاص  دایز  نبا  اهلثم  قساف  لم  مث  یـشاشم  يورت  هبرـش  ینقـسا 
حیرـش نب  رفاـسم  اـب  داـیز  نبا  هک  تسا  هدرک  لـقن  داـیز  نبا  زا  لـماک  رد  ریثا  نـبا  [ . 462  ] داسحلا ءادـعالا و  دـیبم  انیـسح و  ینعا 

رما هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نم  تفگ : ماش  هار  رد  يرکشی 
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هیلع نیسح  ماما  لتق  زا  دیزی  ینامیشپ  سپ  .مدرک  رایتخا  ار  وا  لتق  نم  يوش  هتـشک  وت  ای  دوش  هتـشک  وا  ای  دوب  هتفگ  متـشک و  دیزی 
هحفـص 650] شا [  هیلع  رب  یمومع  راکفا  مدرم و  راظنا  رد  دـب  هجیتن ي  هدـید  نوچ  هدوب  تسایـس  ریوزت و  هلیح و  يور  زا  مالـسلا 
.تسا و هدوب  ترـضح  نآ  لتق  زا  رورـسم  نطاب  رد  الا  دـیامن و  بولق  بلج  هیور  نآ  اب  هکلب  دـنک  هئربت  ار  دوخ  هتـساوخ  هدیـشخب 
هناحیر ي هک  درک  راداو  ارم  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  ایادـخ  هک  هتفگ : یم  زاـمن  زا  دـعب  دـناوخ و  یم  زاـمن  زین  نشوجلا  يذ  نبا  رمش 

سینا رـصم و  ص 280 ط  یبـهذ ج 2  لادـتعالا  نازیم  هب  دوش  عوـجر  [ 463  ] مناـسرب لـتق  هب  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
.تسا و دایز  نبا  دـیزی و  زا  ترابع  رمـش  رمالا  یلوا  هک  تسا  مولعم  هحفص 651 ] .ق [  لاس 1392  زیربت  ص 115 ط  نیدحوملا 
هلیح و هار  زا  مه  نآ  دـنیامن  اپرب  ءازع  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هب  وا  راب  نوخ  رابرد  رد  قشمد  رد  تیب  لها  هک  دـیزی  نداد  هزاجا 

مومهملا سفن  همجرت ي  رد  .دـیامن  هئربت  مالـسلا  هیلع  ماما  نوخ  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هکلب  مومع  راـظنا  رد  هک  هدوب  شموش  تساـیس 
مالـسلا هیلع  نیـسح  شردارب  يارب  تساوخ  تصخر  داتـسرف و  دیزی  دزن  مالـسلااهیلع  بنیز  دـیوگ  یئاهب  لماک  رد  [ : 464  ] دیوگ

زور ره  دنتشاد و  متام  اجنآ  هب  زور  تفه  دروآ  دورف  هراجحلاراد  رد  ار  نانآ  داد و  تصخر  هللا  هنعل  دیزی  دراد  ياپرب  ءازع  سلجم 
تحلصم تفگ  دیدرگ و  هاگآ  ناورم  دنشکب  ار  وا  دنزیر و  دیزی  يارس  رد  مدرم  دوب  کیدزن  دندمآ و  یم  ناشیا  دزن  رایسب  نانز 
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رفس گرب  دیزی  تسرف و  زاجح  يوس  ار  ناشیا  زاسب و  رفس  گرب  يرادهاگن  رهـش  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تیب  لها  تسین 
.دوب ماش  رد  تقو  نادب  ناورم  تیاور  نیاربانب  درک  هناور  هنیدم  هب  تخاسب و  ناشیا 

دوب هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دیزی 

ار مدرم  راجزنا  رفنت و  ولج  ات  دشیدنا  تلیح  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  دـیلپ  دـیزی  دـش  نایب  هچنآ  ربانب 
هاگآ رما  عقاو  زا  ار  دـیزی  هدـش و  هاگآ  مدرم  تاـین  زا  ناورم  دنـشکب و  ار  وا  هک  شراـبرد  هب  مدرم  شروی  و  هحفص 652 ] دریگب [ 

ءادهـشلادیس رب  ندرک  اپرب  ءازع  زور  تفه  دزاس  یم  حـضاو  تسا  هدرک  تیب  لـها  ءارـسا  هب  نداد  تکرح  هب  راداو  ار  وا  هتخاـس و 
بارطـضا و مدرم و  ناـجیه  نآ  اـب  تسا  هدـش  زور  تفه  قـشمد  رد  اـهنآ  ندـنام  تدـم  هیلک  هکلب  تسا  دـیعب  رایـسب  مالـسلا  هیلع 

دجـسم هرانم ي  رد  ار  رهطم  رـس  زور  لهچ  ات  دراد و  هگن  رتشیب  قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یم  روطچ  اهنآ  ناـهذا  رد  شیوشت 
هلیح دیزی و  تسایس  هظحالم ي  هکلب  دشاب  هداتسرف  هنیدم  هب  تلاسر  نادناخ  ءارسا  اب  ار  رهطا  رونا  رـس  نآ  ای  دنـشاب  هتخیوآ  عماج 

یمومع راـکفا  هجوت  ولج  اـت  دـنادرگرب  بیطا  ندـب  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  رهطم  سأر  هک  هدرک  یم  باـجیا  بولق  بلج  يارب  يو  ي 
يربط هک  دنامن  هتفگان  دنلئاق و  نآ  رب  هیماما  هعیـش ي  مومع  هچنانچ  دیامن  بلج  شیوخ  رب  هتفرگ و  شدوخ  هب  ینیبدب  رد  ار  مدرم 

رد هچناـنچ  دــنا  هداد  نکــسم  یناریو  هناـخ ي  رد  قـشمد  هـب  ناـشدورو  لوا  رد  ار  تـیب  لـها  دنتــشاد  هاـگن  ءازع  زور  هـس  هـتفگ 
تیاور مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تاجردلارئاصب 
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زا یکی  دنداد  نکـسم  ناریو  هناخ ي  رد  ار  اهنآ  دندرب  هیواعم  نب  دـیزی  دزن  ناهارمه  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هدرک 
زا دیرگنب  ار  اهنیا  دنتفگ : یم  یمور  نابز  هب  نانابساپ  دشکب  ار  ام  دتفا و  ورف  فقس  هک  دنداد  لزنم  هناخ  نیا  رد  ار  ام  تفگ : ناشیا 

مالـسلاامهیلع نیـسحلا  نب  یلع  دنـشک  یم  دـندرب و  یم  نوریب  ار  اهنآ  ادرف  هک  نآ  اب  هحفص 653 ] دنـسرت [  یم  هناخ  ندش  بارخ 
.نم زج  تسناد  یمن  وکین  ار  یمور  نابز  ام  زا  سک  چیه  دومرف :

دنا هدوب  یمور  ماش  نادنز  ياهنابساپ 

هدوب هدرامگ  ع )  ) تیب لها  ءارـسا  هب  هک  یئاهنآ  نادنز و  رد  هیمأ  ینب  تلود  نانابـساپ  هک  دوش : یم  هدافتـسا  هفیرـش  تیاور  نیا  زا 
تشاد و طاـبترا  مور  اـب  هیمأ  ینب  تلود  نوچ  دنـشاب  یمور  الـصا  هک  تسنآ  يوق  نظ  دـنا و  هدومن  یم  ملکت  یمور  ناـبز  اـب  دـنا 
زا تسا  [ 465  ] سویژرس برعم  هک  یمور  روصنم  نب  نوجرـس  هچنانچ  هتـشاد  ذوفن  دیزی  هیواعم و  هیمأ و  ینب  رابرد  رد  مور  تلود 
هب ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  لتق  ریبدـت  هدوب و  يوما  رابرد  رد  رواشم  ریزو  بتاک و  ابیرقت  کلملادـبع  هرود ي  ات  هیواعم  ناـمز 

اهنآ یلاو  ار  دایز  نبا  هدومن و  مه  اب  هحفص 654 ] ار [  هفوک  هرصب و  نیقارع  تموکح  هدومن و  داهنـشیپ  دیزی  هب  وا  دایز  نبا  تسد 
دیزی نوچ  دوب  هتشاد  هگن  هدومن و  ذخا  هیواعم  زا  يدهع  البق  نوجرس  دومن و  راداو  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هبراحم ي  هب  درک و 

هب دهدب و  دایز  نبا  هب  ار  نیقارع  تیالو  هک  يو  داهنشیپ  نوجرـس و  اب  دیزی  هرواشم ي  زا  دعب  هدوبن و  بوخ  ناش  نیبام  دایز  نبا  اب 
هچنانچ درک  لوبق  زین  وا  داد و  ناشن  دیزی  هب  ار  هماندهع  نآ  دتسرفب  مالسلا  هیلع  ماما  گنج 
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هدوب و اهنآ  هب  هیمأ  ینب  يداژن  لیامت  تهج  هب  هیمأ  ینب  رابرد  اب  مور  طابترا  .دـنا  هدرک  لقن  نارگید  داـشرا و  رد  هر )  ) دـیفم خـیش 
( نیودتلا  ) باتک هب  عوجر  نآ  لیصفت  هب  تخادنا  اهنآ  رظن  زا  ار  مالسا  تمظع  درک و  حلـص  مور  اب  نیفـص  گنج  نامز  رد  هیواعم 

 - زیربت و ص 253 يوأملاهنج ص 304 ط 1 - هب  دوش  عوجر  دندوبن  یبرع  لیـصا  داژن  زا  هیمأ  ینب  دوشب و  هنطلـسلادامتعا  موحرم 
هیماما ام  داقتعا  هچنانچ  هتسناد  یم  یبوخ  هب  ار  یمور  نابز  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  زا  زین  .زیربت و  250 ط 2 

هک یسک  اریز  دشاب  لهاج  نآ  هب  ماما  هک  دوش  یمن  ادیپ  یتغل  دنک  یم  ملکت  اهنآ  اب  هدوب و  انشآ  تاغل  یمامت  هب  ماما  هک  تسنآ  رب 
.دشاب مدرم  رب  ادخ  تجح  هک  دیاشن  هیهلا  تفالخ  تماما و  ار  وا  دشاب  لهاج  يزیچ  هب  یتغل و  هب 

دوب تیب  لها  نتشک  لایخ  رد  دیزی  راک  لوا  رد 

رد قشمد  رد  اـهنآ  ندرک  ینادـنز  ماـش و  هب  ع )  ) تیب لـها  دورو  زا  سپ  رما  لوا  رد  دـیزی  هک  دوش  یم  مولعم  هروـبزم  تیاور  زا  و 
نآ زا  ادـعب  یلو  دوش  یم  رهاظ  نادـنز  نانابـساپ  يوگتفگ  زا  هچنانچ  هدوب  اهنآ  ندرب  نیب  زا  یلک  هب  و  هحفص 655 ] نتشک [  لایخ 
لتق ساـکعنا  اـهنآ و  ناـجیه  بـالقنا و  مدرم و  ندـش  رادـیب  یموـمع و  راـکفا  هجوـت  نآ  تـهج  هدـش و  فرــصنم  ثـبیخ  لاـیخ 

فرص تلاسر  نادناخ  دارفا  نتشک  زا  هدش  ثعاب  هک  تسا  دیزی  رب  نآ  نداد  هجیتن  دب  نیملسم و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 
نک راداو  ار  یسک  تشک  یهاوخ  ارم  رگا  دومرف : هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  دیزی  اب  ع )  ) داجس ماما  ياهشیامرف  زا  هچنانچ  دیامن  رظن 

هک
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دینادرگرب دیهاوخ  امـش  دوخ  ار  اهنآ  متـشذگ و  امـش  لتق  زا  هک  تفگ : دیلپ  دیزی  دناسرب و  ناشدوخ  نطو  هب  ار  لافطا  نانز و  نیا 
رتشیب قشمد  رد  ار  تیب  لها  تسناوت  یمن  دـیزی  هک  دوش  یم  مولعم  اهنیا  یمامت  هظحالم ي  زا  دـنا ، هدرک  لـقن  لـتاقم  رد  هچناـنچ 

.دراد هگن 

ربنم رد  يو  تانایب  دیزی و  دنزرف  هیواعم 

زاب ربنم  يالاب  رد  دیزی  نب  هیواعم  شرسپ  تفر و  نیب  زا  تدم  كدنارد  تشادرب و  ع )  ) تیب لها  لتق  زا  تسد  دش  اوسر  سب  دیزی 
.مروایب اجنیا  رد  تنـس  لها  هربتعم ي  بتک  زا  ار  نآ  نیع  تسیدـنچ  تاکن  ياراد  دـیزی  نب  هیواعم  تاـملک  نوچ  درک و  شیاوسر 

هیبأ توم  دعب  هفالخلاب  عیوب  هیواعم  نب  دیزی  نب  هیواعم  دـیوگ : .هرهاق  163 ط   - هرهازلا ج 1 ص 164 موـجنلا  رد  يدرب  يرغت  نبا 
هتدم لطت  ملف  نیعبرا  ثالث و  هنس  هحفص 656 ] هدلوم [  ناک  نیتس ، عبرا و  هنس  نم  لوالا  عیبر  رهش  یف  کلذ  هیلا و  هنم  دهعب  دیزی 
هـسفن علخ  دارا  امل  اذـه  هیواعم  نا......احلاص  الجر  ناک  هناف  هسفن ، علخ  مث  هلیل  نیعبرا  کلم  سالفلا : صفحوبا  لاـق  .هفـالخلا  یف 
هوالح تقذ  اـم  هللاو  لاـقف : ادـلاخ ، كاـخا  لو  اولاـقف : متببحأ ، نم  اوراـتخاف  مکرمأ  نع  تفعـض  ساـنلا  اـهیأ  لاـق : ساـنلا و  عمج 
لوسر نم  هتبارقل  هنم  هب  قحأ  وه  نم  هلهأ و  رمالا  عزان  هیواعم  يدج  نا  سانلا ، اهیأ  لاقف : ربنملا  دعص  مث  اهرزودلقتا  الف  مکتفالخ 

هبونذـب و اـنیهر  هربق  یف  راـصف  ، هتینم هتتا  یتح  نوملعت  اـم  مکب  بکر  و  بلاـط ، یبأ  نب  یلع  وه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
.لجالا هنع  رصق  و  لمالا ، هفلخأ  هاوه و  بکر  و  کلذل ، لهأ  ریغ  ناکف  رمالا  یبأ  دلق  مث  .هایاطخب  اریسأ 
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ءوسب انملع  انیلع  رومالا  مظعأ  نم  نا  لاق : مث  .هیدخ  یلع  هعومد  ترج  یتح  یکب  مث  همرجب ، اریسأ  و  هبونذب ، انیهر  هربق  یف  راص  و 
دـلقتملاب و ال انا  ام  و  هبعکلا ، برخ  مرحلا و  حابا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرتع  لـتق  دـق  و  هبلقنم ، سئب  هعرـصم و 
ام نایفـس  یبا  هیرذ  یفیکف  ارـش  تناک  نئل  و  اظح ، اهنم  انلن  دـقف  اریخ  ایندـلا  تناک  نئل  هللاو  مکرما ، مکنأشف  مکتاـعبت ، لـمحتملاب 

یتح بیغت  هلزنم و  لخد  مث  هحفـص 657 ] .هللا [  مکمحر  مکتفالخ  یف  اورواش  و  کلام ، نبا  ناسح  سانلاب  لصیلف  الا  اهنم ، اوباصا 
.مایا دعب  هتنس  یف  تام 

وا تانایب  تاکن  ضعب  هب  هراشا 

یلـص هللا  لوسر  ءابرقأ  ناشموش  تاغیلبت  رثأ  رد  تاماش  رد  ار  ناشدوخ  هک  دـیزی  هیواعم و  درگنب و  تربع  رظن  اب  زیزع ، هدـناوخ ي 
تعامج نایم  رد  ربنم  يالاب  رد  هیواعم  شرـسپ  دـیزی  زا  دـعب  تشذـگ  نآ  دـهاوش  هچنانچ  دـندوب  هداد  مدرم  دروخب  هلآ  هیلع و  هللا 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  یلع  زا  ترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءابرقأ  تفـالخ و  رب  قحأ  هک  دـنک  یم  رارقا  مدرم  زا  هوبنا 
بصعت نتشاذگ  رانک  یئوگ و  قح  ار  دیزی  دنزرف  هدنام ، راگدای  هب  خیرات  رد  هدرک و  يراج  وا  نابز  هب  ار  قیاقح  دنوادخ  .تسا و 

رتمرگ شآ  زا  هساک  زارد  نایلاس  زا  سپ  یبصان  ینارح  هیمیت ي  نبا  یلو  دنک  یم  دای  یـسفن  کین  هب  خـیرات  تاحفـص  رد  یلهاج 
ار وا  اریز  دوش  یم  دای  یهارمگ  تلالـض و  یماندـب و  اب  هدومن و  راـکنا  ار  تایرورـض  تاحـضاو و  هتـشگ  رتدـب  هیمأ  ینب  زا  هدـش 

رانک ار  دیزی  دنزرف  اما  هدرک  دیلپ  دیزی  زا  يرادفرط  هب  راداو  یتاذ  تثابخ  هنالهاج و  بصعت 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 514 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 658] .تسا [  هدرک  قح  راهظا  هب  راداو  بصعت  نتشاذگ 

نیرادلا هریخذ  بحاص  دیجملادبع  دیس  اقآ 

هراشا

ثدحم يرئاح  يزاریش  دیجملادبع  دیس  نیرادلا ) هریخذ  رد  (( ) هر  ) يرئاح ینیسح  دیمحلادبع  دیـس  ياقآ   ) 15 س -: - 327 ص -:
دق و  ص 215 . دیوگ : مارحلا  مرحم  همتت ي  مایالا  عئاقو  عبار  دلجم  رد  هر )  ) ینابایخ ثدحم  هدوب  عالطالا  عساو  لیلج  دیس  ریهش و 

هینیـسحلا هبتعلا  هراـیزب  یفرـشت  ماـیا  هدـنع  هدوجوملا  هسیفنلا  بتکلا  نم  تدفتـسا  فیرـشلا و  رئاـحلاب  هعم  یعاـمتجا  قفتا  هتیأر و 
املاع ناک  .هروکذـملا و  هنـسلا  یف  هتافو  ربخ  غلب  زیربت  یتدـلب  یلا  یتروز  نم  یتدوع  دـعب  ه و  ( 1345 : ) هنـس یف  هیلع  هللا  تاولص 
بتک اهنم و  ارطـش  تبختنا  هماعلا و  هصاخلا و  نم  هربتعملا  بتکلا  نم  هفیطللا  راثالا  هفیرطلا و  رابخالا  صحفتب  اـعلوم  ادـجم  اـعبتتم 

هحفـص .یهتنا [  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاطلا  هدادـجأ  عم  هرـشح  هللا و  همحر  اندـنع  دوجوم  وه  انل و  فیرـشلا  هطخب  اذـبن 
رد نآ  لوا  دلجم  شتافو  زا  لبق  .ه ق  ( 1345  ) لاس رد  هک  نیرادلا  هریخذ  شباتک  زا  لیلج  دیس  نآ  عالطا  هطاحا و  هزادنا ي  [ 659
رد نآ  هک  هدومرف  هدرب و  مسا  هدربمان  باـتک  زا  ج 10 ص 15  هعیرذلا )  ) رد هر )  ) داتسا خیـش  تسا و  نایامن  هدیـسر  عبط  هب  فجن 

تادلجم ثالث  یف  ریبک  لتقم  ع )  ) نیـسحلا باحـصأ  نیـسحلاب و  قلعتی  امیف  نیرادلا  هریخذ  هدومرف : هچنانچ  .دـشاب  یم  دـلجم  هس 
فلؤملا یفوت  و  ( 1345  ) یف فجنلا  یف  لوالا  هدلجم  عبط  رصاعملا ، يرئاحلا  يزاریشلا  ینیسحلا  اضر  دمحم  نب  دیجملادبع  دیسلل 

هحفص 660] .هلیلق [  هدمب  عبطلا  دعب 

عیضر هللادبع  رغصا و  یلع  هرابرد ي  قیقحت 

هراشا

زا یلاسدروخ  لفط  تسنآ : خیراوت  لتاقم و  بتک  رد  روهشم  تسا ) عیضر  هللادبع  هنیکس و  ردام  بابر   ) 9  - 10 س -: - 354 ص -:
ریت تباصا  اب  ءاروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  دالوا 
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ات ملاع  لها  یمامت  هب  ار  هیمأ  ینب  یناسنا  دض  تایانج  و  ع )  ) ءادهشلادیس تیمولظم  هدیشون و  تداهـش  تبرـش  وا  نینزان  يولگ  رب 
تـسا تاملـسم  زا  شندروخ  ریت  وا و  دوجو  تسا و  عیـضر ) هللادـبع   ) هک ار  لفط  نآ  یحطـس  رظن  اب  .تسا و  هتخاس  اراکـشآ  دـبأ 

هدش و هدرب  مسا  عیـضر  هللادبع  زا  طقف  هسدقم  هیحان ي  ترایز  رد  نوچ  .دنرامـش و  یم  یکی  دنناد و  یم  رغـصا ) یلع   ) زا ترابع 
دیاش هدشن و  تقد  تسرد  تسا و  هدمآ  شیپ  ندوب  یکی  داحتا و  روصت  اجنیا  زا  تسین  هیحان  ترایز  رد  یلفط  رغصا » یلع   » مان هب 

ناراثن ناج  نامیخژد و  شابوا و  ياهریت  فده  ءالبرک  نادـیم  رد  ءاروشاع  زور  ریغـص  غلابان و  لفط  رفن  دـنچ  هک  هدـماین  ناهذا  هب 
هکرابم ي یماسا  هک  هحفص 661 ] دنتسه [  ءالبرک  ءادهـش  زا  مشاه  ینب  زا  رفن  هد  زا  رتشیب  هک  یتروص  رد  .تسا  هتـشگ  دیلپ  دیزی 
هب دـیاش  تسا  هدوبن  ءادهـش  یمامت  یماسا  دادـعت  هب  رظن  هیحان  ترایز  رد  دوش  یم  مولعم  هدـماین  هسدـقم  هیحان ي  ترایز  رد  اهنآ 

مولعم .انلافطا  تحبذ  هدومرف : هک  ع )  ) داجـس ماما  شیامرف  زا  .دـنا و  هدومرف  هراشا  تسا  رتشیب  ناش  تلـالج  هک  یـصاخشا  یماـسا 
صوصخ لافطا  نآ  تالاوحأ  دوش  یم  مولعم  تقد  زا  سپ  .تسین  رفن  کی  هب  رـصحنم  دنا  هدـش  حـبذ  ءالبرک  رد  یلافطا  دوش  یم 

ار یکی  صوصخم  تالاح  هدرک و  طلخ  مه  هب  تسا  رغـصا ) یلع   ) و عیـضر ) هللادـبع   ) زا تراـبع  هک  ار  ع )  ) ماـما ریغـص  لـفط  ود 
خیش حیرصت  زا  هدوب و  راوخریش  هک  تسا  مولعم  عیضر » : » شبقل زا  هللادبع  .تسا  هدش  هبتشم  مه  هب  هدرک و  لقن  يرگید  هرابرد ي 

مالعا داشرا و  رد  هر )  ) یسربط خیش  و  هر )  ) دیفم
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بنیز هدومرف : فوهل  رد  هر )  ) دیس هتساوخ و  مرح  ناوناب  زا  ار  لفط  نآ  هتسشن و  اه  همیخ  ولج  رد  ع )  ) ماما هک  تسا  نشور  يرولا 
هللادبع شمان  سیقلا و  يرما ء  تنب  بابر  عیـضر  لفط  نآ  ردام  دنک و  عادو  هک  هداد  ع )  ) ماما هب  هدروآ  ار  نآ  مالـسلااهیلع  يربک 

دوب هداتـسیا  همیخ  ولج  رد  شردام  هک  یلاـح  رد  تماـما  مرح  ناوناـب  مشچ  ولج  رد  ار  وا  هدوب و  راوخریـش  ههاـم و  شـش  هک  تسا 
نوگرگد ردقچ  ع )  ) ماما مرح  تاردخم  تمـصع و  هحفـص 662 ] ناوناب [  لاوحا  عقوم  نآ  هدز و  ریت  اـب  هلمرح  شیولگ  زا  [ 466]

ار یمالغ  ع )  ) نیـسح ماما  هدرک  لقن  ادنـسم  هچنانچ  دـیوگ : یناهفـصا  جرفلاوبا  .دـناد  یم  ادـخ  دـنوش ؟ یم  لاـح  هچ  رد  هدـش و 
تاریبعت زا  نینچمه  جرفلاوبا و  ریبعت  نیا  زا  .درک  حبذ  ار  وا  تخادنا و  يریت  ریـشب  نب  هبقع  دـیناشن و  دوخ  لغب  رد  ار  وا  تساوخ و 

رجح رد  ع )  ) ماما ار  لـفط  نآ  هک  تسا  رهاـظ  .داـشرا  ص 254  هرجح ) یف  هسلجا  و  : ) هدومرف هک  هر )  ) دـیفم خیـش  دـننام  ناگرزب 
لفط نس  يداع  بسح  رب  دیاب  دبال  دش  دهاوخ  لقن  هچنانچ  دنیشنب  ناسنا  لغب  رد  دازون  هک  تسیداع  رابتعا  زا  رود  هدیناشن و  دوخ 

ار هللادـبع  هزانج ي  ع )  ) ماما هک  هدومرف : هر )  ) دـیفم خیـش  .دـناشنب  دوخ  كراـبم  رجح  رد  ار  وا  ع )  ) ماـما اـت  دـشاب  رتگرزب  يردـق 
هللادبع .داشرا و  ص 254 - هتیب » لها  یلتق  عم  هعضو  یتح  هلمح  مث  : » دیوگ تشاذگ و  شتیب  لها  زا  ادهـش  ياه  هزانج  دزن  هدروآ 

ار وا  هتسشن و  بابر  شردام  تمصع و  ندناخ  تاردخم  مشچ  ولج  رد  شیولگ  هب  ریت  هک  عیضر 
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فرط هب  هدرک و  رپ  لـفط  نوخ  زا  ار  دوـخ  كراـبم  فـک  ود  سپـس  هداد و  يربـک  بنیز  شرهاوـخ  هب  ار  وا  ع )  ) ماـما هدرک  حـبذ 
خیرات و  هر )  ) دـیفم خیـش  داشرا  رد  هچناـنچ  تسا  هتخیر  نیمز  هب  رگید  لوق  هب  اـی  تسا  فوهل  رد  هچناـنچ  تسا  هتخادـنا  نامـسآ 
ینیعم ایآ  دومرف  ادن  دید و  ار  دوخ  هبحا ي  ناناوج و  عراصم  ع )  ) ماما هدومرف : فوهل  رد  هر )  ) دیـس و  هحفص 663 ] .تسا [  يربط 

ینیلوان مالـسلااهیلع  بنیزل  لاق  همیخلا و  باب  یلا  مدـقتف  لیوعلاب  ءانـسلا  تاوصا  تعفتراف  هدومرف : دـنک و  کمک  اـم  هب  هک  تسا 
یقلت مث  هیذخ  بنیزل : لاقف  هحبذف  هرحن  یف  عقوف  مهسب  لهاک  نب  هلمرح  هامرف  هلبقیل  هیلا  أم  وأ  هذخاف و  هعدوأ  یتح  ریغصلا  يدلو 
کلذ نم  طقسی  ملف  ع :)  ) رقابلا لاق  یلاعت  هللا  نیعب  هنا  یب  لزن  ام  یلع  نوه  لاق : مث  ءامسلا  وحن  مدلاب  یمرات  ءالتما  املف  هیفکب  مدلا 

ار وا  هک  نآ  زا  دـعب  هدومرف  لفط  نوخ  زا  رپ  ار  كرابم  فک  ود  ره  هک  ع )  ) ماما .ادیـص  فوهل ص 66 ط  .ضرالا  یلا  هرطق  مدلا 
هچنانچ تسا  هتخادـنا  نامـسآ  هب  هدرک و  نوخ  زا  رپ  ار  فک  ود  ره  نآ  زا  سپ  هتفرگ  ع )  ) ماـما زا  ار  لـفط  وا  هداد و  شرهاوخ  هب 

رپ دناوت  یمن  ار  فک  ود  ره  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهتـسد  يالاب  رد  هک  یلاح  رد  لفط  رگا  دناسر  یم  ار  نآ  مه  تداع  رابتعا و 
هب لفط  نداد  زا  دعب  هک  تسنآ  دهاش  فک  ود  ره  ندرک  رپ  دـیامن و  رپ  ار  فک  کی  رگم  دراد  هاگن  مه  ار  لفط  دـیامن و  نوخ  زا 

شرهاوخ
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ترابع رد  .دش و  لقن  تسا و  فوهل  رد  هر )  ) دیس ترابع  حیرص  هچنانچ  تسا  هدومرف  یلمع  ار  راک  نیا  مالسلااهیلع  يربک  بنیز 
هیلع ماما  هک  تسا  نیا  طقف  تسین  نایم  رد  عیضر » هللادبع   » لفط شطع  زا  يرکذ  فوهل  رد  هر )  ) دیـس داشرا و  رد  هر )  ) دیفم خیش 

هلمرح ریت  فده  ماگنه  نآ  رد  دیـسوب  یم  ار  وا  دیامرف و  عادو  هک  نیا  يارب  تساوخ  ار  ریغـص  لفط  اه و  همیخ  ولج  دـمآ  مالـسلا 
یلع هذخأف  اشطع  یکبی  هل  لفطب  اذاف  نیـسحلا  تفتلاف  دیوگ : صاوخلا  هرکذـت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  هحفـص 664 ] .تفرگ [  رارق 

مکحا مهللا  لوقی : یکبی و  نیـسحلا  لعجف  هحبذف  مهـسب  مهنم  لجر  هامرف  لفطلا  اذـه  اومحراف  ینومحرت  مل  نا  موق  ای  لاق  هدـی و 
نبا طبس  هک  یلفط  نیا  [ . 467  « ] هنجلا یف  اعضرم  هل  ناف  نیـسح  ای  هعد   » يوهلا نم  يدونف  انولتقف  انورـصنیل  انوعد  موق  نیب  اننیب و 

ار وا  مالسلا  هیلع  ماما  هدرک و  یم  هیرگ  شطع  تهج  زا  هک  هدومن  نایب  ار  وا  ندروخریت  هیـضق ي  هدرکن و  رکذ  ار  وا  مسا  يزوجلا 
نیا هب  دینک  یمن  محر  نم  هب  هاگره  هدومرف : هدرک و  نابایب  ياه  هدنرد  راکمتس و  موق  نآ  هب  باطخ  هتفرگ و  كرابم  تسد  يالاب 
دراد عیضر ) هللادبع   ) نایرج اب  تریاغم  هشاد  هاگن  موق  نآ  لباقم  رد  ار  لفط  هک  تالاح  نیا  .دنا  هدز  ریت  اب  ار  وا  دینک و  محر  لفط 

هب رگا  هدومرف  هتـساوخ و  بآ  وا  يارب  هدروآ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  هدرک و  هیرگ  شطع  زا  هک  تسا  رغـصا  یلع  لفط  نیا  هکلب 
رارق افج  ریت  فده  زین  ار  وا  دینک و  محر  لفط  نیا  هب  دینک  یمن  محر  نم 
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ناف نیـسح  ای  هعد   » هدمآ نامـسآ  زا  هک  یئادن  دنا و  هدرک  طلخ  مه  هب  ار  لفط  ود  نیا  تالاح  هک  دوش  یم  رهاظ  اجنیا  زا  دنا  هداد 
ار لفط  ادن  نآ  ندینش  هحفص 665 ] درجم [  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  عیضر  هللادبع  هرابرد ي  باطخ  نیا  هنجلا » یف  اعـضرم  هل 

.تسا هدرک  رکذ  رغصا  یلع  هرابرد ي  را  نآ  يزوجلا  نبا  طبس  هدش  هبتشم  مه  هب  ایاضق  نوچ  تسا  هداد  يربک  بنیز  شرهاوخ  هب 
دیآ یم  شلقن  هچنانچ  يو  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ندناوخ  زامن  زا  هتشاد و  لاس  راهچ  هک  دنا : هتفگ  یضعب  هدوبن  راوخریش  رغصا  یلع 

[ . 469  ] دنا هتفگ  زین  نآ  زا  رتشیب  اهیضعب  و  [ 468  ] تسا هتشاد  لاس  شش  هک  دوش  یم  رهاظ 

خلا هل ...  ناف  نیسح  ای  هعد  ینامسآ : يادن  ینعم 

بنیز شرهاوخ  هب  ار  لفط  اروف  مالسلا  هیلع  ماما  اذل  نک و  اهر  ار  راوخریش  لفط  نیسح  ای  هک  تسا  نیا  ینامسآ  يادن  نآ  ینعم  و 
شردام تمـصع و  ناوناب  مشچ  ولج  رد  عقوم  نآ  رد  تیرـشب  ياضتقم  هب  نوچ  .هیذخ  هاتخا  ای  هدومرف : هداد و  مالـسلااهیلع  يربک 

نآ هدـهاشم ي  اب  تمـصع  تاردـخم  نآ  لاوحا  عاضوا و  لاح  نآ  رد  دـناد  یم  ادـخ  هدروخ و  ریت  راوخریـش  لفط  نآ  هک  باـبر 
: هدیـسر باطخ  يروف  اذل  دبایب و  هار  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  بلق  هب  هتـساوخ  دالوا  تبحم  هدش ؟ روطچ  لفط  شارخلد  هرظنم ي 
زا ار  وا  تبحم  نک و  اهر  ار  وا  هکلب  دبای  هار  تسادخ  تبحم  زا  رپ  هک  وت  بلق  هب  ادابم  وا  ندروخ  ریت  اب  دالوا  تبحم  نم  بیبح  يا 
زا نم  نید  هار  رد  هک  شاب  نم  تبحم  لوغـشم  وت  تسا  هدنهدریـش  هیاد و  تشهب  رد  وا  هحفـص 666 ] يارب [  اریز  نک  جراخ  تبلق 

همه
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تمصع يوناب  نآ  هب  ار  وا  دریگب و  ار  لفط  دومرف  شرهاوخ  هب  يروف  مالـسلا  هیلع  ماما  اذل  .یتشذگ و  مه  دوخ  دالوا  زا  یتح  زیچ 
تـسا هدنهدریـش  تشهب  رد  ار  وا  دهدب  ناج  تحار  نیمز  راذگب  ار  لفط  دـنیوگ : اهیـضعب  هک  تسین  نآ  ادـن  نآ  ینعم  .تسا  هداد 

هب دوش  عوجر  هنجلا - یف  اعـضرم  هل  نا  هدومرف : مالـسلا  هیلع  میهاربا  شدـنزرف  هراـبرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هچناـنچ 
یعفاش هحلط ي  نب  دمحم  و  يوون ج 1 ص 102 . ءامسالا  بیذهت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نب  میهاربا  همجرت ي  هب  هباصا 

هیلع و یلص  هفیسب و  هل  رفح  همدب و  مالـسلا  هیلع  هلمرف  هلتقف  مهـس  هئاجف  ریغـص  دلو  مالـسلا  هیلع  هل  ناک  دیوگ : لؤسلا  بلاطم  رد 
هرکذ مدقت  دق  هلتقف و  لفط  وه  مهـس و  هءاج  رغـصالا  یلع  اما  دیوگ : زاب  .خلا  ...اوبغر  ام  دق  موقلا و  ردغ  تایبالا : هذه  لاق  هنفد و 
لتقم باـتک  رد  .ه ق  ( 568  ) یفوتم مزراوخ  بطخا  یکم  دـمحا  نب  قفوم  دـیؤموبا  یمزراوـخ  [ . 470  ] لتق امل  تایبالا  رکذ  دـنع 

: ] لوقی هلبقی و  لعجف  یبصلا  هولوانف  هعدوأ  یتح  لفطلا  ایلع  ینولوان  لاق : همیخلا و  باـب  یلا  مدـقتف  دـیوگ : مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
هلمرح هامر  ذا  هرجح  یف  یبصلا  انیبف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  كدج  مهمـصخ  ناک  اذا  موقلا  ءالؤهل  لی  و  هحفص 667 ]
مهللا لاق : ءامسلا و  وحن  هب  یمر  مث  هفک  تءالتما  یتح  همد  ع )  ) نیسحلا یقلتف  هرجح  یف  هحبذف  مهـسب  هللا  هنعل  يدسالا  لهاک  نب 

هفیس نفجب  یبصلل  رفح  هسرف و  نع  ع )  ) نیسحلا لزن  مث  .انل  ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  رصنلا  انع  تسبح  نا 
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یلع امزاع  هسفن  نم  اـسیآ  هدـیب  هفیـس  اتلـصم  موقلا  هلاـبق  فقو  هسرف و  بکر  اـمئاق و  بثو  مث  هنفد  هیلع و  یلـص  مث  همدـب  هلمر  و 
يا هیضق  هک  دوش  یم  رهاظ  یمزراوخ  تارابع  رد  تقد  زا  سپ  [ . 471  ] خلا ....مشاه  لآ  نم  ریخلا  یلع  نبا  انأ  لوقی : وه  توملا و 

دیفم خیش  دننام  رباکا  حیرـصت  هب  انب  اریز  هدرک  لقن  مه  اب  هتـسناد  یکی  نوچ  هدرک  طلخ  جوزمم و  رغـصا  یلع  اب  ار  عیـضر  هللادبع 
یلو دـیامرف  عادو  هتـساوخ  ار  لفط  نآ  هتـسشن و  نیمز  هب  اه  همیخ  ولج  رد  عیـضر  هللادـبع  عادو  عقوم  رد  ع )  ) ماـما نارگید  و  هر ) )
هدایپ بسا  زا  لفط  ندروخ  ریت  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ : هحفص 668 ] دعب [  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  نیا  اب  یمزراوخ 

و [ 472  ] تسا یطخ  هخـسن ي  رد  هچنانچ  یمزراوخ  و  درک ، هتـشغآ  شنوخ  اب  ار  لفط  دنک و  نیمز  رد  ریـشمش  اب  ار  یلحم  دـش و 
یم مولعم  .دناوخ  زامن  لفط  نآ  هب  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ود  ره  دومرف و  نفد  ار  وا  هک  دندومن  حیرـصت  یعفاش  هحلط ي  نب  دمحم 
یلع ندروخریت  عقوم  رد  هتسشن و  نیمز  هب  عیـضر  هللادبع  عادو  عقوم  رد  ع )  ) ماما دنا  هدرک  طخ  مه  هب  ار  لفط  ود  نیا  يایاضق  وش 
نیع تسا  بوخ  هدـناوخ  زامن  وا  رب  هدـمآ و  نیئاپ  بسا  زا  دـعب  هتـساوخ و  بآ  وا  يارب  هدوب و  رگـشل  لباقم  رد  بسا  راوس  رغـصا 

نب هللادـبع  هنباب  یتأف  طاطـسفلا  ماما  ع )  ) نیـسحلا سلج  مث  هدومرف : داشرا  رد  .مروایب  اجنیا  رد  ار  هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  تاراـبع 
نم لجر  هامرف  هرجح  یف  هسلجاف  لفط  وه  و  ع )  ) نیسحلا
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رصنلا انع  تسبح  نکی  نا  بر  ای  لاق : مث  ضرالا  یف  هبص  هفک  ءالتما  املف  هفک  یف  همد  ع )  ) نیـسحلا یقلتف  هحبذف  مهـسب  دسأ  ینب 
[ . ] 473  ] هتیب لهأ  لتق  عم  هعـضو  یتح  هلمح  مث  نیملاظلا ، موقلا  ءالوه  نم  اـنل  مقتنا  هنم و  ریخ  وه  اـمل  کـلذ  لـعجاف  ءامـسلا  نم 
ماما مرح  تاردخم  ناوناب و  مشچ  ولج  رد  لفط  ندروخریت  لفط و  عادو  يارب  تارهاط  مایخ  ولج  رد  ع )  ) ماما سولج  هحفص 669 ]
محر نم  هب  رگا  هدومرف  هدروآ و  رگـشل  لباقم  ع )  ) ماما هدرک و  یم  هیرگ  شطع  تدـش  زا  هک  تسا  لـفط  نآ  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع 

ریت هک  یلفط  نآ  رب  ع )  ) ماما ندـناوخ  زامن  زا  .تسا و  رغـصا  یلع  یمود  عیـضر  هللادـبع  یلوا  دـینک  محر  لـفط  نیا  هب  دـینک  یمن 
رغصا یلع  هک  دوش  یم  رهاظ  هدومرف  نفد  هدناوخ و  زامن  وا  هتفاکش و ر  ار  نیمز  ریشمش  اب  هدش و  هدایپ  بسا  زا  ع )  ) ماما هدروخ و 

رتمک هب  تسا و  بوجو  رد  دنک  نفد  ار  لفط  هتـساوخ  یم  نوچ  ع)  ) ماما ندناوخ  زامن  رهاظ  هتـشاد و  لاس  شـش  دش  هتفگ  هچنانچ 
هب يوتف  اهیضعب  هچرگ  تسین  مولعم  دشاب  هتـشادن  لاس  شـش  هک  یلفط  زامن و  بابحتـسا  تسین و  بجاو  زامن  هلاس  شـش  لفط  زا 

دوش و هدناوخ  تیبولطم  ءاجرب  رگم  تسین  تباث  یعرـش  بابحتـسا  هدوب و  لاکـشا  دروم  هک  تسنآ  قیقحت  یلو  دـنا  هداد  اببحتـسا 
دیس .تساهنآ و  مدع  لصا  تسا و  كوکشم  دسر  یم  ناهذا  ضعب  هب  هک  رغصا  یلع  هب  ندناوخ  زامن  هرابرد ي  تالامتحا  یـضعب 

نیسحلا لتقم   ) باتک رد  لفط  ود  نیا  ندوب  ددعتم  ای  ندوب و  یکی  داحتا و  عوضوم  هب  هرس  سدق  رصاعم  ققحم 
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هعدوی عیضرلا  هدلوب  هحفص 670 ] اعد [  و  دیوگ : هدومرف و  طلخ  مه  هب  ار  اهنآ  تالاح  نارگید  دننام  هدشن و  ضرعتم  مالسلا ) هیلع 
یفطـصملا كدج  ناک  اذا  موقلا  ءالؤهل  ادعب  لوقی : و  [ 475  ] هلبقی هرجح  یف  هسلجاف  باـبرلا  هما  و  [ 474  ] هللادبع هنباب  بنیز  هتتأف 

هفکب و مدلا  ع )  ) نیسحلا یقلتف  هحبذف  مهـسب  يدسالا  لهاک  نبا  هلمرح  هامرف  ءاملا  هل  بلطی  موقلا  وحن  هب  یتأ  مث  [ 476  ] مهمصخ
یلع مالـسلا  هجرف : هللا  لجع  دمحم  لآ  هجح  لوقی : هیف  و  [ 477  ] هرطق هنم  طقسی  ملف  ع :)  ) رقابلا رفعجوبا  لاق  .ءامـسلا  وحن  هب  یمر 

هللا نعل  هیبا  رجح  یف  مهـسلاب  حوبذملا  ءامـسلا  یلا  همدب  دعـصملا  امد و  طحـشتملا  هحفص 671 ] عیرصلا [  یمرملا  عیـضرلا  هللادبع 
هنا یب  لزن  ام  نوه  ع )  ) نیـسحلا لاق  مث  دـیوگ : هدرک و  لقن  يراعـشا  دـعب  هیحانلا .) هرایز   ) هیوزو يدـسلا  لـهاک  نب  هلمرح  هیمار 
نم اـنل  مقتنا  هنم و  ریخ  وه  اـمل  هلعجاـف  رـصنلا  اـنع  تسح  تنک  نا  یهلا  لیـصف ، نم  کـیلع  نوهأ  نوکی  ـال  مهللا  یلاـعت  هللا  نیعب 

یلـص دمحم  کلوسرب  سانلا  هبـشأ  اولتق  موق  یلع  دهاشلا  تنا  مهللا  لجالا ، یف  انل  هریخذ  لجاعلا  یف  انب  لح  ام  لعجا  و  نیملاظلا ،
نفجب هل  رفح  هسرف و  نع  ع )  ) لزن مـث  [ 478  ] هنجلا یف  اعضرم  هل  ناف  نیسح  ای  هعد  لوقی : الئاق  ع )  ) عمـس ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

اب ار  عیـضر  هللادبع  يایاضق  هحفص 672 ] [ . ] 480  ] هتیب لها  یلتق  عم  هعـضو  لاقی  و  [ 479  ] هیلع یلـص  همدـب و  المرم  هنفد  هفیس و 
شش رد  القا  شروهظ  هک  لفط  هب  ندناوخ  زامن  هدومرف  لقن  مه  هب  جوزمم  مه و  اب  رغصا  یلع 
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بتک رد  لقن  نیا  تشاذـگ  تیب  لها  يالتق  اب  ار  عیـضر  هک  هدـش  هتفگ  هک  نیا  و  دزاس ؟ یم  روطچ  عیـضر  لفط  اـب  تسا  یگلاـس 
هب ندناوخ  زامن  اب  احیرـص  هک  تسا  هر )  ) یـسربط يرولا  مالعا  و  هر )  ) امن نبا  نازحالا  ریثم  و  هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  دـننام  هربتعم 

رـصاعم دیـس  .درادـن و  شزاس  مه  اب  رفن  کی  قح  رد  ضقانتم  يایاضق  لقب  هک  تسا  رهاـظ  دراد و  تاـفانم  وا  ندرک  نفد  لـفط و 
زین يو  يارب  نتـساوخ  بآ  تلالـض و  رکـشل  لـباقم  نادـیم  هب  ار  وا  ندروآ  اـه و  همیخ  ولج  رد  یلفط  ندروخ  ریت  ناـیم  هللا  همحر 
مایخ ولج  دمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسنآ  نارگید  و  هر )  ) یـسربط و  هر )  ) دـیفم خیـش  ترابع  حیرـص  هک  یتروص  رد  هدرک  عمج 

افج ریت  فده  ار  وا  دوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  لاح  نآ  رد  دنک  عادو  تساوخ  ار  عیـضر  لفط  نیمز و  هب  تسـشن  تارهاط و 
نآ .يردـیح و  هـعبطم ي  نارهت  يروـلا ص 243 ط  مـالعا  داشرا ص 354 و  طاطـسفلا ) ماما  ع)  ) نیـسحلا سلج  مث   ) دـنداد رارق 

اب هعقاو  نیا  هداتفا و  قافتا  هدوب  مایخ  ولج  رد  هک  یعقوم  رد  ندروخ  ریت  تسا  رهاظ  تسا و  هدرک  لقن  هر )  ) رصاعم دیس  ار  تالمج 
زا ریغ  رغـصا » یلع   » هک تسنآ : دوش  یم  لصاح  ناـنئمطا  بناـج  نیا  يارب  هچنآ  سپ  .دزاـس  یمن  رگـشل  لـباقم  نادـیم  هب  ندروآ 
زا عالطا  هک  یـصاخشا  زا  ءالبرک  هعقاو ي  ياـیاضق  اهتدـم  زا  دـعب  نوچ  دراد  تریاـغم  مه  اـب  ناـشتالاح  تسا و  عیـضر » هللادـبع  »
نب دیمح  لاثما  زا  مینیب  یم  هچنانچ  تسا  هدـش  هابتـشا  مه  هب  ایاضق  اذـل  هدـش و  يروآ  عمج  دـنا  هداد  هحفـص 673 ] هعقاو [  نایرج 

هک ملسم 
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.دننک یم  لقن  ار  ءالبرک  يایاضق  هدرک  تبث  ار  ءاروشاع  زور  عیاقو  هدوب و  دعس  رمع  رگشل  عابتا  زا 

ءاروشاع زور  رهظ  تقو  رد  یلفط  نتفای  دلوت 

تسا عیـضر  هللادبع  رغـصا و  یلع  نامه  زین  وا  هک  دوش  یم  مهوت  هدش و  دلوتم  ردام  زا  زین  یلفط  ءاروشاع  زور  رد  ع )  ) ماما يارب  و 
نبا دـشاب ؟ هدوب  یکی  لـفط  ود  نآ  اـب  هک  دراد  تبـسانم  هچ  دوش  دـلوتم  رداـم  زا  ءاروشاـع  رهظ  تعاـس  رد  یلفط  هک  یتروص  رد 
زور رد  لفط  نآ  دلوت  هب  تسا  خـیرات  بتک  نیرت  میدـق  زا  هک  شخیرات  رد  هتفای  تافو  ق  ( 292  ) لاس رد  هک  هر )  ) یبوقعی حضاو 
نب هحلط  تنب  قحـسا  ما  لفط  نآ  ردام  هک  هتفگ : تسا  هیدـیز  ءاملع  زا  هک  هیدرولا » قئادـحلا   » بحاـص هدرک و  حیرـصت  ءاروشاـع 

ترابع نیع  .تسا و  هدوب  هیلع  هللا  ناوضر  ینثم  نسح  لایع  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ردام  هک  تسا  هیمیت  هللادیبع 
هلها و نم  دحا  هعم  ام  هدحو  یقب  یتح  الجر  الجر  اومدقت  مث  دـیوگ : مالـسلا  هیلع  ماما  تالاح  رد  هک  تسا  نیا  هللا  همحر  یبوقعی 

عقوف مهس  هاتا  ذا  هکنحی  لعج  هنذأ و  یف  نذاف  هعاسلا  کلت  یف  هل  دلو  دق  دولومب  یتأ  ذا  هسرف  یلع  فقاول  هناف  هبراقأ  هدلو و ال  ال 
هقانلا و نم  هللا  یلع  مرکا  تنال  هللاو  لوقی : همدب و  هخطلی  لعج  هقلح و  نم  مهسلا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  عزنف  هحبذف  یبصلا  قلح  یف 

مولعم دـش  لقن  هک  ترابع  نیا  زا  [ . 481  ] ...هیخا ینب  هدلو و  عم  هعـضوف  یتا  هحفـص 674 ] مث [  حلاص  نم  هللا  یلع  مرکا  دمحمل 
يو شوگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دنا و  هدروآ  ار  دولوم  هزات  لفط  نآ  هدوب و  بسا  راوس  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا 
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هب تهابـش  هدومرف  ملکت  دولوم  هزات  نآ  ندروخ  ریت  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتاملک  دنا و  هدز  ریت  اب  عقوم  نآ  رد  هتفگ و  ناذا 
هزات نآ  هیـضق ي  هیدرولا  قئادـحلا  بحاص  یلو  درادـن  هدومرف  رغـصا  یلع  عیـضر و  هللادـبع  ندروخ  ریت  عقوم  رد  هک  تاـملک  نآ 

هللادبع قح  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  هدرک و  طلخ  عیـضر  هللادبع  هیـضق ي  اب  شمالک  رخآ  رد  هدرک و  رکذ  ار  دولوم 
يرئاح دیجملادبع  دیـس  اقآ  لیلج  دیـس  .تسا و  هدیمان  عیـضر  هللادـبع  زین  ار  نآ  هدروآ و  دولوم  هزات  نآ  هرابرد ي  هدومرف  عیـضر 

رکذ اهنآ  زا  یمان  مشاه  ینب  زا  هیسدقم  هیحان ي  ترایز  رد  هک  یـصاخشا  تالاح  یماسا و  نایب  نمـض  رد  نیرادلا  هریخذ  رد  هر ) )
« هیدرولا قئادـحلا   » بحاص هچنآ  رب  انب  هدـش  دـلوتم  رهظ  زامن  تقو  ءاروشاـع  زور  هک  تسا  عیـضر  هللادـبع  اـهنآ  زا  دـیوگ : هدـشن 
هب و یتأف  ع )  ) نیسحلا هجوز  هیمیتلا  هللادیبع  نب  هحلط  تنب  قاحـسا  ما  هما  برحلا و  یف  ع )  ) نیـسحلل دلو  لاق : تسا : هدرک  تیاور 

یناه لیق  يونغلا و  هبقع  نب  هللادبع  هامر  ذا  کلذک  وه  امنیبف  هللادبع  هامس  هقیرب و  هابل  و  هحفص 675 ] هرجح [  یف  هذخأف  دعاق  وه 
و لیضف : لاق  ضرالا  یلا  هرطق  هنم  عقو  امف  ءامسلا  وحن  هب  یمر  هعمجف و  همد  ع )  ) نیـسحلا ذخأف  هرحنف  مهـسب  یمرـضحلا  تیبث  نب 

قئادـحلا بحاص  مالک  یهتنا  باذـعلا  لزنل  هرطق  ضرالا  یلا  هنم  تعقو  ول  لوقی : ع )  ) رفعجابا تعمـس  لاـق : هنا  درولاوبا ، ینثدـح 
میدق زا  نوچ  هدرک  لقن  هللا  همحر  یبوقعی  حـضاو  نبا  هک  تسنآ  ءاروشاع  زور  رد  دولوم  هزات  نیا  هرابرد ي  دامتعا  دروم  [ . 482]

خیرات و بتک  نیرت 
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اما تسا و  هتـشاگن  ابیرقت  لاـس  دـنچ  تسیود و  هب  ءاروشاـع  هعقو ي  زا  دـعب  هدروآ و  ملق  هب  ار  نآ  هک  تسا  صاخـشا  نیرتکیدزن 
.ملاعلا هللاو  تسا  هدرک  طلخ  مه  هب  يرادقم  زاب  ار  لافطا  تالاح  ایاضق و  هیدرولا » قئادحلا   » بحاص

یلح ردیح  دیس  اقآ  رعش 

هللا هل  دـیوگ : هک  اجنآ  هدومرف  هراشا  شراعـشا  رد  دولوم  هزات  نیا  هب  هر )  ) یلح ردـیح  دیـس  اقآ  ع )  ) تیب لـها  رعاـش  لـجا  دیـس  و 
دقل هحفص 676 ] ارحنم [  مهسلا  هلبق  هنم  لبقف  هلفط  لیبقتل  يوهأ  فطعنم  ارطفتل و  افـصلا  مص  نم  ناک  ول  هبلق و  ربصلا  نم  اروطفم 
یلع دوش  یم  رهاـظ  تقد  لـمأت و  زا  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  و  [ . 483  ] اربک مهـسلا  هرحن  یف  هلبق  نم  يدرلا و  وه و  هعاـس  یف  ادـلو 

ءالبرک رد  دیهش  ربکا  یلع  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  دالوا  زا  دنا : هتفگ  هک  نانآ  دوش  یم  موعم  تسا  عیـضر  هللادبع  زا  ریغ  رغـصا 
نامثب  ) فیحـصت هب  فیرحت  نیرـشع ) نامث و   ) ترابع دنا  هتفر  هابتـشا  هب  دنا  هتـشون  هدـجیه  اه  لتقم  رد  ار  وا  نس  هک  نیا  تسا و 
هدروآ نادیم  هب  یگنشت  تدش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ار  رغصا  یلع  دنا و  هدناوخ  طسوا  یلع  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .هدش و  رـشع )
شلقن هدرک و  حیرـصت  يزوـجلا  نبا  طبـس  هچناـنچ  دـینک  محر  لـفط  نیا  هب  هدوـمرف  هک  تسا  ناـمه  وا  هتـساوخ و  بآ  وا  يارب  و 

رـصم و یبـقعلا ص 151 ط  رئاـخذ  رد  يربـط  بحم  هچناـنچ  .دـشاب  یم  حیحـص  اـهنآ  لوق  تسا  هعیـش  ناـیم  روهـشم  تشذـگ و 
یلع زا  ریغ  ار  هللادبع  هدرک و  رکذ  یلع )  ) مان هب  ع )  ) ءادهـشلادیس دالوا  زا  رفن  هس  هک  سیمخلا ج2 ص 300  خیرات  رد  يرکبراید 

دنا و هتشون  رغصا 
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ءالبرک رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـیامرف : یم  لصحملا » دـقن   » باـتک رد  هرـس  سدـق  نیدلاریـصن  هجاوخ  یـسوط  ققحم 
شنـس هک  یلع »  » مان هب  دوب  يرگید  دنزف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هحفـص 677 ] تشاد و [  لاـس  هس  تسیب و  دوـب و  ضیرم 

يدنزرف تسا  مولعم  رصم - لصحملا ص 179 ط  دقن  هب  دوش  عوجر  دـش - دیهـش  ءاروشاع » زور   » زور نامه  رد  دوب و  هلاس  تفه 
زا هکلب  هدوب  نیرتگرزب  هک  تسا  ربکا  یلع  زا  ریغ  تسا  رغـصا  یلع  زا  ترابع  هتـشاد  لاس  تفه  هدوب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هک 

باتک رد  یعفاش  هحلط ي  نب  دمحم  هب  لاجرلا  سوماق  بحاص  ندرک  هلمح  .تسا و  هدوب  رتگرزب  زین  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
بئارغ زا  ار  يو  ياعدا  نیا  .تفای و  شراگن  هک  یبیترت  هب  هدوب  یلع )  ) مان هب  دـنزرف  هس  ار  ع )  ) ماما هدرک  اعدا  هک  لوئـسلا  بلاطم 

.درادن یتبارغ  ادبا  هدوب و  هجو  یب  هدرمش 

تارایز ضعب  رد  رغصا  یلع  مسا  هب  حیرصت 

بحاص هب  راصحنا  دـنا و  هدرک  حیرـصت  رغـصا ) یلع   ) مان هب  یعمج  هک  دـش  مولعم  میدرک  لـقن  اـجنیا  اـت  بلطم  لوا  زا  هچنآ  زا  و 
دیس هک  ترایز  ترابع  رد  تسا و  هدرک  لایخ  لاجرلا  سوماق  بحاص  هچنانچ  درادن  ( هر  ) بوشآ رهش  نبا  خیش  لوئـسلا و  بلاطم 

بجعت و  لابقا ص 572 . .تساعدـم  رب  دـهاش  رتهب  هدـش و  عقاو  رغـصا ) یلع   ) مان احیرـص  هدومرف  لقن  لابقا  رد  هر )  ) سوواـط نبا 
سک ره  ءاروشاع  زور  اریز  دنا  هدرک  حبذ  افج  ریت  اب  ناشیولگ  زا  ار  اهنآ  هداد و  رارق  ریت  فده  ار  لافطا  نیا  هدش  روطچ  هک  دوشن 

ناوناب زا  یتح  هتفرگ  یم  رارق  اهنآ  نازادناریت  نانمشد و  نارابریت  فده  هدمآ  یم  نوریب  مایخ  زا  هک  لافطا  مرح و  لها  زا 
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دومن و یم  تباصا  هحفـص 678 ] ریت [  اهنآ  هب  دـندرک  یم  گنرد  مایخ  ولج  هدـمآ و  نوریب  اـه  همیخ  زا  رگا  زین  مرح  تاردـخم  و 
.زیربت - 1 يوأملا ص 217 ط - هنج  هب  دوش  عوجر  دنتشگ  یمرب  اه  همیخ  نورد  هب  يروف 

عیضر هللادبع  قح  رد  يرب  ترابع  ینعم  رد  قیقحت 

یب صاخـشا  زا  یـضعب  هک  هدش  عقاو  یترابع  وا  ندروخ  ریت  عیـضر و  هللادبع  هیـضق ي  لقن  رد  يربط  خیرات  رد  هک  دنامن  هتفگان  و 
نآ معز )  ) ظفل اب  يربط  نوچ  درادن  تیعقاو  مولظم  دیهـش  لفط  نآ  هیـضق ي  هک  دننک  یم  لایخ  هدرک و  زیوآ  تسد  ار  نآ  عالطا 

.خلا و ....نیسحلا  نب  هللادبع  هنا  اومعز  هرجح  یف  هسلجاف  هل  یبصب  یتا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  دعق  امل  و  لاق : دیوگ : هدرک و  نایب  ار 
فـالخرب بلطم  هک  يدروم  رد  معز )  ) ظـفل و  [ . 484  ] خلا ....هتوخال  لاق  یلع  نب  سابعلا  نا  اومعز  و  دیوگ : رطـس  دـنچ  زا  دـعب 

هدش لامعتسا  عقاو  فالخ  ینعم  رد  هدش  لامعتـسا  معز )  ) ظفل هک  اج  ره  رد  دیجم  نآرق  رد  هچنانچ  دوش  یم  لامعتـسا  دشاب  عقاو 
(. اولاق  ) ینعی اومعز ) : ) دـیوگ هک  يربط  مـالک  تسا و  لاـق )  ) ینعم هب  يربط  تراـبع  رد  معز )  ) ظـفل هک  تسناد  دـیاب  یلو  .تسا 

هیفنحلا و تمعز  هنم  لوقلا و  ینعمب  قلطی  ......تاغل و  ثالث  معزلا  یف  لتق و  باب  نم  امعز  معز  دـیوگ : رینملا  حابـصم  رد  یمویف 
...لاق يا  امعز  امعز و  امعز و  معز  دیوگ : برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  .لاق و  يا  هحفص 679 ] هیوبیس [  معز 

یهقف هعومجم ي  زا  یقیقحت  لقن 

هکلب هدـش و  لامعتـسا  معز )  ) ظفل نیثدـحم  مظاعا  تاور و  نابز  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  هدراو  تاـیاور  ضعب  رد  هچناـنچ 
سپ دـنهد  یمن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  زگره  ار  عقاو  فـالخ  تبـسن  ناـگرزب  نآ  هتبلا  دـنا و  هداد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  نآ  تبـسن 
مامتا بلطم و  حیـضوت  يارب  اجنیا  رد  تسا  رتهب  دوش و  یم  لامعتـسا  نآ  رد  معز )  ) ظفل هک  تسا  روهـشم  ینعم  زا  ریغ  ناشروظنم 

یهقف ياه  هعومجم  زا  یضعب  رد  هچنآ  هدئاف 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 530 

http://www.ghaemiyeh.com


ملعا و  میامن : لقن  ما  هدروآ  ملق  هب  یبرع  هب  هک  ار  نآ  نیع  مروایب و  ما  هداد  شراگن  هدـشن  پاچ  تسا و  یطخ  زونه  هک  یلوصا  و 
نسلالا و یف  لوادـتملا  هانعم  هنم  دارملا  سیل  ع )  ) موصعملا یلا  معزلا  هبـسن  نم  تاورلا  لاوقا  نم  تایاورلا  ضعب  یف  دـجوی  اـم  نا 

اریثک هناف  روکذملا  ینعملا  یف  ظفللا  کلذ  لامعتسا  یف  بلاغلا  وه  ام  یلع  لوقملا  راکنا  یف  قلطی  عقاولا و  فالخ  یف  هلامعتسا  وه 
هینیدلا و فراعملا  مولعلا و  یف  مدقتلا  مهل  نیذلا  مالـسلا  مهیلع  همئالا  باحـصا  نم  مهناسل  مظاعالا و  تایاور  یف  کلذ  دـجوی  ام 

ینعمب معز »  » ظفل لامعتـسا  کلذ  نم  مهدارم  لب  عقاولا  فالخ  یلع  ملکتلا  ع )  ) ماـمالا یلا  اوبـسنی  نا  نم  ینـسأ  لـجأ و  مهماـقم 
نب یلع  نع  مالـسالا  هقث  اهاور  یتلا  ریکب  نبا  هقثوم  یه  هملکلا  هذـه  اهیف  تعقو  یتلا  رابخالا  کلت  نم  .کلذ و  هبـشا  ام  وا  لاـق » »

بلاعثلا و یف  هالـصلا  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  هرارز  لأس  لاـق : ریکب  نبا  نع  هحفـص 680 ] ریمع [  یبا  نبا  نع  هیبا  نـع  مـیهاربا 
هللادبع وه  ریکب  نبا  خلا و  ...ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءالما  هنا  معز  اباتک  جرخاف  ربولا  نم  هریغ  باجنـسلا و  کنفلا و 

هنا هر )  ) یشایعلا خیشلا  نع  هقفلاب و  هل  مهرارقا  هنع و  حصی  ام  حیحصت  یلع  هباصعلا  عامجا  هر )  ) یشکلا خیشلا  لقن  يذلا  ریکب  نب 
انئاملع نا  الا  بهذملا  یحطف  ناک  نا  وه و  .ریکب و  نبا  هاور  امب  تلمع  هفئاطلا  نا  هدعلا : یف  هر )  ) خیـشلا نع  انباحـصا و  ءاهقف  نم 

ریکب و نب  هللادبع  نا  لاق : ثیح  فلتخملا  یف  هر )  ) همالعلا هب  حرص  امک  هوقث  نییلاجرلا و 
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نم هنا  هر )  ) یـشایعلا خیـشلا  لوق  .عجارف و  مامالا  قسف  نیبت  هلأسم  یف  کلذ : لاق  هوقث  خـیاشملا و  نا  الا  بهذـملا  یحطف  ناـک  نا 
همئـالا هماـماب  نولئاـق  مهنـال  هعیـشلا  قرف  رئاـس  نم  برقأ  قحلا  یلا  هبـسنلاب  هیحطفلا  ناـف  بهذـملا  یحطف  هنا  عـم  انباحـصا  ءاـهقف 

سیل .مهل و  تضرع  ههبـشل  مالـسلاامهیلع  مظاکلا  قداصلا و  نیب  حـطفالا  هللادـبع  هماماب  نولوقی  مهنا  ـالا  مالـسلا  مهیلع  رـشعانثالا 
تناک یتلا  مهردـلا  رانیدـلا و  لکال  اعمط  فقولاب  اولاق : ثیح  اهفرخز  ایندـلا و  ماطحل  عمط  دانع و  نع  هیفقاولا  لاـح  لـثم  مهلاـح 
قحلا فشکنا  ثیح  مهنم  عمج  هتماماب  لوقلا  نع  عجر  هلیلق و  هدـم  یف  تام  هللادـبع  ناف  هیحطفلا  ماـیا  لـطت  مل  مهدـنع و  هعمتجم 

.هیهاولا ههبشلا  ببسب  هتماماب  نولئاق  لیلق  عمج  یقب  مهیدل و 

هداد ماما  هب  معز »  » تبسن نآ  رد  هک  ریکب  نبا  تیاور 

فالخ ینعمب  معزلا  مالـسلا  هیلع  مامالا  یلا  بسنی  هقث ال  لیلج  هیقف  لجر  هنا  الا  بهذـملا  یحطف  ناک  نا  ریکب و  نبا  نا  ضرغلاـف 
هنا لاق  اباتک  جرخا  ینعی  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءالما  هنا  معز  : » هلوق نم  هدارم  نا  انل  عطقلا  هحفص 681 ] لصحیف [  عقاولا 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءالما 

دنک یم  نشور  ار  معز »  » ینعم هک  یلعالادبع  فیرش  ربخ 

هدنسب بوقعی  نب  دمحم  نع  لئاسولا  یف  يور  دقف  یفوکلا  ماس  لآ  یلوم  یلعالادبع  هیاور  هحضاو  هداهـش  انرکذ  ام  یلع  دهـشی  و 
سیلأ كادـف  تلعج  هل  تلقف  ثیدـحب  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  ینثدـح  لاق ، ماس  لآ  یلوم  یلعالادـبع  نع  کـلام  نب  دـمحم  نع 

هتلق دـق  هللاو  یلب  تلقف  یلع  کلذ  مظعف  لاق  .تمعز  هللاو  یلب  تلقف : یلع  کلذ  مظعف  .ال  لاـقف : اذـک ؟ اذـک و  هعاـسلا  یل  تمعز 
نم ناک  مالـسلا  هیلع  قداصلا  باحـصا  نم  ماس  لآ  یلوم  یلعالادـبع  .بذـک  نآرقلا  یف  معز  لک  نا  تملع  اما  هتلق  دـق  معن  لاق :

هللادبع یبال  تلق : لاق  یلعالادبع  نع  ادنـسم  هر )  ) یـشکلا يور  دقف  .مالکلا  یف  ع )  ) قداصلا مامالا  هل  نذا  هیمامالا  یملکتم  ءالجا 
.الف و ریطی  مث ال  عقی  نم  اما  معنف و  ریطی  مث  عقی  نمم  کلثم  اما  لاقف : سانلا  ملکا  انا  مالکلاب و  یلع  نوبیعی  سانلا  نا  مالـسلا  هیلع 

مازلا برق  املک  هیلع و  بلغی  ثحبلا و  یف  مصخلا  مزلی  نمم  کلثم  ینعی  .ریطی  مث  عقی  نمم  کلثم  ع :)  ) هلوق نم  دارملا  نا  رهاـظلا 
ارهام مالکلا  هعانص  یف  اقذاح  ناک  هنا  کلذ  نم  رهظی  .ارفم و  اصلخم و  هسفنل  لصحی  هل  مصخلا 

مالک ملع  رد  یلعالادبع  تراهم 

هیلع مامالا  یلا  عقاولا  فالخ  هبـسن  تمعز » : » هلوق نم  هضرغ  نوکی  هلالجلا ال  هذـه  نم  هیلع  ام  عم  وهف  نیفلاخملا  عم  هلداجملا  یف 
لمعتـسا ثیح  اذک  اذک و  یل  تلق  کنا  هضرغ  لب  .حـضاو  وه  امک  هیلع  فلحی  هحفص 682 ] لب [  کلذب  یفتکی  یتح ال  مالـسلا 

.معز ام  هنا  اضیا  مالسلا  هیلع  مامالا  فلح  هیلع و  يوارلا  فلح  کلذ  نم  فشکی  و  لاق »  » ینعمب معز »  » ظفل

نآرق بادآ  هب  هعیش  بیدأت  رد  همئا  مامتها  تدش 

هل هبنی  نا  ع )  ) داراف کلذ  لبق  ثیدحب  هثدح  دـق  ناک  ع )  ) هناف تمعز  ام  ع )  ) مامالا لوق  هیلع  مظع  ثیح  یلع  کلذ  مظعف  هلوق : و 
: هلوق نم  یلعالادبع  دارم  ناک  بلاغلا و  لامعتـسالا  وحن  یلع  اذک  اذک و  معز »  » ام هنا  عقاولا و  فالخ  یف  لمعتـسی  ابلاغ  معز »  » نا

یف میرکلا  نآرقلا  یف  هملکلا  هذـه  لامعتـسا  ناک  امل  نکلو  ینعملا  کلذ  یف  قارعلا  لهأ  هلمعتـسی  اـم  یلع  تلق »  » ینعی تمعز » »
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لامعتسا ناک  نا  لامعتسالا و  اذه  هلثمل  یغبنی  هنا ال  يوارلا و  حالطصا  یلع  لامعتـسالا  اذه  نم  هعدری  نا  ع )  ) مامالا داراف  بذکلا 
مامتها هدـش  هیاورلا  نم  دافتـسی  .یفوک و  یقارع  وه  قارعلا و  لها  هداع  وه  امک  لاـق »  » ینعمب بلاـغلا و  هاـنعم  فـالخ  یلع  يوارلا 

یف یتح  یئـش  لک  یف  نآرقلا  نع  هیعبتلا  یغبنی  هنا  هعیـشلا و  یلع  کلذ  مهمیلعت  نآرقلا و  بادآب  بدأتلا  یف  مالـسلا  مهیلع  همئالا 
هحفص 683] .قفوملا [  هللاو  .هنسلالا  یف  هلوادتملا  تاملکلا  ظافلالا و  لامعتسا 

مساق ترضح  یسورع  هرابرد ي  قیقحت 

هراشا

هدروخ ي ریت  لافطا  خـیرات  رب  یـسررب  دوب و  رغـصا  یلع  عیـضر و  هللادـبع  هب  عجار  هچنآ  شراگن  زا  تغارف  زا  سپ  دـنامن : هتفگان 
ع)  ) یبتجم نسح  ماما  نب  مساق  ترـضح  هب  عجار  هک  درک  تساوخرد  ءالـضف  زا  یکی  دش  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس 
ار ناشیا  لاوئس  دبای  شراگن  رطـس  دنچ  دنا  هدرک  اعدا  ءالبرک  رد  هک  وا  یـسورع  عوضوم  رد  هدیـسر و  تداهـش  هب  ءالبرک  رد  هک 

هدشن ادیپ  هر )  ) یحیرط خیش  بختنم  زا  ریغ  هب  یباتک  رد  ع )  ) مساق یسورع  عوضوم  الوا : دراگن : یم  ار  روطس  نیا  هدومن و  تباجا 
بتک رد  ار  نآ  هک  هدرک  حیرصت  مه  بختنم  رد  تسا و 
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دنک جـیوزت  ع )  ) مساق ترـضح  هب  ار  وا  هک  دـشاب  هتـشاد  يرتخد  ع )  ) ءادهـشلادیس تسا و  هدادـن  رارق  دامتعا  دروم  هتفاین و  هربتعم 
هب ار  یموس  اهیضعب  هنیکـس و  همطاف و  هدوب  رتخد  ود  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  دنا  هدرک  رکذ  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  اریز  درادن  دوجو 

ع)  ) ماما تانب  زا  زین  یمراهچ  رتخد  یعفاش  هحلط ي  نب  دمحم  لاوئسلا  بلاطم  دننام  بتک  یـضعب  رد  دنا و  هداد  شراگن  بنیز  مان 
رظن هب  هیماما  بتک  رد  دشاب  هدنام  هنیدم  رد  هک  يرغص  همطاف ي  هحفص 684 ] اما [  تسا و  هدرکن  رکذ  ار  وا  مان  یلو  هدروآ  رامشب 

رد هدش و  لقن  اهنآ  زا  هیماما  بتک  ضعب  هب  هتفای و  ترهـش  اهینـس  بتک  زا  هنیدم  رد  شندـنام  وا و  دوجو  لقان  لصا  ینعی  هدیـسرن 
؟ تسا هدش  جیوزت  ع )  ) مساق هب  ع )  ) ماما رتخد  مادک  ءاروشاع  زور  رد  سپ  تسا  هدشن  لقن  مه  اهینس  هربتعم ي  بتک  بلغا 

ءادهشلا دیس  تانب 

لها ياملع  زا  و  هر )  ) دیفم خیـش  دننام  ءاملع  ناگرزب  زا  هک  دوب  هدـش  هیلع  هللا  ناوضر  ینثم  نسح  بانج  هب  جـیوزت  ع )  ) همطاف اما 
ار مادک  ره  هنیکـس  همطاف و  زا  شیاهرتخد  زا  یکی  هک  درک  راتخم  ار  هر )  ) ینثم نسح  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس 

ینخـس دیـشک و  تلاجخ  وا  ای  درک  رایتخا  ار  همطاف  شدوخ  ینثم  نسح  هک  تسا  فلتخم  اهلقن  اجنیا  رد  دنک  جیوزت  وا  هب  دهاوخب 
نـسح دراد و  تهابـش  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف ي  مردام  هب  وا  اریز  منک  یم  جـیوزت  وت  هب  ار  همطاف  هک  دومرف  ع )  ) ماما تفگن 

هب ار  تماما  عیادو  زا  یضعب  ع )  ) نیسح ماما  دوب و  ءالبرک  رد  ع )  ) همطاف شلایع  اب  ینثم 
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تاداس هدـج ي  تمـصع  يوناب  نآ  دـهدب و  هیلع  هللا  مالـس  داجـس  ترـضح  شردارب  هب  ادـعب  هک  درپس  ءاروشاـع  زور  ع )  ) همطاـف
نسح ماما  نب  هللادبع  شیومع  رسپ  زا  ترابع  شرهوش  هنیکس  اما  .دنا و  ینیـسح  وا  هطـساو ي  هب  اهنآ  تسا و  نییئابطابط  ینـسح و 

دش و دیهـش  ءالبرک  رد  هللادبع  دوب و  هحفـص 685 ] هدـش [  عقاو  اهنآ  جـیوزت  ءالبرک  هعقو ي  زا  لبق  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما نب 
[485  ] اهب ینبی  نا  لبق  لتقف  هنیکس  هتنبا  نیسحلا  هجوز  دق  ع )  ) نسحلا نب  هللادبع  ناک  و  دیوگ : يرولا  مالعا  رد  هر )  ) یسربط خیش 

باـتک رد  يرمع  نسحلاوبا  هچناـنچ  ص 163 . تسا ج 14  هدرک  حیرـصت  عوـضوم  نـیا  هـب  یناـغأ  رد  زین  یناهفـصا  جرفلاوـبا  و  . 
وا زا  يرکذ  نوچ  ع )  ) ءادهـشلادیس دالوا  زا  بنیز  اما  .تسا و  باسنا  رد  هربتعم  بتک  زا  باتک  نآ  تسا و  هدرک  لقن  زین  يدجملا 

فورعم هیقر )  ) مان هب  وا  هک  تسین  دیعب  تسا و  هتفر  ایند  زا  رغص  لاح  رد  دوش  یم  مولعم  تسین  شمان  رکذ  زا  ریغب  هربتعم  بتک  رد 
تنب هیقر )  ) مان هب  قشمد  رد  وا  نفدم  رد  نوچ  هیقر )  ) مان هب  يو  ندش  فورعم  تهج  دیاش  تسا و  نوفدم  قشمد  رد  هک  دشاب  هدش 

دیلاوم هلاسر ي  رد  هر )  ) يوامس همالع ي  تسا و  ع )  ) ءادهشلادیس رتخد  وا  یلو  دشاب  نآ  شتلع  دنا  هتـشون  ع )  ) نینمؤملاریما ماما 
هراشا يو  هب  لوئـسلا  بلاطم  رد  هک  یمراهچ  رتخد  اما  .تسا و  هدرمـش  هیقر )  ) مان هب  ع )  ) ءادهـشلادیس نارتخد  زا  یکی  ع )  ) همئالا

هک تسوا  دیاش  دشاب  هتشاد  تحص  رگا  تسین و  تسد  رد  يو  زا  یلاح  حرش  هربتعم  خیراوت  رد  هدرکن  رکذ  ار  شمان  هدش و 
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اذل درادن و  تحص  ع )  ) مساق یـسورع  هصق ي  عوضوم  سپ  هحفـص 686 ] .ملاعلا [  هللاو  دشاب  هدنام  هنیدم  رد  تسا و  همطاف  مان  هب 
لها رئاس  نم و  هدـش  لقن  الـسرم  ع )  ) مساق جـیوزت  هصق ي  زا  بختنم  رد  هچنآ  هدومرف : لاقملا  حـیقنت  رد  هر )  ) یناقمام همـالع ي 

: ایناث ع .)  ) مساق ترـضح  همجرت ي  هب  حـیقنت  رد  دوش  عوجر  میتفاین  عالطا  نآ  رب  هربتعم  لتاقم  خـیراوت و  ریـس و  ياـهباتک  رد  عبتت 
هچرگ دـتفا  قافتا  بئاصم  ءایالب و  تدـش  لاوحا و  عاضوا و  نآ  اـب  ءاروشاـع  زور  يا  هیـضق  وچمه  هک  تسا  راـبتعا  زا  رود  رایـسب 

هیقف همالع ي  هیـضق  نیا  صوصخ  رد  هچنآ  زا  دـیاب  تسین و  یندرک  رواب  مادـک  چـیه  یلو  دـنا  هدرک  رکذ  تابیرقت  ضعب  اهیـضعب 
راوگرزب نآ  تاملک  هب  هدومنن و  تلفغ  تسا  تبث  دهاشملا ) دئاوف   ) رد هدومرف و  هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خیـش  جاح  ینابر  ملاع 

.درک هعجارم 

هدش هبتشم  مساق  هب  یسورع  هصق ي  تبسن 

هب ینثم  نسح  یسورع  هصق ي  هدش و  هابتشا  هدوب  هدیسرن  غولب  دح  هب  زونه  هک  ع )  ) مساق یـسورع  هصق ي  هک  دسر  یم  مرظن  هب  و 
هزات ضر )  ) ینثم نسح  هب  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  ار  ع )  ) همطاف نوچ  هتفای  ترهـش  هاوفا  رد  ع )  ) مساق مان  هب  یـسورع  تروص 
رهاظ دنا و  هدمآ  ءالبرک  هب  هدرک و  تکرح  هکم  زا  ع )  ) ءادهشلادیس شیومع  روضح  رد  هک  هدوب  هدومرف  یـسورع  هدرک و  جیوزت 

باـبل رد  هللا  همحر  یقهیب  قدـنف  نـبا  هحفـص 687 ] .تسا [  داـتفا  قاـفتا  دـندوب  هکم  رد  هک  عـقوم  نآ  رد  اـهنآ  جـیوزت  هک  تسنآ 
نبای ع )  ) نیسحلا هل  لاقف  هیتنبا  يدحا  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  همع  یلا  بطخ  نسحلا  نب  نسحلا  ناک  و  دیوگ : طوطخم - باسنالا -

ترظتنا دق  یخا 
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همطاف ع )  ) نیـسحلا لاقف  هایا  اهجوزف  همطاف  راـتخاف  هنیکـس  همطاـف و  نیب  هریخف  هلزنم  هلخدأ  یتح  هب  ءاـجف  یعم  قلطنا  کـنم  اذـه 
(«. ع  ) نیسحلا هیف  لتق  یتلا  هنسلا  یف  جیوزتلا  اذه  ناک  و   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  یماب  اهبش  سانلا  رثکا  تینب 

هدش مکی ) تصش و   ) مرحم هب  کیدزن  ینثم  نسح  هب  همطاف  جیوزت 

هب لاس  نآ  ع )  ) نیسح ماما  هک  هداتفا  قافتا  یلاس  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ینثم و  نسح  جیوزت  هیضق ي  نیا  هک  هر )  ) یقهیب حیرـصت 
دبال دشاب و  هدـش  عقاو  هک  تسا  دـیعب  ءالبرک  هب  دورو  زا  دـعب  ای  ءالبرک  هب  هکم  زا  هار  ضرع  رد  هعقاو  نیا  هتبلا  هدیـسر و  تداهش 

جیوزت هیضق ي  سپ  هدش  عقاو  ترجه  ( 61  ) لاس مرحم  رد  ءاروشاع  هعقو ي  تسا و  تداهـش  لاس  زا  لبق  هک  تسا  یلاـس  شدارم 
دشاب هدش  عقاو  هکم  رد  یهاتوک  تدم  هب  ءاروشاع  زا  لبق  هک  تسین  دیعب  تسا و  هداتفا  قافتا  ( 60  ) لاس رد  ( 61  ) مرحم هام  زا  لبق 

هیلع نیسحلا  تنب  همطاف  تمـصع  يوناب  هب  سپ  تسا  ءاروشاع  هعجاف ي  هب  هیـضق  نآ  عوقو  ندوب  کیدزن  هر )  ) قدنف نبا  روظنم  و 
یسورع هزات  هک  تسا  هیلع  هللا  ناوضر  ینثم  نسح  هب  وا  جیوزت  هب  تبسن  نآ  تحص  یلو  تسا  حیحص  نتفگ  سورع » هزات   » مالسلا

رد هصق  اذل  تسا و  ع )  ) نسح ماما  گرزب  دـنزرف  ینثم  نسح  و  هحفـص 688 ] دنا [  هدمآ  ءالبرک  هب  مه  اب  هک  هدوب  هدش  عقاو  ناش 
نینمؤملاریما شدج  هک  تسا  ینثم  نسح  قح  رد  تسا و  هدش  هبتشم  طلخ و  مه  هب  ردارب  ود  هیضق ي  هتفای و  ترهش  ع )  ) مساق قح 

زا ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  اذل  .درک و  دهاوخ  ومن  ددع  تهج  زا  نم  دالوا  زا  فیسلا  هیقب  هدومرف : (ع )
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ینثم نسح  نوچ  دراد  بسانت  ع )  ) داجس ماما  زا  رتهب  ینثم  نسح  قح  رد  ع )  ) نینمؤملاریما شیامرف  نآ  تسا و  هتفای  راشتنا  دایز  وا 
هچنانچ تسا  هداتفا  ءادهـش  ياه  هزاـنج  ناـیم  رد  هدـش و  ادـج  ندـب  زا  شکراـبم  تسد  هتـشادرب و  مخز  گـنج  رد  ءاروشاـع  زور 

