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يراسگیم دیلو و  140 ـ 

ناناملسم لاوما  هرابرد  نامثع  نارازگراک  هاگدید  241 ـ 

هعمج زور  رد  موس  ناذا  341 ـ 

ینم رد  زامن  نامثع و  441 ـ 

 : مکح نب  ناورم  هب  هفیلخ  يوس  زا  اقیرفا  سمخ  كدف و  ياطعا  542 ـ 

شیاهتعدب نامثع و  تسایس  ربارب  رد  هباحص  ياهیریگ  43عضوم 

تفالخ ریخا  هلاس  شش  رد  تسایس  رییغت  هیجوت  46نامثع و 
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هتخاسرب 58ياهتیاور 

تشذگ هچنآ  59هدیکچ 

 ( 40 ه ق 35 ـ   ( ) ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  59نارود 

59حیضوت

نامثع يوضو  اب  هباحص  تفلاخم   : 60کی

وضو تعدب  ربارب  رد  ع )   ) یلع یلمع  عضوم  : 60ود

لوا 60تمسق 
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هدش هداهن  تعدب  يوضو  ربارب  رد  ع )   ) یلع يراتفگ  عضوم   : 66هس

 ( ع  ) یلع نارود  رد  وضو  نیودت  : 68راهچ

68هراشا
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حالطصا ود  69اب 

( ءوضولا ناسحا   ) وضو نتخاس  71وکین 

( ءوضولا غابسا   ) وضو نتخاس  71لماک 

یسابع يوما و  نارود  رد  وضو  مود :  72شخب 

72دمآرد

 ( 132 ه ق 40 ـ   ) يوما 72هرود 

نامثع يارآ  بوچراهچ  رد  تکرح  73نایوما و 

يوما 75ياهماگ 

 . نایوما هرود  رد  فلاخم  مدرم  79عضو 

وضو هلءاسم  رد  تموکح  اب  مدرم  تفلاخم  زا  یکاح  80ییاهتیاور 

يا هسیاقم  83یهاگن و 

كوکشم 84یتیاور 

نآ رد  نانارمکح  شقن  يوبن و  تنس  86نیودت 

خساپ دنمزاین  87ییاهشسرپ 

تشذگ هچنآ  88تشگزاب 

؟  تسیک ناورم  89نیا 

هاگدید دنچو  91هدیکچ 

يوما هرود  رد  بتکم  ود  93نایاوشیپ 

؟ ارچ 94سپ 

حسم يوضو  هب  دقتعم  نایباحص  زا  یخرب  95مان 

تیب لها  ناعبات و  زا  یناسک  97يوضو 

97هراشا

وضو يرصب و  98نسح 

وضو یعخن و  100میهاربا 

زا 177تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


101یبعش

102همرکع

 ( ع  ) رقاب ماما  یلع ,  نب  103دمحم 

هیدیز 106يوضو 

نییولع دزن  اهتیاور  106یگناگی 

106هراشا

نییبلاط دزن  رصع  تقو  1106 ـ 

رازفااپ رب  حسم  2108 ـ 

لمعلاریخ یلع  یح  3109 ـ 
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ینید عضاوم  113یگناگی 
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مود 116لماع 

موس 118لماع 

هیدیز يوضو  ات  دیز  يوضو  120زا 

تشذگ هچنآ  121هدیکچ 

 ( 232 ه ق 132 ـ   ) یسابع تسخن  هرود  رد  122وضو 

نآ رد  نانارمکح  شقن  122هقف و 

تیاور ياهموهفم  زا  یخرب  123رییغت 
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نایسابع تسایس  ياه  هیاپ  زا  124یخرب 

روصنم هیکز و  125سفن 

 ( ع  ) قداص ماما  هفینحوبا و  نایم  ییوگ  126تفگ و 

نییولع هقف  ای  فلاخم  هقف  هب  نانارمکح  129يدنبیاپ 

رگید 129یعضوم 

لوا 129تمسق 

مود 132تمسق 

رگید 135یهاگدید 

وضو 138روصنم و 

حسم ياضعا  نتسش  اب  هناگ  هس  140يوضو 

140هراشا

یفنح هقف  1141 ـ 

یکلام هقف  2141 ـ 

یعفاش هقف  3143 ـ 

یلبنح هقف  4143 ـ 

یسابع رصع  رد  اپ  رس و  حسم  اب  اضعا و  نتسش  راب  ود  اب  145يوضو 

لوا 145تمسق 

مود 148تمسق 

یسابع هرود  رد  وضو  یفالتخا  149لئاسم 

یسابع هرود  رد  حسم  يوضو  ناگدننکدییءات  زا  یخرب  154مان 

لوا 154تمسق 

مود 157تمسق 

نخس 161نایاپ 

161همانباتک
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اهتشون 162یپ 

130 ات 1162

242 ات 131165

380 ات 243167

514 ات 381169

659 ات 515171

797 ات 660173
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ربمایپ يوضو 

باتک تاصخشم 

یگنوگچ رد  یهقف  ییاور و  يراتـسج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  يوضو  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  یلع  یناتـسرهش  هسانـشرس : 
هشیدـنا 1377. جورع  دهـشم : رـشن :  تاصخـشم  يرباص  نیـسح  مجرتم  یناتـسرهش  یلع  فیلات  وضو / رد  فالتخا  یگنوگچ  و  وضو ...

ناونع تشاددای :  یبنلا ص .  آوضو  یلـصا  ناونع  تشاددای :  لاـیر  X12000-0-91941-964 کباش :  ص 415  يرهاظ :  تاصخـشم 
همانباتک ص تشاددای :  وضو . تیفیک  رد  یبهذم  ياهفالتخا  یـسراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربمایپ  يوضو  یبنلا  آوضو  دلج : يور 

ياهفالتخا یسراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ربمایپ  يوضو  یبنلا  آوضو  دلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروصهب  نینچمه  415 ؛ [ - 399]
تیفیک رد  یبهذـم  ياـهفالتخا  یـسراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  يوضو  یبنلا  آوضو  رگید :  ناونع  وضو . تیفیک  رد  یبهذـم 

 : هرگنک يدـــنب  هدر  مجرتـــم  نیــسح 1345 ، -  يرباـص  هدوزفا :  هسانــش  یقیبـطت  هـقف  عوـضوم :  خــیرات  وـضو --  عوـضوم :  وـضو 
م577-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/352 ییوید :  يدنب  هدر  BP185/5/ش9و6041 1377 

همدقم

لوا تمسق 

هاگدید زا  تلالد  دقن  ود : دنـس , یـسراو  یـسررب و  کی :  دنا : هتفرگ  شیپ  رد  ار  هویـش  ود  ثیدـح  خـیرات و  نوتم  یـسررب  رد  ناققحم 
نتم یسراو  دقن و  ینعی  مود  هویش  يوس  نآ  زا  دراد و  یگریچ  تسخن  هویـش  مالـسا  ناهیقف  رـصاعم و  ناملاع  ياه  هتـشون  رد  هدنراگن , 
هدوب هویـش  نیا  رب  ناینیـشیپ  هکلب  دشابن , یناشن  نآ  زا  هتـشذگ  رد  هدمآ و  دیدپ  ـیـر  خا نارا  ـ گزور رد  تسین کـه  هتـساخون  يا  هدیدپ  زین 

ریبز نب  ةورع  زا  دوخ  دنس  هب  قتعلا  باتک  رد  كردتسم  رد  ـم  کا حـ دنا . هدرک  لمع  نادب  زین  ناهیقف  زا  يرایسب  ناعبات و  هباحـص و  دنا و 
هنایزات هب  ادخ  هار  ردرگا  تسا :  هدومرف  (ص )  ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  هریرهوبا  هک  دیـسر  ربخ  هشیاع  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور 

و تسا ,  هس  نآ  نیرتدـب  اـنز  دـنزرف  تسا :  هدوـمرف  مه  منکدازآ ,  ار  هداز  اـنز  هک  نآ  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تـسود  مـیارب  ـم  هد رد  تـن 
خـساپ دب  دینـش و  دب  دانک ! تمحر  ار  هریرهوبا  دنوادخ  ـه گـفـت :  ـش ـ یا عـ دنیب . یم  باذع  هدنز  هیرگ  هب  هدرم   : تسا هدومرف  ماجنارس , 

انز هک  نآ  زا  تسا  رت  ینتشاد  تسود  میارب  مهد  رد  نت  هنایزات  هب  ادخ  هار  رد  رگا  تسا :  هدومرف  (ص )  ادخ لوسر  تفگ :  هک  نیا  داد .
دش لزان  (( 1  ( )) ۀـبقر کف  هبق  ـعـ لا ام  کیردا  ام  ۀـبقعلا و  محتقا  الف   ) ياـه هیآ  نوچ  هک  تسا  رارق  نیا  زا  شناتـساد  منک  دازآ  ار  هداز 

دنشاب هتـشاد  هایـس  ینازینک  ام  زا  یخرب  تسا  نکم  تـنـهـا مـ دازآ کـنـیـم .  هک  میرادن  رایتخا  رد  يا  هدربام  (ص )  ادخ لوسر  يا  دنتفگ :
ینادـنزرف دـننک و  انز  نانآ  میهدانز ,  نامرف  نانآ  هب  ام  هک  دوشب  رگا  دـنهد . یم  ماجنا  ار  ناشیاهرا  دـنرازگ و کـ یم  ناـنآ  تمدـخ  هک 

میارب مهد  رد  نت  هناـیزات  هب  اد  هار خـ رد  رگا  دومرف : دینـش  نخـس  نیا  نوچ  (ص )  ادـخ لوـسر  مینک . دازآ  ار  نادـنزرف  نیا  دـنروا و  بـیـ
 : تسا هدومرف  (ص )  ادـخ لوسر  تفگ :  هک  نیا  منک .  دازآ  ارانز  نیا  زا  لصاح  دـنزرف  سپـس  مهد و  نامرف  اـنز  هب  هک  تسا  نآ  زارتهب 

لوـسر ناـقفانم  زا  يدرم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  هک  بـلـ ـت ,  ـسا هدو  هنوـگ نـبـ نیدـب  شلـصا  تسا ,  هـس  نآ  نیرتدـب  اـنز  دـنزرف 
لو ـ ـسر يا  دنتفگ : دـنک ؟ یم  نایب  میارب  دـهد  یم  رازآ  ارم  وا  هکنیا  لیلد  یـسک  هچ  دومر : فـ ـبـر(ص )  ما داد پـیـ یم  رازآ  ار   ( (ص ادـخ
رزت و ال  : ) دـیامرف یم  یلاعت  دـنوادخ  و  تسا ,  هس  نآ  نیرتدـب  انزدـنزرف  : دومرف تسا .  هدازانز  دـنک  یم  هک  راک  ـن  یا وا بـا  (ص )  اد خـ
ثید لصا حـ دنیب , یم  باذـع  هدـنز  هیرگ  هب  هدرم  تسا :  هدومرف  (ص )  ادـخ لوسر  ـن هـم کـه گـفـت :  یا ((. 2  ( )) يرخا رزو  ةرزاو 
نوچ درک و  رذـگ  دنتـسیرگ  وا مـی  شناسک بـر  دوب و  هدرم  هک  نایدوهیزا  یکی  هناخ  رد  رب  (ص )  ادـخ لوسر  هکلب  تسا ,  هدوبن  نینچ 
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( اهعـسو الا  اسفن  هّللا  فلکی  ال  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا و  باذـع  راتفرگ  هک  یلاح  رد  دـنیرگ , یم  وا  رب  دومرفدینـش : هیرگ  يادـص 
دیاب دـنک  لمح  يا  هدر  سک مـ ره  دـیوگ : یم   ( (ص ربمایپ زا  لقن  هب  هک  ار  هریرهوبا  تیاور  نیا  هشیاـع  هک  تسا  هدـمآ  نینچم  هـ (( 3 ))

مزال يا  هفیظو  هچ  وا  رب  دنک  لمح  هناش  رب  یبوچ  هعطق  یسک  رگا  و  دنسجن ؟ ناملسم  ناگدرم  ایآ  تسا :  هتفگ  هدرک ,  دقن  دریگب  وضو 
 ( (ص اد لو خـ ـ سر زا  ارچ  هک  دنک  یمداقتنا  هبعش  نب  ةریغم  زین  هّللادبع و  شدنزرف  باطخ ,  نب  رمع  زا  هک  مینیب  یم  مه  (( 4 (( ؟ دیآ یم 

دنگوس دنوادخ  هب  دانک ! تمحر  ار  رم  ـد عـ نواد خـ دـیوگ : یم  وا  دـنیب , یم  باذـع  وا  رب  شناسک  هیرگ  هب  هدرم  هک  دـنا  هدر  ـت کـ یاور
ار شباذـع  وا  رب  ناسک  هیرگ  هب  دـنوادخ  دومرف : هکلب  دـنیب ) یم  باذـع  وا  رب  شناس  هیرگ کـ هب  هدرم   ) دومرفن (ص )  ادـخ لوسر  زگره 
(( 5  )) شود نـمـی کـشـد رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  : دیوگ یم  هک  تسا  هدنسب  ار  امش  نآرق  دیازفا : یم  ـشـه  یا عـ دنک . یم  نوزفا 

هیرگ هـب  هدرم  ارچ  تسادـخ  زا  هـیرگ  هـک  رگا  ینعی  (( 6  )) دـنایرگب دـنادنخب و  هک  تسادـخ  تسا :  هتفگ  هراـب  نیا  رد  مه  ساـبع  نـبا 
 : تسا هتفگ  هتـشاد و  نایب  ار  ثیدـح  دورو  ببـس  رمع , نبا  نخـس  دـقن  رد  و  رگید , یثیدـح  رد  هش  ـ یا عـ دـنیبب ؟ باذـع  وا  رب  شناـسک 

يدوهی يدرم  هزانج  رب  (ص )  اد لوسر خـ تسا .  هتفاینرد  یبوخب  ار  نآ  هدینـش و  يزیچ  داـنک ! تمحر  ار  نم  ـ حر ـ لا ـو عـبـد  با ـد  نواد خـ
یم ناس  ـن  ید بـ (( 7 (( ؟ دینک یم  هیرگ  وا  رب  امـش  دـنیب  یم  باذـع  وا  هک  یلاح  رد  دومرف : ودرک  رذـگ  دنتـسیرگ  یم  وا  رب  شناسک  هک 

هریرهوبا ثیدح  ـن کـه  یا نآ جـمـلـه  زا  دریگ . یم  شیپ  رد  ار  هیانک  هب  هتخیمآ  دقن  هویش  يوبن  ثیدح  اب  دروخرب  رد  هاگ  هشیاع ,  مینیب 
نیا لقن  اب  احیولت و  ار  (( 8  )) ارعـش یلتمی ء  نا  نم  ـم قـیـحـا خـیـر  کد ـ حا فوج  یلتمی ء  نال  ثیدـح  ینعی  ربمایپ  زا  رمع  نب  هّللادـبع  و 

هک ار  یناسک  داتسیا و  یم  ربنم  نآ  رب  وا  تشاذگ و  یم  دجـسم  رد  يربنم  تباث  نب  ناسح  يارب  (ص )  ربمایپ هک  تسا  هدرک  دقن  ثیدح 
 ( (ص ربمای ـت کـه پـ سا هدر  مه نـقـل کـ ار  ثیدح  نیا  هشیاع  درک . یموجه  دندوب  هتفگ  ینخـس  ای  رعـش  (ص )  ادخ لوسر  شهوکن  رد 

رگید یثیدـحرد  نینچمه ,  هشیاع ,  (( 9  )) دـنک یم  عافد  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هک  ماگنه  نآ  اـت  تسا ,  ناـسح  هارمه  لـیربج  هدومرف : 
نم ریخ  امد  احیق و  مکدحا  فوج  یلتمی ء  نال  دشاب : هدوب  نینچرعش  شهوکن  رد  هریرهوبا  هتفگشیپ  ثیدح  لصا  هک  تسا  هداد  لامتحا 