هللا و تاولـص  تسا  هدشن  گنج  دراو  ع )  ) داجـس ماما  یلو  .تسا  فیـسلاهیقب  وا  سپ  هدـش  لقن  هربتعم  لتاقم  بتک  رد  شلیـصفت 
هنا لوقأ : دیوگ : نیرادلا  هریخذ  رد  هر )  ) يرئاح دیجملادبع  دیس  اقآ  لیلج  دیـس  .نیرهاطلا  هدالوا  هئابآ و  یلع  هلآ و  هیلع و  همالس 

کلت یف  رکذـی  مل  فلاؤملا و  فلاخملا و  قیرط  نم  هلیـصفت  افنآ  انرکذ  اـمک  فطلا  موی  مساـقلا  هزراـبم  هربتعملا  بتکلا  یف  لـقن 
یف اهب  رفظن  مل  هیـضقلا  هذه  نا  لاقف  ریغلا  نع  القن  ع )  ) هجیوزت هصق  رکذ  هناف  بختنملا  یف  الا  فطلا  هعقو  یف  ع )  ) هجیوزت بتکلا 

ام نع  انعـسو  رادقمب  انحفـصت  دـق  اضیا  نحن  لقنلا و  کلذ  یلع  دـمتعی  مل  هللا  همحر  هنأکف  .هدـمتعملا  تایاورلا  هربتعملا و  بتکلا 
هبسن لب  دحأ  یلا  هبـسنی  مل  اضیا  لضافلا  کلذ  هیـضقلا و  کلتل  هتبثملا  راثالا  هحفـص 689 ] نم [  هیلع  دمتعی  ام  هیف  دـجن  مل  لقن و 

جیوزت نایرج  هدش  هابتـشا  هیـضق  هک  دـسر  یم  رظن  هب  تفای  شراگن  هچنانچ  .فجن  .یئـش ج 1 ص 154 ط  هب  تبثی  لـیق و ال  یلا 
ترهـش هاوفأ  رد  ع )  ) مساق شردارب  هرابرد ي  هدـش  عقاو  لاس 61  مرحم  هب  کیدزن  هک  ضر )  ) ینثم نسح  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف 

هب تبسن  رضاح  رصع  رد  ار  نآ  ریظن  هچنانچ  هتشگ  دراو  یباتک  هب  هنسلأ  رد  ترهش  هب  دامتعا  هحماسم و  يور  زا  هتفای و 
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دراو شدوخ  باتک  هب  ناراک  هحماسم  زا  یضعب  هک  مینیب  یم  ع )  ) ءادهشلادیس كرابم  هینس ي  يور  رد  ع )  ) رغـصا یلع  ندش  نفد 
هداد رارق  كردم  تسا  نکمم  هدنیآ  رد  دباین  شراگن  نآ  نالطب  داقتنا و  رگا  هدومن  تبث  شباتک  رد  ار  نآ  كردم  نودـب  هدرک و 

هحفص 690] .دوش [  هعجارم  تفای  شراگن  زین  باتک  زا   174  - هحفص ي 175 رد  هچنانچ  دوش 

دنا هدرک  بارخ  ار  بابر  لیقع و  نینمؤملاریما و  هناخ  ءاروشاع  زا  دعب 

هراشا

سیقلا يرما ء  تنب  بابر  ع )  ) ءادهشلادیس يافو  اب  يوناب  هدومرف ) تلحر  ایند  زا  هدومن و  هنیدم  هب  تعجارم   ) 2 س -: - 355 ص -:
نوچ تسا ؟ هدش  نکاس  مشاه  ینب  ياه  هناخ  زا  هناخ  مادک  رد  ایآ  هدرک  هنیدـم  هب  تعجارم  ءالبرک  زا  هک  لاس  کی  زا  دـعب  ابیرقت 

ار يدایز  ياه  هناخ  هچنانچ  دوب  هتخاس  مدهنم  بارخ و  ءاروشاع  هعقو ي  زا  دـعب  هنیدـم  مکاح  ار  تمـصع  يوناب  نآ  دوخ  هناخ ي 
.ه ق ( 565  ) یفوتم هر )  ) یقهیب قدنف  نبا  .دـندرک  مدـهنم  زین  ار  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ ي  یتح  دـنتخاس  ناریو  بارخ و  هنیدـم  رد 

یف اذک   ) صاعلا نب  دیعس  نا  الا  هلاوما  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هکرت  یلا  هدی  دیزی  دمام  و  : ) دیوگ [ 486  ] باسنالا بابل  باتک  رد 
هجوز راد  لیقع و  راد  هنیدملاب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  راد  ع )  ) نیسحلا لتق  عمس  نیح  مدهف  هنیدملا  یلاو  ناک  هخـسنلا )

هک نیا  الا  درکن  زارد  شلاوما  مالسلا و  هیلع  نیـسح  هکرت ي  هب  ار  دوخ  تسد  دیزی  ینعی  هنیکـسلا ) مأ  ع ) [ ) هحفص 691 نیسحلا [ 
هناخ هنیدم و  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ ي  دینـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  لتق  ربخ  هک  یتقو  دوب  هنیدم  یلاو  هک  صاعلا  نب  دیعس 

مشاه ینب  رئاس  ياه  هناخ  تویب و  .تخاس  ناریو  ار  هنیکس  ردام  مالسلا  هیلع  نیسح  هجوز ي  هناخ ي  لیقع و  ي 
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.دنا هدومن  ناسکی  كاخ  اب  هتخاس و  ناریو  هدرک و  بارخ  هنیدم  رد  زین  ار 

دیعس نب  ورمع  راجنهان  ياهفرح 

بلقلا و یـسق  درم  رایـسب  دـنا و  هتـشون  نارگید  يربط و  هچنانچ  تسا  قدـشالا  صاـع  نب  دیعـس  نب  ورمع  زا  تراـبع  هنیدـم  یلاو 
رما وا  داتـسرف و  هنیدم  رد  يو  هب  دایز  نبا  هک  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  ربخ  هدوب و  راتفگ  تشز  راتفر و  حیبق  رادرک و  تشرد 

زا مشاه  ینب  ياه  هناخ  زا  نویـش  هلان و  يادـص  دومن و  نالعا  ار  ع )  ) ماما لتق  ربخ  هدرک و  ادـن  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  يداـنم  درک 
لثمتم برکیدعم  نب  ورمع  لوق  هب  دیدنخ و  دیسر  دیعس  نب  ورمع  هناخ ي  هب  اهنآ  يادص  دش و  دنلب  تایمـشاه  ناوناب  تاردخم و 
لوسر كرابم  ربق  هب  ور  .نامثع و  هیعاوب  هیعاو  تفگ : دـعب  و  [ . 487  ] بنرالا هادغ  انتوسن  جیجعک  هجع  دایز  ینب  ءاسن  تجع  دـش :

نیا راصنالا .) نم  موق  هیلع  هحفص 692 ] رکناف [  هللا  لوسر  ای  ردب  مویب  موی  : ) درک ار  تراسج  نیا  هدرک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
زا یئوج  ماقتنا  ددـص  رد  هیمأ  ینب  هک  دـهد  یم  ناشن  دزاس و  یم  اراکـشآ  ار  ورمع  تنعلم  رفک و  وا  زا  هرداص  تتامـش  تاملک و 
زا يو  زا  دعب  [ 488  ] دنریگ ماقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوخ  زا  دنتسناوتن  نوچ  دنا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

صخش نامه  ورمع  نیا  .دنا و  هدمآ  ماقتنا  ماقم  هب  مالسلا  مهیلع  ءادهـشلادیس  یبتجم و  نسح  ماما  هرهاط و  هقیدص  نینمؤملاریما و 
زا هدش  پاچ  هقرحملا ص 141  قعاوصلا  شماهرد  هک  نانجلا  ریهطت  دئاوزلا ج 5 ص 240 و  عمجم  رد  یمثیه  رجح  نبا  هک  تسا 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق  هک  هدرک  لقن  هریرهوبا 
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هیلع هللا  یلص  هربنم  یلع  وه  دیعـس و  نب  ورمع  فعر  دق  هفاعر و  لیـسیف  هیمأ  ینب  هربابج  نم  رابج  يربنم  یلع  نفعریل  لوقی : هلآ  و 
.هفاعر لاس  یتح  هلآ  و 

يوما ورمع  فاعر  زا  هللا  لوسر  نداد  ربخ 

رد تسا  سب  هدـش و  عقاو  زین  روط  نامه  هدوب و  هداد  ربخ  دوخ  ربنم  رد  یقـش  نآ  ندرک  فاـعر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هحفـص 693] نیمه [  تسا و  هیمأ  ینب  ياهرابج  زا  يرابج  وا  هک  هدومرف : وا  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  يو  قح 

یم هیمأ  ینب  دنا  هدرک  بارخ  ار  مشاه  ینب  ياه  هناخ  هدرک  رما  هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  ربخ  ندیـسر  زا  دعب  رابج  درم 
هیلع نیـسحلا ) لتقم   ) باتک رد  هرـس  سدق  مرقم  رـصاعم  دیـس  .دنامب  دنراذگن  تلاسر  نادناخ  مشاه و  ینب  زا  يراثآ  دنا  هتـساوخ 

نا ع )  ) نیـسحلا لتق  دعب  ماوعلا  نب  ریبزلا  نب  ورمع  هنیدـملا  یلع  هتطرـش  بحاص  رما  ایـساق  اظیلغ  اظف  ورمع  ناک  و  دـیوگ : مالـسلا 
لتقم ریبزلا  نبا  یلا  هنم  اوبرهف  ادیدش  ابرـض  سانلا  برـض  عیطم و  نبا  راد  مدـه  غلبم و  لک  مهنم  غلب  لعفف و  مشاه  ینب  رود  مدـهی 

.ق ( 1376  ) فجن مالسلا ص 406 ط 2  هیلع  نیسحلا 

نانز هاش  هیوناب  رهش  هرابرد ي  قیقحت 

تـساوخرد ناتـسود  زا  یـضعب  تشذـگ  هیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس  ترـضح  هجوز ي  بابر  تمـصع  يوناب  ماـن  هک  نیا  هب  رظن 
وناب نآ  مان  ایآ  هک  دبای  شراگن  هملک ي  دـنچ  زین  نانز » هاش   » همظعم يوناب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگید  هجوز ي  هب  تبـسن  هک  دـندرک 

ار ناشیا  تساوخرد  دوب ؟ هدرک  تلحر  ایند  زا  داجـس  ماما  تدالو  نیح  رد  ای  هدوب  ءالبرک  رد  تسا ؟ ناـنز » هاـش   » اـی تسوناـبرهش 
هدیـس ي همظعم  يوناب  زا  ترابع  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تاـجوز  زا  یکی  دزادرپ : یم  ریز  تـالمج  شراـگن  هب  هدرک و  لوبق 

يرشخمز همالع ي  زا  .تسا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ردام  هک  تسا  یناساس  نیطالس  رخآ  درجدزی  يرـسک  رتخد  نانز ) هاش   ) هلیلج
یبنلا نع  يور  هتفگ : هک  هدش  لقن  راربالا  عیبر  رد 
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نبا اـنأ  ع :)  ) نیـسحلا نب  یلع  لوـقی  ناـک  سراـف و  مجعلا  نم  شیرق و  برعلا  نـم  هـتریخف  ناـتریخ  هداـبع  نـم  لاـق هللا  هـنا  (ص )
مـشاه يرـسک و  نیب  امالغ  نا  و  دوسالاوبأ : أشنأ  کلملا و  درجدزی  تنب  همأ  و  ص )  ) هللا لوسر  هدج  نال  هحفص 694 ] .نیتریخلا [ 

هب هچنانچ  تسا  نانز ) هاش   ) وناب نآ  مسا  دیآ  یم  تسد  هب  یمالـسا  هربتعم ي  بتک  زا  هچنآ  [ . 489  ] مئآمتلا هیلع  تطین  نم  مرک  ال 
يرولا و مالعا  رد  هر )  ) یسربط خیش  داشرا و  رد  هر )  ) دیفم خیش  دننام  دنا  هدرک  حیرـصت  يریثک  عمج  مان  نیا  هب  يو  ندوب  موسوم 

دیلاوم رد  باشخلا  نبا  همغلا و  فشک  رد  هر )  ) یلبرا سورد و  رد  هر )  ) دیهش خیـش  نیظعاولا و  هضور  رد  هر )  ) يروباشین لاتف  نبا 
رد یعفاـش  هحلط ي  نب  دـمحم  صاوخلا و  هرکذـت  رد  يزوـجلا  نبا  طبـس  بقاـنم و  رد  هر )  ) یناردـنزام بوشآرهـش  نبا  همئـالا و 

ص 222 داعملا ) یلا  هریخذلا   ) رد هر )  ) رهاظ نامیلس  هرهازلا ج 1 ص 229 و  موجنلا  رد  يدرب  يرغت  نبا  لؤسلا ص 77 و  بلاطم 
 ] فراعملا هرئاد  رد  یناتسب  توریب و  ص 15 ط  ع ))  ) نیسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز   ) باتک رد  لهالا  دیس  زیزعلادبع  و  ادیص - ط 
یم ازارد  هب  اهنآ  یماسا  دادـعت  هک  يداـیز  بتک  زا  رگید  و  قشمد - هعیـشلا ج 4 ص 309 ط  نایعا  ج 9 ص 355 و  هحفص 695 ]

شمـسا فالتخا  هب  بتک  نآ  زا  یـضعب  رد  هچرگ  تسا - هدوب  نانز » هاـش   » تمظعاـب يوناـب  نآ  ماـن  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  دـشک 
تسا مسا  رییغت  باب  زا  اهنآ  هکلب  درادن  وا  یلصا  مسا  اب  تافانم  تسا و  هردان  لاوقا  زا  اهنآ  یلو  هدش  حیرصت 
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یبرع فلتخم  ياهمان  ظافلا و  اب  مسا  رییغت  باب  زا  برع  هتشاذگ  تراهط  تمـصع و  نادناخ  هب  مدق  هردخم  نآ  هک  نآ  زا  دعب  هک 
مـسا طقف  هدرکن و  وا  یمجع  مسا  هب  هراشا ي  ناـیعالا  تاـیفو  دـننام  هربتعم  بتک  رد  هک  نیا  بلطم  نیا  دـهاش  دـنا و  هدـیمان  ار  وا 

سراف و كولم  رخآ  درجدزی  تنب  هفالس »  » همأ و  دیوگ : هچنانچ  تسا  درجدزی  رتخد  وا  هک  هدومن  حیرصت  هدرک و  رکذ  ار  وا  یبرع 
هچ تسا و  همظعم  يوناب  نآ  یبرع  مسا  هلازغ »  » ای هفالـس »  » دوش یم  مولعم  .صقانلاب  فورعملا  يومالا  دیلولا  نب  دیزی  مأ  همع  یه 

« نانز هاش   » ینعی هدرک  رکذ  هر )  ) دـیفم خیـش  هک  تسنآ  وا  یلـصا  مان  هک  نآ  رهاظ  هعیـشلا : ناـیعأ  رد  ناـیعالا  دیـس  هدومرف  بوخ 
تاریخ نم  بسنلا  هفورعم  درجدزی  دلو  نم  هفالـس  اهمـسا  هتفگ : تسا و  هدرک  رکذ  دربم  هچنانچ  دنا  هداد  رییغت  ار  نآ  سپـس  تسا 

نیح رد  نانز  هاش  و  ءاسنلا - هکلم  يا  نانز » هاـش   » بقلت سرفلا و  ایابـس  نم  هفالـس  همأ  دـیوگ : فراـعملا  هرئاد  رد  یناتـسب  .ءاـسنلا 
زا دوخ  دنس  هب  هدرک  تیاور  ع )  ) اضرلا رابخا  نویع  رد  هر )  ) قودص خیش  هچنانچ  هدومن  تلحر  ایند  زا  ع )  ) داجس ترضح  تدالو 

ینعی  ) امـش ام و  ناـیم  هک  ناـسارخ  رد  هحفـص 696 ] مالـسلا [  هیلع  اضر  ماما  دومرف : نم  هب  هک  دـیوگ  یناجنـشوب  مساـق  نب  لـهس 
حتف ار  ناسارخ  هک  یتقو  زیرک  رماع  نب  هللادبع  دومرف : 490 ؟ ]  ] ریمالا اهیأ  تسیچ  نآ  مدرک  ضرع  تسا  یتبسن  نایناریا ) اهمجع و 

هب ار  یکی  زین  وا  داتسرف  نافع  نب  نامثع  شیپ  ار  اهنآ  تفرگ و  ار  اهمجع  کلم  رایرهش  نب  درجدزی  رتخد  رفن  ود  درک 
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نیـسحلا نب  یلع  ردام  دنتفر و  ایند  زا  لفط  تدالو  لاح  رد  رتخد  ود  ره  دیـشخب و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  يرگید  و  ع )  ) نسح ماما 
نیا .دـش  لفکتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهدـلو  مأ  زا  یـضعب  ار  وا  تفر و  ایند  زا  ترـضح  نآ  تدالو  لاـح  رد  مالـسلاامهیلع 

ع)  ) اضرلا رابخا  نویع  هب  دوش  عوجر  تیاور  تارابع  نیع  زا  عالطا  يارب  دوش و  یم  هدافتسا  هر )  ) قودص خیش  تیاور  زا  تالمج 
لاوقا زا  رتشیب  نویع  لـثم  یباـتک  رد  نآ  هب  ناـنئمطا  اریز  تسین  مزـال  تیاور  دنـس  رد  قیقحت  .ق و  1377 ه  لاـس : مق  ص 128 ط 

رد ه  ( 325  ) یفوتم هر )  ) دادغب جـلثلا  یبأ  نبا  مدـقأ  هقث ي  خیـش  .تسا و  تالـسرم  زا  ناش  تایلقن  بلغا  هک  تسا  ناسیون  خـیرات 
خیرات هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک  حیرصت  هحفص 697 ] ترـضح [  نآ  تدالو  لاح  رد  ع )  ) داجـس ماما  ردام  تافو  هب  همئالا  خیرات 

رد یلو  هدش  عقاو  رمع  نامز  رد  هنیدم  هب  درجدزی  نارتخد  نداتـسرف  هک  دوش  یم  مولعم  هربتعم  خیراوت  زا  .مق و  همئالا ص 15 ط -
هب هر )  ) دیفم خیش  دنا و  هداد  تبسن  نامثع  نامز  هب  ار  هعقاو  زین  خیراوت  ضعب  رد  هچرگ  هدرک  لقن  ار  نامثع  نامز  هروکذم  تیاور 

رثـکا دـیوگ  طوطخم - باـسنالا - باـبل  رد  هر )  ) یقهیب قدـنف  نبا  .تسا و  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تفـالخ  ناـمز 
ود درجدزی  لتق  تسا و  هدش  عقاو  نامثع  نامز  رد  ورم  رد  شردپ  لتق  زا  دعب  نیملـسم  تسد  رد  درجدزی  رتخد  دنا : هتفگ  نیرخأتم 

نامز رد  يرسک  نارتخد  يریسا  رد  ار  هر )  ) قودص خیش  تیاور  هر )  ) نایعا دیس  .تسا و  هداتفا  قافتا  هیـسداق »  » گنج زا  دعب  لاس 
رکذ نامثع  تفالخ 
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یلو دنتفای  تافو  سافن  لاح  رد  ود  ره  داد و  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ار  يرگید  و  ع )  ) نسح ماما  هب  ار  یکی  نامثع  هک  هدومرف  هدرک و 
هک هدومرف  لقن  ار  هر )  ) دیفم خیش  تیاور  سپس  .تسا و  هدش  عقاو  هابتـشا  نآ  رد  دیاش  تسا و  روهـشم  فالخ  تیاور  نیا  هدومرف 

نیز ماـما  وا  زا  هداد  ع )  ) نیـسح ماـما  هب  ار  ناـنز  هاـش  هدـش و  عقاو  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  ناـمز  رد  يرـسک  نارتخد  تراـسا 
دمحم نب  مساق  وا  زا  دوب و  هیوناب ) ناهیک   ) وا مسا  داد و  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ار  هحفص 698 ] يرگید [  دش و  دلوتم  ع )  ) نیدباعلا

ینعی تسا  باوص  هب  برقا  هر )  ) دیفم خیـش  تیاور  هدومرف  .دـنا و  هلاخ  رـسپ  مساق  و  ع )  ) داجـس ماما  سپ  دـش  دـلوتم  رکب  یبا  نب 
مولع و رب  يو  هطاحا ي  شعالطا و  تعسو  ملع و  ترثک  اب  هر )  ) دیفم خیش  اریز  دشاب  تسرد  حیحـص و  هک  تسا  عقاو  هب  رتکیدزن 
رد ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  اریز  تسا  دعبتـسم  رمع  نامز  رد  هیـضق  نیا  عوقو  هوالع  تسا و  هدرکن  رکذ  دش  لقن  هچنآ  ریغ  خـیراوت 

ینعی تسا  دیعب  لاس  تسیب  فرظ  رد  هردخم  نآ  زا  ترـضح  نآ  دلوت  مدع  هدش و  دـلوتم  ع )  ) نینمؤملاریما شدـج  تفالخ  نامز 
رد هک  دشاب  هردخم  نآ  زا  ع )  ) ماما دلوت  تسا و  هدش  عقاو  ددعتم  هیـضق  تسا  نکمم  دـشاب و  هدـش  عقاو  رمع  نامز  رد  هیـضق  رگا 

رتخد مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ردام  ندوب  هک  تسنآ  دوش  یم  مولعم  ناسنا  يارب  هچنا  .ملاعلا و  هللاو  تسا  هدـش  ریـسا  شدـج  نامز 
زا یضعب  راجنهان  لاوقا  ضعب  نالطب  هچنانچ  تسین  کش  ياج  نایناساس  زا  صخش  نیرخآ  درجدزی 
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یئاسرف ملق  درادن و  بسانت  نوچ  اجنیا  رد  نآ  نایب  حرـش و  زا  تسین و  دـیدرت  ياج  مالـسا  نانمـشد  رامعتـسا و  بانذا  نیقرـشتسم 
.نک رایتخا  ار  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  هک  دـنتفگ  يرـسک  رتخد  هب  دـیوگ : هر )  ) قدـنف نبا  .دوش  یم  يراددوخ  دـهاوخ  یم  ینالوط 

زین تسا و  هتـساوخرب  ناـکم  نآ  زا  ع )  ) ءارهز همطاـف ي  هحفـص 699 ] هک [  منیـشنب  یئاـج  رد  ما  هدرک  ملظ  دوـخ  سفن  رب  تفگ :
دش دراو  تینهت  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدرک  جیوزت  ار  درجدزی  رتخد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یتقو  هدش  هتفگ  دیوگ :
هیلع ماما  .دشاب  یم  ترخآ  ایند و  هدیـس ي  نآ : يانعم  دـش  هتفگ  تسا و  هیوناب » ناهیک   » شمـسا دـنتفگ  دومرف  لاوئـس  وا  مان  زا  و 
سپ دـیمانب  دـلب  هدیـس ي  ار  وا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  همطاف  زا  ترابع  ترخآ  ایند و  هدیـس ي  دومرف : مالـسلا 

نآ دلوت  لاح  رد  ع )  ) داجس ماما  رد  ام  تشذگ  هچنانچ  تسنآ  خیراوت  تایاور و  زا  دامتعا  دروم  .دندیمان و  هیونابرهـش  ار  وا  مدرم 
ءالبرپ تشد  نآ  رد  ءالبرک  زادگناج  هعقاو ي  رد  هیونابرهش »  » هک دوش  یم  رهاظ  زین  هربتعم  خیراوت  زا  تسا و  هتفای  تافو  ترـضح 

نم مالغ  جرخ  و  : ) دیوگ ناجشالا ) جعاول   ) دوخ سیفن  باتک  رد  یلاعت  هللا  همحر  یلماع  نیما  همالع ي  دیـس  هچنانچ  هدوب  رـضاح 
نابذـتی هاطرق  الامـش و  انیمی و  تفتلی  لعجف  روعذـم  وه  هنادـیع و  نم  دوعب  ذـخأف  ناـترد  هینذأ  یف  و  ع )  ) نیـسحلا هیبخأ  نم  ءاـبخ 

ط- ص 180 - هشوه ) دملاک  ملکتت  هیلا و ال  رظنت  هیونابرهش  همأ  تراصف  هلتقف  فیسلاب  هبرـضف  یمرـضحلا  تیبث  یناه  هیلع  لمحف 
 ] زین لتاقم  ریس و  بتک  ضعب  رد  تارابع  نیا  نومضم  هب  بیرق  .ادیص و  - 3
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رد تسنآ : دوش  یم  مولعم  ریـس  خـیراوت و  بتک  رد  رظن  تقد  ثحب و  عبتت و  قیقحت و  زا  سپ  هچنآ  .تسا و  دوـجوم  هحفص 700 ]
زا ار  اهنآ  ندوب  رفن  هس  ناکلخ  نبا  هچنانچ  دنا  هدوب  درجدزی  نارتخد  زا  رفن  هس  دـنا  هدروآ  هنیدـم  هب  ار  اهنآ  هک  یناریا  ءارـسا  نایم 
نآ زا  یکی  تسا  هدرک  حیرـصت  اهنآ  ندوب  رفن  هس  هب  بهذـلا  تارذـش  رد  زین  داـمعلا  نبا  هدرک و  لـقن  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز 

هدروآرد و دوخ  حاکن  هلابح ي  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  ار  یکی  هدش و  دـلوتم  ملاس  يو  زا  هدرک و  جـیوزت  رمع  نب  هللادـبع  ار  ناوناب 
وا زا  هدومرف و  جیوزت  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  ار  یموس  هدوب و  هیونابرهش  ای  هیوناب  ناهیک  وا  ردام  مسا  هدمآ و  ایند  هب  مساق  وا  زا 
رد تسا و  هدومن  تلحر  ایند  زا  ترـضح  نآ  دلوت  لاح  رد  تسا و  نانز » هاش   » وناب نآ  مسا  تسا و  هدیدرگ  دلوتم  ع )  ) داجـس ماما 

تشذـگ و شلقن  هچنانچ  هدرک  جـیوزت  ع )  ) یبتجم ماـما  ار  وا  هک  هدوب  زین  یمراـهچ  رتخد  دـیاش  هدوبن و  رـضاح  ءـالبرک  هعقاو ي 
تـسا رکب  یبا  نبا  دـمحم  هجوز ي  وا  هدوب  رـضاح  ءالبرک  رد  هک  هیونابرهـش  هک  تسنآ : تسا  يوق  نونظم  نانئمطا و  دروم  هچنآ 
همظعم يوناب  نآ  ع )  ) ماما تداهش  زا  دعب  تسا و  هدرک  جیوزت  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رکب  یبا  نبا  دمحم  تافو  زا  دعب  هک 

رتش نآ  هک  اج  ره  هب  دوش و  راوس  يرتش  رب  هک  دومرف  يو  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  هدش  هتفگ  هتخادنا و  تارف  هب  ار  شدوخ 
زا هناسفأ و  هک  دننک  یم  لقن  یناتساد  اجنیا  رد  دورب و  تفر 
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ج 3 ص 89  ) تسا هدرک  هراشا  نآ  رب  هیناـمعن  راونأ  رد  هر )  ) يرئازج هحفص 701 ] ثدحم [  دیـس  دیاشن و  ار  دامتعا  تسا  ریطاسأ 
عمط تراسا و  سرت  زا  همظعم  يوناب  نآ  هک  هدوب  نیا  يارب  دشاب  هتشاد  تحص  تارف  هب  دوخ  نتخادنا  هصق ي  هاگره  و  زیربت .) ط 

هب تارف  رد  دوخ  ندرک  قرغ  اب  ار  دوخ  يدوبان  هک  تسا  هدوب  ع )  ) ءادهـشلادیس اب  توادع  دانع و  يور  زا  يو  جیوزت  هب  دیلپ  دیزی 
لقن نیا  دیؤم  تسا و  لاکشا  لحم  رگید  تهج  زا  بلطم  نیا  یلو  تسا  هداد  حیجرت  مالسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زا  دعب  دیزی  جیوزت 

زاب لاح  نیا  اب  تسا  هدشن  هدینش  هدید و  ءالبرک  هعجاف ي  زا  دعب  همظعم  يوناب  نآ  زا  یتالاح  لقن  یمسا و  خیرات  رد  هک  نیا  تسا 
ص 251 هر )  ) یسربط يرولا  مالعا  و  زیربت ، ص 270 ط  هر )  ) خیش داشرا  هب  دوش  عوجر  .ملاعلا  هللاو  درک  دامتعا  لقن  نیا  هب  ناوتن 
- باسنالا باـبل  .فجن و  مولعلارحب ج 2 ص 4 ط - لآ  یئاـبطابط  ملاـعلا  هفحت  و  مق ، نیظعاوـلا ص 242 ط  هضور  و  نارهط ، ط 

هحفص 702] .تفر [  تراشا  اهنآ  یماسا  هب  هک  رگید  رداصم  و  طوطخم -

ءادهشلادیس ندناوخ  فوخ  زامن  رد  قیقحت 

هراشا

هک نیا  زا  روظنم  دـنا ) هدـناوخ  هراشا  اب  و  ( ) يدارف اذـل  دروایب و  اج  هب  فوخ  زاـمن  دنـشاب  هتـشاذگن   ) 14  - 15 س -: - 377 ص -:
هراشا اب  يدارف و  الا  دشاب و  هدروآ  اج  هب  عاقرلا  تاذ  هالص  قیرط  هب  ار  فوخ  زامن  ینعی  دروایب  اج  هب  فوخ  زامن  دنـشاب  هتـشاذگن 

نآ و دارفا  زا  تسا و  مسق  دنچ  فوخ  امن  نوچ  تسا  فوخ  زامن  زاب  دنشاب  هدناوخ  رگا  زین 
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ار اهنآ  تیفیک  لیـصفت و  هداد و  حرـش  هقف  بتک  رد  هچنانچ  دوش  یم  هدـناوخ  زین  هعبرا  تاحیبست  اب  هراشا و  اـب  يدارف و  شماـسقا 
نآ عیاـش  درف  دوش و  یم  غلاـب  مسق  هد  هب  فوخ  تالـص  ماـسقا  هک  هدومرف : هیهبلا  هضورلا  رد  هر )  ) یناـث دیهـش  .دـنا  هدوـمرف  ناـیب 

فوخ هاگره  سپ  .دنا  هدروآ  اج  هب  ار  زامن  نآ  ررکم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  عاقرلا  تاذ  تالص 
زامن يانثا  رد  هک  دنسرت  دنارذگب و  تعامج  هب  ار  زامن  هک  دنیامن  هدارا  نیملـسم  دشاب و  هلبق  تهج  ریغ  رد  نمـشد  دوش و  لصاح 

هب ار  زاـمن  هقرف  کـی  دـشابن ، هقرف  ود  زا  هداـیز  هحفـص 703 ] هب [  جاـیتحا  رگا  دـنوش  هقرف  ود  دـیاب  دروآ  هـلمح  ناـشیا  رب  نمـشد 
تعکر هب  نوچ  دراذـگ و  یم  تعکر  کی  هقرف  کی  اب  تعامج  ماما  دـنیامن و  ناـشیا  تسارح  رگید  هقرف ي  دـنراذگب و  تعاـمج 
تسارح هب  دنوش  غراف  نوچ  دنراذگ و  یم  ادرفنم  ار  مود  تعکر  دننک و  یم  دارفنا  دصق  دنا  هدرک  ءادتقا  هک  هقرف ي  دنزیخرب  مود 

ماما نوچ  دننک و  یم  ءادـتقا  ماما  مود  تعکر  هب  ار  ناشدوخ  لوا  تعکر  هتفرگ و  ار  اهنآ  ياج  رگید  هقرف ي  دـنوش و  یم  لوغـشم 
ار دهشت  هقرف  نآ  اب  ات  دهد  یم  لوط  دهشت  هب  ماما  دنراذگ و  یم  دارفنا  هب  ار  مود  تعکر  دنزیخ و  یمرب  ناشیا  دنیشن  یم  دهـشت  هب 

یم تعکر  کی  دهاوخ  هک  هقرف  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  تسا  ریخم  ماما  دـشاب  برغم  زامن  رگا  دـنهد و  یم  مالـس  هدروآ و  لمع  هب 
هاگره .تسا و  هدش  نایب  هقف  رد  هک  دراد  زین  يرگید  هوحن ي  رگید و  تعکر  ود  رگید  هقرف ي  اب  دراذگ و 
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رگا دنراذگ و  یم  زامن  نتفر  هار  لاح  رد  ای  هراوس  ای  هداتـسیا  دشاب  هتـشاد  ناکما  هک  قیرط  ره  هب  تقو  نآ  رد  دریگ  تدش  گنج 
نکمم زامن  یمامت  رد  ندرک  هلبق  هب  ور  رگا  دنیوگ و  هدراطم )  ) تالـص نآ  هب  هک  دـنروآ  یم  اج  هب  يدارف  ای  تعامج  اب  دـنهاوخب 

ههوک ي ای  بسا  لایر  هب  دوجـس  عوکر و  دشاب و  مارحالا  هریبکت  هچ  رگا  دـنک  یم  هلبق  هب  ور  دـناوتب  هک  زامن  زا  یـضعب  رد  دـشابن 
رگا دشاب و  اهمشچ  ندرک  زاب  نتشاذگ و  مه  هب  ای  دنک و  یم  تیافک  رـس  هب  هراشا  اب  دشاب  رذعتم  دوجـس  عوکر و  رگا  دنک و  نیز 

ءامیا و تئارق و  اب  زامن  هاـگره  و  هحفـص 704 ] .دوش [  یم  طقاس  لابقتـسا  دوشن  نکمم  دـشاب  همیرحت  رد  هچرگ  ندرک  هلبق  هب  ور 
دمحلا هللا و هللا و  ناحبس  : ) هعبرا تاحیبست  اهنآ  تابجاو  دوجـس و  عوکر و  تئارق و  ضوع  دشابن  نکمم  دوجـس  عوکر و  هب  هراشا 
هب میلـست  دهـشت و  اب  دراد و  یم  مدقم  تاحیبست  ءامیا و  رب  ار  مارحالاهریبکت  تین و  هتبلا  دـنک  یم  تیافک  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  ال 

روط نآ  ار  نیئاشع  نیرهظ و  ریرهلا  هلیل  رد  نیفص  گنج  رد  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  ماما  هک  هدش  لقن  دهد و  یم  همتاخ  زامن 
.دندراذگ زامن 

فوخ زامن  هددعتم ي  ماسقا 

یئاج مسا  هک  نافسع  تالص  .عاقرلا 2 - تاذ  - 1 تسا : رصق  رضح  رفـس و  رد  دراد و  یماسا  تسا و  دایز  فوخ  امن  ماسقا  ضرغ 
رد دراد و  یبیترت  زین  نآ  هدناوخ و  ار  زامن  نآ  اجنآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  همظعم و  هکم ي  یلیم  هس  رد  تسا 

روطسم مالکلارهاوج 
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هللا ناوضر  هیماما  هقف  بتک  رد  تسا و  ددـعتم  اـهنآ  زا  یـضعب  تیفیک  فوخلا و  هدـش  تالـص  .لخنلا 4 - نطب  تالـص  .تسا 3 -
ندناوخ تعامج  اب  ار  نآ  اصوصخ  زامن و  مالـسا  رد  هک  دوش  یم  مولعم  فوخ  زامن  ماسقا  نیا  زا  .تسا  هدش  نایب  احورـشم  مهیلع 

هیلع ءادهـشلادیس  ترـضح  ءاروشاع  زور  هک  تسا  رابتعا  زا  رود  رایـسب  تعامج  اب  زامن  تیمها  هب  رظن  دراد و  دایز  تیمها  ردـقچ 
دوخ ناج  زا  دریگن  ار  یعقاو  مالـسا  ياج  هحفص 705 ] يوما [  يدیزی  نید  ات  یعقاو  مالسا  نید  نتـشاد  هاگن  اپرب  يارب  هک  مالـسلا 

لتاقم بتک  تارابع  اذل  دشاب و  هدناوخن  تعامج  اب  فوخ  زامن  ياههار  زا  یکی  هب  ار  نآ  دیـسر  زامن  تقو  تشذگ و  ادخ  هار  رد 
و هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  ترابع  رد  هچنانچ  دروآ  اج  هب  فوخ  زاـمن  ءاروشاـع  زور  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسنآ  هربتعم  خـیراوت  و 

.تسا دوجوم  رگید  ناگرزب 

رصاعم دیس  مالک  دافم  رد  قیقحت 

هک تسا  یتاملک  ( 279  ) هحفص ي فجن  مود  عبط  مالسلا  هیلع  نیسحلا  لتقم  باتک  رد  ار  هرس  سدق  مرقم  رصاعم  ققحم  دیس  یلو 
هک نآ  زا  دعب  هدربمان  هحفص ي  لیذ  رد  هک  مروایب  اجنیا  رد  ار  شتارابع  نیع  سپ  تسیچ ؟ هک  متفاین  بناج  نیا  ار  شروظنم  لصا 
نا هارأ  يذلا  و  دـیوگ : هدرک  لقن  یناث ص 17  ءزج  یمزراوخ  لـتقم  ملاوع ص 88 و  لتقم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـناوخ  زامن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هدـج  رابخا  نم  مرحملا و  نم  یناثلا  یف  ءالبرک  لزن  هنال  ارـصق ، تناک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هـالص 
نم ال لیخت  مایأ و  هرشع  هل  لمکت  مل  ذا  هماقالا  يونی  نا  عطتسی  مل  ءاروشاع  موی  لتقی  هنأب  هملع  یلا  افاضم  ملس 
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فوخ زامن  هدوب  هدومرفن  زور  هد  هماقا ي  تین  نوچ  هدوب  رصق  مالسلا  هیلع  ماما  زامن  رگا  .فوخلا  هالص  یلـص  هنا  کلذب  هل  هفرعم 
وحنب زامن  ندناوخ  اب  تافانم  هماقا  دصق  مدع  ینعی  دشاب  هدناوخ  فوخ  زامن  ع )  ) ماما دراد  عنام  هچ  تسا  رصق  رضح  رفس و  رد  مه 
يدارف قیرط  هب  دشاب و  هدناوخن  دش  هداد  حرش  نآ  تیفیک  هک  عاقرلا  تاذ  تالـص  قیرط  هب  ار  فوخ  زامن  رگا  درادن  فوخ  هالص 
تالص قیرط  هب  هک  نیا  نودب  دناوخ  رصق  ار  زامن  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  مولعم  اجک  زا  تسا  فوخ  زامن  زاب  دنـشاب  هدناوخ  هراشا  و 

ینـس هعیـش و  زا  ءاملع  ناگرزب  هک  یتروص  رد  تسا  هیلع  هللا  همحر  رـصاعم  دیـس  ءاـعدا  هک  دـشاب  هحفـص 706 ] هدناوخ [  فوخ 
فوخلا هالص  ع )  ) نیـسحلا مهب  یلـص  تسا : نیا  اهیـضعب  ترابع  دناوخ و  فوخ  تالـص  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنا  هدرک  حیرـصت 

یم نید  يادف  ار  دوخ  ناج  زامن  هار  رد  نوچ  دشاب  هدناوخن  تعامج  اب  ار  زامن  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  دیعب  میتفگ : هچنانچ  [ . 491]
تـسا هدناوخ  تعامج  اب  ار  فوخ  زامن  رگید  قیرط  هب  تسا  نکمم  زاب  دشاب  هدناوخن  مه  عاقرلا  تاذ  تالـص  قیرط  هب  رگا  دنک و 

و دنشاب ؟ هتفر  هابتشا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ندناوخ  رصق  زا  هدناوخ  فوخ  زامن  هک  نیا  هب  ناگرزب  ءاملع و  حیرصت  اب  دوش  یم  روطچ 
هحفص 707] .ملاعلا [  هللاو  دننک ؟ لقن  اهنآ  تایلقن  رد  قیقحت  نودب  دنیامن و  دامتعا  اهیوار  لقن  درجم  هب  ای 

گنج ءانثا  رد  ماما  ندناوخ  زامن 

هراشا

نامولظم دیس  تسین ) کش  ( ) ياج ءاروشاع  زور  رد  ع )  ) ءادهشلادیس ندناوخ  رهظ  زامن   ) 1 س -: ز378 - - 16 س -: - 377 ص -:
ره زا  نمشد  ياهریشمش  هک  عقوم  نآ  رد 
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تعامج اب  هدومرفن و  كرت  تقو  لوا  رد  ار  زامن  دوب  هداد  رارق  فده  ار  وا  ناراب  تارطق  لثم  اهریت  هدش و  هدیشک  فالغ  زا  فرط 
هدش نایب  هقف  بتک  رد  فوخ  زامن  مسق  دنچ  دـنناوخب و  تعامج  اب  دـیاب  ار  زامن  زین  اهگنج  رد  یتح  مالـسا  رد  هچنانچ  دومرف  ءادا 

رد تسا  دکؤم  بحتـسم  هیموی  ياهزامن  رد  دراد و  رتشیب  تیمها  هک  تسا  یتابحتـسم  زا  تعامج  زامن  اریز  تشذگ  هچنانچ  تسا 
زامن اهنآ  لوا  هک  هدـش  ءانثتـسا  هدـعاق  نآ  زا  یبحتـسم  لـمع  دـنچ  رگم  تسا  رتداـیز  شباوث  رتشیب و  شتیمها  بجاو  هک  یتروص 

[ . 492  ] دراد تلیضف  هجرد  راهچ  تسیب و  اب  درفنم  هالص  هب  اقلطم  هک  تسا  تعامج 

ءادهشلادیس هب  نادنم  هقالع  مومع  رب  مالعا 

هک رایس  لفاحم  رد  یناوخ و  هحون  سلاجم  ینیسح و  بکاوم  رد  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  رب  نارادازع  نادنم و  هقالع  مومع  رب 
یم مالعا  هحفـص 708 ] دنناد [  یم  نیدب  دنم  هقالع  ار  ناشدوخ  دنهد و  یم  لیکـشت  مالـسلا  مهیلع  همئأ  تایفو  مایا  رد  هتفه و  ره 

رد دننک و  نامولظم  دیس  زا  تیعبت  دنهاوخ  یم  دنراد و  راوگرزب  نآ  هب  تبحم  دنتسه و  ترـضح  نآ  هب  دنم  هقالع  اعقاو  رگا  دوش :
اوه يامرگ  عقوم  نآ  رد  ءاروشاع  زور  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هک  دننادب  دیاب  دنراد  یمرب  مدق  لقع  مهف و  يور  زا  ناشدوخ  نید 

ار زامن  دندوب  هدـش  عمج  شیافواب  نارای  ترـضح و  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  تلالـض  رفک و  رکـشل  هک  نمـشد  موجه  بل و  هنـشت  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نباـی  درک  ضرع  هک  یـسک  رب  هدروآ و  ياـج  هب  فوخ  زاـمن  تعاـمج  اـب  ار  نآ  هدرکن و  شومارف 

هدنهدرکذت صخش  نآ  هک  نیا  اب  تسا و  زامن  تقو 
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رارق ءادهـش  زا  ار  وت  ادـخ  هدومرفن  دـهدب ) رارق  نارازگزاـمن  زا  ار  وت  ادـخ  يدروآ  داـی  هب  ار  زاـمن  : ) هدومرف تسـالبرک  ءادهـش  زا 
تـسالبرک ءادهـش  زا  هک  ار  صخـش  نآ  هک  دـنک  یم  اـعد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسیماـقم  یعقاو  نارازگزاـمن  ماـقم  سپ  .دـهدب 

هک نانآ  سپ  .تسا  نایامن  حـضاو و  زاـمن  تیمها  تمظع و  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  زا  دـیامن و  نارازگزاـمن  زا  ار  وا  دـنوادخ 
هحون دنهد و  یم  لیکـشت  رایـس  لفاحم  يراوگوس و  سلاجم  دنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هب  نادنم  هقالع  زا  ار  ناشدوخ 

زامن دننک و  یم  فافختسا  هدرک و  تناها  دنهد و  یمن  تیمها  زامن  هب  یلو  دنیامن  یم  ینادردق  ترـضح  نآ  هب  دننک و  یم  یئارس 
یم عیاض  ار  زامن  مدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  هدش  دراو  رابخا  رد  هچنانچ  دنیامن  یم  عیاض  دـنزادنا و  یم  ریخأت  هب  نآ  تقو  لوا  زا  ار 
لئاق تیمها  زامن  هب  دنوش و  یم  تراجت  بسک و  لوغشم  دنزادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  هحفص 709 ] نآ [  شا  تقو  لوا  زا  ینعی  دننک 
دنهد یم  ناشن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هب  دـنم  هقالع  ار  ناشدوخ  هک  نانآ  اصوصخ  دـنیامن  یم  فافختـسا  نآ  هب  دـنوش و  یمن 

لوغـشم هدومنن  ءانتعا  تسا  تابجاو  مها  زا  هک  زامن  تقو  رد  ای  دنوش  یم  يرگ  هبدـن  یئارـس و  هحون  لوغـشم  هدرک و  اهر  ار  زامن 
تبیـصم رکذ  لوغـشم  ناوخ  هضور  ای  دنک  یم  هظعوم  ربنم  رد  ظعاو  ای  دـننک و  یمن  متخ  ار  هحتاف  سلجم  ای  دنـشاب  یم  ینز  هنیس 

ءالبرک نیمز  رب  نآ  نتـشاد  هاگن  اپرب  زاـمن و  هماـقا ي  هار  رد  ار  دوخ  كاـپ  نوخ  هک  ناـمولظم  دیـس  يا  تسا : نیا  شیاـنعم  تسا 
هدنز اپرب و  هرابرد ي  وت  نوخ  هچنآ  رد  یلو  مینک  یم  هیرگ  وت  نوخ  نتخیر  يارب  میئامن و  یم  ینادردق  امش  رب  ام  یتخیر 
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لمع نآ  رد  ام  يدناوخ  تعامج  اب  تقو  لوا  رد  عقوم  نآ  رد  هک  ار  زامن  میرادن و  تیعبت  وت  زا  نآ  رد  هدش  هتخیر  نآ  نتشاد  هگن 
نانمشد ضارتعا  لاکشا و  داریا و  تابجوم  میوش و  یم  هعیش  ملاع  نافلاخم  شنزرـس  ثعاب  میرادن و  تکرـش  امـش  اب  وت  فده  و 

هکلب میهد  یمن  شوگ  مه  اهنآ  فرح  هب  دننک  تحیصن  ام  هب  هچ  ره  هدمیهف  صاخشا  ءالقع و  میروآ و  یم  مهارف  ار  امـش  نایعیش 
.مینک یم  يزود  هنیک 

تسا زامن  هب  هتسب  لامعا  مامت  یلوبق 

راوخ زامن و  هب  ءانتعا  مدع  اب  دش  دهاوخن  لوبق  یلوأ  قیرط  هب  اهنآ  رگید  لامعا  دوشن  لوبق  زامن  رگا  دننادب  دیاب  صاخشا  لیبق  نیا 
مامتها هب  هتسب  ینز  هنیس  يرگ و  هحون  یبحتـسم  یبجاو و  لامعا  یمامت  یلوبق  هک  یهلا  هضیرف ي  کی  ندرک  عیاض  نآ و  ندرمش 

نید زا  ربخ  یب  صاخشا  یـضعب  دننام  هدرکن  يادخ  هک  دسر  اجک  درب  دنهاوخن  هحفـص 710 ] يرمث [  تسنآ  یلوبق  نآ و  هب  نداد 
الـصا ار  زامن  درادـن  عالطا  دوخ  نید  لوصا  زا  هدرکن و  تسرد  چـیه  ار  دوخ  دـئاقع  لوصا و  هک  مالـسا  تادـقتعم  هب  هقالع  یب  و 

 . دنزب رس  اهنآ  زا  زین  تشز  لامعا  دنزب و  هنیس  دنک و  یئارس  هحون  یلو  دشاب  تالص  كرات  دناوخن و  زامن  دنک و  كرت 

درک تکرش  ءادهشلادیس  فده  رد  دیاب 

دوخ یب  دنرود و  ترـضح  نآ  دصقم  رد  تکرـش  زا  اهگنـسرف  روجهم و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  سدقم  فده  زا  مدرم  هنوگنیا 
ضئارف یبـجاو و  ياـهزامن  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هب  دـنم  هقـالع  دـنزادنا  یم  تـمحز  هـب  ار  ناـشدوخ 

ینادردـق لمع  هک  تسنآ  رد  ترـضح  نآ  يدونـشوخ  اریز  دزادـناین  ریخأت  هب  تقو  لوا  زا  ار  نآ  هدوب و  بظاوم  دوخ  هناگجنپ ي 
اه ینز  هنیس  اهیئارس و  هحون  اهیرادازع و  یمامت  تسا و  نید  نوتـس  زامن  نوچ  دشاب  راوگرزب  نآ  دوخ  لمع  قفاوم  وا  زا  ناگدننک 
هک یتیصخش  هب  تبسن  یلو  دیشوک  شمادهنا  رد  المع  هرک و  بارخ  ار  نید  نوتس  ناوت  یم  ایآ  تسا  زامن  نتشاد  هاگن  اپرـس  يارب 
رب ياو  تسین ؟ ضقانت  لمع  نیا  ایآ  داد ؟ ناشن  ینادردق  هتخیر  ار  دوخ  كاپ  نوخ  نآ  ءاقب  رد  هدیشوک و  نوتس  نآ  ماکحتـسا  رد 

ءادهشلادیس رب  یلو  دننک  مدهنم  المع  ار  نید  نوتس  هک  یناسک  لاح 
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عیاض و ار  زامن  دنتساوخ  یم  هک  دنراد  تقفاوم  هیمأ  ینب  اب  المع  اهنآ  هک  دنرادن  عالطا  صاخشا  لیبق  نیا  ایآ  دنیامن  ینادردق  (ع )
زاـمن ارچ  هیمأ  ینب  يأردوخ  ردـلق و  هناـگی  روتاـتکید و  سپ  دوبن  روط  نآ  رگا  دـنزاس ؟ فرحنم  دوخ  حیحـص  ریـسم  زا  ار  مالـسا 

اب نم  تفگ : تفرگ  رارق  تنطلـس  هکیرا ي  رد  هک  نآ  زا  سپ  و  دـناوخ .؟ هبنـشراهچ  زور  رد  هحفـص 711 ] يا [  هناهب  هب  ار  هعمج 
طلسم هدش و  ریما  امش  هب  متساوخ  یم  نم  دیروایب  اج  هب  ار  لامعا  ریاس  دینک و  جح  دیناوخب و  زامن  امش  هک  مدرک  یمن  گنج  امش 

ناشفده رد  هیمأ  ینب  اب  المع  دنیامن  كرت  ای  دننک  عیاض  ار  نآ  دنهدن و  تیمها  زامن  هب  هک  یـصاخشا  سپ  منک  تنطلـس  هتـشگ و 
اب ضیقن  دض و  لامعا  نیا  ایآ  دنیامن  یم  ینادردق  ع )  ) ءادهـشلادیس هب  ینز  هنیـس  يرگ و  هبدن  یئارـس و  هحون  اب  دـنراد و  تکرش 

؟ دزاس یم  رگید  کی 

دهد تیمها  زامن  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  دنم  هقالع 

ناشدوخ لامعا  همه ي  رب  ار  نآ  دـنهد و  تیمها  زاـمن  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ع )  ) ءادهـشلادیس رب  حیحـص  یعقاو و  نادـنم  هقـالع 
دشاب تراجت  بسک و  هاوخ  هتشادرب  ناشدوخ  ياهراک  همه ي  زا  تسد  دش  لخاد  نآ  تقو  دیسر و  هک  زامن  عقوم  دنرادب و  مدقم 

ضئارف ندروآ  ياج  هب  رد  دـیدش  مامتها  دنـشاب و  زامن  لوغـشم  یلومعم و  ياهراک  رگید  هبدـن و  هحون و  یبحتـسم و  لامعا  زا  اـی 
.دریذپ مادهنا  دوش و  عیاض  دنراذگن  ار  نید  نوتس  دنیامن و  هناگجنپ 

دوش حالصا  دیاب  میحرت  سلاجم  عضو 

زا تراـبع  دوش  هداد  يرکذـت  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  زین  نآ  هب  تبـسن  تسا و  موـسرم  ناـیناریا  اـم  ناـیم  رد  هک  یـسلاجم  زا  یکی  و 
ددـصرد هک  عیـشت  ملاع  نانمـشد  هک  تسیروط  اهنآ  عضو  دوش و  یم  هداد  لیکـشت  مدرم  ناسک  توف  رد  هک  تسا  میحرت  سلاجم 

هحفص 712] موسرم [  هک  سلاجم  نآ  رد  دیجم  نآرق  تئارق  عقوم  رد  اریز  دننک  یم  دراو  یتاداریا  دنتسه  فعض  طاقن  يوجتـسج 
فرص یئاچ  ندیشک و  راگیس  هب  هدش و  رگیدکی  اب  تبحص  لوغشم  مدرم  هدشن و  نآ  عامتـسا  نآرق و  يراق  تئارق  هب  ءانتعا  تسا 

یلو دننک  یمن  میرک  نآرق  ندینش  هب  یئانتعا  ادبا  هدش و  ءازع  بحاص  هب  تیلـست  رگیدکی و  هب  مرگ  هجوت  تفر و  دمآ و  ندومن و 
رگیدکی اب  تبحـص  راگیـس و  یئاچ و  زا  تسد  هدرک و  رایتخا  توکـس  مدرم  مامت  دنک  یناوخ  هحون  دـهاوخ  یم  یـسک  هک  یتقو 

هحون هب  نایعیش  نیا  هک  دنیوگ  یم  عیشت  نانمـشد  .دوش  یم  امرف  مکح  ضحم  توکـس  هتـسارآ و  ینعم  مامت  هب  سلجم  هدیـشک و 
يرگ هحون  هب  یلو  دنرادن  ءانتعا  نآرق  عامتسا  تئارق و  هب  دنلئاق  مارتحا  رتشیب  نآرق  زا  ع )  ) ءادهشلادیس يرگ 
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ادـیپ هعیـش  زا  یـسک  تسین و  روط  نآ  رما  تقیقح  هچرگ  تسا  دراو  رهاظ  تروص  هب  داریا  نیا  دـننک و  یم  تاـعارم  رتشیب  مارتحا 
رتهب سپ  .تسا  داریا  ثعاب  راک  یلمع  تروص  هچرگ  دـشاب  لئاق  مارتحا  نآرق  زا  رتشیب  يرگ  هحون  هب  اداقتعا  ـالوق و  هک  دوش  یمن 

سلاجم عضو  یبهذم  روما  زا  جراخ  صاخشا  هلخادم ي  نودب  ناشدوخ  هداد و  شوگ  هدیمهف  صاخشا  فرح  هب  مدرم  هک  تسنآ 
زا هدومن و  میـسقت  ار  نآ  تاعاس  تسا  تعاس  ود  ای  تعاس  هس  هک  میحرت  سلاجم  ام  زیزع  زیربت  رد  العف  .دنیامن  هیفـصت  ار  میحرت 

تبحـص و راگیـس و  یئاچ و  هب  صاصتخا  تعاس  مین  الثم  دـبای : لیکـشت  بیترت و  سلاجم  نابحاص  فرط  زا  میظنت و  همانرب  يور 
اذا و  هفیرش : هیآ ي  قالطاب  لمع  نآ و  عامتـسا  نآرق و  هحفـص 713 ] تئارق [  هب  تعاس  مین  دوش و  هداد  سلجم  زا  نوریب  هب  نتفر 

دنکن تبحص  دورن و  نوریب  سلجم  زا  دوش  یم  تئارق  نآرق  مادام  یسک  .دوشب و  فارعالا  ( 204  ) اوتصنا هل و  اوعمتساف  نآرقلا  ءرق 
تعاس مین  دبای و  صاصتخا  ع )  ) ءادهـشلادیس هب  ندومن  هبدن  ندناوخ و  هحون  يارب  تعاس  مین  دروخن و  یئاچ  دـشکن و  راگیـس  و 

مین دـش و  رکذ  هک  يوحن  هب  میرک  نآرق  تئارق  زاب  تعاس  مین  دـشاب و  سلجم  زا  نتفر  نوریب  تبحـص و  یئاچ و  فرـص  يارب  زاب 
تاعاس هک  دـشاب  يروط  روظنم  تسا  سلاـجم  ناـبحاص  نداد  بیترت  هب  لوکوم  ـالاح  دوش  صتخم  هباـطخ  ظـعاو و  يارب  تعاـس 

نیمرتحم ناـیاقآ  ار  بیترت  نیا  هک  مراودـیما  دوش و  هداد  صاـصتخا  هدـش و  هدـحیلع  ادـج و  مه  زا  رگید  ياـهراک  نآرق و  تئارق 
ات دنیامن  یلمع 
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هحفص 714] .یلاعت [  هللاءاش  نا  دیآ  لمع  هب  يریگولج  نافلاخم  تاداریا  زا 

مزال قیقحت  رکذت و 

هراشا

ربانم و رد  ندرک  نایب  هک  دـسر  یم  نینچ  صاخـشا  ضعب  نهذ  هب  هک  تسنآ  مناد  یم  مزـال  اـجنیا  رد  ار  نآ  رکذـت  هک  یبلاـطم  زا 
رهطم ربق  ترایز  ترضح و  نآ  رب  هیرگ  باوث  رجأ و  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراوگوس  ینید و  سلاجم 

یم اهینامرفان  ناهانگ و  هب  ندرک  يرج  ثعاب  ار  مدرم  هدش و  تیصعم  هب  اهنآ  ءارغا  مدرم  قح  رد  هیلع  هللا  مالس  نامولظم  دیـس  نآ 
هیرگ و و  ع )  ) ءادهشلادیس هب  يرادءازع  هک  نیا  روصت  هب  .دنوش  بکترم  ار  یتیصعم  ره  مادقا و  یهانگ  ره  هب  هدش  رورغم  هک  دوش 

دوش یم  یصاعم  یمامت  نارفغ  ثعاب  هدش و  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  شترایز  ترضح و  نآ  رب  ینز  هنیـس  هبدن و  هحون و  يراز و 
هب هک  تسا  یصاعم  باکترا  ینامرفان و  هب  اهنآ  تراسج  تأرج و  ببـس  تیـصعم و  هب  مدرم  ندرک  ءارغا  هک  نیا  زج  تسین  نیا  و 

.ددرگ یم  شزرمآ  بجوم  دنک و  یم  ناربج  ار  اهنآ  یمامت  ترضح  نآ  رب  هیرگ  هک  نیا  لایخ  هب  دنوش  بکترم  هریبک ي  هانگ  ره 
يرادءازع هاگتـسد  اـب  تدـناعم  ضرغ و  يور  زا  اـی  دـیآ و  یم  یحطـس  هداـس و  صاخـشا  نهذ  هب  هک  تسیا  ههبـش  لاکـشا و  نیا 

اهیضعب دنهد و  یم  ناحول  هداس  دروخب  نار  ضرغ  صاخشا  ددرگ و  یم  يراج  نانمـشد  نابز  هب  هحفص 715 ] ع [ )  ) ءادهشلادیس
سدق  ) ءاطغلا فشاک  ربکا  دـهتجم  ام  داتـسا  مظعأ  خیـش  زا  هک  دـنیامن  یم  یباوج  لاوئـس و  هب  داهـشتسا  لاکـشا  نیا  نایب  ماقم  رد 

الامجا اجنیا  رد  اذل  ما و  هدرک  لقن  يوأملا » هنج   » باتک بیترت  فیلأت و  رد  ار  نآ  هدش و  رداص  هرس )
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هنج  » رب تاقیلعت  رد  هچنآ  هدرک و  لقن  ار  هر )  ) مظعا داتسا  خیش  باوج  لاوئس و  سپس  هدومن و  تردابم  روکذم  لاکـشا  باوج  هب 
مود عبط  رد  یلاعت  هللاءاش  نا  تسا  رظن  رد  هدیـسرن و  پاچ  هب  زونه  هک  یقیلاعت  زا  ما  هداد  شراگن  باوج  لاوئـس و  نآ  رب  يوأملا »

هتخادرپ ما  هدومن  لح  لاح  روخارف  هب  دوخ  قیلعت  نآ  رد  هک  ار  روکذـم  لاکـشا  لقن و  امامت  [ 493  ] دسرب عبط  هب  سیفن  باتک  نآ 
.یلاعت هنوعب  دوش 

تسا تیصعم  رب  ءارغا  ترایز  هیرگ و  باوث  لقن  رد  ایآ 

فلکم ءارغا  بجوم  ترضح  نآ  رهطأ  ربق  ترایز  و  ع )  ) ءادهـشلادیس رب  هیرگ  باوث  رجأ و  لقن  هک  تسنآ : رب  هدننک  لاکـشا  رظن 
لامعا یمامت  ترایز ، هیرگ و  هک  نیا  داقتعا  هب  دنوش  بکترم  روجف  قسف و  ناهانگ و  رب  هک  اهنآ  ندش  رورغم  ثعاب  تیصعم و  رب 

.دزرمآ یم  هدومرف و  وفع  دنوادخ  هدرب و  نیب  زا  ار  مارح  تشز و 

تسا ققحم  تیصعم  رب  باقع  قلعم و  نتفرگ  رارق  وفع  دروم 

نآ كرابم  ربق  ترایز  ترـضح و  نآ  رب  يرادازع  و  ع )  ) ءادهـشلادیس بئاصم  رب  هیرگ  هک  هدشن  بلطم  نیا  هجوتم  هدننک  لاکـشا 
هک ار  یـصاخشا  دـنوادخ  هدوب و  نآ  هب  لئاق  ضر )  ) هیماما مومع  هک  تسا  یهلا  وفع  بابـسا  قیداصم  هلمج ي  زا  ع )  ) مولظم ماـما 

هحفـص 716] دشخب [  یم  هدیزرمآ و  ار  اهنآ  دهاوخب  رگا  لضفت  باب  زا  دنا  هتفر  ایند  زا  هبوت  نودب  هدـش و  هریبک  ناهانگ  بکترم 
نارفغی هللا ال  نا  دیامرف : یم  هچنانچ  دروآ  یم  لمع  هب  دوخ  لضفت  تمحر و  باب  زا  ار  راک  نیا  دهد و  یم  رارق  دوخ  وفع  دروم  و 

تیـصعم هب  ءارغا  نارفغ  وفع و  نیا  زا  درک : هجوت  الماک  دـیاب  هتکن  نیا  هب  یلو  [ . 494  ] ءاشی نمل  کلذ  نودام  رفغی  هب و  كرـشی 
هک تسیرما  هب  طورـشم  هدوب و  یهلا  تیـشم  هب  قلعم  تسیدـنوادخ و  تساوخ  هب  هتـسب  نتفرگ  رارق  وفع  دروم  اریز  دـیآ  یمن  مزال 

ترایز ار  شکرابم  ربق  مدرک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هب  رگا  هک  دراد  عطق  فلکم  اجک  زا  .تسین  مولعم  نآ  ندش  لصاح 
تیـشم تسا  نکمم  تسادـخ و  تساوخ  هب  هتـسب  قلعم و  ادـخ  ندرک  وفع  نوچ  تفرگ ؟ مهاوخ  رارق  یهلا  وفع  دروم  اعطق  مدومن 

دروم دزرماین و  دهاوخن و  دنوادخ  دریگن و  رارق  یهلا 
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لوصحلا مولعمریغ  رما  هب  طورشم  قلعم و  تسا و  یعطق  نآ  رب  باقع  قاقحتسا  تیصعم  باکترا  رد  یلو  .دهدن  رارق  دوخ  ششخب 
دراد نیقی  باقع  هب  تیـصعم  هب  باکترا  اـب  فلکم  تسا و  یعطق  تیـصعم  رب  باـقع  قاقحتـسا  لوصح  هدوب و  ققحم  هکلب  تسین 

 ] طورشم رما  نآ  هب  دیاش  هک  لوصحلا  مولعمریغ  طورـشم  قلعم  رما  لوصح  دیما  هب  دنک  مادقا  یعطق  ققحم  رما  رب  دناوت  یم  روطچ 
یم نایب  مدرم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترایز  هیرگ و  باوث  هک  یـصاخشا  رب  سپ  .دوش  لئان  یهلا  تیـشم  هب  هحفص 717 ]
اهنآ دننامهفب و  ار  نآ  زین  مدرم  هب  ایناث  دنمهفب و  دش  نایب  روکذم  لاکـشا  عفد  رد  هک  ار  بلطم  نیا  ناشدوخ  الوا  تسا  مزال  دـننک 

يدنوادخ و تیشم  هب  طورشم  قلعم و  باوث  لوصح  ترایز  هیرگ و  رد  تسا و  ققحم  یعطق و  باقع  تیـصعم  رد  دننک : یلاح  ار 
يرما کی  لوصح  دیما  هب  دروایب  لمع  هب  ار  یعطق  رما  کی  دناوت  یمن  لقاع  تقو  چـیه  تسادـخ و  تساوخ  هب  هتـسب  هدوب و  لوبق 

دوخ هعـساو ي  تمحر  لضفت و  يور  زا  دـنوادخ  هک  تسه  دـیما  تسوا و  لوبق  يدـنوادخ و  تساوخ  هب  هتـسب  هدوبن و  یعطق  هک 
( هرـس سدـق   ) ءاطغلا فشاـک  داتـسا  خیـش  اذـل  .درادـن و  عطق  نآ  ندـش  لـصاح  هب  زگره  فلکم  یلو  دـیامرف  وفع  هدومرف و  لوبق 

لقان ینعی  .تسا  ءارغا  نیرتگرزب  نآ  رد  دشاب  طقف  باوث  رابخا  رکذ  رگا  هدومرف : هدننک  لاوئس  باوج  رد  دش  دهاوخ  لقن  هچنانچ 
ناهانگ شزرمآ  اـهباوث و  نآ  لوصح  هک  دـنامهفن  یماـع  مدرم  هب  دـنک و  ناـیب  ار  اـهنآ  هدـش  دراو  راـبخا  رد  هک  باوث  لـقن  طـقف 

یهلا تیشم  هب  طورشم 
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هب رگا  اما  دش و  دهاوخ  لصاح  وا  قح  رد  هک  دنکب  ادیپ  دناوت  یمن  نآ  هب  عطق  یـسک  تسیدنوادخ و  هاگرد  رد  لامعا  نآ  لوبق  و 
روطچ تسین و  يزیچ  هب  طورـشم  زگره  تسا و  یعطق  شباـقع  هدوب و  باـقع  قحتـسم  باـکترا  درجم  هب  دوشب  بکترم  یتیـصعم 

لوصحلا مولعم  ریغ  تسادـخ و  تساوخ  هب  هتـسب  هک  يرما  کـی  لوصح  دـیما  تهج  هب  دـنک  یم  مادـقا  یعطق  ققحم  رما  رب  لـقاع 
هحفص 718] .تسا [ 

رگید باوج 

هراشا

هب فرـشت  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  هیرگ  تسنآ : تفاـی  شراـگن  هک  یباوج  زا  ریغ  لاکـشا  نآ  زا  رگید  قـیقد  باوـج  اـما  و 
هب تشگرب  هدوب و  یلاعت  هللا  یلا  عوجر  هدـش  ناـیب  هرتاوتم  راـبخا  رد  هک  اـهباوث  رجا و  نآ  هب  لوصو  دـیما  هب  ترـضح  نآ  تراـیز 

ءادهـشلادیس رب  هیرگ  اب  یـسک  رگا  تسا و  یـصاعم  زا  تمادن  هدوب و  هبوت  قیداصم  زا  ترـضح و  نآ  تطاسو  هب  تسادـخ  فرط 
هدش و تیصعم  بکترم  ترضح  نآ  ترایز  هب  لاغتشا  اب  ای  ترـضح و  نآ  رب  يراز  هیرگ و  يرادءازع و  رب  لاغتـشا  مالـسلا و  هیلع 

لاح نامه  رد  زاب  اهینامرفان  زا  تمادـن  ادـخ و  رب  تشگرب  راـهظا  هبوت و  لاـح  رد  هک  تسنآ  دـننام  دـیامنن  زیهرپ  هریبک  ناـهانگ  زا 
زا ناسنا  هک  تسادـخ  رب  یلاعت ) هللااب  ذایعلا   ) ءازهتـسا رخـسمت و  تسیدـبا و  نارـسخ  يراکنایز و  یهز  هک  دوشب  تیـصعم  بکترم 

رگا سپ  .دزرو  لاغتشا  تیصعم  باکترا  هب  لاح  نامه  رد  رگید  فرط  زا  دوش و  لوغشم  یصاعم  زا  تمادن  راهظا  هبوت و  هب  یفرط 
ترضح نآ  ترایز  هب  لاغتشا  اب  ای  مالسلا و  هیلع  ءادهشلادیس  رب  يرادءازع  هیرگ و  اب  هک  دنشاب  یصاخشا 
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رئاس هب  ای  دـنیامن  عیاض  ای  دـننک و  كرت  ار  زامن  الثم  دنـشاب  هتـشادن  یکاب  هریبک  هحفـص 719 ] ناهانگ [  تیـصعم و  هب  باکترا  زا 
ءازهتسا زج  هبوت  لاح  رد  تیصعم  هک  تسا  مولعم  دنوش و  یم  تیـصعم  بکترم  هبوت  لاح  رد  تقیقح  رد  دنوشب  بکترم  یـصاعم 

يرهاظ لمع  نآ  زا  هجیتن  هدوب و  یعطق  تیـصعم  رب  دیدش  باقع  هدشن و  ققحم  هبوت  اعطق  تسین و  رتشیب  زیچ  يدنوادخ  هاگرد  هب 
هیرگ و دنزرو و  یم  لاغتشا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يرادءازع  هب  هک  یـصاخشا  سپ  نیبملا .) نارـسخلا  وه  کلذ   ) درب دنهاوخن 

زیهرپ الماک  ناهانگ  هب  باکترا  یـصاعم و  زا  دـیاب  دـننک  یم  مامتها  شرهطم  دـقرم  تراـیز  هب  دـننک و  یم  ترـضح  نآ  رب  يراز 
هتفرگ و رارق  وفع  دروم  هتـشاد و  ار  یهلا  تمحر  هب  ندش  لصاو  دـیما  ات  دـندرگن  روجف  قسف و  هریبک و  یـصاعم  نوماریپ  هتـشاد و 
هب ءارغا  دش  نایب  احورشم  هک  ار  هچنآ  مدرم  هب  ندینامهف  اب  رجأ  باوث و  لقن  رد  سپ  .دنشاب  يدنوادخ  هعـساو ي  تمحر  لومـشم 

« يوأملا هنج   » رد هک  ار  یباوج  لاوئـس و  نیع  اجنیا  رد  .دوب و  دـهاوخن  نیب  رد  یتراسج  تأرج و  زگره  هدوبن و  راـک  رد  تیـصعم 
هحفص 720] .ددرگ [  نشور  الماک  بلطم  ات  دوش  لقن  انیع  ما  هداد  شراگن  نآ  رب  تاقیلعت  رد  هچنآ  مروایب و  هدش  جرد 

نآ باوج  ءاطغلا و  فشاک  داتسا  خیش  زا  یلاؤس  لقن 

و [ 495  ] بیطخلا مظاک  خیشلا  هلیـضف  نم  هللا  همحر  ءاطغلا  فشاک  مامالل  درو  لاؤس  هعیـشلل ) ءارغا  ع )  ) نیـسحلا یلع  ءاکبلا  له  )
لتاـقملا نم  هلحم  یف  روکذـم  وه  اـمک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  یلع  ءاـکبلا  باوـث  یف  هدراوـلا  راـبخالل  بیطخلا  هئارق  یف  لـه  وـه :

هللا مسب  باوجلا : اهتئارق ؟ همرح  بجوی  هعیشلل  ءارغا  هینیسحلا 
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کبحی کیلاوی و  هللا  یف  کل  خأ  نع  هللا  كازج  .دـیجم  دـیمح  هنا  تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هتایحت و  هللا و  مالـس  میحرلا  نمحرلا 
كایؤرب يرصب  عتمتی  الف  کنیب  نیب و  هیساقلا  فورظلا  فورـصلا و  لوجت  نا  مل  الا  دشا  ینملؤی  لب و  ینفـسؤی  .یلاعت و  هللا  هجول 
.نیقتملل هبقاعلا  هئاضقب و  ءاضرلا  نم  صیحم  امک ال  هردـق  هللا و  ءاضق  نم  صیحم  ال  هحفص 721 ] نکل [  .کثیدحب و  یعمس  و ال 

همظعلا دـجملا و  هنکل و هللا  همیظع و  تناک  نا  یهف و  هترایز  وا  هیلع  هللا  مالـس  نیـسحلا  یلع  ءاـکبلا  باوث  یف  هدراولا  راـبخالا  اـما 
رصعلا اذه  یف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هیزرل  نیرکاذلا  ربانملا و  ءابطخ  یلع  مزاللا  نکل  .کلذ و  نم  رثکا  قحتـسی  کلذ و  نم  مظعأ 

هسفن لذب  لتق و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نا  اومهفی  نأ  رئابکلاب  اورهاجت  یصاعملا و  یلع  سانلا  أرجت  نیدلا و  هقالع  هیف  تفعض  يذلا 
دیزی و نم  هتئاربک  يرب ء  هنم  مالسلا  هیلع  نیسحلاف  یصاعملاب  رهاجتی  مالـسالا و  ماکحاب  مزتلی  نمف ال  نیدلا ، رئاعـشب  لمعلا  لجال 

یف کلذ  اورـشن  بابلالا و  يوذ  باتکلا و  نم  ریثک  هبنت  دـق  و  ءارغالا ، مظعأ  اهیفف  طقف  باوثلا  راـبخأ  رکذ  اـمأ  .دـیزی و  باحـصأ 
هیانج انلامعأ  رثکا  نا  اقح  و  نیـسحلا » یلع  انتیانج   » ناونعلا لعج  ینعملا و  اذـه  یف  اعـساو  ـالاقم  بتک  مهـضعب  نا  یتح  فحـصلا 

فـشاک لآ  نیـسحلا  دمحم  ءاعدب : حلاص  لمع  لکل  هللا  مکقف  اذه و  نم  رثکا  نایبلل  لاجم  مالـسلا و ال  هیلع  نیـسحلا  یلع  یمظع 
هحفص 722] زیربت [  - 1 209 ط -  - يوأملا ص 210 هنج  هب  دوش  عوجر  ءاطغلا 

قیقحت رب  لمتشم  یقیلعت 

شراگن هقیلعت ي  باوج  لاوئس و  نیا  رب  بناج  نیا  هچنآ  و 
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؟ تسا تیـصعم  رب  ءارغا  ترـضح  نآ  ترایز  هب  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  رب  ءاـکب  باوث  لـقن  اـیآ  هک  ار  روبزم  عوضوم  هداد و 
شعفن ات  مروایب  درک  نایب  ار  یملع  بلاطم  فیرش  عیـسو  نابز  نآ  اب  ناوت  یم  رتهب  هک  یبرع  ظافلا  اب  انیع  اجنیا  رد  ما  هدرک  قیقحت 
بیقنتلا لـیلحتلاب و  قئاـقحلا  يرحتی  نم  بیبـللا و  نطفا  یلع  یفخ  ریغ  .ددرگ  ناـغمرا  نیرتـهب  قئاـقح  ناـبلاط  رب  هتـشگ و  یمومع 

هآر يذلا  حالصلا  تقولا و  هحلصم  یلا  رظنلاب  وه  امنا  هرس  سدق  میظعلا  لحارلا  مامالا  انخیش  نع  باوجلا  اذه  رودص  نا  حیحصلا 
.همیظعلا و تاقبوملا  هریبکلا و  یصاعملل  نیبکترملا  ماوعلا  نم  هرصاقلا  ماهفالا  ضعب  یلا  هبسنلاب  سیعتلا  رـصعلا  اذه  یف  هراهظا  یف 
وا هیلع  هللا  مالـس  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  باوث  یف  هدراولا  رابخالا  اـما   » لاـق ثیح  همـالک  لوا  یف  هیلا  راـشأ  اـم  وهف  رمـالا  هقیقح  اـما 
لب هدراولا  رابخالا  ناـف  کـلذ .» نم  رثکا  قحتـسی  کـلذ و  نم  مظعأ  همظعلا  دـجملا و  هللاو  هنکلو  همیظع  تناـک  نا  یهف و  هتراـیز 
نم بهذملا  هرورـض  یلا  افاضم  فینملا  هدقرم  فیرـشلا و  هربق  هرایز  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  باوث  یف  ینعم  هرتاوتملا 

وفعلاب نولئاق  انباحصا  ناف  .هعافـشلاک  هبابـس  هل و ال  نیرکنملا  هلزتعملل  افالخ  هتوبثب  هبطاق  هیمامالا  لوقی  يذلا  یهلالا  وفعلا  بابـسأ 
ریغ نم  تام  اهیلع و  یصاعلا  رـصا  نا  هریبکلا و  یـصاعملا  نع  هبوت  ریغ  نم  اوتام  نیذلا  نیبنذملا  ضعب  هحفص 723 ] نع [  یهلالا 

.مهتایرورض نم  هعافشلاب  لوقلا  نا  امک  .مهیلع  هنم  هدابعل و  همحر  یلاعت و  هللا  نم  الضفت  هبوت -

سکعلاب تسا و  رفاک  كرشم  ره  یهلا و  وفع 

مهریغ یلحلا و  همالعلا  یسوطلا و  ققحملا  یسربطلا و  خیشلا  یسوطلا و  خیشلا  دیفملا و  خیشلا  داقتعالا  اذهب  حرص  امک 
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هنم هعوقو  نم  القن  القع و  عناـم  ـال  هبوت  ریغ  نم  بنذـلا  نع  وفعلا  ناـف  .مهیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  مهنع  رخأـت  وا  مهیلع  مدـقت  نمم 
.دیری ام  مکحی  ءاشی و  ام  لعفی  لب  هتاملکل  لدبم  همکحل و ال  دار  الذا  [ 496  ] نیرفاکلا نیکرشملا و  ریغ  هدابع  نم  ءاشی  نمل  یلاعت 

( ءاشی نمل  کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرشی  نا  رفغی  هللا ال  نا  : ) یلاعت هللا  لاق  ثیح  حیصحلا  داقتعالا  اذهب  میرکلا  نآرقلا  قطن  دق  و 
امنا كرشلا  هنارفغ  مدع  نا  کلذ  نم  ملعیف  هنود ، ام  رفغی  هنا  تبثا  كرـشلا و  رفغی  نا  یلاعت  هللا  یفن  دق  و  هحفص 724 ] [ . ] 497]
لثم كرشلا  نود  ام  راص  دقف  هبوتلا  عم  الا  رفغی  اضیا ال  هنود  ام  ناک  نا  هنال  هبوتلا  عم  هنارفغ  یلع  عامجالا  مایقل  هبوتلا  مدع  عم  وه 

هفزاجم و ال حیحـص و ال  ساسا  یلع  هینتبم  حلاصملل و  دعبات  هماکحاک  یلاعت  هلاعفا  ناک  امل  .تابثالا و  یفنلل و  ینعم  الف  كرـشلا 
وا هللا  یبن  هعافـش  نوکی  دـق  وه  .صـصخمل و  نوکی  نا  دـبال و  ضعب  نود  ضعبب  هتمحر  هوفع و  صیـصختف  یلاـعت  هلعف  یف  ثبع 

هیلع نیسحلا  یلع  ءاکبلاک  هنـسحلا  لاعفالا  نم  لعف  رودص  ببـسب  نوکی  دق  .هنـسح و  هیناسفن  هکلم  ببـسب  نوکی  دق  یبن و  یـصو 
لوقعلا و رحبی  ام  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نع  رهطملا  هربق  هرایز  هیلع و  ءاکبلا  باوث  یف  درو  دق  .فیرـشلا و  هربق  هرایز  مالـسلا و 

یلاعت هللا  ناوضر  همامالا  هعیـشلا  بهذـم  تایرورـض  نم  فیرـشلا  هربقل  هرایزلا  هیلع و  ءاـکبلا  یف  باوثلاـب  داـقتعالا  راـص  کلذـل 
ببسب هبوت  ریغ  نم  یهلالا  وفعلا  زاوج  نم  هیمامالا  هیلا  بهذ  ام  یلع  لدی  و.مهیلع 
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نایبلا و عمجم  نایبتلا و  هحورش و  دیرجتلاک و  هینآرقلا  ریـسافتلا  هیمالکلا و  بتکلا  یف  هروکذملا  هیلقنلا  هیلقعلا و  هلدالا  هبابـسأ  نم 
هلوق ینعا  نارفغلا  وفعلا و  هیآب  هصـصخم  اهلک  دیعولا  بیذعتلا و  هذخاؤملا و  یلع  هلادـلا  هفیرـشلا  تایالا  و  هحفص 725 ] .اهریغ [ 

ثیداحالا نم  درو  امب  هبوتلا و  تایآب  هتـصصخم  اـهنا  اـک  ءاـشی ) نمل  کـلذ  نود  اـم  رفغی  هب و  كرـشی  نارفغی  ـال  هللا  نا  : ) یلاـعت
ملعی نا  یغبنی  يذلا  بجاولا  نم  نکلو  .رهطملا  هربق  هرایز  مالسلا و  هیلع  نیـسحلا  مولظملا  اندیـس  یلع  ءاکبلا  صوصخ  یف  هریثکلا 
وفعلا قلطم  یف  هلزتعملا  همعز  ام  ریظن  ءاطـسبلا  ضعب  همعزی  مهوتی و  دق  امک  هیـصعملا  یلع  هعیـشلل  ءارغا  ءاکبلا  رابخا  یف  سیل  هنا 

لوصحلا مولعم  ریغ  رما  یلع  اقلعم  ناک  اذا  اما  نارفغلا و  وفعلا و  یلع  ناسنالا  عطق  اذا  لصحی  امنا  ءارغالا  ناف  هبوت ، ریغ  نم  یهلـالا 
هنا [ 498  ] انل ملع  و ال  ءاشی » نمل  : » هفیرـشلا هیالا  یف  امک  ههیهلالا  هئیـشملا  یلع  قلعم  هبابـسأ  نم  ببـسب  نارفغلا  و  اعطق ، ءارغا  ـالف 
یلع یـصاعلل  لصاح  عطقلاـف  بنذـلا  یف  اـما  هنع و  وفعلا  هللاءاـشی  نمم  هنوک  یف  کـشلل  وفعلا  مدـع  لـمتحیف  ـال ؟ ما  کـلذ  ءاـشی 
لثمب .اهیلع و  ءارغالا  مدع  هیصعملا و  نع  هحفص 726 ] عادترالا [  یف  یفکی  اذه  اکوکشم و  قاقحتسالا  سیل  باقعلا و  قاقحتـسا 

عم هیصعملا  قلطم  یلا  هبسنلاب  لکـشی  لب  رئابکلا  نع  بانتجالا  ضرف  یف  رئاغـصلا  نع  وفعلا  یلع  لد  ام  یلع  لکـشی  لاکـشالا  اذه 
نانئمطالا ملعلا و ال  لـصحی  ـال  رئاـبکلا و  نع  باـنتجالا  یلع  قلعم  رئاغـصلا  نع  وفعلا  ناـب  نالاکـشالا  عفتری  نکلو  .هبوتلا  عیرـشت 

نوکی یتح  الصا  هریبک  بکتری  هناب ال  دحال 
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قیفوتلا هل  لصحی  هنا  اهباکترا  نیح  هیـصعملل  بکترملا  نم  قوثو  ـالف  هبوتلا  یف  اـما  .رئاغـصلا و  باـکترا  نیح  باـقعلا  نم  اـنومأم 
یف هبوتلا  لوبقل  هل  عطق  قیفوتلا ال  ضرف  یلع  باکترالا و  نیح  اـبقعلا  نم  هل  نمؤم  ـال  هعم  هبوتلا و  لـبق  تومی  نا  لـمتحی  هبوتلل و 

رابخالا مهلقن  رباـنملا و  یف  نیرکاذـلا  ءاـبطخلا و  هئارق  یف  نا  لوقن : میرکلا و  يراـقلا ء  اـهیأ  کـعم  فقن  اـنهف  .صوصخلاـب  هقح 
هعیـشلل ءارغا  سیل  رهطملا  هربق  هرایز  باوث  یف  هدراولا  رابخال  لـقن  یف  اذـک  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  یلع  ءاـکبلا  باوث  یف  هدراولا 

قلعمف هرایزلا  ءاکبلا و  هبابـسأ  نم  يذلا  یهلالا  وفعلا  اما  یعطق و  هیـصعملا  یلع  باقعلا  قاقحتـسا  نا  تفرع  ام  دـعب  هیـصعملا  یلع 
طئارـش عم  فلکملا  نع  اردص  نا  هرایزلا  ءاکبلا و  یلاعت  هلوبق  یلع  قلعم  لب  هیهلالا  هیـشملا  یلع  قلعم  لوصحلا  مولعمریغ  رمأ  یلع 
لصحی فیکف  ققحم  یعطق  باقعلا  قاقحتسا  قلعم و  باوثلا  لوصح  نا  نیبتف  عطقلا  یلع  اهلوصح  هحفص 727 ] ملعی [  لوبقلا و ال 

؟ ءارغالا

ربانم لها  ءابطخ و  هفیظو ي 

هانرکذ ام  مهف  هرایزلا  ءاکبلا و  باوث  یف  هدراولا  رابخالا  لقن  دـنع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  بئاصمل  نیرکاذـلا  ءاـبطخلل و  یغبنی  معن 
کلذل مهل و  ءارغالا  لصح  نا  نولوئسملا  مهف  الا  متالا و و  وحنلا  یلع  کلذ  مهمیهفت  ایناث و  ماوعلا  یلع  بلطملا  اذه  ماهفا  الوا و 

عقاو نایب  نود  نم  طقف  باوثلا  رابخا  رکذ  ینعی  ءارغالا » مظعأ  اهیفف  طقف  باوثلا  رابخا  رکذ  اما  و  : » هرـس سدق  داتـسالا  انخیـش  لاق 
.ذئنیح ءارغالا  مهل  لصحی  هناف  هانحرش  ام  یلع  هقح  وه  امک  مهیلع  هلیلحت  بلطملا و 

رگید یقیقحت  باوج 

نم مالسلا  هیلع  نیسحلا  یلع  ءاکبلا  نا  لوقنف : هیلا  هراشالا  یغبنی  لاکـشالا  نع  رخآ  اباوج  انه  نا  زیزعلا  يراقلا ء  یلع  یفخی  مث ال 
مالـسلا هیلع  نیـسحلا  یلع  ءاکبلا  یـصاعملا و  نع  همادـنلا  هیلا و  هبانالا  یلاعت و  هللا  یلا  عوجرلا  نع  هرابع  هبوتلا  ناف  هبوتلا  قیداصم 

فیکف هیهاون  هرماوأ و  یف  یلاعت  هللا  یلع  نایـصعلا  مدـع  یـصاعملا و  نع  عادـترالاب  لـصحی  وه  هتطاـسوب و  یلاـعت  هللا  یلا  عوجر 
یلع یکبی  یـصاعملا و  بکترا  نمف  هیلع  یکبی  هـنا  لاـحلا  تاـقبوملا و  یـصاعملا و  مالـسلا  هـیلع  نیـسحلا  یلع  یکاـبلا  بـکتری 
نیح یصاعملاب  لغتشی  یلاعت و  هللا  یلع  هیـصعملا  یلع  هنیح  یف  هلاغتـشا  عم  یلاعت  هللا  یلا  عجری  بوتی و  وهف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
اذه تاقبوملا و  مظعأ  نم  هلمع  ریصیف  ءازهتسا  رخـسمت و  هبوتلا  لاح  یف  هحفص 728 ] هیـصعملا [  باکترا  یف  نا  کش  هبوتلا و ال 
هللاو کلذ  نع  نولفاغ  تاولـصلا  مهکرتک  تاـقبوملا  یـصاعملا و  نوبکتری  نیذـلا  نیرئازلا  نیکاـبلا و  رثکا  .نیبملا و  نارـسخلا  وه 

هحفص .باهولا [  تنا  کنا  همحر  کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال  يوسلا  طارصلا  یلا  يداهلا 
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[729

درک يوریپ  دیاب  دیفم  خیش  هیور  زا 

هراشا

خیاشم زا  عئاقو  لقن  هب  يدنس  رگا  ( ) تسنآ خیراوت  لقن  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  و  هر )  ) دیفم خیـش  هیور ي   ) 18 س -: - 378 ص -:
نیفلؤم رب  تفرگ و  تربع  سرد  دیاب  رگید  ناگرزب  و  هر )  ) دیفم خیش  هیور ي  نیا  زا  و  دننک ) یمن  لقن  ( ) دنـشاب هتـشادن  ناشدوخ 

همئا ي راصعا  هب  کیدزن  هر )  ) دیفم خیـش  رـصع  هک  نیا  اب  دنیامن  يوریپ  ناگرزب  نآ  لاثما  زا  هک  تسا  مزال  هعیـش  هژیوب  نیملـسم 
ملع یـضترم  دیـس  دـننام  ینید  گرزب  تیـصخش  نآ  لاثما  راوگرزب و  نآ  هب  شدنـس  اـب  هک  يربخ  زاـب  هدوب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 

هب دسر  اجک  دـندرک  یمن  لقن  ار  یخیرات  عوضوم  کی  تشگ  یمن  ناشدامتعا  دروم  هدیـسرن و  هر )  ) یـسوط خیـش  و  هر )  ) يدـهلا
يداقتعا عوضوم  دامتعا  دروم  دنـس  اب  یتیاور  كردم و  نودب  هک  نیبم  عرـش  ماکحا  نید و  لوصا  تاعورف  يداقتعا و  تاعوضوم 

زین ناراوگرزب  نآ  نارود  ندش  يرپس  زا  دعب  .دندومن و  یمن  دوخ  ياهباتک  قاروا  تبث  هدرکن و  اعدا  زگره  ار  یماکحا  تاعروف  و 
لقن ناشیا  تالاح  و  هحفـص 730 ] ناگتـشذگ [  لاوحا  زا  یخیرات و  عوضوم  ناشدوخ  تافلؤم  فیناصت و  رد  هچنآ  مالعا  ياملع 

نآ رب  هدوب  مه  یفیعـض  باتک  زا  هچرگ  دـنداد  یم  ناـشن  هداد و  هئارا  هربتعم  بتک  زا  ار  ناـشدوخ  تاـیلقن  رداـصم  دـنا  هدومن  یم 
یمامت شتافیلأت  رد  هک  هر )  ) ینسح سوواط  نبا  یلع  نیدلا  یضر  دیس  لجا  دیس  دننام  دندرک  یم  حیرـصت  لقن  كردم  ردصم و 

اعدم نیا  راوگرزب  نآ  تافیلأت  رب  رظان  رب  هچنانچ  تسا  هداد  ناشن  دـشاب  هدوب  مه  هفیعـض  بتک  زا  هچرگ  ار  دوخ  تایلقن  كرادـم 
هنافسأتم ءافلخلا ) خیرات  یف  ءافطصالا   ) مان هب  هدومرف  فیلأت  ءافلخ  خیرات  رد  یباتک  تسا و  نشور 
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ار یخیرات  قئاقح  مولعم  رارق  زا  دراد و  رایسب  یخیرات  شزرا  اعطق  دمآ  یم  تسد  هب  رگا  میا و  هتفاین  عالطا  نآ  هخسن ي  هب  لاح  ات 
هدـش هتـشاذگ  تایلقن  رب  شـساسا  هک  یباتک  ره  رد  سپ  تسنآ ، راشتنا  مدـع  ثعاب  بلطم  نیا  دـیاش  تسا و  هدروآ  ملق  هب  نآ  رد 

نآ زا  هدرک  لقن  هک  ار  هچنآ  رطـس  هحفـص و  رکذ  اب  هکلب  دـهدب و  ناشن  ار  شدوخ  تایلقن  كرادـم  رداصم و  ردـق  ره  نآ  فلؤم 
.دوب دهاوخ  باتک  نآ  رب  رابتعا  دامتعا و  ثعاب  دشاب  هداد  شراگن  باتک 

نآ در  فیلأت و  بابرا  زا  یضعب  ياهشزغل  زا 

بحاص ینابایخ  يزیربت  ظعاو  یلع  یلوم  جاح  ياقآ  لیلج  هقث ي  ثدحم  همالع ي  موحرم  زین  ام  رصع  نیثدحم  خیاشم  نایم  رد  و 
لقن میقـس  حیحـص و  يوق و  فیعـض و  زا  هچره  دراد  شتافیلأت  رد  یبوخ  رایـسب  هیور ي  یلاـعت  هللا  همحر  ماـیالا  عئاـقو  تادـلجم 

اهباتک و هر )  ) يراوزبس ظعاو  لیعامسا  الم  موحرم  لثم  نیفلؤم  زا  یضعب  دننام  تسا و  هداد  ناشن  ار  دوخ  لقن  دنس  ردصم و  هدرک 
تـسا بجعت  دزاس  دراو  هعیـش  ملاع  هب  ار  تناها  هدـش و  گنن  راع و  بابـسا  هک  هدرکن  رپ  كردـم  یب  ياهفرح  اب  ار  دوخ  تافیلأت 
خیرات هب  عجار  لقن  هک  اصوصخ  .دراد  لصا  یب  ياهفرح  زین  هحـضاو  هروهـشم و  خیراوت  رد  یتح  يراوزبس  هحفص 731 ] موحرم [ 

دیاب دـنک  نایب  ار  لبق  لاس  رازه  کی  یخیرات  عوضوم  دـهاوخ  یم  هک  یفلؤم  الاح  دـشاب  لبق  اـبیرقت  لاـس  دـصراهچ  رازه و  کـی 
عوضوم نالف  هک  دیامن  نایب  ای  دوب  دهاوخن  دامتعا  دروم  هتشادن و  شزرا  يزیشپ  ردقب  الا  دهد و  ناشن  دیامن و  نایب  ار  لقن  كردم 

تاطابنتسا و زا  ما  هداد  شراگن  هک  ار  یخیرات 
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تاداهتجا و دنکن  حیرصت  رما  نیا  هب  رگا  دنشاب و  هدرک  نآ  رب  حیرـصت  نیخرؤم  زا  هک  نیا  هن  دشاب  یم  فلؤم  نآ  دوخ  تاداهتجا 
نادناخ  ) شباتک تامدقم  رد  هک  لابقا  سابع  داتـسا  دننام  تسا  هدـیزرو  تنایخ  هدرک و  خـیرات  ءزج  ار  دوخ  یخیرات  ياهطابنتـسا 

هتفگ هچنآ  زا  .درادـن و  یخیراـت  شزرا  هنوگچیه  هک  هدومن  خـیرات  ءزج  ار  دوخ  تایـسدح  هدرک و  یلمع  ار  بلطم  نیا  یتـخبون )
هب تشاد  هجیدخ  اب  جاودزا  زا  سپ  هک  یلام  نکمت  اب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دیوگ : یـسک  رگا  دوش  یم  مولعم  دش 

و [ ( 499  ] دزادرپب ار  شا  هنیزه  دزاس و  مهارف  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  طخ  نتخومآ  داوس و  لیـصحت  لئاسو  تسناوت  یم  یناسآ 
همه نیا  .لیلد  نودب  دـشاب  یم  یئاعدا  درادـن و  شزرا  یئوم  رـس  دـهدن  شراگن  هحفـص 732 ] ار [  دوخ  ياعدا  نیا  كردم  ادـبا 

تادلجم هب  هدرک و  فیلأت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  خیرات  رد  مالـسا  زا  جراخ  صاخـشا  ینـس و  هعیـش و  ياملع  زا  اهباتک 
هب تسا  مالک  نآ  هدـنیوگ ي  داهتجا  مهف و  يور  زا  رگا  بلطم  نیا  هوـالع  دـنا و  هدرکن  هراـشا  یبلطم  وچمه  هب  ادـبا  دـنا  هتخادرپ 

دعاوق اب  بلطم  نآ  اریز  تسا  هتفر  اطخ  هب  دوخ  داهتجا  رد  درادن و  لوبق  ار  نآ  هعیـش  زا  یـسک  زگره  دوش و  یم  راذـگاو  شدوخ 
ملع درادـن  داوس  ریثکت  طـخ و  ملع و  لیـصحت  هب  جاـیتحا  تقو  چـیه  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوچ  تسا  لـطاب  هیماـما  هعیـش ي  بهذـم 

یمامت رد  ع )  ) ماما تسادخ و  بناج  زا  ینعی  تسا  یندل  ملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  ذوخأم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هللا یلص  ربمغیپ  لثم  دوخ  يونعم  تالامک  فاصوا و 
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ار نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  توبن  بصنم  رد  رگم  درادن  یقرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  ادبا  تسا  هلآ  هیلع و 
یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف : اذل  هتفای و  همتاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تیمتاخ  اب  توبن  نوچ  درادن 

رودـصلا یعطق  رتاوتم  ثیدـح  نآ  رد  ار  نآ  طقف  تشاد  مه  توبن  بصنم  دوب و  ع )  ) یـسوم یـصو  نوراه  .يدـعب  یبن  ـال  هنا  ـالا 
هچنانچ تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لـثم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فاـصوا  یماـمت  رد  توبن  زا  ریغب  هدومرف و  ءانثتـسا 

لیصحت یسک  زا  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدرکن  طخ  تباتک و  ملع و  لیصحت  هدناوخن و  سرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
هللا یلـص  ربمغیپ  لثم  ع )  ) ماما دزادرپب  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  لام  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  شا  هنیزه  ات  هدرکن  طـخ  ملع و 
دنک یم  ماما  ادـعب  دـنوادخ  ار  وا  دوش و  یم  هداد  تماـما  ملع و  ادـعب  وا  هب  هک  نیا  هن  تسا  هحفـص 733 ] ماما [  لوا  زا  هلآ  هیلع و 
ینا لاق  هدومرف : ع )  ) یسیع قح  رد  دنوادخ  .تسا  ماما  ربمغیپ و  شدلوت  لوا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ام  مرکا  ربمغیپ  هچنانچ 

لقع و لامک  رد  دـهم  رد  ع )  ) یـسیع مالک  تالاقملا : لئاوا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  شیامرف  هب  .ایبن  ینلعج  باتکلا و  یناـتآ  هللادـبع 
ینا لاق  یلاعت : دنوادخ  لوق  رد  نآرق  رهاظ  دوب و  هدش  لصاح  وا  يارب  هک  دوب  یتوبن  دوب  وا  زا  یبجاو  ءادا  زا  دـعب  فیلکت و  توبث 

یمامت بهذم  نیا  دراد و  تلالد  نآ  رب  خلا  ....هللادبع 
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رد فلاخم  ثیدح و  باحصا  زا  يریثک  هلزتعم و  زا  یتارفن  دنلئاق  بهذم  نآ  رب  تسا و  یماما  ریغ  هعیـش  زا  یتعامج  تماما و  لها 
يانعم هب  ار  هفیرش  هیآ ي  دافم  .زیربت و  تالاقملا ص 105 ط 2  لئاوا  تسا - هلزتعم  زا  یئاه  هقرف  هیدیز و  زا  یضعب  جراوخ و  نآ 

هدرک ربمغیپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  میادـخ و  هدـنب ي  نم  تفگ : یـسیع  : دـیامرف یم  ادـخ  هک  درک  میهاوخ  لمح  مه  نآ  یقیقح 
ارم داد و  دهاوخ  باتک  نم  هب  هدـنیآ  رابتعا  هب  هک  دـشاب  يزاجم  ینعم  هن  تسا  شدوخ  یقیقح  ینعم  رد  یـضام  تالمج  هک  تسا 
یم هنیرق  يزاجم  ینعم  اریز  تسین  تسرد  یملع  نیزاوم  اب  ناشفرح  دـنیوگ و  یم  اـهبآم  ینـس  اهینـس و  هچناـنچ  درک  دـهاوخ  یبن 

هک عقوم  نآ  رد  ع )  ) یـسیع سپ  مینک  لمح  يزاجم  ینعم  هب  ار  ظفل  میناوت  یمن  دشابن  یقیقح  ینعم  زا  هفراص  هنیرق ي  ات  دـهاوخ 
ع)  ) یسیع مالک  هک  دومرف : هر )  ) دیفم خیـش  هک  تسا  نیا  دوب  هدش  هحفـص 734 ] هداد [  باتک  وا  هب  دوب و  ربمغیپ  دوب  هراوهگ  رد 

نیا هچناـنچ  تسا  یملع  دـعاوق  قباـطم  هک  تسا  یمـالک  دوب - لـصاح  شیارب  توبن  فیلکت و  توـبث  لـقع و  لاـمک  رد  دـهم  رد 
مالسا رد  يرورـض  .ما و  هدرک  نایب  احورـشم   74  - ص 96 ع )  ) ماما ملع  باـتک  رد  يوأـملاهنج و  باـتک  تاـقیلعت  رد  ار  عوضوم 

تالامک توبن و  ملع  ياراد  لوا  زا  اعطق  سپ  تسا  ع )  ) یسیع زا  لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنا  متاخ  هللا  لوسر  هک  تسا 
لثم تالامک  فاصوا و  یمامت  رد  زین  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تسین و  یلیصحت  وا  ملع  هدوب و  تیمتاخ  تلاسر و  فاصوا  و 
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مالـسلااهیلع هجیدـخ  لاـم  زا  نآ  هنیزه ي  اـت  تشادـن  طـخ  ملع و  لیـصحت  هب  یجاـیتحا  تسا و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
تجح نآ  عورف  نید و  لوصا  هب  تبسن  نآرق  رهاوظ  تسنآ و  تاعورف  نید و  لوصا  زا  بلط  منیا  هک  دوشن  مهوت  .دوش و  تخادرپ 

رهاظ هب  کسمت  هیماـما  روطچ  سپ  درادـن  تیجح  لوصا  عورف  نید و  لوصا  رد  نظ  دوش و  یم  لـصاح  نظ  رهاوظ  زا  نوچ  تسین 
میرک نآرق  روآ  نظ  رهاظ  درجم  هب  ثحب  دروم  بلطم  نیا  رد  هیماما  کسمت  اریز  .دـننک  یم  خـلا  ....هللادـبع  ینا  لاق  دـیجم : نآرق 

زا هدیسر و  صن  هبترم ي  هب  نآرق  رهاظ  هیعطق  نئارق  هلدا و  رئاس  همیمـض ي  اب  هک  نیا  تهج  هب  دوش  دراو  مهوتم  لاکـشا  ات  تسین 
اهنآ هظحالم ي  اب  دنراد  قفاوت  هیماما  بهذم  ترورض  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  تیب  لها  ثیداحا  نآرق و  اریز  ددرگ  یم  تامکحم 

مالـسلا و مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  هک  تسنآ  هدربماـن  هفیرـش  هـیآ ي  داـفم  هحفـص 735 ] هک [  تسا  لـصاح  عـطق  فـلکم  يارب 
مهوتم لاکـشا  هک  تسا  نظ  باب  زا  هن  تسا  یعطق  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  زا  هچنآ  سپ  دراد  تلـالد  نآ  رب  زین  بهذـم  ترورض 

متاخ اعطق  سپ  میداد  يو  یگ  هچب  ماـیا  رد  ار  توبن  ییحی  هب  اـم  ینعی  اـیبص - مکحلا  هاـنیتآ  و  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .دوش و  دراو 
تسا هدوب  اراد  يرهاظ  یگ  هچب  توابص و  لاح  زا  ار  تلاسر  تمکح  ملع و  توبن و  هرورضلاب  تسا  ع )  ) ییحی زا  لضفا  هک  ءایبنا 

طخ نتفرگ  میلعت  هب  یجایتحا  سپ  دنرادن  یقرف  اریز  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لثم  زین  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  و 
ربمغیپ هوالع  تسا و  هتشادن  ملع  لیصحت  و 
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حور نآ  دراد و  ءایبنا  هب  صاصتخا  نآرق  صن  هب  هک  تسا  سدـقلا  حور  زا  ترابع  هک  تسا  مجنپ  حور  ياراد  مالـسلا  هیلع  ماـما  و 
تسا سدقلا  حور  ياراد  هک  یلماک  ناسنا  تسوا و  لثم  زین  ع )  ) ماما دشاب و  یم  اراد  لوا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار 

قح ع )  ) ماما ربمغیپ و  هب  یـسک  رگا  .دزومایب و  طخ  دـنک و  ملع  لیـصحت  وا  زا  ات  تسین  يداع  صاخـشا  تیبرت  میلعت و  هب  جاـتحم 
تسا و یلیـصحت  ماما  ملع  هک  تسا  نیا  ضرف  تروص  نیا  رد  نوچ  دشاب  هتـشاد  اهنآ  رب  يرترب  قوفت و  دیاب  وا  دشاب  هتـشاد  میلعت 

حیجرت اریز  دنا  مدرم  یمامت  زا  لضفا  دنراد و  همه  رب  يرترب  ع )  ) ماما ربمغیپ و  هک  نآ  لاح  تسین و  هللا  بناج  نم  یندـل و  شملع 
.تسا لاحم  القع  نآ  دـیآ و  یم  مزال  حـجار  رب  حوجرم  حـیجرت  یلوا  تروص  رد  تسا و  لقع  قفاوم  هک  تسا  حوجرم  رب  حـجار 

: هدومرف یم  ارارک  هحفص 736 ] مالـسلاامهیلع [  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  تیلوفط  لاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ینعم رب  لمح  هدـعاق  بسح  رب  هدوب و  تجح  نآ  ظافلا  رهاوظ  تسا و  تاملـسم  زا  ثیدـح  نیا  ادـعقوا و  اماق  ناماما  ناذـه  يانبا 

تماما و فاصوا  یمامت  دـیاب  دـشاب  هدوب  ماـما  هک  یـسک  دـنا و  هدوب  ماـما  لاـح  نآ  رد  راوگرزب  ود  نآ  سپ  درک  میهاوخ  یقیقح 
دوـش و یم  لامعتــسا  یقیقح  ینعم  رد  أدـبم  هـب  سبلت  لاـح  رد  کـشالب  تاقتــشم  دـشاب و  هتــشاد  لاـح  نآ  رد  ار  نآ  تـالامک 

ایآ هک  تسا  فالتخا  دروم  ءاضقنا  لاح  رد  قافتالاب و  تسا  زاجم  هدنیآ  رد  شلامعتسا 
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دیاب هدرک  ماما  قالطا  مالسلاامهیلع  نینسح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  لاح  نآ  رد  سپ  زاجم ؟ ای  تسا  تقیقح 
لامعتـسا هنیرق  نودـب  نآ  رد  ظفل  تسا و  زاجم  اهنآ  هدـنیآ ي  رابتعا  هب  اریز  دـشاب  هدومرف  لامعتـسا  یقیقح  ینعم  رد  ار  ماما  ظـفل 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تایح  لاح  رد  مالسلاامهیلع  نینسح  سپ  درادن  ینعم  ثیدح  دروم  رد  مه  یضق  نم  رابتعا  دوش و  یمن 
هک هتفرگن  مزال  هدنیآ  رد  تماما  يارب  راوگرزب  ود  نآ  دوعق  مایق و  دنا و  هدوب  ماما  دـنا  هتـشاد  لاس  شـش  ای  جـنپ و  هک  ملـس  هلآ و 

قطان ماما  زا  دـعب  اـعطق  راوگرزب  ود  نآ  دوعق  ماـیق و  نوچ  دـشاب  هدـش  لامعتـسا  يزاـجم  ینعم  رد  ...ناـماما  ناذـه  ياـنبا  قـالطا :
هللا لوسر  لامعتـسا  نامز  رد  سپ  دـنا  تماص  ماما  راوگرزب  ود  نآ  ترـضح  نآ  دوجو  اب  دوب و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یمامت رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش : نایب  هک  هداق ي  هب  رظن  .اتقیقح  دـنا  هدوب  ماما  ار  هکراـبم  تاـملک  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یقرف ادبا  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لثم  توبن  بصنم  زا  ریغب  يرهاظ  ینطاب و  هحفص 737 ] تالامک [  فاصوا و 

رد هک  تالامک  یمامت  دـنک  یمن  قرف  ندوب  ریبک  ریغـص و  ماما  رد  هک  تسا  تاملـسم  زا  يرورـض و  هیماما  نایم  رد  اذـل  دـناردن و 
لثم ع )  ) ماـما ندوب  اراد  تفـص و  نآ  ندوب  یعقاو  تمـصع و  نآ و  تیلعف  ملع و  زا  تسا  وـحن  ره  هب  ع )  ) ماـما ندوـب  ریبـک  لاـح 

فاصوا رئاس  و  [ 500  ] ینیوکت یعیرشت و  تیالو  ماقم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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قرف هدوب و  ناسکی  هسدـقم  تاوذ  نآ  تلوهک  یناوج و  غولب و  لاح  و  ع )  ) ماما ربمغیپ و  تیلوفط  یگ و  هچب  لاح  رد  تـالامک  و 
دشاب هدوب  ع )  ) ماما نس  ربک  غولب و  لاح  رد  ای  دشاب  وا  تیلوفط  لاح  رد  هاوخ  رگید  ماما  قطان  ماما  دوجو  اب  هک  نیا  رگم  دنک  یمن 

زا دعب  دوش و  یمن  عمج  رـصع  کی  رد  قطان  ماما  ود  اذـل  تسا و  تماص  ماما  ع )  ) نسح ماما  تایح  نامز  رد  ع )  ) نیـسح ماما  لثم 
ماما هب  هجوتم  ع )  ) ماما رـضحم  هب  ردق  بش  رد  هکئالم  لوزن  ندوب و  ضیف  رد  هطـساو  دـننام  تماما  نوئـش  ضعب  قطان  ماما  تلحر 

ربک و رغـص و  لاـح  تماـما  تـالامک  هب  ندوب  اراد  ـالا  تسا و  هدـیدرگ  قطاـن  یلبق  ماـما  تلحر  زا  دـعب  هک  دوش  یم  تماـص  (ع )
راکنا لباق  ادـبا  هدوب و  هیماما  بهذـم  تایرورـض  زا  بلطم  نیا  هحفـص 738 ] دـنک و [  یمن  قرف  ع )  ) ماـما رد  تلوهک  تیلوفط و 
قافتا نآ  رب  هعیـش  مومع  دـنا و  هدـش  قطان  ماما  تیلوفط  لاح  رد  مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  راهطا  همئا ي  زا  رفن  دـنچ  اذـل  تسین و 

زا لبق  مدرک  ضرع  ع )  ) اضر ماما  هب  دیوگ : ییحی  نب  ناوفص  .تسا  هیرـشع  انثا  هیماما  بهذم  تایـساسا  تایرورـض و  زا  هتـشاد و 
دنوادخ هک  دیدومرف  یم  مدرک  یم  لاوئس  ع )  ) ماما زا  امـش  زا  دنک  يزور  امـش  هب  ار  ع )  ) داوج ماما  ینعی  رفعجوبا  دنوادخ  هک  نآ 

هب ار  زور  نآ  ادخ  هتخاس و  نشور  وا  دوجو  اب  ار  ام  ياهمـشچ  هدومرف و  ینازرا  امـش  هبار  وا  ادخ  الاح  داد و  دهاوخ  یمالغ  نم  هب 
دیشابن امش  ینعی  داتفا  قافتا  هیضق ي  هاگره  دهدن  ناشن  ام 
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دوب هداتـسیا  ع )  ) ماما ولج  رد  وا  و  ع )  ) رفعجوبا هب  دومرف  هراـشا  ع )  ) اـضر ماـما  تسیک ؟ ماـما  ینعی  میئاـمن ؟ عوجر  هک  هب  اـم  سپ 
نبا وه  هجحلاب و  یسیع  ماق  دق  کلذ  نم  هرـضی  ام  و  دومرف : تسا  هلاس  هس  نیا  نینـس » ثالث  نبا  اذه   » موشب وت  يادف  مدرک  ضرع 

زا رتمک  وا  درک و  توبن  هب  مایق  یسیع  دشاب  ماما  هک  دناسر  یمن  ررض  وا  هب  ندوب  لاس  هس  نس  رد  ینعی  [ 501  ] نینس ثالث  نم  لقا 
هب شکرابم  نس  ع )  ) داوج ماـما  هدومرف  تلحر  اـیند  زا  ترجه  ( 203  ) لاس رد  هک  ع )  ) اضر ماـما  هحفـص 739 ] .تشاد [  لاس  هس 

شیپ رد  ناسارخ  رد  دیوگ : دنک  یم  لقن  شردـپ  زا  یناریخ  .تسا  هدوب  ( 195  ) لاس رد  ترضح  نآ  دلوت  اریز  دوب  هدیـسرن  تشه 
هدومرف تلحر  ایند  زا  امش  ینعی  دوشب  دش  دهاوخ  هچنآ  هاگره  نم  ياقآ  يا  درک  ضرع  یصخش  مدوب  هداتسیا  ع )  ) اضر ماما  يور 
کچوک ار  ع )  ) رفعجوبا نس  ایوگ  هدننک  لاوئس  صخـش  ع )  ) رفعجوبا مدنزرف  هب  دومرف : مینک  عوجر  صخـش  مادک  هب  سپ  دیـشاب 

هیف يذـلا  نسلا  نم  رغـصأ  یف  هأدـتبم  هعیرـش  بحاص  ایبن  الوسر  میرم  نب  یـسیع  ثعب  هللا  نا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  درمش 
يو نس  دوب و  تعیرـش  بحاص  وا  تخیگنارب و  توبن  تلاـسر و  هب  ار  یـسیع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لـصاح  [ 502 ( ] ع  ) رفعجوبا

.تسا نس  نآ  رد  ع )  ) رفعجوبا هک  ینس  زا  دوب  رتکچوک 

تسادخ زا  تیب  لها  ملع  هک  نیا  داوج و  ماما  قح  رد  نومأم  تانایب 

اهیـسابع دیامن و  جـیوزت  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  هب  ار  لضفلا  ما  دوخ  رتخد  تساوخ  یـسابع  دیـشرلا  نومأم  هک  یعقوم  و 
: تفگ اهنآ  باوج  رد  نومأم  تسا  کچوک  شنس  يو  هک  دندرک  ضارتعا 
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هنس رغص  عم  هحفص 740 ] لضفلا [  ملعلا و  یف  لضفلا  لها  هفاک  یلع  هزیربتل  هترتخا  دق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  اما  و 
کقار نا  یتفلا و  اذـه  نا  اولاقف : هیف  تیأر  ام  يأرلا  نا  اوملعیف  هنم  هتفرع  دـق  ام  سانلل  رهظی  نأ  وجرأ  انأ  کلذـب و  هیف  هبوجعالا  و 
مکحی و  مهل : لاقف  .کلذ  دـعب  هارت  ام  عنـصا  مث  نیدـلا  یف  هقفتی  بدأتیل و  هلهماف  هقف  هل و ال  هفرعم  یبص ال  هناـف  [ 503  ] هیده هنم 

نع بدالا  نیدلا و  ملع  یف  ءاینغا  هؤابآ  لزی  مل  هماهلا  هداوم و  هللا و  نم  مهملع  تیب  لها  نم  اذه  نا  مکنم و  یتفلا  اذهب  فرعا  ینا 
نآ لیـصفت  نایرج  زا  دـعب  ...هلاح  نم  تفـصو  ام  هب  مکل  نیبتی  امب  رفعجابا  اونحتماف  متئـش  ناـف  لاـمکلا  دـح  نع  هصقاـنلا  اـیاعرلا 

اوصخ تیبلا  اذه  لها  نا  مکحی  و  دیوگ : هدرک  سابعلا  ینب  سلجم و  لها  هب  ور  نومأم  مالسلا  هیلع  ماما  ملع  ندش  رهاظ  سلجم و 
حتتفا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  متملع  اـما  لاـمکلا  نم  مهعنمی  ـال  مهیف  نسلا  رغـص  نا  لـضفلا و  نم  نورت  اـمب  قـلخلا  نم 

یف ادحا  عدی  مل  هب و  هل  مکح  مالسالا و  هنم  لبق  نینس و  رشع  نبا  وه  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ءاعدب  هتوعد 
هللا صتخا  ام  نالا  نوملعت  الفا  امه  ریغ  ایبص  عیابی  مل  نینس و  تس  نودانبا  امه  مالـسلاامهیلع و  نیـسحلا  نسحلا و  عیاب  هریغ و  هنس 
نیا رد  ...خلا  [ 504  ] تقدـص اولاق  مهلوال  يرجی  ام  مه  رخـال  يرجی  ضعب  نم  هحفص 741 ] اهـضعب [  هیرذ  مهنا  موقلا و  ءالؤه  هب 

درک لمأت  دیاب  بوخ  دیشرلا  نومأم  تارابع 
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نآ دادجا  هئابآ و  رد  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  لثم  رد  هک  هدومن  للدم  روطچ  قطنم  لیلد و  اب  هتخاس و  نشور  ار  قیاقح  ردقچ  هک 
هب دنرادن و  یسک  هب  جایتحا  مولع  نتشون و  ندناوخ و  رد  تسین و  یبسک  اهنآ  مولع  اریز  درادن  قرف  نآ  ربک  نس و  رغـص  ترـضح 

تسین و یبسک  تسا و  یلاعت  هللا  بناـج  نم  ناـشملع  ینعی  درک  تقد  دـیاب  هللا » نم  مهملع  تیب  لـها  نم  اذـه  نا  و  : » وا هلمج  نیا 
لضفا فرشا و  وا  ءایصوا  و  ص )  ) ءایبنا متاخ  هتخومآ  ملع  ع )  ) رـضخ هب  هک  دنوادخ  [ .« 505  ] املع اندل  نم  هانملع  و  : » تسا یندل 

هک نآ  لاـح  دـنوش و  یمن  ع )  ) رـضخ زا  لـضفا  تارـضح  نآ  ـالا  هتخوـمآ و  یندـل  ملع  اـهنآ  هـب  یلوا  قـیرط  هـب  سپ  دنرـضخ  زا 
.دنلضفا نیدلا  نم  هرورضلاب 

ریهطت هیآ ي  تلالد 

تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  رهطت : هیآ  اـهنآ  قیقحت  لـها  تنـس و  لـها  رثکا  هیماـما و  هعیـش ي  هدـیقع ي  هب 
نـسح ماما  ءارهز و  همطاـف ي  نینمؤملاریما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هراـبرد ي  [ . 506  ] اریهطت هحفص 742 ] مکرهطی [ 

هفیرش و هیآ ي  لوزن  دروم  ینـس  هعیـش و  قرط  هب  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  تسا و  هدش  لزان  مالـسلا  مهیلع  ءادهـشلادیس  یبتجم و 
زا سجر  عفد  نوچ  دنتـسین  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  رمغیپ  تاجوز  دراد و  مالـسلا  مهیلع  ابع  لآ  نت  جنپ  هب  صاصتخا  نآ  دافم 

دشاب هفیرش  هیآ ي  دافم  زا  جراخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنوش و  لخاد  تاجوز  ات  نآ  عفر  هن  تسا  ناراوگرزب  نآ 
عامجالااب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  و 
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عفد ابع  لآ  زا  ار  اهیدـیلپ  یمامت  دـنوادخ  .اعطق و  دـنوش  یم  جراـخ  تاـجوز  تسا و  سجر  عفد  سپ  تسا  هفیرـش  هیآ ي  لـخاد 
تروص ره  رد  سنج  ای  تسا  قارغتـسا  ای  سجرلا )  ) رد مال  فلا  .دـبای و  هار  اهنآ  هب  يونعم  ساـجرا  هتـشاذگن  ساـسا  زا  هدومرف و 
يونعم ساجرا  هلمج ي  زا  تسا و  هدومرف  عفد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دـنوادخ  ار  ساجرا  یمامت  سپ  دـنک  یم  مومع  هدافا ي 

عفد مالسلا  مهیلع  ابع  لآ  زا  ار  اهنآ  یمامت  ادخ  تساهنآ و  لاثما  عمط و  صرح و  نایـسن و  وهـس و  اطخ و  ینادان و  لهج و  هانگ و 
هدارا ي يدــنوادخ و  هحفـص 743 ] تیـشم [  درجم  هب  دـنک و  فـلخت  دارم  زا  تـسا  لاـحم  يدـنوادخ  هدارا ي  .تـسا و  هدوـمرف 

اهنآ زا  تیـصعم  دـناوت  یم  دـنراد و  رایتخا  هک  یلاـح  نیع  رد  [ 507  ] تسا هدـش  فرطرب  انیوکت  اهنآ  زا  ساـجرا  یماـمت  ینیوکت 
لاحم زگره  تمـصع  هکلم ي  هب  رظن  یلو  دبای  هار  اهنآ  هب  دـنزب و  رـس  اهنآ  زا  فاصوا  رئاس  اطخ و  ینادان و  لهج و  دوش و  رداص 
شتآ يوت  ار  نامدوخ  تسد  میراد  رایتخا  اهام  هک  نیا  لثم  دـیامن  زورب  هدز و  رـس  ناـشیا  زا  هلیذر  فاـصوا  نآ  زا  یکی  هک  تسا 

زا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رد  سپ  میهاگآ  تسد  نتخوس  زا  میناد و  یم  ار  نآ  ررـض  مینک و  یمن  ار  راک  نیا  زگره  یلو  میربب  ورف 
اهنآ هب  دنا و  هفیرـش  هیآ ي  مکح  لخاد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  یقاب  هیماما  عامجا  قافتا و  هب  درادـن و  هار  لهج  ناشرما  لوا 

ترضح دننام  دنا  هراوهگ  رد  هک  عقوم  نآ  زا  تسا و  یندل  هوب و  یلاعت  هللا  بناج  نم  ناش  ملع  تسین و  هار  ار  لهج  زین 
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دراو دیوگ : جارـس  بوقعی  .درادن  دوجو  اهنآ  رد  لهج  هحفص 744 ] دنملاع [  هوب و  سدقلا  حور  ياراد  نوچ  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
رد وا  هداتسیا و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رـس  يالاب  رد  ار  ترـضح  نآ  مدید  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  روضح  هب  مدش 

سپ دش  غراف  شدنزرف  اب  تبحص  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  متـسشن  دنک  یم  تبحـص  ینالوط  يرـس و  روط  هب  يو  اب  تسا و  هراوهگ 
باوج مدرک  مالـس  هراوهگ  رد  وا  هب  مدـش و  کیدزن  نک  مالـس  وا  هب  دوخ و  يالوم  هب  وش  کیدزن  دومرف  نم  هب  وا  فرط  هب  متفر 

نآ هدب  رییغت  ار  وا  مان  يا  هدرک  يراذـگ  مان  وا  هب  زورید  هک  ار  يرتخد  ورب و  دومرف  دـعب  دومرف  در  نم  هب  حیـصف  نابز  اب  ارم  مالس 
هیلع هللا  مالس  قداص  ماما  مدوب  هتشاذگ  ار )....(  وا  مسا  هدش و  دلوتم  نم  يارب  يرتخد  دراد و  یم  ضوغبم  ار  نآ  ادخ  هک  تسیمان 

[ . 508  ] مداد رییغت  ار  رتخد  نآ  مان  يوش و  راگتسار  ات  نک  لاثتما  يو  رما  هب  دومرف 

داوج ماما  تافو  نامز  رد  يداه  ماما  نس 

تافو نوچ  هتشادن  رتشیب  لاس  تشه  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ترضح  تافو  نامز  رد  هیلع  هللا  مالس  یقن  یلع  يداه  ماما  ترـضح  و 
تایرورض زا  هدش و  عقاو  ه  ( 212  ) لاس رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تدالو  هداتفا و  قافتا  ه  ( 220  ) لاس رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

ءایبنا و متاخ  مولع  نیلسرم و  ءایبنا و  مولع  یمامت  هب  یگلاس  تشه  عقوم  نآ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  هیماما  هعیـش ي  ام  بهذم 
طخ میلعت  یـسک  زا  تشون و  یم  طخ  یـسک  زا  هحفـص 745 ] میلعت [  نودـب  دوب و  اراد  دوخ  راهطا  دادـجا  ءابآ و  یـضترم و  یلع 

هتفرگن دای  نتشون 
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یلص هللا  لوسر  دننام  یـضعب  یفارخ  فرح  هب  ای  دزادرپب  رگید  یـسک  ای  دزادرپب  شراوگرزب  ردپ  ای  دوخ  یئاراد  زا  ار  شا  هنیزه  ات 
دوب هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  هک  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  لاـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملع  طـخ و  لیـصحت  هنیزه  هلآ  هیلع و  هللا 
مولع ناداتـسا  زا  تسدربز و  ناسیونـشوخ  زا  هکم  دوخ  رد  اـی  زاـجح  یلاـیخ  ياـه  هدکـشناد  اههاگـشناد و  زا  یکی  رد  دزادرپـب و 

هک نیگآرهز  ياـه  ملق  نیا  لاـحم و  ياـه  لاـیخ  نیا  لـطاب و  ياـهروصت  نیا  یهز  دـشاب  هدـیناسر  ناـیاپ  هب  ار  دوـخ  تالیـصحت 
زا یتاموهوم  هدروآ و  دوجو  هب  ناهذا  اه و  هلیخم  رد  یلطاب  تاروصت  .دوش و  یم  هتشادرب  هیماما  هعیش ي  يرورض  دئاقع  فالخرب 

يزیچ هعیـش  ملاع  هب  تیانج  تنایخ و  زج  هک  دوش  یم  هداد  رارق  مالـسا  ناراذگنانیب  نید و  ناگرزب  خیرات  ءزج  رامعتـسا  نارودزم 
ماما دـش  جراخ  دـیوگ : دـمحم  نب  یلعم  .دـننک  تسرد  كردـم  هدـنیآ  لسن  يارب  اـهیزادرپ  غورد  نآاـب  دـنهاوخ  یم  تسین  رتشیب 

باحصا هب  ار  وا  تماق  ات  ترضح  نآ  دق  رب  مدرک  رظن  شراوگرزب و  ردپ  تافو  نامز  يادتبا  لوا و  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  رفعجوبا 
هچنآ لثم  تماما  رد  هدومرف  جاـجتحا  دـنوادخ  یلعم  يا  دومرف : دـعب  تسـشن  ترـضح  نآ  سپ  میاـمن  فیرعت  فصو و  ناـمدوخ 

رد رگم  دـنرادن  یقرف  ربمغیپ  ماما و  نوچ  [ . 509  ] ایبص مکحلا  هاـنیتآ  و  هحفـص 746 ] دومرف [ : توبن و  رد  نآ  اب  هدومرف  جاـجتحا 
باتک رب  دوخ  تاقیلعت  رد  ار  بلطم  نیا  تسا و  توبن  هبترم ي  زا  رتالاب  يربک  تیالو  تفالخ و  تماما و  هبترم ي  توبن و  بصنم 

هداد یگ  هچب  لاح  رد  ار  توبن  مالسلا  هیلع  ییحی  رب  ادخ  هک  نانچمه  سپ  [ 510  ] ما هدرک  نایب  نیدحوملا ) سینا  )
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.تسا هدومرف  تیانع  لوا  زا  ماما  رب  زین  ار  تماما 

فلتخم ياهنابز  اب  همئا  ملکت 

رد دز و  یم  فرح  اهنآ  ياهتغل  اب  شیوخ  نامالغ  اب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  دمحموبا  مدینـش  ررکم  دیوگ : مداخ  ریـصن  هزمحوبا 
نیا ات  دشن  رهاظ  یـسک  هب  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  وا  متفگ  مدرک و  بجعت  راک  نیا  زا  دندوب و  هبلاقـص  مور و  كرت و  اه  مالغ  نآ 
نیا دنز و  یم  فرح  هدرک و  ملکت  ناش  تاغل  اب  اهنآ  اب  روطچ  سپ  دـیدن  ار  وا  یـسک  تفر و  ایند  زا  ع )  ) يداه نسحلاوبا  ماما  هک 

مدرم و رگید  زا  ار  دوخ  تجح  لـجوزع  دـنوادخ  دوـمرف : نم و  هب  درک  ور  راوـگرزب  نآ  سپ  متفگ  یم  مدوـخ  سفن  رد  ار  بلطم 
ثداوح باسنا و  تاغل و  یماـمت  رب  وا  هحفـص 747 ] تجح [  هدومرف و  اطع  ار  ءایـشا  یمامت  تفرعم  وا  هب  هدرک و  ادـج  دوخ  قلخ 

[ . 511  ] دوش یمن  قرف  تسادـخ  تجح  اهنآ  رب  وا  هک  یئاهنآ  تجح و  ناـیم  دـشابن  روط  نیا  هاـگره  دـناد و  یم  هتـشاد و  تفرعم 
کچ یلعف  مدرم  دنتشاد و  تنوکس  هینطنطسق  راغلب و  نایم  رد  هک  دندوب  یماوقا  نانآ  تسا و  بالقص  عمج  هبلاقـص  دنامن : هتفگان 

اب ع )  ) ماما ملکت  زا  مداخ  ریصن  .دوش  یم  هتشون  زین  نیس  اب  بالقص  دنـشاب و  یم  ماوقا  نیمه  باقعا  زا  يوالـسوگوی  یکاولـسو و 
یکدوک رد  ع )  ) ماما هتـسناد  یم  هک  یتروص  رد  هدـش  بجعت  رد  یبالقـص  یمور و  یکرت و  زا  اهنآ  يردام  نابز  اب  دوخ  ياهمالغ 

مومع رب  ادخ  تجح  وا  هک  یسک  هک  هدینامهف  وا  هب  لیلد  اب  هداد و  ربخ  وا  ریمـض  زا  ع )  ) ماما هتفرگن و  دای  ار  اهنابز  نآ  یـسک  دزن 
رشب
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تسوا ندیمهفن  زا  ترابع  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  هحفص 748 ] صقن [  تفـص  وا  رد  دیاب  الا  دشاب و  انـشآ  اهنآ  نابز  هب  دیاب  تسا 
هدوب لامک  تافـص  دقاف  هتـشاد و  دوجو  دیابن  یـصقن  ع )  ) ماما رد  هک  نآ  لاح  تسادخ و  تجح  اهنآ  رب  وا  هک  ار  یـصاخشا  نابز 
يارب ع )  ) يداه نسحلاوبا  ماما  شیپ  ار  دوخ  مالغ  دـیوگ : رایزهم  نب  یلع  .دراد  تلالد  نآ  رب  یلقن  یلقع و  هلدا ي  هچناـنچ  دـشاب 

؟ یتسه بجعت  رد  هک  هدـش  هچ  وت  هب  متفگ  وا  هب  دوب  بجعت  رد  هک  یلاح  رد  تشگرب  مالغ  دوب و  یبالقـس  وا  مداتـسرف و  یتجاح 
يرفعج مشاهوبا  [ . 512  ] تسام دارفا  زا  یکی  وا  ایوگ  دز  یم  فرح  یبالقـس  ناـبز  اـب  نم  اـب  هتـسویپ  منکن  بجعت  روطچ  تفگ :

مـشاهوبا زاـب  تسا  هدرک  لـقن  كرت  نوشق  رکـشلرس  ءاـغبا  هب  یـسابع  قـثاو  ماـیا  هنیدـم  رد  ار  ع )  ) يداـه ماـما  ندز  فرح  یکرت 
هدش انشآ  نابز  نیدنچ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هزجعم ي  زا  هدرک و  لقن  يدنه  نابز  هب  يو  اب  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ملکت  يرفعج 

هتخومآ یسک  زا  ار  اهنابز  نآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  ایآ  [ . 513  ] تسا هدوب  يدـنه  نابز  اهنآ  زا  یکی  هک 
رد اـیآ  دـندوب ؟ هتخادرپ  ار  نآ  هنیزه ي  هداد و  هحفـص 749 ] ترجا [  وا  هب  دـندوب  هتفرگ  دای  نابز  يو  زا  هک  یـسک  هب  و  دـندوب ؟

همئا ي هراـبرد ي  نیخرؤم  هچ  رگ  دوش : هتفگ  هک  نیا  رگم  دـنا ؟ هداد  شراـگن  مالـسلا  مهیلع  همئأ  قح  رد  ار  بلطم  نیا  یخیراـت 
یلایخ ياهغورد  هک  دنوش  یم  ادیپ  دومخ  نارکفنـشور  ام  رـصع  رد  یلو  دـنا  هدادـن  شراگن  ار  یبلطم  وچمه  مالـسلا  مهیلع  راهطا 

ناشدوخ
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نینمؤملاریما دنناوتب  اهنآ  ات  دننک  هیهت  هدـنیآ  لسن  يارب  یکردـم  هکلب  دـنیامن  تبث  ار  اهنآ  نآ  تاحفـص  رد  دـننک و  خـیات  ءزج  ار 
هللا یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  یمالـسا  تفالخ  هک  تفرعم  ملع و  یب  لاهج  نآ  فیدر  هب  ار  ع )  ) نیرهاط همئا ي  ریاس  مالـسلا و  هیلع 

.دنرامشب اهنآ  لاثما  ار  یهلا  ججح  نآ  دنروایب و  دندرک  لاغشا  ملس  هلآ و  هیلع و 

يرامعتسا ضارغا  زا  مرتحم  ناگدنناوخ  هب  رکذت 

يروظنم مالـسا  اب  توادـع  زج  اهنآ  رد  هک  دوش  یم  فیلأت  یئاهباتک  اـم  رـصع  رد  هک  دوش : یم  هداد  رکذـت  مرتحم  هدـنناوخ ي  هب 
ضارغا اـهغورد و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـالاح  خـیرات  رد  هک  دـنراد  یعـس  تسین و 

رد .دننابسچب و  هکل  مالسلا  مهیلع  همئأ  مرکا و  ربمغیپ  تالاح  خیرات  رد  ات  دنناجنگب  ار  نیقرـشتسم  زا  بلغا  هکلب  بلاغ  يرامعتـسا 
نآ زا  هتخیمآ و  مه  هب  نیقرشتسم  ياهارتفا  اهفرح و  اب  ار  ناشدوخ  دساف  تاداهتجا  بئاص و  ریغ  تایـسدح  تالامتحا و  اهباتک  نآ 

ردصم هدرک و  تسرد  ساسا  یب  كردم  هدنیآ  لسن  يارب  دنهدب و  نیملـسم  زا  حول  هداس  مدرم  دروخ  هب  هتخاس و  کلهم  نوجعم 
ار مالسلا  مهیلع  همئأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  خیرات  دنیامن و  رتکیرات  تسا  کیرات  هک  ار  خیرات  دننک و  هیهت  تقیقح  یب 

مرکا ربمغیپ  یکدوک  مایا  تشذگرـس  هحفـص 750 ] یناگدـنز و [  هک  نیا  زا  دـنلفاغ  یلو  دـنزاس  مهبم  تسا  حـضاو  نشور و  هک 
مرکا ربـمغیپ  دننابـسچب و  نآ  رب  هکل  دـنناوتب  مالـسا  نانمـشد  هک  تسنآ  زا  رت  نشور  نآ  زا  دـعب  تثعب و  زا  لـبق  ع )  ) همئأ و  (ص )

دنرادنپ و شیوخ  موق  شیک  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دنهدب یتفلک  نآ  اب  ار  تاروت  نتفرگ  دای  ندناوخ و  تبسن  وا  هب  ای 

ندمت خیرات  رد  نوبلواتسوگ  ضرغ 

هللا یلص  هللا  لوسر  سدق  تحاس  هب  مالسا  ندمت  خیرات  رد  يوسنارف ) نوبلواتسوگ   ) ار راکـشآ  ءارتفا  حیرـص و  بذک  نیا  هچنانچ 
تعاس دنچ  یمک و  رایـسب  تدـم  هک  یتروص  رد  تفرگ  دای  تاروت  ماش  رفـس  رد  اریحب  بهار  زا  هک  تسا  هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و 

نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هریـس ي  باتک  ماد  كرد  خـیرات و  مادـک  هوالع  دـنا و  هدوبن  نامهم  هدربماـن  بهار  هب  يرتشیب 
تسا هتشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  قح  رد  ار  ضحم  بذک  نآ  نوبلواتسوگ )  ) ياقآ ات  تسا  هداد  شراگن  یـسک  ار  بلطم 

نآ رد  ار  ضحم  بذـک  حـضاو و  غورد  هـملک  دـنچ  نآ  هـک  نـیا  ءزج  [ 514  ] يروظنم ندـمت ) خـیرات   ) مان هب  یباـتک  فیلأـت  زا  و 
ملاع یجنم  هناگی  نآ  نشور  یناگدـنز  خـیرات  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدـق  تحاـس  هب  هکلب  تسا  هتـشادن  دـناجنگب 

هحفص 751] .دیناشوپ [  ناوتن  یتسار  قدص و  سابل  یغورد  ءاعدا  هب  هک  هدوب  لفاغ  یلو  دزاس  دراو  یهایس  هکل ي  دناوتب  تیرـشب 
رـضحم رد  دیوگ : نومیم  نب  دمحم  زا  هدرک  لقن  [ » 515  ] حئارجلا جیارخلا و   » باتک رد  هر )  ) يدنوار نیدلا  بطق  هیقف  ماما  خـیش 

نآ تمدخ  رد  زین  نم  دومرف  هکم  هب  يرفس  دوب و  هدربن  فیرشت  ناسارخ  هب  ترـضح  نآ  زونه  مدوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
رفعجوبا يارب  يذغاک  مورب  هنیدم  هب  مهاوخ  یم  هک  مدرک  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  منک  تعجارم  متساوخ  نوچ  مدوب  ترـضح 

هنیدم هناور ي  نم  سپ  تشون  همان  دومرف و  یمسبت  ماما  مربب  نم  ات  دیسیونب  مالسلا  هیلع  داوج  یقت  دمحم 
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ار مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح  مداخ  قفوم  سپ  دوب  هدـش  انیبان  نم  ياه  مشچ  تقو  نآ  رد  مدروآ و  ار  همان  نآ  هدـش و 
هماـن زا  رهم  هک  دومرف  قفوم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  مداد  باـنج  نآ  هب  ار  هماـن  نم  سپ  تشاد  ياـج  هراوهگ  رد  هک  یلاـح  رد  دروآ 

هظحالم ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  سپ  دوشگ  ترـضح  نآ  لباقم  ار  نآ  تشادرب و  ذغاک  زا  رهم  قفوم  سپ  نک  زاب  ار  ذغاک  رادرب و 
لیلع ممـشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نباای  مدرک  ضرع  تسا  هنوگچ  تمـشچ  لاوحا  دـمحم  يا  دومرف : نم  هب  هاگنآ  درک 

ار دوخ  كرابم  تسد  سپ  متفر  ترـضح  نآ  کیدزن  وش ، کیدزن  دومرف : .یئامرف  یم  هدـهاشم  هچنانچ  هتفر  نآ  زا  یئانیب  هدـش و 
ار ترـضح  نآ  ياـپ  تسد و  نم  سپ  دوـب  حیحـص  هک  روـط  نآ  تشگرب  دوـخ  لاـح  هب  نم  نامـشچ  دیـشک و  نم  ياـه  مشچ  هـب 
ار همان  تسا  هراوهگ  رد  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  .مدوب  انیب  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  شتمدـخ  هحفص 752 ] زا [  مدیسوب و 

لثم ایآ  دریگب ؟ دای  ار  ندـناوخ  نتـشون و  هک  دراد  جایتحا  اـیآ  دوش  یم  رداـص  شکراـبم  تسد  زا  تمارک  زاـجعا و  دـناوخ و  یم 
.دشاب مدرم  یباختنا  هفیلخ ي  و  دریگب ؟ دای  ندناوخ  نتشون و  صاخشا  رئاس  زا  هک  تسا  يرهاظ  يافلخ  دننام  ایآ  تسیداع ؟ مدرم 

ماما قح  رد  هیماما  داقتعا 

يرهاظ و تالامک  یمامت  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هطساو ي  هب  ادخ  بناج  زا  صوصنم  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  ام  داقتعا 
نیا امک  درادن  اهنآ  لیصحت  بسک و  هب  یجایتحا  تسادخ و  فرط  زا  یبوهوم  وا  يونعم  يروص و  ینطاب و 
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.دنا هدرک  نهربم  مالک  بتک  رد  هیماما  نیملکتم  ار  داقتعا  نیا  دوب و  روط  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک 

ربمغیپ هب  نتشون  ندناوخ و  ندوب  نغدق 

ار لامک  تفص  نیا  دسیونب و  دناوخب و  تسناوت  یم  ماما  لثم  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : دیاب  هک  تساجنیا  زا  و 
رد ع )  ) ماما هک  نآ  لاح  دشاب و  هتـشاد  يرترب  يو  رب  تفـص  نآ  رد  دیاب  ع )  ) ماما دیآ و  یم  مزال  صقن  دشابن  اراد  رگا  دوب و  اراد 

يرترب توبن  بصنم  تفص  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکلب  درادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  يرترب  تفـص  چیه 
یقرف تسا  ناـسکی  ص )  ) ریمغیپ اـب  لاـمک  تافـص  رئاـس  رد  یلو  تسین  اراد  تفـص  نآ  رب  ع )  ) ماـما دراد و  مالـسلا  هـیلع  ماـما  رب 

رب نتشون  ندناوخ و  دوب  نغدق  یلو  دسیونب  دناوخب و  تسناوت  یم  هک  نیا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  سپ  .دنرادن 
هحفص 753] .تسا [  قطان  نآ  رب  میرک  نآرق  هچنانچ  دنتفاین  کش  بیرب و  نیلطبم  ات  وا 

ریصب وبا  تیاور 

یم هتخانـش  هچ  هب  موش  وت  يادف  هک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  هب  مدرک  ضرع  تفگ : هک  ریـصبوبا  زا  هدش  تیاور 
باوج زا  دـشاب و  تجح  ات  دوش  یم  هراـشا  صن و  يو  هب  شردـپ  زا  هک  نآ  اـهنآ  لوا  اـما  تلـصخ  دـنچ  هب  هک  دومرف  ماـما ؟ دوش 

دهد یم  ربخ  دش  دهاوخ  هدنیآ  رد  هک  يروما  زا  دیامن و  یم  نخس  هب  ءادتبا  دنوش  شوماخ  لاوئس  زا  هاگره  دوشن و  زجاع  یلاوئس 
ینعی يزیخرب  هک  نآ  زا  شیپ  یتمالع  وت  هب  مهدب  دمحموبا  يا  دومرف : نآ  زا  دعب  .دهاوخ  هک  نابز  ره  هب  دـنک  یم  ملکت  مدرم  اب  و 

فرح نابز  ره  اب  دهاوخب  رگا  ع )  ) ماما روطچ  هک  وت  هب  مهدب  ناشن 
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ماما درک  ملکت  یبرع  هب  ع )  ) ماما اب  یناسارخ  دوب و  هدـمآ  ناسارخ  زا  وا  دـمآرد و  يدرم  هک  میدرکن  گنرد  یناـمز  سپ  دـنز  یم 
منک ملکت  یـسراف  هب  امـش  اب  هک  نیا  زا  درکن  عنم  ارم  مسق  ادـخ  هب  درک : ضرع  یناسارخ  دومرف  ملکت  یـسراف  هب  وا  باوج  رد  (ع )

ار وت  باوج  منادن  نم  هاگره  هللا  ناحبس  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  .دیشابن  یسراف  تغل  هب  فراع  امـش  هک  مدرک  نامگ  هک  نیا  رگم 
یتسرد هب  دمحموبا  يا  دومرف : نآ  زا  دعب  .مشاب  تماما  قحتسم  نآ  اب  هچنآ  رد  دشاب  هچ  اب  وت  رب  نم  يرترب  لضف و  سپ  وت  نابز  اب 

هک يزیچ  نآ  هحفص 754 ] مالک [  هن  ناغرم و  نابز  هن  مدرم و  زا  کی  چیه  مالک  وا  رب  دشابن  هدیشوپ  هک  تسا  یـسک  نآ  ماما  هک 
فاصوا لاصخ و  باب  رد  ار  هیلک  دـعاوق  دراد  نآ  تحـص  رب  تلالد  شنموضم  هک  هفیرـش  تیاور  نیا  [ . 516  ] دشاب حور  نآ  رد 

هعیش هربتعم ي  رایسب  بتک  رد  فیرـش  ثیدح  نآ  دوجو  تسا و  دایز  نآ  رئاظن  دشاب و  یم  یفاک  هدوب و  عماج  يوتحم و  ع )  ) ماما
احورـشم ارـصتخم و  نومـضم  نآ  هب  بیرق  هک  تسیدایز  ثیداحا  اب  دـضتعم  دـنک و  یم  تیافک  نانئمطا  داـمتعا و  يارب  هیماـما  ي 

.تسا یلقن  یلقع و  نیهارب  هلدا و  اب  قباطم  هک  نیا  هوالع  تسا  هدش  دراو 

تیلوفط لاح  رد  داوج  ماما  ندناوخ  همان 

يرجه مراهچ  نرق  رد  هیماما  هعیـش ي  نییلاجر  ءاملع و  تاقث  زا  هک  هرـس  سدق  یـشک  زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دمحم  ورمعوبا  خیش 
لاجرلا هفرعم  رایتخا  مان  هب  هدومرف و  یتارایتخا  هرس  سدق  یسوط  رفعجوبا  خیش  هفئاطلا  خیش  نآ  زا  هک  لاجر  باتک  رد  هدوب 
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مدرک تیاکش  [ : 517  ] تفگ هک  نانـس  نب  دمحم  زا  هدرک  تیاور  دـشاب  یم  یـشک  لاجر  هب  فورعم  هریخا  راصعا  رد  نآ  تسا و 
نآ و  ع )  ) داوـج رفعجوـبا  يارب  تشوـن  يذـغاک و  ترـضح  نآ  تفرگ  سپ  دوـخ  مشچ  درد  زا  هیلع  هللا  مالـس  اـضر  ترـضح  هـب 
رما داد و  یمداخ  هب  ار  هتشون  نآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  سپ  [ 518  ] دوب رتکچوک  هحفص 755 ] هلاس [  هس  لفط  زا  ترضح 

( نکم راهظا  ار  نآ  يدـید  هزجعم ي  ع )  ) داوج ماما  ترـضح  زا  رگا  ینعی   ) نک ناـمتک  هک  نم  هب  دومرف  مورب و  وا  اـب  هک  ارم  درک 
ولج لباقم و  رد  ار  همان  نآ  مداخ  سپ  دیوگ : دمحم  .دوب  هتـشادرب  شود  هب  ار  بانج  نآ  یمداخ  ترـضح و  نآ  دزن  هب  میتفر  سپ 

بناـج هب  ار  دوخ  كراـبم  رـس  هماـن و  نآ  هب  درک  یم  رظن  ع )  ) داوج ترـضح  دوـشگ  مالـسلا  هیلع  هحفص 756 ] داوج [  ترـضح 
ممـشچ نانچ  دوب و  نم  مشچ  رد  هک  يدرد  ره  تفر  سپ  درک  هعفد  دنچ  ار  راک  نیا  سپ  جان »  » تفگ یم  درک و  یم  دنلب  نامـسآ 

رارق تما  نیا  خیـش  ار  وت  دنوادخ  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هب  متفگ  سپ  دوبن  نآ  دـننام  يدـحا  مشچ  هک  دـش  انیب  نشور و 
.سرطف بحاص  هیبش  يا  ترضح : نآ  هب  متفگ  سپ  داد  رارق  لیئارـسا  ینب  خیـش  ار  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  نانچمه  دهد 

یتقو ات  دوب  حیحص  ممشچ  هتسویپ  نم  نک  ناهنپ  ار  نیا  هک  دومرف : نم  هب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  متشگرب و  نم  سپ  تفگ : دمحم 
سپ .درک  دوع  نم  مشچ  درد  هرابرگید  سپ  دوخ  مشچ  هرابرد ي  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هزجعم ي  مدرک  شاف  هک 
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بحاص هیبش  يا  تفگ : هک  وا  مالک  زا  روظنم  تسا  ناگرزب  تاقث و  زا  قیقحت  رب  انب  هک  یلاعت  هللا  همحر  نانـس  نب  دـمحم  زا  يوار 
هدرک و لقن  هیلع  هللا  مالـس  ءادهـشلادیس  ترـضح  دـلوت  مایا  رد  ار  کلم  سرطف  هیـضق ي  هدومن و  ناـیب  وا  هدرک و  لاوئـس  سرطف 
و هر ) ) یمق ثدـحم  لامالا  یهتنم  و  هر )  ) یـشک لاجر  هب  دوش  عوجر  دـش  يراددوخ  نآ  لـقن  زا  دـیماجنا  یم  لوط  هب  مـالک  نوچ 

لقن ادنسم  هللا  همحر  یشک  ورمعوبا  خیش  هحفص 757 ] .مهیلع [  هللا  ناوضر  دنا  هدومرف  لقن  ار  هیضق  نآ  هک  ءاملع  تافنـصم  رگید 
اضر نسحلاوبا  هکم و  رد  میدوب  ام  هک  دنا : هتفگ  اعیمج  ود  ره  هک  نانس  نب  دمحم  رـصن و  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  [ 519  ] هدرک
امـش میورب و  نوریب  هکم  زا  میهاوخ  یم  ام  دـیامرف  امـش  يادـف  ار  ام  ادـخ  میدرک  ضرع  ع )  ) ماـما هب  دوب  هکم  رد  زین  مالـسلا  هیلع 

نامدوخ اب  وا  روضح  هب  ار  نآ  ام  هک  دیسیونب  ع )  ) داوج رفعجوبا  هب  يا  همان  ام  يارب  دریگب  هقالع  كرابم  يأر  هاگره  دیراد  تماقا 
مه وا  دروایب  نوریب  ام  يارب  ار  ع )  ) داوج ماما  میتفگ  مداخ  قفوم  هب  میدـمآ و  تشون و  ع )  ) رفعجوبا هب  يا  همان  ع )  ) ماما سپ  میربب 
دوب هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  ینعی  دوب  قفوم  هنیـس ي  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  یلاـح  رد  دروآ  نوریب  اـم  يارب  ار  ترـضح  نآ 

ار همان  دیسر و  نآ  رخآ  ات  دومرف  یم  مسبت  درک و  یم  رظن  نآ  هب  دیچیپ و  یم  ار  نآ  همان و  ندناوخ  هب  درک  ور  ع )  ) داوج ماما  سپ 
ندناوخ زا  هک  یتقو  سپ  دیوگ : نانس  نب  دمحم  دومن  یم  زاب  شرخآ  زا  دیچیپ و  یم  نآ  يالاب  زا 
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نبا نا  زا  سپ  تـفگ : دـمحا  سپ  هحفـص 758 ] [ . ] 520  ] جان جان  دومرف : داد و  تکرح  ار  دوخ  كرابم  ياـهاپ  ندـش  غراـف  هماـن 
زا هدرک  لـقن  تازجعملا )  ) زجاـعملا هنیدـم  باـتک  رد  هر )  ) ینارحب همـالع ي  دیـس  .هیـسرطف و  هیـسرطف  تفگ : عقوم  نآ  رد  ناـنس 

کلام نب  رفعج  ام  هب  درک  لقن  تفگ : وا  هللادبع و  نب  دـمحم  لضفلاوبا  ام  هب  درک  ثیدـح  دـیوگ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا 
نانـس و نب  دـمحم  نم و  مدوب  تفگ : رـصن  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  زارخ  سنوی  نب  یلع  ام  هب  دومن  ثیدـح  دـیوگ : وا  يزارف 
هب همان  یلب و  مدرک  ضرع  تسه ؟ یتجاح  وت  يارب  دومرف  ینم  رد  ع )  ) اـضر نسحلاوبا  ماـما  روضح  رد  هریغم  نب  هللادـبع  ناوفص و 

شود رب  تسا ) ع )  ) ماما مادـخ  زا   ) رفاسم ار  ع )  ) داوج ماـما  هنیدـم  هب  میتشگرب  هک  یتقو  و  ع )  ) رفعجوبا هب  دومرف  موقرم  اـم  هارمه 
ار همان  تشادرب و  ار  نآ  رهم  میداد  ترـضح  نآ  هب  ار  همان  دوب  ههام  هدـجیه  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  دروآ و  نوریب  ام  يارب  دوخ 
و هر )  ) قودـص خیـش  هک  یلـصفم  تیاور  رد  یمور  نابز  طخ و  اب  ع )  ) يداه ماـما  نتـشون  هماـن  و  هحفـص 759 ] [ . ] 521  ] دناوخ

لیبق نیا  زا  رگا  هر .)  ) قودـص نیدـلا  لامکا  و  [ 522  ] زجاعملا هنیدـم  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا  روکذـم  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید 
اجنیا رد  ردـق  نیمه  هب  ددرگ و  يروآ  عمج  یلقتـسم  فیلأت  دـیاب  دوش  لـقن  هدـش  تیاور  ثیدـح  عماوج  بتک و  رد  هک  ثیداـحا 

.مروایب هدومرف  نایب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  هرابرد ي  هک  ار  هیماما  نیملکتم  ناگرزب  زا  یکی  مالک  هدومن و  ءافتکا 
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یئاسحا روهمج  یبا  نبا  تاملک  لقن 

....تافنصملا ضعب  یف  تدجو  [ : 523  ] دیوگ نیعملا  نیعم  باتک  رد  هرس ) سدق   ) یئاسحا روهمج  یبا  نبا  ریبک  ملکتم  همالع ي 
رهظ ام  ع :)  ) همئالأ هماما  یلع  لئالدلا  دحا  یه  اهظفلب و  اهیکحا  نا  بحا  مالـسلا  مهیلع  رـشعانثالا  همئالا  هماما  یلع  هیلامجا  لئالد 

مهیلع دـمحم  لآ  یف  اهعاونا  رئاس  اهنونف و  تعمتجا  نف و  مهنم  هقرف  لـک  یف  لـصحف  ملاـعلا  قرف  یف  تقرفت  یتلا  مولعلا  نم  مهنع 
هنبا باحـصا  و  ع )  ) قداصلا نع  رقابلا و  نع  و  ....دـیحوتلا ؟ باوبا  نم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  يور  ام  یلا  يرت  ـالأ  مالـسلا 

راهظا نم  هدعب  نم  ع )  ) یـسوم هنبا  لاح  تناک  کلذک  و  ع )  ) هنع يور  الا  ملعلا  نونف  هحفص 760 ] نم [  نف  قبی  مل  و  ع )  ) یـسوم
اناک امهنال  لقا  اـمهنع  هیاورلا  تناـک  اـمنا  مالـسلاامهیلع و  يرکـسعلا  دـمحم  یبا  نسحلا و  یبا  لـیبس  ناـک  کلذـک  ......مولعلا و 
دحا نکمی  مل  ....سانلا و  نم  دحا  لک  امهیقلی  نا  يواتفلا و  تارابعلا و  یف  طاسبنالا  نع  نیعونمم  ناطلسلا  رکـسع  یف  نیـسوبحم 
ملعت یف  ءاملعلا  نم  دـحا  یلا  نیفلتخم  طق  اوری  مل  مهنال  مهئاهقف  مهتاور و  نم  هغولب  وا  هماعلا  لاجر  نع  ملعلا  اوذـخا  مهنا  یعدـی 

رئاس نع  مهئانغ  عم  مهنع  ترـشتنا  دق  اهرـسأب  مولعلا  هذه  نا  انملعف  مهنع  الا  رهظی  مل  مهنم و  الا  فرعی  هرثکا ال  مولعلا و  نم  یئیش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  اهب  اوذخا  مهنا  تبثف  مهتبتر  نع  ءاملعلا  عیمج  ناصقن  مهتفاک و  یلع  کلذ  یف  مهتدایز  یتح  سانلا 
هللا یلـص  یبنلا  يرجم  اذـه  یف  اورج  ماکحالا و  یف  مهل  أجلم  نیدـلا و  یف  هتمال  اعزفم  اونوکیف  مهنع  مهئانغ  هیلا و  نوجاتحی  اـمیف 

صیصخت یف  هلآ  هیلع و 
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یف تبثف  .اذـه  هلهأ  نم  ادـحا  یقلی  وا  اباتک  أرقی  نا  ریغ  نم  همدـقتملا  بتکلا  یف  ام  هماهفا  هفلاسلا و  ممـالا  لاوحا  همـالع  ـال  هل  هللا 
ملعا مالـسلا  مهیلع  انتمئا  تناک  اذا  تایالا و  نم  هللا  هیلع  لد  امل  لوضفملا  نم  هماـمالاب  یلوا  لـضفالا  لـضفا و  ملعـالا  نا  لوقعلا :

رب یلامجا  ياهلیلد  ءاملع ، تافنـصم  ضعب  رد  دیامرف : یم  .خلا  ....مانالا  یلع  هسایرلا  اوقحتـسا  نیذلا  مالـسالا  همئا  مهنا  تبث  همالا 
اهنآ نوچ  مروایب  ار  هحفص 761 ] اهنآ [  ظافلا  نیع  میامن و  لقن  ار  اهنآ  متشاد  شوخ  متفای و  مالسلا  مهیلع  رـشعانثا  همئا ي  تماما 

قرفتم رـشتنم و  ایند  ياه  هقرف  یمامت  رد  هدـش و  راکـشآ  مولع  زا  اهنآ  زا  هچنآ  تسا : مالـسلا  مهیلع  همئأ  تماما  رب  لـئالد  زا  یکی 
مهیلع دـمحم  لآ  دزن  اهنآ  عاونا  اـهملع و  نآ  فانـصا  نونف و  یماـمت  هتـشگ و  لـصاح  ینف  اـه  هقرف  زا  يا  هقرف  ره  دزن  هدـیدرگ و 
قداص رقاب و  مما  زا  ......دیحوت و  ياه  باب  زا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هچنآ  دینیب  یمن  ایآ  تسا  هدـش  عمج  مالـسلا 
قداص ماما  زا  هدش  تیاور  هک  نیا  رگم  ملع  نونف  زا  ینف  هدنامن  یقاب  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  شدنزرف  باحـصا  زا  مالـسلاامهیلع و 

هک یهار  دوب  نانچمه  .مولع و  نتخاس  راکشآ  زا  ترضح  نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  شدنزرف  لاح  دوب  نانچمه  مالسلا و  هیلع 
نآ ود  ره  نوچ  هدوب  رتمک  راوگرزب  ود  نآ  زا  تیاور  یلو  مولع  رـشن  رد  دندومیپ  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما 

یـسک دندوب و  عونمم  نداد  يوتف  مدرم و  اب  ملکت  اب  ملع  نداد  رـشن  طسب و  زا  دندوب و  ینادنز  تقو  هفیلخ ي  شترأ  رد  تارـضح 
مالسلاامهیلع ماما  ود  نآ  اب  تسناوت  یمن 
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مهیلع همئأ  هک  هدرکن  ءادا  يدحأ  .دننک و  ملع  ذـخأ  هدـش و  بایفرـش  ناشیا  روضح  هب  دنتـسناوت  یمن  مدرم  مامت  دـیامن و  تاقالم 
اریز دشاب  هدیـسر  اهنآ  ءاهقف  هماع و  نایوار  زا  تارـضح  نآ  هب  ملع  ای  دنـشاب  هدرک  ملع  ذـخأ  اهنآ  لاجر  هماع و  ياملع  زا  مالـسلا 

هک نیا  اب  دنـشاب  هتـشاد  تفر  دمآ و  مولع  زا  يزیچ  نتفرگ  دای  يارب  ءاملع  زا  يدحأ  دزن  هب  هک  هدشن  هدید  ادبا  مالـسلا  مهیلع  همئأ 
زا مالسلا و  مهیلع  تارضح  نآ  هحفص 762 ] زا [  رگم  هدیدرگن  راکشآ  مولع  مالسلا و  مهیلع  همئأ  زا  رگم  هدشن  هتخانش  مولع  رثکا 

هدوب مدرم  رئاس  زا  ینغتسم  اهنآ  هتفای و  راشتنا  مالـسلا  مهیلع  همئأ  زا  امامت  مولع  نیا  هک  نیا  هب  میناسر  یم  ملع  میناد و  یم  ام  اجنیا 
مهیلع همئأ  یملع  تاماقم  هب  ندیـسر  زا  ءاملع  یمامت  دـنا و  هتـشاد  مدرم  یمامت  رب  يرترب  ع )  ) تارـضح نآ  هراب  نیا  رد  هکلب  دـنا 
هتـشاد نآ  هب  جایتحا  هچنآ  ره  رد  مالـسلا  مهیلع  همئأ  هک  دش  تباث  سپ  .دنا  هدیـسرن  زگره  اهنآ  هبترم ي  هب  هدمآ و  هاتوک  مالـسلا 

تارضح نآ  هک  نیا  ات  دنا  هدوب  نارگید  زا  ینغ  تارضح  نآ  دنا و  هدرک  ذخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  ار  مولع  دنا 
تـالاح و نیا  رد  ع )  ) همئا دنـشاب و  نیبـم  عرـش  ماـکحأ  رد  اـهنآ  أـجلم  نید و  روما  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تمأ  هاـگهانپ 

لاوحا رب  يو  ندومن  هاگآ  رد  وا  رب  هداد  صاصتخا  دـنوادخ  هک  دـنا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـننام  ناشدوخ  فاصوا 
ود ره  زا  ار  يدحا  ای  دناوخب  یباتک  هک  نیا  نودب  هدوب  هتشذگ  ياهباتک  رد  هچنآ  وا  هب  ندینامهف  رد  هتشذگ و  ياهتما 
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لـضفا ملعا  هک  نیا  ءالقع : ياهلقع  رد  دیدرگ  تباث  سپ  .دـیامن  ندـناوخ  رد  تاقالم  يراصن ) دوهی و  ینعی   ) باتک لها  زا  هفئاط 
هدومرف تلالد  تایآ  رد  دنوادخ  نآ  رب  هک  نیا  يارب  تسا  لوضفم  وا  هک  یسک  زا  تسا  تماما  ماقم  لاغـشا  هب  یلوا  لضفا  تسا و 

نیا .دنراد  مدرم  رب  تسایر  قاقحتـسا  هک  دـنا  مالـسا  همئا ي  اهنآ  هک  دـش  تباث  دـنا  تما  ملعا  ع )  ) ام همئا ي  هک  یتقو  سپ  تسا 
نیا نآ  لصاح  هدـش و  رداص  هیماما  نیملکتم  هحفـص 763 ] ناگرزب [  زا  یکی  ملق  زا  هک  تسا  یتارابع  یناعم  تاـملک  تـالمج و 

زین هدعاق  بسح  رب  درادن و  لیصحت  طخ و  نتفرگ  دای  نتشون و  ندناوخ و  هب  جایتحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لثم  زین  ماما  تسا 
ربمغیپ دـننام  تالامک  فاصوا و  یمامت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  تسرد  مـالک  حیحـص و  لوق  میدرک  هراـشا  ررکم  هچناـنچ 
تـسوا لثم  مالـسلا  هیلع  ماما  تسادـخ  بناـج  زا  شتـالامک  ملع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هچناـنچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.درادن ار  بصنم  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  توبن  رد  رگم  درادن  یقرف 

یئاهب خیش  دلاو  تاملک  لقن 

یئاهب خیش  دلاو  هرس  سدق  یعبج  ینادمه  یثراح  دمصلادبع  نب  نیسح  خیش  مالسالا  خیـش  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  رگید  یکی  و 
مهیلع مهنم  دـحا  لأسی  مل  هنا  هصاـخلا  هماـعلا و  نم  قلخلا  لـک  نیب  ملع  دـقل  و  دـیوگ : ثیدـحلا  هیارد  باـتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر 

اودهاشی مل  مهنا  عم  ثحابم  باتک و ال  یلع  هباوج  یف  لوع  طق و ال  الاؤس  مهنم  دـحا  لکـشتسا  فقوت و ال  ددرتف و ال  طق  مالـسلا 
مهئایلوا نم  عدم  مهیلع  کلذ  یعدا  ملعم و ال  یلا  نیفلتخم  طق 
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مهاصتخا یلع  هلدالا  يوقأ  نم  اذـه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هئابآ  نع  دنـسی  مهنم  دـحاو  لـک  لـب  مهئادـعا  نم  ـال  و 
هلقن اـمم  تاـبیغملاب  مهراـبخا  تارهاـبلا و  مهتازجعم  قلخلا و  نع  اـهب  مهزیم  یلاـعت  هللا  نم  اـهناب  بل  يذ  لـک  عطقی  یتلا  اـیازملاب 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  ءاعدا  هک  یـسک  سپ  .ناریا  رظنا ص 41 ط  ......تاقوالا  هنکمالا و  لک  یف  رهتـشا  تاقثلا و 
تخادرپ دوب  هتشاذگ  شرایتخا  رد  هک  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ ي  لام  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  لیصحت  هنیزه ي  هلآ 

ترضح نآ  تالاح  خیرات  رد  .تسا  هتفـس  هیماما  هعیـش ي  هحفـص 764 ] تادقتعم [  فالخرب  یتاملک  هتفگ و  كردـم  یب  فرح 
رد دوش و  یم  هدـینادرگرب  شدوخ  رب  تسنآ  هدنـسیون ي  دوخ  تاداهتجا  زا  ءاـعدا  نیا  رگا  هدادـن و  شراـگن  ار  هیـضق  نیا  یـسک 

یکتم و شتاداقتعا  ینابم  دـشاب و  هدومیپ  ار  اهینـس  هار  دوخ  تادـقتعم  رد  هک  نیا  رگم  تسا  هتفر  طلغ  أطخ و  هب  دوخ  تاطابنتـسا 
دننام دننادب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  تباین  تفالخ و  ماقم  لاغشا  قیال  ار  نادان  لهاج و  ره  هک  دشاب  اهینـس  ینابم  رب  ینتبم 

هچنانچ مالـسلا  مالـسالا  یلعف  دننادب  هفیلخ  ماما و  ار  وا  دننک و  باختنا  تماما  هب  ار  يداع  صاخـشا  ایند  یلعف  ياهیروهمج  سیئر 
یلو ترضح  هک  تسین  هیرشعانثا  هیماما ي  هعیش ي  ام  بهذم  تایرورض  زا  ایآ  .مینیب  یم  هک  دیشک  عضو  نیا  هب  زین  ناشراک  رخآ 

نآ رد  ایآ  تشادن ؟ لاس  جنپ  زا  رتشیب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  تلحر  نیح  رد  هادف  انحاورا  هللااهیقب  رـصع 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  فراعم  مولع و  یمامت  هب  نس 
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.دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  دشاب  هقح  دئاقع  هب  دقتعم  هعیش و  هک  یسک  زگره  دوبن ؟ اراد  هلآ  و 

دیفم خیش  تاملک  لقن 

نیملاعلل و هیآ  هلعج  باطخلا و  لصف  همکحلا و  اهیف  هللا  هاتآ  نینـس  سمخ  هیبا  هافو  دنع  هنـس  ناک  و  دیوگ : هر )  ) دیفم مظعا  خـیش 
قبـس دـق  ایبن و  دـهملا  یف  میرم  نب  یـسیع  لعج  امک  هرهاظلا  هیلوفطلا  لاح  یف  اماما  هلعج  ایبص و  ییحی  اـهاتآ  اـمک  همکحلا  هاـتآ 
صن و  هحفص 765 ] مالـسلا [  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نم  مث  مالـسلا  هیلع  يدهلا  یبن  نم  مالـسالا  هلم  یف  هیلع  صنلا 