زامن زا  سپ  ندـناوخ  زاـمن  زا  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  (ص )  ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  رد  رمع  (( 10  )) هب تیجه  ارعـش  یلتمی ء  نا 
نینچ زین  ار  رمع  ثیدح  نیا  هشیاع   11  )) تسا هدومرف  یهن  باتفآ  بورغ  ات  رـصع  زا  سپ  نینچمه  و  باتفآ ,  ند  ـ مآ نور  ات بـیـ حبص و 

عو یـا ـی طـلـ ـص ـخـ ـش ـن کـه  یا زا  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر هتـشادنپ ,  اطخ  رمع  هک  تسا  هدـناوخراک  اـطخ  نخـس  نیدـب  ار  وا  هدرک و  دـقن 
نیدب تسا ,  هدـناوخ  راکاطخ  ار  شیوخ  ردـپ  احیولت  زین  رمع  نب  هّللا  عـبـد  (( 12  )) تسا هدومرف  یهن  دشک  راظتنا  ار  دیـشروخ  بور  غـ

رد هک  منک  یمن  یهن  نیازا  ار  سک  چـیه  دـنرازگ . یم  زامن  مناکلـسم  مه  مدـید  هک  مرازگ  یم  زامن  هنوگ  ناـمه  نم  تفگ :  هک  نخس 
(( 13  )) دنـشک راظتنا  ار  دیـشروخ  بورغ  ای  عولط  دـیابن  هک  تسا  نیا  اهنت  درازگب . زامن  دـهاوخب  هک  هزادـنا  ره  هب  يزور و  رد  ای  شـبـی 
زا (ص )  ربما نا پـیـ ـ نز چـه ,   , ـت سا هدوبن  اهر  هباحص  دقن  زا  زین  دوخ  هدرک ,  دقن  ار  رمع  هک  نآ  مغر  هب  هشیاع  هک  تسا  ینتف  ـبـتـه گـ لا

نادنواشیوخ رامـش  هب  یندادریـش  نینچ  هب  یـسک  هن  دنتفگ : دندر و  داقتنا کـ (( 14  )) هتـسنادرثا ياراد  مه  ار  لاسگرزب  نداد  ریـش  هک  وا 
 , لاح نیمه  رد  (( 15  )) تسا هداد  ملاس  هب  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسا  یتصخر  اهنت  نیا  میا .  هدید  نیا  رب  ار  یـسک  هن  دـیآ و  یم  ردام 
زا سپ   ] هام شـش  هک  ار  ینز  دـهاوخ  یم  ارچ  دریگ کـه  یم  هدرخ  باطخ  نب  رمع  رب  ع )   ) یلع نانمؤمریمءا  مینیب  یم  رگید  یتایاور  رد 

نعضر تاد یـ ـ لاو ـ لا و   : ) ـت سا هدو  ـ مر دزرو کـه فـ لالد مـی  ـتـ سا ـه  یآ ود  ـن  ید ماما بـ دنک . راسگنـس  هدروآایند  هب  دنزرف  ندرک ]  رهوش 
ود نتـس و  ـ بآ نارود  نیرتمک  هام  شـش  هک  هیاپ  نیا  رب  (( , 17 ( )) ارهـش نوثالث  هلاصف  هلمح و   ) و (( 16  ( )) ـلـیـن ما نیلوح کـ نهدـالوا 
رد یـا  (( 18  )) درک دازآ  ار  نز  نآ  دینـش  ار  ماما  لالدتـسا  نیا  هک  رمع  تسا .  هام  یـس  نامه  نآ  عمج  لصاح  یهدریـش و  نارود  لاـس 
زا ار  مدرم  نانمؤم ,  ریما  يا  دیو : دـنک و مـی گـ یم  ضارتعا  رهم  هرابرد  باطخ  نب  رمع  هفیلخ  مکح  هب  ینز  مینیب  یم  رگ  ـ ید ـثـی  ید حـ

نارق رد  ادـخ  ار  هچنآ  رگم  تفگ :  نز  نآ  يرآ .  داد : ـخ  ـسا پـ ـنـد ؟ هد رهم  مـهرد  دـصراهچرب  نوزفا  ناـنز  هـب  هـک  ینک  یم  یهن  نـیا 
هک رمع  (( 19 ( )) اراطنق نهیدحا  متیتآ  و  : ) دیامرف یم  هک  نیا  داد : خساپ  ییوگ ؟  یم  ار  مادک  تف :  گـ يا ؟  هدناوخن  تسا  هداتـسرفورف 
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رد ((. 20  )) تشگرب شیوخ  رظن  زا  سپس  دنرتهاگآ . رمع  زا  مدرم  همه  مهاوخ .  یم  شزرما  وت  زا  ادنوادخ , تفگ :  دینش  ـخـن  ـس ـن  یا
ار یسک  راکـش  تسا  مارحا  رد  دوخ  هک  یلاح  رد  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  نامثع  هفیلخ  رب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  تسا  رگید  یثیدح 

نامثع يارب  ماگنه  نیا  رد  دوب . وا  اب  زین  ع )   ) یلع درازگ و  یم  جح  نامثع  تسا :  نینچ  ثیدح  نتم  تسا .  هدروخ  تسین  مارحا  رد  هک 
تفگ نامثع  دروخن . نآ  زا  ع )   ) یلع اما  دروخ , نآ  زا  يو  دوب . هدرک  راکش  ار  نآ  هدوش  مار گـ ـ حا يدرف  هک  دندروآ  يراکـش  تشوگ 

یمآ ناحبـس  دنوادخ ـ  دومرف : ع )   ) یلع میدرک .  ییامنهار  هن  و  میداد ,  نامرف  راکـش  هب  هن  میدرک ,  راکـش  هن  ام  دنگوس , دنوادخ  هب  : 
لازنا دـنک و  شزیمآ  شنز  اب  هک  يدرم  هراـبرد  رمع  هک  تسا  رگید  یثیدـح  رد  (( 21 ( )) امرح متمد  ام  ربلا  دیـص  مکیلع  مرح  : ) دـیامرف

وا بـر  ع )   ) نانمؤمریمءا اـما  (( 22  )) دـیوشبار دوخ  تلآ  دریگب و  وضو  دریگ  یم  وضو  زاـمن  يارب  هک  ناـن  نآ چـ هک  داد  اوتف  نیدـبدوشن 
ود هاگ  ره  دیناد ؟ یمن  بجاو  وارب  بآ  عاص  کی  اما  دینک , یم  مکح  ندـش  راسگنـسو  دـح  یـسک  نینچ  رب  ایآ  هک  (( 23  )) درک داقت  ـ نا

تـسا هدـید  شتآ  هچنآ  اـب  هک  (ص )  ربماـیپ زا  هریرهوـبا  تیاور  نیا  ربارب  رد  اـی  (( 24  )) دوـش یم  بجاو  لـسغ  دـسر  مه  هب  هاـگ  هنتخ 
هب وـضو  رگا  ینعی  25 ,؟ ))  )) میریگبوضو مه  هدـش  مرگ  بآ  اـب  دوش  یم  اـیآ  هک  دیـسرپ  درک و  داـقتنا  وا  زا  ساـبع  نبا  دـیریگبوضو ,
هک یلاح  رد  دوش , بجاو  ـو  ضو زین  مرگ  بآ  لامعتسا  اب  دمآ  دهاوخ  مزال  دشاب , بجاو  تسا  هدیسر  نادب  شتآ  هچنآ  اب  سامت  سـبـب 

لطاب دوش  جراخ  ندب  زا  هک  یـسجناب  وضو  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتـسناد  يدمحم  نییآ  زا  هچنآ  هدییارگن و  ییاوتف  نینچ  هب  سک  چیه 
لطبم ار  نآ ]  ندروخ   ] كاپ و لالح و  ياذغ  (ص )  ربمایپ هنو  الو چـگـ ـ صا بـلـکـه  دو . ـل شـ خاد ندب  هب  هک  یکاپ  لالح  اب  هن  دوش , یم 

هراب نیا  رد  (ص )  ادخ لوسرزا  هک  یبارعا  نآ  دشاب . وضو  لطبم  زین  تلآ  هب  ندز  تسد  هک  دنا  هداد  لامتحا  یخرب  دهد ؟ یمرارق  وضو 
يو نت  زا  يوزج  ای  تشوگ  هراپ  کی  زج  يزیچ  نآ  ایآ  دومرف : وا  خـساپرد  (ص )  ادـخ لوسر  هتبلا  و  تسا ,  ناسک  نیا  زا  یکی  دیـسرپ 

ماـکحا و اـب  فلـس  دروـخرب  هویـشزا  ناگدـنناوخ  ندـناهاگآ  تهج  ار  اـهنآ  هک  تسا  تاـیاور  نوـتم و  زا  ییاـه  هنو  نـمـ ـن ,  یا تـسا ؟ 
اب تفلاخم  لیلد  هب  ار  اه  ـتـ یاور ـن  یا زا  ـی  خر ام بـ فلـس  هک  میدروآ  تقیقح  نیا  حرط  روظنم  هب  زین  هباحـص و  زا  هدـش  رداص  ياـهتیاور 

یتسرد و رب  نشور  یهاوگدوخ  نیا  و  دندرک , یم  در  ترطف  لقع و  اب  يراگزاسا  لیلد نـ هب  نینچمه  تعیرـش و  رد  تباثدعاوق  لوصا و 
تبسن ار  هویش  نیا  قح و  نیا  میناوت  یم  ام  ایآ  میسرپ :  یم  نایم  نیا  رد  تسا .  ناینیشیپ  دزن  دقن  اب  هتخیمآ  دروخرب  هویش  ندوب  راد  هشیر 

یقح هویش  نیا  ای  دننک ؟ لمع  هویش  نیا  وترپ  رد  میهد  هزاجا  نانآ  هب  میهد و  تیمومع  مه  ـر  ضا ـر حـ ـص ناگدنهوژپو عـ ناگدنـسیون  هب 
ناملاع هویـش  هرابرد  دوخ  نانخـس  رد  نی  ـ ما ـمـد  حا دا  ـتـ ـسا میهن ؟  ماگ  نادـیم  نیدـب  هک  دزـسن  ار  اـم  هدوب و  هباحـص  يارب  یـصاصتخا 

دیاب ار  تقیقح  نیا  اما  تسین ,  شنتفگ  ياج  اجنیا  هک  دـنا  هداهن  ییاه  هیاپ  لوصا و  لـید  حرج و تـعـ يارب  ناـملاع  دـیوگ : یم  ثیدـح 
زا ییاهدـقن  هب  ثیداحا  هرابرد  نانآ  ياهدـقن  نایمرد  ناوت  یم  رتمک  دنتـشاد و  هجوت  نتم  دـقن  زا  شیب  ـنـد  ـس نا بـه نـقـد  ـ نآ هک  تفگ 
نآ رد  تیاور ـ  بسحرب  نخس ـ  نیا  هک  یعا  ـ ضوا يارش ط و  اب  هدش  هداد  تبـسن  (ص )  ربمایپ هب  هچنآ  دیوگب  هک  تفای  تسد  لیبق  نیا 

تسا یفسلف  ریبعت  زا  يا  هنوگ  ثیدح  ترابعای  دنک . یم  ضقن  ار  نآ  یخیرات  ثداو  ای حـ درادن , يراگزاس  هدش  هتفگ  عاضوا  طیارش و 
رتشیب شیا  ـ هد اهطرـش و قـیـ رد  ثیدح  هک  نآ  ای  دیامن , یم  نوگمهان  تسا  سونءام  هدش و  هتخانـش  ربمایپ  ياهر  رد تـعـبـیـ هچنآ  اب  هک 

هتفگ ثیدح  لاجر  لیدـعت  حرجرد و  هچنآ  مدـص  کی  هب  هنیمز  نیا  رد  ام  تسد .  نیا  زا  يرگید  ییاهدـقن  ای  و  دـنام , یم  هقف  نوتم  هب 
هک لیلد  نادب  اهنت  شیاهثحب ,  رد  یفاکشوم  تقد و  هاگیاج و  يدن  ـم بـلـ غر يراخب بـه  هک  ییاج  ات  میبای ,  یمن  تسد  دنا  هتـشون  دنا و 

اهنآ یتسردان  زا  یبرجت  ياههاوگ  یخیرات و  ياهدادخر  هک  تسا  هدروآ  دوخ  حیحص  رد  ار  ـثـی  یدا ـ حا هدنـسب مـی کـنـد  لاجر  دقن  هب 
رد ـیـن  ما ـمـد  حا دـنک : یم  هصالخ  نینچ  ار  مالـسالا  یحـض  رد  نیما  دـمحا  نخـس  یبلدا  نیدـلا  حالـص  رتکد  (( 26  )) دـنراد تیاکح 

دقن هب  هداد و  ناشن  ناوارف  یهجوت  ثیدـح  یجرا  دـقن خـ هب  ناثدـحم  هک  هدرک  دزـشوگ  ار  هتکن  ـن  یا مـال  ـ ـسالا ـحـی  ـض دو  با خـ کـتـ
زا ار  ثیدح  نایوار  هدناسر ,  هنارک  هب  ار  شنایوار  لیدعت  حرج و  هاگرظن  زا  ثیدح  دقن  نانآ  دنا , هدـیزرون  مامتها  همه  نیا  نآ  یلخاد 
نآ اب  يوار  ایآ  هکنیا  رد  دـنا و  هتخاس  نشور  ار  تهج  نیا  زا  نانآ  هبتر  تقاـثو و  هزادـنا  هدرک و  دـقن  هقثریغ  اـی  دـنا  هقث  هک  هیواز  نیا 
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فیعض نسح و  ـث صـحـیـح و  ید هب حـ رظن  نیا  زا  ار  ثیدح  هدرک و  ثحب  هن  ای  تسا  هتشاد  راد  ـ ید وا نـقـل مـی کـنـد  زا  ـی کـه  ـس کـ
شیپ ثیدح  یلخاد  دقن  رد  هزادـنا  نیدـب  همه  نیا  ابا  ـ ما ـد , نا هدر  يدـنب کـ هتـسد  نآ  دـننامه  بیرغ و  ذاش و  و  عطقنم ,  لسرم و  ای  و  , 

ناد بـه چـنـ هـمـچـنـیـن ,  نا ,  ـ نآ دهد : یم  همادا  نینچ  یبلدا  هن  ای  دراد  قابطنا  تیعقاواب  ثیدح  نتم  ایآ  هک  دنا  هتخادرپن  نیدـب  هتفرن و 
 , يوما تموکح  هک  یثیداحا  رد  مینیب  یمن  چـیه  اـم  , دـنا هت  ـ خادر دـشاب نـپـ ثیدـح  نتخاـس  رب  هزیگنا  هتـسناوت  یم  هک  یـسایس  ـل  ماو عـ
ای نیدشار  يافلخ  و  (ص )  ربمایپ نارود  یعامتجا  طیارش  لماک  یسررب  هب  ای  هدرکد ,  ـ یدر ناد تـ دنک چـنـ یم  دییءات  ار  يولع  ای  یـسابع 
اب ثیدحایآ  هک  دنبایرد  رذ  ـگـ هر نیا  زا  ات  دنشاب  هدیزای  تسد  ناراگزور  نا  رد  هدمآ  دوجو  هب  فالتخا  یـسابعو و  يوما  ناگ  خـلـیـفـ

يوار تیصخش  طیارش و  اه , هزیگنا  هب  نیشیپ  نا  ـمـ لا عـ دراد یـا نـه .  يراگزاس  تسا  هدش  رداص  نآ  رد  هک  یطیحم  یعامتجا و  طیارش 
یم نیدب  نانخس  نیا  زا  سپ  یبلدا  دنا . هدرکن  یهجوت  نادنچ  درادب  ثیدح  لعج  رب  ار  وا  تسا  هتسناوت  یم  هک  ییاه  هزیگنا  نینچمه  و 
هنوگ نیا  رد  دنتفر  شیپ  تسخن  عون  دقن  رد  هک  هزاد  ـ نا نا  دـنروآ و هـمـ یم  يور  نتم  دـقن  هب  تسیاب  هک  نادـنچ  نانآ  رگا  هک  دزادرپ 

 , لیابق صاخشا ,  شیاتسرد  هک  تبقنم  ثیداحا  دننامه  دیدرگ , یم  راکـشآ  یناوارف  ـث  یدا ـ حا ـع  ـضو تقیقح  دنتفر , یم  شیپ  زین  دقن 
هدمع شخب  دنا و  هتـسج  یـشیپ  رگیدمه  رب  اهنآ  لعج  رد  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  ناگدربدوس  هدـش و  تیاور  اهیاج  اه و  ـیـن  یآ ناور  پـیـ
يارب تسا :  هتفگ  هـک  دـنک  یم  لـقنار  نودـلخ  نـبا  ـخـن  ـس ـن ,  یا زا  ـبـی پـس  لدا تـسا  هدرک  دوـخ  نآ  زازین  ار  ثیدـح  بـتک  زا  يا 

هر و ـ ـس ثیدح ,  ره  لقن  هب  اهنت  هک  يور  نآ  زا  تسا ,  هدـمآ  شیپ  اهدادـخر  اهتیاکح و  لقن  رد  یناوارف  تاهابتـشا  نارـسفمو  ناخروم 
هن هدرک و  هسیاقم  ناشیاهدـن  ـ نا اب هـمـ ار  اهنآ  هن  هدز ,  ثیدـح  طباوضو  لوصا  کحم  رب  هن  ار  ثیداـحا  نیا  هدرک و  هدـن  ـ ـس بـ هر ,  ـ ـسا نـ
رب هراب  نیا  رد  ار  یهاگآو  درخ  هن  هدیجن و  تادو سـ ـ جو هر مـ ـ هو زا جـ یهاگآ  لوصا  اب  یـشیدنا و  تسرد  تمکح و  يوزارت  اب  ار  اهنآ 

مالسالار رد ظـهـ (( 27  )) دنا هدش  نادرگرس  تسردان  ياهرادنپ  نابایبرد  هدش و  رود  قح  زا  لیلد  نیمه  هب  و  دنا , هدناشن  يرواد  یـسرک 
شیپ هاگ  دنا , هدیزرو  مامتها  دنـس  هب  نتم  هب  هجوت  زا  شیب  هک  تسا  نیا  ناینیـشیپ  رب  رگید  ياهداقتنا  زا  یکی  تسا :  هدمآ  نیما  دـمحا 

ار ثیدح  دننک  فشک  ار  سیلدت  نیا  هک  نآ  یب  لیلد  نیمه  هب  و  دراد , دوجو  ناهنپ  الماک  هنارهام و  یسیلدت  ثیدح  دنـس  رد  هک  هدمآ 
یم حـیح  ـ ـص ثیدـح  ناخروم  زا  یخرب  ار  ییاهثیدـح  نینچ  یتح  هاـگ  دـبات . یم  رب  ار  نآ  تیعقاو  لـقع و  ـی کـه  لا رد حـ دـنریذپ , یم 

یلاحرد دنتسین ـ  رانک  رب  ـتـی  سا ـن کـ یا زا  ود  ره  زین  ملـسم  يراخب و  دنا ـ  هتفاین  نآ  دنـس  رد  يداریاو  حرج  هک  لیلد  نادب  اهنت  دنرمش ,
دشاب حیحـص  ییاهدنـس  دنچ  ره  دنکن , يراگزاساهنآ  اب  چیه  دوش  هدیجنـس  مالـسا  ياهداینب  لوصا  کحم  رب  اهثیدح  نیا  رگا  دیاش  هک 

(( 28 ))

مود تمسق 

یم هکلب  درک , هدنـسب  نآ  دنـس  رد  نتـسیرگن  هب  اهنت  ثیدح  کی  یتسرد  زا  نتفای  نانیمطا  يارب  ناوت  یمن  چـیه  هک  نآ  نخـس  هدـیکچ 
رد حیحص و  ثیدح  دنس  هک  ماگنه  نیا  رد  اهنت  دشاب . را  رب کـنـ دیدرت  ياه  هیام  اهتفآ و  همه  زا  ات  تسیرگن  مه  ثیدح  نتم  رد  تسیاب 

ـه نازور ـی  نا ـ گد ـ نز زا  ناو  مـی تـ دناوخ . حیحـص  ثیدح  ار  نآ  ناوت  یم  دـشاب  اهیتساک  اهتفآ و  زا  رانک  رب  ملاس و  زین  نآ  نتم  لاح  نیع 
هب هجوت  اـب  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  ناـتنهذ  هب  هک  يزیچ  نیتسخن  درواـیب  يربـخ  امـش  يارب  يرگید  زا  لـقن  هب  یـسک  رگا  دروآ : یلاـثم 

سپ دیبای . نانیمطاوا  ییوگتسار  قدص و  زا  دیناد  یم  مزال  هک  ییاهکالم  رگ  ـ ید ـخـص و  ـش نآ  دروخرب  يوخ و   , يرادتناما تیعـضو , 
رگا دیجنـس و  یم  رب  هدـنیوگ خـ نیارق  طیارـش و  رگیدو  اه  هدرک  اه و  هتفگ  همه  اب  ار  نآ  دـیرگن و  یم  ار  ربخ  دوخ  ناـنی ,  ـمـ طا نیا  زا 

هب رگا  اما  دـینک , یمن  دـیدرت  چـیه  نادـب  نانیمطا  ربخ و  نآ  یتسار  رد  دـیآ  رظن  هب  تخاونمهدـیناد  یم  رثؤم  هک  یبناوج  لماوع و  همه 
وا یتسار  هک  دیا ـ  هدرک  دیدرت  صخش  یتسار  رد  هک  يور  نآ  زا  هن  دی , ـل کـنـ مءا شریذپ خـبـر تـ رد  دیراد  قح  دیسرن  يا  هجیتن  نینچ 
اطخ لا  ـتـمـ حا دناوت بـه  یم  هک  يا  ههبش  تسا ,  هدمآ  لصاح  ناتیارب  ربخ  دوخرد  يا  ههبـش  هک  يور  نآ  زا  هکلب  دیناد ـ  یم  شیپ  زا  ار 
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ربخ شریذپ  رد  الامتحا  یتیعـضو  نینچ  ند  ـ مآ اب پـیـش  ددرگرب . نتم  رد  نشور  نادنچ  هن  يزار  هب  ای  صخـش  نآ  هیحانزا  یـشومارف  ای 
 , مینک یمن  مکح  زین  ربخ  ندوب  غورد  هب  گنردـیب  تلاح  نیا  رد  هتبلا  میبای .  نانی  ـمـ طا نآ  یتسار  زا  هک  یماگنه  ات  میزرو  یم  گـنرد 
 . میا هتشاد  نانیمطا  وا  هب  هتسناد و  یم  وگتسار  ار  وا  شربخ  نیا  زا  رظن  فرص  ـت کـه  سا ندز بـر کـسـی  را تـهـمـت  نیا کـ ماجنا  هچ , 
زا یضترم ,  سـیـد  (( 29  )) تسا هداد  خر  ص )   ) مرکا ربمایپ  ثیداحا  دروم  رد  ثیدـح  ناـملاع  يارب  هنو ,  ـن نـمـ یا ـنـد  نا ـفـی هـمـ ـصو
رد هچنآ  همه  شریذـپ  نادـب ,  دـیوگ : یم  تسا  هدـش  تیاوردـنوادخ  تردـق  هرابرد  یفاکرد  هچنآ  خـساپ  رد  هعیـش  ردـقنارگ  ناـملاع 
اطخ زا  ییاه  هنوگ  هدنرادرب  رد  ام  نافلاخم  همه  ياهباتک  زین  هعیـش و  ياهباتک  رد  هدش  لقن  ياهتیاور  هچ ,   , تسین بجاو  هدمآ  تایاور 

 , هیب ـ ـش دـننامه تـ دراد , تلالد  نآ  یتسردان  نالطب و  رب  لیلد  هک  یلطاب  ات  دـیاشن , نآ  روصت  هک  یلاحم  زا  تسا ,  یتسردان  زا  یعاونا  و 
زا هک  نآ  زا  سپو  دوش  دقن  لقع  کحم  هب  ندیجنس  اب  ثیدح  تسا  بجاو  يور  نیمه  زا  میدق ,  تافص  نتـسناد  تباث  و  تیؤر ,  ربج ,

لاکـشا یب  رگا  همه  نیا  زا  سپ  دوش و  هدیجنـس  ـت  ـسا نآ  ـه  یا هچنآ هـمـپـ نآرق و  دننامه  یحیحـص  هلدا  رب  دـمآ  نورب  نمیا  دـقن  نیا 
هک یتیاور  ره  اـی  دـشاب  قح  دـناوتب  يربـخ  ره  هک  تسین  نینچ  دوش . هدرمـش  ـتـگـو  ـسار نآ نـیـز  يوار  هتـسناد و  قح  هک  تساور  دـنام 

نتم یـسراو  دـقن و  میبای  یم  رد  ناس  ـن  ید بـ (( 30  )) تسا هتفگ  تسار  يوار  هک  دروآ  یپ  رد  ار  نیقی  نیا  هدیـسر  دـحاو  ربـخ  قیرطزا 
ياضف دزاس و  راکشآ  ار  نوتم  زا  یخرب  یتسردان  دناوت  یم  اهدادخر  قطن  تیعقاو و مـ هک  نیا  هچ  تسا ,  ریذپانزیرگ  یترورـض  ثیدح 

هدش رداص  نآ  رد  نتم  هک  یعاضوا  طیارـشاب و  ثیدح  نتم  رگا  ار . رگید  یخرب  یتساران  مه ,  ثیدح  رودص  یعامتجا  رتسب  ای  یـسایس 
لقن يا  هز هـ ـگـیـ نا هدو و بـا  مکاـح بـ راـگزور  نآ  رد  هـک  یعاـمتجا  یـسایس و  تیعـضواب  هتــسیز ,  یم  نآ  رد  يوار  هـک  یطیحم  اـب  , 
دوخ ددرگ , هضرع  يرشب  ترطف  مال و  ـ ـسا لو  ـ ـصا يا بـر  ای مـنـطـقـه  يا  هفیاط  شیارگ  هنوگ  ره  زا  رود  دوش و  هدیجنـس  نآ  ناگدننک 

رثا اب  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  تفای  دـهاوخ  هار  تقیقح  نیدـب  هدـنناوخ  یناسآ  هب  داد و  دـهاوخ  یهاو  شیوخ گـ یتسردان  ای  یتسرد  رب 
نیمه زا  یخرب  لاح  نیع  رد  هدـش و  هتخاسرب  اـی  رداـص  ناـنآ  یـسایس  راتـسیا  یهقف و  ياههاگدـید  زا  يوریپ  ناـنارمکح و  زا  ير  ـ یذ پـ

دیر دا نـبـ زا یـ تسا .  هدیزاین  هیواز  نیا  زااهنآ  یسررب  دقن و  هب  یـسک  هدنام و  ياج  رب  نانچمه  نامنایاوشیپ  ناگرزب و  راثآ  رد  ثیداحا 
رد دـنا و  هدرک  دروخرب  هویـش  نیمه  هب  زین  ناعبا  زا تـ یخرب   , هتـشاد جاور  نیتسخن  نارود  رد  نتم  دـقن  دـش ـ  هتفگ  هک  هنوگ  نامه  هک ـ 
یم هک  میرگنب  هریرهوبا  ثیدح  نیا  رد  رگا  هنومن  يارب  دیآ . یم  مشچ  درو بـه  ـ خر هنوگ بـ نیا  زا  ییاه  هنومنزین  ناثدـحم  ناهیقف و  راثا 

شخب دید  می  ـ هاو خـ (( 31  )) دیهن نیمز  رب  اهوناز  زا  شیپار  دوخ  ناتسد  دینزن و  وناز  رتش  نا  ـد بـه سـ یور ـجـد مـی  ـس هب مـ یتقو  دیوگ :
هب دـناسرب  نیمز  هب  اهو  ـ ناز زا  ار پـیـش  دو  نا خـ ـتـ ـسد رازگزامن  رگا  هچ ,  دراد , یناوخمه  ان  يراگزاسان و  نآ  ینایاپ  شخب  اب  نیزاغآ 

یمن مخ  ار  دوخ  ياهاپ  دـنز و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهتـسدزاغآ  رد  رتش  اریز  تسـشن ,  دـهاوخ  نیمز  رب  رتش  ندز  وناز  دـننامه  یتلاـح 
زا لقن  هب  هشیا  زا عـ نا  ـ یوار زا  ـی  خر بـ دوش . یم  دـنلب  اهاپ  اب  تسا  نیمز  يور  رب  ناشتـسد  هک  یلاحرد  زین  نتـساخرب  ماـگنه  هب  و  دـنک ,

نیا هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش . هتـشاد  ررقم  نانز  رب  رفیک  کی  ناون  هب عـ ضیح  تسا :  هدومرف  هک  دـنا  هدرک  تیاور  (ص )  ادـخ لوسر 
. درادـن رفیک  هب  یطبر  چـیه  تسه و  نانز  همه  يارب  ضیح  نیا ,  رب  نوزفا  دراد و  يراـگزاسان  هشیا  زا عـ لوقنم  رگید  تیاور  اـب  تیاور 

تفگ وا  يا .؟  هدش  تداع  ـا  یآ دیسرپ : دید . نایرگ  ار  وا  ترضح  نآ  دندوب  جح  هاررد  (ص )  ربمایپ اب  هشیاع  نوچ  هک  تسا  ثیدح  رد 
نخس (( 32  )) نک اضق  دنهد  یم  ماجنا  نایجاح  هچنآ  تسا ,  هداد  رارق  مدآ  نارتخد  همه  رب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دومرف : يرآ .  : 
تـسا هدش  لقن  ربمایپ  زا  هریرهوبا  زا  ير  ـگـ ید ـث  ید رد حـ (( 33  )) تسا هدمآ  زین  هملس  ما  هب  ترـضح  نآ  ثیدح  رد  نیا  دننامه  رگید 

هک نیا  ات  ودیرفایب  هبنشود  زور  رد  ار  ناتخرد  درک , قلخ  هبنـشکی  زور  رد  ار  اههو  کـ ـد , یر ـ فآ هبنـش  زور  ردار  كاخ  دنوادخ  دومرف : هک 
شش رد  ناهج  تقلخ  هب  (( 35  )) هیآ تفه  رد  هک  نآرق  حیرص  اب  ثیدح  نیا  (( 34  )) درمش یم  رب  زور  تفه  رد  ار  یتیگ  هم  تقلخ هـ

یم نادب  لقع  هک  تسا  يا  هویـش  ثیدح ,  نتم  تلالد و  دو نـقـد  ـ ـش ـن مـی  ـشور نا  ـ ـس ـن  ید بـ تسا .  فلاخم  دـنک  یم  حیرـصت  زور 
طقف هن  دراد و  صا  ـ ـص ـتـ خا هژیو  ینامز  هب  هن  و  هدوب ,  نیمه  رب  زین  نیعبات  ناهیقف و  هریـس  و  دنا , هدرک  لمع  نادب  نا  ـیـنـیـ ـش پـیـ دـناوخ ,
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تحلـصم و وریپ  نییآ  نیا  رد  هدیـسر  یهن  رما و  تسا و  درخ  ترطف و  نییآ  مالـسا  نییآ  هـک  ارچ  تـسا ,  هدوـب  هباحـص  هژیو  یتـصخر 
رب لقع  ماکحا  قلطم  نداد  هرطیـس  هت  ـبـ لا دـهدن . ار  ماکحا  رد  داـهتجا  هزاـجا  عراـش  هک  درادـن  اـنعم  چـیه  يور  نیمه  زاو  تسا  هدـسفم 

ماکحا هچ ,  تسا ,  هدیدنسپ  ار  نآ  عرش  هن  تسا و  دونشخ  نآ  هب  دنوادخ  هن  هک  تسا  يراک  تنس ,  ای  نآرق  زا  دییءات  دوبن  اب  ثیداحا , 
ینخـس تسا  یعطق  شرودـص  هک  يور  نآ  زا  نآرق ,  هراـبرد  تسا :  نینچ  زین  عـیر  ـ ـش ـن تـ یا ـع  با یفیقوـت و مـنـ يدـبعت و  يروـما  عرش 