هدوجو و لبق  اتباث  هتبیغب  ربخلا  ناک  هتعیـش و  هصاخ  هتاقث و  دنع  هیلع  هوبا  صن  و  ع )  ) نسحلا هیبا  یلا  دحاو  دعب  ادـحا  همئالا و  هیلع 
ناتبیغ همایق  لبق  هل  نامیالا و  هلودـل  رظتنملا  قحلاب  مئاقلا  و  ع )  ) يدـهلا همئا  نم  فیـسلا  بحاص  وه  هتبیغ و  لبق  اضیفتـسم  هتلودـب 

خلا [ ... 524]

نآ در  ذخأم و  یب  یمالک 

شا هفیرش  تاملک  هچنانچ  هر )  ) دیفم مظعا  خیش  حیرصت  هب  یگلاس  جنپ  عقوم  نآ  رد  نیملاعلا  یف  هللااهیقب  رهد  سومان  رصع و  ماما 
كرابم نس  نآ  رد  زین  ع )  ) ماما هب  دوب و  هدش  اطع  اهنآ  هب  توبن  تمکح و  ملع و  هک  هدوب  ع )  ) ییحی و  ع )  ) یـسیع دننام  دش  لقن 

هنیزه دریگب و  دای  نتشون  طخ  هدرک و  لیصحت  يداع  صاخـشا  شیپ  تشاد  جایتحا  ایآ  تسا  هدش  اطع  تماما  اهنآ و  مولع  یمامت 
تـسنآ ع )  ) راهطا همئا ي  تالاح  نیا  هب  نداد  حرـش  زا  روظنم  دزومایب ؟ نتـشون  ندناوخ و  سرد  یملعم  زا  دنک  فرـص  جراخم  و 

يارب ار  طخ  نتخومآ  داوس و  لیـصحت  لـئاسو  تسناوت  یناـسآ  هب  هجیدـخ  لاـم  زا  ص )  ) هللا لوسر  هک  نیا  ءاـعدا  دوش  مولعم  هک 
تسا عیشت  هدیقع ي  زا  رود  دزادرپب  ار  شا  هنیزه  دزاس و  مهارف  مالسلا  هیلع  یلع 
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هگرج ي فیدر و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  فرـص  نایذـه  ضحم و  بذـک  یخیرات و  عقاو  زا  رود  و 
مادـک هب  هدرک ، زورب  صاخـشا  هنوگ  نآ  رد  يدادـجا  ءابآ و  هحفـص 766 ] بصعت [  عیـشت و  دض  حور  دنروایب و  يداع  صاخـشا 

زا .تسین و  مولعم  ام  يارب  هدـش ؟ هداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  كردـم  یب  تبـسن  نیا  لیلد 
ینلعجیس يا  .ایبن  ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  یلاعت : هلوق  دوش : هتفگ  رگا  تسا  ذخأم  یب  مالک  دش  مولعم  میتفگ  هچنآ 

نع الوئـسم  نوکی  لهف  هلاعفأ  هلاوقأ و  نع  لوئـسم  ریغ  وه  فیک و  مهیلع  هجح  سانلل و  هودـق  نوکی  عیـضرلا ال  نال  دـعب  امیف  اـیبن 
روجفلا ال انزلا و  نم  هما  هئربتل  دهملا  یف  ملکت  امنا  نیثالثلا و  نس  یف  ثعب  یـسیع  نا  لیجانالا  نع  و  هدابع ؟ یلا  هللا  تالاسر  غیلبت 
یقیقحلا و ینعملا  نع  هفراص  هنیرق  نود  نم  هیلا  راصی  يزاجم ال  ینعم  .دـعب  اـمیف  اـیبن  ینلعجیـس  يا  هلوق : تلق : .لـسرم  یبن  هنـال 

رهاوظ نا  لصاح  قاـفتالا  نا  دارملا  هقفلا و  لوصا  یف  ققح  اـمک  اـهب  أـبعی  ـال  نییراـبخالا  هفلاـخم  قاـفتالاب و  هجح  نآرقلا  رهاوظ 
نئارقلا هلدالا و  عم  هینآرقلا  رهاوظلا  تقفاوت  اذا  هجح  اضیاف  اـهعورف  نیدـلا و  لوصا  یف  اـما  ماـکحالا و  عورفلا و  یف  هجح  نآرقلا 

لـصحیف صنلا  هبترم  یلا  ینآرقلا  رهاظلا  لصی  قفاوتلا  لصح  یتمف  هیمامالا  بهذـم  هرورـض  هرهاطلا و  هرتعلا  ثیداحأ  نم  هیعطقلا 
لاکشا دری  یتح  اینظ  اهعورف ال  نیدلا و  لوصا  یف  هج  نوکیف  ایعطق  رهاظلا  نم  دافتـسملا  ریـصی  نآرقلا و  رهاظ  نم  عطقلا  فلکملل 

(734 : ) هحفص یف  هیلا  انرشا  امک  مهوتملا 
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هحفـص 767] رهاظب [  ع )  ) یـسیع قح  یف  هرـس  سدـق  دـیفملا  خیـشلا  کسمت  کلذـل  خـلا و  ....دوشن  مهوت  و  اـنلوقب : ( 11 : ) رطس
لمح نم  دـب  .هرـس و ال  سدـق  همالک  لقن  یتأی  امک  خـلا  یلاعت ....: هلوق  یف  کلذ  یلع  لیلد  رکذـلا  رهاظ  و  هلوقب : میرکلا  نآرقلا 

یف ایبن  هلعج  باتکلا و  هاتآ  یلاعت  هللا  نا  یـضاملا : هغیـص  یلع  ینلعج » و   » رهاظ اذـک  و  یناتآ » : » هملک رهاـظ  اـهرهاظ و  یلع  هیـالا 
ضفر هب و  ذـخالا  نم  دـب  هیالل و ال  یقیقحلا  ینعملا  وه  اذـه  باتک و  بحاص  ایبن  هنوک  نع  ربخا  همال  هتئربت  عم  وه  هملکت و  لاـح 

مالـسلا هیلع  حیـسملا  یـسیع  وه  يذلا  عیـضرلا  نوکی  مل ال  خلا  هودق  نوکی  عیـضرلا ال  نال  هلوق : .هدـعاقلاب  المع  يزاجملا  ینعملا 
سانلل هودق  نوکی  مالکلا ال  اذه  بحاص  تیب  یف  وه  يذلا  عیضرلا  معن  هرهابلا ؟ هللا  تایآ  نم  هیآ  وه  مهیلع و  هجح  سانلل و  هودق 

نیملاعلل هیآ  اهنبا  اـهانلعج و  و  هلوق : یف  میرکلا  نآرقلا  هب  قطن  اـمک  یلاـعت  هللا  تاـیآ  نم  هیآ  وه  يذـلا  عیـضرلا  ـال  مهیلع  هجح  و 
یسیع نوک  ناف  هحـضاو  هطلاغم  تاملکلا  هذه  یف  هدابع ؟ یلا  هللا  تالاسر  غیلبت  نع  الوئـسم  نوکی  لهف  هلوق : و  هیآ 91 . هروس 21 

هیلع حیـسملا  نوک  کلذ  مزلتـسی  هوبنلا ال  تالامک  عیمجل  اعماج  هنوک  لقعلا و  لامک  هوبنلا و  ملع  هیف  ینعی  دـهملا  یف  ایبن  عیـضرلا 
نع الوئـسم  عیـضرلا  نوکی  لهف  مالکلا : اذـه  بحاص  لوقی  یتح  تقولا  کلذ  یف  مهیلا  الـسرم  سانلا و  یلا  اثوعبم  الوسر  مالـسلا 

خیـشلا لقن  معن  .سانلا  یلا  هتالاسر  یلاـعت  هللا  هحفـص 768 ] نع [  ذـئنیح  اغلبم  الـسرم  نکی  مل  هناف  هداـبع ؟ یلا  هللا  تـالاسر  غیلبت 
یسربطلا
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هرغص و یف  هلقع  لمکا  یلاعت  هللا  نا  لیق  و  هظفل : اذه  ام  لاوقالا  هلمج  نم  خلا  هللادبع  ینا  لاق  هیآ : ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یف  هر ) )
نا قحلا  و  [ . 525  ] هزجعملا کلت  هل  تناک  کلذـل  القاع و  افلکم  تقولا  کلذ  یف  سانلا  یلا  اثوعبم  ایبن  ناـک  هداـبع و  یلا  هلـسرا 

یبنلا و تالامک  هوبنلا و  ملع  هیف  ینعمب  ایبن  ناـک  هداـبع و  یلا  الـسرم  نکی  مل  تقولا و  کـلذ  یف  لـقعلا  لـماک  ناـک  ع )  ) یـسیع
نا لئاقلا : لوقف  هسفن  یف  فیلکتلا  لقعلا و  لاـمک  هیف  ناـک  نیحلا و  کـلذ  یف  ساـنلا  یلا  اـثوعبم  نکی  مل  نکلو  اهرـساب  هفاـصوا 

لیجانالا ال نع  هلقن  نیثالثلا و  نس  یف  ثعب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هلوق : .هساسا و  نم  لطاب  هلاعفا ، هلاوقأ و  نع  لاوئـسم  ریغ  عیـضرلا 
یف ققحم  وه  امک  هریثک  نورقب  ع )  ) حیـسملا نمز  دعب  اهوفلا  یتلا  هفرحملا  لیجانالا  هذهب  دامتعالا  یغبنی  هناف ال  [ 526  ] هیلع دمتعی 

لزنملا لیجنالا  اما  هدـلاخلا و  هحفـص 769 ] راثالا [  بتکلا و  نم  هریغ  يدـنهلا و  ریبکلا  همالعلل  قحلا  راـهظا  باـتک  یلا  رظنا  هلحم 
.رثأ نیع و ال  هنم  انیدیأب  سیلف  یلاعت  هللا  نم  ع )  ) حیسملا یلا 

تسین يرثا  هدش  لزان  یسیع  ترضح  هب  هک  یلیجنا  زا 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  قح  یف  هیربکعلا  لئاسملا  نم  نیسمخلل  هممتملا  هلأسملا  باوج  نمض  یف  هرس : سدق  دیفملا  خیـشلا  لاق 
ناک نیح  ع )  ) حیـسملا قح  یف  لوقن  اذکه  تلق و  [ . 527  ] کلذـک وه  ایبن و  ملعلا  یف  اثوعبم و  مکحلا  یف  لزی  مل  هنا  ملـس : هلآ و 

یف یبصلا  لعجی  کلذک  ایبن و  هلعج  هوبنلا و  همکحلا و  هللا  هاتآ  ایبص و  ناک  نیح  ییحی  قح  یف  ایبن و  اعیضر  دهملا  یف 
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لاح یف  مالـسلا  هیلع  يدهملا  مئاقلا  رظتنملا  هجحلا  يداهلا و  مامالا  داوجلا و  مامالا  لعج  امک  سانلا  یلع  هجح  اماما و  لاحلا  رهاظ 
باطخلا لصف  همکحلا و  مهیف  لعج  انبهذم و  نم  هرورضلاب  قحلا  یلا  نودهی  همئا  ایوص و  هفیلخ و  اماما و  لاحلا  رهاظ  یف  مهرغص 

تلقف .لسرم  یبن  هنال  ال  هلوق : اما  .نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولص  نییبنلا  متاخ  مولع  امیس  نیلسرملا و ال  ءایبنالا و  مولع  مهیف  لعج  و 
هانرکذ يذلا  ینعملاب  هوبنلا  نال  هحضاو  هطلاغم  اذه  هلوق  یفف  تقولا  کلذ  یف  السرم  نکی  مل  نکلو  انرکذ  يذلا  ینعملاب  یبن  معن 

نم ارصتخم  انلقن  ام  تالاقملا  هحفص 770 ] لئاوا [  هباتک  یف  هرس  سدق  دیفملا  خیشلا  تاملک  لقنب  انه  سأب  .هلاسرلا و ال  مزلتست  ال 
.قبس امیف  اهتمجرت 

یسیع قح  رد  دیفم  خیش  تاملک  لقن 

لامک یلع  ناک  مالسلا  هیلع  یـسیع  مالک  نا  لوقا : دهملا و  یف  ع )  ) یـسیع مالک  یف  لوقلا  فیرـشلا : هظفل  اذه  ام  هرـس  سدق  لاق 
هللادبع ینا  لاق  یلاعت : هلوق  یف  کلذ  یلع  لیلد  رکذلا  رهاظ  هل و  تلـصح  هوبن  هنم و  ناک  بجاو  ءادا  دـعب  فیلکت و  توبث  لقع و 

هلزتعملا و نم  رفن  هیلا  بهذ  دـق  اهریغ و  هعیـشلا  لهأ  نم  هعامج  اهرـسأب و  همامالا  لها  بهذـم  اذـه  ایبن و  ینلعج  باتکلا و  یناتآ 
نا بقنملا  ثحابلا  یلع  یفخی  مث ال  [ . 528  ] هلزتعملا نم  قرف  هیدیزلا و  ضعب  جراوخلا و  هیف  فلاخ  ثیدحلا و  باحصأ  نم  ریثک 

يزاجملا ینعملا  یلع  خلا  هللادبع  ینا  لاق  هیآ : لمح  نم  قبـس  امیف  اهنیعب  اهانلقن  اهیلا و  انرـشأ  یتلا  تاملکلا  کلت  رکذ  امنا  لئاقلا 
ضحد کلذب  دارا  دقف  تعمس ، امک  هنع  هانلقن  امب  ع )  ) حیسملا قح  یف  هوفت  و 
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دعب ثعب  يذـلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نم  سکعلا  یلع  اریغـص  ـالفط  یبـن ء  ع )  ) یـسیع نا  فلزتـم : یحیـسم  هـهبش 
.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ع )  ) یسیع همعزب  لضفی  نا  فلزتملا  اذه  دارأ  نیعبرالا 

خلا مدآ ...  ایبن و  تنک  ینعم 

یلا یلاعت  هللا  تالاسر  غیلبت  هلاـسرلاب و  ثعب  ص )  ) هللا لوسر  ناـف  هلـصأ  نم  لـطاع  هساـسأ و  نم  لـطاب  فلزتملا  اذـه  لوق  نکلو 
الماع هرغـص و  هدـلوت و  ذـنم  ایبن  ناک  لب  نیعبرالا  یلا  فیرـشلا  هنـس  غولب  دـعب  ایبن  راص  هنا  نیعبرالا ال  هحفـص 771 ] دعب [  هدابع 
لوسر ناک  کلذکف  میرکلا  نآرقلا  صنب  ایبن  دهملا  یف  ناک  ع )  ) یسیع نا  امک  همدقت  نم  دحأ  هعیرـشب  هسدقملا ال  هسفن  هعیرـشب 

ایبن تنک  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هنا  هنسلا  هعیـشلا و  ناقیرفلا  يور  دق  اعطق و  تقولا  کلذ  یف  ایبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
عیمج هوبنلا و  هل  ناـک  هنا  یلا  [ 529  ] ثیدـحلا اذـه  یف  راشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هنا  یفخ  ریغ  .نیطلا و  ءاملا و  نیب  مدآ  و 

نیحلا کلذ  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هل  ناک  هنا  کش  ـال  اـضیا و  هینارونلا  ماـقم  یف  هیلعلا  اـهفاصوا  هیـسدقلا و  اـهتال  اـمک 
یقارنلا همالعلل  نیدحوملا » سینا   » باتک یلع  انتاقیلعت  یف  هیعیرـشتلا  هینیوکتلا و  هیالولا  انحرـش  دق  هیلکلا و  هقلطملا  دـماعلا  هیالولا 
لـضفأ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هیـضاق  سدـقملا  مالـسالا  هرورـض  نا  انرکذ  ام  یلا  فضأ  .عجارف و  هرـس  سدـق 

ایبن مالسلا  هیلع  یسیع  ناک  اذاف  نیبرقملا  هکئالملا  عیمج  نم  نییضرملا و  مهئایصوأ  نیلسرملا و  ءایبنالا و  نم  نیرخالا  نیلوالا و 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 603 

http://www.ghaemiyeh.com


نم هرورـضلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  دـمحم  یبنلا  کلذـکف  ایبص  هنوک  لاح  یف  ایبن  ییحی  دـهملا و  هحفص 772 ] یف [ 
ع)  ) مامالاف هوبنلا  الا  ایلعلا  تافـصلا  تالامکلا و  فاصوالا و  عیمج  یف  ص )  ) یبنلا لثم  نوکی  نا  دـبال و  مامالا  ناک  امل  .نیدـلا و 

قطان امهدحا  نأ  الا  دحاو  تقو  یف  ناماما  عمتجی  معن ال  هرهاظلا  هتوابص  ذنم  دهملا و  یف  اعیضر  هنوک  هدلوت و  نیح  نم  ماما  اضیا 
لوزنک رهاـظلا  یحلا  ماـمالل  نؤشلا  ضعب  [ 530  ] لصحی یلاـعت  هبر  همحر  راوج  یلا  قطاـنلا  ماـمالا  لـحترا  اذا  تماـص و  رخـالا  و 
ریـصی یلاعت و  هللا  یلا  هتطاسوب  مهلامعا  لوصو  هیلا و  قلخلا  هیاده  هجوتی  هسدقملا و  هترـضح  یلا  ردقلا  هلیل  یف  هکئالملا  حورلا و 
اوعدـن موی  یلاعت : هللا  لاق  مامالا  اذـهب  هتماماب  نولئاقلا  هنامز و  یف  نودوجوملا  قئالخلا  همایقلا  موی  یعدـی  ضیفلا و  یف  هطـساو  وه 

هللا اناده  نا  ول ال  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا  انرماب ، نودهی  همئا  مهنم  انلعج  و  یلاعت : هللا  لاق  و  مهماماب ، سانا  لک 
هحفص 773] .باهولا [  تنأ  کنا  همحر  کندل  نم  انل  به  انتیده و  ذا  دعب  انبولق  غزت  انبر ال 

همالع تلالج  هب  هراشا 

هراشا

نیدـلا لامج  خیـش  هللااهیآ  دـنا ) هدرک  تفلاخم  ( ) دوش یم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  تاـیآ  زا  هچنآ  بلغا  رد   ) 19 س -: - 471 ص -:
قالطالا یلع  همالع  مالعا و  ياملع  نایم  رد  قلطم  هللااهیآ  هیماما  هعیش ي  دزن  هک  هحور  هللا  سدق  همالعب  ریهش  یلح  رهطم  نب  نسح 

هار رد  نتشیوخ  یناگدنز  تدم  رد  رامش  یب  تامحز  هب  هتشاد و  هعیش  مومع  همذ ي  رد  رایسب  قوقح  تسا  راوگرزب  نآ  زا  ترابع 
نیلسرملا دیس  نیئآ  رشن  نید و  جیورت 
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رد تقو و  چیه  هک  تسا  مزال  یماما  یعیش  درف  ره  رب  هک  هدش  لمحتم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لها  هقیرط ي  تیناقح  تابثا  و 
و دـنیامن ، داش  نآرق  تئارق  ناسحا و  رب و  اب  ریخ و  لامعا  اب  ار  وا  سدـقم  حور  هدرکن و  شومارف  ار  وا  نارود  رورم  اـب  ناـمز  چـیه 
ع)  ) نینمؤملاریما راوج  رد  هدومرف و  تلحر  اـیند  زا  هک  تسا  نرق  نیدـنچ  هک  نیا  اـب  تسیروط  راوگرزب  نآ  یحور  تمظع  قـحلا 

فورعم اهنابز  رد  روهشم و  نالک  درخ و  کچوک و  گرزب و  زا  هعیش  مومع  دزن  همالع )  ) شیمارگ بقل  شیمان و  مان  یلو  هدیمرآ 
مراد یناتـساد  شداژن  لـصا و  راوگرزب و  نآ  بسن  هب  عـجار  و  هحفـص 774 ] .دنیامن [  یم  ینادردـق  دـنناوخ و  انث  يو  هب  امومع  و 

مهدب شراگن  هدروآ و  ملق  هب  ناتـسود  ءالـضف و  زا  تاقث  لقن  اب  مهاوخ  یمن  ما  هدرواین  تسد  هب  مدوخ  ار  نآ  كردم  زونه  نوچ 
ما هدینش  هچنآ  مناوتب  ات  دیامرف  بیـصن  قارع  رد  ار  هسدقم  باتعأ  ترایز  رتدوز  هچ  ره  هک  میامن  یم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  و 
هللا تاولـص  هلآ  یبنلا و  قحب  هدوجو  هنمب  یلاعت  هللاءاـش  نا  میاـمن  لیـصحت  ار  كردـم  هدـهاشم و  نیعلا  يأر  هب  مدوخ  هکلب  ار  نآ 

.مهیلع

« ناجنز  » رد تماقا  مایا  هب  هراشا 

زا تعجارم  زا  سپ  نامرک  ناتسرهش  یخسرف  یس  ابیرقت  تفاب )  ) رد فقوت  نامرک و  ناتساب  يرابجا  رفس  رد  لبق  لاس  راهچ  هس  رد 
يزاون و نامهم  زا  امومع و  ناجنز  مرتحم  یلاها  ياهینابرهم  زا  مدوب و  هام  شش  هب  بیرق  يرابجا  تماقا  هب  ناجنز  رد  زاب  رفـس  نآ 

الماک اصوصخ  هتاکرب  تماد  ینیـسح  نیدـلازع  اقآ  جاح  ياقآ  هللااهیآ  لیلج  همالع ي  دـجمالا  خالا  انقیدـص  نایاپ  یب  ياه  تبحم 
زا هژیو  هب  هدوب و  رادروخرب 
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ظوظح بیجع و  يافـص  دـش  یم  عقاو  مظعم  مرکم  ردارب  نآ  روضح  رد  هک  یخیرات  یبدأ و  یهقف و  تاثحابم  یملع و  تارکاذـم 
همانرفـس ي  ) باتک رد  خیراوت  ثداوح و  نآ  زا  يرادقم  دـجنگ و  یمن  ترابع  هب  دـیآ و  یمن  فصو  هب  هک  تشاد  بیرغ  یحور 

باتک رب  عالطا  مه  یکی  دـش  بیـصن  ناجنز  ناتـسرهش  رد  فقوت  مایا  رد  هک  يدـئاوف  هلمج ي  زا  تسا و  هدـش  هداد  حرـش  تفاب )
مظعم ردارب  نآ  یصخش  هناخباتک ي  رد  کچوک  عطق  هب  یطخ  هخسن ي  هب  هک  تسا  هنسلا ) باتکلا و  صنل  هنـسلا  هفلاخم  حاضیا  )
همالع هللااهیآ  هک  دوش  یم  مولعم  باـتک  نآ  هظحـالم ي  زا  مدـش  هحفـص 775 ] قفوم [  شا  هعلاـطم  هب  هدـش و  علطم  هئاـقب  هللا  مادا 
ینآرق تایآ  زا  هچنآ  هدـش و  لمحتم  اـسرف  تقاـط  تاـمحز  هب  ردـقچ  هتـشاد و  قیمع  نهذ  قیقد و  راـکفا  ردـقچ  هحور  هللا  سدـق 

.تسا هدومرف  نایب  زین  دافتسم  بلطم  نآ  اب  ار  هماع  تفلاخم  هدومرف و  نایب  لامجا  هدرشف و  روط  هب  دوش  یم  هدافتسا 

هنسلا هفلاخم  حاضیا  باتک : رب  نتفای  عالطا 

اجنیا رد  ار  نآ  هداد  شراگن  هدربمان  باـتک  نیا  هراـبرد ي  هعیرذـلا )  ) رد هرـس  سدـق  ینارهطلا  هثاـحبلا  داتـسالا  انخیـش  هچنآ  ـالبق 
ناگدنناوخ يارب  اجنیا  رد  ما  هدرک  لقن  دئاوفلا )  ) باتک رد  هک  فیرـش  باتک  نآ  تارابع  نیع  زا  هنومن  يارب  نآ  زا  دـعب  مروایب و 

نایب تایالا و  ریسفت  نم  هیف  امل  ....ریسافتلا  بتک  نم  دعی  هنسلا ) هفلاخم  حاضیا  : ) دیامرف یم  هر )  ) داتسالا انخیش  .میامن  لقن  مرتحم 
نب نسحلا  یلحلا  هماللا  هللا  هیالوه  .هنـسلا  باتکلا و  صنل  تاـفلاخم  ناـیب  یلع  هلامتـشال  هینیدـلا  دودرلا  بتک  نم  دـعی  اهلیلادـم و 
نیب ابیجع و  اکلـسم  هیف  کلـس  هنا   ) فلؤملا همجرت  یف  یلماعلا  رحلا  ثدحملا  خیـشلا  لاق  ( 726 : ) هنـس یفوتملا  رهطملا  نب  فسوی 

تافلاخملا
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هنازخلا یف  دجوی  هنا  رکذ  و  نارمع ) لآ  هروس  مامت  هیف  هنم و  یناثلا  دلجملا  انیلا  لصو  دق  .هریثک و  تاهج  نم  هیآ  لکل  تعقو  یتلا 
خیش لآ  هنازخ  یف  دجوت  هنس 1067 و  نوتاخ  نبا  هفوقوم  نم  یه  مویلا و  یتح  اهیف  دجوت  هیوضرلا  هنازخلا  هخـسن  لوقا »  » هیوضرلا

یف فلؤملا  همالعلا  هحفص 776 ] طخ [  هخسن  تیأر  ینا  : ) نیدلاردص نسحلا  دمحموبا  اندیس  لاق  .يرخأ و  هخسن  ناجنزب  مالسالا 
: هیآ نم  خـسنلا  کـلت  یف  دوجوملا  و  هنـس 1311 ، دودح  یفوتملا  بتکلا  عمجب  علوملا  یفجنلا  یناهفـصالا  ازریم  اقآ  دیـسلا  هبتکم 

باتک نآ  مود  ءزج  (. 723 : ) هنـس هنم  غرف  نارمع و  لآ  هروس  رخآ  یلا   208 هیآ : هرقبلا  هروس  یف  ایندلا - هایحلا  اورفک  نیذـلل  نیز 
اقآ هیقف  دیس  ناشدجما  دج  تافوقوم  زا  تسا و  دوجوم  ناجنز  رد  یلاعت  هللا  هملس  همالعلا  انقیدص  یصخش  هناخباتک ي  رد  فیرش 

حاضیا باتک  نم  یناثلا  ءزجلا  مت  تسا : نیا  باتک  زا  ءزج  رخآ  تسا و  هللا  همحر  دـهتجم  هب  ریهـش  ینیـسح  مساق  نب  دـمحم  دـیس 
نب فسوی  نب  نسح  یلاعت  هللا  یلا  ریقفلا  دـبعلا  دـی  یلع  ءاسنلا  هروس  ثلاثلا  ءزجلا  یف  هولتی  هنـسلا و  باتکلا و  صنل  هنـسلا  هفلاخم 
نم نیرـشعلا  هعمجلا  راهن  رخآ  یف  اهفرـشم  یلع  هللا  تاولـص  هیورغلا  هفیرـشلا  هرـضحلا  یف  ادیوست  باتکلا  فنـصم  یلحلا  رهطملا 

( هر  ) داتسالا انخیـش  هچنانچ  .اریثک  ملـس  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلـص  هئامعبـس و  نیرـشع و  ثالث و  هنـس  لاوش 
دوش یم  مولعم  تسا  نارمع  لآ  هروس ي  رخآ  ات  هدومرف و  عورش  هرقب  هروس ي  زا  خلا  اورفک  نیذلل  نیز  هفیرـش : هیآ ي  زا  هدومرف 

موس ءزج  زا  تسا و  مود  ءزج  هدربمان  هخسن ي  هدومرف و  فیلأت  ار  لوا  ءزج 
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هـس تسا  مولعم  شغارف  خیرات  زا  هچنانچ  مود  ءزج  هخـسن ي  نیا  زا  نوچ  هن ؟ ای  هدـش  نآ  فیلأت  هب  قفوم  هک  تسا  ملاع  دـنوادخ 
هحفص 777] .تسا [  هدش  غراف  شتافو  زا  لبق  ابیرقت  لاس 

باتک نآ  تایوتحم  زا  يرادقم  لقن 

يارب دنا و  هدرک  میرک  نآرق  زا  دافتـسم  بلاطم  اب  تفلاخم  ردـقچ  نیفلاخم  هک  تسا  مولعم  باتک  نیا  رد  هر )  ) هللااهیآ تانایب  زا  و 
ایندـلا و هویحلا  اورفک  نیذـلل  نیز  یلاعت : هللا  لاق  هظفل : اذـه  ام  یناـثلا  ءزجلا  اذـه  لوا  یف  هرـس  سدـق  لاـق  دوش : یم  لـقن  عـالطا 

نم هیالا  هذـه  هنـسلا  تفلاخ  لوقا : .باـسح  ریغب  ءاـشی  نم  قزری  هللاو  هماـیقلا  موی  مهقوف  اوقتا  نیذـلا  اونمآ و  نیذـلا  نم  نورخـسی 
لعف نسحی  هوهـشلا و  یعاود  يوقی  رغی و  يذـلا  وه  هنـال  هدونج  سیلبا و  وه  ایندـلا  هوـیحلا  اورفک  نیذـلل  نیزملا  نیز : ا ) : ) هوـجو

راد اهنا  ملعا  اهیف و  دـهز  یلاعت  هنـال  یلاـعت  هللا  وه  نیزملا  نوکی  نا  حـصی  ـال  هبوتلا و  مهل  فوسی  بجاولاـب و  لـالخالا  حـیبقلا و 
اما اذه  ب )  ) .هیف هنـسلا  تفلاخ  دبعلا و  یلا  هدنتـسم  لاعفالا  تناک  ول  کلذ  حصی  امنا  اهیف و  حیابقلا  باکترا  یلع  دـعوت  رورغلا و 

دبعلا ناک  ول  کلذ  حصی  امنا  مهیلا و  رفکلا  دنـسا  اورفک : نیذلل  ج )  ) .هیف هنـسلا  تفلاخ  حـیبقلا و  لعفی  یلاعت ال  هللا  ناک  ول  حـصی 
هحفص 778] .هیف [  هنسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  مهیلا و  هیرخسلا  دنسا  نورخسی : و  د )  ) .هیف هنـسلا  تفلاخ  العاف و 

مهیلا يوقتلا  دنسا  اوقتا : نیذلا  و  و )  ) .هیف هنسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  مهیلا و  نامیالا  دنـسا  اونمآ : نیذلا  نم  (ه )
ناک ول  حصی  امنا  و 
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عنتما ول  هقدـص  ملعی  امنا  ربخ  اذـه  میحجلا و  یف  راجفلا  نییلع و  یف  يا  هماـیقلا : موی  مهقوف  ز )  ) .هیف هنـسلا  تفلاـخ  ـالعاف و  دـبعلا 
یلاـعت و هللا  یلع  بذـکلا  عنتما  ول  هقدـص  ملعی  اـمنا  ربـخ  ءاـشی : نم  قزری  هللاو  ح )  ) .هیف هنـسلا  تفلاـخ  یلاـعت و  هللا  یلع  بذـکلا 

ردق یلع  رفاکلا  هنامیا و ال  ردـق  یلع  نمؤملا  قزری  الوا  هترثکل ، باسحلا  هلخدـی  اریثک ال  يا  باسح : ریغب  ط )  ) .هیف هنـسلا  تفلاخ 
هللا یلع  بذـکلا  عنتما  ول  هقدـص  ملعی  امنا  ربخ  اذـه  .باسحلا و  هیلع  یتأی  یهانتی و ال  اـم ال  هنجلا  لـهأ  یطعی  وا  ایندـلا ، یف  هرفک 

كءاج ام  دعب  نم  هیف  کجاح  نمف  یلاعت : هللا  لاق  هدومرف : موقرم  هلهابم  هفیرـش ي  هیآ ي  ریـسفت  رد  .هیف و  هنـسلا  تفلاخ  یلاعت و 
: لوقا .نیبذاکلا  یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنأ  انـسفنأ و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  انئانبا و  عدـن  اولاـعت  لـقف : ملعلا  نم 

تفلاخ العاف و  دـبعلا  ناک  ول  حـصی  امنا  هیلا و  لعفلا  دنـسأ  کـجاح : نمف  ا ) [ ) هحفـص 779 هوجو [ : نم  هیالا  هذه  هنـسلا  تفلاخ 
مکءاسن و انءاسن و  مکءانبا و  انءانبا و  عدن  ج )  ) .هیف هنسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  رما و  اولاعت : لقف  ب )  ) .هیف هنسلا 

یلع هللا  هنعل  لـعجنف  د )  ) .هیف هنـسلا  تفلاـخ  یلاـعت و  هللا  یلع  بذـکلا  عـنتما  وـل  اهقدـص  مـلعی  اـمنا  تاراـبخا  مکـسفنأ : انـسفنأ و 
نسحلا و نا  یلع  هیالا  هذهب  يزارلا  رکبوبا  لدتسا  .هیف  هنسلا  تفلاخ  العاف و  دبعلا  ناک  ول  حصی  امنا  مهیلا و  لعفلا  دنسأ  نیبذاکلا :

تنبلا دلو  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انبا  مالسلاامهیلع  نیسحلا 
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نال لاحلا  کلت  یف  نیفلکم  اناک  امهیلع  هللا  تاولـص  نیـسحلا  نسحلا و  نأ  یلع  هیالا  هذهب  نالیغ  نبا  لدتـسا  .هقیقحلا و  یلع  نبا 
نم هباحـصلا  لضفأ  ناک  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نأ  یلع  هیالا  هذـهب  هیمامالا  تلدتـسا  .نیغلابلا و  عم  ـالا  زوجت  ـال  هلهاـبملا 
یلع اعوطقم  نوکی  لطابلا و  نومأم  وه  نمب  الا  لعفت  نا  حـصی  لطبملا و ال  نم  قحملا  ریمتیل  هلهاـبملا  عوضوم  نا  لوـالا : نیهجو :

هتبترم و ولع  هحفص 780 ] یلع [  لدت  ءاعدلا  یف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هناعتسا  نال  هللا  دنع  سانلا  لضفأ  هنأ  هتدیقع و  هحص 
سفن یه  مالـسلا  هیلع  یلع  سفن  نأ  یلا  هب  راـشأ  مکـسفنأ  انـسفنأ و  و  یلاـعت : هلوـق  نا  یناـثلا : .هریغ و  نع  هزیمت  هـتلزنم و  فرش 

.مالسلااهیلع همطاف  انءاسن  هلوقب : دارا  .لضفأ و  لضفالا  يواسم  تاواسملا و  هب  دارملاف  لاحم  داحتالا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
هللا یلص  یبنلا  هب  دنتسا  مهنم  لضفأ  دحأ  ناک  ول  هناب  یـضقی  لقعلا  ناف  مهریغ  یلع  مالـسلا  مهیلع  مهتیلـضفأ  یلع  لدی  هلک  اذه  و 

.هیف هنسلا  تفلاخ  کلذب و  هرمأ  يذلا  وه  یلاعت  هللا  نا  یلع  ءاعدلا  یف  هلآ  هیلع و 

هللا هیآ  مالک  حیضوت 

مهیلع هللا  تاولـص  نینـسح  ءارهز و  همطاف ي  نینمؤملاریما و  زا  لضفا  یـسک  هاگ  ره  هک : تسنآ  هرـس  سدق  هللااهیآ  مالک  حیـضوت 
دروایب و هدومن و  رـضاح  هلهابم  رد  ار  اهنآ  یمامت  دوب  دـبال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوب  اهنآ  اب  يواـسم  اـی  تشاد و  دوجو 
رد تقیقح  فاضم  عمج  تسا و  سفنأ  ءاسن و  ءانبأ و  مومع  رد  رهاظ  هفیرش  هیآ ي  اریز  دیامرفن  سدقم  دوجو  راهچ  نآ  هب  ءافتکا 

قالطا تارضح  نآ  صوصخ  رب  تامومع  نیا  یلو  تسا  قارغتسا 
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اب هلهاـبم  ماـقم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ار  یـسک  هسدـقم  تاوذ  نآ  زا  ریغ  هک  تـسا  اهناملـسم  ناـیم  يرورـض  هدـش و 
اب يواسم  نانآ و  اب  فیدر  مه  يواسم و  هک  سوفن  ناـنز و  اهرـسپ و  زا  يدـحأ  نیملـسم  ناـیم  رد  رگا  هدرواـین و  نارجن  ياراـصن 

ددرگن هسدقم  تاوذ  نآ  هب  ءافتکا  دوش و  رـضاح  هلهابم  هب  تارـضح  نآ  اب  یتسیاب  دـبال  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سفن 
ءانبا رد  یلو  ع )  ) یضترم ءارهز و  هب  هداد  صاصتخا  سفنا  ءاسن و  رد  هک  نیا  و  هحفص 781 ] .تسا [  لاحم  حجرم  الب  حیجرت  اریز 

رد دوش  یم  مولعم  هدروآ  هلهابم  ماقم  هب  ار  نیطبس  ود  ره  هکلب  هدومرفن و  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  یکی  هب  ءافتکا 
ءاسن رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سفن  اب  يواسم  هک  دنک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  يربارب  هک  هدوبن  يدحأ  سفنا 

ود نآ  هدوب و  ینغ  امومع  نارگید  زا  سفنأ  ءاسن و  زا  اهنآ  ندروآ  اذل  دشاب و  مالـسلااهیلع  لوتب  ءارهز  اب  ربارب  هک  هدوبن  یـسک  زین 
اهنآ ياه  فیدر  مه  نآ  یتسیاب  هدوب  حجرم  الب  حیجرت  دنتشاد  فیدر  مه  یسک  رگا  الا  دنا و  هتـشاد  نارگید  رب  ناحجر  راوگرزب 
اذـل دـنا و  فیدر  مه  يواسم و  مه  اب  نیطبـس  نوچ  ءانبا  رد  یلو  تسا  هدوبن  اهنآ  فیدر  رد  نیملـسم  زا  یـسک  سپ  درواـیب  زین  ار 

دروایب و ار  ود  ره  دیاب  دبال  اذل  تسا و  لاحم  حجرم  الب  حیجرت  دیامرفب و  راوگرزب  ود  نآ  زا  یکی  ندروآ  هب  ءافتکا  تسناوت  یمن 
دروایب مه  ار  وا  یتسیاب  راچان  هب  دوب  يواسم  نیطبس  اب  نیملسم  رد  یسک  رگا 
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تلادـع و تمکح و  فلاخم  اه  فیدر  مه  ندرواین  الا  تسا و  هدوبن  اهنآ  فیدر  مه  ءانبا  رد  یـسک  دوش  یم  مولعم  هدرواـین  یلو 
سفن اب  اریز  تسا  مولعم  سوفن  یمامت  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیلضفأ  تقد  كدنااب  هفیرـش  هیآ ي  زا  سپ  .دش  یم  تاواسم 
لوتب ءارهز  هب  یـسک  تیلـضفا  رد  ءاسن  رد  دـسر و  یمن  نآ  هب  يدـحأ  تسا و  يواـسم  ربارب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

 ] .دنا هدوب  ءانبأ  یمامت  زا  لضفأ  اهنآ  هدوبن و  ع )  ) نیطبس اب  يواسم  فیدر و  مه  یسک  ءانبا  رد  نینچمه  دسر و  یمن  مالـسلااهیلع 
هحفص 782]

نیرصاعم زا  یضعب  مالک  لقن  نیعبرا و  رد  رباج  دورو  هب  عجار 

هراشا

رد هچرگ  ءالبرک  هب  ع)  ) تیب لها  ءارـسأ  نیعبرأ و  رد  هر )  ) يراـصنا هللادـبع  نب  رباـج  دورو  هک  دـش : هتفگ   14 س -: - 385 ص -:
مشاه ياقآ  ققحم  رـصاعم  لضاف  هدنزرأ ي  تاملک  رب  مدش  علطم  یتدم  زا  سپ  تسا : رئاز  لوا  وا  زاب  تسا  هداتفا  قافتا  زور  کی 

زور کی  ع )  ) ءادهشلادیس لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  هر )  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  دورو  هک  هدومرف  حیرـصت  هک  ینـسحلا  فورعم 
باتک شدـلاخ  رثا  رد  ناشیا  تارابع  نیع  .تسا و  هدرکن  رکذ  ار  دوخ  لقن  ردـصم  كردـم و  یلو  تسا  هدوب  ءارـسا  دورو  زا  لبق 

زا ناش  تاـیلقن  قیقحت و  يور  زا  هک  نیا  رب  رظن  ناـشیا  تاـملک  دوش و  یم  لـقن  توریب  ج 2 ص 132 ط  رشعانثالا » همئالا  هریـس  »
نب دـیزی  نا  هاورلا  ضعب  يوری  و  دـیامرف : یم  تسا - نانئمطا  لـحم  رایـسب  اذـل  تسا و  داـمتعا  دروم  رداـصم  هحیحـص و  كرادـم 
نبا دیزی  مهزهجف  اهیلا  عوجرلا  راتخاف  هنیدـملا  یلا  عوجرلا  ماشلاب و  ءاقبلا  نیب  ع ) [ ) هحفص 783 نیدباعلا [  نیز  مامالا  ریخ  هیواعم 

مهنوؤش هدارا  یلوتی  نم  مهعم  لسرأ  هیواعم و 
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يراصنالا و هللادـبع  نب  رباـج  ناـک  .کلذـل و  مهباـجأف  ءـالبرک  یلع  مهب  جرعی  نا  لیلدـلا  نم  اوبلط  مهقیرط و  لـالخ  مهتیاـعر  و 
نب رباج  ناک  امیف  دحاو و  مویب  اهیلا  ایابـسلا  لوصو  لبق  ءالبرک  اودروف  ع )  ) نیـسحلا هرایزل  لاحرلا  اودش  دق  مشاه  ینب  نم  هعامج 

فوفکم رباج  ناک  هدـئاق و  هل  لاـقف  ماـشلا ، هیحاـن  نم  مهیلع  لـطأ  دـق  ماـمالا  بکومب  اذا  روبقلا و  نیب  نولوجی  هعم  نم  هللادـبع و 
بهذا رباج : لاقف  دایز ، نبا  وا  دیزی  عابتأ  نم  دحال  بکوملا  نوکی  نا  فاخف  ماشلا  هیحان  نم  انیلع  علط  دق  اداوس  يرأ  ینا  رـصبلا :

رح تنأف  هتاوخأ  هتامع و  و  ع )  ) نیـسحلا نب  یلعل  ناک  نا  و  أجلم ، یلا  يوأن  انلعل  دایز  نبا  عابتأ  نم  ناک  ناـف  اعرـسم  هربخب  اـنتأ  و 
ءاج دق  ع )  ) نیدباعلا نیز  اذه  ص )  ) هللا لوسر  مرح  لبقتـسا  مق و  رباج  ای  لوقی : وه  اعرـسم و  عجر  نا  ثبل  ام  یـضمف و  هللا ، هجول 

جتراف یکبی  هلبقی و  هیلع  عقوف  ع ،)  ) نیدـباعلا نیز  مامالا  نم  اند  یتح  اعرـسم  مادـقالا  یفاـح  یـشمی  رباـج  ماـقف  هتاوخأ ، هتاـمعب و 
.انمایخ تقرح  انوءاسن و  تیبس  انلافطا و  تحبذ  انلاجر و  تلتق  هللاو  اـنهه  رباـج  اـی  ع :)  ) ماـمالا هل  لاـق  .ءاـکبلا و  هرثک  نم  ناـکملا 

هللا همحر  رباج  هب  نتفگ  رئاز  لوا  سپ  هدـش  هحفـص 784 ] ءالبرک [  دراو  ءارـسا  دورو  زا  لبق  زور  کی  هللا  همحر  رباج  هک  نیاربانب 
تـسا ناگرزب  حیرـصت  فالخ  تلاسر  نادناخ  دورو  زا  لبق  زور  کی  ءالبرک  هب  رباج  دورو  یلو  تسا  رئاز  لوا  وا  هدوب و  حـیحص 

هب هللا  همحر  رباج  شیامرف  زا  دنامن : هتفگان  .دش و  هداد  حرش  هچنانچ  دنا  هدش  دراو  زور  کی  رد  هک 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 613 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یهاگهانپ  ام  دـیاش  تسا  دایز  نبا  عابتا  زا  هاگره  رواـیب  اـم  هب  ار  نآ  ربخ  دوش  یم  هدـید  هک  يداوس  ورب و  تعرـس  اـب  شمـالغ 
مولعم هللا  همحر  هللادبع  نب  رباج  مالک  نیا  زا  .یتسه  دازآ  ادخ  هار  رد  وت  سپ  تسا  ع )  ) نیـسح نب  یلع  هاگره  مینک  ادیپ  نامدوخ 

رد وت  دشاب  ع )  ) داجس ماما  رگا  هتفگ : هک  هدوب  شراظتنا  رد  تسا و  هتـشاد  ع )  ) ماما تعجارم  زا  یهاگآ  راوگرزب  نآ  هک  دوش  یم 
يدازآ زا  ایوگ  دشاب و  هدوب  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  هتشگ  نایامن  ماش  بناج  زا  هک  يداوس  هداد  یم  لامتحا  و  يدازآ - ادخ  هار 
هچناـنچ تسا  هدینـش  زین  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) هللا لوسر  زا  ار  هیـضق  نیا  هر )  ) رباـج هدوـب و  ربـخ  اـب  دـیزی  تسد  زا  ع )  ) ماـما

هب زین  اقباس  هچنانچ  تسا  هدوب  ص )  ) هللا لوسر  رما  روتسد و  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  ءالبرک  ترایز  هب  شندمآ 
هیلع داجس  ماما  هحفـص 785 ] اب [  نیعبرا  تراـیز  رد  هک  هدوب  هدینـش  مه  ار  نیا  هر )  ) رباـج دـبال  .تسا و  هتفر  تراـشا  بلطم  نیا 

وت دشاب  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هدـش  نایامن  هک  يداوس  رگا  هداد  روتـسد  شمالغ  هب  اذـل  درک و  دـهاوخ  تاقالم  مالـسلا 
داوس هک  هداد  یم  لامتحا  اجک  زا  الا  تسا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ندـمآ  يارب  يراظتنا  تلاح  هر )  ) رباج رد  سپ  يدازآ ،

هحفـص .تسا [  هدـش  مه  روط  نامه  تسا و  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  سپ  دـشابن  داـیز  نبا  فرط  زا  رگا  هدـش  ناـیامن 
[786

دیزی نعل  هیمیت و  نبا  دجنملا و  رتکد 

هراشا

ياه هلاسر  يراثآ و  هک  نانبل  رد  دجنملا  نیدلا  حالص  رتکد  ياقآ  ...دیزی ) رب  مدرک  نعل  زاوج  مدعب  يوتف   ) 7 س -: - 413 ص -:
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کلـسم راذـگ  ناینب  ینارح  هیمیت ي  نبا  تافیلأت  زا  هیواعم » نب  دـیزی  نع  لاؤس   » ناونع هب  يا  هلاسر  اریخأ  دزاس  یم  رـشتنم  يدایز 
ابیرقت شا  همجرت  هچنآ  دیوگ  نآ  همدقم ي  رد  هدیـسر و  رظن  هب  نآ  موس  پاچ  لاح  ات  هدومن و  رـشن  يرگ  یباهو  دماج  کشخ و 

هتشاذگ و هقیمع  راثآ  یمالسا  خیرات  رد  هک  تسا  یصاخشا  زا  یکی  نایفس  یبأ  نب  هیواعم  نب  دیزی  يوما  مود  هفیلخ ي  تسا : نیا 
هفئاط دزن  وا  هیلع  رب  دیدش  نعط  هارمه  دوش  يراج  وا  داوق  ياهتـسد  هب  يو  راگزور  رد  دوب  هدـش  ردـقم  هک  يروآ  فسأت  ثداوح 

ود ره  و  [ 531  ] دنا هدیـسر  ولغ  دحب  يو  میظعت  رد  هدرک و  وا  هل  رب  بصعت  رب  راداو  ار  مود  هدع ي  هدـش و  یمالـسا  فئاوط  زا  ي 
دیزی فاصوا  دماحم  دنا و  هدرک  ذاختا  ار  طسو  قیرط  [ 532  ] تنس لها  دنفالتخا و  رد  راگزور  رد  روط  نیمه  هحفص 787 ] هقرف [ 
مالک زا  یلامج  همجرت ي  اجنیا  ات  .لـطاب  قح و  رد  دـنا  هدرکن  ولغ  اـهنآ  یلو  دـنرادن  تلفغ  وا  لاـمعا  ءوس  زا  دـننک و  یم  رکذ  ار 
نمـض رد  هدـحتم  تایالو  رد  نتـسنرب »  » هعماـج ي هناـخباتک ي  رد  ار  هدربماـن  هلاـسر ي  هک  هتفگ : دـعب  تسا  هدربماـن  رتکد  ياـقآ 

مض رد  رتکد  ياقآ  ایوگ  تسا  هدومن  همیمض  نآ  هب  مه  ار  یلازغ  ياوتف  هدرک و  رشن  هدومن و  پاچ  ار  نآ  هدرک و  ادیپ  تاطوطخم 
امـش مینک  یم  لاؤسرتکد  ياقآ  نیا  زا  هحفـص 788 ] .دیامن [  تیوقت  ار  هیمیت  نبا  فرخزم  ياهفرح  هتـساوخ  یلازغ  راجنهان  ياوتف 

هحفـص ي رد  دیلپ  دیزی  زا  هقیمع  راثآ  مادک  ایآ  هتـشاذگ  هقیمع  راثآ  خیرات  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  دیزی  دـیا : هداد  شراگن  هک 
ملظ راثآ  رگم  تسا ؟ هدنام  راگدای  هب  راگزور 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 615 

http://www.ghaemiyeh.com


داوق زا  هک  راجنهان  هملؤم ي  عیاقو  راوگان و  ثداوح  ایآ  یمالسا ، راثآ  ماکحا و  نتخادنا  اپ  ریز  يروتاتکید و  دادبتسا و  متـس و  و 
ع)  ) یلع نب  نیـسح  زا  هک  داد  روتـسد  هنیدم  مکاح  هب  هک  دوبن  دـیزی  ایآ  هدوب ؟ يو  هزاجا ي  عالطا و  نودـب  ایآ  هتـشگ  رداص  يو 

یتروص رد  دوب ؟ هدادن  دایز  نبا  هب  ار  روتـسد  نیمه  ایآ  تسرفب ؟ نم  شیپ  هدرک و  ادـج  ندـب  زا  ار  شرـس  ای  ریگب  تعیب  نم  يارب 
هراچیب راتشک  نامرف  اصخش  ناشدوخ  هک  تسا  راگزور  ناراوخنوخ  ناراکمتـس و  راتفر  هیور و  .تساعدم و  نیا  دهاش  خیراوت  هک 
یتروص رد  دنزادنا  یم  ناشدوخ  داوق  ندرگ  هب  ار  هانگ  دننک و  یم  یعالطا  یب  راهظا  سپـس  دـنهد و  یم  ار  ناگ  هدـنامرد  ناگ و 
یئوررپ یئایح و  یب  مامت  اب  هیمیت  نبا  راکنا  ایآ  .دـنهد  یم  ناشدوخ  ار  راتـشک  تشک و  متـس و  ملظ و  تایئزج  یمامت  روتـسد  هک 

تیب لـها  هدرک  راـکنا  هـک  دروـخ  یم  درد  هـب  هدادـن  ناـشن  راـگزور  هحفــص ي  رد  خـیرات  یئاـیح  یب  درم  يو  دــننام  اـعقاو  هـک 
ياـهبل رب  نارزیخ  بوـچ  اـب  و  دـنا ؟ هداتـسرفن  ناـغمرا  دـیزی  هب  ار  شرهطم  سأر  و  دـنا ؟ هدربـن  ریـسأ  ماـش  هـب  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس

ياقآ تسا و  هدومن  راکنا  ار  خیرات  تاملـسم  نیا  هدرک  رـشن  هدربمان  رتکد  ياقآ  هک  هلاسر  نامه  رد  هچنانچ  تسا ؟ هدزن  شکرابم 
راـکنا و  هحفـص 789 ] تـالئاطال [  نایذـه و  نآ  رد  اـیوگ  .تـسا و  هتـشونن  يزیچ  نآ  یقرواـپ  رد  هـملک ي  فرح و  کـی  رتـکد 

رـشن ار  يو  هتـشون ي  تشادـن  تقفاوم  تاحـضاو  راکنا  دـئاقع و  نآ  رد  هیمیت  نبا  اب  رگا  تسا و  هدومن  تقفاوم  يو  اب  تاحـضاو 
زا دیزی  ایآ  .دومن  یمن  شخپ  ار  وا  ياهنایذه  درک و  یمن 
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هقراطب ي زا  یمور  روصنم  نب  نوجرـس  اـب  روش  زا  سپ  هک  داـیز  نبا  تسد  هب  همیظع  هعجاـف ي  نآ  ءـالبرک و  زادـگناج  هیـضق ي 
تعیب ای  دـنک  عفد  دـناوت  یم  وا  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس هک  درک  راذـگاو  يو  هب  ار  هرـصب - هفوک و  نیقارع - تموکح  مور  کیرتاپ ) )

هک هدمآ  رابب  اهتیانج  هچ  هک  دوبن ؟ رادربخ  ص )  ) هللا لوسر  هنیدم ي  ماع  لتق  هرح )  ) هعجاف ي زا  دـیزی  ایآ  تشادـن ؟ عالطا  دریگب 
بیرخت هب  رما  و  دوب ؟ ربخ  یب  ادـخ  هناخ ي  هب  تناها  هکرابم و  هبعک ي  ندرک  بارخ  زا  دـیزی  ایآ  .دراد  مرـش  اهنآ  شراگن  زا  ملق 

یم رکذتم  ار  اهنآ  اهکلـسم ) یباهو  ینعی   ) تنـس لها  هک  هدوب  اراد  ار  هدیمح  فاصوا  مادک  دیزی  سپ  دوب ؟ هدرکن  مارحلا  هللا  تیب 
ات درک  یم  نایب  همـش ي  فاصوا  دماحم  نآ  زا  تسا  هیمیت  نبا  کلـسم  رد  دوخ  دوش  یم  مولعم  هک  رتکد  ياقآ  دوب  بوخ  دـنوش ؟

هدوب دـیزی  رد  هک  هدـیمح  فاصوا  نآ  رـشن  رد  ار  رتکد  ياـقآ  دـندش و  یم  دـنم  هرهب  دـیزی  تافـص  دـماحم  نآ  ندـناوخ  زا  مدرم 
رئاس لخاد  ار  يو  هتـسناد و  رکفنـشور  ار  وا  و  دـش ، یم  هللادـنع  روجأم  رتکد  ياـقآ  دـنتفگ و  یم  نیـسحت  يوب  هدـش و  رادروخرب 

تافص هدیمح و  فاصوا  دیزی  رد  ایآ  .دنروآ  یم  باسح  هب  يرکفنشور  ار  رافک  بناجا و  زا  تیعبت  هک  دنتـسناد  یم  نارکفنـشور 
[533  ] صقر يزاب و  نومیم  يراسگیم و  يراوخ و  بارـش  يزابرامق و  شراـک  هک  يدـیزی  هحفص 790 ] دیراد [ ؟ غارس  هدیدنـسپ 
؟ تسا هدش  تبث  يرگید  يزیچ  خیرات  تاحفـص  رد  دوهفلا » دورقلا و  رومخلا و  دـیزی  : » هدـمآ شفـصو  رد  هک  هدوب  یتسم  زا  سپ 

تالاح رد  تشاد ؟ يرگید  هدیمح ي  فاصوا  تخانـش  یمن  مرحمان  مرحم و  درک و  یم  زارد  تنایخ  تسد  شمراحم  هب  هک  دیزی 
عوجر دیزی 
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نیا نم  هک  دـنا ، هدرک  تبث  اهنآ  تاحفـص  رد  هثیبخ  تالاح  هفیثک و  فاصوا  اهتیانج و  هچ  هک  تنـس  لـها  دوخ  ياـهباتک  هب  دوش 
تالاح و  میامن ، هایس  هدرک  یحیسم  يامن  وشن و  هک  نیعل  درم  نآ  هچخیرات ي  حرـش  اب  هک  مناد  یم  هزنم  نیا  زا  رتشیب  ار  تاحفص 

رـشن هیمیت  نبا  زا  هک  هلاسر ي  باوج  رد  مراگنب و  تاحفـص  نیا  رد  - هدربماـن رتکد  هدـیقع ي  هب  اـنب  ار  يو  هدـیمح ي  فاـصوا  و 
اجنیا رد  ار  تنـس  لهأ  ياملع  ریهاشم  زا  یکی  هدنزرا ي  تاملک  هدومن  پاچ  نآ  همیمـض ي  هب  یلازغ  ياقآ  زا  هک  یئاوتف  هدرک و 
تبسن ار  دجن  کشخ  يارحص  ياهیباهو  هدیقع ي  رتکد  ياقآ  ات  هداد  شراگن  دیزی  نارادفرط  زا  یکی  باوج  رد  هک  مهد  یم  رشن 

هک مولعلاءاـیحا  بحاـص  یلازغ  هیمیت و  نبا  راـجنهان  قیـالان و  تاـملک  اـهفرح و  هب  هدولآ  ار  اـهنآ  تحاـس  هدادـن و  تنـس  لـها  هب 
هحفص 791] .دیامنن [  تسا  نوعط  تافارخ و  زا  نوحشم 

يزوجلا نبا  هدنزرا ي  تاملک 

و تسا ، یفاک  یلازغ  هیمیت و  نبا  در  رد  هدرک  لقن  صاوخلاهرکذت  رد  وا  طبـس  هک  يزوجلا  نبا  همالع  هدنزرأ ي  تاملک  نیمه  و 
: دیوگ هرکذت  رد  دـنا ، هداد  شراگن  یلازغ  هیمیت و  نبا  در  رد  هک  تسین  ینـس  هعیـش و  مالعا  ياملع  رئاس  تاملک  لقن  رب  یجایتحا 

نب دـیزی  یف  لوقت  اـم  لاـقف : لـئاس  ینلأـس  لاـق  دـیزی و  مذ  نم  عناـملا  دـینعلا  بصعتملا  یلع  درلا  باـتک  یف  جرفلاوبا  يدـج  رکذ 
ام دیزی  قح  یف  رکذ  هناف  لبنح  نب  دمحا  مهنم  نوعرولا  ءآملعلا  اهزاجا  دـق  تلقف : هنعل ؟ زوجتأ  لاقف : هب  ام  هیفکی  هل  تلقف  هیواعم ؟

دمحأ تلأس  لاق : ییحی  نب  انهم  زا  هدرک  لقن  شدنس  اب  دعب  هنعللا  یلع  دیزی 
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لاق ال و ال ثیدـحلا ؟ هنع  رکذـنف  تلق : هنیدـملا  بهن  لاق  لعفام ؟ تلق : لعف  ام  لعف  يذـلا  وه  لاقف : هیواعم  نب  دـیزی  نع  لبنح  نب 
یف دمتعملا  هباتک  یف  ءارفلا  نبا  یلعی  یبا  یضاقلا  نع  جرفلاوبا  يدج  یکح  .ثیدحلا و  هنع  بتکی  نادحال  یغبنی  ال  [ 534  ] همارغ
دحأ دیزی  یلاوتی  له  یبن و  ای  لاقف : دیزی  یلاوت  یلا  انوبسنی  اموق  نا  یبال  تلق : لاق  .لبنح  نب  دمحا  نب  حلاص  یلا  هدانساب  لوصالا 

و تلقف : هباتک  یف  هللا  هنعل  نم  نعلن  مل ال  ینب  ای  ایئـش  تنعل  هحفـص 792 ] ینتیأر [  ام  لاقف و  هنعلت ؟ ملف ال  تلقف : [ 535  ] هللااب نمؤی 
نیذلا کئلوا  مکماحرا  اوعطقت  ضرالا و  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  مهتیـسع  لهف  یلاعت : هلوق  یف  لاقف  هباتک ؟ یف  دـیزی  هللا  نعل  نیا 

لاقف حلاص  هلأس  امل  هیاور  یف  و  مالسلا ؟ هیلع  نیـسحلا  لتق  لتقلا  نم  مظعأ  داسف  نوکی  لهف  مهراصبا  یمعا  مهمـصاف و  هللا  مهنعل 
هحفـص قحتـسی [  نم  نایب  هیف  رکذ  اباتک  یلعیوبا  یـضاقلا  فنـص  يدـج و  لاق  .هرکذ  هباتک و  یف  هللا  هنعل  لجر  یف  لوقا  ام  ینب  ای 

اقفانم وا  کلذـب  ملاع  ریغ  نوکی  نا  اـما  دـیزی  نعل  زاوج  نم  عنتمملا  روکذـملا : باـتکلا  یف  لاـق  ادـیزی و  مهنم  رکذ  نعللا و  [ 793
نم ال یلع  لومحم  اذه  و  یضاقلا : لاق  اناعل  نوکی  نمؤملا ال  مالـسلا : هیلع  هلوقب  لاهجلا  [ 536  ] زفتسا امبر  کلذب و  مهوی  نادیری 

نع يدج  باجا  دقف  .دوهیلا  یقفانم  یف  تلزن  .ضرالا  یف  اودسفت  نا  متیلوت  نا  متیـسع  لهف  یلاعت : هلوقف  لیق : ناف  .نعللا  قحتـسی 
یف هرکذ  نامیلس  نب  لتاقم  اذه  لقن  يذلا  نا  باوجلا : لاق  بصعتملا و  یلع  درلا  یف  اذه 
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اهرسف لاق  مه و  ریغ  یئاسنلا و  يزارلا و  يدعسلا و  یجاسلا و  عیکو و  يراخبلاک و  هبذک  یلع  نیثدحملا  هماع  عمجأ  دق  هریـسفت و 
شیج لوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  دقف  لیق : ناف  .نیقفانملا  یف  تلزن  اهنا  دمحا  لوق  لبقی  فیکف  نیملـسملا  یف  اهناب  دـمحا 
خسنی رخالا  یتنیدم و  فاخا  نم  هللا  نعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  دقف  انلق : .اهازغ  نم  لوأ  دیزی  هل و  روفغم  هینیطنطسقلا  وزغی 

نب أطع  نع  هعـصعص  یبا  نب  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نع  هصفح  نب  دیزی  ینثدح  صایع  نب  سنأ  انب  دنـسملا : یف  دمحا  لاق  .لوالا 
هنعل هیلع  هللا و  هفاخأ  املظ  هنیدملا  لها  فاخا  نم  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  دالخ  نب  هحفص 794 ] بیاسلا [  نع  راسی 

نع لضفلاوبا  انبا  ثیرح  نب  نیسح  انب  يراخبلا  لاق  .الدع و  افرـص و ال  همایقلا  موی  هنم  هللا  لبقی  نیعمجأ ال  سانلا  هکئالملا و  هللا و 
امک [ 537  ] عامنا الا  هنیدملا  لها  دیکی  لوقی ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لوقی  ادعـس  تعمـس  تلاق  هشیاع  نع  دیعج 
اما .صاصرلا و  بوذ  رانلا  یف  هللا  هب  اذا  الا  ءوسب  دحا  هنیدملا  لها  دیری  هیف ال  و  هانعمب ، اضیا  ملسم  هجرخا  ءآملا و  یف  حلملا  عامنی 

لها فاخا  دـیزی  نا  فـالخ  ـال  مهیف و  ناـک  هنـال  يراـصنالا  بویاوبا  ینعی  اـمناف  هینیطنطـسقلا  اوزغی  شیج  لوا  مالـسلا  هیلع  هلوق 
نم هعامج  نا  دمحم  نب  ماشه  قحسا و  نبا  يدقاولا و  هاور  ام  هببـس : .هرحلا و  هعقو  یمـست  اهحابا و  اهبهن و  اهلها و  یبس  هنیدملا و 

نیتنثا هنس  دیزی  یلع  اودف  هنیدملا و  لها 
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هوعلخ و هبـسا و  رهظا و  هنیدـملا  یلا  اوداع  املف  بالکلا  ریبانطلاب و  بعلی  رمخلا و  برـشی  هاورف  ع )  ) نیـسحلا لتق  اـم  دـعب  نیتس  و 
هلظنح نب  هللادبع  اوعیاب  هالصلا و  عدی  رکـسی و  هل  نید  لجر ال  دنع  نم  انمدق  اولاق  نایفـس و  یبا  نب  دمحم  نب  نامثع  هلماع  اودرط 

تاهمالا و حـکنی  لجر  ءآمـسلا : نم  هراجحلاب  یمرن  نا  انفخ  یتح  دـیزی  یلع  اـنجرخ  اـم  هللاو  موق  اـی  لوقی  هلظنح  ناـک  لیـسغلا و 
انسح ءالب  هیف  هللا  یلب  سانلا ال  نم  دحا  يدنع  نوکی  ول  هللاو  نییبنلا  دالوا  لتقی  هالصلا و  عدی  رمخلا و  برـشی  تاوخالا و  تانبلا و 

نبا لـتق  اـثالث و  اـهحاباف  ماـشلا  لـهأ  نم  فیثک  شیج  یف  يرملا  هبقع  نب  هحفـص 795 ] ملـسم [  مهیلا  ثعبف  دـیزی  یلا  ربخلا  غلبف 
یلع هبقع  نب  ملـسم  ضرحی  مکحلا  نب  ناورم  ناک  و  دعـس : نبا  لاق  .میرحلا  کتهی  لاومالا و  هنی  اثالث  ماقأ  فارـشالا و  لیـسغلا و 
موی یلتقلا  ناک  لاق : يرهزلا  نع  هرحلا  باتک  یف  ینیادـملا  رکذ  .هلـصو و  هاندأ و  هبرق و  ناورم و  رکـشف  ادـیزی  غلبف  هنیدـملا  لـها 

هأرما أرح و  أدـبع و  نم  فرعی  مل  نم  اـما  یلاوملا و  هوجو  نیرجاـهملا و  راـصنالا و  شیرق و  نم  ساـنلا  هوجو  نم  هئامعبـس  هرحلا 
دجسملا هضورلا و  تءالتما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  یلا  ءامدلا  تلـصو  یتح  ءآمدلا  یف  سانلا  ضاخ  فالآ و  هرـشعف 

يذ یف  نیتس  ثالث و  هنـس  هرحلا  هعقو  تناک  مهیف و  لمعی  فیـسلا  هربنم و  و  ص )  ) هللا لوسر  هرجح  یلا  سانلا  أجتلا  دـهاجم : لاق 
لب هللا  هلهما  ام  رهشا  هثالث  دیزی  توم  نیب  اهنیب و  ناکف  هجحلا 
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دیزی تنب  مثیهلا  ما  نع  ینیادملا  نسحلاوبا  رکذ  .هیدمحملا و  تاراشالا  هیوبنلا و  راثالا  هیف  ترهظ  هملاظ و  یه  يرقلا و  ذخا  هذخا 
هرحلا موی  نم  ینبا  اذـه  تلاق  کنم  اذـه  ام  اهل  تلقف  هتلبق  هتقناعف و  دوسأ  اـهل  ضرعف  تیبلا  فوطت  شیرق  نم  هأرما  تیأر  تلاـق :

ریغ جوز و  ریغ  نم  هرحلا  دعب  هأرما  فلا  تدلو  ناسح  نب  ماشه  لاق  لاق  هرق  یبا  نع  ینیادـملا  اضیا  رکذ  .هتدـلوف و  هوبأ  یلع  عقو 
راس مث  هلعف ؟ یلع  مکحلا  نب  ناورم  رکش  هب و  رمأ  کلذب و  دیزی  یضر  دق  سیلأ  یبعـشلا : لاق  هأرما و  فلأ  هرـشع  لوقی  ینیادملا 

قیناجملاب و هبعکلا  برـضف  ریمن  نب  نیـصحلا  یلا  یـصوأف  قیرطلا  یف  هحفـص 796 ] تامف [  هکم  یلا  هنیدـملا  نم  هبقع  نب  ملـسم 
نب رمع  هطیلـست  و  ع )  ) نیـسحلا دایز  نبا  لاتق  نم  بجعلا  سیل  يدـج  لاق  .عیبر و  یف  هللا  هنعل  دـیزی  یعن  ءاـج  اـهقرحأ و  اهمدـه و 
هللا لوسر  لآ  لمح  هایانث و  بیضقلاب  هبرـض  و  [ 538  ] دیزی نالذـخ  نم  بجعلا  امنا  هیلا و  سؤرلا  لمح  رمـشلا و  هلتق و  یلع  دـعس 

تیل يرعبزلا : نبا  تایبا  هدانـشا  اهبلط و  يذـلا  لجرلا  یلا  ع )  ) نیـسحلا تنب  همطاف  عفدـی  نا  یلع  مزع  لامجلا و  باـتقا  یلع  اـیابس 
مهیلع یلصی  نونفکی و  هاغبلا  جراوخلا و  نا  نیملسملا  عامجاب  سیلأ  جراوخلاب ؟ اذه  لعفی  نازوجیفأ  خلا  ....اودهـش  ردبب  یخایـشا 
نکی مل  ول  هنعللاب و  هلعاف  هلئاقل و  عنقی  لوق ال  ع )  ) نیسحلا تنب  همطاف  لجرلا  بلط  امل  مکیبسا  نا  یل  دیزی  لوق  اذک  و  نونفدی ؟ و 

هنفک بیضقلاب و  هبرضی  مل  هیلا و  لصو  امل  سأرلا  مرتح  هیردب ال  ناغضأ  هیلهاج و  داقحا  هبلق  یف 
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الاوما هاطعا  هیلا و  دایز  نبا  یعدتـسا  هنا  اذه  یلع  لدـی  يذـلا  تلق و  هحفـص 797 ] [ . ] 539  ] هللا لوـسر  لآ  یلا  نسحأ  هـنفد و  و 
دیزی لاق  مث  نغ  ینغملل  لاـق  هلیل و  رکـس  .همیدـن و  هلعج  هئاـسن و  یلع  هلخدأ  هتلزنم و  عفر  هسلجم و  برق  همیظع و  اـفحت  هریثک و 

( يداهج یمنغم و  دـیدستل  و  ( ) يدـنع هنامالا  رـسلا و  بحاص  ( ) دایز نبا  اهلثم  قساف  لم  مث  ( ) يدأوف يورت  هبرـش  ینقـسا  : ) اهیدـب
( داسحلا ءآدعالا و  دیبم  و  ( ) انیسح ینعأ  یجراخلا  لتاق  )

دیزی تایرفک  راعشا و 

نع نابأ  داحلالاب و  اهب  حـصفأ  یتلا  هراعـشا  هنعل  و  هحفـص 798 ] هبـس [  نع  الـضف  هتقدنز  هرفک و  یلع  لدی  امم  لیقع و  نبا  لاق  و 
ثیدـح ( ) ایجانتلا بحأ  ینا ال  کلذـب  ( ) یمنرت ینلعا و  یتاه و  هیلع  : ) اهلوا یتلا  هتدیـصق  یف  هلوق  داقتعالا  ءوس  رئامـضلا و  ثبخ 

ام اذا  ( ) ایمآشامرک یـسبنعلا  اهزیحت  ( ) هوهق كاذ  یلع  ینقیـس  تاهالا  ( ) ایکاوبلا ماقا  یتح  دـحا  یلا  ( ) اـهب یمـس  امدـق  نیفـس  یبا 
يذلا ناف  ( ) ایقالت قارفلا  دعب  یلمأت  و ال  ( ) یحکناف رمیحالا  ما  ای  تم  نا  و  ( ) ایلاوتم اهبرـش  الالح  اندـج  و  ( ) همیدـق رومأ  یف  انرظن 

( ایماظع يورت  ءارفص  هلومشمب  ( ) ادمحم روزا  نا  نم  یلدب  و ال  ( ) ایهاس بلقلا  لعجت  [ 540  ] مسط ثیداحا  ( ) انثعب موی  نع  تثدح 
کلت تدـب  امل  اهنم  و  ممیتلا ) یف  هحـسم  يدـنع  ناک  امل  ( ) اهدرب لضاف  ضرـالا  سمی  مل  ول  و  [ ) هحفـص 799 هلوق [ : اهنم  تلق و 

و ( ) مادم ساک  اوبرـشا  و  ( ) یناغالا توص  اوعمـسا  و  ( ) اوموق نامدنلا  رـشعم  : ) هلوق اهنم  اهانرکذ و  دق  خلا و  ....تقرـشأ  لومحلا و 
ازوجع ( ) روحلا نع  تضوعت  و  ( ) ناذالا توص  نع  ( ) نادیعلا همغن  ینتلغش  ( ) یناعملا رکذ  اوکرتا 
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ریـشی يرعملا  ءالعلاوبا  لاق  یتح  اهیلع  هیالوب  راـعلا  همـالا  هذـه  یلا  قرطت  اذـهل  هناوید و  نم  هتلقن  اـمم  کـلذ  ریغ  یلا  ناندـلا ) یف 
( دیزی مکتفالخ  یلع  ناک  و  ( ) انیسح تلتق  مکشیرق  سیلأ  ( ) دیزتسم بئاجعلا  یف  انأ  امف  ( ) رکن لک  لعفت  مایالا  يرأ  : ) اهیلا رانشلاب 

اوبهذـف هسلجم  نم  هافجلا  نم  هعامج  ماق  ءآملعلا  رباکا  رـصانلا و  مامالا  هرـضحب  دادـغبب  ربنملا  یلع  جرفلاوبا  يدـج  هنعل  امل  تلق و 
يدج اولئـس  هعامج  نا  مویلا  کلذ  نع  انخایـشا  ضعب  یل  یکح  و  دومث ، تدعب  امک  نیدمل  ادـعب  الا  يدـج : هحفص 800 ] لاقف [ 

یف اهحابأ و  هنیدملا و  فاخأ  هیناثلا  یف  و  ع )  ) نیسحلا لتق  یلوالا  هنسلا  یف  نینـس  ثالث  یلو  لجر  یف  نولوقت  ام  لاقف  دیزی ؟ نع 
یف ءآج  دـق  دـینعلا : بصعتملا  یلع  درلا  باتک  یف  يدـج  لاق  هونعلاف و  لاقف : نعلن  اولاقف : اهمدـه  قیناـجملاب و  هبعکلا  یمر  هثلاـثلا 
لثم نیحیحـصلا  یف  ملـسم  يراخبلا و  اهرکذ  یتلا  ثیداحالا  رکذ  دـیزی و  لعف  راشعم  رـشع  براـقی  ـال  اـم  لـعف  نم  نعل  ثیدـحلا 

همشوتملا و همشاولا و  هللا  نعل  رمع  نبا  ثیدح  تامشوتملاو و  تامشاولا  نعل  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  دوعسم  نبا  ثیدح 
دنـسم یف  رمع  نبا  ثیدـح  ثیدـحلا و  هلکوم  ابرلا و  لکآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نعل  رباـج  ثدـح  نیروصملا و  هللا  نعل 

نیـسحلا هلتق  یف  دیزی  لعف  نود  ءآیـشالا  هذه  بابلا و  اذه  یف  هریثک  ارابخا  دروا  ثیدـحلا و  هوجو  هرـشع  یلع  رمخلا  تنعل  دـمحا 
یلع هدایزلا  مار  نم  و  هتدیقع ، داسف  یلع  هلادـلا  هراعـشا  قیناجملاب و  اهبرـض  هبعکلا و  مدـه  هنیدـملا و  بهن  هلهأ و  هتوخأ و  و  (ع )

اذه
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654 ه هنـس : طبـسلا  یفوت  هرکذـتلا  یف  يزوجلا  نبا  طبـس  هرکذ  ام  یهتنا  .دـینعلا  بصعتملا  یلع  درلاب  یمـسملا  هباـتک  یلع  فقیلف 
.هماعلا ءاملع  مظاعأ  نم  مهلضافأ و  نیخرؤملا و  رباکا  نم  ناک  و  نویساق )  ) لبج یف  نفد  قشمدب و 

يزوجلا نبا  جرفلاوبا 

یف اققحم  هنـسلا  لهأ  ءاملع  رباکا  نم  یلبنحلا  يرکبلا  دـمحم  نب  یلع  نب  نمحرلادـبع  جرفلاوبا  يزوجلا  نبا  همالعلا  هدـج  ناـک  و 
رکذ یف  ادحأ  یعاری  ناک ال  مولعلا و  لک  یف  ظعولا و  هعانص  ثیدحلا و  ریسفتلا و  یف  یلوط  دی  هل  ناک  هحفص 801 ] همج [  مولع 

یغبنی ـال  اـم  ءاـیحالا  یف  هرکذ  هیفوصلا و  قیرط  یلع  هیـشم  یف  یلازغلا  یلع  سیلبا  سیبلت  هباـتک  یف  نعط  دـق  هنعاـطم و  هصئاـقن و 
نبا همـالعلا  عـمج  .هعوـضوملا و  ثیداـحالا  نم  هتاـفلؤم  یف  رکذ  هیفارخلا و  ریطاـسالا  نـم  یه  یتـلا  تاـیاکحلا  نـم  هرکذ  ملاـعلل 

ام یفوصلا  ینالیجلا  رداقلادبع  یف  اضیا  رکذ  .ءایحالا و  طالغاب  ءایحالا  مالعا  اهامس  هعومجم و  یف  ءایحالا  باتک  طالغا  يزوجلا 
رح قحلاب و  عداص  وه  نمب  نامز  لک  یف  لعفت  کلذک  نینس و  سمخ  همشاغلا  هطلسلا  هتسبح  کلذل  هماعلا و  دنع  هتبترم  نم  عضی 

درلا اهنم  هریثک  تافنـصم  يزوجلا  نبال  .نیملاظلا و  لامعأ  نع  عدار  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  یف  رهاجم  هلاوقأ و  یف 
هیواعم نب  دـیزی  لئاضف  یف  اباتک  فنـص  ثیح  یلبنحلا  ریهز  نبا  ثیغملادـبع  یلع  در  دـیزی ، نعل  نع  عناملا  دـینعلا  بصعتملا  یلع 

ج 10 ص 257- راونالاراحب - رظنا  مالسلا - هیلع  نیسحلا  یثارم  یف  راعـشا  هل  597 ه و  هنس : ناضمر  دادغبب 12  يزوجلا  نبا  یفوت 
نب هللادبع  همالا  ربح  باتک  لقن  انه  رکذلاب  ریدجلا  .برضلا و  نیما  ط 
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هنم هللا هوادع  مالسلا  هیلع  مامالا  هحفص 802 ] لتقب [  رمأ  دیزی  نا  هنم  رهظی  هیلا  هباتک  باوج  یف  دیزی  یلا  امهیلع  هللا  ناوضر  سابع 
یف يزوجلا  نبا  طبـس  نیدـلا  سمـش  همالعلا  لاق  .نوعلم  رفاـک  وهف  هلوسر  ودـع هللا و  وه  نم  نا  کـش  ـال  هتیب و  لـهال  هلوسر و  و 

هللادبع یلا  ریبزلا  نب  هللادبع  ثعب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  امل  اولاق  مه  ریغ  قحـسا و  نبا  ماشه و  يدقاولا و  رکذ  [ : 541  ] هرکذتلا
هللا یلـص  هللا  لوسر  عم  ریبزلا  یبا  قباوس  هتریـس و  یتریـس و  تملع  دـق  رجافلا و  قسافلا  دـیزی  نم  یلوا  انأ  لاق  هعیابیل و  ساـبع  نب 
غلبف نیملـسملا  نم  لجر  انأ  امنا  اذهل  یلام و  حوتفم و  ءامدلا  باب  همئاق و  هنتفلا  لاق  سابع و  نبا  عنتماف  هیواعم  قباوس  هلآ و  هیلع و 
ءافو هیلع  تیبأف  هعیابتل  كاعد  هللا  مرح  یف  دحلملا  نا  ینغلب  دقف  دعب  اما  کیلع  مالس  سابع : نبا  یلا  بتکف  هیواعم  نب  دیزی  کلذ 

ریبزلا نبا  نا  ریبزلا و  نبا  یفوانیف  کیئار  نسح  مهملعاف  دالبلا  نم  کیلع  دری  نم  تیبلا و  لهأ  نم  کترـضحب  نم  رظناف  انل  کـنم 
انل و کنم  هعاط  انتعیب  یف  تمـصتعا  دق  اکیرـش و  متاملا  یف  اریهظ و  لطابلا  یلع  هل  نوکتل  هتعیب  یف  لوخدلا  هتعاطل و  كاعد  امنا 

نم سنا  امف  هحفـص 803 ] مهدوهعب [  نیفوملا  مهماحرأ  نیلـصاولا  هب  يزاج  اـم  ریخ  محریذ  نم  هللا  كازجف  اـنقح  نم  فرعت  اـمل 
مهنبج ریبزلا و  نبا  فراخز  مهرذحف  قافالا  نم  کیلع  علطی  نم  رظناف  هلهأ  تنأ  يذلاب  کتلص  لیجعت  كرب و  سانب  انا  ام  ءایشالا 

ینغلب سابع : نبا  هیلا  بتکف  .مالسلاو  عوطا  کل  عمسا و  کنم  مهناف  هناسل  هقلقل 
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انیسح و کلتق  ایـسان  تنک  ینارت  كدو  كدمح و و ال  تدرا  ام  يرمعل  کل و  ینم  ءافو  ریبزلا  نبا  هعیب  تکرت  ینا  رکذت  کباتک 
امف مهورا  اموق و  مهل  هللا  حاتا  یتح  عابـضلا  مهباتنت  حایرلا و  مهیلع  یفـست  ءارعلاب  نیبولـسم  ءآمدـلاب  نیج  رـضم  بلطملا  ینب  نایتف 
ثیح الجاع  كذخأی  نا  هللا  نم  وجرال  ینا  هلتقب و  هرمأت  هناجرم  نبا  یلا  کباتک  هلوسر و  مرح  هللا و  مرح  نم  انیسح  كدرط  سنأ 
كرب ناسنالا  اهیأ  سبحاف  يرب  سان  ریغ  کنا  کلوق  اما  .کلذـب و  تیـضر  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیبن  هرتع  تلتق 

ضرعلا هنم  انع  سبحتل  کنا  ریـسیلا و  الا  کلبق  یف  نم  انل  امم  انیتؤت  ام  کـنا  يرمعل  يدو و  کـنع  سباـح  یناـف  کتلـص  ینع و 
کترـصن و ینلأست  همارک  اـبحرم و ال  ـالف  ریبزلا  نبا  نع  مهل  ذـخأ  نا  کـتعاط و  یلع  ساـنلا  ثحا  نا  ینتلأـس  کـنا  مث  .لـیوطلا 

دحاو دیعص  یف  یعرـص  كرماب  كدونج  مهترداغ  یجدلا  موجن  يدهلا و  حیباصم  هللا  لوسر  لها  یمع و  نبا  تلتق  دق  کتدوم و 
هحفـص کنم هللا [  هوادع  قارعلا  یلا  هتـصخشا  یتح  هفیخت  هئارو  تلز  امف  نیـسحلا ؟ لتقل  هللا  مرح  یلا  کناوعأ  ذافنا  تیـسنأ  یلتق 
هرجفلا هرفکلا  هاغطلا  هافجلا  کئابآ  کـئلوا ال  نحنف  اریهطت  مهرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  هتیب  لـهال  هلوسر و  و  [ 804