عاـضوا و نآ ,  نتم  یـسرر  رد بـ درک , یـسررب  تقد و  نآ  تلـالد  ودنـس  رد  تسیاـب  یم  تسا و  ینظ  شرودـص  تن  ـ ـس ـا  ما ـت ,  ـس نـیـ
دنـس و یـسرربرد  چـیه  دیجنـس . مالـسا  تباث  ياهداینب  لوصا و  يوزارت  رب  ار  ثیدـح  دـید و  ار  راگزور  نآ  رد  مکاـح  یـسایس  لاوحا 
ود ره  هب  دیاب  ثیدـح  کی  تقیقح  ندـش  نشور  يارب  هکلب  داد , يرترب  ير  ـگـ ید ار بـر  هبنج  ود  نیا  زا  یکی  ناوت  یمن  ثیدـح  تلالد 

یـسررب زا  رودو  بهذم  ره  صاخ  لوصا  هیاپ  رب  مه  نآ  ثیدح  يدنـس  دقن  اهنت  نایم  نیا  رد  ـن کـه  یا تشاد .  هجوت  مه  رانک  رد  هبنج 
یهقف ماـظ  ند بـه یـک نـ ـیـ ـسر يارب  ار  هار  هن  تسا و  تقیقح  ناگدـنیوپ  نارگـشهوژپ و  دوـس  هب  هـن  نـیا  ـد , ـشا ـتـه بـ ـشاد جاور  مـتـن 
ندرک میلـست  تسا و  رود  طیرفت  طارفا و  زا  ناـشراک  هک  دـنرادنپ  نیا  رب  نتم  نادـقتنم  هک  نیا  رب  نوزفا  دـیاشگ . یم  بولطم  هتـسیاب و 
ندرک نارمکح  يانعم  هب  ماجنارـسو  دزاـس  یم  رود  دـنوادخ  ماـکحا  هب  دـب  زا تـعـ ار  ـیـن  یآ تعیرـش و  لـقع ,  هرطیـس  ربارب  رد  ثیدـح 

ار نیا  لاـح  نیع  رد  هورگ ,  نـیمه  ـبـتـه  لا ((. 36  )) لقع هزوح  رد  ثیدـح  هب  نداد  تیمکاح  هن  دوب  دـهاوخ  ثیداحا  هزوح  رد  اهـسوه 
هدش هتفریذـپ  تباث و  لوصا  اب  يوس  رگید  زا  یلو  هدـش  تباث  نآ  ـحـت  ـص یثیدـح  ياه  هعومجم  رد  هک  یثیدـح  ره  هک  دندنـسپ  یمن 

مر ـ کا ربمایپ  زا  اهنآ  رودص  نتسناد  نیقی  ثیداحا و  هنوگ  نیا  تحص  هب  داقتعا  هچ ,  دوش , هتفر  ـ یذ ـت پـ ـسا فلاخم  ناسنا  ترطفو  عرش 
يارب ناگرزب  زا  یخرب  دـنریگ . هدرخ  نییآ  نیا  رب  نآ  رذـگهر  زا  اـت  دوش  لدـب  مالـسا  ناهاوخدـب  يارب  يزیواتـسد  هب  دـناوت  یم  (ص ) 

ترطف لـقع و  اـب  هک  دـنا  هدـیزای  تسد  ـع  قاو زا  رود  ياـهلیوءات  یظفل و  ياـهثحب  هب  ثیداـحا ,  هنوگ  نیا  زا  يا  هراـپ  ندرک  گـنهامه 
يوبن تنـس  یتسرد  یمالـسا و  هشیدـنا  ندوب  راد  هشیر  رب  رذـگهر  نیا  زا  ات  تسا  هدـش  ناهاوخدـب  يارب  يزیواتـسد  تسا و  راـگزاسان 
دهاوخ يربارب  رگیدمه  اب  وزارت  هلپ  ود  مینک  هجوت  تلالد  دنـس و  هبنج  ود  ره  هب  ثیدح  یـسررب  رد  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنزاتب .

ياج یماکحا  راثآ و  راـبخا و  مالـسا  نییآ  رد  مه  دـش و  دـهاوخ  ریذـپ  ناـکما  ترطفو  لـقع  قفاوم  یهلا  ماـکحا  تخانـش  مه  تفاـی و 
ندش نوریب  هب  ثیداحا  یـسررب  یـسراو و  هنوگ  نیا  هک  هناهب  نیدـب  ـی  خر نا بـ ـن مـیـ یا رد  دـباتن . رب  ار  اهنآ  نادـجو  هک  تفایدـهاوخن 
یبلدا رتکد  دن . ـ کا یسراو بـیـمـنـ یسررب و  نینچ  شرتسگ  زا  دیماجنا  دهاوخ  دانتـسا  هتـسیاش  راثآ  رابخا و  رام  ـ ـش زا  ـث  یدا ـ حا زا  یخرب 

 , تساک حیحص  ثیدح  ياهطرش  زا  تسیاب  یم  هک  دنا  هدییارگ  نادب  یناسک  دراد : نخس  هورگ  نیا  اب  نینچ  نتملا  دقن  جهنم  باتک  رد 
زا یعـضوم  نینچ  هزیگنا  درک . رت  هدرتسگار  نسح  حیحـص و  زا  معا  لوبقم  ثیدح  هریاد  ـد و  یز يرود گـ هنیمز  نیا  رد  يریگ  تخـسزا 
رد نیا  دشاب . (ص )  اد لو خـ ـ سر زا  تقیقح  رد  نتم  نآ  و  دننک , مکح  ینید  ینتم  فعض  هب  هک  تسا  نیا  زا  سرت  طایتحا و  نانیا  يوس 

نوزفا تسا .  یـسراو  يزرو و  تقد  تسا  حرطم  ـچـه  نآ بـلـکـه  تسین ,  ندرک  دایز  ای  مک  تسا  حرطم  هچنآ  ثیدح  رد  هک  تسا  یلاح 
همه يوس  هب  ام  ياشگهار  دـناوت  یم  تسا  ملـسم  تباث و  (ص )  ربمایپ زا  اهنآرود  ـ ـص ـحـت  ـص هک  یثیداحا  زا  رادـقم  ناـمه  هک  نیا  رب 

هلءاسم نا  ـن مـیـ یا رد  دـشابن . نآ  ریغ  هب  يزاین  تیادـه  قیرط  رد  ار  ام  اهنآ , نتـشاد  اب  دـشاب و  اهیدـب  همه  زا  اـه  هدـننکرود  اـهییوکن و 
ثیداحا زا  کی  چـیه  هک  تسا  نآ  طایت  ـ حا عرو و  ياضتقا  اهنت  تفریذـپ  ناوت  یم  ایآ  اـما  تسا .  تیمها  اـب  يا  هلءاـسم  عرو  طاـیتحا و 
ثیداحا رامـش  هب  تسین  ثیدـح  اـعقاو  هچنآ  هک  دـنک  یمن  اـضتقا  طاـیتحا  نیا  اـما  دوشن , هدز  راـنک  یثیدـح  ياـه  هعومجم  رد  دوجوم 

نیا زا  ات  دروآ , یم  یپ  رد  يراـثآ  هچ  ود  نیا  زا  کـی  ره  دـید  دـیاب  اـما  دـنا , نیرفآ  رطخ  ود  ره  هک  تسا  نآ  تقیقح  دوش ؟ هدروآرد 
رامـش هب  تسین  ثیدـح  اـعقاو  هچنآ  هک  نیا  یبـلدا .  رتـکد  هدـنراگن  نا  بـه گـمـ تسا .  رت  نیرفآ  رطخ  مادـک  هک  دوـش  نشور  رذـگهر 

را نیا کـ دـماجنیب و  نییآ  ماـکحارب  یمکح  ندوزفا  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  ینید  نوتم  رد  ندوزفا  یعوـن  دوـخ  دوـش  هدروآرد  ثیداـحا 
هدمآ يراک  نینچ  هب  تبـسن  يوبن  ثیدح  رد  هک  يدـیدهت  دوش و  (ص )  ادـخ لوسر  رب  نتـسب  غورد  ثیدـح و  نتخاسرب  زا  یقاد  ـ ـص مـ
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نتساک هب  دناوت  یم  هک  تسا  ینید  نتم  زا  نتـساک  مه  ثیدح  عبان  رد مـ هدش  تبث  یثیدح  نداهناو  يوس  نآ  زا  دریگرب . رد  ار  نآ  تسا 
کی رد  رگا  هک  تسا  نینچ  الومعم  اما  دریگ . ربرد  زین  ار  راـک  نیا  يوب  ـث نـ ید رد حـ دراو  ـد  ید ناـمه تـهـ دـماجنیب و  یعرـش  مکح  زا 
ییاه هنیرق  کمک  هب  اهدننام و  رذگ هـ زا  هدش  هتـساک  ءزج  نیا  دوش  هتـساک  یئزج  دیآ و  دیدپ  یناصقن  نگ  ـل و هـمـ ما ـه کـ عو مـجـمـ

نآ رطخ  زا  شرطخ  رگا  ینید  نوـتم  زا  ند  ـ ـش ـتـه  ـسا زا کـ سرت  هیاـپ ,  نیا  رب  دوـش و  یم  یباـیزاب  تـسه  لـماک  هعوـمجم  نآ  رد  هـک 
نیدب دهاوخ  یمن  هد  ـ نرا نـگـ (( 37  )) تسا هاگآ  روما  همه  تقیقح  زا  دوخ  دنوادخ  هتبلا  دوب . دهاوخن  رتشیب  نآ  زا  دـشابن  رتمک  يرگید 

تسا و مزال  نتم  دنـس و  هبنج  ود  ره  یـسررب  یملع  ثحب  کی  رد  هک  دراددیکءات  هتکن  نیا  رب  هکلب  دـنک , عافد  نآ  زا  ای  دـیارگب  رادـنپ 
تخانـش نودب  ثیدحدنـس ,  هبناجکی  یـسررب  هچ ,  دهناو , ار  يرگید  دنک و  هدنـس  ود بـ نیا  زا  یکی  هب  دیابن  یهیقفای  راگن  خیرات  چـیه 

ـی ها ـ گآ هک  یلاح  رد  دـتفا , یمن  دـنمدوس  یملع  شهوژپ  کی  رد   , نآ رودـص  نامز  یـسایس  ییایفارغج و  یخیرات ,  عاـضوا  طـیارش و 
دهد و یم  وا  هب  هزات  یهاگدید  مکح  رودص  یـسایس  یعامتجا  رتسب  نینچمه  مکح و  لوحت  عیرـشت و  خیراتزا  فلکم  یتح  دـهت و  مـجـ

. دیاشگ یم  شیورارف  ار  يا  هدرتسگ  ياهقفا 

موس تمسق 

ندنارتسگ يار  شال بـ هو و تـ نیا شـیـ هب  یـشخب  لماکتزین  يو  فده  اهنت  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  هویـش  نیمه  رـضاح  باتک  رد  هد  ـ نرا نـگـ
لماکت يزاسراوتسا و  هب  زین  ناسک  رگید  یهارمه  هک  دیما  نادب  تسا ,  یملع  ینید  لفاحم  اههاگشنادو و  یمالسا  عماجم  رد  هویـش  نیا 

رودص یسایس  یخیرات و  رتسب  زا  یهاگآ  نودب  دنـس  یـسررب  هب  اهنت  یهقف  ياهیـسررب  رد  نآ ,  وترپ  رد  ات  دماجنیب , شرگن  نیا  یـشخب 
ـی و مـال ـ ـسا بهاذـمرد  یلوـصا  یهقف و  حطـس  تفرـشیپ  هنیمز  ییاهـشهوژپ  نینچ  حرط  هد ,  ـ نرا ها نـگـ ـ گد ـ ید زا  دوـشن . هدنـسب  مـکح 

رذـگهر نیا  زا  ات  دـنارتسگ , یم  نانآ  نایم  رد  ار  یـشیدناارف  حور  دـهن و  یم  مهارف  ار  ناناملـسم  ياههاگدـید  ندـش  کیدزن  نینچمه 
سپ هک  دوشن  هداد  هزاجا  ددرگ و  رود  یگنهرف  ياهوگ  تف و  ـه گـ صر زا عـ مک  تسد  ای  دوش و  بوکرس  يا  هقرف  یفطاع و  ياهشیارگ 
هویـش نیا  هقف  باوبا  همه  رد  ـر مـا  گا دنک . ینارمکح  يرظنو  یملع  ياهثحب  نینچ  رد  يرکف  تابوسر  يا و  هفیاط  يا و  هقرف  ياه  هنیمز 
رودص رتسب  عیرشت و  خیرات  زا  رگا  هک  نانوچ  میدیسر ,  یم  یمالـسا  هقف  تقیقح  هب  هار  نیرت  نمیا  نیرتهاتوک و  زا  میتفرگ  یم  شیپ  ار 

یپ رد  ناگمه  هک  ار  یهلا  هناگی  مکح  دـش و  یم  نشور  نامیارب  ماکحا  زا  یخرب  رودـص  ياه  ـیـنـه  مز سپ  میتفای  یم  یهاـگآ  ماـکحا 
تخانـش هک  میـشاب  ییاـهنآ  زا  هن  مییآ و  شیپ  یلدـج  یعـضوم  زا  هن  دوـخ  ياـهثحب  رد  هک  تسا  نآ  ـیـد  ما میتخانـش .  یم  دـننآ  نتفاـی 

شمارآ و اب  مه  نآ  ءارآ  هنوگ  نیا  حرط  هک  دـیامن  یم  نین  چـ درادـن . تیمها  دوخ  ياههاگید  ارآ و  زا  عافد  هزادـنا  هب  ناـشیارب  تیعقاو 
الاب ببـس  یمالـسا و  بهاذم  بیرقت  يارب  یلماع  دناوتب  ناناملـسم  نایم  رد  دوجوم  ياهاگدید مـخـتـلـف  هیارا  نآ  رانک  رد  و  یفرطیب , 

قیسفت و جوم  توق ,  فعض و  ياه  هطقن  ندش  نشور  اب  دیاشو  دنشیوخ  ياهینادان  نمشد  مدرم  هچ ,  دشاب , ناناملسم  یملع  حطس  نتفر 
هدنراگن هتفریذپ و  تروص  فده  نیدب  اهنت  هدیسررب  ار  (ص )  ربمایپ يوضو  یگنوگچ  هک  ـر  ضا ـش حـ هوژ پـ دتـسیازاب . نارگید  ریفکت 

تف ـر گـ ثا ـن  یا تسین .  ناملـسم  نادنمـشناد  نایم  هدنزاس  مهافت  قفا  ندنارتسگددص  رد  زج  ثحب و  یملع  هبنج  یپ  رد  زج  نآ  رذگ  زا 
نآ زا  فدـه  چـیه  دوـش و  یم  حرطم  یفرطیب  شمارآاـب و  فـلتخم  ياههاگدـید  نآ  رد  هک  تـسا  يا  هتـساریپ  كاـپ و  یملع  يوـگ  و 
هک تسا  یملع  يا  هیرظن  دوش  یم  هداهن  يورارف  هچنآ  هکلب  تسین ,  هفیا  کی طـ هدیقع  اب  دروخربای  بهذم و  کی  هقف  رد  ینکفادـیدرت 

زگره اما  دراد  هدـیقع  شیوخ  يریگ  هجیتن  یتسردو  تحـص  هب  دـنچ  ره  هدیـسر و  نادـب  یهقف  ـخـی و  یرا ياههاوگ تـ هیاـپ  رب  هدـنراگن 
شیوخ هیرظن  اب  ام  هک  هنوگ  نامه  مه  اهنآ  میراد  راظتنا  نامناردارب  زا  درادـن . لامتحا  ییاطخ  چـیه  هیرظن  نیا  رد  هک  تسین  نآ  یعدـم 

يا هرهب  زین  نآ  زا  ییاهـشخب  یتسرد  يارب  دـنناد  یم  اطخ  ار  نآ  زا  ییاهزیچ  هک  هزادـنا  نامه  هب  دـننک و  دروخرب  نآ  اب  میدرک  دروخرب 
هک دـنامن  هتفگان  زین  نیا  دـننکن . مهتم  نارگید  هب  ییاه  هیرظن  نتـسبرب  ای  ندز  تمهت  هب  ار  اـم  عباـنم ,  هب  هعجارم  زا  شیپ  دـن و  ـ هد رار  قـ
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هک ماگنه  نآ  هژیوب  تسین ,  وا  ندناوخ  رفاک  ای  ندناوخ  قساف  يانعم  هب  ام ـ  هاگدـید  زا  یباحـص ـ  کی  نخـس  دـقن  ای  نتم  کی  یـسراو 
نآ رودصراگزور  رد  مکاح  یـسایس  ياهدادخر  و  یخیرات ,  نوتم  ای  دـشاب  ـن نـقـد  یا هدـننک  دـییءات  تنـس  ای  نآرق  رد  یهاوگ  لیلد و 

هدییارگ هتفگ  وا  هچنآ  همه  یتسرد  هب  هک  تسین  انعم  نادب  میا  هدرک  لقن  یـسک  زا  نخـس  اجره  نینچمه ,  دنک , تیوقت  ار  دقن  نیا  نتم 
یگدـنز نارود  نامه  زا  ثیدـح  نتخاسرب  لعج و  هدـیدپ  هک  میرب  یمن  دای  زا  هـم  میا .  هتفریذـپار  وا  ياـه  هشیدـنا  اههاگدـید و  میا و 

یگدن ـ کار گرزب و پـ هنتف  ببـس  هب  نیدشار  يافلخ  هرود  ینایاپ  ياهلاس  رد  وا  تشذگرد  زا  سپ  دوب و  هدو  خر نـمـ (ص )  ادـخ لوسر 
 , تسا هجوت  هتسیاش  هرود  نیا  نید  نوتم  ـی  سراو یسررب و  يور  نیا  زا  تفای .  شرتسگ  نوگانوگ ,  ياه  هتسد  اههورگ و  هب  ناناملسم 
رد يوار  ای  یباحص  هابتشاو  هتـشاد  تلاخد  راک  نیا  رد  یـسایس  يا  ـتـهـ ـشاد ـمـ ـش اهـسوه و چـ هک  میریذپب  زین  ار  لامتحا  نیا  رگا  هژیوب 

ـم کـه یدروآ زین  ییاهتیاور  نیا  زا  شیپ  دناد و  یمن  روصت  زا  رود  ار  نآ  سک  چیه  هک  یتقیقح  تسا ,  هدوب  ریذپ  ناکما  مه  ماکحا  مهف 
نآرقاب و وا  لیلد  ندـید  قفاوم  ای  فلاخ  لیلد مـ ندـید  رتیوق  تلع  هب  نانآ  زا  یخرب  ای  دـندوب  هدرک  دـقنار  رگیدـکی  هباـح  ـ ـص ـهـا  نآ رد 

یم هک  تسه  یناوارف  ياههاگدـید  ارآ و  ـی  مال ـ ـسا رد فـقـه  ـالو , ـ ـصا دـندوب . هداد  رظن  رییغت  هتـشگرب و  شیوخ  نیـشیپ  ياوتف  زا  تنس 
یهیدـب و تاملـسمرامش  رد  یخرب  هک  ییاهها  ـ گد ـ ید ارآ و  در , ـل کـ مءا ـی و تـ ـسرر ـهـا بـ نآ ـت  لـالد رد  قیقحتاـهنآ و  هراـبرد  تسیاـب 
رب دوخ  میجنـسب ,  اهتیاور  رگید  اـب  یتح  اـی  یخیراـت  ياهدادـخراب  اـی  میرادـب  هضرع  نآرق  هب  ار  اـهنآ  رگا  هک  نآ  اـب  دـناریذپاند , ـ یدر تـ

هتشاد هضرع  ارآو  اههاگدید  نآ  نابحاص  هب  اههاوگ  ـه و  لدا نیمه  رگا  هک  میراد  نیقی  ام  داد . دنهاوخ  یهاوگ  شیوخ  ندوب  ریذپدیدرت 
 , نایم ـن  یا رد  ـن کـه  یا پـس  دندرک . نینچ  نیعبات  هباحـص و  ناگرزب  هک  نانچ  دندرگرب , دوخ  ياوتف  ای  هاگدـید  زا  دوب  نکمم  دـش  یم 

سپـس دنـشوپ و  رد  سدـقت  زا  يا  هماج  اهتیاور  نیا  هب  لباق  رد مـ دـنراذگاوار و  اهتیاور  نیا  تلالد  اـهتیاور و  یـسراو  یـسررب و  یخرب 
ما ـ ما دریذـپ . یم  ار  نآ  عرـش  لقع و  هن  دـبات و  یم  رب  ار  نآ  نادـجو  هن  هک  تسا  يراک  نیا  دـنزاسرب , اهنآ  يارب  روابزا  رود  ییاهلیوءات 
رد هک  دنک  یم  لقن  ناعبات ,  نادنمـشناد  زا  یکی   , نیریـس نب  دمحم  زا  دوخ  حیحـص  همدقم  رد  يروباشین  يریـشق  جا  ـلـم بـن حـجـ ـس مـ

يور هنتف  هک  نآ  زا  سپ  اـما  دندیـسرپ , یمن  ثیدـح  دنـس  زا  رتـش , پـیـ تسا ... :  هدروآ  نینچ  گرزب  هنتف  هراـب  رد  دوخ  نخـس  يواـطم 
دوش و هتفریذپ  شثیدح  تسا  تنس  لها  زا  يوار  رگا  هک  دنتـسیرگن  یم  سپ  دیرب . مان  ام  يارب  ار  دوخ  دنـس  نایوار  لاجر و  دنتفگداد :
هب نخس  ناناملسم  فالتخا  لماوع  زا  هک  اجنآ  ـن ,  خلا دیعس  یفطـص  ـتـر مـ کد (( 38  )) دوش هداهناو  وا  ثیدح  تسا  تعدـب  لها  زا  رگا 
رد ـه  با هک صـحـ دوب  نآ  مه  رما  نیا  تلعو  دوب  دودحم  رایسب  فالتخا  هریاد  رمع  رکبوبا و  نارود  رد  دیو : نینچ مـی گـ دروآ , یم  نایم 
زا تساوخ .  یم  رظن  نانآ  زا  درک و  یم  هعجارم  نانآ  هب  مهم  لئاسم  رد  هفیلخ  ودـندوب  هدـشن  هدـنکارپ  فلتخم  ياهرهـش  اـهن و  ـیـ مزر سـ
رد دوب  نآ  مکح  یپ  رد  دـمآ و  یم  شیپ  شیارب  يا  هلءاسم  هک  یماـگنه  قیدـص  رکبوبا  تفگ :  هک  تسا  هدیـسر  نار  نو بـن مـهـ مـیـمـ

تنـس رد  تفای  یمن  يزیچ  ادخ  باتک  رد  رگا  درک و  یم  مکح  نادب  تفای  یم  ندرک  مکح  يارب  يزیچ  رگا  تسیرگن :  یم  ادخ  باتک 
دنام یم  رد  مه  نیا  زا  رگا  درک و  یم  مکح  نادب  تفای  یم  ندر  يار حـکـم کـ يز بـ نآ چـیـ رد  رگا  تسیرگن ,  یم  (ص )  ادـخ لوسر 

دنتساخ و یم  رب  مدرم  زا  یناسک  دیاش  دشاب ؟ هدومرف  یمکح  هلءاسم  نیا  رد   ( (ص ادخ لوسر  هک  دیرادن  غارس  ایآ  دیـسرپ : یم  مدرم  زا 
ار مدرم  نایاوشیپ  دشاب  هداهن  داینب  (ص )  ربمایپ هک  تفای  یمن  یتنـس  رگا  ـا  ما تسا .  هدومرف  مکح  نانچ  نینچ و  ادخ  لوسر  دـنتفگ : یم 
ماجنا مـی ار  راک  نیمهزین  رمع  درک . یم  مکح  نامه  هب  دـندرک  یم  قافتا  رظن  کی  رب  رگا  تساوخ ,  یم  رظن  ناـنآ  زا  ودروآ  یم  درگ 

هدرک یمکح  هراب  نیا  رد  رک  ـ بو ـ با ایآ  دیـسرپ : یم  دـنام  یمرد  (ص )  ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  رد  مکح  نتفای  زا  هک  یما  داد و هـنـگـ
ناـنآ زا  دروآ و  یم  درگ  ار  مدرم  هن  ـر  گا در و  ناـمه حـکـم مـی کـ هب  رمع  تـشاد  ییاوـتف  مـکح و  هراـب  نـیا  رد  رکبوـبا  رگا  تـسا ؟ 
هریاد نیزاــغآ  هـفی  ود خـلـ نارود  زا  پـس  (( 39  )) درک یم  مـکح  نادـب  دـندش  یم  يءارمه  يزیچ  رب  هـمه  نوـچ  و  تساوـخ ,  یمرظن 

هب زین  اهنیمزرـس  نیا  رد  نانآ  تماقا  هدـش و  حـتف  ياهنیمزرـس  رد  هباحـص  ندـش  هدـنکارپ  ناـیم  نیا  رد  داـهن و  شرتسگ  هب  ور  فـالتخا 
نکمم دندوب و  هدینش  (ص )  ربمایپ زا  نایباحص  نیا  هک  ار  یثیداحا  اهنیمزرس  نآ  نامدر  ـج مـ یرد بـتـ در . کمک کـ فالتخا  نیا  شرتسگ 
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ثحب و رد  ثیدح  دنس  یسررب  اهنت  میتفگ ,  هک  نانچمه  هیاپ ,  نیا  بـر  ((. 40 ... )) دنتفرگارف دشابن  زین  يرگید  دزن  یکی  ياه  هدینش  دوب 
هدنسب نـمـی ددرگ , یم  زاب  نادب  ای  دراد و  یطابترا  نادب  ای  هدش  رداص  گرزب  هنتف  نارود  رد  هک  ییاهنت  دروم مـ رد  هژیوب   , یهقف هعلاطم 

هجوت راگزور  نآ  رد  مکاح  یـسایس  يارـش ط  رتسب و  هب  هسیاقم و  شیاهدننامه  اب  زین  ثیدح  نتم  شرانک  رد  هک  یماگنه  رگم  دـن , کـ
یسراو و رد  ـی و  عر ما شـ ـکـ حا تخانش  يارب  هک  نیا  رد  دنشاب  هتشاد  ربخ  اهتیاور  نیا  زا  یخرب  یفنم  جیاتن  زا  ناگد  ـنـ ناو ـر خـ گا دوش .

دراد راظتنا  یمارگ  ناگدنناوخ  زا  نایاپ ,  رد  هدنراگن  درک . دنهاوخ  یهارمه  ام  اب  میا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يا  هویـش  نینچ  ینید  نوتم  دقن 
راظتنا دننکن . يرواد  وا  هراب  رد  تسا  هدش  هداهن  يور  ارف  هک  ییاههاگدـید  همه  زا  نتفای  یهاگآ  باتک و  همه  ندرب  نایاپ  هب  زا  شیپ  ات 

هراپ هک  دوشن  و چـنـیـن  دننک , یم  دروخرب  هفیطلو  ناتساد  ياهباتک  ناس  هب  یملع  ياهـشهوژپ  اب  هک  دنـشاب  ـی نـ نا ـ ـس زا کـ هک  نآ  رگید 
يریوصت هک  ایوگ  دـنهن , رانک  ار  بات  دـنچ لـحـظـه کـ زا  سپ  دـننکفا و  یهاگن  باتک  هناـیم  هب  هاـگنآ  دـنرگنب و  ار  باـتک  زاـغآ  زا  يا 

نیا دنـشابن و  هار  همین  قـیفر  هک  نآ  راـظتنا  نیرخآ  دـنا . هتفاـیرد  یبو  ار بـخـ ـف  لؤ ياههاگدـید مـ همه  هتفرگرب و  باـتک  همه  زا  فرژ 
یم هنوگ  ره  سپس  دنزیهرپب و  هدزباتش  ياهیرواد  زا  دنزاس , راومهدوخ  رب  ار  یهارمه  نیا  جنر  دنیآ , شیپ  هدنراگن  اب  نایاپ  ات  ارراتـسج 

ياههاگدید دراد  راظتنادنهارمه  وا  اب  رفـس  نیا  رد  هک  نانآ  زا  لضاف و  ناردار  ـم و بـ لا نارور عـ ـ ـس زا  هد  ـ نرا نـگـ دننک . يرواد  دنهاوخ 
يا هدنزاس  دقن  ره  رب  ار  دوخ  شوغآ  لما  یگدامآ کـ اب  هک  دـنناهاگایب , شهوژپ  نیا  یتسـس  طاقن  زا  ار  وا  دـنرادن و  غیرد  وا  زا  ار  دوخ 
ارچ دنوشن , رود  زین  یفرطیب  زا  دشاب و  ملع  قطنم و  نابز  هکل  بـ ـی ,  یو ـ گاورا ییوگمانشد و نـ نابز  هن  نابز  هک  نادبطورـشم  دیاشگ , یم 
زا ار  ینیب  گرزب  دوخ  دزاس و  یم  هاگآ  شراک  یتسـس  طاقنزا  ار  دقن  فرط  دنک و  یم  رود  ناسنا  زا  ار  ینم  ـ ـشد حور  هدنزاس  دقن  هک 
ارچ دننیزگربدنبای , یم  تسرد  ار  مادکره  دوخ  ات  دوب  دهاوخ  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  اهفرط  هلدا  یلدابت ,  نینچ  رذگهر  زا  دیادز . یم  وا 

ـه مد مـقـ تـسا :  لـصف  هـس  همدـقم و  کـی  هدـنرادرب  رد  رــضاح  شهوژپ  دـنناود . نآ  یپ  رد  دـنناهرب و  لـیلد و  درم  شناد  نادرم  هـک 
 , هدرک ثحب  وضو  رد  ناناملسم  فالتخا  ياه  هزیگناو  لماوع  خیرات ,  زا  نآ  رد  هک  فلؤم ,  رظن  دروم  ماع  راتسج  ـت بـر  ـسا يد  ـ مآرد

هتخادرپ بهذمراهچ  هب  یمالسا  بهاذم  ندش  دودحم  ناناملسم و  فالتخا  لماوع  نیرتمهم  یمالسا ,  ماکحا  عیرشت  رتسب  هب  نینچمه  و 
 : موس لصف  تغل  نآرق و  رد  وضو  مود :  لصف  يوبن  تنـس  وضو و  لوا :  لـصف  تسا :  ریز  رارق  زا  زین  باـتک  هناـگ  هس  ياهلـصف  تسا . 