رهاظ نیذلا  مه  كوبأ  كدج و  نطوم و  لک  یف  هللا  لوسر  اولتاق  نیذلا  هلوسر  ءآدعا  هللا و  ءادـعا  فالجالا  ریمحلا  لبالا و  دابکأ 
هللااب یفک  یلبق و  نویبنلا  لتق  دقف  انیدلا  یف  يراث  کنم  ذخآ  نا  لبق  ینتقبس  نا  نکلو  هلوسر  هللا و  یلعا  و 
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یمع یبا و  دـلو  نا  ملعأ  انأ  الا و  کلذ  تلعف  ام  کتعیاب  امل  تملع  دـق  یتدوم و  بلطت  کنا  مث  .نیح  دـعب  هأـبن  نملعتل  ارـصان و 
نیقی یلع  ینا  قحلا و  هل  نم  یلا  متیدعت  قحب و  مکل  سیل  ام  متذخأ  نیعدـم  نیدـتعم  مکنکلو  کیبأ  نم  کنم و  رمالا  اذـهب  یلوا 

هللا لوسر  تانب  کلمح  هتامشلا  مظعا  نم  نا  دیزی و  ای  .نیدم  باحـصأ  طول و  موق  دومث  داع و  موق  بذع  امک  مکبذعی  نا  هللا  نم 
لآ یلع  تیلوتـسا  انترهق و  دق  کنا  انیلع و  کتردـق  سانلا  يرت  نیبولـسم  نیبولجم  يراسأ  ماشلا  یلا  قارعلا  نم  همرح  هلافطأ و  و 

یتلا ناغـضالا  هیفخت و  تنک  يذـلا  ماقتنالا  ترهظأ  ردـب و  موی  هرجفلا  هرفکلا  کـلهأ  راـثب  تذـخأ  کـنا  کـنظ  یف  هللا و  لوسر 
هللاو نیدـلا  موی  ناید  نم  امکل  لیولاف  اهراهظا  یلا  هلیـسو  نامثع  مد  كوبا  تنا و  تلعج  دانزلا و  یف  رانلا  نومک  کبلق  یف  نمکت 
کل روبثملا و  دـنفملا  تنأ  ثکثکلا و  کیفب  هحفـص 805 ] یناسل [  هحارج  نم  نمآب  تنا  امف  يدـی  هحارج  نم  انمآ  تحبـصا  نئل 

يذلا ال لدعلا  مکاحلا  يدـی  نیب  ادـغ  نرفظنل  مویلا  کبرفظن  مل  نئل  هللاوف  مویلا  انب  ترفظ  نا  کنرغی  مومذـملا و ال  تنا  بلثالا و 
دادزا دقف  تعطتـسا  ام  کلابا  شعف ال  امیثا  اروحدم  امومذم  ایندلا  نم  کجرخی  امیلا و  اعیرـس  كذخأی  فوس  همکح و  یف  روجی 
هلغـشف سابع  نبا  لتقب  مه  مثالاب و  هرغلا  هتذخا  هباتک  دیزی  ءارق  املف  يدقاولا  لاق  يدهلا  عبتا  نم  یلع  مالـسلاو  تفرتقا  ام  هللا  دـنع 

هراجحلا و تاتف  فاکلا  رسکب  ثکثکلا  .ازیزع  اذخا  ریسیب  کلذ  دعب  هللا  هذخا  مث  ریبزلا  نبا  رمأ  هنع 
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ناسنالا و یلع  ءآعدلا  ینعم  یف  اذه  لک  كالهلا  روبثلا  اضیا و  بارتلا  بلثالا  يأرلا و  فعـض  دنفلا  اضیا و  فاکلا  حتفب  بارتلا و 
دنچ هب  الیذ  تفرگ و  رظن  دم  رد  دیاب  هک  دیآ  یم  تسد  هب  يدایز  تاکن  دیلپ  دیزی  هب  ض )  ) سابع نبا  همان ي  نیا  زا  .یهتنا  همذ -

ع)  ) ءادهـشلادیس لتق  هب  رما  ار  وا  هتـشون و  هناجرم  نبا  هب  همان  دـیزی  هدرک  حیرـصت  هر )  ) ساـبع نبا  ( 1 : ) دوش یم  هراـشا  نآ  دروم 
تساوخ یم  وا  هیلع  رب  مدرم  یمومع  راکفا  هجوت  زا  دعب  دیناسر و  تداهـش  هب  دایز  نبا  ار  ع )  ) ماما هک  دیزی  ءاعدا  سپ  تسا  هدرک 

ماما لتق  بسن  هحارـص  ( 2  ) .تسا هدوب  رگ  هلیح  نارادمتـسایس  ياـهیزاب  هقح  زا  ضحم و  غورد  دزادـنادایز  نبا  ندرگ  هب  ار  هاـنگ 
.يدیناسر لتق  هب  ار  ص )  ) هللا لوسر  لها  ارم و  يومع  رسپ  وت  هدومرف : و  هحفص 806 ] هداد [  دیلپ  دیزی  هب  ار  شنارای  مالسلا و  هیلع 

نانمـشد جراوخ و  زا  اهنآ  ناگرزب  بلغا  دندوب و  هدش  عمج  ءالبرک  هب  هک  اهنآ  سپ  دیناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  وت  رما  هب  وت  رکـشل  ( 3)
ع)  ) ماما دندش و  عمج  اه  هعیش  هک  هیمیت  نبا  ءاعدا  سپ  نارگید  ثیرح و  نب  ورمع  یعبر و  نب  ثبش  رمش و  دننام  دندوب  تیب  لها 
هعیـش و ءاسؤر  اریز  تسا  ص )  ) لوسر ادـخ و  نمـشد  درم  نآ  زا  ضحم  غورد  ءارتفا و  دـندومنن  يرای  يو  هب  دـندرک و  توعد  ار 

نب بیبح  دـننام  دنتـسناوت  هک  اهنآ  زا  .دوب و  هدرک  ینادـنز  هفوک  رد  هناجرم  نبا  درـص  نب  نامیلـس  راـتخم و  دـننام  ار  يریثک  عمج 
ناج زا  دندیناسر و  دنناسرب  ع )  ) ماما هب  ار  دوخ  هر )  ) رهاظم
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امومع دندوب  هنشت  ص )  ) هللا لوسر  دنزرف  نوخ  نتخیر  يارب  دندوب و  هدش  عمج  ءالبرک  هب  هک  یتعامج  دنیوگ  هک  نیا  .دنتشذگ و 
ار راکهاش  غورد  نآ  هک  دـشاب  یم  هیمأ  ینب  تلود  یغورد  ياهناتـساد  زا  دوبن  اهنآ  نایم  یـسک  ماـش  لـها  زا  دـندوب  هفوک  لـها  زا 
هدرک و لقن  بهذلا  جورم  رد  ار  یغورد  ناتساد  نیا  زین  هر )  ) يدوعسم هچنانچ  دنا  هتخاس  دراو  اهباتک  زا  یـضعب  هب  هداد و  ترهش 
ج 2 یماش ) مه  رضحی  مل  هصاخ  هفوکلا  لها  نم  هلتق  یلوت  هیبراحم و  رکاسعلا و  نم  نیسحلا  لتقم  رضح  نم  عیمج  ناک  و  : ) دیوگ

هدمآ درگ  ءالبرک  رد  نارگید  رمش و  و  هحفص 807 ] دعس [  رمع  اب  هک  یئاهنآ  نایم  رد  هکلب  .ه ق  ( 1303 : ) لاس رصم  ص 65 ط -
یف یعرـص  كرماب  كدونج  مهترداغ  .دـیامرف  یم  هک  شا  همان  رد  هر )  ) سابع نبا  شیامرف  دـندوب و  هدـمآ  رایـسب  ماـش  زا  دـندوب 

هموشملا ماشلا  نم  اوأـج  دـیوگ : هک  یلاـعت  هللا  همحر  یعازخ  لـبعد  رعـش  رد  تسین و  بلطم  نیا  هب  هراـشا  زا  یلاـخ  خـلا....دیعص 
هک هدرک  تکرح  رفن  رازه  راهچ  ناریا  زاوها  زا  هک  یئاـج  تسا  بلطم  نیا  هب  حیرـصت  دـمآ  دـهاوخ  شلقن  هچناـنچ  خـلا  ....اـهلها 

ار رما  هدیسر و  ءالبرپ  نیمزرـس  هب  ءاروشاع  زور  ءالبرک و  هعجاف  نتفای  نایاپ  زا  دعب  دنناسرب و  دعـس  نب  رمع  رکـشل  هب  ار  ناشدوخ 
هب هتفای و  یلاخ  تسد  ار  ناشدوخ  ترـضح  نآ  ماشحا  لاوما و  زا  و  ع )  ) ماما تارهاط  مایخ  لواپچ  تراغ و  زا  هدید و  هتفای  همتاخ 

هناجرم نبا  رما  هب  دندومن و  راهظا  ءالبرک  هب  ناشروضح  ندمآ و  يارب  هزیاج  ماعنا و  تساوخرد  هتفاتش و  دایز  نبا  شیپ  هفوک 
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هب رفن  رازه  دـنچ  زاوها  زا  هک  یئاج  ایآ  دـندش  نویعبر »  » هب روهـشم  رفن  رازه  دـنچ  نآ  دـنداد و  راـنید  عبر  دارفا  نآ  زا  کـی  ره  هب 
- کیبال انم  اضغب  کلتقن  دنتفگ : یم  هک  دـندوب  ینامثع  جراوخ و  زا  دـندوب  ءالبرک  رد  هک  اهنآ  دـنیآ ؟ یمن  ماش  زا  دـنورب  ءالبرک 
زا یمسا  باتک  نتم  رد  هر )  ) دیس هک  اجنآ  هرـس  سدق  يدهلا  ملع  دیـس  یلاما  نایـشحم  زا  .رـصم  میدق  ینئارفسا ص 36 ط  لتقم 

لهال لاقی  و  زاوهالا ، هیحان  نم  روراک  قاتـسر  نم  یه  ءابج و  اـهل  لاـقی  هیرق  نم  یلعوبا  : ) دـیوگ شماـه  رد  هدرب  یئاـبج  یلعوبا 
هرجالا اوبلطف  هرمأ  نم  غرف  دق  اوءاجف و  مالسلا ، هیلع  نیـسحلا  هحفص 808 ] اولتاقیل [  اورفنتـسا  اوناک  مهنال  نویعبرلا »  » هیحانلا هذه 

يرـصبلا يولعلا  یقارعلا  کلذـب  ینربخأ  همایا : تماد  لاق  .رانید  عبر  مهنم  دـحاو  لک  یطعأ  ءـالب و  اولبت  مل  مکنا  داـیز : نبا  لاـقف 
فارطا زا  رکشل  نتفر  زا  اهناتساد  اه و  هصق  ضعب  نآ  رئاظن  اهءایلوالاریمازم و  دننام  اهباتک  زا  یضعب  رد  هک  دنامن : هتفگان  [ (. 542]

نبا کمک  هب  هدش و  راوس  واگ  غالا و  هب  هک  دنا  هتفگ  درادن و  یحیحـص  كردم  ذخأم و  هک  دنا  هداد  شراگن  ءالبرک  هب  فانکا  و 
.دیآ تسد  هب  يدامتعا  لباق  كردم  رگم  تسا  نایارـس  هصق  ریطاساب  هیبش  درادن  يدامتعا  لباق  ردصم  دـنتفر  دعـس  رمع  هناجرم و 

دنناسرب و لتق  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ات  دوب  هداتـسرف  هکم  هب  دوخ  راصنا  ناوعا و  زا  دـیزی  هک  هدومرف  حیرـصت  هر )  ) سابع نبا  ( 4)
لکش هب  ندش  هتـشک  زا  ات  تسا  هدومرف  تکرح  هکم  زا  راچان  ع )  ) ماما اذل  دنربب و  نیب  زا  ترـضح  نآ  لتق  اب  ار  ادخ  مرح  تمرح 

یتلفغ
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نبا ( 5 [ ) هحفـص 809 .دیامن [  نابرق  نید  هار  رد  ار  دوخ  اراکـشآ  ینلع و  دباتـشب و  دوخ  هاگنابرق  هب  ءالبرک  تشد  رد  ات  دبای  نامأ 
رد ریهطت  هیآ ي  هک  ربمغیپ  تیب  لها  و  ص )  ) هللا لوسر  ادـخ و  اب  توادـع  يور  زا  ع )  ) ماما اب  دـیزی  راـتفر  نیا  هتفگ : هر )  ) ساـبع

تحارص اب  سابع  نبا  ( 6  ) .تسین یکش  وا  رفک  رد  دشاب  ص )  ) لوسر ادخ و  نمـشد  هک  یـسک  سپ  دشاب  یم  هدش  لزان  اهنآ  قح 
رد هک  دندوب  هرجف  هاغط  اهنآ  دنا و  هدرواین  نامیا  اهنآ  دندوب و  ص )  ) لوسر ادخ و  نانمـشد  زا  دیزی  دادجا  ردپ و  هک  هتـشون  هجهل 

یتسد شیپ  میامن و  هذـخاؤم  وت  زا  مناونت  نم  رگا  هدومرف  دـنا و  هدومن  هبراحم  ص )  ) هللا لوسر  اب  دـیزی  دـج  ردـپ و  نطاوم  یمامت 
نیا و زا  دعب  تسناد  یهاوخ  هک  دـشاب  دوز  دـنک و  یم  تیافک  ام  هب  ترـصن  تهج  زا  دـنوادخ  ترخآ  هب  باتـش  رد  نم  هب  یئامن 
ص)  ) هللا لوسر  تانب  تسوت  ندرک  لمح  تتامش  نیرتگرزب  زا  دیزی  ای  هتفگ : هر )  ) سابع نبا  ( 7  ) .دید یهاوخ  ار  دوخ  لمع  لابو 

هبلغ رهق و  ام  رب  هک  نیا  ام و  رب  ار  دوخ  تردـق  یـشاب  هداد  ناشن  مدرم  هب  ات  ریگتـسد  ریـسأ و  ماش  ات  قارع  زا  ار  وا  مرح  لافطا و  و 
گنج زور  رد  راجف  رافک و  زا  تدوخ  لـها  نوخ  يدومن  ذـخأ  هک  نیا  ناـمگ  هب  ص )  ) هللا لوسر  لآ  رب  يدـش  یلوتـسم  هدومن و 

رد نم  نابز  تحارج  زا  یـشاب  هدوب  نامأ  رد  نم  تسد  تحارج  زا  رگا  يدوب ، هتـشاد  ناهنپ  ار  نآ  يدومن و  رهاظ  ار  ماقتنا  و  ردب ،
هحفص دش [  یهاوخن  ناما 
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یکاپان شک  مدآ  يراوخنوخ و  ملاظ  هب  دیاب  دشاب  اهناملسم  ملاع  تما و  ربح  هک  یـسک  هتبلا  .كاخ  گنـس و  داب  وت  نهد  هب  [ 810
لوسر يومع  رسپ  امهیلع  هللا  ناوضر  سابع  نب  هللادبع  همالاربح  دننام  شیوخ  ملق  نابز و  اب  دیلپ  دیزی  دننام  یماشآ  نوخ  میخژد  و 

هزور و دنچ  تسایر  يارب  ایآ  دیامن : حـیبقت  ار  وا  یـشک  مدآ  هدومن و  راکنا  ار  يو  راجنهان  لامعا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ناگرزب مشاـه و  ینب  ناـناوج  و  یناـسر ؟ یم  لـتق  هب  ار  ع )  ) ءارهز هشوگرگج ي  و  ص )  ) ربمغیپ دـنزرف  اـیند  هزور ي  ود  تنطلس 

كاب يدـنوادخ  میلأ  باذـع  زا  یئامن ؟ یمن  محر  لاس  نهک  لاسدروخ و  درم و  نز و  ریبک و  ریغـص و  هب  و  یـشک ؟ یم  ار  هباحص 
: تفگ دیاب  سپ  .نیملاظلا  موقلا  یلع  هللا  هنعل  الأ  یـشاب ؟ هدیزرو  تنایخ  هزادنأ  نیا  میرک  نآرق  نیملـسم و  مالـسا و  هب  و  يرادن ؟

شوخ هچ  دـنناد  یمن  اور  ار  يو  نعل  دـیزی و  رب  ندرک  نعل  زا  دـننک  یم  عنم  هک  یئاهنآ  وا و  عابتا  دـیزی و  رب  دـنک  تنعل  دـنوادخ 
یلاعت قح  دـیاش  هک  نآ  نکم ز  تنعل  وا  لآ  دـیزی و  رب  یتفگ  هک  يا  هدورـس : هک  اـجنآ  ار  اریز  هعطق ي  یئاونریـش  یلع  ریما  هتفگ 

رد [ 543  ] شتنعل یـشاب  هدرک  رگ  ارت  دیاشخبب  مه  يادخ  دشخب  رگا  وا ، درک  یبن  لآ  اب  هچنآ  هحفص 811 ] شتمحر [  دشاب  هدرک 
هک نانچ  دوب  لالقتسا  هب  بستحم  ازریم  دیعسوبا  ناطلس  نامز  رد  [ 545  ] نیسح خیش  انالوم  [ : 544  ] دیوگ فئاوطلا  فئاطل  باتک 

تاره هب  مان  دـیزم  انالوم  يدنقرمـس  دنمـشناد  یهیقف  رباب  ازریم  نامز  رد  .خـلا  ....تسنم  کلم  کیرـش  اـنالوم  هک  دوب  هتفگ  ازریم 
دوب هدمآ 
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اور تفگ  یئوگ ؟ یم  هچ  دـیزی  نعل  رد  هک  دیـسرپ  وا  زا  ازریم  دوب  رـضاح  زین  دـیزم  انالوم  دـندوب و  ازریم  سلجم  رد  ناشیا  يزور 
ام دنتفگ  دیئوگ ؟ یم  هچ  امـش  دیوگ  یم  نیا  دوخ  دـیزم  انالوم  تفگ  درک و  ناشیا  هب  يور  ازریم  هدوب  هلبق  لها  زا  هک  اریز  تسین 
 ] برط بحاص  دیزی  ناک  و  [ : 546  ] دیوگ بهذلا  جورم  رد  هر )  ) يدوعـسم .دیزم  رب  رگید  دص  دیزی و  رب  تنعل  دـص  میئوگ : یم 

کلذ دایز و  نبا  هنیمی  نع  هبارش و  یلع  موی  تاذ  سلج  بارـشلا و  یلع  همدانم  دوهف و  دورق و  بالک و  حراوج و  و  هحفص 812 ]
مث دیوگ : دعب  هدیدرگ  لقن   797 هحفص : رد  هک  تیب  ود  نآ  رخآ  ات  ......هبرش  ینقسا  لاقف : هیقاس  یلع  لبقاف  ع )  ) نیـسحلا لتق  دعب 

تملعتـسا هنیدملا و  هکمب و  ءانغفا  رهظ  همایأ  یف  قوسفلا و  نم  هلعفی  ناک  ام  هلامع  دیزی و  باحـصا  یلع  بلغ  اونغف و  نینغملا  رمأ 
اثیبخ و ادرق  ناک  ءاکتم و  هل  حرطی  هتمدانم و  سلجم  هرضحی  سیق  یبأب  ینکی  درق  هل  ناک  بارشلا و  برـش  سانلا  رهظأ  یهالملا و 

رمحالا ریرحلا  نم  ءابق  سیق  یبأ  یلع  لیخلا و  اهب  قباسی  ماجل و  جرسب و  کلذل  تللذ  تضیر و  دق  هیشح  ناتأ و  یلع  هلمحی  ناک 
نم عاوناب  عملم  شوقنم  رمحالا  ریرحلا  نم  جرس  ناتالا  یلع  قئاقشب و  ناولأ  تاذ  ریرحلا  نم  هوسنلق  هسأر  یلع  رهـشم و  رفـصالا  و 
يأر نم  الأ  نامض  تطقس  نا  اهیلع  سیلف  اهنانع  لضفب  سیق  ابأ  کسمت  مویلا : کلذ  یف  ماشلا  ءارعـش  ضعب  کلذ  یف  لاقف  ناولا 

دیزی روج  سانلا  لمش  امل  ناتأ و  نینمؤملاریما  دایج  هب  تقبس  يذلا  درقلا 
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ام هراصنا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  نبا  هلتق  نم  هقـسف  هحفـص 813 ] نم [  رهظ  ام  هملظ و  مهمع  هلاـمع و  و 
هنیدملا لها  جرخأ  هتماع  هتصاخل و  هنم  فصنا  هتیعر و  یف  هنم  لدعأ  نوعرف  ناک  لب  نوعرف  هریس  هریـس  رومخلا و  برـش  نم  رهظ 
هوعدلا راهظا  ههلأت و  ریبزلا و  نبا  کسنت  دنع  کلذ  هیمأ و  ینب  رئاس  مکحلا و  نب  ناورم  نایفس و  یبأ  نب  نامثع  وه  مهیلع و  هلماع 

يذـلا يرملا  هبقع  نب  ملـسم  مهیلع  ماشلا  لهأ  نم  شویجلاب  مهیلا  ریـسف  دـیوگ :) هک  نیا  ات   ) نیتس ثالث و  هنـس  یف  کلذ  هسفنل و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهامـس  دق  هنتن و  اهامـس  دیزی و  دیبع  مهنأ  یلع  اهلهأ  هعیاب  اهلهأ و  لتق  اهبهن و  هنیدـملا و  فاخأ 

نآ رخآ  ات  خـلا  ....هلعف  نم  ناک  اـمل  فرـسم  مرجمب و  هللا  هنعل  اذـه  ملـسم  یمـسف  هللا  هفاـخأ  هنیدـملا  فاـخأ  نم  لاـق  هبیط و  ملس 
نیخرؤم رگید  و  هر )  ) يدوعـسم تسا و  یفاک  وا  ندوب  نعل  قحتـسم  يارب  یئاهنت  رد  کی  ره  هک  هدش  رداص  دـیزی  زا  هک  یتایانج 

هراـبرد ي قیقحت »  » باـتک تاحفـص  دادـعت  هک  نیا  رب  رظن  تاـفاضا ) همتاـخ ي  [ ) هحفـص 814 .دنا [  هدرک  لقن  الیـصفت  یمالـسا 
باتک مود  عبط  نیا  رد  ددرگ و  یم  رتشیب  باتک  تماخـض  دور و  یم  ینوزف  هب  ور  تاقیقحت  دـئاوف و  زا  یـضعب  تافاضا  اب  نیعبرأ 

رداق دنوادخ  هاگرد  هب  رکـش  هداد و  همتاخ  باتک  رب  اهنآ  همیمـض ي  تافاضا و  تاقیلعت و  هب  اجنیا  رد  اذل  .دش  هفاضا  يرادقم  زاب 
اب ار  باتک  دومرف و  تیانع  قیفوت  هک  مروآ  یم  اج  هب  لاعتم 
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دیـس نادیهـش و  رورـس  هب  عجار  باتک  عوضوم  لصا  نوچ  مدـش و  نآ  مود  عبط  هب  قفوم  زین  هدـیناسر و  مامتا  هب  تادایز  مئامض و 
رصع و یلو  ترضح  سدقم  هاگشیپ  سدقا و  تحاس  رد  ترضح  نآ  رطاخ  هب  مراودیما  تسا  هیلع  هللا  مالس  ءادهشلادیس  نامولظم 

نا ددرگ  عقاو  فرـشا  سدـقا و  رظن  دروم  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هادـف و  اـنحاورا  هللااـهیقب  نارود  تجح  ناـمز و  ماـما  رهد  سوماـن 
دیزم هتـشاد و  رکـشت  لامک  دش  مود  عبط  باتک  نیا  يو  هقفن ي  اب  هک  یتمعن  عراز  اقآ  دمحم  جاح  ياقآ  بانج  زا  یلاعت و  هللاءاش 

ارهاظ و ارخآ و  الوا و  دـمحلا هللا  و  هحفـص 815 ] .میامن [  یم  تلئـسم  لاعتم  رداق  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  ناشیا  تایقفوت  تادییأت و 
یـسب ياـج  .امیلـست  ملـس  نیرهاـطلا و  نیبـیطلا  هـلآ  و  دـمحم »  » نیلـسرملا ءاـیبنالا و  متاـخ  اـنیبن  اندیــس و  یلع  هللا  یلــص  اـنطاب و 
قیفوت يدـنوادخ  هاـگرد  زا  تفاـی و  همتاـخ  1 ه ق   / ع 1398 رد 30 / باـتک  مود  عبط  هک  تسیدـنوادخ  هاـگرد  هب  يراذـگرکش 

هلآ یبنلا و  قحب  مراتـساوخ - نتـشیوخ  ياهراک  لامعا و  یمامت  رد  ار  تین  صولخ  هدومن و  تلئـسم  ینید  تامدـخ  رد  ار  يرتشیب 
هللااهیآ ترضح  رما  هب  انب  هک  تسا  ازس  ار  ادخ  رکـش  یئابطابطلا  یـضاقلا  یلع  دمحم  زیربت - .نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاطلا 

عبط رد  لماک  تیدج  مامتها و  هدیدرگ و  قفوم  فینم  قیقحت  فیرش و  باتک  نیا  هلباقم ي  هب  یلاعلا  هلظ  ماد  دجاملا  دلاولا  يدیس 
یئابطابط یضاق  یقت  دمحم  دیس  .ه ش   56  / 12 خیراتب 19 /  یلاعت  دمحلا هللا  دش و  لوذبم  نآ  حیحصت  و 

یقرواپ

.تسا باتک  لوا  عبط  تاحفص  هب  عجار  [ 1]

راوگرزب دیس  ههبش  [ 2]
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مولعم هربتعم  خیراوت  تایاور و  زا  لوق  نیا  لقان  یلو  دنشاب  هدرک  فقوت  قشمد  رد  هام  کی  (ع) تیب لها  ءارسا  هک  تسا  یلوق  هب  انب 
تـسین نآ  رب  يدـهاش  دـیاشن و  ار  دامتعا  هک  دـشاب  یم  یتایـس  دـح  تالامتحا و  زا  زین  ماـش  رد  ندـنام  لاـس  کـی  بیرق  تسین و 

هوالع زین  لوق  نیا  دنا  هدرک  فقوت  مین  هام و  کی  هک  مدید  هیلیعامسا  هقرف ي  ياهباتک  زا  یضعب  رد  دش و  دهاوخ  یـسررب  هچنانچ 
.دش دهاوخ  رکذ  هک  يدهاوش  هب  رظن  تسین  دامتعا  لباق  دزاس  یمن  ندنام  هام  کی  لوق  اب  هک  نیا  رب 

هتـشون ص 87 ط اه  کلـسم  يرابخا  در  رد  هک  ( هر ) ءاـطغلا فشاـک  رفعج  خیـش  ربکا  خیـش  نیبملا  قح  باـتک  هب  دوشب  عوجر  [ 3]
.64  - هینامعن ج 2 ص 69 راونا  تاقیلعت  هب  نارهت و 

.نارهت يدنجریب ص 54 ط  مایالا  روهشلا و  عیاقو  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 4]

قراخ هب  ءالبرک  هب  بیطا  دسج  هب  رهطا  رـس  قاحلا  يارب  (ع) داجـس ماما  ندـمآ  هک  هدـشن  لئاق  هعیـش  زا  یـسک  هک  یتروص  رد  [ 5]
ءادهـش هرهطم ي  داسجا  نفد  يارب  (ع) داجـس ماما  ندـمآ  رد  دـنا  هدـش  لئاق  هعیـش  زا  هچنآ  طـقف  تسا  هدوب  ضرـالا  یط  هداـعلا و 

دـسج صوصخ  هرهاط  نادبا  هدمآ و  ءالبرک  هب  زاجعا  وحن  هب  يداعریغ و  قیرط  هب  هک  تسا  (ع ) ءادهـشلادیس رهطا  دسج  ءالبرک و 
.تسا هدرک  نفد  ار  بیطا 

.فجن هجحملا ص 139 ط  فشک  [ 6]

.ادیص فوهل ص 8 ط  [ 7]

.مود عبط  ادیص  فوهل ص 14 ط  [ 8]

. ] لاس 1370 ه ق ص 138 هب  فجن  عبط  هجحملا  فشک  [ 9]

لابقا ص 599. [ 10]

.تسا ( فوهلملا ) راحب ترابع  هک  دنامن  هتفگان  دیدج و  عبط  تسفا ج 107  لصا  راونالاراحب ص 42 و ص 81  تازاجا  [ 11]

فوهل باتک  رخآ  رد  [ 12]
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ص هسفن - یف  هتلیـضف  مهف  هسنج و  ءاـنبأ  یلع  هزیمت  فرع  همجح  رغـص  هراـصتخا و  عم  همـسر  هبیترت و  یلع  فقو  نم  و  هدوـمرف :
.ادیص 121 ط 

.دوش عوجر  ( هر ) خیش بیذهت  همدقم ي  هب  [ 13]

همـالع ي ياـهتراسج  تأرج و  زا  هدوـمرف و  هر )  ) یناـقمام همـالع ي  فـجن  ص 426 ط  ج 1  هر )  ) یناـقمام لاـقملا  حـیقنت  [ 14]
هیلع هللا  مالـس  سابعلا  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  هب  ار  هر )  ) یـسراف ناملـس  شنداد  لیـضفت  مه  یکی  هر )  ) يرون ثدـحم 

فرط تسا  تیالو  تلاسر و  نادـناخ  مادـخ  زا  ناملـس  هک  یتروص  رد  لاقملا  حـیقنت  زا  هروکذـم  هحفـص ي  هب  دوش  عوجر  تسا 
ذاختا هر )  ) یـسلجم همالع ي  لاوحا  رد  یـسدقلا  ضیف  باتک  رد  هک  يا  هیور  دـننام  تسین  ع )  ) مشاه ینب  رمق  ترـضح  اـب  ساـیق 

هک اهنآ  تافیلأت  و  هر )  ) یسلجم همالع ي  )و  هر  ) یلح همالع ي  قالطالا  یلع  هللااهیآ  تامدخ  نیب  ندرک  هسیافم  هتـشاذگ  انب  هدرک 
تاحالطـصا زا  تیب  دتفا و  یم  تیب  ردقچ  دوش  باسح  رگا  یـسلجم  موحرم  یلح و  همالع ي  رمع  زا  زور  ره  هب  تسا  عفنا  مادـک 

زور ره  هر )  ) یسلجم همالع و  زا  کی  مادک  دنشاب و  هتـشون  زور  ره  دیاب  تاملک  رطـس و  دنچ  ینعی  تسا  میدق  نیبتاک  نیطاطخ و 
همـالع رب  حـیجرت  ار  هر )  ) یـسلجم هتـساوخ  تقو  نآ  دـنا و  هتـشون  رتداـیز  هدیـشک و  رتـشیب  تـمحز  ناـشتافیلأت  هراـبرد ي  دـیابب 
ناسنا رگا  هک  تسا  هر )  ) یلح همالع ي  رفن  کی  مالسا  ملاع  رد  هکلب  هعیش  ملاع  رد  تسا ؟ یـسیون  همجرت  زرط  نیا  ایآ  دهدب  ( هر )

تامحز هجیتن  رد  تسا و  هیماما  ياملع  نایم  قالطالا  یلع  هللااهیآ  ارچ  هک  دـمهف  یم  دـبای  عـالطا  وا  یناگدـنز  تـالاح  رب  تسرد 
دنا هتسناوت  لاب  تغارف  اب  هدمآ و  دوجو  هب  راوگرزب  نآ  رئاظن  اه و  یسلجم  هر )  ) همالع ياسرف  تقاط 
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اب يو  تاثحابم  و  هر )  ) همالع تامحز  اجک و  هر )  ) یـسلجم نامز  عضو  اجک و  هر )  ) همالع نامز  عاضوا  دنـشاب  هتخادرپ  فیلأـت  هب 
هعیش ي هقف  هداد و  لیکشت  هرایس  هسردم  املق و  اناسل و  دنا  هدش  نانوی  هفـسلف ي  هتفیـش ي  هک  يا  هفـسالف  ءامکح و  اب  نیفلاخم و 

ءارآ رب  عالطا  اب  هماع و  هیماما و  هقف  رد  نتخادرپ و  فینصت  هب  هیماما  صوصخلاب  هقف  رد  ندرک و  ادج  هماع  ءارآ  هقف و  زا  ار  هیماما 
ءاملع زا  هک  یـسک  دومرف  بوخ  اذل  دروآ و  ملق  هب  ناوتن  هک  تامدخ  زا  رگید  یهتنم و  هرکذـت و  دـننام  نتـشاگن  جوزمم  هقف  اهنآ 

ثدحم یلو  تسوا  فصو  زا  زجاع  نم  نایب  ملق و  اریز  مرذـگب  نم  هر )  ) همالع فیـصوت  فیرعت و  زا  تسنآ  رتهب  هک  هتفگ  لاجر 
نامدوخ تسد  يالاب  هقباسم  نادـیم  رد  یمالـسا  قرف  ریاس  لباقم  رد  میناوت  یم  ار  وا  میراد و  هللااهیآ  همالع و  رفن  کی  هر )  ) يرون

( هر  ) یـسلجم همالع ي  لاوحا  رد  هر )  ) يرون ثدـحم  رگا  دروآ  نیئاپ  شخماش  ماقم  زا  یـسدقلا  ضیف  رد  .دـنک  انب  ار  وا  میرواـیب 
یلح همالع ي  هللااهیآ  هک  نیا  هن  دشوکب  هر )  ) یـسلجم همالع ي  فصو  رد  دناوت  یم  دوخ  هزادنارد ي  ردـق  ره  دـسیون  یم  باتک 

مکح و دراد ؟ ینعم  هچ  هقیلـس  هیور و  نیا  دروایب  رت  نیئاپ  هر )  ) یـسلجم زا  دـشاب  هتـشاد  رارـصا  تسام  راختفا  هیام ي  هک  ار  هر ) )
زا نآ  راشتنا  زا  سپ  مدوب و  هداد  شراگن  باتک  لوا  عبط  رد  اجنیا  ات  مراذگ  یم  مرتحم  ناگدـنناوخ  هدـهع ي  هب  اجنیا  رد  ار  ءاضق 

دوب هتشاگن  نارادفرط  نآ  زا  یضعب  تخادنا و  تریح  هب  ارم  رایسب  دش  دنلب  هر )  ) يرون ثدحم  زا  يرادفرط  يادص  صاخشا  ضعب 
هک
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اریز دوزفا  متریح  رب  تریح  داریا  نیا  زا  دیا  هدرک  داقتنا  باطخلا  لصف  شباتک  زا  هدز و  همدـص  يراوگرزب  ثدـحم  يوربآ  هب  ارچ 
رد هر )  ) يرون ثدحم  لاثمأ  يوربآ  رتالاب و  بتارم  هب  هر )  ) يرون ثدـحم  يوربآ  زا  بجاو و  دـیجم  نآرق  مالـسا و  يوربآ  ظفح 

لامک اب  بناجنیا  هوالع  تسا  نآرق  مالـسا و  يوربآ  ظفح  يادـف  اهوربآ  یمامت  درادـن  شزرا  میرک  نآرق  مالـسا و  يوربآ  لـباقم 
همالع دیـس  یلو  ما  هدناوخ  شزرا  یب  باتک  ار  نآ  ما و  هدرک  داقتنا  باطخلا  لصف  شباتک  زا  نأشلا و  میظع  ثدحم  نآ  زا  مارتحا 
عجار هدومن و  فیعضت  ار  هر )  ) يرون ثدحم  شدج  باتک  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  هئاقب  ماد  یتاضور  دمحا  دیس  ریم  ياقآ  رصاعم  ي 

هب دوش  عوجر  دوش  هعلاطم  تسا  مزال  هک  دراد  هدنزرا  تاقیقحت  تانایب و  ار  باطخلا ) لصف  ( ) هر  ) يرون ثدحم  فیلأت  خـیرات  هب 
.ق 1392 ه  لاس : نارهط  155 ط -  - هحفص ي:160 یقرواپ  فراعملا » جهانم   » باتک

.44  - 46 هقاحلا : [ 15]

.121 ماعنالا : [ 16]

.تسا تبث  راحب  تازاجا  رد  هدومرف و  موقرم  هرهز  ینب  قح  رد  هک  هماقم  هللا  یلعا  همالع  هللااهیآ  هزاجا ي  هب  دوش  عوجر  [ 17]

ادیص ص 112. مود  عبط  فوهل  [ 18]

ناهج ص 196. تاراشتنا  عبط  یناجنز  يرهف  ياقآ  فوهل  همجرت ي  [ 19]

.ق لاس 1318 ه  نارهط  عبط  نازحالا ص 59  ریثم  [ 20]

.دوش یمن  لیلد  داعبتسا  هک  تسا  حضاو  نشور و  مالک  ملع  رد  هک  دنامن : هتفگان  [ 21]

.فجنلا ص 498 ط  هر )  ) یحیرط بختنم  [ 22]

.ش لاس 1321  نارهت  هیقابلا ص 392 ط  راثالا  همجرت ي  [ 23]

.دش لقن  هدش  فیحصت  ظفل  نامه  لقن  رد  تناما  هب  رظن  یلو  تسا  فوهل )  ) حیحص هکلب  تسا  فیحصت  فوهلم  [ 24]

نینچمه ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  كرابم  مان  نتشون  رد  [ 25]
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یماسا نتشون  دننام  درک  ءافتکا  كرابم  مان  درجم  هب  مالس  تاولص و  نتشون  نودب  دیابن  مالسلا  مهیلع  همئا  كرابم  ياهمان  زا  یکی 
هللا لوسر  اـهاج  بلغا  رد  هک  تسا  دـیجم  نآرق  بادآ  زا  جورخ  تسا و  یمارتحا  یب  یبدا و  یب  اریز  دومن  راـتفر  يداـع  صاخـشا 
القا ای  دوش  رکذ  كرابم  مسا  لصا  اب  هک  هدرک  ءاـضتقا  ماـقم  هک  دروم  دـنچ  رد  رگم  هدرک  رکذ  شباـقلا  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رضاح رصع  رد  صاخشا  یضعب  تارابع  رد  یلو  دوش  هراشا  (ع ) ای ص )  ) تمالع اب  دشن  هداد  شراگن  الیصفت  مالس  تاولص و  رگا 
یبدا یب  یمارتحا و  یب  راتفر  مالـسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  هکرابم  یماسا  نتـشون  رد  اهنآ  بانذا  نارگرامعتـسا و  زا  تیعبت  باب  زا 

امیلـست اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  دیامرف : یم  دـیجم  نآرق  یلو  دـنا  هتفرگ  شیپ 
.درادن یقرف  دشاب  هدمآ  نایم  هب  یبتک  دوجو  ماقم  رد  ای  دیآ  نابز  رد  اهنآ  هکرابم ي  یماسا  هاوخ  مالس  تاولص و  تسا  مزال  سپ 

دوخ نامز  نامقل  دـننام  هک  فورعم  یلاـمث  هزمحوبا  هیـضق  نیا  يو  ار  هزمحوبا  نیا  دوش  یم  مولعم  هزمحوبا  نتخانـشن  نیا  زا  [ 26]
.دسانشن ار  وا  دوش  یم  روطچ  تسا  ع )  ) ماما صاوخ  زا  وا  اریز  هدوبن  تسا  هدوب 

هدرک لقن  ریثک  نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  زا  ریثا و  نبا  لماک  يربط و  زا  هیفلـس  هعبطم  هرهاق  لالج ص 73 ط  یلع  فیلات  نیسحلا  [ 27]
.دش وربور  نیملسم  توادع  ضغب و  اب  فرط  ره  زا  دیزی  هک 

نیدـهتجم و ءاهقف و  رباکا  زا  دـندوب و  هعیـش  رخافم  زا  دنتـشاد و  دوجو  هعیـش  ياملع  نیرتگرزب  زا  رفن  دـنچ  ام  رـصع  نیا  رد  [ 28]
دنتفر یم  رامش  هب  عجارم 
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فشاک نیسح  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  مظعا  داتـسا  یلماع و  نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  جاح  ماظع  تایآ  زا  دندوب  ترابع  و 
يدهلا و باتک  بحاص  یفجن  یغالب  داوج  دمحم  خیش  جاح  هعیشلا و  نایعا  بحاص  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  جاح  ياقآ  ءاطغلا و 

فیدر رد  نید  هار  رد  داهج  هیماما و  هعیـش ي  نیفلاخم  اب  هزرابم  مالـسا و  سدـقم  میرح  زا  عاـفد  رد  هک  هیـسردملا  هلحرلا  باـتک 
یسوط خیـش  يدهلا و  ملع  یـضترم  دیـس  دیفم و  خیـش  دننام  فلـس  ياملع  رباکا  هنومن ي  دندوب و  هتفرگ  رارق  نیملکتم  لوا  زارط 
یلماع نیما  ماما  دیس  هعیشلا ي  نایعا  دنداد و  ناشن  يریدقت  نایاش  تامدخ  هدش و  عمج  رصع  کی  رد  دندوب و  مهحاورا  هللا  سدق 
یلماع نیدلا  فرش  دیس  ياقآ  ءاطغلا و  فشاک  ياقآ  نید  ناگرزب  نآ  زا  رفن  ود  زا  هدنراگن  تسا و  رـصع  نیا  راکهاش  تافیلأت  زا 

.دنا هدومرف  مرختفم  بناج  نیا  قح  رد  هزاجا  شراگن  اب  هدوب و  زاجم 

 . توریب حلاص ص 267 ط 2  یحیبض  رتکد  فیلأت  هیمالسالا  مظنلا  یبوقعی ج 2 ص 276 و  خیرات  هب  دوش  عوجر  [ 29]

ج 6 ص 96. [ 30]

هرابرد دایز  نبا  هب  يو  روتـسد  دیزی و  هب  همان  لاسرا  راتخم  هیـضق ي  رد  هک  دوش  یم  هدمیهف  رگید  نئارق  هربتعم و  خـیراوت  زا  [ 31]
.ملاعلا هللاو  دش  لقن  هک  تسیوحن  هب  نیعلاهرق  باتک  رد  یلو  تسا  هدش  رب  همان  رتوبک  هطساو ي  هب  راتخم  یصالخ  ي 

.فجن لاس 1318 ق و ص 107 ط  نارهت  نیعلاهرق ص 74 ط  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 32]

.ق لاس 1318  نارهط  فجن و ص 88 ط  نیعلا ص 127 ط  هرق  [ 33]

رد زین  هاوفا  رد  دروخ و  یم  رظن  هب  یعمج  تارابع  رد  [ 34]
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جراخ مارحا  زا  درک و  هرمع  هب  لیدبت  ار  دوخ  جح  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  هدینش  مه  اهناوخ  هضور  زا  هچنانچ  تساهنابز  رس 
دوش یم  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هدراو  تایاور  زا  هک  تسنآ  فالخ  رب  هابتشا و  ریـسفت  ریبعت و  نیا  دومرف  تکرح  دش و 

دهاوخ تکرح  هجحلا  يذ  متشه  زور  هک  تسناد  یم  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هکلب  تسا  نیققحم  ءاهقف  دامتعا  دروم  تایاور  نآ  و 
رب صوصخ  تاـیاور  هب  عوجر  زا  بلطم  نیا  درک و  قارع  يوـس  هب  تکرح  دوـمرف و  ماـمت  دوـب و  هتـسب  هدرفم  هرمع  هب  مارحا  درک 

.تسا نشور  هیقف  صخش 

.اپورا هیقابلا ص 331 ط  راثالا  [ 35]

رکذ قشمد  رهـش  باتک  لصا  دننام  زین  مجرتم  یتسیاب  دنامن  هتفگان  لاس 1321 ش  نارهت  هیقابلا ص 391 ط  راثالا  همجرت ي  [ 36]
.تسا قشمد  ناتسرهش  نآ  زکرم  تسا و  هیروس  تلود  مان  هب  العف  هک  تسیگرزب  ناتسا  مان  ماش  اریز  ماش  رهش  هن  درک  یم 

.هرهاق ص 67 ط  [ 37]

هناخ رد  زور  هد  ءارـسا  ندنام  هک  هدومرف  روصت  هر )  ) يرون ثدـحم  نارهت  یگنـس  عبط  ناـجرمؤلؤل ص 178  هب  دوش  عوجر  [ 38]
رد ءارـسا  ندنام  تدم  هیلک  يربط  روظنم  هکلب  تسین  روطنآ  هک  نآ  لاح  تسا و  ماش  رد  تراسا  رد  یتدم  ناشندـنام  زا  ریغ  دـیزی 

.تسا قشمد 

(. هر  ) یمق بابرا  دمحم  ازریم  جاح  نیعبرا  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 39]

نایب ( 17  ) هرامـش ي رد  لاـس 1312 ق و  نارهت  عبط  ص 172  هر )  ) ینیوزق یبن  نب  یـضر  لیلج  لـضاف  ءارهزلا  ملظت  باـتک  [ 40]
نایب نب  دیعس  هفینحوبا  دارم  ای  تسا ؟ تنس  لها  همئا ي  زا  یکی  روهشم  هفینحوبا ي  ایآ  هفینحوبا  زا  دارم  هک  دش  دهاوخ 
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رد 148 نوراه  هدرک و  تافو  لاس 150 ه  رد  ماما  هفینحوبا ي  اریز  تسا  جاحلا  قئاس  دارم  هک  تسا  لصاح  عطق  تسا  جاحلا  قئاس 
.تسا هدش  دلوتم  ه 

.مشاب لاحشوخ  يو  زا  تدش  اب  هک  يو  لامعا  رب  تناعا  نوراه و  زا  یلدشوخ  تهج  هب  ینعی  [ 41]

ملاظ نوراه  يروتاتکید  هب  دـیاب  مهیلع  هللا  ناوضر  هیماما  ثیدـح  بتک  و  هر )  ) يراصنا مظعا  خیـش  بساـکم  هب  دوش  عوجر  [ 42]
یتروص رد  دشکب  ار  وا  هک  هتشاد  یگرزب  هانگ  هچ  هدوب و  شدیرخ  رز  مالغ  شوگ و  هب  هقلح  هدرب ي  هدنب و  ناوفص  ایوگ  درب  یپ 

.تشادن نتشک  قح  دوب  مه  شدبع  رگا  هک 

.113 دوه : [ 43]

.ق لاس 1308  هب  زیربت  ص 354 ط  [ 44]

زا هدوـب و  يدـصتم  هاـش  ود  نآ  ترازو  هب  یـسابع  قـثاو  مصتعم و  ناـمز  رد  تاـیز  نـبا  هـب  روهـشم  کلملادـبع  نـب  دـمحم  [ 45]
داد یم  رارق  هجنکـش  تحت  اجنآ  رد  ار  نیرـصقم  دوخ  دیلپ  نامگ  هب  هک  تسا  فورعم  رونت  بحاص  وا  تسا و  راگزور  ناراکمتس 

ار مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هزجعم ي  هک  يدرم  نآ  اب  يو  راتفر  تشک و  ار  وا  تشاذـگ  مدـق  یهاش  هب  لکوتم  نوچ  تشک و  یم  و 
هدرک لقن  ار  هزجعم  نآ  زین  هماع  ءاملع  زا  تسا و  روطسم  هربتعم  بتک  رد  ترضح  نآ  تالاح  رد  روهشم و  دوب  هدرک  لقن  ماش  رد 

.یکلام غابص  نبا  همهملا ي  لوصف  ق و  ( 1320  ) لاس رصم  یجنلبش ص 140 ط  راصبالا  رون  هب  دوش  عوجر  دنا 

.تسا روکذم  هیعدا  بتک  رد  روهشم و  رایسب  تساهاعد و  نیرت  حیحص  نیرتربتعم و  زا  هک  تسا  حاتتفا  ءاعد  تارقف  زا  [ 46]

.نارهت ریدغلا ج 10 ص 179 ط  [ 47]

اب یفجن  یقارب  نیسح  دیس  هفوک  خیرات  [ 48]
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فجن هئاقب ص 227 ط  هللا  مادا  یئابطابط  مولعلا  رحب  لآ  قداص  دمحم  دیس  ياقآ  اندیـس  ریبک  همالع ي  تاقیقحت  همهم و  تافاضا 
.ق لاس 1356 ه 

خسان و تادرفتم  هب  هچرگ  هریغ  خیراوتلا و  خسان  يافلخ  دلجم  يرجه و   33  - لاس 34 ثداوح  ریثا  نبا  لماک  هب  دوش  عوجر  [ 49]
.تسین درفتم  تسا و  قفاوم  هربتعم  خیراوت  اب  بلاطم  نیا  رد  یلو  تسین  دامتعا  شتایلقن  رب 

مـشچ هب  رگید  بتک  رد  هک  تسیدایز  دئاوف  بلاج و  تاکن  ياراد  تسا و  هسیفن  هربتعم و  بتک  زا  حئارجلا  جئارخلا و  باتک  [ 50]
.دروخ یمن 

اهملظ و رد  ار  نومأـم  دوب و  يو  صوصخم  ناراـثن  ناـج  زا  یـسابع و  دیـشرلا  نومأـم  شیج  نیدـئاق  اهرگـشلرس و  زا  همثره  [ 51]
هطلس هملظ  یلع  املاظ  ناعا  نم  هدومرف : هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیامرف  قادصم  هب  هدرک و  کمک  وا  ياهمتس 

رد دـش  ورم  دراو  تکرح و  قارع  زا  هک  نیا  درجم  هب  وا  دوبن  شیب  نئاـخ  ریزو  هک  نیتساـیرلاوذ  تیاعـس  رثا  رد  هرخـالاب  هیلع - هللا 
نویع رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تافو  هب  عجار  همثره  زا  یتیاور  همحرلا  هیلع  قودص  تشک و  نومأم  ار  وا  ترجه  زا  تسیود  لاس 

لاس 203 رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اریز  دزاس  یمن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تافو  خیرات  اب  زگره  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخا 
اجنآ هب  ما  هدرک  قیقحت  هر )  ) يرئازج ثدـحم  دیـس  هینامعن ي  راونا  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  هچناـنچ  هدومرف  تلحر  اـیند  زا  ترجه  زا 

بوسحم هملظ  ناوعا  زا  یلو  هدش  نمؤم  هعیـش و  هیلع  هللا  مالـس  يداه  ماما  ترـضح  تامارک  رثا  رد  ییحی  شرـسپ  دوش و  هعجارم 
.تسا

( هر  ) یمق يزار  زازخ  رثالا  هیافک  و  هر )  ) یسلجم نیعبرا  اب  عوبطم  جئارخ ص 209  [ 52]
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.نارهت لاس 1305 ه ق ط  رد 

.ه لاس 1381  نارهت  همغلا ص 255 ط  فشک  دلج 3  هب  دوش  عوجر  [ 53]

.فجن یبوقعی ط  خیرات  ص 112 ج 2  [ 54]

هک دـنا  هدرک  حیرـصت  نیققحم  نیخروم و  ءاـملع و  زا  يریثک  عمج  .فجن  ص 131 ط  ع )  ) نیـسحلا تضهن  هب  دوش  عوـجر  [ 55]
.تسا هدوب  لاس 61  رفص  هام  لوا  رد  ماش  هب  ع )  ) توبن نادناخ  ءارسا  دورو 

ءایلوالا ریمازم  دـیاش  دراد و  مان  ءایلوالا ) ریمازم   ) هدرک لقن  نآ  زا  هک  یباـتک  زیربت و  182 ج 3 ط   - راونالا ص 183 تارمث  [ 56]
پاـچ فجن  رد  دـلجم  ود  رد  .ه ق  ( 1353  ) لاس رد  هک  دـشاب  ه  ( 1335  ) یفوتم یناهفـصا  يوسوم  رقاب  دمحم  دیـس  جاح  موحرم 

لتق ندرک  لقن  زا  دیآ و  تسد  هب  شکردـم  لصا  دوش و  هعجارم  دـیاب  هدرک ؟ لقن  اجک  زا  وا  تسا و  بئاصم  ظعاوم و  رد  هدـش و 
تسا و هتشکن  ار  حیرش  راتخم  اریز  تسا  نایامن  لقن  نآ  رب  دامتعا  هزادنا ي  هداد  راتخم  هب  تبسن  هک  ار  هفوک  یضاق  حیرـش  راتخم 

تسا بصاون  زا  وا  هدش و  لقن  مصاوقلا  نم  مصاوعلا  باتک  رد  یکلام  یبرع  نبا  زا  تاملک  نآ  هک  هداد  تبـسن  حیرـش  هب  یتاملک 
یظعاو تمـس  نوچ  تسا  ظعاوم  رد  شتافیلأت  هدوب و  هجنگ  نکاس  ءایلوالا  رمیازم  بحاـص  رقاـب  دـمحم  دیـس  هک  دـنامن  یفخم  و 

باتک ادـعب  دوب و  هتفای  شراگن  باتک  لوا  عبط  رد  اجنیا  ات  .دـیاشن  ار  دامتعا  نادـنچ  هک  تسا  ناـقیالا  هاـقرم  بحاـص  وا  هتـشاد و 
الماک هدروآ و  بناجنیا  شیپ  دوب  هدرک  ادـیپ  مشاه  لآ  یقت  دیـس  جاح  ياقآ  لضاف  مظعم  قیدـص  لیلج  دیـس  ار  ءاـیلوالا » ریمازم  »

باتک دش  هظحالم 
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كرادـم و بلغا  دوخ  تایلقن  رب  هدروآ و  ملق  هب  ار  دوخ  يربنم  تاریبعت  تاملک و  انیع  فلؤم  هدـش  هتـشون  ربنم  لها  يارب  هدربماـن 
ادبا هدومن و  لقن  درادن  ءالبرک  هعقاو ي  نامز  تارابع  هب  تهابش  ادبا  هزات و  تارابع  اب  هک  ار  حیرش  ياوتف  دنک و  یمن  لقن  ردصم 

ردـصم هک  تسین  یباتک  تسین  روتـسم  شلها  رب  هچنانچ  هدربمان  ءایلوالا  رمیازم  باتک  ینعی  تسا  هدرکن  رکذ  ار  دوخ  لقن  ردـصم 
يوجنگ یناهفـصا  رقاب  دـمحم  دیـس  جاح  موحرم  دـش  هتفگ  هچنانچ  شفلؤم  .دوش و  شتایلقن  رب  دامتعا  راـبتعا و  هداد و  رارق  لـقن 

هحفص ي رد  هلوعجم  ياه  هصق  ضعب  اب  تسا  نایامن  نآ  تارابع  زا  شندوب  یلعج  هک  ار  حیرش  ياوتف  تسا و  هدازدهتجم  روهـشم 
هتفگان .ددرگ و  ادـیپ  حیرـش  ياوتف  دامتعا  رابتعا و  دروم  رداصم  زا  هک  دـنک  قفوم  دـنوادخ  .تسا  هدرک  لـقن  فجن  ج 1 ط   135
ترـضح هک  يزورون  هک  یتروص  رد  تشاد  تسا  موسرم  هک  یلعف  وزرون  دـیع  رابتعا  هب  رارـصا  هدربمان  یبیطخ  موحرم  هک  دـنامن 

هیلع هللا  مالـس  مظاک  ماما  هک  هدوب  یقیناود  روصنم  نامز  رد  هک  يزورون  ای  هدومرف  سینخ  نبا  یلعم  هب  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ماـما 
لوا هک  يزورون  نیا  دـنرادن  هدـش  لوادـتم  اـهنامز  نیا  رد  هک  زورون  نیا  هب  یطبر  متفاـین  مالـسا  رد  يدـیع  وچمه  نم  هک  هدومرف 
کلم هلودلا  لالج  ناطلـس  هب  تبـسن  یکلم  یناطلـس ، یهاش ، کلم  یلالج ، زورون  نیا  دـنا  هدرک  زور  نآ  رد  رارقرب  تسا و  لمح 

رد روهشم  هدومرف  هک  تسا  ناگرزب  زا  یـضعب  زا  بجعت  دنا  هدومن  نییعت  زور  نآ  رد  ه  ( 471  ) لاس زا  هک  دشاب  یم  یقوجلـس  هاش 
قیبطت ار  یلعم  تیاور  تسا و  لمح  لوا  زا  ترابع  زورون  ام  نامز 
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هدش روهـشم  فرط  نیا  هب  .ه ق  ( 471  ) لاس زا  هک  یتروص  رد  هدـش  روهـشم  نامز  مادـک  زا  هک  هدومرفن  قیقحت  یلو  هدرک  نآ  اـب 
ياقآ تایبدا  خـیرات  هب  بلطم  نیا  قیقحت  هراـبرد ي  دوش  عوجر  هدوب  زور  مادـک  تسین  مولعم  ع )  ) قداـص ماـما  ناـمز  رد  تسا و 

فیلأت هب  زورون  صوصخ  رد  هک  یـضعب  .ریثا و  نبا  لماک  خیرات  ه و  ( 1348  ) لاس زیربت  ج 2 ط- - 249 ص - امه )  ) نیدلا لالج 
.تسا هدشن  هجوتم  تفای  شراگن  هک  بلطم  نیا  هب  هتشون  ظیرقت  نآ  هب  ناگرزب  زا  هتخادرپ و 

تقیقح تسین  مولعم  دنا  هدیـشارت  هک  تسا  یفرح  هدـش  هتفگ  باتک  نیا  رد  هچنانچ  دـیزی )  ) هب تبـسن  یـشعالا  حبـص  ءاعدا  [ 57]
لوق هک  تسا  مولعم  دناد  یم  یبرع  ار  دیرب »  » ظفل هک  هرـس  سدق  لیلخ  لقن  اب  یـشعالا  حبـص  لقن  ضراعت  ماقم  رد  دشاب و  هتـشاد 

هدیشارت ار  یشعالا  حبص  لوق  اهمجع  هک  دور  یم  دایز  نامگ  تسا  مدقم  تسا  بادآ  تغل و  همئا ي  ناکرا  زا  هک  هللا  همحر  لیلخ 
.دنا هدرک  یلمع  ار  عوضوم  نیا  يدایز  ياهاج  رد  هچنانچ  دنشاب 

.دجنملا هب  دوش  عوجر  تسا  نابایب  هیداب و  لها  حالطصا  تاناویح  زا  لام )  ) ریبعت نوچ  [ 58]

هچنانچ تسین  تسرد  هدرک  رکذ  تابنیزلا  رابخا  همدقم ي  بنیز ) هدیسلا   ) رد مساق  دمحم  نسح  تسا  یسک  دلوت  خیرات  نیا  [ 59]
.دیایب نآ  قیقحت 

.فجن لاقملا ج 3 ص 314 ط  حیقنت  و  ناهفصا ، ج 6 ص 255 ط  هر )  ) یئاپهق لاجرلا  عمجم  [ 60]

.فجن بلاطلا ص 324 ط  هدمع  [ 61]

.فجن هعیرذلا ج 1 ص 232 ط  [ 62]

ندب زا  شتسد  کی  هتـشادرب و  مخز  هدوب و  ع )  ) ءادهـشلادیس شیومع  روضح  رد  ءالبرک  رد  هک  تسا  ینثم  نسح  زا  ترابع  [ 63]
رد هچنانچ  هدیدرگ  ادج 
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دنک یم  دییأت  ع )  ) تیب لها  ءارـسا  هب  هفوک  رد  يو  هب  اوادم  زا  سپ  ار  وا  ندش  قحلم  هروبزم  تیاور  تسا و  هدش  لقن  هربتعم  بتک 
.دنا هدرب  دیلپ  دیزی  دزن  ءارسا  اب  ار  وا  و 

دیاب هتکن  نیا  هب  انلوح  نوعمتجم  هنیدـملا  لها  مشاه و  ینب  ءاسن  اهایلب و  مایا  هثالث  انمقاف  تسا  نیا  باتک  لصا  یبرع  ترابع  [ 64]
رانک هب  اپ  عرـش  بادآ  زا  (ع ) ءادهـشلادیس يارب  هنیدـم  هب  دورو  زا  دـعب  ازع  هماقا ي  رد  تلاـسر  نادـناخ  هک  درک  هراـشا  اـجنیا  رد 
لاس هب  لاس  دوش و  یمن  هدـیچرب  تسه و  هشیمه  ع )  ) ءادهـشلادیس هیزعت ي  یتروص  رد  دـنا  هدرکن  زواجت  زور  هس  زا  هتـشاذگن و 
امایا هثالث  نیموی و  هیزعتلل  سولجلا  هرکی  و  هدومرف : طوسبم  رد  هر )  ) یسوط خیـش  صاخـشا  رئاس  هب  تبـسن  اما  دش  دهاوخ  دیدجت 

تـسا هدش  خیـش  لوقنم  عامجا  درادن و  تهارک  زور  هس  تسا و  روهـشم  هب  لمع  هتبلا  نارهت و  طوسبم ج 1 ص 189 ط  اعامجا -
ءاهقف ءاملع و  هقبط ي  زا  اصوصخ  دـنیامن  یم  تلحر  ایند  زا  هک  یـصاخشا  رب  ازع  هماقا ي  تیزعت و  رد  مدرم  اـم  ناـمز  رد  هچ  رگ 

تامحز رتدایز و  ار  اج  یب  تافیرشت  زور  هب  زور  دنا و  هتشگ  جراخ  دح  زا  دح و  زا  هتفر و  رانک  هب  عرـش  روتـسد  بادآ و  زا  دشاب 
دننک یم  رتشیب  ار  تاقوا  عییضت  و 

.تسا هیفنح  دمحم  ترضح  دارم  ارهاظ  [ 65]

هتـشون و باوج  يو  هب  مه  وا  تشون و  همان  دـیلپ  دـیزی  هب  هنیدـم  یلاو  هک  هدـش  حیرـصت  ررکم  یلدـیبع  تایاور  تاراـبع  رد  [ 66]
نآ طسوت  هب  تارباخم  نیا  هک  دنا  هتشاد  هلیـسو ي  دوش  یم  مولعم  هدش  یلمع  همان  هلیـسو  هب  اهباوج  لاوئـس و  نیا  تدم  كدنارد 

ماجنا
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.دش دهاوخ  هداد  حرش  هک  هدوب  دیرب  ای  رب  همان  رتوبک  زا  ترابع  هلیسو  دش  دهاوخ  قیقحت  هچنانچ  هتفای و 

یعوضوم ءالبرک  هعقاو ي  یمظع  تبیصم  هیضق ي  هک  هدومرف : نیا  هب  هراشا  تالمج  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  تمـصع  يوناب  [ 67]
.دنا هدوب  هداد  ربخ  ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  صوصخ  نیلسرم و  ءایبنا و  هک  تسا 

نادنچ دیآ  یم  تسد  هب  خیراوت  رئاس  زا  هچنانچ  ترجه  نابعش 61  لئاوا  ای  بجر  رخاوا  رد  رصم  هب  تمصع  يوناب  نآ  دورو  [ 68]
.دنرادن رگیدکی  اب  تافانم 

.زیربت ص 24 ط 2  [ 69]

عیاقو باتک  تادلجم  بحاص  هر )  ) يزیربت میظعلادبع  نبا  ینابایخ  ظعاو  یلع  الم  جاح  ياقآ  لیلج  هقث ي  ثدـحم  همالع ي  [ 70]
یم رارق  ربنم  هشرع ي  رد  یتقو  دوب  نایاپ  یب  يایرد  عالطا  هطاحا و  رد  هیماما و  قیقحت  لها  نیعبتتم و  نیثدـحم و  مظاـعا  زا  ماـیالا 

رد قیقحت  اهنآ و  نیفلؤم  تالاح  خیراوت و  تافنـصم و  بتک و  هب  تفرعم  لاجر و  ثیدـح و  یخیرات و  تاعالطا  تهج  زا  تفرگ 
زیربت رد  فرشا  فجن  مق و  هیملع ي  هزوح ي  هب  فرـشت  زا  لبق  هدنراگن  دز  یم  جوم  ایرد  لثم  اهنآ  رد  فیرحت  عوقو  ای  تحص و 

تامحز و هب  دنک  رظن  مایـص  دلجم  اصوصخ  وا  عیاقو  تادـلجم  هب  سک  ره  ما و  هدرک  هدافتـسا  دایز  عالطالا  عساو  ثدـحم  نآ  زا 
زا یکی  تساـجنآ  هب  بوـسنم  يو  هک  ناـبایخ )  ) درک و تلحر  اـیند  زا  .ه ق  ( 1367  ) لاس رد  درب  یم  یپ  وا  تاـعلاطم  تامدـخ و 
نآ زا  دوش و  یمن  نآ  ینادابآ  نارمع و  هب  یمامتها  زونه  هک  تسام  زیزع  ناتسرهش  یقرش  فرط  رد  عقاو  زیربت  فورعم  ياه  هلحم 

انذاتسا مایالا و  عیاقو  بحاص  هر )  ) ینابایخ لیلج  ثدحم  دننام  دنا  هدرک  روهظ  یمان  صاخشا  هلحم 
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درم مایق  تضهن و  بحاـص  .ه ق و  ( 1373  ) یفوتم بدالا  هناحیر  بحاص  هر )  ) ینابایخ یلع  دـمحم  ازریم  ياقآ  سردـملا  همالعلا 
هلودل قوثو  دادرارق  اب  تفلاخم  يارب  هک  .ه ق  ( 1338  ) لاس رد  دیهش  ینابایخ  دمحم  خیش  ياقآ  تسدربز  قطان  ریهـش  ینطو  ملاع 
سدق  ) دهتجم الاب  هب  روهـشم  ینابایخ  دمحم  ازریم  اقآ  لیلجلا  ملاعلا  انقیدـص  دوب و  هدرک  مایق  زیربت  رد  دوب  تنایخ  هک  اهیـسلگنا  اب 
هللااهیآ ذاتـسالا  اندیـس  زا  داهتجا  هزاجا ي  اب  زاجم  تفای و  تاـفو  ق  ( 1391  ) لاس رد  هک  تسا  هدـش  روهـشم  هلحم  نآ  زا  زین  هرس )

دعب كرابملا  ناضمر  هام  رد  يدامتم  ياهلاس  تسا و  رشتنم  پاچ و  شتالاح  رد  يا  هوزج  دوب و  هرس ) سدق   ) يرمکهوکلا هجحلا 
دیقف هیقف  هللا  هیآ  .هیلع  هللا  همحر  دومن  یم  ضیفتـسم  دوخ  یملع  تانایب  اـب  ار  مدرم  تفر و  یم  ربنم  هب  هدـنراگن  تعاـمج  زاـمن  زا 
رداـم زا  ق  ( 1296  ) لاس رد  هلحم  نآ  رد  هر )  ) يراصنا خیـش  بساـکم  هیـشاح ي  بحاـص  هر )  ) يدیهـش حاـتف  ازریم  جاـح  ياـقآ 
هربقم رد  هیئابوط  ناتـسربق  رد  هلحم  نامه  رد  هدرک و  تلحر  ایند  زا  لحم  ناـمه  رد  يرمق  يرجه  ( 1372  ) لاس رد  هتفای و  يدلوت 
ياقآ موحرم  دورو  لئاوا  زا  تشاد و  تقادص  هرس  سدق  مدج  ام  دلاو  اب  دوب  هیقف  دهتجم  صخـش  تسا  هدش  نوفدم  صوصخم  ي 

مه اب  دوب  بالط  یـسرد  باتک  اهنامز  نآ  هک  لوصالا  لوصف  باـتک  زا  یطخ  هخـسن ي  دـندوب و  مه  اـب  فرـشا  فجن  هب  يدـیهش 
هب يدیهش  هللااهیآ  موحرم  تسا و  دوجوم  ام  هناخباتک ي  رد  العف  هخسن  نامه  دنا و  هتشون  هدنزرا  تاقیلعت  نآ  رب  هدومرف و  حیحصت 

فرشا فجن  زا  دومرف  یم  هیصوت  بناج  نیا  هب  ارارک  هخسن  نآ  ظفح 
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شیب يرتخد  تفای و  تافو  روکذ  دالوا  زا  بقعالب  مدرک  كرد  ار  شروضح  زیربت  رد  شتافو  زا  لبق  هام  دنچ  مدومن  تعجارم  هک 
هچنانچ ریدغلا )  ) سیفن باتک  بحاص  ینیما  نیـسحلادبع  ازریم  جاح  ياقآ  میظع  ياناوت  ملکتم  ریهـش و  ریبک  همالع ي  .تشادـن و 
دمحا ازریم  اقآ  شدلاو  هدوشگ و  ایند  هب  هدید  هلحم  نیا  رد  يرمق  ( 1320  ) لاس رد  هدش  هتشون  هلیضفلا  ءادهش  باتک  همدقم ي  رد 
همالع تشاد  تباث  لماک و  تقادص  هرس ) سدق   ) مدج ام  دلاو  اب  سفنلا و  میلس  بولقلا و  بوبحم  رایـسب  يدرم  بانج  هب  روهـشم 

.هیلع هللااهمحر  دش  نوفدم  فرشا  فجن  رد  تلحر و  ایند  زا  نارهت  رد  ق  ( 1390  ) لاس رد  ریدغلا  بحاص  ینیما  ي 

.زیربت یلعالا ص 24 ط 2  سودرفلا  [ 71]

دوب داتسا  مولع  رگید  مالک و  هقف و  زا  هعونتم  نونف  رد  يدابودرا  یلع  دمحم  ازریم  ياقآ  ریهش  رحبتم  علضتم  ریبک و  همالع ي  [ 72]
زین یـسراف  مظن  رد  شیوخ و  راـگزور  دمآرـس  یبرع  رثـن  مظن و  رد  دومن و  یم  اـضیب  دـی  برع  ناـبز  هب  یگدنـسیون  بدا و  رد  و 

بتک همدقم ي  دراد و  يراثآ  مدرک و  یم  هدافتسا  هتـسناد و  تمینغ  ار  شروضح  فرـشا  فجن  رد  یتدم  هدنراگن  تشاد  تراهم 
.تفای تافو  فجن  رد  رفص  هام  رد  .ه ق  ( 1380  ) لاس رد  هیلع  هللااهمحر  تسا  نیزم  وا  یملق  راثآ  اب  يدایز 

.زیربت مرحم ص 387 ط  همتت ي  عیاقو  هب  دوش  عوجر  [ 73]

.تسا هدش  عبط  .ه ق  ( 1354  ) لاس هب  دنه  رد  [ 74]

 . فجن ءاسنلا ص 79 ط  لصف  لاقملا ج 3  حیقنت  [ 75]

247  - دوش ص 248 عوجر  يوأملا  هنج  باتک  رد  هر )  ) ءاطغلا فشاک  داتـسالا  انخیـش  تاملک  هب  هک  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  [ 76]
زیربت و  1 ط -
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.ق .ه  ( 1397 : ) هنس زیربت  ص 81 ط 2 

هزانج تجرخا  تسا : رامع  تیاور  رد  هدش  لقن  هرس  سدق  یلماع  رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  زا  (ع)ص 287  ماما ملع  رد  هچنانچ  [ 77]
اوعـضوف هریرهوبا  سابع و  نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادـبع  نیـسحلا و  نسحلا و  هزانجلا  یف  رمع و  نب  دـیز  اهنبا  یلع و  تنب  موثلک  ما 

عوضوم هک  تسا  فالتخا  ههبـش و  لحم  ار  موثلک  ما  رمع  جـیوزت  یلو  .هنـسلا  وه  اذـه  اولاق  هئارو و  هأرملا  مامالا و  یلیاـمم  هزاـنج 
.دمآ دهاوخ  شقیقحت  هچنانچ  دنهابتشا  رد  تخس  دننک  یم  عوضوم  عوقو  هب  مزج  هک  یناسک  هن ؟ ای  هتفای  ققحت 

مهدزون بش  هک  موثلک  ما  زا  دارم  هک  ما  هدرک  قیقحت  راکـشآ  نئارق  دهاوش و  اب  (ع) ماما ملع  همجرت ي  باتک  هب  تاقحلم  رد  [ 78]
نب هللادبع  لایع  مالسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  ترابع  دوب  شرتخد  نآ  هناخ ي  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ماما  ناضمر  كرابم  هام 

(ع)ص 221. ماما ملع  باتک  هب  دوش  عوجر  دوب  نامهم  يو  هب  دشاب و  یم  رایط  رفعج 

(. هیبنت [ ) 79]

.زیربت مارحلا ص 384  مرحم  همتت ي  [ 80]

(. (ع بلاطیبا نب  یلع  تنب  یطسولا  بنیز  ربق  اذه  تسا : ترابع  نیا  هب  هدرک  لقن  هفاقث  هچنآ  [ 81]

.تسا ( هر ) ینیمظاک ردص  نسح  دیس  اقآ  همالع  تافیلأت  زا  هدربمان  باتک  [ 82]

.توریب هعیشلا ج 33 ص 207  نایعا  [ 83]

.زیربت 288 ط  221 و ص 286 -  - (ع)ص 223 ماما ملع  همجرت ي  [ 84]

هرامش 504. بیذهتلا ج 5 ص 297  بیذهت  [ 85]

.ق ( 1391  ) لاس هرهاق  رصم - فراعملا  راد  نوراه ص 7 ط 2  دمحم  مالسلادبع  ملق  هب  برعلا  باسنا  هرهمج  همدقم ي  [ 86]

هنتف ي هدولاش ي  ساسا و  هک  دـندوب  ( اه فوا  ) بلاـط نیا  )و  اـه فوا  ) دـنوخآ نیا  تسا  هتفاـی  تاـفو  .ه ق  ( 1295  ) لاـس رد  [ 87]
نید یب  اب  يرازت  ياهسور  نامز  رد  ار  زاقفق  هیسور و 
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هدز برغ  زا  فوا  بلاط  فوا و  دنوخآ  کش  نودب  .دنلایخ و  نآ  رد  ام  ناریا  رد  العف  مه  اهنآ  نیعبات  دـندروآ  مهارف  مدرم  ندرک 
یتروص رد  دزاس  یمن  یعیبط  یتعنـص و  مولع  اب  مالـسا  نید  هک  دنا  هدرک  لایخ  دنا  هدوب  لبق  لاس  دص  کی  ای  دون و  زا  رتشیب  ياه 
تعنـص ملع و  هب  ار  مدرم  مالـسا  هک  هدـش  نشور  الماک  ام  رـصع  رد  دوب  هدـمآ  اه  نهذ  هب  لطاب  لایخ  نآ  اـهنآ  رـصع  رد  رگا  هک 

.تسا مالسا  هب  نانمشد  ياهارتفا  زا  اهفرح  نآ  دنک و  یم  توعد 

.مق موس ص 400 ط  پاچ  عومدلا  جاهنم  هب  دوش  عوجر  [ 88]

هر ج 3 ص 204. یناقمام  لاقملا  حیقنت  هب  دوش  عوجر  [ 89]

.سدقم دهشم  هاگشناد  یشک ص 80 ط  لاجر  [ 90]

.دوش عوجر  باتک  نیا  ( 35  ) و ( 34 : ) هحفص هب  [ 91]

.توریب لماک ج 4 ص 6 ط  خیرات  [ 92]

.تسا هفوک  فارطا  تاهد  زا  هیسداق  [ 93]

بحاص يوفطـصم  ياقآ  تسرهف  اب  لاس 1348 ه ش  ءزج 4  دهشم ص 318  هاگـشناد  عبط  هر )  ) یـشک لاجر  هب  دوش  عوجر  [ 94]
.ینیسح و دمحا  دیس  ياقآ  حیحصت  هب  فجن  عبط  اضیا ص 270  هر )  ) یشک لاجر  هخسن ي  نارهت و  رد  يرهمجرذوب  یشورفباتک 

.دوش عوجر  باتک  تاقیلعت  هب  و  هر )  ) یمق راحبلا  هنیفس  و  هر )  ) یناقمام لاقملا  حیقنت 

هک تسا  هللا  همحر  ینیوزق  یبن  نب  نیدلا  یضر  اقآ  لیلج  لضاف  فیلأت  ءارهزلا  ملظت  باتک  لاس 1312 ق  نارهت  ص 172 ط  [ 95]
ثدـحم تسا  صاوخلا  ناـسل  باـتک  بحاـص  هر )  ) ینیوزق یـضر  اـقآ  زا  ریغ  وا  هدـش و  غراـف  لاـس 1118 ه ق  رد  نآ  فیلأـت  زا 

هدربمان باتک  تسا .) نیرخأتم  نیرحبتم  ءاملع  زا  ءارهزلا  ملظت  بحاص   ) دیوگ مرحم ص 112  همتت ي  رد  هر )  ) ینابایخ
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یلو دـهد  یم  هئارا  هدومن  لقن  هچنآ  دنـس  هدرک و  رکذ  ار  شدوخ  تاـیلقن  ردـصم  كردـم و  عضاوم  یماـمت  رد  نقتم و  شتاـیلقن 
هدیسر عبط  هب  لاس 1312 ق  رد  باتک  نآ  زا  هک  هخسن ي  رد  هدرک و  تلاخد  باتک  نآ  هخـسنرد ي  راکبارخ  نالوضف  زا  یـضعب 
هرابرد هدنزرا ي  تاقیقحت  هدومن و  ادیپ  نآ  زا  یطخ  حیحص  هخـسن ي  هر )  ) ینابایخ ثدحم  همالع  هچنانچ  دنا  هدرک  عضو  سد و 
مراهچ دلجم  مرحم  همتت ي  هب  دوش  عوجر  تسا  هدومرف  نییعت  ار  يراک  هابتـشا  هدـش و  سد  عضاوم  هدروآ و  لمع  هب  باتک  نآ  ي 

هیقف دیهـش  مان  هب  هک  نیقتملا  سلاجم  هرابرد ي  هر )  ) ینابایخ ثدـحم  موحرم  مراد  دای  هب  ات ص 121  زا ص 112  مایالا  عیاـقو  زا 
زا فسأت  راجزنا و  راـهظا  درک و  یم  ار  تاـقیقحت  نیمه  تسا  رـشتنم  پاـچ و  هرـس  سدـق  یناـغرب  ینیوزق  یقت  دـمحم  خیـش  اـقآ 

يروط هب  دـنا  هتخادـنا  عافتنا  زا  فیرحت و  ار  باتک  یلک  هب  هک  دومرف  یم  باتک  نآ  رد  ناگدـننک  عضو  سد و  نالهاان و  تلاخد 
راشتنا عامتجا  تافارخ  مان  هب  یباتک  اریخا  هک  تساجنیا  روآ  هدنخ  یلو  داد  تبسن  هر )  ) ینیوزق هیقف  دیهش  خیـش  رب  ار  نآ  ناوتن  هک 

رب داقتنا  هتـشاذگ  انب  دـعب  هداد و  تبـسن  هر )  ) یـسلجم همالع ي  هب  دـش  نآ  رب  هراشا  هک  ار  یئاذـک  نیقتملا  سلاجم  باتک  هتفاـی و 
روبزم باتک  ایناث  تسین و  هر )  ) یسلجم همالع ي  تافیلأت  زا  نیقتملا  سلاجم  الوا  هک  هدشن  تفتلم  هدرک و  نآ  بلاطم  تایوتحم و 

زا نآرب  هدـش  سد  بلاطم  تسا و  هدرک  طقاس  دامتعا  رابتعا و  زا  یلک  هب  ار  نآ  هک  دـنا  هدرک  عضو  سد و  نآ  رب  هدـش و  فیرحت 
تسین و نآ  فلؤم 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 655 

http://www.ghaemiyeh.com


تافارخ زا  باتک  نآ  فیرحت  زا  عالطا  مدع  و  هر )  ) یسلجم همالع ي  هب  باتک  نآ  تبسن  هدننکداقتنا و  زا  راجنهان  لمع  نیا  دوخ 
هایس هکل ي  نآ  هتساوخ و  ترذعم  هر )  ) یسلجم همالع ي  سدقم  حور  زا  داقتنا  نآ  هدنـسیون ي  دیاب  تسا و  بوسحم  ام  راگزور 

.دیامن وحم  دوخ  باتک  زا  ار 

هداـتفا و يرمق  لاـس 1312  رد  ءارهزلا  ملظت  زا  هعوـبطم  هخـسن ي  رد  رفـص  نم  هملک ي : اـت  حابـصملا  ریغ  یفو  هـملک ي : زا  [ 96]
لابقا ص 589. هب  دوش  عوجر  دش  حیحصت  هر )  ) دیس لابقا  دوخ  زا  تارابع  هچنانچ  تسنآ  دهاش  امهالک )  ) ترابع

هیطع تیاور  نامه  رد  هک  تسین  دیعب  هدش و  تیاور  رباج  اب  تلاسر  نادناخ  عامتجا  هک  تسا  مولعم  هر )  ) دیس ترابع  نیا  زا  [ 97]
هراشب زا  هعوبطم  هخـسن ي  رد  هچ  رگ  تسا  هدرک  لقن  ادنـسم  یفطـصملا  تراشب  رد  يربط  نیدلادامع  هک  دشاب  ربخ  نامه  لیذ  و 

عقاو نیثدحم  ءامدق  زا  عیطقت  لصا  تسا و  تیاور  نامه  لیذ  هک  دوش  یم  هدیمهف  نئارق  زا  یلو  درادن  ار  نآ  فجن  رد  یفطـصملا 
نا درک  میهاوخ  قیقحت  هچنانچ  میـسانش  یمن  ار  هدننک  عیطقت  صخـش  هچ  رگ  دشاب  یم  اهنآ  زا  هیطع  تیاور  رد  عیطقت  ساسا  هدش 

.یلاعت هللاءاش 

یشعالا ج 14 ص 367. حبص  [ 98]

هدشن و جراخ  تلادع  زا  لاح  نیع  رد  هدرک  رارقرب  ار  تاساوم  هدومن و  امرف  مکح  ار  لداعت  يواست و  مالسا  هک  دنامن  هتفگان  [ 99]
 ] .دشاب داد  لدع و  قفاوم  هک  هتسناد  اور  ار  یلداعت  يواست و  تسا  هتشادن  اور  ار  ملظ 

باــتک توریب و  ص 246 ط  و  ص 191  هیرادـالا ج 1  بیتارتـلا  یمـسملا  هیوبنلا  هموکحلا  ماـظن  باـتک  هب  دوـش  عوـجر  [ 100]
رصم ج 1 ص 309 ط  یمالسالا ) سوماقلا  )

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 656 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا دایز  تاکن  ياراد  ردصم و  نیرتهب  هک  یشعالا ج 14  حبص  توریب و  حلاص ط  یحبص  رتکد  فیلأت  هیمالسالا  مظنلا  باتک  و 
.لالهلاراد نادیز ج 1 ط  یجرج  فیلأت  یمالسالا ) ندمتلا   ) خیرات و 

یشعالا 368:14. حبص  [ 101]

.توریب ج 1 ص 192 ط  [ 102]

هک داد  رارق  لمأت  تقد و  دروم  ناملـسمریغ  دئاق  رفن  کی  اب  ار  یمالـسا  رکـشلرس  دـئاق و  رفن  کی  هملاکم ي  دـیاب  اجنیا  رد  [ 103]
هب تبـسن  شدوخ  رب  يرترب  یئزج  هب  ادبا  دناد و  یم  يواسم  ناسکی و  شدوخ  اب  تهج  ره  زا  ار  وا  دش  ناملـسم  یـسک  رگا  روطچ 

.دناد یم  لضفا  شدوخ  زا  دروایب  مالسا  رگا  ار  وا  هکلب  تسین  لئاق  يو 

هزات زا  ام  ناریا  رد  یعمج  ام  راگزور  رد  یلو  داد  یم  ربخ  ام  هب  بیغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دیوگ : یم  دلاخ  [ 104]
هب ار  بیغ  تحارـص  اب  سدقم  نآرق  هک  یتروص  رد  دناد ؟ یم  بیغ  مالـسلا  هیلع  ماما  ربمغیپ و  ایآ  دـنیوگ : یم  اهدیـسر  نارود  هب 
رد رگم  دنرادن  یقرف  اریز  تسوا  لثم  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  درک  تباث  هک  ربمغیپ  هب  نوچ  دـنک  یم  تباث  مالـسلا  هیلع  ماما  رمبغیپ و 