نایب ار  وضو  فصو  (ص )  ادـخ لوسر  اهنآ  رد  هک  ییاهتیاور  هب  يوبن ,  تنـس  وضو و  لوا ,  لـصف  رد  فلؤم  شجنـس  يوزارت  رب  وضو 
هد ـ نرا ربخ نـگـ نتم  ربخ  دنس  ربخ  تبسن  تسا :  هدیسررب  هاگدید  هس  زا  ار  اهنآ  هتخادرپ و  دنراد  مه  ضراعت  رگیدکی  اب  و  (( 41  )) هتشاد

دبعت و  داهتجا , يءار و  بتکم  ود  ندـمآ  دـیدپ  یگنوگچ  نینچمه  ثیدـح و  نیودـت  عنم  لماوع  هراب  رد  يا  همدـقم  ثحب  نیا  زا  شیپ 
نایم مـی هب  مکاح  هاگدـید  فلاـخم  ینانخـس  وضو  هراـب  رد  هک  ینا  ـ مدر دراد کـه مـ هرا  ـ ـشا ـن  ید يو بـ تسا .  هداـهن  يورارف  ضحم , 

مک یب  دنا  هدینش  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر زا  ار  هچنآ  همه  تسا  مزال  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  همه  ضحم و  دبعت  نایدانم  ناوری و  زا پـ ـد  ندروآ
نارود رد  هک  درک  یم  لقن  ار  ییاهثیدـح  اـهنت  هورگ  نیا  لـباق  هک خ ط مـ یلاـح  رد  دـننک , لـقن  ینوگرگید  ینوزفا و  یب  یتساـک و  و 

يوضوزا یکاح  ثیداـحا  ندرک  یکی  اـی  ندرک  راـگزاس  يارب  یلح  هار  ناـیاپ  رد  هدـنرا  نـگـ دوب . هدـش  لـمع  اهنادـب  نیتسخن  هفیلخود 
نیرتمهم هب  برع ,  تغل  باتک و  رد  ـو  ـضو مود ,  ـل  ـص رد فـ تسا .  هتـشاد  میدقت  هدمآ  دـیناسم  ننـس و  حاحـص و  رد  هک  (ص )  ربمایپ

ار يا  هژیو  یهقف  شورگ  شرگن و  همـشچرس  مادـک  ره  هک  نآرق  توافتم  ياهتئار  شر قـ ـ یذ رد پـ فالتخا  ینعی  ناهیقف  فالتخا  لماوع 
انب ـت بـر مـ قو نافع خـلـیـفـه  نب  نامثع  ارچ  هک  تسا  هتخادرپ  نادب  ثحب  نیا  زاغآ  رد  هدنراگن  تسا .  هد  ـ ـش ـتـه  خادر پـ هداد ,  لیکـشت 

هویش نیا  رب  درادب و  تئارق  نیا  رب  ار  ناناملسم  دی  ـ شو ارچ مـی کـ تشاد ,  دیکءات  اهتئارق  همه  نایم  زا  دوخ  فحـصم  تئارق  نتفرگ  رارق 
برع و نابز  نآرق و  همه  نیا  زا  سپ  هدنراگن ,  دادرازآ . صوصخ  نیمه  رد  ار  دوعسم  نبا  نوچ  ینایباحـص  لیلد  هچ  هب  و  دنک , رظنمه 
اب اـج  نیمه  رد  هتفرگ و  يرواد  هـب  وـضو  هلءاـسم  رد  وا  فلاـخم  ناـمدرم  ياـعدا  هـفیلخ و  ياـعدا  ناـیم  ار  ناـبز  نـیا  دـعاوق  لوـصا و 

نیا دقن  هب  هدروآ ,  ار  ناهیقف  ياههاگدید  هلدا  فلتخم و  ياههاگدـید  وضو  ياضعا  زا  کی  ره  مکح  نایب  ماگنه  هب  لماک  یفرطیبظفح 
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رب ياو  لیبق  زا  یثیداحا  نینچم ,  هـ ـف ,  لؤ مـ تسا .  هتخاس  حرطم  ار  شیوخ  هدیزگ  هاگدید  هلدا  اههاوگ و  هاگنآ  هدـیزای و  تسد  هلدا 
تلالد هزادنا  هدرک و  دقن  دوش  یم  هتسج  هرهباهنآ  زا  حسم  ياج  هب  ـتـن پـا  ـس ـ ـش موزل  هیرظن  تیوقت  رد  هک  ار  خزود  شتآ  زا  ناگدنیآ 

ود همدقم و  هدـیکچ  شج ,  ـنـ ـس يوزار  ـو بـر تـ ـضو مو ,  ـ ـس ـل  ـص رد فـ تسا .  هدیـسررب  ار  فلکم  رب  اهاپ  نتـسش  موزل  رب  ثیداحا  نیا 
ره يارب  هک  دـیآ  گنچارف  يا  هجیتن  رذـگهر  نیا  زا  اـت  تسا  هدـش  هدیجنـس  رگید  ـهـا بـا یـکـ ها ـ گد ـ ید ارآ و  هدروآار و  نیـشیپ  لـصف 

لعف دننامه  یفالت  ـ خا ـه  لدا ـت  لالد هزادنا  دبعت , يءار و  بتکمود  يرکف  ياهناینب  هب  هدنراگن  اج  نیمه  رد  تسا .  ینتفریذپ  يدن  ـ مدر خـ
وضو یهقف  هلءاسم  راتسج  نیا  رد  ناس  نید  بـ تسا .  هدرک  هراشا  ناملسم  ناهیقف  فالتخا  ياه  هیاپ  نینچمهو  تیب  لها  تنس  یباحص و 

 : تسا راتسج  رب  يدمآرد  دیراد  يورارف  هچنآ  کنیا  و  دش , یسررب  نآ  یعیرشت  یخیرات و  ياه  هبنج  همه  زا 

دمآرد

 . ناگفیلخ و  (ص )  ربمایپ راگزور  رد  وضو   : لوا شخب 

( اه هزیگنا  لماوع و  ) وضو هلءاسم  رد  ناناملسم  فالتخا  خیرات 

هک رگزاغآ  دـش ؟ زاغآ  یک  فالتخا  دـش < ؟ زاغآ  هنوگچ  فالتخا  وضو  رد  فالتخا  زاغآ  دراد ؟ دوجو  عیرـشت  ود  وضو  هراـبرد  اـیآ 
تـسیچ وضو  هلءاسم  رد  فالتخا  طاقن  دنراد ؟ مه  یکارتشا  طاقن  فالتخا  ياهفرط  ایآ  دنراد ؟ یهاگیاج  هچ  فالتخا  ياهفرط  زا  دوب ؟

؟

هنیمز

یمالـسا یهقف  ياهبهذ  ها مـ ـ گد ـ ید زا  عا  ـمـ جا تنـس و  باتک ,  ینعی  یعرـش  مکح  طابنتـسا  عباـنم  هک  نآ  اـب  ارچ  هک  دنـسرپ  یم  یخرب 
فیرعت رد  اهبهذم  رظن  توافت  هب  دناوت  یم  فالتخا  نیا  ـا  یآ دنراد . رظن  فالتخا  رگیدکی  اب  یهقف  ماکحا  رد  بهاذـم  نیا  تسا ,  یکی 

ددرگزاب نآ  دننامهو  فرع  حالصتسا ,  ناسحتسا ,  سایق ,  تیجح  رد  دیدرت  ـهـا و یـا بـه  نآ تلالد  یگنوگچو  یعرـش  عبانم  هلدا و  نیا 
شهاگتـساخ ای  و  تسا ؟  یظفل  لیلد  یلمع و  لصا  جیاتن  هرابرد  بهاذم  ياههاگدید  ینوگانوگ  توافت و  شا  هم  ـ ـش ـ چر ـ ـس هکنیا  ای  , 

اهنیا زا  کیره  هداهن و  ریثءات  فالتخا  نیا  ندمآ  دیدپ  رد  دـش  دای  هچنآ  همه  نامگ  بـی  تسا ؟  یـسایس  ياهراشف  يدرف و  ياهـشیارگ 
تیمها نامیارب  هچنآ  میتسیناهشسرپ .  نیا  زا  کی  ره  يارب  یخـساپ  ندروآ  مهارف  یپ  رد  مها  مـ نآ ,  نـه هـمـه  ـت ,  ـسا تلع  زا  يا  هراپ 

ار شیوخ  شهوژپ  قیقحت و  دنـسررب و  ـن  یو ياه نـ هویـش  هیاپ  رب  ار  هقف  هک  تسا  نیا  میناوخ  یم  نادب  ار  ناراکردـنا  تسد  همه  دراد و 
یطیارـش عاضوا و  نتفای  هلءاسم و  ياه  هشیر  نت  ـ ـس زا جـ دود نـکـنـنـد و  اهنآ مـحـ تلالد  هزادنا  ینید و  نوتم  یـسررب  دـقن و  هریاد  رد 

 , یخ ـ یرا يارـش ط تـ عاضوا و  همه  نتفرگ  رظن  رداب  هارمه  نآ  ماکحا  هقف و  یـسررب  هچ ,  دـننامن , رود  دری  رب مـی گـ رد  ار  ینتم  ره  هک 
نیا رد  هت  ـبـ لا دیـسر . تقیقح  تخانـش  هب  ناوت  یم  نآ  رذـگهر  زا  هک  تسا  یملع  شهوژپ  کی  يارب  هار  هناگی  یعامتجا ,  و  یـسایس , 

ياهبهذـم رد  هک  ییاـه  هیرظن  اـههاگد و  ـ ید همه  هک  دـبلط  یم   , یملع يرادـتناما  نتـشاد  ساـپ  وج و  تسج و  رد  ندوب  يدـج  ناـیم , 
ار رت  هدرتسگ  یقفا  هتسب  بوچراهچ  نیا  زا  نوریب  میرب و  رتارف  هتـسب  يا  هیواز  زا  ار  شیوخ  هاگن  ات  دوش , یـسررب  دراد  دوجو  نوگانوگ 

طابترا نیریش  هویم  ندیچ  زا  ار  ام  هجیتنرد  ددنب و  یم  اراه  هشیدنا  دنویپ  مهافت و  ياهرد  یـشیدنادازآ  دوبن  هتـسب و  هاگن  هچ ,  میرگنب , 
ینــشورب ار  نآ  میهاوـخ  یم  مـیراد و  يورارف  ار  يداـبع  مـهم  لـئاسم  زا  یک  ـنـک یـ یا دــنک . یم  هرهب  یب  نارگید  اــب  وـگ  تـفگ و  و 

ياه هنا  ـ ـش نـ مه ,  دـیاش  دوشراکـشآ و  نیعم  یقادـصم  رد  فالتخا  تیهاـم  هر و  ـتـ ـس گـ نآ ,  رذ  ـگـ هر زا  ـیـم تـا  هد رارق  یـسرربدروم 
هرابرد هنوگچ  (ص . )  ربمایپ يوضو  یگنوگچ  زج  تسین  يزیچ  يدابع  مهم  هلءاسم  نیا  ددرگ . رادـیدپ  هلءاسم  نا  رد  فالتخا  تروص 
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تدم رد  ربمایپ  هک  يرما  دـش , فالتخا  وضو  نانوچ  يرما  رد  ار  چـ دـمآ ؟ دـیدپ  فالتخا  ناناملـسم  نایم  رد  تیمها  اب  نینچ  يا  هلءاسم 
نآ رب  (ص )  ربمایپ هک  یلمع  نامه  ین  یـعـ ـو , ـضو داد ؟ یم  ماـجنا  ناناملـسم  ناگدـید  ربارب  رد  راـب  نیدـنچ  هزور  ره  لاـس  هس  تسیب و 

ءوضولاو (( 42  )) روهطب الا  ةالـص  ال  دومرف : تسناد و  تسا  نید  راوتـسا  نوتـس  دوخ  هک  يزامن  یتسرد  طرـش  ار  نآ  دـیزرو و  دـیکءات 
ناناملسمو هداد  یم  ماجنا  ار  نآ  ناناملـسم  ناگدید  ربارب  رد  (ص )  ربمایپ هک  يداب  ـت عـ ـسا يا  ـه  لءا ـ ـس ـو مـ ـضو ((. 43  )) نامیالا رطش 

يا هلءاـسم  نیا  يور ,  نیا  زا  دـنا و  هدر  يوریپوا کـ زا  ناـشیا  يوـس  زا  يراـتفگ  ناـیب  زا  سپ  ترـضح و  نآ  زا  یلمع  يریگارف  زا  سپ 
هدیـشوپ شا  یگنوگچ  ناهنپ و  هدـید  زا  نآ  ياه  هناشن  اـت  تسا  هدوبن  دودـحم  نیعم و  ینارود  هژیو  تقوم و  ییراذـگنوناق  اـی  ناـهنپ و 

هچنآ تقیقح  و  تسیچ ؟  نآ  رد  فالتخا  ياه  هزیگنا  دوب , نی  ـر چـنـ گا دوش . فالتخا  نآ  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  راک  ماجنارـسو  دـنامب 
رد ار  هلءاـسم  تسیاـب  یم  ریزگاـن  مییوـگ :  یم  اهـشسرپ  ـن  یا ـخ بـه  ـسا رد پـ تـسا ؟  هدوـب  هـچ  هتـشاد  ناـیب  هراـب  نـیا  رد  (ص )  ربماـیپ

شجنـس دـقن و  يوزارت  رب  تسا  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  ار  هچنآ  همه  دیـسررب و  قیقد  یتروـص  هب  یملع و  نیوـن  ياـه  هویـش  بوچراـهچ 
نیا ـیـنـه  مز رد  هد کـه  ییاه پـیـچـیـ هلءاسم  هرهچ  زا  هدرپ  رذگهر  نیا  زا  ات  مینآ  یپ  رد  دوخ  شهوژپ  رد  ام  هک  تسا  يراک  نیا  دا . نـهـ
نایب لقن و  رد  هباحـص  رظن  فـالتخا  یپ  رد  ناـنام  ـلـ ـس مـ میریگرب .  تسا  هتخیگنارب  ار  ییاـه  نتفریذـپنو  نتفریذـپ  هدومن و  خر  تداـبع 

ود نیازا  کـی  ره  (( 44  )) دـنتفرگ شیپ  رد  ار  هدـمع  تواـفتم  بتکم  ود  هکلب  هویـش و  ود  هار  دـندرک و  فـالتخا  (ص )  ربماـیپ يوضو 
عافد دوخ  هاگدید  زا  هک  هتشاد  ینارادفرط  ناوریپ و  نیعبات  هباحص و  نایم  رد  دوخ  يارب  هدیسر ـ  ام  هب  فلس  زا  ـچـه  نآ وترپ  رد  بتکم ـ 
هلدا یـسررب  دقن و  زا  شیپ  ثحب و  نتم  رد  نتفرورف  زا  شیپ  هتبلا  دنا . هدروآ  یم  ناهرب  لیلد و  نآ  ندناشن  یـسرک  هب  يارب  هدرک و  یم 

لماوع و وضو و  هرابرد  فالتخا  خیرات  زا  نآ  رد  میهن و  يورارف  يا  همدق  ـسـت مـ یا ـر مـی بـ یز ـ گا هلدا نـ نیا  تیجح  هزادنا  هورگ و  ره 
 . میزاغآ یم  مالسا  تایح  هرود  نیتسخن  رد  ناناملسم  يوضو  هرابرد  ینخس  اب  ار  همدقم  نیا  مییوگ .  نخس  فالتخا  نیا  ياه  هزیگنا 

 ( (ص ربمایپ نارود  رد  وضو 

نیا رد  و  دـنتفرگ , یم  وضو  (ص )  ادـخ ربمایپ  دـننامه  تسرد  مالـسا  هرود  نیزاغآ  رد  ناناملـسم  هک  تسین  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  ياج 
زینام هب  نآ  زا  یکاح  یلیالد  داد  یم  خر  یفالتخا  نینچ  ـر  گا ار کـه  چـ هداد ,  يور نـ نانآ  ناـیم  مه  يرکذ  ناـیاش  فـالتخا  چـیه  هنیمز 
کی ناو  هب عـنـ (ص )  ربمایپ هک  ددرگ  یمزاـب  نادـب  فـالتخا  دوبن  نیا  دـش . یم  لـقن  خـیرات  هریـس و  ثید و  رد کـتـب حـ دیـسر و  یم 
زاـمن دومرف : یم  دوخ  دو و  ـد بـ ـش انـشآ مـی  مالـسا  اـب  هزاـت  هک  شیوخ  تما  ییاـمنهار  شزومآ و  یپ  رد  مدرم و  ناـیم  رد  راذـگنوناق 

ناـمدرم ناـیم  رد  تسا  دـیعب  هیاـپ ,  نیا  رب  دـیریگب . ارف  نم  زا  ار  دوخ  کـسانم  اـی  مرازگ  یم  زاـمن  نم  دـینیب  یم  هک  ناـنوچ  دـیرازگب ,
زا دنتفرگ و  یم  وا  زا  شیوخ  ماکحا  دندرک و  یم  عوجر  صخـش  کی  هب  همه  هک  نآ  هژیوب  دشاب , هدـمآ  دوجو  هب  هراب  نیا  رد  یفالتخا 
 , نیا رب  نوزفا  (( 45  )) دینادرگرب (ص )  ربمایپ ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  عاز  يز نـ رد چـیـ ـر  گا ـتـنـد کـه  شاد نا  ـ مر دنوادخ نـیـز چـنـیـن فـ

ناهنپ مه  تقیقح  نیا  يوس  رگید  زا  دـندید . یم  تسا  هابتـشا  ماـهبا و  ره  هدـنرب  ناـیم  زا  تنـس و  هک  ار  (ص )  ربماـیپ رادرک  دوخ  ناـنآ 
یم روکدم  الس م  دمحم  رتکد  تسا .  هدوب  ص )   ) مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  ياه  هروددرواهر  لئاسم  زا  يرایسب  رد  فالتخا  هک  تسین 

دندرک یم  عو  ـ جر وا  هب  دراذـگ و  یم  نوناق  نآ  يارب  تسیز و  یم  مدرم  ناـیم  دوخ  وا  هک  یناـمز  رد  و  (ص )  ربماـیپ نارود  رد  دـیوگ :
دیدپ ینوگانو  ـل گـ ماو ـیـنـه هـا و عـ مز تر  نآ حـضـ تشذگرد  زا  سپ  اما  تشادن .  دوجو  هباحص  نایم  رظن  فالتخا  يارب  یهار  چیه 

هتبلا (( 46  )) دوبنریثات یب  هنیمز  نیا  رد  تسایـس  مه  دـیاش  دـیماجنا . نوگانوگ  ياـهدرکیور  نتفرگ  شیپ  ردو  رظن  فـالتخا  هب  هک  دـمآ 
زا هویـش و  ود  هب  ار  وضو  (ص )  ربمایپ و  تسا ,  هراب  نیا  رد  عیرـشت  ود  دوجو  وضو  هلءاسم  رد  فالتخا  تلع  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

نامثع هک  تفرگ  یم  وضو  نا  ها چـنـ وا گـ ـگـر سـخـن ,  ید بـه  هراشا کـنـد ! يرییخت  نینچ  هب  دوخ  هک  نآ  یب  داد , یم  ماجنا  رییخت  باب 
هاگ و  دـنا , هدرک  تیاور  (( 50  )) صاـع نب  ورمع  نب  هّللادـبعو  (( 49  )) ذوعم تنب  عـیبر  (( , 48  )) ـم ـصا نب عـ دیز  نب  هّللادـبع  (( , 47 ))
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لقن (( 54  )) مصاع نب  میمت  نب  دابع  و  (( 53  )) سوا یبا  نب  سوا  (( , 52  )) عفار نب  ۀعافر  (( , 51  ( )) ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  ناـنوچ 
ریخم دنک  اهر  ار  مادک  دریذپب و  ار  مادک  هک  نیا  رد  فلکم  تسا و  تسرد  وضو  هنوگ  ود  ره  دوش  تباث  يزیچ  نی  ـر چـنـ گا دـنا . هدرک 
میناد یم  اریز  تسا ,  رود  رایـسب  لاـمتحا  نیا  اـما  تفاـی .  دـهاوخ  يرییخت  ماـکحا  رگید  دـننامه  یعـضو  وـضو  هلءاـسم  دوـب و  دـهاوخ 

ینکشدنگوس هرافک  هنومن ,  يارب  دوش , یم  هتفرگ  تنس  باتک و  زا  يرییخت ,  هاوخ  دشاب و  ینییعت  هاوخ  یعرـش ,  مکح  ره  تیعورـشم 
نادنزرف هب  هک  تسا  هنایم  یکاروخ  هب  اونیب  هد  نداد  كاروخ  نآ  هرافک  سپ  تسا .  هدرک  حیرـصت  نادب  نآرق  هک  تسا  يرییخت  یبجاو 

عرـش مکح  هک  دوش  یم  راکـشآ  اـم  يارب  هیآ  نیا  وترپ  رد  ((. 55  )) يا هدـنب  ندرک  دازآ  ای  واهنآ  ندـناشوپ  ای  دـیهد  یم  دوخ  ناـسک  و 
ناضمر هام  رد  ندروخ  هزور  هرافک  رگید  هنومن  تسا .  هتفگ  شی  دروم پـ هس  نآ  زا  یکی  نایم  يرییخت  بوجو  ینکش  دنگوس  هرافکرد 

تـسد رد  یلیـالد  نینچ  مه  يرییخت  ماـکحا  رگید  رد  دراد . تلـالد  نآ  رب  (( 57  )) هریرهوـبا تیاور  و  (( 56  )) یبارعا ثیدـح  هک  تسا 
هک هدش  لقن  ییبا  ـحـ ـص زا  هن  تسا و  هدـش  يوبن  تنـس  رد  یحیرـصت  هن  دراد . دوجو  ینآرق  یلیلد  نینچ  هن  وضو  هلءاسم  رد  ـا  ما تسا . 

چیه رد  فیعـض ,  ياهتیاور  زا  دـنچ  ره  تیاور و  کی  یتح  یتیاور ,  چـیه  درک . یم  لـمع  رییخت  باـب  زا  هویـش  ود  نیا  هب  (ص )  ربماـیپ
هچنآ هکلب  تسا .  هتـشاد  یعرمار  هویـش  ود  نیا  رییخت  باب  زا  (ص )  ربمایپ دیوگب  هک  درادـن  دوجو  هعیـش  تنـس و  لها  تایاورزا  مادـک 
نادـب یخرب  دـنا , هدرک  مه  فـالتخا  هراـب  نیا  رد  هتبلا  و  تسا ,  هدوـب  ترـضح  نآ  زا  هویـش  ود  نـیا  زا  یک  رودـص یـ رب  دـیکات  تـسه 

ود نیا  زا  کی  ره  درک . یم  حـسم  ار  دوخ  ياپ  (ص )  ربماـیپ هک  نادـب  یخرب  تسـش و  یم  ار  دوخ  ياـپ   ( (ص ربماـیپ هک  دـنا  هد  ـیـ یار گـ
هراب نیا  رد  ار  مالـسا  نادنمـشناد  ياه  هتفگ  يرگـشهوژپ  رگا  دـنا . هتـسج  دانتـسا  تنـس  نآرق و  هب  دوخ  هاگدـید  تابثا  يارب  مه  هورگ 

یم تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم  بلغا  يرییخت .  هن  ینییعت ,  تسا  یبجاو  نانآ  همه  هاگدید  زا  وضو  هک  تفایدـهاوخرد  دـنک  یـسررب 
هورگ ود  نیا  زا  کی  ره  درک . حسم  دیاب  طقف  دیوگ  یم  هعیش  رباربرد , و  تسین ,  حیحص  نیا  زج  تسش و  ار  اهاپ  دیاب  ـو  ـضو رد  دنیوگ 

يا هویـش  اهنت  نیمه  دـنیوگ : یم  دـن و  ـ هد ـبـت مـی  ـس نـ (ص )  ربمایپ لمع  هویـش  هب  ار  دوخ  هاگدـید  نآرق ,  تایآ  هب  هیکت  رب  نوزفا  مه 
ری و تـخـیـ (( 58  )) ـی کـه بـه جـمـع نا ـا کـسـ ما تسا .  هدیـسر  دوخ ـ  هاگدید  زا  حیحـص  تیاور  مادک  ره  حیحـص ـ  تیاور  رد  هک  تسا 

نینچ يور  نآ  زا  هکلب  تسا ,  هدرک  رییخت  ای  عمج  هویش  ود  نیا  نایم  (ص )  رب ـ ما تسین کـه پـیـ انبم  نیا  رب  ناشنخس  دنا  هدییارگ  (( 59 ))
نیا هاگدید  زا  هچ ,  تسا ,  ییاهر  هار  زین  طایتحا  نیمه  و  تسا ,  رتکیدزن  طایتحا  هب  راک  نیا  دنیوگ  یم  هک  دنا  هدـیزگربار  یهاگدـید 
باب زا  طقف  داد . ماجنا  ار  راک  ود  ره  طایتحا  ـت  یا ـ عر يارب  دیاب  يور  نیمه  زا  هدـش و  رکذ  نتـسش  تنـس  رد  حـسم و  نآرق  رد  هورگ , 

زین رییخت  ناد بـه  مـعـتـقـ تسا .  هدـش  تیاور  وا  زا  يزیچ  نینچ  هداد و  یم  ماجنا  ار  راک  ود  ره  (ص )  ربمایپ هک  يور  نیا  زا  هن  طایتحا و 
گنـسمه هویـش  ود  نیا  زا  یکاح  تیاور  ود  ـنـد : یو هک مـی گـ دنا  هدیـسر  یهاگدـید  نینچ  هب  يور  نیا  زا  نانآ  دـنراد . یعـضو  نینچ 

رب تیاور  ود  زا  کی  چیه  هورگ  نیا  دزن  نخـس ,  رگید  هب  دوب . دهاوخ  روذعم  دهد  ماجنا  ار  مادک  ره  فلکم  يور  نیا  زا  دـنرگیدکی و 
ناهیقف زا  كدنا  یهورگ  هاگدید  اهنت  رییخت , هب  هدی  عـقـ ـه ,  یا ـن پـ یا بـر  دـشاب . مزال  اراصحنا ـ  نآ ـ  نتفریذـپ  ات  درادـن  حـیجرت  يرگید 

هک نانوچ  هکلب ـ  تسکش .  ار  حسم  ای  نتسش  هویش  ود  زا  یکی  رب  ناناملسم  نایم  بکرم  عامجا  نآ  دانتـسا  ناوت بـه  یمن  تسا و  نیـشیپ 
دوش یم  تباث  بیترت  نیدب  دـهد و  یم  حـیجرت  ار  تیاورود  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  يا  هلدا  دـمآ ـ  دـهاوخ  باتک  ياهراتفگ  رگید  رد 

. درادن ییانعم  چیه  رییخت  هک 

 ( ق 13 ه .  11 ـ   ) رکبوبا نارود 

 ( (ص ربمایپ نارود  اب  زون , مدر هـ يور کـه مـ نآ  زا  تسا ,  هدرکن  لقن  نارود  نیا  رد  وضو  هلءاسم  رد  ار  یفالتخا  ندمآ  دـیدپ  خـیرات , 
نارود نیا  رد  هک  تسا  نآ  قـیقحت  هکلب  دـش . یم  لـقن  تشاد  دو  ـ جو ـی  فـال ـتـ خا نینچ  رگا  نـیا  رب  نوزفا  و  دـندوب , هـتفرگن  يا  هلـصاف 

مدرم رتمک  دروخرب  ببس  هب  هک  دوبن  قتع  هعفش و  هیراع و  یعرـش  ماکحا  لیبق  زا  وضو  مکح  چـه ,  ـت ,  ـسا هداد  يور نـ یفالتخا  نینچ 
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وضو اریز  دیشوپ , ورف  مشچ  نآ  ماک  ـ حا زا فـهـم  ای  درک  ینادان  راهظا  نادب  تبسن  ناوتب  وضو , هزادنا  هب  یتیمها  نتشادن  لیلد  هب  نآ و  اب 
رد فالتخا  بیترت  نیدب  دوب . هتسب  نادب  اهتدابع  نیرتم  ـتـی مـهـ ـسرد داد و  ماجنا مـی  ار  نآ  راب  دنچ  زور  ره  ناملـسم  ره  هکدوب  یلمع 

نیا ندمآ  دیدپ  مییوگب  هک  دوش  یم  نوزفا  یماگنه  یتفگش  نیا  تساروآ و  بجعت  زیگنا و  تفگـش  رایـسب  تیم  ـ ها اب  نینچ  يا  هلءاسم 
رد فالتخا  مییوگ :  یم  مینک و  یم  دـیکءات  راب  رگید  تسا .  هتـشگ  یم  رب  وضو  مکح  زا  یکاح  یعرـش  صن  ای  لـیلددوبن  هب  فـالتخا 
هک یلیلد  ندوبن  نیاربانب ,  دنک . یم  قدص  الماک  نآ  رب  ـیـد  ـسر شر بـه مـا مـی  دوب خـبـ رگا  یلک  هدعاق  هک  تسا  ییاه  هدیدپ  زا  وضو 

عضو تابث  رب  یلیلد  دوخ  وضو , هلءاسم  رد  هباحص  يوس  زا  یشنکاو  چیه  ربخ  ندیـسرن  نینچمه  و  دهد , ربخ  ـی  فال ـتـ خا نینچ  دوجو  زا 
رد هک  یقیقد  یسراو  یسررب و  مغر  هب  ام  تسا .  ص )   ) ربمایپ هریس  هب  نانآ  يدنبیاپ  رب  یلیلد  رصع و  نآ  ناناملسم  نایم  رد  هراب  نیا  رد 
نآ رد  وضو  ماکحا  زا  یمکح  هرابرد  ناناملـسم  فالتخا  زا  يا  هنا  ـ ـش كدـنا نـ نتفای  یپرد  هک  نآ  مغر  هب  میا و  هدرک  خـیرات  ياهباتک 

يوضو یگنوگچ  هرابرد  تسخن  هفیلخ  يوس  زا  نایب  چـیه  ندیـسرن  نیا ,  رب  نوزفا  میا .  هتفاین  يرکذ  ناـیاش  ناـشن  چـیه  میا  هدوب  هرود 
هب دـنا . هتـشاد  رظن  قافتا  نآ  رب  يدـنبیاپ و  يوبن  يوضو  ماجنا  هب  ناناملـسم  نارود  نآ  رد  هک  ـن  یا ـت بـر  ـسا ـگـر  ید یلیلد  (ص )  ربمایپ
هب مدرم  نایم  یلوادـتم  نشور و  لئاس  زا مـ و  هتـشادن ,  شزومآ  هب  زاین  هک  تسا  هدوب  ییاـه  یهیدـب  زا  وضو  هرود  نآ  رد  نخـس ,  رگید 
رد هلءاسم  نیا  رد  رگا  نآ کـه  ـگـر  ید تسا .  هدوبن  نآ  یگنوگچ  نایب  ای  نآ و  شزومآ  رب  هفیلخ  دـیکءات  هب  يزاـین  هک  دـمآ , یمراـمش 

نایب ار  (ص )  ربمایپ يوضو  یگنوگچ  هفیلخ  اعطق  دبلطب  نییبت  حیضوت و  هک  تشاددوجو  یهابتـشا  ماهبا و  ای  دوب  یفالتخا  رکبوبا  نارود 
تاکز زامن و  نایم  هک  لـیلد  نیدـب  درک  راـکیپ  هدر  لـها  اـب  هفیلخ  میناد  یم  هک  نآ  هژیوب  دیناکـشخ , ار مـی  فـالتخا  هشیرو  درک  یم 

فیرحت گنهآ  هک  یناسک  اـی  یـسک  اـب  تسناوت  یم  هنوگچ  سپ  دـندوب . هداـهناو  ار  يرگید  هتفریذـپ و  ار  یک  یـ ـتـه ,  ـشاذ توا گـ تـفـ
یفالتخا چـیهوضو  هلءاسم  رد  رکبوبا  نارود  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  رگید  یهاوگ  دوخ  نیا  دوشن ؟ يورایور  دـنراد  ربماـیپ  يوضو 

 . تسا هدوبن  راک  رد 

 ( ق ه .  23 ـ  13 ـ   ) باطخ نب  رمع  نارود 

نیا رد  نیداینب  یفـالتخا  دوجو  زا  ـی  نا ـ ـش هـیـچ نـ وضو , رد  ناناملـسم  فـالتخا  خـیرات  هراـبرد  قیقد  یـسررب  ییوج و  یپ  همه  مغر  هب 
زا یخرب  کنیا  رازفااـپ . رب  حـسم  ندوبن  زیاـج  اـی  ندوب  زیاـج  ینعی  وضو , ياـهتلاح  زا  یتلاـحرد  هلءاـسم و  کـی  رد  رگم  میتفاـین ,  هرود 

لقن مزح  نب  رکبوبا  زا  هفینحوبا ,  نیعا و  نب  ةرارز  زا  یـشایع ,  ریـسفت  رد  میـسر :  یم  رب  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  ار  یخیرات  ياهنتم 
وا دزن  ع )   ) یلع ماگنه  نیارد  درازگ . زامن  دمآرد و  دجـسم  هب  هاگنآ  درک . حسم  رازفااپ  رب  تفرگ و  وضو  يدرم  تفگ :  هک  تسا  هدش 

تسا هدومرف  نم  هب  باطخ  نب  رمع  تفگ :  درم  يرازگ ؟  یم  زامنوضو  یب  تسا ؟  ربخ  هچ  ار  وت  تفگ :  داهن و  شندرگ  رب  ماگ  دمآ و 
رگنب تفگ :  درک و  دـنلب  رمع ] هب  باطخ  ] ار دوخ  يادـص  هاگنآ  درب . رمع  دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  شتـسد  ع )   ) یل عـ ـد : یو يوار مـی گـ . 