ءانثتـسا زا  .لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  درادن  ار  بصنم  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  توبن  بصنم 
دـشاب هدومرفن  میلعت  رگا  دیامرف و  یم  میلعت  ار  بیغ  هدیدنـسپ  هدیزگرب و  ار  وا  ادخ  هک  ناربمایپ  زا  سک  ره  هب  هک  دوش  یم  مولعم 
هتخومآ بیغ  هتساوخ  ناربمایپ  زا  هک  نآ  رب  ادخ  هتفای و  ققحت  کش  نودب  ءانثتـسا  هک  یتروص  رد  دشاب  هتـشادن  ینعم  ءانثتـسا  دیاب 

رد تسا و  بلطم  دهاش  هک  رگید  ینآرق  تایآ  رب  هوالع  تسا و 
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.تسا هدش  نایب  دوخ  لحم 

.توریب لماک ج 2 ص 412 ط  خیرات  [ 105]

.فجن ص 152 ط 3  هر )  ) یلماع نیدلا  فرش  اندیس  فیلأت  داهتجالا  صنلا و  [ 106]

.فجن داهتجالا ص 287 ط 3  صنلا و  [ 107]

عوـجر تسا  دراو  هیـضق  نآ  رد  هفیلخ  رب  هک  یتاـضارتعا  هب  توریب و  ریثا ج 3 ص 96 ط  نبا  لـماک  خـیرات  هب  دوش  عوجر  [ 108]
.نارهت )ج 6 ص 137 ط  ریدغلا  ) هب دوش 

ج 14 ص 371. [ 109]

: باتک هب  دوش  عوجر  رتشا  کلام  دـهع  حرـش  رد  لهالا و  دیـس  زیزعلادـبع  قیقحت  هب  توریب  هغالبلا ج 4 ص 527 ط  جـهن  [ 110]
.تسا هسیفن  تافیلأت  زا  هک  .ه ق  ( 1382  ) لاس هب  دادغب  یکیکفلا ط 2  قیفوت  فیلأت  هیعرلا  یعارلا و 

.لالهلاراد نادیز ص 241 ج 1 ط  یجرج  یمالسالا  ندمتلا  خیرات  [ 111]

یشعالا ج 14 ص 369. حبص  [ 112]

رمحا ص 53 ط تربک  بحاص  هللا  همحر  يدنجریب  رقاب  دمحم  خیش  اقآ  فیلأت  مایالا  روهـشلا و  عئاقو  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 113]
یکردم تسا و  هدرک  لوا  نیعبرا  رد  ءالبرک  هب  ءارـسا  ندمآ  راکنا  رد  هغلابم  رایـسب  يدـنجریب  موحرم  يرمق  لاس 1352  هب  نارهت 

ماقم هدرک  لایخ  تسین  يرگید  زیچ  هر )  ) يرون ثدحم  شداتـسا  هب  يزرو  بصعت  زا  ریغ  درادـن و  تسین  لیلد  هک  داعبتـسا  زا  ریغ 
ادیپ ترهـش  هزادنا  نیا  عوضوم  کی  تهج  یب  تسا و  یخیرات  هیـضق ي  هک  هدشن  هجوتم  دـنک و  راهظا  ار  دوخ  رظن  هک  تسا  اوتف 

رد هک  ار  یتقیقح  دیامن و  یـسررب  قیقحت و  ار  لبق  ابیرقت  لاس  دصیـس  رازه و  کی  نامز  تالاح  خیراوت و  رد  یتسیاب  دـنک و  یمن 
ار حیرص  بذک  نتشون  تبسن  ات  دروایب  تسد  هب  هدش  عقاو  جراخ 
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.نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  قحب  انل  هل و  یلاعت  هللا  رفغ  دهدن  ءاهقف  رباکا  ءاملع و  ناگرزب  زا  یضعب  هب 

.يرمق لاس 1319  هب  نارهت  میدق  عبط   169  - ناجرم ص 170 ؤلؤل  [ 114]

هک ما  هدومن  نشور  یخیرات  عوضوم  کـی  هراـبرد  .زیربت  281 ط   - مالـسلا ص 283 هیلع  ماما  ملع  تاـقیلعت  هب  دوش  عوجر  [ 115]
.دنا هتشذگ  راصتخا  اب  هک  تسا  دایز  نآ  رئاظن  هدیشوک و  راصتخا  هب  نیخرؤم  زا  یضعب  روطچ 

نیـسحلا مرح  عوجر  نیرـشعلا  یف  و  : ) تسا نیا  رفـص  هام  عیاقو  لقن  رد  حابـصم  رد  هر )  ) یمعفک ترابع  هک  دـنامن  هتفگان  [ 116]
تراـبع اذـل  هنیدـم و  هب  ءـالبرک  زا  عوجر  یمود  ماـش  زا  عوجر  یکی  تسا  لاـمتحا  ود  تراـبع  نیا  رد  هنیدـملا ) یلا  مالـسلا  هیلع 

.تسین ماش  زا  عوجر  رد  حیرص 

.نارهط میدق  عبط  ناجرم ص 171  ؤلؤل  [ 117]

.ق لاس 1313  رصم  هعیشلا ص 50 ط  راسم  [ 118]

فیلأت یبسامهطلا ) دـقع   ) هلاسر ي اب  هدـش و  هتـشون  يرمق  يرجه  لاس 1308  رد  ابیز  رایـسب  خـسن  طخ  اب  یطخ  هخـسن ي  [ 119]
یبیج عطق  هب  دلجم  کی  رد  امهرس  سدق  یئاهبلا  انخیش  دلاو  یثراح  دمصلادبع  نب  نیسح  خیش  اقآ  مالـسالا  خیـش  لیلج  همالع ي 

.تسا دوجوم  ام  هناخباتک ي  رد  یمرچ  مرن  دلج  اب 

.هطوطخم هخسن ي  رصم و  هعیشلا ص 36 ط  راسم  [ 120]

.رصم هعیشلا ص 43 ط  راسم  [ 121]

.رصم هعیشلا ص 48 ط  راسم  [ 122]

.رصم عبط  زا  هحفص  ردصم و  نامه  [ 123]

.ق لاس 1308  هب  زیربت  داشرا ط  ص 265  [ 124]

.ق لاس 1308  هب  زیربت  داشرا ص 163 ط  [ 125]

باتک تافاضا  رد  هر )  ) دیفم خیـش  تارابع  نیع  .عسات  دلجم  زا  ءزج  ءازجا 8  زا  دیدج  عبط  دلجم 42  راونالاراحب ص 107  [ 126]
دهاوخ لقن 
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.دوش عوجر  تاقیلعت  هب  دش 

ناجرم ص 161. ؤلؤل  [ 127]

بحاص یناث ) ققحم   ) هب روهـشم  هرـس  سدـق  یلماع  یکرک  یلع  خیـش  مظعا  هیقف  توهـاللا  تاـحفن  باـتک  هب  دوش  عوجر  [ 128]
قارع طیحم  تحلـصم  هب  رظن  هدیدرگ و  عبط  .ه ق  ( 1360  ) لاس رد  هک  فجن  59 ط   - .ه ق ص 60 ( 940  ) یفوتم دصاقملا  عماج 

ربیخ و گنج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ياهمـشچ  دمر  هصق ي  دنا ، هداد  زیربت  تداعـس  هعبطم ي  هب  ار  نآ  عبط  تبـسن 
یسک هک  تسین  نآ  لباق  هدوب و  تارتاوتم  زا  خیراوت  ریس و  بتک  رد  وا  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نداد  ناشن  زاجعا 

ریثالا ج 2 نبا  لماک  خیرات  هرهاق و  هماقتـسا ي  هعبطم ي  300 ط   - يربط ج 2 ص 301 خیرات  هب  دوش  عوجر  .دیامن  راکنا  دـناوتب 
يربط ج 2 ص 250 بحم  هرضنلا  ضایرلا  هرهاق و  يزاجح - هعبطم ي  ماشه ج 3 ص 386 ط  نبا  هریس ي  توریب و  ص 220 ط 
مالسالا ج هحامس  یف  هعوسوملا  ریثک ج 4 ص 187 . نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  یناثلا ص 39 . ءزجلا  هیقب  نودلخ  نبا  خیرات  هرهاق ، ط 2 

.ق لاس 1287  هب  ازریم  داهرف  لوئسلا ص 40 ط  بلاطم  رصم - 2 ص 945 ط 

ناجرم ص 161. ؤلؤل  [ 129]

ناجرم ص 165. ؤلؤل  [ 130]

دیآ یمن  رد  تسرد  دیروایب  نوریب  زامن  لاح  رد  هک  ع )  ) ءارهز ترضح  زا  هر )  ) یقارن موحرم  لقن  اب  نیفص  رد  هیضق  عوقو  [ 131]
.دوب هدومرف  تلحر  ایند  زا  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص ي  نیفص  گنج  نامز  رد  هک  تسا  حضاو  اریز 

هنا يور  و   ) .هدومرف هک  ار  دوخ  شیامرف  كردم  شاک  هر )  ) یقارن ققحم  همالع ي  فجن  تاداعسلا ج 3 ص 324 ط  عماج  [ 132]
عقو
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اریز تسا  مدرم  نایم  هصق  نیا  ترهـش  هر )  ) یقارن ققحم  و  هر )  ) يدزی دیـس  لقن  ردـصم  تسا  لـمتحم  رایـسب  درک  یم  لـقن  خـلا )
ادـعب هتفای و  شراگن  باتک  لوا  عبط  رد  اجنیا  ات  .قفوملا  هللاو  هدـشن  ادـیپ  تسا  رداـصم  زا  هک  یتافنـصم  بتک و  رد  هصق  نیا  زونه 

رد هر )  ) همالع هللااهیآ  ندرک  لقن  نآ  دزاـس و  یم  داـمتعا  دروم  رایـسب  رظن  رد  ار  هصق  نیا  دـمآ و  تسد  هب  ربتعم  مرایـسب  كردـم 
رد هیـضق  هک  هر )  ) یقارن ققحم  لقن  .دـیامرف و  یمن  لقن  ار  یبلطم  حیحـص  كردـم  نودـب  راوگرزب  نآ  اریز  تسا  همارکلا  جاـهنم 

.تسا هدش  عقاو  نیفص  رد  هک  تسا  هر )  ) يرون ثدحم  لقن  اب  ضراعم  هدش  عقاو  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص ي  تایح  نامز 

لقن بات  بآ و  اب  سلجم  ندرک  مرگ  يارب  ربنم  يالاب  رد  اهیربنم  زا  دـنک و  یم  ادـیپ  ترهـش  هاوفا  رد  ایاضق  ضعب  هچناـنچ  [ 133]
رـصع رد  هک  هفیعـض  بتک  زا  یکی  رد  هیـضق  نیا  ریظن  دنیامن  یم  اهباتک  دراو  درک  ازـس  هب  ترهـش  هک  یتدـم  زا  سپ  دـننک و  یم 

ءادهشلادیس ترضح  هنیس ي  يور  رب  نفد  عقوم  رد  ار  رغصا  یلع  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هتـشون : هک  مدید  هدش  فیلأت  رـضاح 
لثم دـشاب و  هلبق  هب  شیور  هک  دـنناباوخ  یم  تسار  فرط  رد  ربق  رد  ار  هزاـنج  ـالوا : دومرف  نفد  روط  نآ  تشاذـگ و  مالـسلا  هیلع 

هنیس ي لباقم  رد  دیوگ : رگا  دوش  هتشاذگ  نآ  يور  لفط  هزانج ي  ات  دشاب  نامسآ  فرط  هب  هنیـس  هک  دنناباوخ  یمن  راضتحا  لاح 
مکح تهج  زا  ایناث : تسا و  فرح  درجم  درادن و  كردم  هچرگ  تسا  یفرح  زاب  تشاذگ  هلبق  فرط  هب  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ نتشاذگ و  هنیس  يور  ار  لفط  هزانج ي  یعرش 
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ینعی عوضوم  نیا  لقن  و  داد ؟ مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن  ار  نآ  دوش  یم  اـیآ  تسا ؟ زیاـج  اـیآ  دراد  تروص  هچ  ندرک  نفد  روط 
هب نآ  تبسن  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  كرابم  هنیـس ي  يور  ار  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  هزانج ي  نتـشاذگ 

هیلع ءادهشلادیس  كرابم  بلق  سب  دیهـش  ریغـص  لفط  نآ  هک  تسا  نیا  باب  زا  دشاب  هتـشاد  تحـص  رگا  ءاملع  ناگرزب  زا  یـضعب 
هک دوش  یم  روطچ  هوالع  تسا و  هدش  نفد  مالسلا  هیلع  ماما  هنیـس ي  يور  هک  تسا  نیا  لثم  هدینازوس  شندروخ  ریت  اب  ار  مالـسلا 

رغصا یلع  یتح  دننوفدم  ع )  ) ماما ياپ  ریز  رد  مشاه  ینب  زا  ءادهش  یمامت  هک  دیامرفن  شباوج  رد  دوشب  لاوئس  نیا  رگا  ناگرزب  زا 
نیا دـننوفدم و  نیرئاس  مشاه  ینب  زا  دـعب  تسا و  ع )  ) ربکا یلع  ترـضح  شدـنزرف  ترـضح  نآ  هب  ءادهـش  زا  سک  نیرتکیدزن  و 

.تسین کش  ياج  بلطم 

 . داشرا ص 50 [ 134]

هنـس ي ثداوح  ریثالا  نبا  توریب و  هیاهنلا ج 4 ص 105 ط  هیادـبلا و  ریثک  نبا  و  ( 5  ) هنـس ي يربط  خیرات  هب  دوش  عوجر  [ 135]
خیرات ص 134  یبطرق ج 14  ریـسفت  دیمحلادبع  نیدلا  یحم  دـمحم  قیقحت  هب  رـصم  ص 241 ط  ماـشه ج 3  نبا  هریـس ي  و  ( 5)

لاس رصم  یجنلبش ص 76 ط  راصبالا  رون  .نارهت  هیمالسا - ص 196 ط  هر )  ) یسربط يرولا  مالعا  فجن  یبوقعی ج 2 ص 37 ط 
خیراوتلا خسان  بحاص  دوش  یم  مولعم  بتک  نآ  تارابع  رد  لمأت  زا  سپ  .هربتعم و  ریـسافت  خـیراوت و  بتک  زا  رگید  .ق و  1320 ه 

ریـشمش : » هتفگ هدروآ و  ملق  هب  هدومن و  باختنا  ترابع  نیرت  کـیکر  اـب  ار  لوق  نیرت  فیعـض  بازحا  گـنج  خـیرات  شراـگن  رد 
ود ار  رپس  ورمع 
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تارابع رد  لمأت  اب  يو  هتـشون ي  نیا  هیمالـسا  ه ص 119 ط - ( 5  ) لاس عئاقو  »ج 2  درک یتحارج  ار  ع )  ) یلع رـس  تخاـس و  همین 
رب دیاب  تسا و  راجاق  هرود ي  یتلود  یمـسر  خیراوت  زا  خیراوتلا  خسان  دزاس ؟ یم  روطچ  هر )  ) دیفم خیـش  ترابع  هربتعم و  خیراوت 
رد تسین و  زیاج  باتک  نآ  هعلاطم ي  هدومرف : ناگرزب  زا  هک  یـسک  هتـشاد  قح  دومنن  دامتعا  نآ  كردم  نودب  یخیرات  تایوتحم 

تالاکـشا و تاداریا و  رب  دوـش  قـیقحت  تـقد و  نآ  تاـیلقن  رد  رگا  تـسین  یکـش  داد  رارق  لـقن  ردـصم  ار  خـسان  ناوـتن  هـک  نـیا 
رد یلقتـسم  فیلأت  هراب  نیا  رد  دیاب  تسا و  رامـش  دـح و  زا  نوریب  هک  دوش  یم  دروخرب  یعقاو  فالخ  تایلقن  يدایز و  ياهـشزغل 

.دوش هدروآ  درگ  دلجم  دنچ 

یلو دـنا  هداد  ترهـش  رباـج  مـالغ  هدومن  شوارت  نـالهاان  ملق  زا  هک  ربـتعم  ریغ  ياـهلتقم  رد  هاوفا و  رد  ار  یفوع  هیطع  نوچ  [ 136]
هدوب هیما  ینب  يروتاتکید  هاگتـسد  اب  زراـبم  درم  هوـالع  تسا  نیثدـحم  زا  هیماـما و  تاور  ناـگرزب  زا  یکی  وا  هکلب  درادـن  تقیقح 

هینک ي هفوک و  لها  زا  هیطع  .ددرگ  هتخانـش  لیلج  درم  نآ  هدـش و  یفرعم  الماک  ات  دوش  هتخادرپ  اجنیا  رد  شلاح  حرـش  هب  ـالامجا 
لقن هیطع  دوخ  زا  هدوب  یمور  زینک  شردام  هدوشگ  ایند  هب  هدید  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد  تسا  نسحلاوبا  يو 
درک ضرع  تشاد و  فیرشت  هفوک  رد  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیپ  ارم  مردپ  متفای  دلوت  ردام  زا  یتقو  هتفگ : هک  هدش 
دـص کی  دش و  هدـیمان  هیطع  وا  اذـل  .هللا و  هیطع  اذـه  دومرف : ع )  ) ماما درک  يرازگ  مان  ياعدتـسا  هدـش و  دـلوتم  ردام  زا  مالغ  نیا 

وا يارب  مهرد 
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دوخ ناسک  ردپ و  زا  هیطع  ار  عوضوم  نیا  دـبال  .دـیرخ و  لسع  نغور و  نآ  زا  مردـپ  دـش  هداد  مردـپ  هب  نم  ياطع  دومرف و  نییعت 
اذه هدومرف : هک  ع )  ) نینمؤملاریما شیامرف  زا  تسین  دیعب  دنا  هدروآ  ریبعت  اطع )  ) هیطع زا  اهاج  ضعب  رد  هدرک و  لقن  هدینش و  ادعب 

راوخنوخ راکمتـس و  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هیلع  رب  ثعـشا  نبا  اب  هیطع  .تسا  هللا ) ءاـطع   ) اذـه نومـضم  هب  بیرق  هک  هللا ) هیطع  )
نبا رکـشل  ندـش  مزهنم  زا  دـعب  دوـش و  يریگوـلج  روهـشم  میخژد  نآ  یماـشآ  نوـخ  زا  هکلب  درک  جورخ  يوـما  هرود ي  فورعم 

رب ندرک  نعل  دـنک و  توـعد  ار  هیطع  هک  تشوـن  سراـف  رد  یفقث  مساـق  نب  دـمحم  هب  جاـجح  تـخیرگ  سراـف  هـب  هـیطع  ثعـشا 
نب دمحم  دـشارتب  ار  وا  شیر  رـس و  دـنزب و  هنایزات  دـص  راهچ  يو  هب  درکن  لوبق  رگا  دـیامن و  فیلکت  يو  هب  ار  ع )  ) نینمؤملاریما

نینمؤملاریما هب  دشن  رضاح  دومنن و  لوبق  هدز  رس  جاجح  داهنشیپ  زا  هیطع  دناوخ  يو  هب  ار  جاجح  همان ي  تساوخ و  ار  هیطع  مساق 
وا شیپ  هیطع  دش  ناسارخ  یلاو  هبیتق  هک  یتقو  دیـشارت  ار  يو  شیر  رـس و  هدز و  هنایزات  دص  راهچ  ار  وا  دـمحم  دـیوگ  ازـسان  (ع )
وا دور  قارع  هب  درک  نذا  تساوخرد  وا  زا  هدـش و  راگن  همان  يو  هب  هیطع  دـش  قارع  یلاو  هریبه  نب  رمع  ات  دوب  ناسارخ  رد  تفر و 

هدربمان لاس  رد  درک و  یگدـنز  لاس 111  ات  اـجنآ  رد  دوخ  نطو  هفوک  هب  تشگزاـب  زا  سپ  دـمآ و  هفوک  هب  هیطع  هداد  هزاـجا  مه 
هقث درک و  یم  ثیداحا  لقن  وا  تفای و  تافو 
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رد ع )  ) ءادهشلادیس ترایز  هب  رباج  ندمآ  عقوم  رد  هیطع  دوش  یم  مولعم  توریب  دعس ج 6 ص 304 ط  نبا  تاقبط  زا  هصالخ  دوب 
شنامهم هدرب و  هفوک  هب  ترایز  زا  سپ  دوخ  اب  ار  رباج  هدش و  فرـشم  ءالبرک  هب  راوگرزب  نآ  روضح  رد  هدوب و  هنیدم  رد  نیعبرا 

لقن هفیرـش  تایآ  ریـسفت  رد  ار  وا  لاوقا  ضعب  هدوب و  نیرـسفم  زا  هیطع  دوش  یم  مولعم  میرک  نآرق  ریـسافت  ضعب  زا  .تسا و  هدوب 
ءارهز ترـضح  هبطخ ي  هک  تسا  یـسک  هـیطع  .ادیـص و  ص 208 ط  ج 5  هر )  ) یـسربط ناـیبلا  عمجم  هب  دوش  عوـجر  دـنا  هدرک 
روفیط نبا  ءاسنلا » تاغالب   » باـتک هب  دوش  عوجر  تسا  هدرک  لـقن  هدینـش و  نسح  نب  هللادـبع  زا  كدـف  بصغ  رد  ار  مالـسلااهیلع 

هقبط ي زا  ار  یفوع  هیطع ي  اهلوصا  هعیـشلا و  لصا  سیفن  باـتک  رد  هرـس  سدـق  ءاـطغلا  فشاـک  داتـسا  خیـش  ق و  ( 280  ) یفوتم
.تسا هدرمش  اهنآ  زا  موس  صخش  نیعبات و 

تشگ و یم  هنیدم  سلاجم  اه و  هچوک  رد  تسا  ص )  ) هللا لوسر  هباحـص ي  ناگرزب  زا  هللا  همحر  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  [ 137]
ره مالـسلا و  هیلع  یلع  بح  اب  ار  ناتدوخ  دالوا  دینک  بیدات  راصنا  رـشاعم  يا  .رفک  دـقف  یبا  نمف  رـشبلا  ریخ  ع )  ) یلع دومرف : یم 

.لاجر بتک  هب  دوش  عوجر  شیوخ - ردام  ناش  رد  دنک  رظن  سپ  دیامن  يراددوخ  سک 

تالاح همجرت ي  رد  هعیـشلا  نایعا  رد  ار  ترابع  نیا  نیع  .ه ق و  ( 1353  ) هنس ادیص  237 ط 3   - ناجشالا ص 238 جعاول  [ 138]
.قشمد 180 ط   - هعیشلا ج 15 ص 182 نایعا  هب  دوش  عوجر  انمایخ - تقرح  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدومرف  لقن  رباج 

ءارهزلا ملظت  باتک  رد  هر )  ) ینیوزق لضاف  [ 139]
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هدرک لقن  هباحـصا ) و  ع )  ) نیـسحلا هیلع  یـضم  ام  یلع  یباحـصا  هین  یتین و  نا  : ) دـیوگ هک  اجنآ  ات  ار  هیطع  تیاور  ص 173  (ع )
هدومن و لقن  روکذـم  لحم  ات  ءارهزلا  ملظت  زا  زین  هبکاسلا  هعمدـلا  باتک  رد  هللا  همحر  یناهبهب  رقاب  الم  جاح  ریبخ  ثدـحم  هچنانچ 

.دراد هیقب  ثیدح  هک  تسا  دهاش  ریخا  هلمج ي  نیا  ثیدحلا ) : ) دیوگ دعب 

هدش و نایب  هیارد  ملع  رد  نآ  لیـصفت  هک  تسا  رگید  یـضعب  لقن  مدـع  ثیدـح و  زا  یـضعب  لقن  زا  ترابع  ثیدـح  عیطقت  [ 140]
باب رد  ار  نآ  زا  هعطق ي  ره  دزاس و  قرفتم  تبسانم  بسح  رب  شباتک  هفلتخم ي  باوبا  رب  ار  یثیدح  دوخ  فینصت  رد  هک  یفنصم 

دوش هعجارم  نآ  هب  باب  نآ  ناونع  تبـسانم  هب  جاجتحا  لالدتـسا و  جایتحا و  ماقم  رد  هک  تسا  عیطقت  زا  دـیامن  لقن  نآ  هب  بسانم 
رد هرـس ) سدـق   ) یلماع رح  رحبتم  ثدـحم  خیـش  هچنانچ  دـنا  هدرک  ذاختا  ناشدوخ  بتک  رد  ینـس  هعیـش و  ياملع  زا  ار  لمع  نیا 
زا يرادـقم  یثدـحم  رگا  زین  هدومرف و  ذاـختا  ار  هیور  نآ  تسا  هیماـما  ثیدـح  گرزب  عماوج  زا  یکی  هک  هعیـشلا  لـئاسو  شباـتک 
یم یـشان  عیطقت  زا  هک  یبیع  هدمع  دنیوگ و  عیطقت  ار  نآ  دنک  لقن  دوخ  رگید  باتک  رد  ار  شرگید  رادقم  یباتک و  رد  ار  یثیدح 

هعطق ای  باب  نآ  هب  بسانم  رگید  باب  رد  ار  نآ  رگید  هعطق ي  یباب و  رد  ار  ثیدـح  زا  هعطق ي  لقن  رد  هک  تسنآ  زا  تراـبع  دوش 
تـسا ثیدـح  نآ  عومجم  زا  دافتـسم  بلطم  يارب  هک  نئارق  یـضعب  .دـنک  لقن  رگید  باتک  رد  ار  رگید  هعطق ي  یباتک و  رد  ار  ي 

دور و یم  نیب  زا  اضعب 
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لقن زا  سپ  دراوم  ضعب  رد  نیثدـحم  زا  زاب  یلو  دـنناد  یمن  مزـال  ار  عیطقت  هب  ندومن  هراـشا  دـنناد  یم  زئاـج  ار  عیطقت  هک  روهـشم 
عیطقت هب  هراشا  رگا  دنا  هتفگن  دراد و  هیقب  ثیدح  هک  دـننک  یم  هراشا  ربخلا »  » ای ثیدـحلا » : » ظفل شراگن  اب  دراد  هیقب  هک  یثیدـح 

یمن مزال  یحبق  یخیرات  ثیداحا  رد  اصوصخ  عیطقت  هب  لهج  زا  نوچ  تسا  هدش  مهوت  هچنانچ  دـیآ  یم  مزال  لهج  هب  ءارغا  دوشن 
امهرس سدق  یئاهبلا  انخیش  دلاو  یلماعلا  یثراحلا  دمصلادبع  نب  نیسح  خیش  مالـسالا  خیـش  دشاب  حیبق  نآ  هب  ندرک  رورغم  ات  دیآ 

هاورامب قلعتم  ریغ  هکرت  ام  ناک  اذا  هزاوج  قحلا  ینعملا  ماـت  ناـک  اذا  ثیدـحلا  ضعب  هیاور   » ص 141 دـیامرف : یم  هیارد  باتک  رد 
دق زاوجلاب و  یلوأف  هبسانملا  عضاوملا  بسحب  باوبالا  یف  ثیدحلا  نیفنـصملا  عیطقت  اما  هکرتب و  هلالدلا  نایبلا و ال  لتخی  ثیحب ال 

نیرـصاق زا  ضعب  هک  یلهج  هب  ءارغا  سپ  هراتخم - همالک و  نم  هجاـحلا  عضوم  اـضحلم  یهتنا  اـعنام » هل  نظأ  اـم  اریثک و  هولمعتـسا 
حـضاو تهج  هب  هک  یبلطم  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .تسا و  لطاب  ءاعدا  درادـن و  یهجو  دـیآ  یم  مزال  عیطقت  زا  هک  هدرک  لاـیخ 

هب ثیدـح  مامت  هظحالم ي  زا  هک  ینئارق  زا  یهاگ  دـش  هتفگ  هچناـنچ  ثیدـح  عیطقت  رد  ددرگ : هراـشا  دوش  یم  راـهظا  قح  ندـش 
زا یکی  روتـسد  هب  ام  رـصع  رد  اهنامز  رخاوا  نیا  رد  رگید  تاـهج  هب  تبـسانم و  نیدـب  دور و  یم  نیب  زا  عیطقت  رد  دـیآ  یم  تسد 
نآ رد  هریغ  عیطقت و  صقن  تاهج  هک  دوش  فیلأت  عمج و  ثیدـح  رد  یباتک  هک  تسناد  حالـص  ناـنچ  روهـشم  ءاـسؤر  ناـگرزب و 

دوش و ناربج  نآ  رد  يدایز  صئاقن  دشابن و 
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یلو تسا  دـیجمت  رایـسب  روخرد  اقح  هک  تسا  يدایز  يایازم  ياراد  هدـیدرگ و  فیلأت  هعیـشلا » ثیداحا  عماج   » مان هب  یباـتک  اذـل 
ثدـحم هک  يدایز  رابخا  هک  تسنآ  نآ  بیاعم  زا  یکی  نوچ  دـش  هجوتم  نآ  رداـصم  هب  دـیاب  باـتک  نآ  رد  هک  درک  تلفغ  دـیابن 

عمج و اهنآ  لاثما  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رابخالا و  عماج  و  ع )  ) اضرلا هقف  دننام  هفیعض  رداصم  زا  هر )  ) يرون
رابخا فیدررد  هعیـشلا » ثیداحا  عماج   » باتک رد  ار  رابخا  نآ  .تسا  بتک  لیبق  نیا  زا  كردتـسم  رداصم  بلغا  هک  هدرک  فیلأـت 
باتک رد  تیاور  نوچ  دننک  لایخ  صاخـشا  زا  ضعب  تسا  نکمم  دـنا و  هدروآ  راصبتـسا ، و  بیذـهت ، و  هیقف ، یفاک و  هعبرا  بتک 

ددرگ و هظحالم  ثیدح  كردـم  ردـصم و  دـیاب  هکلب  تسین  روط  نیا  دوشب و  ثیدـح  رابتعا  ثعاب  تسا  هعیـشلا » ثیداحا  عماج  »
: دـش یمن  هتفگ  دـندومن و  یمن  طولخم  بتک  نآ  راـبخا  اـب  دـندرک و  یمن  رکذ  هعبرا  بتک  راـبخا  فـیدر  رد  ار  راـبخا  نآ  شاـک 

رابتعا دامتعا و  دروم  تسناوت  یم  ناسنا  هچنآ  هر )  ) يرون ثدـحم  لئاسولا » كردتـسم   » باتک رداصم  زا  و  اضرلا .» هقف  « » یفاـکلا »
عجرملا ققحملا  ربکالا  همالعلا  انذاتـسا  اندیـس و  هرـضح  زین  نآ  هرابرد ي  دوب و  تایرفعج » « » تایثعـشا  » ابتک زا  تراـبع  دـهد  رارق 

باتک نآ  زا  یلک  هب  ار  هر )  ) يرون ثدحم  تایلقن  هک  هدروآ  لمع  هب  هدـنزرا ي  تاقیقحت  فراولا  هلظ  ماد  یئوخلا  دیـسلا  یلعالا 
رد ثحب  ماقم  رد  ار  دـیتاسا  زا  یکی  .فجن  جاهنملا ص 226 ج 1 ط - هلمکت  ینابم  باتک  هب  دوش  عوجر  تسا  هتخادـنا  شزرا  زا 

رد تسناد و  یم  حیحص  درک و  یم  کسمت  يا  هلئسم  رد  یثیدح  هعطق ي  هب  مدید  سمخ  باب 
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یم فیعـض  دوـمن و  یم  در  تسا  هدرک  لـقن  لـئاسو  زا  رگید  باـب  يا و  هلئـسم  رد  هک  ار  ثیدـح  نآ  رگید  هعطق ي  رگید  دروـم 
عیطقت بسانم  باوبا  رب  ار  نآ  لئاسو  بحاص  تسا و  هدـش  لقن  حیحـص  دنـس  کی  اـب  هدوب و  ثیدـح  کـی  هک  یتروص  رد  درمش 

تسین و رتشیب  ثیدح  کی  هک  دش  تباث  مداد و  هئارا  داتسا  نآ  هب  هتشون  هعبرا  بتک  زا  یکی  زا  ار  ثیدح  مامت  اذل  تسا و  هدومرف 
عوضوم زا  لـماک  هدافتـسا ي  يارب  دوش  عوجر  دوبن  عیطقت  رد  هک  دوب  دوـجوم  ثیدـح  نآ  رد  بلطم  يارب  ینئارق  تسا و  حـیحص 
شلاـجر هب  قحلم  فجن  ص 110 ط  هر )  ) یناـقمام هیادـهلا ي  ساـیقم  فجن و  ص 114 ط  هر )  ) یناـث دیهـش  هیارد ي  هب  عـیطقت 

ص 141. هر )  ) یئاهب خیش  دلاو  هیارد ي  باتک  لاقملا و  حیقنت 

هدـمع باتک  رد  .ه ق  ( 1265  ) یفوتم یمظاک  ینیـسح  ینـسح  ردیح  دیـس  ینابر  ملاع  تامارکلا  بحاص  همالع  لجا  دیـس  [ 141]
نب رباج  عم  تنک  اطع  لاق  هر )  ) دیهـشلا لاق  دیوگ : رد ص 161  هدش  یگنس  پاچ  فرـشا  فجن  رد  ق  ( 1350  ) لاس رد  هک  رئازلا 

ای بیطلا  نم  یئیـش  کعما  یل  لاق  مث  ارهاط  هعم  ناک  اصیمق  سبل  لستغا و  هیرـضاغلا  انلـصو  اـملف  رفـص  نم  نیرـشعلا  موی  هللادـبع 
رخ مث  اثالث  ربک  و  ع )  ) نیـسحلا سار  دـنع  فقو  یتح  ایفاح  یـشم  مث  هدـسج  رئاس  هسار و  یلع  هنم  لعجف  دعـس  یعم  تلق :  اطع ؟

دارم هر )  ) يرون همالع ي  دوخ  فارتعاب  خلا  هللا  هوفص  ای  مکیلع  مالسلا  هللا  لآ  ای  مکیلع  مالسلا  لوقی : هتعمس  قافا  املف  هیلع  ایشغم 
زا ریغ  رباج  اب  نوچ  تسا  یفوع  هیطع ي  نامه  اطع  زا 
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هک هدرک  حیرصت  هدماین و  رباج  اب  رگید  عقوم  رد  هیطع  دنا و  هدمآ  اهنآ  دورو  زا  دعب  نارگید  هدوبن و  رگید  یـسک  هیطع  شمالغ و 
لقن ار  ترایز  نآ  یفطـصملا  هراشب  رد  يربط  نیدـلادامع  یلو  هدرک  لقن  رباج  زا  ار  هللا  لآ  تراـیز  هدوب و  رفـص  هاـم  متـسیب  زور 

هچنانچ تسا  رئازلا  حابـصم  باتک  نآ  لقن  لـحم  تسا و  هیطع  تیاور  ءزج  تراـیز  نآ  هدوبن و  باـتک  نآ  شدروم  نوچ  هدومرفن 
رباج ياهشیامرف  اهنایرج و  رئاس  دشاب و  یم  شباتک  بسانم  هدومرف و  لقن  هر )  ) دیهش خیش  زا  رئازلاهدمع  رد  زین  هر ) ) یمظاک دیس 
سپ تسا  هدش  عیطقت  هیطع  تیاور  کش  نودب  سپ  دراد  لتقم  باتک  اب  بسانت  اهنآ  هدوبن و  شباتک  بسانم  نوچ  هدومرفن  لقن  ار 

زا یلو  هدرک  لـقن  هیطع  هکلب  دـشاب  یمن  تسرد  تسین  يربـخ  هیطع  تیاور  رد  ءارـسا  ندـمآ  زا  هک  هر )  ) يرون ثدـحم  شیاـمرف 
.تسا هتشگ  هبتشم  رما  يو  هب  تیاور  عیطقت  تهج 

طلغ نآ  هک  تسا  حضاو  دش و  لقن  نتم  رد  هک  تسا  روط  نامه  فرشا  فجن  رد  یفطصملا  هراشب  زا  هعوبطم  هخـسن ي  رد  [ 142]
.تسا رانلا ) یلا   ) حیحص تسا و 

« نیموصعملا بئاصم   » باتک لاثما  دوشن  لقن  هربتعم  بتک  زا  ریغ  زا  هک  هدش  هدیـشوک  رودقملا  یتح  قیقحت »  » باتک نیا  رد  [ 143]
رد ار  اهنآ  لاثما  ینئارفـسا و  لتقم  زا  نآ و  زا  یمـسا  اذـل  ددرگن و  لقن  تسا  كردـم  یب  شتایلقن  مهتم و  صخـش  نآ  فلؤم  هک 

عالطا دوش  یم  مولعم  تسین  لـئاق  اـهنآ  نیب  یقرف  هدروآ و  هر )  ) دیـس فوهل  و  هر )  ) خیـش داـشرا  باـتک  لـثم  هربتعم  بتک  فیدر 
هللا همحر  یناشاک  هللا  بیبح  ازریم  جاح  لیلج  همالع ي  تسیک ؟ نیموصعملا  بئاصم  فلؤم  هک  هتشادن 
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هنا هلاح  نم  مولعملا  نیموصعملا و  بئاصم  باتک  نازحالا و  تیب  باتک  فلؤم  يدزیلا  قلاخلادـبع  الملا  دـیوگ : باقلالا  باـبل  رد 
هبـسن نیعالملا  ءالؤه  هداع  نم  ناف  بذک  هبـسنلا  نا  ینظ  مهـسفنا و  یلا  هدحالملا  هینابلا  هبـسن  نکلو  رابخالا  یف  اعبتتم  اظعاو  ناک 

مث دـسافلا  مهداقتعال  انییزت  دـساکلا و  مهعاتمل  اجیورت  لطابلا  مهبهذـم  یلا  نیفورعملا  نیقثوملا  ءاهقفلا  لب  نیروهـشملا  ءالـضفلا 
هآر نم  ضعب  ینعمسا  دق  کلذ و  لبق  هفلؤم  هیلا  بسنی  امم  امهریغ  ناروکذملا و  ناباتکلاف  هللااب - ذایعلا  هبـسنلا - قدص  ریدقت  یلع 
رظنا ملعا - هللاو  هفیعضلا  هذاشلا  يواتفلا  نم  اهوحن  همذلا و  لها  هراهطب  ایتفم  ربنملا و  یف  اکاته  هنوکل  هورفک  ءاملعلا  نم  هعامج  نا 

مه نآ  هدیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  رمع  هباطخ  ظعو و  هتـشر ي  رد  هک  یـسک  نداد  يوتف  نارهط  116 ط -  - باقلالا ص 117 بابل 
هکلم ي ياراد  هدرکن و  زارحا  ار  داهتجا  تهاـقف و  ماـقم  هک  صخـش  وچمه  دـشاب  یم  يو  تاـیلقن  فیعـض  لـیلد  هذاـش  ياـهاوتف 

دامتعا ناوت  یم  دشاب  يو  تماقتـسا  لاح  رد  شفیلأت  هچرگ  صخـش  نینچ  تایلقن  هب  ایآ  دیامن  يوتف  هب  مادقا  دیابن  هدشن  طابنتـسا 
ياه هقرف  ضعب  دارفا  زا  باتک  نآ  فیلأت  نیح  رد  دـیآ  یم  تسد  هب  نیموصعملا  بئاصم  شباتک  زا  هچناـنچ  هک  یتروص  رد  دومن 

.مربب هقرف  نآ  زا  یمسا  مهاوخ  یمن  تسا و  حضاو  شباتک  رب  رظان  رب  هچنانچ  تسا  هدوب  هفرحنم  هثدحتسم ي 

دشاب حیحص  مه  ناربط  هب  تبسن  رد  دراد  لامتحا  تسا و  هیربط  هب  تبسن  یناربط  .تسا  طلغ  ناتسربط  هب  تبـسن  رد  یناربط  [ 144]
.تسا يربط  یئاهب  لماک  بحاص  تبسن  رد  یلو 

نازحالا ص 59. ریثم  [ 145]

.فجن راددیلک ص 66 ط 2  داوجلادبع  رتکد  موحرم  ءالبرک  خیرات  [ 146]

ط - 109 ص - [ 147]
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.توریب

.تسا لوادتم  مه  الاح  دنروآ و  یم  ریبعت  طخ  نآ  زا  قارع  لها  هنسلا ي  رد  هک  تسا  همان  دارم  [ 148]

( هر  ) یسوط خیش  بیذهت  فجن و  ص 118 ط  هر )  ) سوواط نب  دیس  يرغلا  هحرف  باتک  هب  هعقاو  نآ  لیصفت  هب  دوش  عوجر  [ 149]
.فجن 111 ط   - ج 6 ص 112

.ق ( 1333  ) لاس هرهاق  باتکلا - راد  یشعالا ج 6 ص 240 ط  حبص  [ 150]

رد يربط  ریرج  نب  دـمحم  ق و  ( 1390  ) توریب خورف ص 432 ط  رمع  فیلأـت  برعلا » دـنع  مولعلا  خـیرات   » هب دوش  عوجر  [ 151]
لقن باهـش  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دـعب  لیق - امیف  خـیراتلاب  رما  هنیدـملا  ص )  ) هللا لوسر  مدـق  امل  و  دـیوگ : كولملا  ممالا و  خـیرات 

رهـشلاب و نوخرؤی  اوناک  مهنا  رکذف  رفعجوبا  لاق  .خیراتلاب  رما  لوالا  عیبر  رهـش  یف  اهمدق  هنیدملا و  مدـق  امل  ص )  ) یبنلا نا  هدرک :
باطخلا نب  رمع  عمج  .باطخلا  نب  رمع  مالـسالا  یف  خـیراتلاب  رما  نم  لوا  نا  لـیق  دـق  هنـسلا و  تمت  نا  یلا  همدـقم  نم  نیرهـشلا 

- رمع هلعفف  كرـشلا  ضرا  كرت  و  ص )  ) هللا لوسر  رجاه  موی  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  لاقف  بتکن  موی  يا  نم  لاـقف  مهلأـسف  ساـنلا 
.ق ( 1357  ) لاس هماقتسا  هعبطم ي  رصم - 110 ط   - يربط ج 2 ص 112 خیرات  هب  دوش  عوجر 

.توریب 180 ط   - ج 1 ص 183 [ 152]

.ظ صتخم - [ 153]

.دشاب یم  رد ج 4 ص 255  لاس 1389 ه ق  هب  رصم  رد  عوبطم  فنالا ) ضورلا   ) رد [ 154]

قفتا امک  خـیراتلا  نم  موی  لوا  وه  هنیدـملا و  ص )  ) یبنلا لولح  موی  لوا  نم  يا  موی ) لوا  نم  : ) یلیهـسلا لاق  - 108 هبوتلا - [ 155]
خیرات یف  ریثک  نبا  ظفاحلا  رکذ  اذک  رجهلا  ماع  خیراتلا  ینس  لوا  یلع  هباحصلا 
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ج 3 ص 207. هیاهنلا ) هیادبلا و  )

.رصم فنالا ص 255 ط  ضورلا  رمضم ) یئش  یلا  فیضا  هنا  نیعتف  [ ) 156]

امک رامـضا  یلا  موی  لوا  نم  هلوق  یف  جاتحی  سیل  و  دیوگ : هدش  لقن  نتم  رد  هک  تالمج  زا  دعب  فنالا  ضورلا  رد  یلیهـس  [ 157]
لوا سیـسأت  تقو  نم  هانعم  ناکل  سیـساتلاب  ظفل  ول  و  ناـمزلا ، یلع  نم  لوخد  نم  أرارف  موی ، لوا  سیـسأت  نم  هاـحنلا : ضعب  هررق 

یف نامز و  دعبلا  لبقلا و  و  دعب ) نم  لبق و  نم   ) لیزنتلا یفف  هریغ  نامزلا و  یلع  لخدت  نم  و  ائیش ، دیفی  سیساتلل ال  هرامـضاف  موی ،
...ثیدحلا

.برضلا نیما  عبط  ملاعلا ص 177  ءامسلا و  دلجم  [ 158]

.دوش عوجر  باتک  تاقیلعت  هب  [ 159]

.ق 1397 ه  لاس : زیربت  ط 2 - - 211  - زیربت و ص 212 يوأملا ص 272 ط 1  هنج  [ 160]

ملاع رد  لومعم  يدـالیم  خـیرات  تسا و  دوجوم  فلتخم  لوق  تفه  اـی  شـش و  ع )  ) حیـسم ترـضح  دـلوت  خـیرات  رد  نوچ  [ 161]
زا سپ  يدالیم  خـیرات  نیا  دزاس و  یمن  دـنراد  رتشیب  هلـصاف  هتـشاد و  دایز  فـالتخا  رگیدـمه  اـب  هک  لاوقا  نآ  اـب  یلعف  تیحیـسم 

و ع )  ) حیسم ترـضح  نایم  ترتف  تدم و  نییعت  رد  نیخرؤم  هک  نیا  تسا و  هدش  هتخاس  ع )  ) حیـسم ترـضح  زا  دعب  زارد  ياهلاس 
تسا و ع )  ) حیسم تدالو  خیرات  رد  فالتخا  نآ  أشنم  دنراد  فالتخا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  ترضح  روهظ  نایم 
ات ( 568 : ) تسا لئاق  یضعب  و  ( 622 : ) هتفگ یضعب  و  ( 570 : ) هتفگ یضعب  هدوب و  هلصاف  لاس  ( 600 : ) هتفگ نیخرؤم  زا  یضعب  اذل 

ثعبم هک  هتفگ : یضعب  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترجه 
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اهنیا زا  ریغ  و  ( 460  ) لاس رد  دیوگ : یـضعب  هدوب و  ( 550  ) رد تثعب  هک  هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  هدوب و  يدالیم  ( 610  ) لاس رد 
نامز رد  هن  تسا  ع )  ) یـسیع ترـضح  تدالو  رد  نیخرؤم  نایم  فالتخا  زا  ترابع  فالتخا  أشنم  .دراد و  دوجو  زین  يرگید  لاوقا 

زا سپ  يدـالیم  خـیرات  دـش : هتفگ  هک  نـیا  .درادـن  دوـجو  یفـالتخا  ترـضح  نآ  ترجه  ناـمز  رد  اریز  ص )  ) هللا لوـسر  ترجه 
- ناریا رد  1343 ش  لاس : رد  عوبطم  اراد ) ردنکـس و  هصق ي   ) باتک هچابید ي  رد  قیقحت  لها  زا  یکی  هدش ، هتخاس  زارد  ياهلاس 

هدش هداد  رارق  شیپ  نرق  هد  زا  طقف  تسنآ  ( 1964  ) لاس لاسما  هک  يدالیم  خیرات  دیوگ : ود ) یس و   ) زورما ص حبص  هناخپاچ ي 
سپ نرق  هد  هک  هدمآ  شیپ  هچ  هک  درک  قیقحت  دیاب  .تسا  هدوبن  لومعم  اپورا  همه ي  رد  دعب  اهنرق  ات  درادن و  لامعتسا  هقباس ي  و 
نید هک  یئاهروشک  همه  رد  یتدـم  ات  داد  رارق  زا  سپ  خـیرات  نیا  ارچ  و  هداـتفا ؟ دـالیم  يارب  خـیرات  عضو  رکف  هب  اـسیلک  دـالیم  زا 

هب اـجنیا  رد  .هدربماـن و  باـتک  نآ  جـنپ ) لـهچ و   ) هحفـص ي هب  دوش  عوجر  زین  تسا و  هدـشن  هتفریذـپ  هدوب  یمـسر  نید  يوـسیع 
یلاعت و هللاءاش  نا  داد  مهاوخ  شراگن  باتک  تاقیلعت  رد  ار  نآ  مدش و  یبلطم  رکذتم  ع )  ) یسیع ترـضح  تدالو  خیرات  تبـسانم 

.دوش عوجر  تاقیلعت  هب  اذل 

.تسا باتک  مود  عبط  رد  تافاضا  زا  بلطم  رخآ  ات  اجنیا  زا  [ 162]

لابقا ص 553. [ 163]

.ظ نمم - [ 164]

.زیربت - 2 ط - - 279  - ص 280 يوأملا » هنج   » هب دوش  عوجر  [ 165]

لابقا ص 553 س 22. [ 166]

لابقا ص 554. [ 167]

.خ تارایتخالا - یف  [ 168]

.توریب رابخالا ص 81 ط  نویع  [ 169]

[170]
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ناهفصا ج 1 ص 52 س 14. رابخا 

.18  - س 19 ناهفصا ج 1 ص 53 - رابخا  [ 171]

.ق  1379 لاس -: مق - ط - - 15  - س 16 ج 1 ص 293 - لوسرلا - بیتاکم  [ 172]

خیرات عضو  ترهش  تهج  هب  نیخروم  اریز  دوب  نیققحملا » لج   » زا رتهب  دندومرف  یم  موقرم  نیخرؤملا » لج   » ار ترابع  رگا  [ 173]
هللا لوسر  دوخ  هب  ار  خـیرات  عضو  لصا  تبـسن  یتسیاـب  دنتـشاگن  یم  قیقحت  يور  زا  رگا  دـنا و  هداد  رمع  هب  تبـسن  رمع  ناـمز  رد 

.دنا هداد  اهیضعب  هچنانچ  دنهدب  (ص )

.رصم لاس 1371 ه  ص 132 ط  [ 174]

نآ هک  تسا  دـیعب  رایـسب  ریبک  خرؤم  يدوعـسم  لـثم  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یتاـملک  باـتک  نآ  ياـهاج  ضعب  رد  نوچ  [ 175]
.دشاب عالطا  یب  هزادنا 

.36 هیآ ي - هبوت - هروس ي  [ 176]

.فرشا فجن  هرس ج 1 ص 115 س 12 ط  سدق  یناقمام  خیش  لاقملا  حیقنت  [ 177]

.163  - دیدج ص 164 ط  راونالاراحب ج 10 - [ 178]

.رصم بتکلا - راد  ج 14 ص 390 ط  [ 179]

زا ع )  ) حون نتسج  دوس  هرابرد ي  یسمش و  ( 1350  ) لاس  112  - هرامش 113 ص 45  مدرم » رنه و   » هلجم ي هب  دوش  عوـجر  [ 180]
هب یـسراف  نابز  هب  یناربع  نابز  لصا  زا  یئـسکا ) سیـسق  نلگ  میلو   ) ار نآ  هک  نیوکت ص 13  رفـس  تاروت  هب  دوش  عوجر  رتوـبک 

هخسن ي ام  هناخباتک ي  رد  تسا و  هدش  عبط  يرجه  ( 1261  ) لاس رد  غرب ) ندا   ) رد هدومن و  همجرت  ینادمه  ناخ  لضاف  تناعتسا 
.تسا دوجوم  نآ  زا 

.یسمش ( 1350  ) لاس  112  - هرامش 113 ص 45  مدرم » رنه و   » هلجم ي هب  دوش  عوجر  [ 181]

.رگید رداصم  عبانم و  لاس 1319 ه ق و  ص 208 ط  هر )  ) ینادمه سرفوبا  هدیصق ي  حرش  [ 182]

رد ار  رب  همان  رتوبک  دوجو  دش  دهاوخ  قیقحت  ادعب  هچنآ  [ 183]
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.درک دهاوخ  نشور  دیزی  نارود 

.دوش هعجارم  باتک  رخآ  تاقیلعت  هب  [ 184]

عوضوم لصا  دـناسرن  لتق  هب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دایز  نبا  هب  دـیزی  هک  تسا  دایز  نبا  اب  يو  لـتق  دـصق  راـتخم و  هیـضق ي  [ 185]
.دنا هدرک  فیرحت  ار  هصق  یلو  دراد  تقیقح 

.ق ( 1362  ) لاس زیربت  ص 272 ط  [ 186]

ینابایخ يزیربت  سردم  یلع  دمحم  ازریم  اقآ  لیلجلا  همالعلا  انداتسا  انخیـش و  هفیرـش ي  تافیلأت  زا  فراعملا  سوماق  باتک  [ 187]
راوگرزب داتسا  تسا  هدشن  پاچ  زونه  هک  تسا  دلجم  شـش  رد  دشاب و  یم  .ه ق  ( 1373  ) یفوتم بدالا  هناحیر  بحاص  هللا  همحر 

هللا همحر  دنا  هدرک  تسیز  هلحم  کی  ناتـسرهش و  کی  رد  زارد  ياهلاس  رـصاعم و  مایالا  عئاقو  بحاص  ثدحملا  انخیـش  موحرم  اب 
.هعساو همحر  امهیلع 

.تسا نشور  هتشذگ  تانایب  بلاطم و  زا  نآ  هجو  تسین و  هحماسم  زا  یلاخ  ترابع  [ 188]

(. هدش لقن  هک  تسا  روط  نامه  ترابع  یلو   ) دشاب دناوت  یم  يا  همان  [ 189]

پاچ نویعلا  ءـالج  رد  یلو  تسا  ( 279  ) زا ترابع  نویعلاءالج  هحفـص ي  هرامـش ي  مارحلا  مرحم  همتت ي  مایالا  عیاـقو  رد  [ 190]
.تسا ( 237  ) رد ص هروکذم  هصق ي  هدش  عبط  .ه ق  ( 1240  ) لاس هب  راجاق  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هک  میدق  یبرس 

ج 8 ص 453. [ 191]

رما لوا  رد  هدوب  مخ  ریدغ  ءارعـش  زا  ناسح  دـشاب و  هدرک  كرد  ار  مالـسا  تیلهاج و  نامز  هک  دـنیوگ  ار  يرعاش  مرـضخم  [ 192]
لبق لاس  تشه  رصبلا ، یمعا  بلقلا و  یمعا  هدومرف : وا  قح  رد  هیلع  هللا  ناوضر  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  هدش  ینامثع  دعب  يولع و 

زا ج 2 - ریدـغلا )  ) رد يو  قیقحت  همجرت ي  هتفر  ایند  زا  یگلاس  تسیب  دـص و  نس  رد  هدـمآ و  اـیند  هب  ص )  ) هللا لوسر  تدـالو  زا 
ات 65 ط 2 ص 34 
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ریدـغلا ص 64 ج 2 و هب  دوش  عوجر  دراد  یناتـساد  هراب  نیا  رد  هدوب و  وسرت  رایـسب  يدرم  دوش  هعجارم  اـچنآ  هب  دـشاب  یم  نارهت 
- لوا یناث ص 60 ط  ءزج  هراتخم  لوصف  رد  هروکذم  تایبا  تسا و  هدرک  فیلات  یلقتسم  باتک  شلاح  حرش  رد  اهینـس  زا  یـضعب 

.تسا دوجوم  فرشا  فجن 

- دنا هدرک  فقوت  ماش  رد  هتفه  کی  زا  رتمک  هکلب  هتفه و  ع )  ) تیب لها  ءارـسا  هک  هدش  لقن  خـیراوت  لتاقم و  زا  یـضعب  رد  [ 193]
لاـس ناریا  ص 374 ط  ق  .ه  ( 1305  ) یفوتم یهاشنامرک  میحرلادـبع  خیـش  جاح  لیلج  ملاـع  رارـسالا  رـس  باـتک  هب  دوش  عوجر 

زا یـضعب  رد  هچنانچ  .درادن  تحـص  دنا  هدنام  هام  کی  ماش  رد  هک  اهیـضعب  ياعدا  هک  دوش  یم  مولعم  لقن  نیا  زا  .ه ق و  ( 1320)
حیرـصت یخیرات و  دـهاوش  نئارق و  هب  رظن  یلو  دـنا  هدـنام  ماش  رد  مین  هام و  کی  تیب  لها  هک  مدـید  هیلیعامـسا  هقرف ي  ياـهباتک 

قیدـص لضاف  ملاع  لزنم  رد  دـش و  يوخ )  ) ناتـسرهش هب  يرفـس  هتـشذگ  لاس  هچنانچ  تسین  دامتعا  لباق  روبزم  لوق  نیا  ناـگرزب 
مدـید مدروخرب  قیقحت  باتک  نیا  لوا  عبط  زا  هخـسن ي  هب  هئاقب  ماد  یلـضاف  رباج  خیـش  جاـح  ياـقآ  لـیلج  همـالع ي  بیدا  قیفش 

زا سپ  .هداد  شراگن  ار  اهنآ  باتک  شماوه  رد  هدیـسر و  شرظن  هب  یتاداریا  دوخ  لایخ  ملاـع  رد  هخـسن  نآ  یـشاوح  رد  یـصخش 
ءارسا هک  هتفگ  هدرک و  یتایضرف  مدید  دش و  هتشون  هدربمان  هخـسن ي  نامه  شماوه  رد  ار  اهنآ  هبوجأ ي  تالاکـشا  نآ  هعلاطم ي 
بلطم تایـضرف  شراگن  اب  دش  هتـشون  شباوج  رد  دنـسر  یم  ءالبرک  هب  نیعبرا  زا  سپ  تایـضرف  نآ  هب  انب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

نآ هتشگ  عقاو  جراخ  رد  هچنآ  دوش  یمن  تسرد 

(ع) ءادهشلادیس ترضح  نیعبرا  لوا  هرابرد ي  www.Ghaemiyeh.comقیقحت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 677 

http://www.ghaemiyeh.com


فقوت قشمد  رد  هتفه  کی  زا  رتشیب  ع )  ) تیب لها  دنا  هتفگ  قیقحت  لها  دش  هتفگ  هچنانچ  دروآ و  تسد  هب  هدرک و  قیقحت  دـیاب  ار 
.دنا هدرکن 

.رصم ص 44 ط  [ 194]

.دوش هعجارم  نارهت  ج 8 ص 327 ط 2  [ 195]

( هرـس سدـق   ) يرمکهوک يزیربت  ینیـسح  تجح  یلع  دیـس  اقآ  ریبک  هیقف  نب  دـمحم  دیـس  اقآ  یمظعلا  هللااهیآ  ربکا  دـهتجم  [ 196]
تاـکن رد  قیقحت  رد  دوب و  هدرک  هینید  مولع  عاونا  رد  ار  قیقحت  عبتت و  ناـیم  عمج  هک  هیمالـسا  مولع  رد  عماـج  ققحم  هیقف  دـهتجم 

يارای ار  یـسک  دوب  درف  هب  رـصحنم  هناگی و  هرهاط  ترتع  زا  هدراو  راثآ  رابخا و  رب  هطاحا  تایاور و  يایازم  هب  یئانـشآ  ثیداـحا و 
دومن یم  اضیب  دیاویش  نایب  ریرقت و  تسالس  رد  دوب و  رصع  ملعا  تهاقف  داهتجا و  رد  هعیش و  رب  دیلقت  رد  عجرم  دوبن  يو  اب  يربارب 
تناید یلمع و  یملع و  تالامک  فصو  زا  نم  نایب  ملق و  دوب  ینبم  رد  دـهتجم  هجرد و  العا  رد  ینابم  رد  داهتجا  رظن و  تقد  رد  و 
هدشن رشتنم  عبط و  اهنآ  زا  زورما  ات  هنافسأتم  دراد  دایز  تافیلأت  تسا  رـصاق  زجاع و  راوگرزب  نآ  ياوقت  عرو و  تناما و  تقاثو و  و 

هسردـم ي رد  صاـخ  هربـقم ي  رد  مق  رد  تسوـیپ و  يدزیا  تمحر  هب  لاس 1372 ه ق  یلالا  يداـمج  موس  هبنـشود  زور  رد  تسا 
.هحور هللا  سدق  دش  نوفدم  تسا  راوگرزب  نآ  دوخ  راثآ  زا  هک  هیتجح ) )

.فجن ص 192 ط  هر )  ) خیش تسرهفلا  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 197]

هیطع زا  ماش  زا  تعجارم  رد  ءالبرک  هب  ار  ع)  ) تیب لها  ندـمآ  هر )  ) یلماع نیما  همالع ي  هک  دـش  نایب  هتـشذگ  رد  هچناـنچ  [ 198]
علطم ادعب  هدرک و  لقن 
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مامالا یئجم  یف  نیعبرالا  ثیدح  وا  نیعبرالا  موی  هعجاف   » باتک رد  هر )  ) يدالب نامیلس  خیش  نب  نیسح  خیـش  لیلج  خیـش  هک  مدش 
هحفص ي هب  دوش  عوجر  هدومن  لقن  هیطع  زا  ءالبرک  هب  ار  ایابـس  و  ع )  ) ماما ندمآ  ءالبرک » ضرا  یلا  هتیب  لها  و  ع )  ) نیدباعلا نیز 

.تسا هخسن  طلغ  زا  ارهاظ  هدروآ  ریبعت  هیطع ) نبا   ) هداد و خر  شریبعت  رد  هحماسم  هچ  رگ  فجن  ط  ( 29)

داـسف ناوارف و  ياهتعدــب  بحاـص  هتفاـی و  تاــفو  .ه ق  ( 728  ) لاـس رد  یلبنح  ینارح  میلحلادـبع  نـب  دــمحا  نیدــلا  یقت  [ 199]
تساه و یباهو  کلـسم  رد  هک  نیرـصاعم  زا  راطیب  تجهب  دمحم  خیـش  دنیوگ و  مالـسالا  خیـش  ار  وا  تسا و  نایاپ  یب  ياهتدـیقع 

يروآ عمج  نآ  رد  ار  شدوخ  تاملک  تارضاحم و  و  هیمیت ) نبا  مالـسالا  خیـش  هایح   ) مان هب  هدومن  رـشن  یباتک  تسا  قشمد  نکاس 
رد لبق  لاس  دنچ  رد  .تسا  هدز  اپ  تسد و  هدرک و  تایهیدب  راکنا  یلو  دیامن  عافد  هیمیت  نبا  زا  هتـساوخ  هدیناسر و  عبط  هب  هدرک و 

دوب رـضاح  زین  کـیب  مدرم  لـیلخ  قـشمد  یبرع  یملع  عـمجم  سیئر  هک  راـطیب  تجهب  دـمحم  اـب  یملع  عـمجم  هرادا ي  رد  قـشمد 
نایعا بحاص  یلماع  نیما  نسحم  دیس  جاح  همالع  موحرم  زا  دوب و  کلسم  یباهو  صخشتم و  يدرم  داد  خر  تارکاذم  تاقالم و 

.درک یم  فیرعت  هعیشلا 

زین و  دجنملا - نیدلا  حالص  رتکد  فیلأت  توریب  ص 205 ط  هنوعلملا » هرجشلا  مجعم   » هیما ینب  مجعم  باتک : هب  دوش  عوجر  [ 200]
.توریب ط - هدربمان ص 17 - رتکد  قیقحت  هب  هیمیت  نبا  فیلأت  هیواعم  نب  دیزی  یف  لاؤس  باتک : هب  دوش  عوجر 

یلو هدومرفن  لاس  هب  حیرصت  هچرگ  هک  نیا  هب  تسا  دهاش  هر )  ) یلماع نیما  دیس  ترابع  [ 201]
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.تسا ( 61 : ) لاس رفص  متسیب  شروظنم  هک  تسا  هعیش  نایم  يزاکترا 

دنک عفد  هتـساوخ  ار  نآ  اذـل  تسین و  لـیلد  داعبتـسا  دوش و  یم  عقاو  قباـطم  روهـشم  لوق  هک  دـناد  یم  راوگرزب  دیـس  نوچ  [ 202]
هب لوا  نیعبرا  رد  ع )  ) تیب لها  ءارسا  دوب  لئاق  هک  دومرف  یم  لقن  هرس  سدق  نیما  دیس  زا  اهافـش  ءاملع  زا  نیقثوم  زا  یکی  هچنانچ 

.دنا هدمآ  ءالبرک 

(. 138 : ) هحفص هب  دوش  عوجر  دش  هداد  حرش  باتک  نیا  رد  الیصفت  قباس  ياهنامز  رد  ار  دیرب  تالاوحا  [ 203]

باب رد  هدوب و  وا  نامیخژد  زا  دـیزی و  هیواعم و  ءارما  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  زا  يراـصنا  ریـشب  نبا  ناـمعن  [ 204]
بتک خـیراوت و  هب  دوش  عوجر  تسا  هدیـسر  لـتق  هب  دـیزی  تکـاله  زا  دـعب  طـهار ) جرم   ) رد كاحـض  ناورم و  هنتف ي  رد  صمح 

.یلزتعم هغالبلا ي  جهن  حرش  لاجر و 

تسا نیمه  رهاظ  هچنانچ  دنا  هدرک  یط  ار  هار  قارع  دصق  هب  الصا  ای  دنتـشذگ  یم  قارع  ياه  یکیدزن  زا  هک  تسنآ  روظنم  [ 205]
تما زا  یعمج  هک  ار  ص )  ) ربمغیپ نادناخ  ناوراک  نآ  راطق  دورب و  ءالبرک  هب  هک  دنا  هتفگ  لیلد  هب  دنا  هدیسر  قارع  هب  هک  یتقو  و 
دنوش هنیدم  راپسهر  هدرک و  ترایز  ار  ءالب  تشد  ءادهش  روبق  ات  دشکب  اونین  هب  دندرک  ناشریسا  هدومنن و  تاعارم  ار  ناشمارتحا  وا 
لها تراسا  یئایح  یب  مامت  اب  هدراذگ و  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  نرق  دنچ  زا  دعب  هک  هیمیت  نبا  دـننام  تسا ، یـسک  نآ  رتدـب  اهنآ  زا 

.دیامن راکنا  ار  ع)  ) ءادهشلادیس تیب 

راوگرزب نآ  كرابم  طخ  اب  هدومرف و  موقرم  بناجنیا  هب  هک  ربکا  همـالع ي  نآ  ياـه  هماـن  زا  هرقف  ود  اـجنیا  رد  تسا  بوخ  [ 206]
.یلاعت هللا  مسب  لوا : دوش : لقن  تسا  دوجوم  بناجنیا  دزن  العف 
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يدـهلا و هحود  هیمطافلا  هحرـسلا  هرمث  هیمـشاهلا و  هحودـلا  عرف  .هتاـکرب  هللا و  همحر  قحلاـب و  همئـالا  قلخلا و  هداـس  یلع  مالـسلا 
نیرادـلا یف  عفر  همایا و  هللا  مادا  همامعب  جوتم  لک  هرخفم  همالعلا و  میلعلا  زعـالا  ربـالا  اندـل  ناوضرلا و  يوقتلا و  هحرـس  ناـمیالا و 

کباتک و هتاـکرب  هللا و  همحر  کـیلا و  نم  رئاـسل  اـنم و  کـل  مارتحا  هلجت و  لـکب  اـفوفحم  مالـس  رما  لـک  نم  وه  مالـس  .هماـقم و 
امکتدـجو يدـبک  یف  رورـسلا  درب  ینیع و  هرق  اـمهب  دـجأف  یتیور  اـمهیف  لـمعأ  يرظن و  اـمهیف  حرـسأ  یماـما  ناـمیرکلا  ...باـتک 

هفطاعلا و هذـه  امکل  هللا  رکـشف  روغلا  دـیعب  ملح  میرک و  رـصنع  میظع و  قلخب  یلجتت  ام  فطاوعلا  فراوعلا و  نم  اـمهیف  یناـطیحت 
ینع هیاورلا  یف  تبلط  ام  کلف  هاورلا ) هلـسلس  یف  تابثالا  تبث   ) یلاعت هللاءاش  نا  مکلـصی  اـهلهأ  اـمتنا  هردـتقم  هفطاـع  اـهنا  يرمعل 

لمعلا ملعلا و  یف  حلاصلا  فلسلا  هداج  كولسل  مکایا  هللا و  ینقف  تبلط و  امل  هباجا  تبثلا  اذه  یف  هتیاور  ینع  یل و  حصت  ام  عیمج 
یلوالا يدامج   25 روص - .هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلا و  نم  یلع  مکیلع و  مالـسلا  مهراونا و  عطاوسب  هئاضتـسالا  مهراثآ و  ءاـفتقا  و 
كزعأ لج  زع و  هیف  ییلو  يالعت و  هللا  یف  یخأ  .یلاعت  هللا  مسب  مود :) همان ي   ) يوسوملا نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  ( 1371  ) هنس
هرسالا نم  کیلا  نم  یلع  هللا و  لوسر  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  .لامعالا و  حلاص  یف  لامالا  هجو  تلزال  هلهأ و  نیدلا و  کبزعأ  هللا و 

هیف بلقأ  يرظن و  هیف  ریدأ  یمامأ  میرکلا  کباتک  .دیجم  دـیمح  هنا  تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هللا و  همحر  .هرهاطلا  هرتعلا  هکرابملا و 
زع و هللادمحاف  يرطاوخ 
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ایرج قبـسلا  ناهر  اهب  متزحف  هرهاظم  یلجأب  یمطافلا  نانحلا  اهب  متلثم  فراوع  فطاوع و  اهل  ای  مکفطاوع و  نم  انالاو  ام  یلع  لـج 
اهب انیظح  دـق  و  سودرفلا »  » نم هب  انومتفحتا  ام  هللاو  متنا  هللف  هیلا  قبـسلاب  لضفلا  مکل  مکنانحل و  ارکـشف  تاـبلحلا  یف  مکننـس  یلع 

قحلا راهظا  نم  یناثلا  فصنلا  مکبولطم  دـیربلا  عم  یلاعت  هللاءاش  نا  مکلـصیس  .اهلوصو و  رخأتل  باوجلا  یف  اـنرخأت  اـمنا  هعاـسلا و 
مترکذ و امکف  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  اندیـس  بسن  اما  .مهیلع  هللا  ناوضر  هیمامالا  مالعا  مالک  نم  هدوشنملا  مکتلاض  یلع  هب  اوفقتل 

هعبطملا یف  همزلملا  ححـصم  نم  هیف  هفالا  و  یباتک ، یف  شحافلا  طلغلا  اذـه  نوکی  نأ  ردـقلا  ءاش  نکلو  یلع  یفخیل  کلذ  ناک  اـم 
انحبـصا دـق  رکـشلا و  مکلف  لک  یلع  و  ع )  ) نیدـباعلا نیز  مامالا  نب  دیهـشلا  دـیز  فرعی  امنا  نسحلا و  نب  دـیز  فرعی  هنا ال  ثیح 

نابعش  29 روص - .مالـسلا  رکـشلا و  عم  اهدقتنی  نم  لکل  هعـضاوتملا  انتابیتک  نم  رظنلل  الحم  هنودـجت  ام  لک  یلا  هیبنتلا  مکنم  رظتنن 
.يوسوملا نیدلا  فرش  نیسحلادبع  ( 1373 : ) هنس

ص 391. ع )  ) ءادهشلادیس تالاوحا  رد  [ 207]

.فرشا فجن  ط - ص 31 - نیعبرالا - ثیدح  [ 208]

ملاعلا ملعلا و  لقعلا و  فقوم   » باتک هب  دوش  عوجر  دروایب - تازجعم  هب  نامیا  تسا  دبال  دراد  ادخ  هب  نامیا  سک  ره  ینعی  [ 209]
.رصم مالسالا ج 4 ص 26 ط  خیش  يربص  یفطصم  فیلأت  نیملاعلا » بر  نم 

اب ار  ءادهـش  سؤر  یماـمت  ماـش  زا  تعجارم  رد  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  حیرـصت  رعاـش  تیب  نـیا  رد  [ 210]
.دنا هدرک  نفد  ءالبرک  رد  هدروآ و  ناشدوخ 

.ادیص ص 112 ط 2  [ 211]

.ق لاس 1353  ادیص  ص 247 ط 3  [ 212]

.اه یبیلص  تسد  هب  ینعی  [ 213]

دوش عوجر  [ 214]
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.ادیص ناجشالا ص 247 ط 3  جعاول  هب 

.ادیص ناجشالا ص 236 ط  جعاول  [ 215]

وه هرهاقلا و  یلا  هولقن  مث  نالقـسع  یلا  سیدارفلا  باب  نم  هولقن  نییمطافلا  ءافلخلا  نا  دیوگ : هرکذت  رد  يزوجلا  نبا  طبـس  [ 216]
رارـسالا و یف  نطاق  رئامـضلا  بولقلا و  یف  نکاس  وهف  هدـسج  وا  هسأر  ناک  ناکم  يا  یفف  هلمجلا  یف  ورازی  میظع  دهـشم  هل  اهیف و 

.ق لاس 1385  ناریا  خلا ص 151 ط  ...رطاوخلا 

يوما دجـسم  بنج  رد  فورعم  لحم  نآ  رد  ار  رهطم  سأر  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  داشرا  رد  هر )  ) دـیفم خیـش  تراـبع  زا  [ 217]
بش کی  رد  ار  وا  ع )  ) داوج ماما  هک  یماش  درم  نآ  هصق ي  نمض  رد  هچنانچ  دشاب  نوفدم  اجنآ  هک  نیا  هن  دنا  هتـشاذگ  قشمد  رد 

هللادـبعا ماـشلاب  ـالجر  تنک  هدومرف : دوب  هدومن  سبح  ار  وا  تاـیز  کلملادـبع  نب  دـمحم  هدرب و  هکم  هنیدـم و  هفوک و  دجـسم  هب 
نآ هک  دـنامن : هتفگان  زیربت و  داشرا ص 348 ط  خـلا  ....مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  سأر  هیف  بصن  هنا  لاقی  يذـلا  عوضوملا  یف  یلاعت 

.دنا هدرک  لقن  زین  تنس  لها  ءاملع  زا  یضعب  هعیش  ءاملع  زا  هوالع  ار  یماش  درم  هصق ي 

.ه لاس 1337  دابآردیح  ج 1 ص 136 ط  [ 218]

كوکم تاجاجد و  تسو  افورخ  هنامر و  نیعبـس  سلجم  یف  لکا  دیوگ : نامیلـس  همجرت ي  رد  ءافلخلا  خـیرات  رد  یطویـس  [ 219]
.تسا هدرم  يروخرپ  زا  دیاش  تسا - هدرک  تافو  لاس 99  رد  هتسشن و  تفالخ  هب  لاس 96  رد  نامیلس  .یفئاط  بیبز 

.دابآردیح نانجلا ج 1 ص 136 ط  هآرم  [ 220]

 . دوش عوجر  باتک  رخآ  تافاضا  تاقیلعت و  هب  [ 221]

نبا رب  بضغ  لاس 1285 ه ق  صاوخلا ص 150 ط  هرکذت  [ 222]
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ار دوخ  دایز  نبا  نتشک  اب  هکلب  هک  تسا  هدوب  ع )  ) ءادهـشلادیس نوخ  زا  هئربت  تهج  هب  هلیح و  يور  زا  امامت  وا  لتق  رب  تین  دایز و 
.تسا هدشن  مه  قفوم  یلو  دیامن  هئربت  مدرم  راظنا  رد 

صاوخلا ص 149. هرکذت  [ 223]

دیلقت عجارم  هب  اه  همان  هدش و  لمحتم  دایز  تامحز  هب  هدوب و  راجاق  هلسلس ي  ياناد  لقاع و  درم  هنطلسلا  بئان  ازریم  سابع  [ 224]
علضتم ملعا  هیقف  لهانم و  باتک  بحاص  دهاجم  یئابطابط  دمحم  دیس  اقآ  هعیش  گرزب  عجرم  دهتجم و  دننام  هتـشون  فرـشا  فجن 

اب گنج  رد  هک  هدرک  ناریا  هب  تکرح  داهج و  مکح  تساوخرد  اهنآ  زا  نارگید و  ءاطغلا و  فشاک  رفعج  نب  یسوم  خیش  اقآ  ربکا 
اه همان  نآ  زا  یـضعب  نیع  باهولادبع  نادناخ  باتک  رد  ما و  هدید  ار  اه  همان  نآ  مدوخ  بناجنیا  دننک و  تکرـش  يرازت  ياهـسور 

طلغ تبسن  دندرک  تلاخد  اهسور  اب  گنج  رد  ناشدوخ  هک  ءاهقفب  هیمامالا  هعیشلا  راثآ  بحاص  نداد  تبسن  اذل  ما و  هدرک  لقن  ار 
ینابر ملاع  دجما  دج  .تسا  داهج  هب  مکح  تساوخرد  ءاهقفب و  ازریم  سابع  موحرم  تلود و  ندش  نماد  هب  تسد  زا  تلفغ  هدوب و 

یگداوناخ یصخش و  روما  هب  تبسن  ار  هنطلسلا  بئان  يرمق  ( 1241  ) یفوتم هرس ) سدق   ) یئابطابط یضاق  يدهم  ازریم  جاح  هللااهیآ 
هب ار  تیاصو  هتـسناد و  ناشدوخ  راختفا  هیام ي  هشیمه  راجاق  نیطالـس  ار  عوضوم  نیا  هدرک و  یـصو  شیوخ  تاـفو  زا  دـعب  دوخ 

یـضاق و  دنا ، هتـسج  راختفا  نآ  اب  تسا  دوجوم  هدنراگن  دزن  العف  هک  ناشدوخ  ياه  همان  دانـسا و  رد  هدومن و  داقتعا  تثارو  ناونع 
ندرک نیشندهعیلو  تسا و  تبث  خیراوت  رد  ایند  نید و  هار  رد  رایسب  تامدخ  ار  راوگرزب 
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هب اهلاس  هک  يرازت  ياهـسور  اب  ناریا  گنج  رد  تسوا و  هیرظن ي  دـید و  حالـص  هب  هاش  یلعجتف  نامز  زا  راـجاق  هرود ي  رد  زیربت 
هب دوش  عوجر  میوش  دراو  ناجیابرذآ  هب  میناوت  یمن  ام  تسا  تایح  لاح  رد  یضاق  هک  یمادام  دنا : هتفگ  یم  اهسور  هدیماجنا  لوط 

.2  - هعیشلا ج 47 ص 61 س 3 نایعا 

.ق لاس 1377 ه  نارهت  ماقمق ص 592 ط  [ 225]

رد هک  يزاریش  دینج  مساقلاوبا  نیدلا  نیعم  فیلأت  ش  ( 1328  ) لاس هب  نارهت  ص 289 ط  رازالادش )  ) باتک هب  دوش  عوجر  [ 226]
.دنتخانش ار  وا  شمتاخ  شقن  نیا  زا  ینعی  هب ) هوفرعف  : ) دیوگ متاخ  شقن  لقن  زا  دعب  هدرک و  فیلأت  ق  ( 791  ) لاس

عجرملا ریهـشلا  عبتتملا  انداتـسا  ترـضح  رما  هب  هدوب و  نارهط  رد  رالاسهپـس  هسردـم ي  هناـخباتک ي  رد  هطوطخم  هخـسن ي  [ 227]
هتفرگ تناما  روط  هب  ناشرضحم  زا  بناج  نیا  دوب  هدش  يرادرب  سکع  نآ  زا  هلظ  هللا  مادا  یفجن  نیدلا  باهـش  دیـس  هللااهیآ  ریبکلا 

.تسا دوجوم  زین  العف  هک  ما  هتشادرب  نآ  زا  اهتشاددای  هعلاطم و  ار  هخسن  نآ  ياهاج  بلغا  و 

یمان دیز  رسپ  تابثا  ترـضح  نآ  دالوا  ترثک  دوش و  نیزب )  ) فیحـصت ات  درادن  دیز )  ) مان هب  يرـسپ  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  [ 228]
دننام دنا  هدرک  حیرـصت  يدایز  بتک  رد  ءالبرک  تشد  رد  يو  تداهـش  رب  هدش و  دیهـش  ءالبرک  رد  ع )  ) یلع نب  نوع  دنک و  یمن 

يزاریـش هللا  ءاطع  نیدـلا  لامج  ثدـحم  دیـس  بابحالا  هضور  لاـس 1318 ق و  نارهت  نیـسحلاراث ص 84 ط  ذـخا  یف  نیعلا  هرق 
عیاقو هب  دوش  عوجر  تسا  نیقیرف  لوبقم  شباتک  نیقیرط و  حودمم  شدوخ  هماع  نیثدحم  رباکا  زا  ینیسحلا  لاج  روهشم  یکتـشد 

نانجلا ج 1 ص 166 تاضور  رد  نیسح  ظفاح  مرحم ص 224 و  همتت ي 
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هدرک و لقن  ار  نوع  تداهش  البق  زین  ءادهشلا  هضور  زا  هچنانچ  هدش  دیهـش  ءالبرک  رد  نوع  تسین و  دوجوم  یلع  نب  دیز  دیوگ : و 
اقآ عالطالا  عساو  دنس  دیس  لاس 1334 ش و  نارهت  263 ط   - هتشون ص 264 ار  نوع  تداهش  لیصفت  ءادهشلا  هضور  رد  یفـشاک 

حیرصت ءالبرک  رد  شتداهش  رب  هداد و  شراگن  احورشم  ار  نوع  همجرت ي  نیرادلاهریخذ  رد  هر )  ) يرئاح ینیسح  دیجملادبع  دیس 
دیهـش لوا  ع )  ) نیـسح ماما  ناردارب  زا  نوع  لتاقم  بابرا  ضعب  لوق  هب  انب  دـیوگ : لاس 1345 ق و  فجن  ص 165 ج 1 ط  هدرک 
ءادهـش زا  ار  نوع  هدرک و  لقن  ار  نآ  هصالخ ي  هدروآ  نیرادـلا  هریخذ  رد  هچنآ  لاقملا  حـیقنت  رد  هر )  ) یناقمام همالع ي  تسا و 

هدزای ءالبرک  ءادهش  فیدر  رد  ار  نوع  مارحلا  مرحم  همتت ي  مایالا  عئاقو  رد  هر )  ) ینابایخ ثدحملا  انخیش  تسا و  هدرمـش  ءالبرک 
لاجرلا سوماق  بحاص  زیربت و  تسا ص 140 ط  هدروآ  رامش  هب  اهنآ  زا  مهن  صخش  هدرمـش و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دالوا  زا  نت 

دنا و هدرواین  رامـشب  ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  زا  ار  وا  دیفم  خیـش  هبیتق و  نبا  هتفگ  هدرک و  دـیدرت  ع )  ) یلع نب  نوع  دوجو  لصا  رد 
دوجو و زین  یبلک  نبا  زا  هباصا  باعیتسا و  بحاص  هک  هدـشن  تفتلم  سوماق  بحاص  یلو  هدرک  لـقن  يدـقاو  زا  يربط  ار  وا  دوجو 

بحاص دوش و  یمن  نوع  دوجو  مدع  لیلد  هر )  ) دیفم خیـش  هبیتق و  نیا  لقن  مدع  دنا و  هدرک  لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  ار  شدلوت 
هب نوچ  سوماق  بحاـص  دوش  یم  مولعم  هدرکن  رکذ  شدوجو  ققحت  ضرف  رب  ءـالبرک  رد  ار  نوع  تداهـش  یـسک  دـیوگ  سوماـق 

تقح
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بحاص زا  رتهب  دنا  هدرک  حیرـصت  عالطا  عبتت و  لها  زا  ءالبرک  رد  يو  تداهـش  هب  هک  یئاهنآ  تسا و  هدومیپ  ار  هناسفا  هار  هدیـسرن 
سوماق بحاص  هک  نانچ  دنتسین  بوسحم  نیصاصق  زا  اهنآ  تفای و  شراگن  اهنآ  زا  یعمج  یماسا  هچنانچ  دنا  هتشاد  عالطا  سوماق 

زا مشاه  ینب  زا  رفن  هد  زا  رتشیب  اریز  تسین  يو  تداهش  مدع  لیلد  هدماین  هیحان  ترایز  رد  نوع  زا  یمـسا  هک  نیا  تسا و  هتـشادنپ 
زا یعمج  یماسا  رکذ  هب  رظن  هیحان  ترایز  رد  دوش  یم  مولعم  تسا  هدشن  رکذ  هیحان  تاریز  رد  ناش  یماسا  هک  دـناءالبرک  ءادـهش 
نب نوع  هینیسحلا ) سلاجملا   ) باتک رد  هینغم  داوج  دمحم  خیـش  رـصاعم  همالع ي  .تساهنآ و  ءاصقتـسا  هب  هن  تسا  ءالبرک  ءادهش 

رد هر )  ) یلبرا یخـش  هرکذـت و  رد  يزوـجلا  نبا  طبـس  هچناـنچ  توریب  هدروآ ص 133 ط  رامـشب  ءـالبرک  ءادهــش  زا  ار  ع )  ) یلع
هک هیماما  ياملع  تاقث  ناگرزب و  ءامدق و  زا  يدادـغب  جـلثلا  یبا  نبا  .دـنا و  هتـشون  ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  زا  ار  نوع  همغلا  فشک 
ریغ ترضح  نآ  تاجوز  رئاس  زا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما دالوا  زا  ار  نوع  مالسلا  مهیلع  همئالا ) خیرات   ) رد هتفای  تافو  لاس 325 ه  رد 

دـالوا زا  رغـصا  ساـبع  دوجو  هب  هچناـنچ  ق  ( 1368  ) لاـس مـق  هدرک ص 22 ط  رکذ  دـنا  هدـش  دـلوتم  ع )  ) هرهاـط هقیدــص ي  زا 
وا هک  هتفگ  رغاصا »  » ناونع ریز  رد  هدرک و  حیرـصت  هدش  دیهـش  ءالبرک  رد  تسا و  ع )  ) مشاه ینب  رمق  زا  ریغ  هک  ع )  ) نینمؤملاریما
رد بوشآ  رهـش  نبا  يدـجملا و  رد  يرمع  هباـسن ي  تسا و  فرطا  رمع  قیقـش  رغـصا  ساـبع  دـش ص 22 و  دیهـش  ءالبرک  رد  زین 

رمق یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  بحم  بقانم و 
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هب دوش  عوجر  تسا  بیبح  ما  رغـصا  سابع  ردام  دـنک و  یم  رغـصا  سابع  هب  داشرا  هک  دـنا  هدرک  فیـصوت  ربکا )  ) هب ار  مشاه  ینب 
جلثلا ص 10. یبا  نبا  همئالا ي  خیرات 

.نارهت نانجلا ج 1 ص 166 س 20 ط  تاضور  [ 229]

تاداـس  » اـم هلـسلس ي  ناـگرزب  زا  یـضعب  ما  هدینـش  دـنتفگ و  یم  شخبراـهچ  ار  لـحم  نآ  زیربـت  رد  میدـق  حالطــصا  هـب  [ 230]
دیـس اقآ  عرو  هیقف  لضاف  بیقن  لیلج  دیـس  دنزرف  دـمحا  ازریم  دیـس  اقآ  هیقف  لضاف  رعاش  ملاع  موحرم  زا  ترابع  هک  هیباهولادـبع »
لحم هب  عجار  يراعشا  دشاب  یم  مهحاورلا  هللا  سدق  یئابطابط  یـضاق  یقت  دمحم  ازریم  دیـس  ریبک  دهتجم  هیقف  نب  میحرلادبع  ازریم 

شخبراچ هلال و  ینوخآ و  رد  تساـهنآ : زا  تیب  نیا  تسا و  هدورـس  ار  راعـشا  نآ  هدوب و  بسا  راوس  هک  یعقوم  دراد  شخبراـهچ 
ازریم جاح  ياقآ  ینابر  ملاع  هللااهیآ  موحرم  داماد  هدربمان  دـمحا  دیـس  ازریم  اقآ  هک  دـنامن  هتفگان  شخب و  جاـت  منم  رادـجات و  منم 

.دشاب یم  شا  هدازردارب  ه ق و  ( 1241  ) یفوتم یئابطابط  یضاق  يدهم 

ندروآ روتـسد  ماغیپ و  ياعدا  یـسک  رگا  هدـش  عورـش  يربک  تبیغ  هک  تقو  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  ناـمز  رد  نوچ  [ 231]
وچمه دـیاب  دـننک  نانچ  نینچ و  دـنهدب و  ماجنا  ار  راـک  نـالف  ناـسرب  یـصاخشا  هب  هک  دومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـیامن :
روکذم عوضوم  هب  تبسن  رـضاح  رـصع  گرزب  نیدهتجم  ءاهقف و  زا  یعمج  اذل  درک و  قیدصت  ناوتن  ار  وا  دوش و  بیذکت  صخش 

فرط زا  ندروآ  ماـغیپ  یعدـم  هک  لاـحلا  مولعم  صخـش  ياـعدا  دـنا  هدومرف  موقرم  باوج  رد  دـنا  هدرک  لاؤس  ناـشروضح  زا  هک 
رثا بیترت  دیابن  وا  ياعدا  هب  دوش و  بیذکت  دیاب  هدش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح 
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ياهزور ار  نانز  هویب  ناحول و  هداس  زا  هدـع ي  وجدوس  داوس و  یب  صاخـشا  زا  هدـع  کـی  هک  تسا  فسأـت  ياـج  یلو  دوش  هداد 
زکرم ار  روبزم  دجسم  دننک و  یم  دوب  يدام  هدافتسا ي  زا  ناشروظنم  هچنآ  هدرک و  عمج  روبزم  دجسم  رد  رگید  عقاوم  رد  هعمج و 

.دنرادن یکاب  یسک  زا  اراکشآ  ینلع و  دنا و  هداد  رارق  ناشدوخ  يدام  هدافتسا ي  عبنم  داسف و 

.يدنوخآ فجن ط  ص 93 ط  ج 20 - هرس ) سدق   ) یفجن نسح  دمحم  خیش  ياقآ  ءاهقفلا  خیش  مالکلا  رهاوج  [ 232]

.رازم باوبا  زا  باب 33 - هعیشلا - لئاسو  هب  دوش  عوجر  [ 233]

.هیمالسا ط  نارهت - لئاسولا ج 5 ص 310 ط  [ 234]

.تسا هدش  عبط  نارهت  رد  .ه ق  ( 1332  ) لاس رد  هادهلا  بئاصم  باتک  [ 235]

.فجن رهاوج ج 20 ص 93 ط  [ 236]

لهچ زا  دعب  رهطم  سأر  هک  نیا  زا  ناشروظنم  ینس  هعیـش و  ياملع  زا  ناگرزب  نیا  یمامت  فارشالا ص 12  بحب  فاحتالا  [ 237]
رد ع )  ) داجس ماما  هک  تسنآ  ناش  تاریبعت  فالتخا  اب  ءالبرک  هب  دش  هداد  تدوع  رفص  متـسیب  رد  ای  هدش  قحلم  بیطا  ندب  هب  زور 

.تسا هیماما  نیب  روهشم  هک  تسنآ  حیحص  سپ  تسا  هدرک  بیطا  رونأ  دسج  هب  قحلم  هدروآ  ار  نآ  ( 61  ) رفص لوا 20  نیعبرا 

صاوخلا ص 150. هرکذت  [ 238]

مادک زا  یلو  تسین  اپورا  عبط  رد  هک  هدرک  لقن  هیقاب  راثآ  زا  یتالمج  ناجیابرذآ  نادنمـشناد  باتک  رد  تیبرت  یلع  دـمحم  [ 239]
تـسد هب  یمیدـق  ياه  هخـسن  رد  هک  هتفگ : هیقابلا  راثالا  مجرتم  تسین  مولعم  تسا  هداد  شراگن  هدروآ  تسد  هب  اجک  رد  هخـسن و 

تشاد یم  تسود  ار  باتک  هدوب و  لوغشم  یفاحص  لغش  هب  زیربت  رد  رما  لئاوا  رد  دیاشن  ار  دامتعا  نادنچ  تیبرت  تایلقن  هدروآ -
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ءاضما رگید  یعمج  اب  هر )  ) يرون هللا  لضف  خیش  جاح  دیهـش  خیـش  لتق  هب  هدش و  تسایـس  هنحـص ي  دراو  تیطورـشم  هرود ي  رد 
تاهابتـشا زا  رپ  شا  هدربمان  باتک  تسا و  هدوب  اهینوسامارف »  » هقرف ي دارفا  زا  تخاـس و  ناریو  زیربت  رد  ار  يداـیز  دـجاسم  هداد و 

رد دنک و  یم  وا  لاح  زا  فشک  هک  تسا  یسراف  رعـش  تیب  ود  يو  قح  رد  ار  هر )  ) يدابودرا همالع ي  داتـسا  تسا و  روآ  تفگش 
.تسا تبث  شلحم 

.اپورا ص 331 ط  [ 240]

درک و یم  حیرـصت  نآ  هب  دوب  لاس  نآ  ریغ  رگا  تسا  ( 61 : ) لاس رفص  هام  متسیب  شدارم  هک  تسین  یکش  رفـص و  هام  ینعی  [ 241]
دشاب یم  ( 61  ) لاس رفـص  تسا  هیما  ینب  دیع  هک  رفـص  لوا  زا  شدارم  هچنانچ  تسا  نیمه  تاقولخملا  بئاجع  رد  زین  ینیوزق  دارم 

.دومن یم  حیرصت  دوب  لاس  نآ  ریغ  رگا 

ماش هب  هفوک  زا  نتفر  عقوم  رد  ءالبرک  هب  ار  تیب  لها  دورو  لامتحا  ناـحیروبا  حیرـصت  لاس 1321 ه ش  نارهت  ص 392 ط  [ 242]
.خلا ...ماش  زا  تعجارم  زا  سپ  هتفگ : نوچ  دنک  یم  لطاب 

ءاعدا تاهبـش  رادـفرط  هیماما  نایم  روهـشم  لوق  لباقم  رد  زین  رگید و  ناگرزب  ءاسؤر و  و  هر )  ) یـسوط خیـش  لوق  لباقم  رد  [ 243]
نودـب روکذـم  ءاـعدا  تسین  نیعبرا  زور  ندوـب  یتراـیز  زور  رد  لـیخد  نیعبرا  زور  رد  بیطا  دـسج  اـب  رهطم  سأر  نفد  هـک  هدرک 

یلیلد تسا و  ضرف  لامتحا و  درجم  درادـن و  شزرا  هیماما  ناـیم  روهـشم  نید و  ناـگرزب  لوق  لـباقم  رد  تسا و  لـیلد  كردـم و 
ای هدش و  رگید  یسک  تسد  هب  هک  هتفگن  یسک  هدش و  ع )  ) داجـس ماما  كرابم  تسد  هب  بیطا  دسج  هب  رهطم  سأر  قاحلا  درادن و 

ریغ رد 
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لامتحا درجم  دشاب  هدش  رداص  هقیلس  جک  ناشارت  ههبـش  مالقا  زا  تالامتحا  ضعب  هرخأتم  راصعا  رد  رگا  هداتفا و  قافتا  نیعبرا  زور 
شحیرـصت یلو  هرکن  حیرـصت  ءالبرک  هب  لوا  نیعبرا  رد  تلاـسر  نادـناخ  ءارـسا  دورو  هب  هچرگ  هر )  ) یـسوط خیـش  تسین و  شیب 

داجـس ماما  ندمآ  قیدصت  بلطم  نیا  رب  هریغ  و  دیـس »  » دننام رگید  ناگرزب  حیرـصت  نینچمه  بیطأ و  دسج  هب  رهطم  سأر  قاحلاب 
رگید و یـسک  هن  هدرک  قحلم  ار  نآ  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  ناشرظن  نوچ  دنک  یم  ءاروشاع  زا  زور  لهچ  زا  دـعب  ءالبرک  هب  ار  (ع )

اهنت ع )  ) ماما هک  هتفگن  یـسک  تسا و  هدـماین  راک  نیا  يارب  رگید  عقوم  هدـمآ و  لوا  نیعبرا  رد  رهطم  سأر  قاـحلا  يارب  ع )  ) ماـما
.دنا هدمآ  مه  اب  تلاسر  نادناخ  دارفا  رئاس  اب  سپ  هدمآ 

رد شباتک  نیمه  رد  فارـشالا  بحب  فاحتالا  باتک  بحاص  یعفاـش  يواربش  رماـع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  خیـش  همـالع ي  [ 244]
دتـشا ءامـسلا  ناوامد  تئلم  مهیناوا  نا  و  اـمد ، ترطما  ءامـسلا  نا  تاـیالا  نم  هلتق  موی  رهظ  اـمم  و  دـیوگ : ءاروشاـع  زور  تـالاوحا 
برـض بکاوکلا  نا  تماق و  دـق  همایقلا  نا  سانلا  نظ  یتح  مالظلا  دتـشا  موجنلا و  تیؤر  یتح  ذـئنیح  سمـشلا  فاسکنال  اهداوس 
نیریـس نبا  نع  هرمحلا  اهیف  رهظ  مث  مایا  هثالث  ایندـلا  تملظا  ادامر و  بلقنا  طیبع و  مد  هتحت  يؤر  الا  رجح  عفری  مل  اضعب و  اهـضعب 

انبضغ نا  کلذ  همکح  يزوجلا و  نبا  لاق  ....هرمحلا  هدش  دارملا  لعل  یهتنا و  نیسحلا  لتق  یتح  نکت  مل  قفشلا  عم  یتلا  هرمحلا  نا 
میظعل اراهظا  قفالا  هرمحب  نیسحلا  لتق  نم  یلع  هبضغ  ریثأت  رهظاف  هیمسجلا  نع  هزنت  هناجس  قحلا  هجولا و  هرمح  رثؤی 
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زاب نا  دهاش  هلجن  یلع و  نی  دیهـشلا  ءامد  نم  قفالا  یلع  و  لاس 1318 ق : رصم  فاحتالا ص 12 ط  هب  دوش  عوجر  یهتنا  هیاـنجلا 
هنع هللا  یضر  نیـسحلا  یلع  الا  ایرکز  نب  ییحی  دعب  دحا  یلع  ءامـسلا  کبت  مل  نیریـس  نبا  لاق  دـیوگ ص 25 : فاحتالا  باتک  رد 

ناطیحلا یلع  سمشلا  انرظن  رصعلا  انیلـص  اذا  هعبـس  امایا  انثکم  نیـسحلا  لتق  امل  يدنکلا  نسحلا  لاق  هقلع و  اهناک  امایا  تثکم  اهناف 
لتق موی  امد  ءامـسلا  ترطما  سیق  نب  دوسـالا  لاـق  اـضعب و  اهـضعب  برـضی  اـهناک  بکاوکلا  اـنرظن  هرفـصعملا و  فحـالملا  اـهناک 
نایم هار  ضرع  رد  اذل  دراد و  ع )  ) ییحی ترضح  هب  تهابـش  تهج  دنچ  زا  ع )  ) ءادهـشلادیس .رهـشا  هتـس  کلذ  رمتـسا  نیـسحلا و 

زور دمآ  شیپ  هب  جیردت  هب  ات  دش  یم  رکذـتم  ار  ییحی  هیـضق ي  تیب  لها  تاردـخم  هب  مشاه و  ینب  ناناوج  هب  ررکم  هفوک  هکم و 
تـسا هدش  ع )  ) ییحی ترـضح  تدالو  لمح و  دننام  ع )  ) ءادهـشلادیس تدالو  لمح و  تدم  هچنانچ  دـنک  هدامآ  ار  اهنآ  ءاروشاع 

.باتک تاقیلعت  هب  دوش  عوجر 

دالوا زا  یفوتسم  هللادمح  .یئاون  نیسحلادبع  رتکد  ياقآ  حیحصت  اب  .ه ش  ( 1339  ) لاس هب  نارهت  هدیزگ ص 202 ط  خیرات  [ 245]
نایامن نیوزق  رد  لاح  ات  يو  هربقم ي  دـشاب و  هتفای  تاـفو  ترجه  ( 750  ) دودح رد  دـیاش  تسا و  هللا  همحر  یحایر  دـیزی  نب  رح 

.تسا

.ق لاس 1349 ه  هرهاقلا  رصم - ص 139 ط  [ 246]

داتفه و ای  توریب  لماک ص 92 ط  خیرات  هب  دوش  عوجر  دنا  هدروآ  دایز  نبا  دزن  هفوک  هب  ار  ءالبرک  ءادهش  زا  نت  داتفه  رـس  [ 247]
لاس 1310 ق زیربت  هداعسلا ص 56 ط  هجح  باتک  هب  دوش  عوجر  نت  ود 
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.تسا هداتسرف  ناغمرا  هب  دیزی  شیپ  ماش  هب  ار  اهنآ  رثکا  ای  هرهطم و  سؤر  نآ  یمامت  دایز  نبا  هک  تسنآ  رهاظ  و 

.توریب ریثالا ج 4 ص 88 ط  نبا  خیرات  [ 248]

.باتک رخآ  تاقیلعت  هب  دوش  عوجر  تسوا  زا  ریغ  ای  تسا ؟ رغصا  یلع  نامه  وا  ایآ  هک  عیضر  هللادبع  هرابرد ي  [ 249]

يرما ء هب  ار  بابر  بقانم ج 4 ص 82  رد  هر )  ) بوشآ رهش  نبا  خیش  نداد  تبـسن  تسا و  یبلک  سیقلا  يرما ء  تنب  بابر  [ 250]
جیوزت ع )  ) ءادهـشلادیس هب  ار  بابر  شندروآ  مالـسا  زا  دعب  یبلک  هدوب و  رفاک  يدنک  تسا و  هابتـشا  روهـشم  رعاش  يدـنک  سیقلا 

.تسا خسان  ملق  زا  اطخ  ای  یعبطم  هابتشا  بقانم  هخسن ي  رد  دیاش  تسا و  هدرک 

هملک نودب  یفاو  رد  زین  هر )  ) یناشاک ضیف  همالع ي  هچنانچ  درادن  نایم  رد  ار  نبا )  ) ظفل تسا  ناحطلا ) هلقصم   ) یفاک رد  [ 251]
حیقنت رد  هدشن و  رکذ  لاجر  بتک  رد  صخش  نیا  مسا  تسا و  هتشون  هلقثم )  ) ءاث اب  ار  هلقصم )  ) هملک ي یلو  هدومرف  لقن  نبا )  ) ي

نتم رد  تسا و  یفاک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  دلوم  باب  رد  هک  یتیاور  دنـس  رد  وا  مسا  دوجو  هب  ءافتکا  هدرک و  ناونع  ار  وا  لاقملا 
.تسا لوهجم  نم  دزن  رد  وا  لاح  هک  هدومرف  دوخ  هیور ي  بسح  رب  هدومرف و  لقن  دش  هراشا  نآ  هب 

.تفای شراگن  نتم  رد  هک  تسنآ  حیحص  هیبلک ) هأرما  : ) تسا وحن  نیا  هب  روبزم  رصاعم  باتک  رد  ترابع  [ 252]

.ق .ه  ( 1312 : ) لاس هب  رصم  قالوب  روثنملا ص 203 ط  ردلا  [ 253]

(. ع  ) نیسح دلوم  باب  یفاک  لوصا  هب  دوش  عوجر  [ 254]

.یگنس ط - تسا ج 1 ص 395 - لوقعلا  تآرم  ترابع  رخآ  اجنیا  [ 255]

حرش [ 256]
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ج 7 ص 230. هر )  ) یناردنزام حلاص  الم  یفاک 

.توریب ص 109 ط  [ 257]

تبسن شباتک  رد  ار  یطلغ  تفـص  هتفگ و  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص ي  تالاح  رد  هک  تسا  یفرخزم  فرح  نآ  تهج  [ 258]
.تسا هتخادنا  یخیرات  شزرا  زا  یلک  هب  ار  شدوخ  باتک  هداد و  شراگن  يربک  تمصع  نآ  هب 

.رصم دصاقملا ص 6 ط  حیضوت  [ 259]

.زیربت ص 252 ط  [ 260]

هداد شراگن  هملک  ود  طاقسا  اب  يرولا  مالعا  رد  هر )  ) یسربط خیـش  داشرا  رد  ار  هرـس  سدق  دیفم  خیـش  تارابع  نامه  نیع  [ 261]
.يردیح هعبطم ي  نارهت  يرولا ص 241 ط  مالعا  هب  دوش  هوجر 

.ادیص فوهل ص 62 ط  فوهل ص 111 و  همجرت ي  [ 262]

.ادیص 155 ط 3   - ناجشالا ص 156 جعاول  [ 263]

.یگنس نازحالا ص 34 ط  ریثم  [ 264]

زا هچ  ره  هک  تسا  حیرـص  هر )  ) دـیفم خیـش  ترابع  نیمه  .ه ق  ( 1308  ) لاـس هب  زیربت  ص 351 ط  هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  [ 265]
هب ار  نآ  تبـسن  دنک و  یمن  داهـشتسا  نآ  اب  دوشن  تباث  يو  دزن  دشاب و  هدیـسرن  يو  هب  راوگرزب  نآ  خـیاشم  زا  شدنـس  اب  خـیراوت 

ندشن تباث  سپ  تسا  هتفر  ایند  زا  امومـسم  ع )  ) داوج یقت  ماما  هک  هدـش  تباث  هعیـش  ياملع  ریاس  دزن  یلو  دـهد  یم  رگید  یعمج 
.دوشن تباث  زین  رگید  ياملع  دزن  درادن و  تیعقاو  نآ  هک  دوش  یمن  لیلد  هر )  ) دیفم خیش  دزن  یعوضوم 

.باتک نیا  ( 186  ) هحفص ي هب  دوش  عوجر  [ 266]

هرابرد ي هر )  ) یناردـنزام موحرم  نآ  فلؤم  قارع و  پاچ  يور  زا  زیربت  تسفا  نیطبسلا ص 115 ط  یلاعم  هب  دوش  عوجر  [ 267]
.تسا هدش  عفر  شا  هیالگ  ادعب  مدینش  هدرک و  هیالگ  هتشون و  بناجنیا  هب  همان ي  زیربت  رد  باتک  نآ  ندرک  تسفا 

دوش عوجر  [ 268]
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.رفص هام  لامعا  داعملاداز  هب 

لئاسولا ج 2 ص 215. كردتسم  فجن و  هرایزلا ص 81 ط  لماک  [ 269]

.ق لاس 13800  هب  فجن  باب 16 ص 52 ط  بیذهت ج 6  [ 270]

ص 589. لابقا : [ 271]

تارایز ص 223. باوبا  ءزج 8  یفاو  [ 272]

.فجن هالص ص 3 ط  باتک  هیقفلا  حابصم  [ 273]

.درک ءافتکا  ناوت  یم  زین  تعکر  ود  هب  برغم  هلفان ي  رد  هک  دنامن  یفخم  [ 274]

یخیرات راثآ   ) هب دوش  عوجر  هرس ) سدق   ) داتسا دیـس  یلامجا  خیرات  هب  عالطا  رد  و  فجن - 6 ط 2   - کسمتسم ج 5 ص 7 [ 275]
.تسا هتفای  راشتنا  بناجنیا  ملق  هب  هک  لاس 1390 ق  زیربت  هرس ط  سدق  ( میکح یئابطابط  هللااهیآ 

حابـصم زا  یطخ  هحیحـص ي  هخـسن ي  رد  یلو  تسا  هبیجن »  » داـعملاداز و  هر )  ) یمق ثدـحم  ناـنجلا  حـیتافم  هخـسن ي  رد  [ 276]
.تسا هدش  هتشاذگ  لدب  هخسن  هبیجن »  » شماه رد  تسا و  هیجن »  » نتم رد  ام  هناخباتک ي  رد  دوجوم  هر )  ) یسوط خیش  نیدجهتملا 

نآ یگتـشذگ  ناج  زا  هجیتن ي  و  ع )  ) ءادهـشلادیس تداهـش  هفـسلف ي  هب  هراـشا  تاراـیز  تارقف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  [ 277]
ینب ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  هک  یهارمگ  تلاهج و  زا  نتشیوخ  تداهش  دوخ و  سدقم  تضهن  اب  هتساوخ  ار  مدرم  هک  هدومرف  ترضح 

تاغیلبت ساسا  دـناهرب و  یناداـن  تلاـهج و  زا  دـندوب  هدـش  لـهاج  نآرق  ماـکحا  مالـسا و  هب  تبـسن  مدرم  دوب و  هدـمآ  راـب  هب  هیمأ 
زا دـندوب  هداد  ناشن  مدرم  هب  هنوراو  ار  مالـسا  هدرک و  دادـملق  ص )  ) هللا لوسر  يابرقلا  يذ  ار  ناـشدوخ  هک  ار  هیما  ینب  نیگآرهز 
رد دنتـسه  هعاطالا  بجاو  رمالا  یلوا  هک  نیا  ءاعدا  اـب  نید  روما  رد  هتخادـنا و  تلالـض  رب  هک  ار  مدرم  دزاـس و  مدـهنم  هدرب و  نیب 

دنک صالخ  دندوب  هتشاذگ  ینادرگرس  تریح و 
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نآ تداهـش  تاکرب  زا  زورما  ات  هچنانچ  درادهگن  ار  یقیقح  نید  یعقاو و  مالـسا  هتـشادرب  نایم  زا  ار  يدیزی  نید  يوما و  مالـسا  و 
بانذا زا  یـضعب  یفارخ  دنرچ و  تاملک  اب  یقاب و  هدروآ  ص )  ) ءایبنا متاخ  هک  یهلا  یعقاو  نید  ظوفحم و  یعقاو  مالـسا  ترـضح 

.تفای دهاوخن  هار  يا  ههبش  نامیا  لها  زا  یسک  لد  هب  یقیقح  مالسا  ندنام  یقاب  رد  هایس  رامعتسا 

يربکلا ج 1 ص 264. هیهقفلا  يواتفلا  [ 278]

.نارهت ریدغلا ج 10 ص 210 ط 2  [ 279]

.نارهط ج 10 ص 209 ط 2  ریدغلا : [ 280]

.142  - نایبلا ج 4 ص 143 حور  [ 281]

دیـس زا  ترابع  هیماـما  هعیـش ي  دزن  قـالطالا  یلع  مالـسالاهجح  اـما  تسا  تنـس  لـها  دزن  یلازغ  ندوب  مالـسالاهجح  دارم  [ 282]
هتفای و تافو  .ه ق  ( 1260  ) لاس رد  هک  تسا  هرس  سدق  یناهفصا  یتفش  مالسالاهجح  رقاب  دمحم  دیـس  جاح  نیدهتجملا  ءاهقفلا و 

دهتجم هیقف و  ینید و  گرزب  درم  هناگی  زا  ترابع  قلطم  مالـسالاهجح  شفارطا  ناـجنز و  ناتـسرهش  رد  تسا و  تاـفیلأت  بحاـص 
هب هدومرف و  تلحر  ایند  زا  نیمظاک  رد  ق  ( 1329  ) لاس رد  هک  دشاب  یم  هرـس  سدق  یناجنز  یلعنابرق  الم  دنوخآ  ینابر  ملاع  ریبک 

یناحور اضردـمحم  ياقآ  مرتحم  لضاف  فیلأت  ناجنز ) همانگنهرف ي   ) باتک هب  دوش  عوجر  حیحـص  روطب  راوگرزب  نآ  لاح  حرش 
.تسا هدش  رشتنم  عبط و  هک 

ار وا  هزانج ي  ناورم  دننام  رفن  دنچ  هنابش  دنام و  اجنآ  رد  زور  هس  دنتخادنا و  هلبزم  هب  ار  يو  هزانج ي  دنتشک  هک  ار  نامثع  [ 283]
میهاوخ ربخ  مدرم  هب  ادرف  دیـشاب  هدرک  نفد  هربقم  رد  ار  وا  هاگره  هک  دندز  دایرف  نزام  ینب  زا  یموق  دـنیامن  نفد  هک  دـندرک  لمح 

زا ار  هزانج  اذل  داد و 
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لوا و حتف  هب  شحو  دندرک  نفد  دندرب و  دندرک  یم  نفد  اجنآ  رد  ار  ناشدوخ  تاوما  اهیدوهی  هک  بکوک  شحب  دنتشادرب و  اجنآ 
تفای شراگن  هچنآ  رد  دوش  عوجر  هدوب  راصنا  زا  يدرم  مان  بکوک  تسا و  ناتسب  ینعم  هب  هدش  طبض  زین  لوا  مضب  یناث و  دیدشت 
سدق دیفم  خیـش  فجن - یفاشلا ج 4 ص 126 ط  صیخلت  شماهو  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ي  جـهن  حرـش  يربط و  باعیتسا و  هب 

نم نیثـالث  عبرا و  هنـس  نم  هجحلا ) يذ  نم  رـشع  نماـثلا  مویلا  ینعی   ) هنیعب موـیلا  اذـه  یف  و  هدوـمرف : هعیـشلا  راـسم  باـتک  رد  هرس 
هتاراوم یلع  دحا  مدقی  هنیدملا ال  لبازم  یلع  یقلا  رادلا و  نم  جرخا  هنـس و  نونامث  نانثا و  ذئموی  هل  نافع و  نب  نامثع  لتق  هرجهلا 

املف هنیدـملاب  دوهیلا  هربقم  یه  و  بکوک ) شح   ) یف نفد  ارـس و  ذـخاف  ثالث  دـعب  هل  لیتحا  یتح  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  اـفوخ 
رمالا عجر  نامثع و  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما سانلا  عیاب  هنیعب  مویلا  اذه  یف  مالسالا و  لها  رباقم  هب  اهلخدا  نایفـس  یبا  نبا  هیواعم  یلو 

هخـسن ي هـب  رـصم و  هعیـشلا ص 40 ط  راـسم  هب  دوـش  عوـجر  ....راـیتخالاب  اـعوط  هیلع  هفاـکلا  تقفتا  نطاـبلا و  رهاـظلا و  یف  هیلا 
پاچ هخـسن ي  رد  باتک  تارابع  زا  یتالمج  رد  هدـش و  تباتک  ق  ( 1308  ) لاس رد  هک  اـم  هناـخباتک ي  رد  هدوجوم  هطوطخم ي 

( هر  ) یقارن نیدحوملا ) سینأ   ) باتک هب  دوش  عوجر  زین  دش و  لقن  یطخ  هخسن ي  زا  هحیحـص  تارابع  دراد و  طلغ  رـصم  رد  هدش 
هدربمان هحفـص ي  یقرواپ  رد  هک  هر )  ) دیفم خیـش  ترابع  هب  ......نارادفرط  یلو  یقرواپ ص 187  هب  لاس 1392 ق  هب  زیربت  پاچ 

رد ما  هدرک  لقن 
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تکلمم نوناق  بجوم  هب  ناریا  یمـسر  بهذـم  هک  یتروص  رد  ....رب  داـب  فا  دـنا  هدیـشک  ملق  نیدـحوملا  سینا  باـتک  رـشن  عقوم 
یمن یسک  هک  هدومرف : یفاش  صیخلت  رد  هر )  ) خیش .دیامن و  هعیـش  تایرـشن  زا  يریگولج  درادن  قح  یـسک  تسا و  هعیـش  بهذم 

ار وا  نفد  ترـشابم  يو  لها  هک  درک  رما  دومرف و  راکنا  ار  وا  نفد  زا  ندـش  عناـم  ع )  ) نینمؤملاریما دـنک و  نفد  ار  ناـمثع  تسناوت 
تفای شراـگن  اـجنیا  رد  هچنآزا  رتشیب  ناـمثع  نفد  تـالاوحا  رد  فجن و  ص 126 ط  یفاـش ج 4  صیخلت  هب  دوش  عوجر  .دـننکب 

.ه لاس 1397  زیربت  ط  - 449  - ما ص 450 هداد  شراگن  هیهلالا » عماوللا   » باتک رد  هچنآ  هب  دوش  عوجر 

.رصم ط  - 99  - فراعملا ص 102 فئاطل  [ 284]

باتک دابآردـیح و  ق ط  ( 245  ) لاس هب  یفوتم  هباسن  بیبح  نب  دـمحم  فیلأت  ربحملا ص 473  فراعملا ص 96 - فئاطل  [ 285]
.دابآردیح بیبح ص 487 و ص 532 ط  نب  دمحم  فیلأت  اضیا  قمنملا 

هباصالا ج 4 ص 87-88. شماه  رد  باعیتسالا  [ 286]

ج 1 ص 339. [ 287]

لصا زا  هک  صاخشا  يواتف  هب  دنراذگب و  رانک  هب  تسا  تلاسر  هبیط  هرجـش ي  زا  هک  ار  ع )  ) قداص ماما  ياوتف  هک  یتعامج  [ 288]
نبا هچناـنچ  دـنروآ  رامـش  هب  اهتعدـب  زا  ار  ع )  ) تیب لـها  هقف  هک  یهورگ  درک ؟ دـیاب  عـقوت  هچ  اـهنآ  زا  دـننک  لـمع  تسا  ....داژن 

هب دوش  عوجر  دشاب ؟ هتشاد  دیاب  راظتنا  هچ  اهنآ  زا  ناسنا  هدوشگ  نابز  نایذه  نیا  هب  شخیرات  روهشم  همدقم ي  رد  یبرغم  نودلخ 
فرـشا و فجن  رد  هک  هللا  هدیا  ردیح  دـسا  ياقآ  لضاف  همالع ي  فیلأت  هعبرالا ) بهذـملا  و  ع )  ) قداصلا مامالا   ) باتک تادـلجم 

.تسا هدش  عبط  توریب 

تاقیلعت هب  [ 289]
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.دوش عوجر  باتک  رخآ 

.همامعلا نم  رودلا  روکلا : ینارعش ج 1 ص 138 - نازیملا  هب  دوش  عوجر  [ 290]

ینانیغرم ج 1 ص 33. مالسالا  خیش  هیادهلا  هب  دوش  عوجر  [ 291]

هعبرالا ج 1 ص 189. بهاذملا  یلع  هقفلا  [ 292]

میجن ج 1 ص 319. نبال  قئارلا  رحبلا  [ 293]

.هللا لوسر  لاس 1386  قشمد  هیبرعلا ص 189 ط 2  همالا  لالحنا  رس  [ 294]

تـسا نایذـه  هچنآ  بناجا  زا  ناشنابابرا  کیرحت  هب  دـنناوت  یم  ردـق  ره  مه  اه  هضیرعلا  طوطخ  بحاـص  اـهناهبج و  لاـثما  [ 295]
کلـسم غیلبت  اب  اهناملـسم  نایم  نتخادـنا  فالتخا  تایغلبت و  يارب  اهیباهو  زا  هک  يراشرـس  ياهلوپ  دنـسیون و  یم  هعیـش  هراـبرد ي 

ناشروظنم هب  نارگرامعتـسا  دـنروآ و  یم  دوجو  هب  داوس  یب  مورحم  ياهممعم  زا  ....لاثما  وش و  یم  ریزارـس  ناریا  هب  يرگ  یباهو 
همالع ي فیلأت  هضیرعلا » هطوطخ  یف  بیطخلا  عم   » باتک هب  دوش  عوجر  هضیرعلا  طوطخ  در  رد  .یکتـشملا و  هللا  یلاـف  دنـسر  یم 

قیدـنز ناهبج  در  رد  تسا و  هدـش  رـشن  پاچ و  اررکم  هک  هئاقب  یلاعت  هللا  مادا  یناگیاپلگ  یفاص  ياقآ  دـجمالا  لجالا  خالا  لـیلج 
 . توریب عبط  هئاقب  ماد  هینغم  دمحا  خیش  همالع  فیطل  فیلأت  ناطیشلا » لیلس  ناهبجلا   » باتک هب  دوش  عوجر  يدوهی 

.10 تارجحلا - [ 296]

.18 دوه - [ 297]

هدجـسلا نع  لأس  و  تسا : نیا  فیرـش  عیقوت  تراـبع  نیع  فجن و  ج 2 ص 312 ط  هر )  ) یـسربط جاـجتحا  هب  دوش  عوجر  [ 298]
زا ترابع  هر )  ) يریمح لاوئـس  رد  ربق  نیط  زا  دارم  .لضفلا و  هیف  کلذ و  زوجی  باجاف : لـضف ؟ هیف  لـه  ربقلا و  نیط  نم  حول  یلع 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  تبرت  زا  هک  یحیبست  زا  لاوئـس  نیا  زا  لـبق  هچناـنچ  تسا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  كراـبم  ربق  كاـخ 
درم : هدومرف باوج  رد  تسه ؟ تلیضف  نآ  رد  ایآ  هک  هدرک  لاوئس  دننک  یم  تسرد 
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ار نتفگ  حـیبست  درم  هک  تسنآ  بترت  حـیبست  لضف  زا  دـشاب و  نآ  زا  لـضفا  هک  تسین  حـیبست  زا  يزیچ  دـنک و  یم  حـیبست  نآ  اـب 
.دوش یم  هتشون  نتفگ  حیبست  باوث  وا  هب  دنادرگ و  یم  تسد  رد  ار  تبرت  حیبست  دنک و  یم  شومارف 

هب دوش  عوجر  قیقد  روطب  ناسنا  یلخاد  یجراـخ و  ءاـضعا  تروص و  رـس و  دراوم  ریاـس  صیخـشت  ههبج و  نیبج و  هب  عجار  [ 299]
بتک رد  تقد  زا  دیامن : تقد  ریز  تالمج  هب  دیاب  زیزع  هدنناوخ ي  و  لاس 1353 ق .  رصم  يرصم ط  يرکف  یلع  ناسنالا )  ) باتک

دوش حسم  نینیبج  ههبج و  هب  دیاب  ممیت  رد  .نذالا و  نیعلا و  نیب  ام  غدصلا  .غدصلا و  قوفام  نیبجلا  تسا : نینچ  نیبج »  » ینعم تغل 
دوش یم  یلمع  یتقو  بیترت  نیا  دوش و  حسم  تسا  مشچ  شوگ و  نایم  يالاب  هک  غدص  يالاب  یناشیپ و  هب  اهتسد  فک  اب  دیاب  سپ 

اب تسا  مشچ  شوگ و  نایم  يالاب  ینعی  غدص  يالاب  زا  ترابع  هک  نیبج  هک  دومن  حسم  تشاد و  هاگن  زاب  دیاب  ار  ماهبا  تشگنا  هک 
ینعی غدـص  قوف  هب  ماهبا  تشگنا  هک  دوش  حـسم  تسار  فرط  نیبج  هب  تسار  تسد  ماهبا  تشگنا  اـب  دوش ، حـسم  مه  اـب  یناـشیپ 

هب پچ  تسد  ماهبا  تشگنا  اب  دیآ و  لمع  هب  حسم  نآ  رب  دریگب و  ار  نیبج  مامت  هک  دسرب  الوط  اضرع و  مشچ  شوگ و  نایم  يالاب 
فرط ود  هزادنا ي  یـسراف  هیلمع ي  ياه  هلاسر  بلغا  رد  تسا  بجعت  .دش و  هتفگ  هک  يوحن  هب  دوش  یم  حسم  پچ  فرط  نیبج 

.دنا هدادن  حیضوت  نشور  تسرد  نآ  رب  ار  تسد  فک  ندیشک  تیفیک  و  نینیبج »  » یناشیپ

ینغملا هب  دوش  عوجر  [ 300]
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همادق ج 1 ص 626. نبا 

.ق لاس 1381  رصم  مالا ج 1 ص 134 ط  باتک  اضیا  مالا ج 1 ص 116 و  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 301]

.لوبمالسا رصم و ص 159 ج 1 ط  يزار ج 1 ص 205 ط  ریبک  ریسفت  [ 302]

.هحفص نامه  ردصم  نامه  [ 303]

.لوبمالسا رصم و ص 158 ج 1 ط  يزار ص 204 ج 1 ط  ریبک  ریسفت  [ 304]

.لوبمالسا رصم و ص 161 ج 1 ط  ردصم ج 1 ص 207 ط  نامه  [ 305]

.لوبمالسا رصم و ص 161 ج 1 ط  ردصم ج 1 ص 207 ط  نامه  [ 306]

.تسا هدیسر  عبط  هب  هللا  لوسر  لاس 1353  هب  هحفص  رد 492  يریزو  عطق  هب  نکد  دابآردیح  رد  يزار  ماما  نیعبرا  باتک  [ 307]

.ه ( 1345  ) لاس رد  ار  نآ  و  قارعلا » مالعا   » مان هب  هدرک  فیلأت  یباتک  اه  یـسولآ  هلـسلس ي  تالاح  رد  يرثا  تجهب  دـمحم  [ 308]
دومحم دیس  شداتسا  لاح  حرش  باتک  نآ  رد  شرظن  هدمع  تسا و  دوجوم  نآ  زا  هخسن ي  ام  هناخباتک ي  رد  هدیناسر و  عبط  هب  ق 

دـنا و هدوب  نکاس  دادـغب  رد  یـسولآ  نادـناخ  تسا  یناعملا  حور  بحاـص  یـسولآ  ءاـنثلاوبا  دـیفح  هک  دـشاب  یم  یـسولآ  يرکش 
خیشلا حلـصملا  هیمیت و  نبا  مامالا  قفاو  نم  و  دیوگ ص 141 : هدربمان  يرثا  دنا  باهولادبع  نب  دـمحم  هیمیت و  نبا  دـئاقع  رادـفرط 

زا ترابع  شدـیفح  ......ینامالا  هیاـغ  بحاـص  هدـیفح  نینیعلا و  ءـالج  بحاـص  هنبا  یـسولالا و  رـسفملاک  باهولادـبع  نب  دـمحم 
ننست و رد  بصعت  تیاغ  رد  يرثا  تجهب  هدش و  پاچ  ررکم  هک  تسا  برالا  غولب  باتک  بحاص  تسا و  یسولآ  يرکش  دومحم 

شداقتنا زا  ترابع  هدرک  یئوگ  قح  شباتک  نآ  رد  هچنآ  یلب  تسا  هعیش  اب  توادع 
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هتفگ ص 141 و تافیلأت  بحاص  یناهبن  هرابرد ي  هچنآ  هب  دوش  عوجر  دراد  خلت  ملق  رایـسب  یلو  تساهینـس  هفوصتم ي  تالاح  زا 
نآ يرمع  یقابلادبع  روهشم  رعاش  هچنانچ  دنناسر  یم  ع )  ) داوج ماما  نب  عقربم  یـسوم  هب  ار  اه  یـسولآ  بسن  هک  تسنآ  زا  بجعت 

لعج هدومن و  تسرد  ینالیگ  رداقلادبع  خیش  هب  هک  یبسن  دننام  تسا  ملاع  ادخ  بسن  هلسلس ي  نآ  تحـص  زا  هدروآ و  مظن  هب  ار 
هدرک لعج  اعطق  هدـیناسر و  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  هب  ننـست  لها  زا  اهیـضعب  هک  یبسن  هتـشر ي  دـننام  زین  دـنا و  هدرک 

.تسا

یـسولالا دیـسلا  نبا  نامعن  دیـسلا  يا  هنا  هقثلا  انثدـح  دـیوگ : نآرقلا  ناقرف  شباتک  رد  یعفاش  یمازع  یعاضق  همالـس  خیـش  [ 309]
.توریب هیمیت ص 119 ط  نبا  ءاوها  قفاوی  امم  ائیش  هدلاو  ریسفت  یف  داز  ریسفتلا  بحاص 

.رصم يزار ص 206 ج 1 ط  ریبک  ریسفت  [ 310]

يوما مالسا  هتساوخ  یم  هک  تسا  نشور  هیواعم  ياهراک  نیا  زا  .رـصم  يزار ج 1 ص 198 و ص 204 ط  ماما  ریبک  ریسفت  [ 311]
.دربب نیب  زا  ار  یقیقح  مالسا  دیامن و  تسرد 

.توریب یسولآ ج 1 ص 46 ط  ریسفت  [ 312]

ار اهنآ  دندوب  فاوط  لوغـشم  هک  یـصاخشا  هبعک و  هدرک  یم  هاگن  مارحلادجـسم  فرط  هب  ناسنا  هک  افـص  زا  اهنامز  نآ  رد  [ 313]
.دید یم 

تـساهنوراه لاثما  هویـش ي  هک  يراکایر  ریوزتو و  هلیح  يور  زا  اـی  هدوب  هبنت  يور  زا  هک  تسین  مولعم  نوراـه  ندرک  هیرگ  [ 314]
یلصفالب تفالخ  درک و  یم  عمج  ار  ءاملع  فرط  نیا  زا  نوراه  .تسا  یمود  لامتحا  دهاش  هدرک  لقن  يوغب  هک  هصق  رخآ  هچنانچ 

دوخ ریزو  رگید  فرط  زا  دومن و  یم  تباث  اهنآ  هب  ص )  ) هللا لوسر  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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يو هب  یناهنپ  روط  هب  اهینـس  قیرط  هب  ای  دریگ  یم  ءوضو  هعیـش  قیرط  هب  دمهفب  هک  نتفرگ  ءوضو  هرابرد ي  ار  هر )  ) نیطقی نب  یلع 
دوب هداد  عـالطا  ـالبق  نیطقی  نب  یلع  هب  زین  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـیامن و  شلوزعم  اـی  دربب  نیب  زا  تسا  هعیـش  رگا  هک  دـنک  یم  هاـگن 

ترضح اب  شراتفر  تسا و  روطـسم  رگید  بتک  و  هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  رد  روکذم و  هربتعم  بتک  رد  روهـشم و  هصق  نآ  هچنانچ 
راـگزور هنعارف ي  هیور ي  .تسین و  يرگید  زیچ  تثاـبخ  تنطیـش و  زا  ریغ  هـیور  نـیا  تـسا  فورعم  ع )  ) رفعج نـب  یـسوم  ماـما 

.تسا نیمه  هشیمه 

.رصم ءزج 4 ص 692 ط  هیکملا  تاحوتفلا  [ 315]

نم طمن  یلع  ءامدلل  اکافس  ارابج  دیـشرلا  نوراه  ناک  یمالـسالا : ملاعلا  رـضاح  یلع  هقیلعت  یف  نالـسرا  بیکـش  ریمالا  لاق  [ 316]
لیمجلا بتعلا  باتک : هب  دوش  عوجر  .یلع  دالوا  یلا  لیمی  هنا  همهتل  یعفاشلا  مامالاب  شطبی  داـک  دـق  .نیدبتـسملا و  قرـشلا  كولم 

لاـس يزنودـنا )  ) رد هیمالـسا  ثوحب  تئیه  تاروـشنم  زا  توریب  شماه ص 20 ط  لیقع  نب  دـمحم  دیـس  لیلج  همـالع ي  فیلأـت 
.ق ( 1391)

هک هدومرف  میلعت  شباحـصا  هب  سلجم  کی  رد  ار  اهنآ  ع )  ) نینمؤملاریما هک  هئامعبرا  ثیدح  رد  هر )  ) قودـص خیـش  لاصخ  [ 317]
.نارهت ج 2 ط  ( 610 : ) هحفص ي هب  دوش  عوجر  دنک  یم  حالصا  ار  ناناملسم  ترخآ  ایند و 

.84 هبوتلا : [ 318]

.قشمد نیلالج ص 263 ط  [ 319]

.رصم ص 256 ط 8  [ 320]

.رصم ص 287 ج 2 ط  [ 321]

.53 بازحالا - [ 322]

.145 ءاسنلا - [ 323]

.21 بازحالا - [ 324]

.56 بازحالا - [ 325]

.4 حارشنالا - [ 326]

.72 رجحلا - [ 327]

بحاص ه  ( 817  ) یفوتم يدابآزوریف  نیدلادجم  فیلأت  رشبلا ) ریخ  یلع  هالصلا  یف  رـشبلا  تالـصلا و   ) باتک هب  دوش  عوجر  [ 328]
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یسوماق ص 114 ط
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هک توریب  نیدـلا ج 5 ص 52 ط  مولع  ءایحا  رارـسا  حرـشب  نیقتملا  هداسلا  فاـحتا  هب  دوش  عوجر  هللا و  لوسر  لاس 1385  قشمد 
.تسا هدرک  حرش  دلجم  هد  رد  ار  یلازغ  مولعلا  ءایحا  يدیبز  یضترم  همالع 

.زیربت جخ 1 ص 132 ط  يرئازج  دیس  هینامعن ي  راونا  [ 329]

زاب ءاضتقا  مدـع  هب  لوق  رب  انب  اـی  صاـخ و  دـض  زا  یهن  یئـشب  رما  ءاـضتقا  هب  لوق  رب  اـنب  هاوخ  تسنآ  قیقحت  دـنامن : هتفگاـن  [ 330]
لئاسم زا  بترت  هلأسم ي  .دشاب و  حیحص  زامن  تاولـص  كرت  اب  هروکذم  هلأسم ي  رد  یبترت  رما  تحـص  هب  لوق  رب  انب  تسا  نکمم 

یمن حیحص  ار  نآ  هر )  ) يراصنا خیـش  دننام  هیافک  بحاص  تسا  قیقحت  لها  ءاملع و  راظنا  حرطم  هقف و  لوصا  رد  یملع  همهم ي 
هدومرف تباث  شیوخ  رظن  بسح  رب  ار  نآ  تحـص  هدـیچ و  یملع  هددـعتم ي  تامدـقم  هر )  ) ینیئاـن ققحم  دـیتاسالا  داتـسا  دـناد و 

تسین و حیحـص  یبترت  رما  هک  تسنآ  قح  یلو  دـنناد  یم  حیحـص  ار  بترت  هر )  ) ینیئان ققحم  هب  اعبت  ام  ماظع  دـیتاسا  رثکا  هچنانچ 
هلأسم نیا  رد  هدـنراگن  دـشاب و  یئزج  رایـسب  تقو  رد  هچرگ  دوش  یمن  هتـشادرب  ینآ  چـیه  مهم  هب  رما  مهأب و  رما  ناـیم  زا  هدراـطم 

یمن حیحـص  ار  بترت  ام  دـیتاسأ  نایم  رد  هرـس  سدـق  يرمک  هوکلا  هجحلا  ققحملا  مامالا  اندیـس  هدرک و  فیلأت  هلقتـسم  هلاـسر ي 
همالع ي نآ  یملع  ماقم  زا  فشک  هداد و  بیترت  هر )  ) ینیئان ققحم  هک  یتامدـقم  تسا و  راوگرزب  نآ  اـب  هلأـسم  رد  قح  تسناد و 
رد لیـصفت  هب  جایتحا  یملع  هلأـسم ي  نآ  رد  ثحب  دـشابن و  ماـمت  قیقد  یـسرروغ  تقد و  زا  سپ  دـیاش  دـنک  یم  راوگرزب  ققحم 

بلطم رد  طسب  حرش و  نآ و  فارطا 
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.تسا هدش  نایب  هروکذم  هلاسر ي  رد  دراد و 

.215  - روثنملا ج 5 ص 220 ردلا  ریسفت  هب  دوش  عوجر  [ 331]

.هللا لوسر  لاس 1312  رصم  ص 139 ط  هقرحم - قعاوص  [ 332]

.مق نیلقثلا ج 4 ص 300 ط  رون  [ 333]

مارملا ص 314. هیاغ  [ 334]

هرس ج 6 ص 383 ط 2 سدق  میکح  یئابطابط  هللااهیآ  داتسالا  اندیس  فیلأت  یقثولا  هورعلا  کسمتـسم  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 335]
.تسا دمحم ) لآ  یلع  و   ) قعاوص دوخ  رد  یلو  ینارعشلل ج 1 ص 194  همغلا  فشک  هقرحملا ص 87 و  قعاوصلا  فجن و 

.فجن مالکلا ج 10 ص 262 ط  رهاوج  [ 336]

هرابرد هاتوک  یثحب   » باتک رب  هک  همدـقم ي  هب  دوش  عوجر  هفیرـش  هیآ ي  دافم  ریـسفت و  رد  قیقحت  ریهطت و  هیآ ي  هب  عجار  [ 337]
: لاس هب  زیربت  عبط  ما  هداد  شراگن  نازیملا » ریـسفت   » بحاص هلظ  ماد  یئابطابط  ياقآ  ربکا  همالع ي  داتـسا  فیلأت  ع »)  ) ماـما ملع  ي 

.ق .ه  ( 1396)

.قشمد ط  - 80 رشبلا ص -: تالصلا و  [ 338]

.46 رفاغ - [ 339]

.13 ءابس - [ 340]

هقرهم مراوص  مان  هبیباتک  زین  هرس  سدق  دیهـش  هللارون  یـضاق  دنا و  هتـشون  هعیـش  ياملع  زا  دایز  ياهدر  رجح  نبا  قعاوص  هب  [ 341]
هدرک رارقا  یبلاطم  هب  قعاوص  رد  رجح  نبا  هک  دـنامن  هتفگان  یلو  هدرک  در  ار  رجح  نبا  هجو  نسح  اب  هدـش و  عبط  هدومرف و  فیلأت 
هچنآ تسام و  ياعدم  رب  دهاش  رتهب  هدومن  لآ )  ) رب تاولص  رب  هیآ  تلالد  هب  عجار  هک  یفارتعا  هچنانچ  هدش  مامت  هعیـش  عفن  رب  هک 

يردقب ع )  ) راهطا تیب  لها  لئاضف  زا  تسام و  داقتعا  قفاوم  دنتـسین  لآ )  ) لخاد هیرذ  جاوزا و  هک  هدرک  فارتعا  شمالک  رخآ  رد 
.تسا هدش  عبط  يروآ و  عمج  القتسم  یباتک  هک  هدرک  لقن 

هیآ ي لیذ  رد  قعاوص ص 87  [ 342]
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....یبنلا یلع  نولصی  هتکئالم  هللا و  نا  هفیرش :

هداد و روتـسد  ص )  ) ربـمغیپ دراد و  زین  ار  لآ )  ) رب تاولـص  رب  تلـالد  هیآ  هک  دـنک  یم  رارقا  هک  نیا  نیع  رد  تسا  بـجعت  [ 343]
اذل دننک و  یم  فذح  هدرک و  كرت  ار  لآ )  ) زاب نتـشون  تاولـص  رد  لاح  نیا  اب  دوش  هتفگ  تاولـص  زین  لآ )  ) رب هک  هدومرف  میلعت 
دوش یم  هدافتسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هچنآ  بلغا  رد  تنس  لها  هک  هدرک  تابثا  نآ  رد  هدومرف و  فیلأت  یباتک  هر )  ) همالع هللااهیآ 

.باتک رخآ  تاقیلعت  هب  دوش  عوجر  دنا  هدرک  تفلاخم 

.هللا لوسر  لاس 1302  رصم  ج 13 ص 39 ط  [ 344]

هنیرق نودـب  هجوز  ینعم  هب  لها  الا  تسا و  مالک  رد  هنیرق  تهج  هب  ندرک  هجوز  ینعم  هب  ار  لها  هک  تسنیا : شدارم  ارهاـظ  [ 345]
.دوش یمن  لامعتسا  مالک  رد 

.ادیص نایبلا ج 1 ص 104 ط  عمجم  .دجنملا و  و  هغللا ج 1 ص 161 . سیباقم  هب  دوش  عوجر  [ 346]

.105 هبوتلا - [ 347]

دنا و هتفگ  اهنایذه  هدش و  ضراع  لد  درد  ار  بصاون  زا  یضعب  هچ  رگ  تسا  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  رتاوتم  حیحـص  ثیدح  [ 348]
لـضاف فیلأت  یلع » ملعلا  هنیدم  باب  ثیدح  هحـصب  یلعلا  کلملا  حتف   » سیفن باتک  هب  دوش  عوجر  فیرـش  ثیدـح  صوصخ  رد 

.ق لاس 1354 ه  رصم  هرهاق ط  لیزن  یبرغملا  قیدصلا  نب  دمحم  نب  دمحا  ثدحم  همالع ي 

هرهاق رد  هیمالـسالا  بهاذـملا  نیب  بیرقتلاراد  زا  هک  مالـسالا ) هلاسر   ) هلجم ي رد  لبق  لاس  دـنچ  رد  ار  بلطم  نیا  هچنانچ  [ 349]
تسین زئاج  تیم  دیلقت  مالسا  رد  میرادن و  یلیلد  تیم  دیلقت  هب  هک  ما  هتخاس  حضاو  هداد و  شراگن  هلاقم ي  نمض  دوش  یم  رـشتنم 

ددع 4- مالسالا  هلاسر  هب  دوش  عوجر 
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لیلد و یب  مالک  تسا  زئاج  ءادتبا  تیم  دیلقت  هک  دنک  ءاعدا  یسک  رگا  مه  هعیـش  زا  هچنانچ  .ه ق  ( 1369 : ) هنس مود  لاس  ص 428 
هب ءادتبا  ار  دوخ  ياهناوج  دنا  هدش  ادیپ  لاهج  زا  یضعب  هچنانچ  تسا  لطاب  اعامجا  ءادتبا  تیم  رب  دیلقت  تسا و  كردم  یب  ياعدا 
هب ار  مدرم  ندش و  یناسفن  ءارآ  ءاوها و  عبات  نید  رد  تلاهج و  ینادان و  زا  یشان  دننک  دیلقت  هک  دننک  یم  راداو  تاوما  زا  رفن  کی 

نانبل ادیـص - زا  هرداص  نافرعلا »  » هلجم ي رد  زین  یلـصفم  هلاـقم ي  نمـض  رد  ار  روکذـم  بلطم  هچناـنچ  .تسا  نتخادـنا  تلـالض 
: لاس مود  عبط  رد  يوأملا » هنج   » رب هفاضم  تاقیلعت  رد  هلاقم  ناـمه  ما و  هدرک  قیقحت  1369 ه ق  لاس : دلجم 37 ج 10 ص 1146 

الیـصفت هدش  فیلأت  دیلقت » داهتجا و   » هلأسم ي رد  هک  هلقتـسم  هلاسر ي  رد  تسا و  هدش  رـشتنم   462 یلا - زا ص 443 - 1397 ق 
.تسا هدشن  پاچ  زونه  هدیدرگ و  قیقحت 

( هر  ) خیـش .یئبمب و  ص 116 ط  ءزج 2  یـسودقلا  هرـس ) سدق   ) یـسوط هفئاطلا  خیـش  لوصالا  هدـع  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 350]
.تسا طقاس  الصا  ام  بهذم  یساسا  لوصا  هب  انب  هلأسم  نیا  هک  هدومرف :

.فرشا فجن  راونالا ج 1 ص 434 ط  حیباصم  هب  دوش  عوجر  [ 351]

و زیربت - - 1 297 ط -  - هدـنراگن ص 299 تاـقیلعت  هب  نآ  رد  دوش  عوجر  زین  .زیربت و  يوأـملا 297 ط  هنج  هب  دوش  عوجر  [ 352]
.زیربت  2 ط - - 241  - ص 245

.زیربت - 1 يوأملا ص 297 ط - هنج  هب  دوش  عوجر  [ 353]

یلماع يوسوم  نیدـلا  فرـش  اندیـس  هللااهیآ  ماما  فیلأت  ع )  ) ءارهزلا لیـضفت  یف  ءارغلا  هملکلا   ) سیفن باـتک  هب  دوش  عوجر  [ 354]
هرس ص 215 ط سدق 
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کلـسم جراوخ  یبصان  همرکع ي  زا  ار  روبزم  عوضوم  هدش و  عبط  مه  اب  راوگرزب  نآ  همهملا ي  لوصف  اب  هک  لاس 1373 ق  فجن 
.تسا هدش  لقن  شقعاوص  رد  رجح  نبا  يدحاو و  لوزنلا  بابسا  زا  هچنانچ  دنا  هدرک  لقن  یتعامج 

.دوش هعجارم  لآ )  ) ریسفت هب  [ 355]

.32 رطاف : [ 356]

بتک زا  يرایـسب  رد  تسا و  هر )  ) دـیفم خیـش  خـیاشم  زا  هتفای و  تاـفو  ه ق  ( 365  ) لاس هب  يدادغب  ریغـص  یـشان  نسحلاوبا  [ 357]
.تسا رامشب  طالغا  زا  نآ  دنا و  هداد  روهشم  صاع  نب  ورمع  هب  هدش  رکذ  شلوا  هک  ار  هدیصق  تبسن  تایبدا 

عبط قیفوت  هک  میامن  یم  تلئسم  دنوادخ  زا  یگنـس و  عبط  هفیحـص ي  حرـش  نیکلاسلا  ضایر  زا  ( 27  ) هـضور ي رخاوأ  رد  [ 358]
تیانع تسا  هعیـش  ءاملع  رخافم  زا  هک  لیلج  همالع ي  نآ  عیبرلا  راونا  پاچ  دـننام  حالـص  ریخ و  لهاب  ار  سیفن  رایـسب  باـتک  نآ 

رد هر )  ) ءاطغلا فشاک  داتـسالا  انخیـش  هناخباتک ي  رد  تسا و  گرزب  همالع ي  نآ  راثآ  سئافن  زا  هک  هغللا  زارط  باـتک  دـیامرف و 
هب دلجم و  دنچ  رد  رابخا و  حرش  تایآ و  ریسفت  تغل و  رد  باتک  نآ  دراذگ و  تاعوبطم  ملاع  هب  مدق  تسا  دوجوم  فرـشا  فجن 

شفیناصت زا  همالع  دیـس  نآ  یملع  خـماش  ماقم  ما و  هدـش  لئان  نآ  هعلاطم ي  هب  تسا و  هدـش  فیلأت  .راثالا  .تاـیالا  .هغللا  ناونع :
.تسا نایامن 

.زیربت هینامعن ج 1 ص 133 ط  راونأ  [ 359]

اقآ یـشاوح  رد  ار  تارابع  هیـشاح و  نیا  یلو  زیربت  یلـصا  عبط  هر )  ) مظاـک ـالم  طـخ  هب  هعمل  حرـش  شماـه  هب  دوش  عوجر  [ 360]
.متفاین هدش  پاچ  نارهط  رد  .ه ق  ( 1272  ) لاس رد  یگنس  عبط  گرزب  عطق  هب  القتسم  هک  هر )  ) يراسناوخ لامج 

ینعی [ 361]
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.هماع دزن  رد  روهشم 

.زیربت تقیقح  تاراشتنا  زا  نارهت  57 ط   - ج 1 ص 64 [ 362]

دیدج ج 25 ص 236. عبط  [ 363]

راونالاراحب ج 25 ص 216.  33 رابخالا : یناعم  ، 145 قودص : یلاما  [ 364]

.33 رابخالا : یناعم  [ 365]

.56 بازحالا : [ 366]

هب هک  هدوب  اهنآ  ياهرمالا  یلوا  زا  اهینس و  قح  رب  يافلخ  زا  یکی  هک  یسابع  نومأم  روطچ  دیامرف  هظحالم  زیزع  هدنناوخ ي  [ 367]
تاولص رد  ار  دمحم ) لآ   ) هک هدوب  نآ  ص )  ) هللا لوسر  روتـسد  هک  هدرک  ضارتعا  تساهنآ  يافلخ  رگید  زا  لضاف  ملاع و  بتارم 

یمن دنا و  هدرکن  لمع  ص )  ) ربمغیپ رما  هب  مه  لاح  ات  تنـس  لها  یلو  تسا  مئاق  نآ  رب  تما  عامجا  دیوگ : دنیامن و  همیمـض  دـیاب 
.دننک

.1  - 4 سی : [ 368]

دیدج ص 229. راحب ج 25 ط  [ 369]

.45 نمؤملا : [ 370]

ج 1 ص 54. هخسن )  ) هتیرذ الا  راحبلا : هنیفس  رد  33 و  رابخالا : یناعم  [ 371]

مقر 21. یفاک ج 2 ص 495  زا  لقن  نارهت  ءاضیبلا ج 2 ص 314 ط  هجحم  [ 372]

ج 1 ص 54. [ 373]

رد نوچ  دـیدرگن  یـسراف  هب  همجرت  دـش و  لقن  یلاما  یبرع  تارابع  نیع  .ه ق  ( 1373  ) لاس رصم  یلاـما ج 1 ص 275 ط  [ 374]
ینعی دوش  یمن  هدـیجنگ  اهنآ  یـسراف  ظافلا  بلاق  رد  دور و  یم  نیب  زا  یبرع  تاراـبع  نیریـش  قئاـقد  توـالح و  تاـکن و  همجرت 

نیع هک  اج  ره  رد  ددرگ و  هدـیناجنگ  ات  درادـن  ار  یبرع  نابز  تعـسو  نآ  هدوب و  رـصاق  تاـکن  نآ  یماـمت  ناـیب  زا  یـسراف  ظاـفلا 
.تفای شراگن  هک  تسا  تهج  نیا  هب  رظن  ما  هدرک  لقن  ار  یبرع  تارابع 

مالک نیا  زا  .دنک  رانک  تنطلس  تخت  زا  ار  سابع  ینب  تسا  رداق  ینعی  تسا  دیدشت  نودب  ردقی ) : ) خسن ضعب  رد  [ 375]
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دادبتسا دیشرلا و  نوراه  هنارباج ي  هاگتسد  اب  ع )  ) ماما هک  دنتـسناد  یم  مه  سابع  ینب  زا  ریغ  رگید  مدرم  یتح  هک  دوش  یم  مولعم 
رب یکولم  تنطلـس  هنابـصاغ و  تفالخ  تخت  زا  ار  وا  دـشاب  هتـشاد  تردـق  رگا  رهاظ  بسح  رب  تسا و  فلاخم  يو  يروتاـتکید  و 

ضحم دادبتـسا  ددرگ و  امرف  مکح  ینعم  مامت  هب  یمالـسا  یعامتجا  تلادع  دوش و  رارق  رب  دوخ  ياج  رد  قح  ات  درک  دـهاوخ  رانک 
دوبن یمالـسا  تفالخ  هیور ي  شتنطلـس  تموکح و  رد  نوراه  هیور ي  نوچ  دورب  نایم  زا  هدش  طلـسم  تفالخ  مان  هب  هک  رفن  کی 

تشذگ ص 438. نالسرا  بیکش  مالک  هچنانچ  دوب  هربابج  شور  هکلب 

تبث و خیرات  تاحفص  رد  هدومرف و  تیاور  ادنسم  مالسا  ءاملع  دیـس  ار  هصق  نآ  هتفای و  ققحت  زیزعلادبع  ینیب  شیپ  هچنانچ  [ 376]
.تسا هدنام  راگدای  هب  راگزور  هحفص ي  رد 

.تسا دوجوم  یلاما  زا  يدایز  ياه  هخسن  رد  سوق  ود  نایم  [ 377]

دمحا نب  رفعج  دمحموبا  تافیلأت  زا  باتک  شش  هک  نارهت  46 ط   - تسام و ص 47 هناخباتک ي  رد  دوجوم  یطخ  هخسن ي  [ 378]
باتک تافیلأت  نآ  زا  یکی  تسا و  هدش  عبط  لاس 1371 ه ق  هب  دلجم  کی  رد  لوصا  زا  رگید  خسن  اب  هر )  ) ير لیزن  یمق  یلع  نب 

زا زواجتم  يدایز  قرط  اب  باتک  نآ  رد  تسا و  هر )  ) یمق رفعج  دـمحموبا  فیناصت  زا  تسا  رـشبلا ) ریخ  ع )  ) یلع یف  رثـالا  رداون  )
هللا لوسر  هک  هدرک  تیاور  هرس ) سدق   ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  زا  هللا  همحر  یفوع  هیطع ي  زا  هریغ  و  هر )  ) شمعا زا  قیرط  لهچ 

دقف یبا  نم  رشبلا  ریخ  یلع  شقرط : ضعب  رد  قفانم و  وا  رفاک  الا  هیف  کشی  و ال  رشبلا - ریخ  یلع  دومرف : (ص )
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هیطع ي هک  تسین  کش  ياج  و  رفک ص 38 - دقف  اذه  ریغ  لاق  نم  ص )  ) هللا لوسر  دعب  رشبلا  ریخ  یلع  یضعب : رد  رفک ص 36 و 
ار هیطع  تنـس  لها  ندرمـش  فیعـض  زا  تشذگ و   179  - رد ص 181 وا  لاـح  حرـش  هب  عجار  تسا و  یعیـش  هیقف  ثدـحم  یفوـع 

دعـس نب  هبطع  دـیوگ : ینغملا )  ) باتک رد  یبهذ  نیدـلا  سمـش  ظـفاح  هچناـنچ  تسا  ناـنئمطا  داـمتعا و  دروم  هک  دوش  یم  مولعم 
هیطع فعـض  رب  ناش  عاـمجا  هک  تسا  حـضاو  .هیروس  بلح - ج 2 ط  هفعـض ص 436  یلع  عمجم  روهـشم  یعبات  یفوکلا  یفوعلا 

ءاملع و فیعـضت  اهینـس  هیور ي  هچنانچ  دشاب  یم  تسا  هعیـش  نیثدـحم  زا  وا  هک  نیا  رظن  هطقن  زا  يو و  عیـشت  تهج  زا  هللا  همحر 
.تسا هعیش  نیثدحم 

.رصم 14 ط   - 18  - دصاقملا ص 19 حیضوت  هب  دوش  عوجر  [ 379]

.ناتسلگنا ینازاغ ص 199 ط  كرابم  خیرات  [ 380]

هیالا هجحلا  همالعلا  انقیدـص  روضح  رد  شیپ  لاس  راهچ  رد  تسا  عقاو  ناـجنز  يرتمویلک  دـنچ  رد  ـالعف  هک  هیناطلـس  دـبنگ  [ 381]
فرط زا  هنافـسأتم  تسا  هوکـشاب  رایـسب  راثآ  زا  دش  هدـهاشم  کیدزن  زا  هئاقب  هللا  مادا  هعمج  ماما  ینیـسح  نیدـلازع  اقآ  جاح  ياقآ 

دریگ و رارق  هجوت  دروم  یخیرات  یلاـع  تراـمع  نآ  هتـشاذگن  اـج  یب  يزرو  بصعت  تسین  ماـمتها  دروم  یـسانش  ناتـساب  هرادا ي 
دـش یمن  هدـید  ینارمع  تفرـشیپ  ینادابآ و  راثآ  ادـبأ  تشادـن و  یـشک  هلول  بآ  قرب و  هدربمان  خـیرات  ات  هیناطلـس  هبـصق ي  دوخ 

- ادیص هعبطنم ي  نافرعلا »  » هلجم ي بحاص  لوق  هب  تسین و  یهجوت  يدابآ  نارمع و  تهج  زا  « زیربت  » ام زیزع  ناتسرهش  هب  هچنانچ 
عوضوم نیا  هب  هلجم  نآ  ءازجا  زا  یکی  رد  هچنانچ  درادن  يرادرهش  هرادا ي  زیربت  ایوگ  دوب : هدمآ  زیربت  هب  لبق  لاس  دنچ  هک  نانبل 
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.دنامب تسا  دایز  فرح  اجنیا  رد  تسا  هدرک  هراشا 

سدق ینیسح  دامادریم  ءاهقفلا ، دنس  و  ءامکحلا ، دیس  طبس  یناهفصا  ینیسح  فرشا  دمحم  دیس  دنـس  دیـس  تاداسلا  لئاضف  [ 382]
.ق ( 1314  ) لاس نارهت  357 ط   - هرس ص 358

.33 بازحالا - [ 383]

ص 365. هر )  ) داماد دیس  طبس  تاداسلا  لئاضف  هب  دوش  عوجر  [ 384]

.4 حارشنالا - [ 385]

رـشن عبط و  قیفوت  دنوادخ  زا  ما و  هداد  شراگن  لیـصفت  روط  هب  باهولادبع ) نادناخ   ) باتک رد  ار  راوگرزب  نآ  لاح  حرـش  [ 386]
.میامن یم  تلئسم  ار  باتک  نآ 

هلاسر نآ  رخآ  هب  هحفـص  ود  ابیرقت  یبرع  لصا  ءاعدـلا  لئاسم  46 و   - زا ص 53 .ءاعدـلا  لـئاسم  همجرت ي : هب  دوش  عوجر  [ 387]
.هدنام

هجوتم تساعد  ینعم  هب  هالص  هک  هدرک  لقن  روهشم  زا  هک  نآ  زا  دعب  هرس  سدق  مالکلا  رهاوج  بحاص  ماظعلا  ءاهقفلا  خیش  [ 388]
زا ار  روهـشم  لوق  و  فـجن ) ص 7 ط  رهاوـج ج 7   ) هدوـمرف لـقن  ار  نآ  ینغم  رد  ماـشه  نبا  زا  تسا و  فـطع  ینعم  هب  هـک  هدـش 

فجن لیزن  هللا  همحر  ینارهط  يداه  خیش  اقآ  ریهش  ققحم  هالـص  باتک  هب  قیمع  وحن  هب  قیقحت  يارب  و  تسا ، هتـسناد  دیعب  یتاهج 
رفاسم هالص  رخآ  ات  هالص  لوا  زا  يریزو  عطق  هب  موحرم  نآ  هالص  باتک  .دوش و  هعجارم  دیاب  يرمق  ( 1321  ) لاس هب  یفوتم  فرشا 
یگنـس عبط  هیوضترم  هعبطم ي  رد  .ه ق  ( 1342  ) لاس هب  یلاعت  هللا  هدیا  یناجنز  دـمحا  ازریم  اقآ  طخ  هب  فجن  رد  هحفـص  رد 179 

زا لبق  هک  ار  ص )  ) یبنلا وهـس  هلأسم ي  هچنانچ  دنا  هدرک  طاقـسا  باتک  ياهاج  ضعب  زا  نآ  عبط  رد  هک  نیا  بئارغ  زا  هدیدرگ و 
تسا ص للخ  ماکحا  رد  مالک  رخآ  رد  رفاسم  ماکحا  هب  عورش 
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مالکلا یقب  تانایبلا  هذه  دعب  و  دیوگ : هک  .هل  رکشلا  هیلا و  اناده  ام  یلع  يذلا  هللادمحلا  و  وا : لوق  زا  دعب  هدش  طاقسا  رطس 6   148
رد الصفم  قرو  دنچ  دعب  .خلا و  ....همـصعلا  نا  هیف  قحلا  قیقحت  هتالـص و  یف  ص )  ) یبنلا وهـس  یف  ع )  ) همئالا نع  درو  ام  نایب  یف 

ضعب دـننام  هتـشادرب  مدـق  هر )  ) دـیفم مظعا  خیـش  رب  ضارتـعا  رد  شیوخ  ناـمگ  هب  هدیـشوک و  هر )  ) قودـص خیـش  لوـق  تیوـقت 
عبط رد  هدـنار و  نخـس  بهذـم  ترورـض  عامجا و  فالخرب  هک  نیا  زا  ریغ  هدرواـین  يا  هفرط  زیچ  یلو  هدـیچ  یتاـملک  نیرـصاعم 

رد ص 179 رفاسم  هالـص  رد  مالک  رخآ  رد  هدروآ  ار  نآ  خلا ) ....مالکلا  یقب  تانایبلا  هذه  دعب  و  : ) دـش لقن  هک  ار  یتارابع  باتک 
ضعب باتک  زا  زین  دـنا و  هدومنن  لقن  هدرک  نایب  ص )  ) یبنلا وهـس  رد  هچنآ  دـنا و  هدرک  متخ  ار  باـتک  اـج  ناـمه  رد  هدرک و  رکذ 

هخسن ي دنا و  هدرک  طاقسا  فذح و  يرادقم  هداد  شراگن  داقتنا  ماقم  رد  هر )  ) یناشاک ضیف  همالع ي  لاثما  قح  رد  هک  تاعینشت 
یپاچ اب  هلباقم  رد  تسا و  حیحـص  لماک و  هخـسن ي  هک  تسا  دوجوم  ام  هناخباتک ي  رد  موحرم  نآ  هالـص  باتک  زا  یطخ  لـماک 

هب هدومرف و  ءاـفتکا  هدربماـن  لاـس  رد  باـتک  نآ  ندـش  عبط  هب  هعیرذـلا )  ) رد هر )  ) داتـسا خیـش  .دوـش و  یم  موـلعم  طاقـسا  دراوـم 
.نارهت هعیرذلا ج 15 ص 61 ط  تسا - هوبنلا  عئادو  تادلجم  زا  نآ  هک  هدومرف : هدرکن و  هراشا  تایصوصخ 

.مود ءاعد  حرش  لیذ  رد  نیکلاسلا  ضایر  [ 389]

نیدلا ج 5 ص 48. مولع  ءایحا  رارسا  حرشب  نیقتملا  هداسلا  فاحتا  [ 390]

ص 179. هر )  ) یسلجم نیعبرا  [ 391]

راونالا حیباصم  [ 392]
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.دادغب ج 1 ص 419 ط 

: هدومرف هک  هر )  ) ربش دیس  شیامرف  اما  .یتعافش  لنی  مل  یلعب  یلآ  نیب  ینیب و  لصف  نم  دشاب : هدومرف  ص )  ) هللا لوسر  ینعی  [ 393]
یلعب هلآ  و  ص )  ) دـمحم نیبام  مه  رابکی  یتح  هفیحـص  یمامت  رد  هک  یتروص  رد  ....هیداجـسلا  هفیحـصلا  یف  امیـس  ....اهب  لصفلا 
رطـس کی  زا  رتشیب  دودح  رد  مه  نآ  هدش  دراو  دمحم  لآ  یلع  هعمج  نابرق و  زور  ياعد  رد  اج  کی  رد  طقف  تسا  هدـشن  هلـصاف 

یف امیس  هدومرف : هک  هیداجس  هفیحـص ي  هب  تبـسن  هر )  ) ربش مظعا  دیـس  ءاعدا  سپ  تسا  هدش  هدروآ  یلع  ظفل  اذل  دراد و  هلـصاف 
یلاعت و هللا  هملس  مراد  رکـشت  لامک  ناش  فاطلا  زا  دش  مرکذتم  بلطم  نیا  هب  ناتـسود  ءالـضف  زا  هچنانچ  تسا  هجو  یب  هفیحـصلا 

.هاقبا

هبترم زا  ار  وا  دنک و  ادج  نم  لآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سک  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـشاب و  تالغ  رب  در  ثیدـح  ینعی  [ 394]
.تسا دیعب  هیجوت  نآ  دسر و  یمن  نم  تعافش  هب  وا  دننک  یم  تالغ  هچنانچ  دناسرب  تیهولا  هبترم ي  هب  هدرک و  جراخ  تفالخ  ي 

.قشمد رشبلا ص 79 ط  هالصلا و  [ 395]

قرـشم اب  هک   250  - هب ص 251 دوـش  عوـجر  تـسا  هدـش  ضرعتم  زین  نیتـملا  لـبح  رد  و  رـصم ، حـالفلا ص 29 ط  حاـتفم  [ 396]
رایـسب شا  هخـسن  هدش و  سیفن  یگنـس  عبط  نارهت  رد  يرمق  يرجه   1321 لاس : رد  هر )  ) خیـش زا  هددعتم  ياه  هلاسر  نیـسمشلا و 

.تسا هدیدرگ  بایان 

.زیربت هینامعن ج 1 ص 134 ط  راونا  [ 397]

.دادغب حیباصم ج 1 ص 415 ط  [ 398]

.183 هرقبلا : [ 399]

.77 صصقلا : [ 400]

.35 رونلا : [ 401]

.151 هرقبلا : [ 402]

.198 هرقبلا : [ 403]

ینسحلا ص هیعدا  یف  ینسحلا  هوعد  هب  دوش  عوجر  [ 404]
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.ق .ه  ( 1325  ) یفوتم فرشا  فجن  لیزن  ینادمه  ربکا  یلع  ازریم  دهاز  لضاف  فیلأت  .ه ق  ( 1314  ) لاس یئبمب  27 ط 

لاـس نارهت  هرـس ص 283 ط  سدـق  يزیربت  یکلم  داوج  ازریم  جاـح  ياـقآ  یناـبر  تادـییأت  هب  دـیؤم  ملاـع  هالـصلا  رارـسا  [ 405]
.ق .ه  ( 1380)

.رصم ص 49 ط  هر )  ) یئاهب خیش  حالفلا  حاتفم  [ 406]

لآ دـمحم و  یلع  اولـص  دـیامرف : یم  ثیدـح  ناـمه  رد  .ه ق و  ( 1389  ) لاـس نارهت  629 ط   - مود ص 630 ءزج  لاــصخ  [ 407]
لاصخ ج 2 ص 613 هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هایا  مکظفح  هل و  مکئاعد  و  دمحم )  ) رکذ دـنع  مکءاعد  لبقی  لج  زع و  هللا  ناف  دـمحم 

.نارهت ط 

زا ینسحلا  هوعد  رد  هچنانچ  هدش  لقن  هر )  ) قودص خیش  لامعالا  باوث  زا  تیاور  ص 314 و  هر )  ) ینارحب دیس  مارملا  هیاغ  [ 408]
.تسا هدرک  لقن  باتک  نآ 

.43 بازحالا : [ 409]

.103 هبوتلا - : [ 410]

.156  - 157 هرقبلا - : [ 411]

ص 197. هر )  ) یسلجم نیعبرا  [ 412]

لیقع نب  دـمحم  دیـس  نامیالا » هیوقت   » سیفن باتک  رد  لوا و  ص 175 ط  هر )  ) همالع همجرت ي  لیذ  رد  تاـنجلا  تاـضور  [ 413]
( اعبط هنم  ریخ  بلکلا  نا  و  تسا : وحن  نیا  هب  مود  تیب  لوا  عرصم  هیفاکلا  حیاصن  بحاص  اروفاقیـس  لیزن  یمرـضح  ینیـسح  يولع 

.ادیص ص 19 ط 

نیموـصعم هب  صاـصتخا  ینعم  تهج  زا  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  هدورـس  یلاـعت  هللا  همحر  ساوـنوبا  هک  تسیراعـشا  هلمج ي  زا  [ 414]
.تسا لماش  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هقیدص ي  ءارهز  لوتب  يرارذ  یمامت  هب  یضعب  دراد و  مالسلا  مهیلع 

ص)  ) هللا لوسر  تاملک  زا  مود »  » میرک نآرق  زا  هیآ ي  لوا »  » هدـش پاـچ  رـصم  رد  دـلجم  جـنپ  رد  نیدـمت  نید و   » باـتک [ 415]
نیمه هب  باتک  رخآ  ات  ع )  ) نینمؤملاریما تاملک  زا  موس » »
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راکفا تایرظن و  دوخ و  ياه  تشذگرس  تاحارتقا و  زا  هتـشون  هچنآ  تسا و  هدومن  یئاسرف  ملق  نآ  فارطا  رد  هدرک و  لقن  بیترت 
تارثع تاوفه و  تانایب  تالاقم و  ضعب  رد  یلو  تسا  نیریـش  باـتک  مه  يور  تسا  هدرکن  لـقن  نارگید  بتک  زا  تسا  نتـشیوخ 

صاخـشا زا  دایز  تالاقم  ياراد  تسوا  فیناصت  زا  ءایفـصالا »  » باـتک تسا و  نیدـفارلا  یحو  زین  یکی  يو  تاـفیلأت  زا  دراد و  زین 
رد نارگرامعتسا  لامعا  تاین و  زا  دشاب و  یم  رامش  یب  دئاوف  راکفا و  لدابت  قیلعت و  بیقعت و  داقتنا و  در و  رب  لمتشم  تسا و  دایز 
ات هک  دیوگ : مجنپ  دلجم  همدقم ي  رد  هدش و  عبط  رصم  رد  نیدمت ) نید و   ) تادلجم یمامت  تسا و  هدروآ  ملق  هب  رایسب  باتک  نآ 

.ما هدرک  رشتنم  رثن  مظن و  رد  فیلأت  لاح 15 

تهج دنیوگ و  ههجو ) هللا  مرک  ( ) ع  ) نینمؤملاریما تیحت  رد  یلو  دـنیوگ  هنع ) هللا  یـضر   ) هناگ هس  ءافلخ  تیحت  رد  اهینـس  [ 416]
اه تب  رب  ار  ناشدوخ  رمع  زا  اهتدـم  هناگ  هس  يافلخ  هک  تسنآ  دـنا  هدرک  حیرـصت  تنـس  لها  ياملع  رباکا  زا  یعمج  هچناـنچ  نآ 

يور دنا  هدوب  كرشم  نوچ  دنا  هتـشاذگ  نیمز  هب  نیکرـشم  ناتـسرپ و  تب  لثم  اه  تب  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  يور  هدرک و  شیاتس 
اه تب  لباقم  رد  نتـشیوخ  یگدنز  مایا  رد  ادبا  ع )  ) نینمؤملاریما یلو  دـیوگ  تیحت  ندوب  یمارگ  هب  ناسنا  هک  تسین  روط  نآ  اهنآ 

دراد یمارگ  ار  وا  يور  دنوادخ  هک  دوش  هتفگ  ترضح  نآ  قح  رد  هک  تسا  راوازـس  اذل  هتـشاذگن و  نیمز  هب  ور  هدرکن و  شیاتس 
.تسا هدرکن  شیاتس  تب  هب  ادبا  هک 

ناش بلق  قامعا  رد  هک  یئاهنآ  بلغا  تفگ : دـیاب  دـسر  یم  نییوماـب  شبـسن  یبیـشاشن  هک  هتفگ  یناـموح  موحرم  هچناـنچ  [ 417]
توادع بصن و 
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تماما تیالو و  نوئش  ندینش  زا  هک  دنتسه  یضعب  ای  دوش و  یم  هدید  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تلاسر و  نادناخ  اب  ینمـشد  و 
دنرادن یلدشوخ  ع )  ) ءادهشلادیس يرادازع  هاگتـسد  اب  ای  ددرگ  یم  ادیپ  يزازئمـشا  اهنآ  سفن  رد  ع )  ) همئأ تامارک  تازجعم و  و 

فالـسا رد  ای  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  بصاون و  زا  ناشدادـجا  ءابآ و  هک  دـنک  یم  نانئمطا  ناـسنا  قیقحت  زا  سپ 
ياملع .ه ق  ( 1350 : ) لاس رد  هک  دـنامن : هتفگان  .دـنا و  هدوب  رانک  رب  ع )  ) تیب لها  هقیرط ي  زا  هک  هتـشاد  دوجو  یـصاخشا  ناـش 

يرامعتسا و هینویهص ي  اب  تمواقم  هرابرد ي  هرکاذم  يارب  نیطـسلف  سدق »  » رد یمالـسا  ياهناتـسرهش  بهاذم و  عیمج  زا  مالـسا 
هعیش نیدهتجم  ریهاشم  رهشا  ام  داتـسا  مظعا  خیـش  هب  ءادتقا  یـصقا  كرابم  دجـسم  رد  ار  هعمج  زامن  هدومن و  عامتجا  روفلب »  » دعو

ینس و هعیـش و  زا  نیملـسم  داحتا  قافتا و  نیا  زا  دندروآ و  اج  هب  هوبنا  تعامج  اب  هدومن و  هرـس  سدق  ءاطغلا  فشاک  مامالا  انخیش 
نیطـسلف و رد  نویـسایس  نآ  زا  هک  یئاهنآ  هداتفا و  شیوشت  بارطـضا و  هب  سیلگنا  نویـسایس  زا  یعیـش  دهتجم  رفن  کی  هب  ءادـتقا 
ار هنتف  شتآ  نآ  فیلأت  اب  دیامن و  فیلأت  ار  حیحصلا » مالسالا   » باتک هک  دندرک  راداو  ار  یبیـشاشن » فاعـسا   » دندوب قارع  ندرا و 
زا اهگنـسرف  وا  حیحـص  مالـسا  يو و  مهف  هک  یتروص  رد  هدـیمهف  يوما  درم  نآ  هک  تسنآ  مالـسا  هک  يو : ءاعدا  اـب  دـننز و  نماد 

دنتـساوخ و اپب  يو  زا  داقتنا  درب و  هعیـش  ياملع  زا  یعمج  دـندز و  لـبط  هقرفت  هب  دـشاب  یم  يوما  مالـسا  هدوب و  رود  یعقاو  مالـسا 
تدحو و یبصان  يومأ  درم  نیا  تسد  هب  اهسیلگنا 
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نیا رد  هچنانچ  اهظقیأ .» نم  هللا  نعل  همئان  هنتفلا   » دنتخادنا هقرفت  هدرک و  رادـیب  ار  هدـیباوخ  هنتف ي  دـندز و  مهرب  ار  نیملـسم  داحتا 
هدومن و اپرب  ار  هنتف  اه  هضیرعلا  طوطخ  شراگن  اب  اهبیطخ  نیدـلا  بحم  تسا و  ناطیـش  لیلـس  هک  اهناهبج  تسد  اب  مه  ام  راگزور 
هب دنزادنا  یم  هقرفت  ام  ياهناوج  اهناملـسم و  نیب  هدز و  نماد  یبهذم  تافالتخا  هب  اهنآ  لاثما  تسد  هب  زین  ام  ناریا  رد  دنیامن و  یم 

«... ارج مله  و   » يوفص هعیش ي  يرگید  هب  دنراذگ و  یم  مان  يولع  هعیش ي  یکی 

.رصم ج 5 ص 322 320 ط  نیدمت » نید و   » هب دوش  عوجر  [ 418]

زآ ندرک  لامعتـسا  نآ  عـمج  رد  برع و  ینعم  هب  ار  بارعا  مجع و  زا  اـی  دـشاب  برع  زا  تسا  نیـشن  هیداـب  ینعم  هب  بارعا  [ 419]
لها زا  یـضعب  هچرگ  .تسین  ینعم  نآ  هب  برع  تغل  رد  تسا و  ناراگن  هماـنزور  حالطـصا  تساـهیناریا و  ناـیم  لومعم  طـالغا و 

.ما هدرک  قیقحت  هر )  ) دادقم لضاف  نافرعلا  زنک  رب  دوخ  تاقیلعت  رد  هچنانچ  هداد  خر  هابتشا  عوضوم  نیا  رد  زین  ار  تغل 

قارع رد  تهاقف  ملع و  تدایس و  نادناخ  زا  هک  ربش  روهشم  نادناخ  زا  هئاقب  ماد  ربش  داوج  دیس  اقآ  ریهـش  بیطخ  همالع ي  [ 420]
عالطا و عبتت و  لها  ءارعـش و  ءابطخ و  زا  ربش  داوج  دیـس  همالع  العف  دنا و  هدرک  روهظ  نادناخ  نآ  زا  هعیـش  گرزب  اهقف  ءاملع و  و 

رایـسب راـثآ  زا  فطلا » بدا   » شباـتک دـیامن و  یم  هبتاـکم  دـنراگن  اـب  نکاـس و  فرـشا  فـجن  رد  تسا و  قارع  یماـن  نیفلؤـم  زا 
ناشیا هرابرد ي  ار  يرتشیب  تاـقیفوت  يدـنوادخ  هاـگرد  زا  تسا  هدـش  لـمحتم  يداـیز  تاـمحز  هب  نآ  فیلأـت  رد  تساـهبنارگ و 

باتک تادلجم  .مراد و  یم  تلئسم 
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زا تسا و  رـشتنم  هدـش و  عبط  هدیـسر و  دـلجم  شـش  هب  باـتک  نیا  مود  عبط  نیح  رد  نیـسحلا ع » ءارعـش   » وا فـطلا » بدا   » سیفن
.میامن یم  تلئسم  نآ  مرتحم  فلؤم  قح  رد  رتشیب  قیفوت  لاعتم  دنوادخ 

، لبعد دنزرف  دزن  و  ج 320:30 )  ) هدوب دوجوم  هتشذگ  نرق  رد  لبعد  ناوید  هدومرف : هعیشلا  نایعا  رد  هر )  ) یلماع نیما  دیـس  [ 421]
خیـش اقآ  رحبتم  همالع ي  هدوب و  دوجوم  شدلاو  راعـشا  زا  هدوب  هقرو  دصیـس  رب  لمتـشم  دلجم  ره  هک  مخـض  دـلجم  شـش  نیـسح 

زا هدروآدرگ  هعیش  رداصم  زا  ار  اهنآ  رگا  يوامس  خیش  هتبلا  تسا و  یطخ  زونه  هدرک و  عمج  ار  لبعد  راعشا  هر )  ) يوامـس دمحم 
عمج يو  هک  لبعد  ناوید  همدـقم ي  رد  توریب ) هیک  ریمالا  هعماـجلا   ) مجن فسوی  دـمحم  رتکد  هچنآ  تسا و  تقد  قیقحت و  يور 
فرح طلغ و  مالک  دنـشاب ، هدرک  عضو  هدومن و  هدایز  راعـشا  رب  یعیـش  رداصم  رد  هک  دش  دـیدش  رذـح  رد  دـیاب  هک  هتفگ  هدرک و 

رب شحرش  زا  هچنانچ  تسا  مومع  دامتعا  نانئمطا و  دروم  يو  تقد  طبض و  و  هر )  ) يوامس خیـش  تبثت  قیقحت و  اریز  تسا  نایذه 
ردقچ تسا  نایامن  هدـش  عبط  .ه ق  ( 1360  ) لاس هب  فجن  رد  هک  هیوامـسلا ) بکاوکلا   ) ماـن هب  هللا  همر  قدزرف  هیمیم ي  هدیـصق ي 

زا دوخ  هقیلـس ي  بسح  رب  هدربمان  مجن  فسوی  دمحم  رتکد  ام  رـصع  رد  .تسا و  هدومرف  تقد  هدیـصق  نآ  راعـشا  لصا  طبـض  رد 
لبعد راعشا  یجرزخ  یلیجد  بحاصلادبع  بیرا  بیدا  م و  ( 1962  ) لاس هب  هدش  عبط  توریب  رد  هدرک و  يروآ  عمج  لبعد  راعـشا 

تسا و هدرک  عبط  فجن  رد  .ه ق  ( 1382  ) لاس رد  هدرک و  عمج  ار 
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عمج شیوخ  هژیو ي  قاذـم  هیور و  اـب  ار  لـبعد  راعـشا  زین  قشمد  هعماـج ي  رد  بادآ  هیلک ي  رد  سردـم  رتشا  میرکلادـبع  رتـکد 
دامتعا رایسب  دوخ  عالطا  عمج و  رب  هدش و  علطم  لبعد  راعشا  زا  اه  هعومجم  بلاغ  رب  تسا و  هدرک  عبط  م  ( 1964  ) لاس رد  هدرک و 

اهنم و هدافالا  حـصت  تایاور  يوامـسلا  هعومجم  لثم  اهـضعب  یف  نا  یلع  دـیوگ : هدرک و  اه  هعومجم  رئاس  زا  زین  يداـقتنا  هتـشاد و 
همدقملا ص 13. رضاحلا ) تقولا  یف  اهیلا  لوصولا  لهسلا  نم  سیل  هطوطخم  هیعیش  رداصم  نع  لقن  ارعش 

هدیصق ي طبض  رد  يو  تقد  هب  ق و  ( 1360  ) لاس فجن  ص 16 ط  هر )  ) يوامس خیش  فیلأت  مالحالاهفارظ  هب  دوش  عوجر  [ 422]
.12 هحفص ي -: هب  دوش  عوجر  يریمح  دیس  هینیع ي 

رد هک  تسا ص 107  دوجوم  ریز  تیب  نآ  ضوع  درادـن و  هدرک  عمج  یلیجد  ياـقآ  لـضاف  بیدا  هک  یناوـید  رد  مهن  تیب  [ 423]
و عمدا ، تقیرا  دـق  مک  تسا : هدرک  لـقن  يوامـس  همـالع ي  هخـسن ي  زا  یقرواـپ ص 261  رد  یلو  درادـن  رتشا  رتکد  ياـقآ  عمج 

.تسین یلیجد  ياقآ  عمج  رد  مهد  تیب  هچنانچ  سوفن  ءالبرک  یف  مک  رکذ  نم  تعطقت 

.خلا ....هوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم  نآ : لوا  [ 424]

دروم دـیآ  تسد  هب  رگا  هدوب  داـیز  فیناـصت  بحاـص  تسا  یفوک  يدـماغ  يدزا  ییحی  نب  طول  وا  تسا و  فـنخموبا  مسا  [ 425]
جهن حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  لوق  تسا و  هعیـش  نیخرؤم  ءاملع و  زا  هدرک و  تافو  ع )  ) قداص ماما  نامز  لـئاوا  رد  تسا  راـبتعا 

لوعجم و تسا  تسد  رد  هک  یلتقم  باتک  تسا و  هعیـش  وا  هکلب  تسا  بوسحم  تافارخ  طالغا و  زا  تسا  هماـع  زا  وا  هک  هغـالبلا 
نآ تبسن 
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.لاجر بتک  هب  دوش  عوجر  تسا  بیذاکا  زا  وا  هب 

.ق .ه  ( 1358 : ) لاس هرهاق  هماقتسا ي  هعبطم ي  ط - - 353 يربط ج 4 ص -: خیرات  [ 426]

.تسا يدرو » يرات   » یکرت تاملک  برعم  يدرب  يرغت  [ 427]

.ادیص 110 ط   - ج 1 ص 111 اهباب » یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ   » باتک [ 428]

.ق لاس 1376 ه  نارهت  لوا ص 811 ط  دلجم  یناث  ءزج  هعیشلا  لئاسو  [ 429]

.دیدج ءازجا 15 ط  زا   457  - هعیشلا ج 7 ص 458 لئاسو  [ 430]

.توریب دعس ج 8 ص 463 ط  نبا  تاقبط  [ 431]

.دیدج ج 42 ص 91 ط  [ 432]

تاقبط ج 8 ص 363. [ 433]

وا نابز  رـش  زا  یـسک  هدوب و  روهـشم  ناگرزب  ءاملع و  زا  ناینیـشیپ  قح  رد  ینابزدب  ناگ و  هتـشذگ  رب  یئوگدب  رد  مزح  نبا  [ 434]
بابـسا ثعاب  تبقاع  اذل  دنا و  هدرمـش  یم  ربارب  ردارب و  ار  راوخنوخ  فسوی  نب  جاجح  ریـشمش  وا و  نابز  هک  يدح  هب  هدوبن  نمیا 

بدالاهناحیر ج 7 هب  دوش  عوجر  دندرک  عامجا  يو  یهارمگ  تلالـض و  رب  دـش و  موبوزرم  ره  مدرم  دزن  رد  روفنم  مومع و  ترفن 
نسح ماما  هتفگ : هک  تسا  بذک  وگغورد و  هزادنا ي  هب  مزح  نبا  ادیص و  ج 1 ص 254 ط  هر )  ) یمق باقلالا  ینکلا و  زیربت و  ط 
رصم برعلا ط 3  باـسنا  هرهمج  تسا ص 61  غورد  تشاد  دنزرف  ترـضح  نآ  هک  هضف  ار  ياعدا  تشادـن و  دالوا  ع )  ) يرکـسع

ترـضح تدالو  هب  حیرـصت  تنـس  لها  مالعا  ياـملع  زا  يریثک  عمج  تسا و  ضحم  بذـک  نزح  نبا  دوخ  مـالک  هک  یتروص  رد 
رد اما  رصم و  نایعالا ج 3 ص 316 ط  تایفو  رد  ناکلخ  نبا  دننام  دنا  هدرک  هادف  انحاورا  هللااهیقب  رصع  یلو 
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انلعج هجرف و  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یهلا و  تجح  تسوا  تسا و  تایهیدب  تایرورض و  زا  شسدقا  دوجو  تدالو و  هعیش  دزن 
.هادف هورکم  لک  نم 

لقن هباصا  باعیتسا و  بحاص  دـننام  هحیبق  هکلب  هکیکر  تاداـیز  یـضعب  اـب  شیرق  بسن  باـتک  رد  زین  يریبز  ار  هیـضق  نیا  [ 435]
تالمج زا  یضعب  یلو  هدرک  لقن  ار  نآ  تاقبط  رد  دعس  نبا  تسا و  تایلعج  زا  هدوبن و  رتشیب  هناسفا ي  هصق  نآ  هدرک ص 349 و 

.توریب درادن ج 8 ص 264 ط  ار  يریبز  هناسفا ي 

هداتفا و دیز  تخانـشن و  دز و  یکیرات  رد  باطخلا  نب  رمع  یلوم  ملـسا  نب  دلاخ  ار  دیز  هک  : دیوگ تابنیز  رابخا  رد  یلدیبع  [ 436]
نیمه زا  دیوگ : هدنراگن  تسا  هدرم  رتولج  مادک  هدـشن  مولعم  تفای و  تافو  تقو  کی  رد  مه  اب  شردام  اب  دوب و  هدـنز  زور  دـنچ 

دوش یم  رهاظ  دنا  هدرک  تافو  مه  اب  هک  اهنآ  رب  راوید  فقس و  طوقس  لقن  لامتحا  هتفای  تافو  رتولج  مادک  هدشن  مولعم  هک  بلطم 
.درادن دیز  ندش  یمخز  اب  تافانم  نآ  و 

( فراعملا  ) زا هعوبطم  هخـسن ي  رد  دـش  لقن  نتم  رد  هک  یتارابع  .ه ق و  ( 1300  ) لاس رصم  هبیتق ص 70 ط  نبا  فراـعملا  [ 437]
طلغ هک  هدـنام  اـج  هب  یطلغ  تراـبع  نآ  ضوع  هدـش و  طـقاس  .ه ق  ( 1379  ) لاـس رد  بتکلاراد  تاـعوبطم  زا  رـصم  رد  هبیتق  نبا 

: دـنع تاکف  همطاف  تنب  یه  يربکلا و  موثلک  ما  اـما  و  تسا : ریز  بیترت  هب  هدربمان ص 211  عبط  رد  ترابعو  تسا  حـضاو  شندوب 
شحاف طلغ  نیا  .هدنع  تتامف  بلاطیبا » نبا  رفعج   » اهجوزت رمع  لتق  املف  .مه  انرکذ  دق  ادالوا  هل  تدلو  باطخلا و  نبا  رمع 
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.تسا تفگش  یسب  ياج  فراعملا )  ) زا سیفن  رایسب  ینف  عبط  نآ  رد 

لماک خیرات  رد  ریثا  نبا  هچنانچ  خیراوت  رد  داد  تاجن  ندـش  هتـشک  زا  هلیح  اب  ار  دوخ  نازمره  دـندروآ  رمع  دزن  ار  نازمره  [ 438]
نازمرهلا لتق  باطخلا  نب  رمع  دارا  امل  دـیوگ : هدروآ  رئاخذـلا  رئاصبلا و  باتک  رد  يدـیحوت  ناـیحوبا  هدرک ج 2 ص 549 و  لقن 

نم حدقلا  یقلاف  هبرشت  یتح  کلتاق  ریغ  ینا  کیلع  سأب  ال  رمع : هل  لاقف  برطـضا  هدی و  یف  حدقلا  کسماف  هب  یتأف  ءام  یقـستسا 
مل ناما و  سأب  ال  کلوقف : هبرـشت ، یتح  کیلع  سأـب  ـال  تلق : لاـق : کـتنما ؟ فیک  لاـق : ینمؤت ؟ مل  وا  لاـق : هلتقب  رمع  رما  هدـی و 

رئاصبلا ج 2 .رعشأ  مل  انامأ و  تذخا  هللا  کلتاق  رمع : لاقف  نینمؤملاریما ، ای  قدص  يردخلا : دیعـسوبا  سنأ و  ریبزلا و  لاقف  هبرـشا ،
نیفلا و یف  هل  ضرفف  ملساف  ملـست ، نا  الا  عدخنا  هللاو ال  ینتعدخ  لاق : نازمرهلا و  یلع  لبقاف  دیوگ : ریثا  نبا  .قشمد و  ص 120 ط 

نیشناج ار  دوخ  هک  یسک  .مجرتملا  ءاج  نا  یلا  هیسرافلا  نم  ائیش  هقفی  ناک  هبعـش و  نب  هریغملا  امهیب  مجرتملا  ناک  هنیدملا و  هلزنا 
نیشناج دناوت  یمن  وا  هدوب  لهاج  سپ  تسا  هتشاد  مجرتم  هب  جایتحا  هتشادن و  یسراف  نابز  هب  یئانـشآ  الماک  هتـشادنپ  ص)  ) ربمغیپ
تماما یهلا و  تفالخ  هن  يروهمج  سیئر  لثم  يزاب  يروش  یباختنا و  تفالخ  يزاـس و  هسیـسد  اـب  رگم  دـشاب  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

.دزاس یمن  ام  ینابم  اب  دراد  يدایز  قرف  ساسا  ینبم و  لصا  سپ  يدادادخ 

هدش هتفگ  و  ( 19 : ) لاسرد هتفگ : یضعب  هدش و  عقاو  ترجه  ( 17  ) لاس رد  رتشوش  گنج  هتفگ : لماک  رد  ریثا  نبا  هچنانچ  [ 439]
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لماک خیرات  هب  دوش  عوجر  .تسا  هدیدرگ  عقاو  رتشوش  حتف  رمع  تایح  نامز  رد  لاح  ره  رد  هدـش  حـتف  رتشوش  ( 20 : ) لاس رد  هک 
خیرات تسا  هدش  عقاو  ( 16  ) لاس رد  هک  هدش  هتفگ  و  ( 17  ) لاس رد  رتشوش  حتف  هک  هتفگ  نودـلخ  نبا  توریب و  ج 2 ص 546 ط 

یناث ص 113. ءزج  هیقب ي  نودلخ ج 2  نبا 

.م ( 1960  ) لاس بتکلاراد  ص 206  [ 440]

.هباصا اب  لاس 1358 ه  رصم  باعیتسا ص 161 ج 3 ط  [ 441]

.باعیتسا اب  هدربمان  لاس  رد  رصم  هباصا ج 3 ص 44 ط  [ 442]

.ق لاس 1358 ه  هب  فجن  بلاطلا ص 20 ط  هدمع  [ 443]

راونالاراحب ج 42 ص 107. [ 444]

.ملاعلا هللاو  تسا  هباسن  یلدیبع  وا  دشاب و  نسحلا ) نب  ییحی   ) باتک ترابع  هک  مهد  یم  لامتحا  [ 445]

لقن يرهوج  زا  راحبلا  هنیفـس  رد  هچنانچ  هدوب  ترـضح  نآ  بجاح  و  ع )  ) نینمؤملاریما صاوخ  باحـصا و  زا  یلاـکب  فون  [ 446]
قودص خیش  ار  روبزم  ربخ  تسا و  فاک  فیفخت  اب  یلاکب  تسا و  روهشم  زین  نآ  مض  اب  نون و  حتف  اب  فون  هدرک ج 2 ص 622 و 

.نارهت دیدج  راونالاراحب ج 77 ص 383 ط  هب  دوش  عوجر  تسا  هدومرف  لقن  یلاکب  فون  زا  ادنسم  سلاجم  رد  هر ) )

.هخسن کیلا  هللا  نسحی  [ 447]

.راحب هاقلت  موی  هللا  کحضیف  [ 448]

.رصم ج 15 ص 7 ط  [ 449]

رب هوالع  دوش  رکذ  دوب  یعیبط  لمح  فـالخ  رگا  هک  دراد  همزـالم  هچ  ق  ( 1390 : ) هنس توریب  ءایبنالا ص 202 ط  هوبنلا و  [ 450]
.تسا هدوب  تعاس  کی  ای  تعاس  هس  هک  دنا  هدرک  لقن  هچنانچ  تسا  هدش  رکذ  هک  نیا 

هرهاق ط - - 107  - يربط ج 4 ص 108 خیرات  [ 451]
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.ق .ه  ( 1358 : ) لاس هماقتسا  هعبطم ي 

-و رـصم مالـسلا ط  هیلع  نینمؤـملاریما  بتک  نم  باـتک 17  ص 18  دـیمحلادبع ج 3  نیدـلا  یحم  قیقحت  هب  هغـالبلا  جـهن  [ 452]
.فرشا فجن  هغالبلا ص 16 ط - جهن  كردتسم 

.توریب ریثا ج 3 ص 385 ط  نبا  لماک  خیرات  [ 453]

.رصم میدق - ینئارفسا ص 54-ط - لتقم  [ 454]

.277  - باتک ص 278 هب  دوش  عوجر  [ 455]

ناوناب هدومرف : ع )  ) ماما تشذـگ و  باـتک  نیا  زا  رد ص 73  هک  تسا  یتیاور  دـیؤم  فلـسلا ) براجت   ) باـتک تاریبعت  نیا  [ 456]
قشمد و هب  ناـشدورو  لاوحا  هب  عجار  هک  دـش  هتفگ  تشذـگ و  هچناـنچ  خـلا  ....دـندوب  رادـنالاپ  نارتـشا  راوس  نم  رـس  تشپ  مرح 

.تسا ناتسرهش  نآ  هب  دورو  رد  ناش  تالاح  هب  طوبرم 

.نارهت فلسلا ص 69 ط 2  براجت  [ 457]

.ق .ه  ( 1377 : ) لاس رصم  بهذلا ج 3 ص 43 ط  جورم  هب  دوش  عوجر  [ 458]

.نارهت ینارعش ص 266 ط  ياقآ  ملق  هب  هر )  ) یمق ثدحم  مومهملا  سفن  همجرت ي  [ 459]

هدرپ تلاسر و  نادناخ  ياهتروص  نتخادنا  تسوپ  اریز  دنا  هدـنام  سبح  رد  يدایز  ياهتدـم  هک  دوشن  لایخ  تاریبعت  نیا  زا  [ 460]
هلحرم ي هب  اهارحص  نازوس  کشخ و  ياوه  رد  اهنآ  هب  نداد  ریس  تعرـس  نآ  اب  اههار  ضرع  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  تماما  نایگ 

باتفآ رد  نتفر  هار  تاحفـص و  نآ  ترفاسم  رد  زور  دنچ  فرظ  رد  المع  هچنانچ  درادن  يدایز  ياهتدم  هب  جایتحا  دـسر  یم  لمع 
.دوش یم  هدید  ناماس  نآ 

.داد هجرد  هبتر و  عیفرت  ینعی  [ 461]

.تسا ناوختسا  رس  شاشم  [ 462]

دنزادنا یم  کلاهم  رد  ار  ناشدوخ  هتبلا  دنرامشب  بجاو  ار  اهنآ  تعاط  دننادب و  رمالا  یلوا  ار  دیزی  هیواعم و  لاثما  هک  نانآ  [ 463]
تواضق دوخ  نادجو  رد  دنهدب و  رارق  مکاح  ار  ناشدوخ  لقع  یتسیاب  هک  یتروص  رد 
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دنیامن و مکح  ادخ  ماکحا  فالخ  رب  مه  اهنآ  و  دهدب ؟ رارق  رمالا  یلوا  ار  اهدـیزی  اه و  هیواعم  لاثما  دـنوادخ  دوش  یم  ایآ  دـنیامن 
دهدـب رارق  رمالا  یلوا  ار  اـهنآ  دـنک و  بجاو  ار  یتعاـطا  وچمه  ادـخ  هللااـبذوعن  رگا  دـننک ؟ ص )  ) هللا لوسر  هناـحیر ي  لـتق  هب  رما 

مکح ضقانت  هب  میرک  نآرق  ایآ  دوش ؟ یم  رداص  ضقانت  دـنوادخ  زا  ایآ  .دوش  یم  نیدـض  عامتجا  ای  دـیآ  یم  مزال  حـضاو  ضقانت 
تـسا لاحم  هک  نیدض  عامتجا  هب  رما  ای  .دیاین و  مزال  ضقانت  ات  دشاب  موصعم  دیاب  رمالا  یلوا  هک  تسا  مکاح  لقع  سپ  دـنک ؟ یم 

هک دـیآ  یم  مزال  تسا  هدرکن  یطرـشب  طورـشم  يدـیقب و  دـیقم  ار  رمالا  یلوا  لوسر و  تعاطا  هک  هفیرـش  هیآ ي  دوخ  زا  دوشن و 
ص 412 ط ج 4  نازیملا »  » سیفن ریـسفت  هب  دوش  عوجر  هفیرـش  هیآ ي  تاـکن  رد  قیقحت  دـشاب  موصعم  دـیاب  رمـالا  یلوا  لوـسر و 

.نارهت

ص 262. [ 464]

( نیورـش لاـبج  لاوحا  یف  نیودـتلا   ) باـتک هب  دوش  عوجر  تسا  کـیرتاپ )  ) هقراـطب زا  هک  یمور  زوـمرم  درم  نیا  هب  عـجار  [ 465]
مدید رضاح  رـصع  رد  هدش  فیلأت  بتک  زا  یکی  رد  راجاق - هرود ي  رد  ناریا  مولع  ریزو  هنطلـسلا  دامتعا  ناخ  نسح  دمحم  فیلأت 

يدهع هیواعم  زا  البق  هک  هتشاد  دایز  نبا  هب  ینیب  شوخ  هچ  هدوب و  ینارصن  هکلب  تسا  هابتشا  نآ  هتشادنپ و  یسوجم  ار  نوجرس  هک 
مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  هب  تبـسن  هیواعم  اب  دبال  دـهدب  وا  هب  ار  نیقارع  تموکح  هدومن و  عناق  هیواعم  زا  دـعب  ار  دـیزی  هک  هتفرگ 

قیقحت هب  رتشیب  ینارـصن  زومرم  درم  نیا  هرابرد ي  دیاب  دش  دهاوخن  دـیزی  هب  ندرک  تعیب  رـضاح  هیواعم  زا  دـعب  هک  هدرک  هرکاذـم 
.تخادرپ

.فجن نیرادلا ص 141 ط  هریخذ  [ 466]

صاوخلا ص هرکذت  [ 467]
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.144

لاس تفه  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگید  دنزرف  هدومرف : لصحملا  دقن  رد  هرـس  سدق  نیدلاریـصن  هجاوخ  یـسوط  ققحم  [ 468]
.رصم تسا ص 179 ط  هدش  دیهش  ءاروشاع  زور  رد  یلع  مان  هب  هتشاد 

.ق ( 1376  ) فجن یفلحلا ص 17 ط  مظاک  فیلأت  عیضرلا  هللادبع  [ 469]

لوئسلا ص 73. بلاطم  [ 470]

یمزراوخ ع )  ) نیـسحلا لتقم  زا  یطخ  هخـسن ي  اب  هدش  لقن  نتم  رد  هک  یتارابع  و  فجن ، یمزراوخ ج 2 ص 32 ط  لتقم  [ 471]
هخـسن ي رد  زین  تشاد و  یپاچ  رب  تادایز  یطخ  هخـسنرد  هملک  هس  ود  هدیدرگ و  هلباقم  هدـش  خاسنتـسا  .ه ق  ( 986  ) لاس رد  هک 

تیب ( 19  ) ات خـلا  نیلقثلا ....  بر  هللا  باوث  نع  اوبغر - امدـق  موقلا و  رفک  راعـشا : خـلا  ....ریخلا  یلع  نبا  انا  رعـش : زا  لبق  هطوطخم 
یلع هیـضق ي  لقن  رد  مه  لاوئـسلا  بلاطم  رد  هچنانچ  تسا  هدومن  خلا  ...ریخلا  یلع  نبا  انا  لقن : هب  عورـش  نآ  زا  دـعب  هدرک و  لقن 

.تسا هدومن  لقن  ار  خلا  ....موقلا  رفک  راعشا  رغصا 

رد یلو  فجن  دلج 2 ص 32 ط  هب  دوش  عوجر  درادـن  یمزراوخ  ع )  ) نیـسحلا لتقم  زا  یپاچ  هخـسن ي  رد  هنفد  و  ترابع : [ 472]
.تسا دوجوم  هدش  تباتک  .ه ق  ( 986  ) لاس رد  هک  یطخ  هخسن ي 

.زیربت داشرا ص 254 ط  [ 473]

موی ع )  ) نیسحلل هرایز  لابقالا  یف  سوواط  نبا  دیسلا  رکذ  .رغصالا و  یلع  بقانملا ج 2 ص 222  یف  بوشآ  رهش  نبا  هامس  [ 474]
.هب تعجف  يذلا  رغصالا  یلع  كدلو  یلع  مهیلع و  کیلع و  هللا  یلص  اهیف : ءاروشاع و 

دعب سپ  هدروخ  ریت  هدوب  ع )  ) ماما رجح  رد  هک  عقوم  نامه  رد  لفط  هک  هدومرف  زین  هر )  ) دیفم خیش  فوهللا ص 65  [ 475]
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.دزاس یم  روطچ  خلا  ....موقلا  وحت  هب  یتا  مث  دیامرف : یم  رصاعم  دیس  نآ  زا 

یمزراوخلا ج 2 ص 32. لتقم  راحبلا ج 10 ص 203 و  [ 476]

فوهللا یف  دیسلا  نازحالا ص 36 و  ریثم  یف  اـمن  نبا  رکذ  یئـش و  هنم  عجری  مل  بوشآ ج 2 ص 222  رهـش  نبا  بقانم  یف  [ 477]
یمزراوخلا ج 2 لتقم  لودـلا ص 108 و  رابخا  یف  ینامرقلا  هیادـبلا ج 8 ص 186 و  یف  ریثک  نبا  رکذ  و  ع )  ) رقاـبلا هیاور  ص 66 

ریبک خیرات  رد  زین  يربط  .رانلا  دقوم  نبا  هل : لاقی  دسا  ینب  نم  لجر  مهسلاب  هامر  يذلا  ریثک و  نبا  لاق  ءامسلا  وحن  هب  یمر  ص 32 :
نب یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  یل  لاق  يدـسالا  ریـشب  نب  هبقع  لاق  فنخموبا  لاق  ترابع : نیا  هب  هدرک  لـقن  ار  ع )  ) رقاـب ماـما  تیاور 

نیـسحلا یتأ  لاق : کلذ ؟ ام  رفعجابا و  ای  هللا  کمحر  کلذ  یف  انا  یبنذ  امف  تلق : لاق  اـمد  دـسا  ینب  اـی  مکیف  اـنل  نا  ع )  ) نیـسحلا
خلا....لاق مث  ضرالا  یف  هبص  هیفک  ءالم  املف  همد  نیسحلا  یقلتف  هحبذف  مهـسب  دسا  ینب  ای  مکدحا  هامر  ذا  هرجح  یف  وهف  هل  یبصب 

.ق ( 1358 : ) هنس هماقتسا  هعبطم ي  هرهاق  ج 4 ص 342 ط 

ازریم ص 385. داهرفل  ماقمقلا  ص 144 و  صاوخلا - هرکذت  [ 478]

.فجن ج 2 ص 25 ط  هر )  ) یسربطلل جاجتحالا  یمزراوخلا ج 2 ص 32 و  لتقم  [ 479]

.نازحالا ریثم  داشرالا و  [ 480]

.فجن ج 2 ص 218 ط  هر )  ) یبوقعی خیرات  [ 481]

.فجن نیرادلا ج 1 ص 161 ط  هریخذ  [ 482]

.ق ( 1369 : ) لاس فجن  هرس ج 1 ص 80 ط  سدق  یلح  ردیح  دیس  ناوید  [ 483]

يربط ج 4 ص 342 ط خیرات  [ 484]
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.ق ( 1358 : ) لاس هماقتسا  هعبطم ي  هرهاق 

.ش .ه  ( 1338  ) لاس نارهت  يرولا ص 213 ط  مالعا  [ 485]

.هطوطخم هخسن ي  [ 486]

لماک 300:3. خیرات  و  - 4  : 346  - 357 يربط - خیرات  .توریب  - 4 ص 231 ط - نیسحلا - هروث  [ 487]

دش و يوق  یمالسا  تموکح  دومرف و  يراذگ  ناینب  ار  یمالسا  تلود  ساسا  هنیدم  هب  ترجه  زا  دعب  ص )  ) هللا لوسر  نوچ  [ 488]
ار تسایر  تموکح و  ص )  ) هللا لوسر  زا  دعب  دندوب و  تصرف  یپ  رد  یلو  دـنناسرب  يرازآ  دنتـسناوتن  نیقفانم  رئاس  هیمأ و  ینب  اذـل 
هب ترـضح  نآ  زا  دوب  ع )  ) نینمؤملاریما نآرق  مالـسا و  یماح  هناگی  دندروآ و  تسدـب  هفیقـس ي  سلجم  هلیـسو ي  هب  نیقفانم  هک 

.دندمآ ماقتنا  ماقم 

دوسالاوبا ار  روکذـم  تیب  لئاق  بقاـنم  باـتک  رد  زین  هر )  ) بوشآرهـش نبا  و  برـضلا ص 2 . نیما  عبط  راونـالاراحب ج 11  [ 489]
روکذم تیب  و  هدرک ، لقن  يرشخمز  زا  ار  نآ  و  مق - بقانم ج 4 ص 167 ط  .هتسناد  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما باحصا  زا  هک  یلءد 

دنک و یم  تباث  ار  هردان  هذاش و  لاوقا  ضعب  یتقیقح  یب  تسا و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ردام  يرـسک  رتخد  ندوب  رب  دهاش  نیرتهب 
.تسا هدرک  لقن  يرشخمز  راربالا  عیبر  زا  زین  هیعشلا  نایعا  رد  ار  نآ 

.تسا هدش  عقاو  وگتفگ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  يدهع  تیالو  زا  دعب  هک  دوش  یم  مولعم  روکذم  ریبعت  زا  [ 490]

رصم رهظلا ج 4 ص 336 ط  دعب  اولتتقا  مث  فوخلا  هالـص  ع )  ) نیـسحلا مهب  یلـص  رهظلا  اولـص  مث  تسا : يربط  خـیرات  رد  [ 491]
هالـص هباـصم  دـنع  یلـص  هنا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نع  يور  و  هدومرف : فـالخ  باـتک  رد  هر )  ) یـسوط خیـش  .ه ق  ( 1358 : ) هنس

.نارهت ج 1 ص 253 ط 2  هباحصاب - فوخلا 

زا هرارز  تیاور  رد  [ 492]
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.درادن موهفم  ددع  تسا  مولعم  هجرد  تفه  تسیب و  ص 240  هر )  ) دیهش دعاوق  رد  هجرد و  جنپ  تسیب و  ع )  ) قداص ماما 

.باتک نآ  همتاخ ي  هب  دوش  عوجر  دش  عبط  .ه ق  ( 1397  ) لاس هب  دایز  تافاضا  اب  باتک  نآ  مود  عبط  هک  ار  ادخ  رکش  [ 493]

.51 ءاسنلا - [ 494]

تموکح لئاوا  رد  تشاد و  یتسود  هرـس  سدـق  داتـسا  خیـش  اب  دوب و  نیمظاک  رد  ءابطخ  ءالـضف  زا  بیطخ  مظاک  خیـش  اقآ  [ 495]
.هیلع هللا  همحر  تفای  تافو  قارع  رد  عاضوا  رییغت  يروهمج و 

نایبتلا ج 5 ص ریسفت  یف  هرس  سدق  یسوطلا  خیشلا  هب  حرص  امک  كرشم  رفاک  لک  وه  سکعلا و  اذک  رفاک و  كرشم  لک  [ 496]
دق .فهکلا و  هروس  یف  هفیرـش  تایآ  هدـع  نم  هانیعدا  اـم  دافتـسی  اـمک  میرکلا  نآرقلل  اـعبت  نیتم  قیقد  مـالک  وه  فجن و  242 ط 

هینیدـلا بلاطملا  ضعب  قیقحت  ع)و   ) ءایبنالاب داقتعالا  باـتکلا و  لـها  قیقحت  یف  هاـنفلأ  يذـلا  اـنباتک  یف  کـلذ  یف  مـالکلا  انطـسب 
.هعفن معیل  هعبطل  قیفوتلا  یلاعت  هللا  لئسن  باتکلا -» لها  قیقحت  یف  باطخلا  لعفب   » هانمسو همهملا و 

.51 ءاسنلا - [ 497]

.هسفن قح  یف  صوصخلاب  صخش  لکل  ملع  ینعی ال  [ 498]

رییغت ار  تالمج  نآ  شباتک  يدعب  ياهپاچ  رد  دوب  هداد  شراگن  شباتک  رد  ار  لصا  یب  تاملک  نیا  هک  یـسک  دـش  هدینـش  [ 499]
.تسا لصا  یب  فرح  هک  هدش  تفتلم  نوچ  هداد 

ما هدرک  نایب  هر )  ) یقارن همالع ي  نیدـحوملا  سینأ  رب  دوخ  تافاضا  تاقیلعت و  رد  الیـصفت  ار  ینیوکت  یعیرـشت و  تیـالو  [ 500]
.زیربت زا ص 232 ص 252 ط  دوش  عوجر 

ص 340. هر )  ) دیفم خیش  داشرا  [ 501]

داشرا ص 342. [ 502]

.هئیهلا هریسلا و  يدهلا  هبجعا ، یئیشلا  هقار  [ 503]

.343  - داشرا ص 347 [ 504]

.65 فهکلا : [ 505]

-: بازحالا [ 506]
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لها هک  هدرک  هدارا  ادخ  هک  هدومرف  هفیرش  هیآ ي  رد  دنوادخ  هک  دنروآ  یم  زین  نابز  هب  دیآ و  یم  نیرـصاق  ضعب  لایخ  هب  [ 507]
هک تسنآ  یفارخ  فرح  نیا  همزـال ي  و  هن ؟ اـی  هتفاـی  قـقحت  هدارا  نیا  هک  تـسین  موـلعم  دـیامن و  هزیکاـپ  ساـجرا  زا  ار  ع )  ) تـیب

هدارا هرورضلاب و  تسا  لاحم  نآ  دنک و  فلخت  شدارم  زا  هللا  هدارا  دشاب و  هدوبن  جراخ  رد  دوخ  دارم  نداد  ققحت  هب  رداق  دنوادخ 
دوـش و یم  ص )  ) هللا لوـسر  ياـعد  در  دـشابروط  نآ  رگا  تسین  هضحم  هدارا ي  فرـص  تـسا  لـعف  هـب  هعبتتـسم  هدارا ي  هـیآ  رد 

دوخ ياج  رد  ار  شلیـصفت  هک  تسا  دایز  دـیجم  نآرق  تایآ  رد  دـیری »  » ظفل هدارا و  هدام ي  صوصخ  عقوام  رد  عراضم  لامعتـسا 
.ما هدرک  نایب 

.زیربت داشرا ص 309 ط  [ 508]

نیا اب  هک  هدروآ  بجعت  ماقم  هب  ار  دمحم  نب  یلعم  ع )  ) ماما تماق  دـق و  یکچوک  دوش  یم  مولعم  .زیربت  داشرا ص 350 ط  [ 509]
تماما تالامک  ملع و  رب  هفیرـش  هیآ ي  اب  هدومرف و  رابخا  وا  ریمـض  زا  ع )  ) ماما اذـل  تسیدـنوادخ و  تجح  ماما و  روطچ  مک  نس 

.تسا هدومرف  لالدتسا  دوخ 

.زیربت نیدحوملا ص 105 ط  سینأ  هب  دوش  عوجر  [ 510]

نیا يردـیح  هعبطم ي  نارهت  يرولا ص 356 ط  مالعا  رد  هر )  ) یـسربط خیـش  .زیربت و  ص 369 ط  هر )  ) دیفم خیـش  داشرا  [ 511]
....هبلاقص مور و  كرت و  مهیف  مهتاغلب و  مهثدحی  موق  هدنع  و  : ) تسا ریز  رارق  هب  تیاور  ترابع  يو  لقن  رد  هدومرف و  لقن  ار  ربخ 

هدومرف و یم  تبحص  اهنآ  تاغل  اب  هدوب و  یموق  اب  ع )  ) ماما ملکت  هک  دوش  یم  رهاظ  هر )  ) یسربط لقن  هب  انب  تالمج  نیا  زا  .خلا 
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( .درادن ع )  ) ماما ياهمالغ  هب  صاصتخا 

( هر  ) بوشآ رهـش  نبا  زا  لقن  زجاعملا  هنیدـم  .زیربت و  تقیقح  یچباـتک  تاراـشتنا  زا  نارهت  همغلا ج 3 ص 252 ط  فـشک  [ 512]
ص 554.

همغلا ج 3 ص 264. فشک  [ 513]

اب هک  فراولا  هلظ  هللا  مادا  فرشا  فجن  لیزن  ینیمخ  ياقآ  یمظعلا  هللااهیآ  یمالـسا  ملاع  عجرم  ام  ربکا  دهاجم  داتـسا  دیـس  [ 514]
يارب یبوخ  نآ  اب  ار  ندـمت  خـیرات  نوبلواتـسوگ  دومرف : یم  ارارک  درک  ظفح  ار  هعیـش  مالعا  ياـملع  يوربآ  نتـشیوخ  تادـهاجم 

رد ار  ءارتفا  نآ  دهدب و  تبـسن  ص )  ) هللا لوسر  سدـقا  تحاس  هب  ار  ضحم  بذـک  نآ  هک  نیا  رگم  هدرکن  فیلأت  اهناملـسم  بلج 
.دناجنگب باتک  نآ 

ص 207. هر )  ) یسلجم نیعبرا  اب  عوبطم  جیارخلا  [ 515]

هعبطم ي نارهت  ص 294 ط  هر )  ) یسربط يرولا  مالعا  .زیربت  ص 313 ط  هر )  ) دیفم خیش  داشرا  همغلا ج 3 ص 21 . فشک  [ 516]
.نارهت يدنوخآ  ج 1 ص 285 ط  هر )  ) ینیلک یفاک  لوصا  يردیح 

.ش .ه  ( 1348  ) لاس دهشم  هاگشناد  582 ط   - ءزج 6 ص 583 لاجرلا  هفرعم  رایتخا  فجن - یشک ص 487 ط  لاجر  [ 517]

دوش یم  نشور  هدربمان  هحفص ي  رد  لاجرلا  هفرعم  رایتخا  هب  هعجارم  اب  هچنانچ  تسا  فلتخم  رایسب  تیاور  ترابع  اجنیا  رد  [ 518]
دیآ یمن  تسد  هب  نآ  زا  یلصحم  ینعم  و  یتین ) نم  لقا  وه  و  : ) تسا وحن  نیا  هب  ترابع  دهشم  هاگشناد  رد  هعوبطم  هخسن ي  رد  و 
هـس لفط  زا  ترـضح  نآ  و  : ) دش هدروآ  نتم  رد  هچنآ  تسا و  هدماین  تسد  هب  هحیحـص  ترابع  هک  دوش  یم  مولعم  لمأت  زا  سپ  و 

هک يوحن  هب  ار  ثیدـح  تراـبع  موحرم  نآ  همجرت ي  زا  تسا  لاـمالا  یهتنم  رد  هر )  ) یمق ثدـحم  تراـبع  دوـب ) رتـکچوک  هلاـس 
روکذم
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ثدـحم همجرت ي  هک  تسنآ  رب  هنیرق  مه  لقا ) : ) ظفل دـنا و  هدروآ  تسد  هب  ناشیا  ار  هحیحـص  هخـسن ي  هک  دوش  یم  رهاـظ  داـتفا 
و : ) هدرک لقن  وحن  نیا  هب  یـشک  لاجر  زا  ار  فیرـش  ثیدح  ترابع  هیهبلا ) راونالا   ) رد هر )  ) یمق ثدحم  دـشاب و  حیحـص  هدربمان 

راونـالا  ) هب دوش  عوجر  تسا  هدرک  لـقن  لاـمالا  یهتنم  رد  هک  تسناـمه  نآ  همجرت ي  تسا و  حیحـص  نآ  و  یثـالث ) نم  لـقا  وـه 
خیرات سدقم و  دهشم  .ه ق و ص 228 ط  ( 1344  ) لاس رد  يزیربت  سیونشوخ  رهاط  ازریم  جاح  طخ  هب  زیربت  ص 126 ط  هیهبلا )

.تسا یفورح  پاچ  درادن و  ار  عبط  لاس 

.فجن ص 488 ط  دهشم - هاگشناد  ءزج 6 ص 584 ط  لاجرلا  هفرعم  رایتخا  [ 519]

هلمهملا نایبصلا  ظافلا  یف  کلذ  و  حاب ) حاب   ) هحیحـص هخـسن  یف  هدومرف : لاقملا  حـیقنت  شماه  رد  هر )  ) یناقمام همـالع ي  [ 520]
هطوقنم ریغ  هملکلا  هذه  هیطخلا  خسنلا  یف  نا  لیق : .ملاعلا و  هللاو  هیلوفطلا  لاح  یلا  هعوجر  رهظا  باتکلا  هتارق  دعب  هنا  ینعی  ینعملا 

(. هر  ) دیحولا نم  جهنملا  هیشاح  یف  ام  انلق  امم  بیرق  هفلتخم و  وا 

.ق .ه  ( 1290  ) لاس زجاعملا ص 527 ط  هنیدم  [ 521]

زجاعملا ص 556. هنیدم  [ 522]

.تسا هدش  خاسنتسا  هزیوح  رد  .ه ق  ( 1092  ) لاس رد  هک  ام  هناخباتک ي  رد  دوجوم  یطخ  هخسن ي  [ 523]

.زیربت داشرا ص 372 ط  [ 524]

.ادیص نایبلا ج 3 ص 512 ط  عمجم  [ 525]

دعب کلذ  یلع  انل  جایتحا  نکلو ال  یتأی  امک  فلزتملا  یحیـسملا  یلع  امازلا  لیجانالا  نع  کلذ  لقن  امنا  لئاقلا  نا  رهاظلا  و  [ 526]
.هانلق ام  قدص  دجت  هریغ  یفاکلا و  یف  ثیداحالا  یلا  عجارف  ع )  ) حیسملا هثعب  نامز  ع )  ) نیرهاطلا همئالا  انل  نیب  ام 

تاقیلعت [ 527]
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.زیربت -1 يوأملا ص 353 ط - هنج 

.زیربت تالاقملا ص 105 ط 2  لئاوا  [ 528]

هناف هیلباقلا  دادعتـسالا و  ثیح  نم  هوبنلا  یل  تبتک  يا  هیتالا  هوبنلا  ثیدحلا  یف  هدارملا  هتوبن  نوکی  نا  نکمی  هنا  مهوتی  و ال  [ 529]
ققحم وه  امک  هنمزالا  عیمج  یف  هیلعفلا  هتوبن  توبث  یلع  هلاد  لقنلا  لقعلا و  نم  هلدالا  نا  ایناث  .هیلا و  راصی  زاجم ال  هناب  الوا  عوفدم 

.کلذ نم  رثکاب  ماقملا  عسی  هلحم و ال  یف 

.هیثیدحلا عماوجلا  یلا  عجار  مهیلع  هللا  مالس  هرهاطلا  هرتعلا  ثیداحا  نم  بلاطملا  هذه  دافتسی  [ 530]

هنعارف ي هنیرید ي  هیور ي  نیا  یلو  دـنلئاق  زین  يو  توـبن  هب  دـیزی  نارادـفرط  هک  هدـش ص 7  هتفگ  هیمیت  نبا  زا  لاؤـس  رد  [ 531]
هریج نارکون  شناراثن و  ناج  دوخ و  هرخالاب  دنک  یم  راداو  ار  اهنآ  نعرفت  ربجت و  یتسرپدوخ و  ربک و  توخن و  هک  تسا  راگزور 

هاج و بح  زا  هدش و  هبتـشم  رورغم و  مه  وا  دنناوخ و  یم  شلاعتم  رداق  دـنوادخ  رمالارخآ  هدـیناسر و  توبن  ماقم  هب  ار  وا  شراوخ 
شنارادفرط دـیزی و  هب  صاصتخا  تسا  راگزور  هنعارف ي  سوماق  رد  درطم  سومان  کی  نیا  دـیوگ  یم  یلعالا ) مکب  رانا   ) تسایر

.تسا نامه  ناش  هیور  الا  دشاب و  هتشاد  دشاب  مه  فیعض  هچرگ  نامیا  ياراد  هک  دوش  ادیپ  یسک  اهنآ  زا  رگم  درادن 

.تسا دیزی  ندوب  نوعلم  تنس  لها  نایم  روهشم  الا  تسا و  هیمیت  نبا  عابتا  تنس  لها  زا  رتکد  دارم  دوش  یم  مولعم  [ 532]

« تاطوطخملا سئافن   » نمض رد  عوبطم  هر )  ) یناقلاط دابع  نبا  بحاص  فیلأت  فراعملا ص 13  ناونع  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 533]
.ق .ه  ( 1371 : ) لاس فرشا  فجن  ط -

.هخسن همارک - [ 534]

بحاص وه  و  هللااب ؟ نمؤم  ینارحلا  هیمیت  نبا  له  دجنملا : نیدلا  حالص  روتکدلا  لأسن  انهف  [ 535]
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هباـتک تـالبعزخلا و  تاـفارخلا و  بحاـص  وـهف  یلازغلا  اـما  .هللا و  نید  یف  نعاـطلا  لـیطابالا و  تاـیرفکلا و  لـیلاضالا و  عدـبلا و 
یف لاق  سیلبا ، نعل  نع  توکـسلا  یف  رطخ  لئاقلا ال  وه  دیزی و  نعل  زاوج  مدع  یلع  هاوتف  نم  هبارغ  اهنم و ال  هنوحـشم  مولعلاءایحا 
نع مایقلاب  هسفن  حمستل  لیللا  لوط  هسأر  یلع  مایقلا  هسفن  مزلأف  مایقلا  نع  لسکی  هتدارا  هیادب  یف  خویشلا  ضعب  ناک  ءایحالا : هباتک 
دق لیطابالا و  هذـه  رئاظن  یلازغلا  نع  هیف  لقن  دـق  يزوجلا و  نبا  همالعلل  سیلبا  سیبلت  باتک  یف  کـلذ  لاـثما  لـقن  یلا  رظنا  .عوط 
هناف دـجنملا  روتکدـلا  نم  بجعلا  لب  هفلاسلا ، نورقلا  لها  نم  امهناف  یلازغلا  هیمیت و  نبا  نم  بجع  ـال  .میلعتلا و  ماـقم  یف  اـهب  یتأ 

! دیزی دماحم  اورکذ  هیمیت ) نبا  عابتا  ینعی   ) هنـسلا لها  نا  یعدی : فیک  ءاضفلا  رونلا و  هرذلا و  رـصع  هنومـسی  رـصعلا  اذه  ءانبا  نم 
.رفاکلا رعاشلل  هلیضف  يأ  لوقنف : رعاش  هنا  لوقی : نا  هلدب  دماحملا و ال  کلت  نم  اریسی  ارزن  رکذی  نأ  روتکدلا  نم  ءاجرلا 

.رورغلا نم  رغتسا  [ 536]

.باذ يا  [ 537]

هنأ مـهل و  داـیقنالا  مهتعاـطب و  هللااـب ) ذاـیعلا   ) یلاـعت هللا  رمأ  نیذــلا  رمـالا  یلوأ  نـم  هـنا  هیمالــسالا و  هفـالخلا  یعدــی  هناـف  [ 538]
(. دیزی نیملسملا  یلاو  ناک  اذا  ( ) هزع دعب  نم  مالسالا  هلذایف   ) .نینمؤملاریما

هقدنزلا و الا  سیل  هنم  لمعلا  اذه  بیضقلاب و  رهطملا  سأرلا  برـض  قشمد و  یلا  ص )  ) هللا لوسر  لآ  لمحدیزی  نا  کش  ال  [ 539]
هللا لوسر  لآ  دیزی  لمح  رکناف  راکنالا  الا  ارفم  هیمیت  نبا  دـجیمل  اذـل  هیلهاجلا و  داقحالا  نئاغـضلا و  الا  هبلق  یف  نکی  مل  داحلالا و 

مامالا یتفش  یلع  هبرض  لامجلا و  باتقا  یلع  ماشلا  یلا  ایابس  (ص )
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هعئار یف  سمـشلا  راکنا  تارتاوتملا و  راکنا  تایرورـضلا و  تایهیدبلا و  راکنا  الا  سیل  هراکنا  نا  یهیدب  بیـضقلاب و  مالـسلا  هیلع 
.هل نید  لقع و ال  نمم ال  الا  مهللا  يرورض ؟ هنم  لصاحلا  ملعلا  ناف  رتاوتملا  راکنا  نکمی  لهف  هل ) ءایح  هل ال  نید  نم ال   ) راهنلا

.مالظلا هریغلا و  هکرحم  مسلطلا  [ 540]

.ازریم داهرف  هرکذتلا ص 155 ط  [ 541]

لاس 1373 ه رصم  11 ط   - شماه ص 12 ج 1  دئالقلا » ررد  دئاوفلا و  ررغ   » يدهلا ملع  یضترم  دیـس  یلاما  هب  دوش  عوجر  [ 542]
.میهاربا لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هب  ق 

نارهت ط  یناعم - نیچلگ  دمحا  ياقآ  ملق  هب  یقرواپ ص 187 - یفص  یلع  نیدلارخف  فئاوطلا  فئاطل  و  هدکشتآ ص 19 - [ 543]
.ش لاس 1336 ه 

.232 فئاوطلا ص : فئاطل  [ 544]

.تسا هتشذگرد  .ه ق  ( 888 : ) لاس رد  هدوب و  دنمشناد  يدرم  نیسح  خیش  نیدلا  لامک  [ 545]

.ق .ه  ( 1303 : ) لاس رصم - ط  - 68 بهذلا ج 2 ص -: جورم  [ 546]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
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WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 739 

http://www.ghaemiyeh.com


یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 741زکرم  هحفص 740 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	تحقیق درباره ی اول اربعین حضرت سیدالشهداء(ع)
	مشخصات کتاب
	مقدمه
	نامه ی آقای عطائی خراسانی
	مقدمه ی طبع دوم کتاب
	دو بیت از آقای انصاری
	مقدمه ی کتاب
	اهتمام شیعیان عراق در اربعین
	اشاره به شبهه ی سید
	قائل شدن علامه ی نوری به جزیره ی خضراء
	اشاره
	شبهات و اشکالات محدث نوری
	اشاره
	دلیل اول او و جواب آن
	اشاره

	فصل الخطاب علامه ی نوری
	اقدام أستادنا الطهرانی در موضوع فصل الخطاب
	اشکال محدث نوری که لهوف شباهت به سائر تألیفات سید ندارد و جواب آن
	احتیاطهای سید در امور دینی
	ادعای بعضی از شاگردان نوری و جواب او
	اذعان بعضی از معاصرین و اشکال دیگر
	نقل عبارات بعضی از معاصرین
	از قطع قاطعی به دیگری قطع حاصل نمی شود
	از دلائل علامه ی نوری برای استبعاد آمدن اسراء
	جواب آن دلیل (اولا)
	جواب آن دلیل (ثانیا)
	اشاره
	شواهدی که در آن زمان در اندک مدت از شام می آمدند
	راهی میان شام و عراق
	عربهای صلیب از حوران
	حالات یگانه شهید راه حق
	هجرت معاویه بن صخر بن حرب اموی
	رفتن ابوبکر به شام
	رفتن عمیره به شام نزد یزید
	حرکت مروان عامر بن ربیعه با یک صد هزار لشکر از شام برای جنگ با مختار
	احرام بستن سید الشهداء به عمره ی مفرده
	اشاره
	ورود اهل بیت به دمشق شام در اول صفر
	اشاره

	حرکت اهل بیت در (پانزدهم) محرم از کوفه
	توجه افکار عمومی بر علیه یزید
	احتمال توقف زیاد اهل بیت در شام مدرک ندارد
	رؤیت هارون هلال ذی الحجه را در عراق و حضورش در مکه
	اشاره

	روایت صفوان بن مهران جمال

	شرفیابی خیران به حضور امام در ظرف ده روز
	اشاره
	از شواهد آمد و رفت از شام به عراق در ظرف مدت کم و آمدن مالک
	اشاره

	عثمان باعث برآشفتگی امور خلافت شد
	آمدن مالک اشتر به کوفه از حمص

	حرکت دادن یحیی بن هرثمه به امام هادی از مدینه
	اشاره
	جنگ مسلمین با روم در زمان ابوبکر
	اشاره

	تصریح یعقوبی که خالد بهشت روزه در جبهه حاضر شد
	تصور بی جا
	زندانی کردن ابن زیاد رؤساء عرب را در کوفه
	شاخ و برگهایی که در کتب ضعیفه ذکر کرده اند
	انتقاد از نقلیات کتب ضعیفه
	صدمات صاحبان کتاب ضعیفه به عالم شیعه و زنده کردن شبهات محدث نوری
	تحقیقات در فتوای شریح و ثمرات الانوار خطبی
	رد شبهات طرفدار شبهات
	اخبار زینبات عبیدلی
	اشاره

	شرح حال و ترجمه ی عبیدلی و تحقیق در حال او
	نقل از محتویات کتاب عبیدلی
	حسن مثنی در کربلاء و بردن او به شام
	ورود زینب کبری به مصر
	وفات بانوی عصمت در مصر
	مدت اقامت بانوی عصمت در مدینه و مصر پس از مراجعت از شام
	وفات بانوی عصمت در سال (شصت و پنجم) ه مدرک ندارد
	نقل از تتمه ی محرم محدث خیابانی
	قول راجح در ولایت زینب کبری
	اهتمام صاحب کتاب «وفات زینب الکبری» در تعین مرقد او
	اشاره به خرافاتی که صاحب طراز المذهب نقل کرده
	واقعه ی مجاعه مدرک ندارد
	اشاره
	بعضی از شبهات به اخبار زینبات عبیدلی

	اشاره
	شبهه ی اول و جواب آن
	شبهه ی دوم و جواب آن
	شبهه ی سوم و جواب آن
	شبهه ی چهارم و جواب آن

	جواب از بعض اعتراضها
	رای (لجنه ی ثقافه ی کربلاء) در تعیین مرقد
	رای مؤلف کتاب وفات زینب الکبری و رساله ی المرقد الزینبی
	اشکال بر رای ثقافه
	کلام محدث خیابانی
	کلام سید امین عاملی در اعیان الشیعه
	نقل عبیدلی که در بنات امام سه نفر زینب است
	کنیه ی زینب کبری ام کلثوم است
	عدم اطلاع سید الاعیان بر کلام عبیدلی
	روایت عبیدلی و دفع اشکال از آن
	ابن حزم اندلسی ظاهری و اکاذیب او
	ذکر زبیری در نسب قریش اسامی اشخاص که بنات در حباله نکاح آنها بودند
	عدم اعتماد به تالیفات ابن حزم
	هذیان گویی آخوند اوف
	از دلائل رفع استبعاد و اشکال بر آن
	اشاره

	اشتباه محدث قمی در منتهی الامال
	میثم تمار در حضور ام المؤمنین
	تفسیر یاد گرفتن ابن عباس از میثم
	زندانی شدن میثم
	رفتن میثم به عمره
	رفتن میثم با خرما فروشان نزد ابن زیاد
	تصریح فرزند میثم در رفتن او به عمره
	روز شهادت میثم
	از دلائل رفع استبعاد
	اشاره

	سرعت سیر ابوحنیفه سائق الحاج
	تعدد سائق الحاجها
	روایت صدوق درباره ی ابوحنیفه
	مراد ابوحنیفه ی مشهور نیست
	مراکب را غارت کرده بودند


	نقل عین عبارت کتاب تظلم الزهراء
	اشاره
	نکاتی که در کلمات ارزنده ی فاضل قزوینی است
	اشاره
	آن نکات موضوع (برید) است
	اشاره

	تحقیق در لفظ «برید»
	نفع هر قومی در آثار فعلی آنهاست
	دنباله ی برید (چاپار) و (پست) است
	ادعاء جمعی که وضع برید در اسلام از معاویه است
	ادعاء مذکور از جرجی زیدان و دیگران از اغلاط است
	وجود برید از اول اسلام
	خالد در جنگ روم و اسلام آوردن جرجه
	رسیدن خبر وفات ابوبکر به جبهه ی روم به وسیله ی برید
	چند مورد از عمل برید در زمان عمر
	قافله ی برید چند مرکب بوده و عوض کردن آنها در منازل
	سرعت سیر برید و وظیفه ی صاحب برید
	انتظامات راهها در عهده ی صاحب برید
	رسیدگی به داد درماندگان در راهها در زمان امیرالمؤمنین
	دیده بانی برید
	مامون در کنار نهر برذون
	ارسال نامه ی با سعات
	حلمه ی مغول بر بلاد اسلامی
	اطمینان حاصل است که اسراء را با برید برده اند

	از نکات عبارات قزوینی


	دلیل دوم محدث نوری و جواب آن
	اشاره
	دلیل سوم محدث نوری و جواب آن
	اشاره

	بعضی اقوال خلاف مشهور شیخ مفید در مسارالشیعه
	تاریخ عقد و زفاف صدیقه ی طاهره
	آنچه از کلمات شیخ مفید استفاده می شود
	تصریح شیخ به محل دفن شهداء از بنی هاشم و دیگران
	قبر شریف حبیب و حر
	آمدن امام سجاد به دفن ابدان شهداء
	قبر شریف حضرت مسلم
	شیخ مفید در ارشاد اغلب قضایای مسلمه را نگارش داده
	آنچه شیخ از آیات الهی در امیرالمؤمنین شمرده
	باور نکردن محدث نوری به فرمایش شیخ مفید
	اضطراب نقل در زخم برداشتن امیرالمؤمنین در احد
	فتیله گذاشتن به زخمهای امیرالمؤمنین غیر معقول است
	از معجزات رسول الله درباره امیرالمؤمنین
	از اخبار آحادی که محدث نوری بر آن چنگ زده
	تحقیق درباره ی فرو رفتن پیکان به پای امام
	مدرک قضیه ی پیکان که بسیار مورد اعتماد است
	تحقیق در زخم رسیدن به فرق مبارک امام در جنگ خندق
	دلیل چهارم علامه ی محدث نوری بر نیامدن اسراء در اربعین
	اشاره

	شروع به جواب محدث نوری
	آنچه سید امین عاملی از روایت عطیه نقل فرموده
	خلاصه ی کلام در تطیع شدن روایت عطیه
	تصور ورود اسراء به کربلاء و الحاق رأس اطهر به بدن اطیب
	اضافات طبع دوم در رد شبهات طرفدار شبهات
	کشف شبهات صادره از طرفدار شبهات
	عطا همان عطیه است و غیر او نیست
	محدثین احادیث زیادی را تقطیع کرده اند
	زیادتی سید امین را کسی دیگر نقل کرده
	دلیل پنجم محدث نوری بر نیامدن اسراء در اربعین و جواب آن
	اشاره

	ادعای بعض افاضل که استیذان بوسیله ی کبوتر بوده
	آنچه محدث نوری در رد وی فرموده درست نیست
	توجه تاریخ نویسان در نقل قضایا به آنچه در آن زمان بحد کمال رسیده
	ظهور قبر مبارک امیرالمؤمنین در زمان هارون
	مثال دیگر: وضع تاریخ هجری قمری
	وضع تاریخ هجری به امر خود رسول الله است
	پافشاری کننده که مبدا تاریخ از هجرت باشد امیرالمؤمنین است
	نقل کلمات شیخ عبدالحی کتانی
	وجوهی که به مبدأ قرار ندادن سائر مبدأها ذکر کرده اند ضعیف است
	اصل جهت تعیین مبدأ تاریخ از هجرت
	عبارت سند صحیفه سجادیه دلیل متقن است
	فرمایش علامه مجلسی و فطانت آن بزرگوار
	تاریخ هجری صحیح ترین تاریخ است
	از دلائلی که واضع تاریخ خود رسول الله است
	تحقیق در کلمات مسعودی
	از نامهای کبوتر نامه بر
	نخستین کسانی که از کبوتران در جنگ استفاده کردند
	ایجاد فرودگاهها برای کبوتران
	تفسیر منسوب به امام عسکری
	تحقیقات محدث خیابانی
	نقل از قاموس المعارف استادنا المدرس
	عدم توجه علامه ی مجلسی و محدث خیابانی به تحریف قصه
	از خبطهای صاحب قاموس الرجال
	بودن کبوتر نامه بر از صدر اسلام
	تاریخ حرکت اسراء از کوفه و مراجعت شان به کربلاء
	دلیل ششم علامه ی نوری و جواب آن
	اشاره

	اول زائر بودن جابر
	دلیل هفتم علامه ی محدث نوری و جواب آن
	اشاره

	ادعای محدث نوری: راوی قصه مجهول است
	تحقیق در جواب آن
	رویه ی ساحرانه در نقل تاریخ
	نقل کلمات دکتر زکی مبارک در «النثر الفنی»
	باید اعتماد بیشتر به مؤلف کتاب باشد
	نقل فرمایش آیه الله کوه کمری و ترجمه ی اجمالی ایشان
	نقلیات سید ابن طاووس بیشتر مورد اعتماد است
	اشاره به تقطیع روایت عطیه چنانچه گذشت
	تاخت کردن محدث نوری به اهل منبر
	نصیحت به روضه خوانها و نوحه خوانها
	نقل کلمات ارزنده مجتهد امین عاملی
	ادعای بعضی که اسراء بعد از هشتاد روز آمده اند
	اشاره به جلالت شان سید امین عاملی و سیدنا شرف الدین
	توقف اهل بیت سه روز در کربلاء
	اعجاز نشان دادن امام سجاد موقع رحیل از کربلاء
	اشعار آقا شیخ باقر حلی که واقعه ی اربعین را به نظم آورده
	ملحق کردن امام سجاد سر، اطیب سیدالشهداء را به جسد مبارک بعد از چهل روز
	حمل کردن فاطمیین سری را از عسقلان به مصر
	عکس سر مبارک اصل و صحت ندارد
	عکسهای پیغمبر و ائمه خیالی است
	بعضی از مسلمانهای زود باور
	تحقیقات درباره ی رأس مطهر
	اقوال درباره ی رأس مطهر
	کلام امام یافعی
	کلام سبط ابن الجوزی
	توجه افکار عمومی بر علیه یزید پلید
	حرکت دادن یزید به اسراء از شام
	کلام حاج فرهاد میرزا در قمقام
	قبه ی عالی دلیل صحت آنچه مردم ادعاء دارند نیست
	احمد بن موسی در شیراز
	نسخه ی سر السلسله نسابه ی بخاری
	قبه ی در تبریز در کوه سرخاب
	به ادعای ساختگی مسجدی را تعمیر کردن در تبریز
	رفع شبهه

	بررسی به اخبار وارده در مدفون شدن راس مطهر در نجف نزد امیرالمؤمنین
	اشاره

	اعراض اصحاب قادح در اخبار است
	کلمات سید معاصر
	کلام ابوریحان بیرونی
	کلمات اعلام درباره ی رأس اطهر
	کلمات شبراوی در الاتحاف
	قول صحیح قول امامیه است
	توقف رباب تا یک سال در کنار قبر مطهر
	روایت مصقله الطحان
	زیاد کردن جملاتی بر روایت
	تحقیق و بررسی درباره ی خبر مصقله الطحان
	اشاره

	معنی روایت مزبوره و اشتباه بعضی شارحین
	شبهات واهیه و رد آنها
	توقف فاطمه نزد قبر حسن مثنی تا یک سال
	خیمه زدن ام سلمه در مسجد و عزادار شدن وی به امام
	غیرت طرفدار شبهات
	نقل بعض سئوالهای سائل و بررسی بر آنها
	اشاره

	نقل کلام شیخ بهائی و تحقیق در اطراف آن
	نماز خواندن سید الشهداء در روز عاشورا
	نماز ظهر خواندن آن حضرت جای شک نیست
	بررسی به کلام محدث قمی و فیض کاشانی
	کلام شیخ مفید در مسموم شدن امام جواد
	اشتباه آقای دکتر آیتی در سخنرانی خود
	به نقلیات کتاب معالی السبطین بدون دقت نتوان اعتماد کرد
	نقل کلمات علامه ی مجلسی در زاد المعاد
	آمدن امام سجاد بطی الارض مجرد احتمال و دلیل ندارد
	علامت بودن زیارت اربعین بر ایمان
	اشاره

	از وجوه تأسیس روز اربعین
	دائمی بودن آثار و نتایج نهضت سیدالشهداء
	روایت علائم پنجگانه از امام عسکری
	تحقیق در حدیث شریف در چند مورد
	مورد 1
	مورد 2
	مورد 3
	اشاره
	مورد 4
	اشاره

	تفسیر ناروا به عبارت: «و زیاره الاربعین»
	مورد 5
	اشاره

	حرمت انگشتر و حلقه ی طلا بر مردها
	عمل اهل سنت به بدعت
	عمل به بدعت در تسنیم قبر
	کلمات ناروای صاحب تفسیر روح البیان نسبت به روز عاشورا
	کلام غزالی که بر واعظ حرام است خواندن مقتل حسین
	رد بر غزالی و امثال وی
	کلام ثعالبی درباره ی ابوسفیان
	آنچه ابن عبدالبر و مسعودی نقل کرده اند
	بی دلیل بودن ادعای غزالی
	مورد 6
	اشاره

	سجده بر تربت کربلاء
	آنچه علامه ی کبیر شیخ عرفی در کتابش نقل کرده
	شیعه اهل سنت را مسلمان و پاک دانسته و بر جنازه ی آنها نماز می خواند
	ائمه اهل بیت بر تربت کربلاء سجده کرده اند
	کیفیت تیمم و توضیح آن
	مورد 7
	اشاره

	جهر کردن امیرالمؤمنین به بسم الله
	اقرار امام رازی به قول حق در جهر به بسم الله
	ناراحت شدن آلوسی از کلمات امام رازی
	اخفات به بسم الله از معاویه بروز کرده
	طرف داری آلوسی از بنی امیه
	آزادی زبان در اسلام و قصه ی عمری و هارون
	سفاکی هارون الرشید
	آزادی زبان در اسراء اهل بیت

	تحقیق درباره ی زیارت و صلوات و سلام بر پیغمبر و امام
	اشاره

	رویه ی رسول الله در ایستادن نزد قبور
	نهی خدا از ایستادن رسول الله نزد قبور منافقین
	صلوات و سلام به رسول الله
	اشاره

	موضوع سه گانه که دشمنان اسلام در فکر از بین بردن آنهااند
	صلوات از نظر فقهی
	اشاره

	عدم وجوب صلوات مشکل و حکم به وجوب مشکلتر
	نقل کلماتی از سید علی خان مدنی
	تحقیق در احادیث
	ضم «آل» در صلوات به امر خود رسول الله
	رویه ی اهل سنت در حذف آل
	ضم «آل» در صلوات نزد شیعه ضروریست
	مراد از آل محمد چه کسانند؟
	اشاره

	انکاری از صاحب قاموس
	بررسی به مطالبی که صاحب قاموس بیان کرده
	معانی «آل» به نقل صاحب لسان العرب
	معنی «آل» در اخبار متواتره
	اجتهاد مجتهدین مثل وحی بر انبیاء نیست
	اشاره به مساله ی تخطئه و تصویب
	موضوع بودن آنچه نقل شده: علماء امتی کانبیاء... الخ
	قدر متقین بودن آل محمد بنا به اقوال عامه
	فرمایشهای امام رضا
	در معضلات باید به آل محمد رجوع شود
	شعر ناشی صغیر
	عقیده ی صحیح در معنی آل محمد
	اشاره

	فرمایش شهید ثانی و اشکال محقق خونساری
	معنی عترت و نقل کلمات صاحب لسان العرب
	نقل کلام صاحب کشف الغمه و نقل احادیثی در معنی «آل»
	بیانات امام رضا در مجلس مأمون
	نقل محدث قمی کلامی از بعض اهل کمال
	اشکال بر آن کلام
	تشریف بردن امام کاظم به مجلس هارون و خذلان «نفیع»
	صلوات در روز جمعه
	جهت ضم «آل» بر صلوات
	هجوم مغول بر بلاد اسلامی
	فرمایش شیخ بهائی در حق غازان خان
	سلطان خدابنده و خطاب غازان به قضات و مشایخ
	نقل از تاریخ ابن هلال
	بیان دو وجه از سلطان خدابنده در ضم آل بر صلوات
	ادعای محی الدین عربی در آیه ی تطهیر و عدم صحت آن
	معنی و منظور از صلوات
	اشاره

	شهادت به ولایت در اذان
	فرمایش شهید ثانی در الروضه البهیه
	وجوه دیگر در فائده ی صلوات در حق رسول الله
	تحقیقات عمنا الاعظم مرحوم شیخ الاسلام
	قول مشهور که صلات به معنی دعاء است
	اشاره به مبحث تعارض احوال
	اصول لفظیه و برگشت آنها به اصالت ظهور
	تحقیق در معنی لفظ صلات
	نقل کلمات سید علی خان و مرتضی زبیدی
	فصلی «بعلی» در صلوات
	اشکال مشهور و دفع آن
	اشاره

	توجیهات علمای اعلام
	مطلب ارزنده
	اشاره

	صلوات بعد از نمازهای یومیه
	خواندن آیه ی: «ان الله و ملائکته یصلون الخ بعد از نمازها»
	قرائت آیه و صلوات منافات با تسبیح حضرت زهراء ندارد
	صلوات فرستادن بر غیر رسول الله
	تعصب زمخشری را به حرف ناهنجار وارد کرده
	مکالمات آیه الله با سید موصلی در مجلس خدابنده
	سادات اگر تبیعت از ائمه اطهار ننمایند شرافت را از دست می دهند

	کلمات و بیانات محمد علی حومانی
	خاتمه ی کتاب
	تعلیقات و اضافات
	اشاره
	در عراق از هر طرف رو به کربلاء آورده و به زیارت قبر مطهر بیشتر اهمیت می دهند
	اشاره

	نقل کلمات آقا سید جواد شبر
	دعبل خزاعی و شعر او
	مرثیه ی دعبل بر سیدالشهداء
	از اشعار نغز دعبل در مرثیه ی آن حضرت
	کاش شعرای عجم از امثال دعبل پیروی می کردند
	نصیحت به آنان که با زبان ترکی آذری نوحه سرایی می کنند
	نسبت های ناروا به خاندان رسالت خلاف شرع است
	طبقات الشعراء دعبل
	شهادت دعبل
	اشعار نغز دعبل را اعتماد السلطنه به شعراء قزوین داده و آن اشتباه است
	پشیمان شدن یزید از ترس مردم
	عزاداری اهل بیت در شام سه روز است
	اشاره

	رفتن اسراء خاندان رسالت با چهارپایان خودشان به شام اصل ندارد
	مسلمه بن مخلد و تحقیق در تاریخ وفات زینب کبری و ام سلمه
	اشاره

	ترجمه ی ام المؤمنین ام سلمه
	تحقیق عمیق در تاریخ ام کلثوم
	اشاره

	ادعای تواتر از اصحاب قاموس الرجال وجهی ندارد
	جنگ «شوشتر» و اسیر شدن هرمزان
	تهافت و تناقض اقوال مورخین
	صحت فرمایش شیخ اعظم مفید
	کلمات شیخ شبراوی شافعی درباره ی آباء و اجداد رسول خدا
	دعای بعضی از افاضل
	کلام شیخ شبراوی درباره عبدالله
	نکاح آمنه
	اعتقاد شیعه ی امامیه

	تحریفی که از صاحب قاموس الرجال صادر شده
	موعظه ی امیرالمؤمنین بنوف بکالی و نهی از عمل «برید»
	اشاره
	دیدن رسول الله بنی امیه را که به منبر او بالا می روند
	اشاره

	تأویل کردن معاویه آیه ی شریفه را به معراج
	در حق معاویه به کتاب نصائح الکافیه و تقویه الایمان رجوع شود
	اشعار امام شافعی در تعیین فرقه ی ناجیه
	تحقیق در مدت حمل امام حسین و یحیی
	اشاره

	در مدت حمل عیسی
	تاریخ الائمه تالیف ابن ابی الثلج بغدادی است
	ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی
	نصر بن علی جهضمی

	تحقیق درباره ی کتاب فقه الرضا
	از اکاذیب طبری صاحب تاریخ
	در مقتل اسفرائنی به آمدن اسراء در (بیستم) صفر تصریح کرده
	اشاره
	تبلیغات خلاف واقع بنی امیه در حق خودشان
	اشاره

	توبه کردن هفتاد نفر از مشایخ شام در حضور امام
	شاد شدن یزید از اسارت اهل بیت
	اشعار یزید پلید
	یزید دست و پای خود را گم کرده بود
	پاسبانهای زندان شام رومی بوده اند
	در اول کار یزید در خیال کشتن اهل بیت بود
	معاویه فرزند یزید و بیانات وی در منبر
	اشاره به بعض نکات بیانات او

	آقا سید عبدالمجید صاحب ذخیره الدارین
	اشاره
	تحقیق درباره ی علی اصغر و عبدالله رضیع
	اشاره

	معنی ندای آسمانی: دعه یا حسین فان له ... الخ
	تولد یافتن طفلی در وقت ظهر روز عاشوراء
	شعر آقا سید حیدر حلی
	تصریح به اسم علی اصغر در بعض زیارات
	تحقیق در معنی عبارت بری در حق عبدالله رضیع
	نقل تحقیقی از مجموعه ی فقهی
	روایت ابن بکیر که در آن نسبت «زعم» به امام داده
	خبر شریف عبدالاعلی که معنی «زعم» را روشن می کند
	مهارت عبدالاعلی در علم کلام
	شدت اهتمام ائمه در تأدیب شیعه به آداب قرآن
	تحقیق درباره ی عروسی حضرت قاسم
	اشاره

	بنات سید الشهداء
	نسبت قصه ی عروسی به قاسم مشتبه شده
	تزویج فاطمه به حسن مثنی نزدیک به محرم (شصت و یکم) شده
	بعد از عاشوراء خانه امیرالمؤمنین و عقیل و رباب را خراب کرده اند
	اشاره

	حرفهای ناهنجار عمرو بن سعید
	خبر دادن رسول الله از رعاف عمرو اموی
	تحقیق درباره ی شهر بانویه شاه زنان
	تحقیق در نماز خوف خواندن سیدالشهداء
	اشاره

	اقسام متعدده ی نماز خوف
	تحقیق در مفاد کلام سید معاصر
	نماز خواندن امام در اثناء جنگ
	اشاره

	اعلام بر عموم علاقه مندان به سیدالشهداء
	قبولی تمام اعمال بسته به نماز است
	باید در هدف سیدالشهداء شرکت کرد
	علاقه مند واقعی کسی است که به نماز اهمیت دهد
	وضع مجالس ترحیم باید اصلاح شود
	تذکر و تحقیق لازم
	اشاره

	آیا در نقل ثواب گریه و زیارت اغراء بر معصیت است
	مورد عفو قرار گرفتن معلق و عقاب بر معصیت محقق است
	جواب دیگر
	اشاره

	نقل سؤالی از شیخ استاد کاشف الغطاء و جواب آن
	تعلیقی مشتمل بر تحقیق
	عفو الهی و هر مشرک کافر است و بالعکس
	وظیفه ی خطباء و اهل منابر
	جواب تحقیقی دیگر
	از رویه شیخ مفید باید پیروی کرد
	اشاره

	از لغزشهای بعضی از ارباب تألیف و رد آن
	بیانات مأمون در حق امام جواد و این که علم اهل بیت از خداست
	دلالت آیه ی تطهیر
	سن امام هادی در زمان وفات امام جواد
	تکلم ائمه با زبانهای مختلف
	تذکر به خوانندگان محترم از اغراض استعماری
	غرض گوستاولبون در تاریخ تمدن
	اعتقاد امامیه در حق امام
	قدغن بودن خواندن و نوشتن به پیغمبر
	روایت ابو بصیر
	نامه خواندن امام جواد در حال طفولیت
	نقل کلمات ابن ابی جمهور احسائی
	نقل کلمات والد شیخ بهائی
	نقل کلمات شیخ مفید
	کلامی بی مأخذ و رد آن
	از انجیلی که به حضرت عیسی نازل شده اثری نیست
	نقل کلمات شیخ مفید در حق عیسی
	معنی کنت نبیا و آدم ... الخ
	اشاره به جلالت علامه
	اشاره

	اشاره به ایام اقامت در «زنجان»
	اطلاع یافتن بر کتاب: ایضاح مخالفه السنه
	نقل مقداری از محتویات آن کتاب
	توضیح کلام آیه الله

	راجع به ورود جابر در اربعین و نقل کلام بعضی از معاصرین
	اشاره
	دکتر المنجد و ابن تیمیه و لعن یزید
	اشاره

	کلمات ارزنده ی ابن الجوزی
	اشعار و کفریات یزید
	ابوالفرج ابن الجوزی

	پاورقی

	درباره مركز