 ( ع  ) یلع درک . حسم  نینچ  (ص )  ادخ لوسر  ما .  هداد  نامرف  وا  هب  نم  تسا ,  تسرد  يرآ ,  تفگ :  رمع ] [ ؟ ددـنب یم  هچ  وت  رب  نیا  هک 
؟  یهد یم  اوـتف  یناد  یمن  هک  یلاـح  رد  ارچ  سپ  عـلـی گـفـت :  مناد .  یمن  تفگرمع :  نآ ؟  زا  سپ  اـی  هدـئام  لوزن  زا  شیپ  تـفگ : 
رد ام ـ  يارب  هک  دراد  دوجو  دنچ  ییا  ـن مـتـن نـکـتـه هـ یا رد  (( 60  )) تسا هدوب  اور  رازفااپ  رب  حسم  میرک ,  نارقرد  مکح  خسن  زا  رتشیپ 

, ددـنب یم  هچ  وـت  رب  درم  نیا  هک  رگنب  کـیلع  اذـه  يوری  اـم  رظنا  دوـمرف : بـه عـمـر  ع )   ) هک عـلـی تسا  مهم  هتکن  نـیا  رـضاح ـ  ثـحب 
هب نخـس  کی  ـیـن  غورد نداد  تبـسن  هب  ار  درم  نآ  ماما  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  ریبعت  نیا  زا  دـنک  یم  لق  زا تـو نـ يور عـنـک ,  یـ دومرفن :
هب یطویس  (( 61  )) رازفا اپ  رب  حسم  هن  تسا  يوبن  تنـس  اپ  يور  رب  حسم  هک  تسا  هدوب  یهیدـب  نارود  نآ  رد  هچ ,  دـنک , یم  مهتم  رمع 

. دـندروآ نایم  هب  نخـس  رازفااپ  رب  حـسم  زا  رمع  روضح  ردرمع  نب  هّللادـبع  دعـس و  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دـنس 
نینچ (ص )  ادـخ لوسر  هک  مینک  یمن  راکنا  اـم  دعـس , يا  تفگ :  رمع  نب  هّللادـبع  تسا .  رتهاـگآ  وت  زا  دعـس  تفگ :  هّللادـبع  هب  رمع 
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فرـص و  درک . تیبثت  ار  زیچ  همه  هروس  نیا  هک  ارچ  درک ؟ حسم  نینچ  زین  دش  لزان  هدئام  هروس  هک  ینامز  زا  ایآ  ـا  ما تسا .  هدرک  حسم 
رازفااپ رب  حسم  ایآ  هک  میتسین  هتکن  نیا  یـسررب  ددـصرد  ام  کن  ـ یا (( 62  )) دـش لزاـن  هک  دوب  نآرق  هروس  نیرخآ  تئارب ,  هروس  زا  رظن 

هب بتکم  کی  لکـش  هک  تسا  هدوبن  يا  هزادـنا  هب  رمع  هرود  رد  هراب  نیا  رد  فالتخا  می :  ـ یو هک بـگـ مینآ  یپ  رد  هکلب   , هن ای  تسا  زیاج 
یتلاح هنی  ـ مز رد  یئز و یـا  هلءاسم جـ کی  نوماریپ  مادک  ره  هدیـسروضو  هرابرد  مود  هفیلخ  زا  هک  ییاهتیاور  بلغا  هکل  بـ در , دوخ بـگـیـ
دننامه ییاهفالتخا   , میروخ یمنرب  وضو  هلءاـسم  رد  ـه  با ـحـ ـص ناـیم  رد  يرگید  ياـهفالتخا  هب  هرود  نیا  ردو  تسا ,  وضو  ياـهتلاح  زا 
بجاو رس  همه  حسم  ایآ  هک  نیا  رس و  حسم  مکح  نییاپ ,  هب  الابزا  ای  تسالاب  هب  نییاپ  زا  نتسش  تهج  ایآ  هک  نیا  اهتسد و  نتسش  مکح 

هتسد نیا  زا  ییاهفالتخا  و  هن ,  ای  تسا  وضو  تابحتسم  زا  حسم  نیا  ایآ  هک  نیا  ندرک و  حسم  مک  حـ  , نآ زا  ـمـتـی  ـس ـح قـ ـس ای مـ تسا 
 , هدیـسرن مود  هفیلخ  زا  وضو  یگنوگچ  تایئزج و  همه  هرابرد  لماک  یتیاور  ـن کـه  یا دش . رادیدپ  یهقف  ياهبهذـم  نایم  رد  اهدـعب  هک 

ناناملسم فالتخا  وا  نارود  رد  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  هتشادن ,  ناناملسم  هب  وضو  نت  ـ خو ـ مآ موز  يد بـر لـ ـیـ کءا چیه تـ وا  هک  نیاو 
ـ  دوش یم  هدـید  زورما  نا کـه  ـ ـس نآ  ار ـ  زا هـم  يادـج  هویـش  ود  هک  تسا  هدوب  هدیـسرن  هیاپ  نادـب  زونه  و  هدوب ,  كدـنا  هراـب  نیا  رد 

یم (ص )  ربماـیپ يوضو  هب  ناـنآ  ندـناوخ  ارف  مدرم و  ییاـمنهار  يارب  هف  تشاد خـلـیـ دوجو  ییگناـگود  نینچرگا  هچ ,  دـهد , لیکـشت 
تشاد مامتها  تعیرش  تایئزج  هب  دوخ  تفالخ  ینالوط  نارود  رد  وا  هک  تسا  هدش  لقن  خیرات  هریـس و  بت  رد کـ هک  نآ  هژیوب  دیـشوک ,

یمن اج  چیه  رد  ارچ  دو , هدرک بـ میسقت  مه  زا  يادج  شخب  ود  هب  ار  ناناملسم  وضو  هلءاسم  رـس  رب  فالت  ـ خا نارود  نآ  رد  ـر  گا (( 63 ))
دانتـسا هب  هفیلخ  رگا  دـشاب ؟ هدرک  ناـیب  ناناملـسم  يارب  ار  لـماک  يوضو  زا  یتروـص  تشاد  ماـکحا  هب  هک  یماـمتها  نآ  اـب  هفیلخ  مینیب 

هدرک يراسگیم  هک  ار  سک  ره  ربخ  رانک  هشوگ و  زا  وا  نارازگراکو  داد  یم  رفیک  ار  يو  ناوج  کی  يوس  زا  هناقـشاع  یتایبا  ندـناوخ 
رد مدرم  فالتخا  الثم  وضو و  هرابرد  يربخ  هک  مینیب  یمن  نیا  زا  ـی  نا ـ ـش ار هـیـچ نـ چـ دـندرک , یم  شرازگوا  هب  نداد  رفیک  يارب  تسا 

هرابرد تسا  هتسناوت  یمرمع  هنوگچ  هداد  يور  یفالتخا  وضو  هلءاسم  رد  هرود  نآ  رد  ضر کـنـیـم  ـر فـ گا دنـشاب ؟ هدناسر  هفیلخ  هب  نآ 
 , تشذگ هچنآ  هب  هجوت  اب  هیاپ و  ـن  یا بـر  دنک ؟ توکـس  تسا  هتـسباو  نادب  جح  زامن و  لیبق  زا  یناوارف  تابجاو  یتسرد  هک  هلءاسم  نیا 

رگا هچ  دشاب , هتفرگ  لکش  وضو  هرابرد  (ص )  ربمایپ یلمع  هریس  تنس و  اب  فلاخم  يدرکیور  هرود  نیا  رد  هک  میناد  یم  رود  رایـسب  ام 
يربـخ دوـبن  نیارباـنب  دیـسر . یم  صوـصخ  نیا  رد  هفیلخ  شنکاو  زا  ییاـهربخ  دـش و  یم  لـقن  اـهبا  رد کـتـ تشاد  دوـجو  يزیچ  نینچ 

 . تسا هتشاد  جاور  مدرم  نایم  (ص )  ربمایپ يوضو  هرود  نآ  رد  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  هلءاسم  نیا  رد  هفیلخ  شنکاو  زا  یکا  حـ

 ( 35 ه ق 23 ـ   ) نافع نب  نامثع  نارود 

هب ملـسم  يراخب و  تسا .  هدرک  لقن  ار  (ص )  ربمایپ يوضو  یگنوگچ  هک  تسا  یـسک  اهنت  هناگ  هس  ياـفلخ  ناـیم  رد  ناـفع  نب  ناـمثع 
هک داد  ربخ  وا  هب  ناـمثع ـ  هتـسباو  نارمح ـ  هک  داد  ربـخ  وا  هب  یثیلدـیزی  نب  ءاـطع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يرهز  باتـس  نبا  زا  دوخ  دـنس 

هضمـضم و سپـس  تسـش .  راب  هس  ار  دوخ  تسد  ود  وا  تفرگ .  وضو  هاگ  ـ نآ و  درک , وضو  گنهآ  هنع ـ  هّللا  یـضر  ناـفع ـ  نب  ناـمثع 
شیوخ پچ  تسد  نآ  زا  سپ  تسش  راب  هس  قفرم  ات  اردوخ  تسار  تسد  سپس  تسـش ,  ار  دوخ  تروص  راب  هس  هاگنآ  درک . قاشنتـسا 

ياپ نآزا  سپ  تس ,  را شـ اپ سـه بـ يور  یگدمآرب  ات  ار  شیوخ  تسار  ياپ  سپس  درک , حسم  ار  دوخرس  دعب  تسش ,  هنوگ  نیمه  هب  ار 
(( 64  )) تفرگ نم  يوضو  نیا  دننامه  ییوضو  (ص )  ادخ لوسر  مدید  تفگ :  نآ  یپ  رد  تسش و  هنوگ  نیمه  هب  ار  دوخ  پچ 

نیداینب نتم  ود 

هرابرد نافع  نب  ناـمثع  تفـالخ  نارودرد  دـندرک  تیاور  میارب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  یقـشمد  کـلامو  ـ با زا  يد  مـتـقـی هـنـ 1 ـ 
ـ  زیزعلاد عـبـ دنتفگ : هک  هدرک  لقن  یبض  هدبع  نب  دمحا  دیعس و  نب  ۀبیت  زا قـ دو  رد صـحـیـح خـ ـلـم  ـس مـ 2 ـ  (( 65  )) دش فالتخا  وضو 
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وا مدرب ,  نامثع  دزن  وضو  يارب  یبآ  هک گـفـت :  دندرک  تیاور  نامثع  هتـسباو  نارمح  زا  ملـسا ,  نب  دـیز  زا  تسا ـ  يدروارد  نامه  هک 
لوسر مدید  هک  نآ  زج  تسیچ .  مناد  یمن  هک  دننک  یم  لقن  (ص )  ادـخ ربمایپ  زا  ییاهثیدـح  مدرم  یخرب   : تفگ سپـس  تفرگ و  وضو 

یم هدـیزرمآ  وا  هتـشذگ  ناـهانگ  همه  دریگب  وضو  نینچ  سک  ره  دومرف : هاـگنآ  تفرگ و  نم  يوضو  نیا  دـننامه  ییوضو  (ص )  ادـخ
(( 66  )) دوش

وضو هرابرد  فالتخا  نداد  خر 

هلءاسم رد  ناناملـسم  هک  دـنهد  یم  ربخ  نیا  زا  مود  نتم  نینچمه  تسخن و  نتم  کـی :  دـنک : یم  هاـگآ  هتکن  دـنچ  زا  ار  اـم  نتم  ود  نیا 
زا یهورگ  يوضو  هویش  نافع 2 ـ  نب  نامثع  هفیلخ  يوضو  هویـش  1 ـ  دنتفرگ : شیپ  مه  زا  ادج  هویش  دندش و  هتـسد  ود  وضو  یگنوگچ 

هورگ نیا  دـنتفرگ , یم  (ص )  ادـخربمایپ هب  نآ  نداد  تبـسن  زا  ار  دوـخ  را  ـیـت کـ عور ـ ـش هور نـیـز مـ ود گـ ـن  یا زا  ناناملـسم هـر یـک 
هک دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنک و  یم  دای  نانآ  زا  دـنن  لقن مـی کـ ربمایپ  زا  ییاهثیدـح  مدرم  زا  یخرب  ترابع  اب  نامثع  هک  دـنیاهنامه  ریخا 

مـتـن ود : تفرگ !  نم  يوـضو  دـننامه  ییوـضو  ادـخ  لوـسر  دـیوگ : یم  مه  هفیلخ  يوـس  نآ  زا  و  هدوـب ,  ربماـیپ  رادرک  هب  ناـنآ  هیکت 
: دـیوگ یم  کلام  وبا  هک  يور  نیا  زا  تسا .  هداد  يور  نامثع  هفیلخ  نارود  رد  وضو  هرابرد  فالتخا  هک  دراد  دـیکءات  نیا  رب  تس  نـخـ

تقیقح نیا  هب  يا  هراشا  دوخ  هبون  هب  نخـس  نیا  دش . فالتخا  وضو  هرابرد  نافع  نب  نامثع  تفالخ  نارود  رد  هک  دـندرک  تیاور  میارب 
هدـنیآ نـیـز ياـهراتفگ  رد  میتـشاد ـ .  ناـیب  رتشیپاـم  هک  تقیقح  ناـمه  تسا ,  هدوبن  یفـالتخا  هرا  ـن بـ یا رد  هرود  نیا  زا  شیپ  هک  تسا 

نآ دـنتفرگ , یم  وضو  مدرم  زا  یخر  هک بـ تفرگ  یم  وضو  هنوگ  نامه  دوخ  تفالخ  نارود  زا  یـشخب  رد  هفیلخ  هک  دـناوخ ـ  دـیهاو  خـ
ار زامن  ینم  رد  دوب  هدناوخ  هتسکش  ینم  رد  ار  زام  ـت نـ فال زا خـ يا  هرود  رد  هک  نآ  اب  هک  هدش  لقن  ینم  رد  يو  زامن  دروم  رد  هک  ناس 

ییاهتیاور مه  تسد  نیا  زا  يدراوم  دیع و  زامن  رد  زامن  رب  هبطخ  نتخادنا  شیپو  زور جـمـعـه  رد  مو  ناذا سـ هرابرد  (( 67  )) دناوخ مامت 
زا هورگ  نیا  يوضو  تیعورـشمرب  دـننک  یم  لقن  (ص )  ربمایپ زا  ییاهثیدـح  مدرم  زا  یخرب  هک  هفیلخ  ـخـن  ـس ـن  یا ـه :  ـس تسا .  هدـمآ 

هرابرد نانآ  تیاور  مه  هفیلخ  دـندرک و  دـنت  ـ ـس مـ (ص )  ادـخ لوسر  زا  تیاور  هب  ار  شیوخ  هدرک  هک  رابتعا  نیدـب  دراد , دـیکءات  مدرم 
هک ارچ  تسا ,   ( (ص ربمایپ يوضو  نانآ  يوضو  اـهنت  تفگ :  ناو  نا مـی تـ ـ ـس نیدـب  دـناوخن . غورد  ار  (ص )  ربماـیپ يوضو  یگنوگچ 
نآ هژیوب  دـنا , هتفرگ  یمن  وضو  هنوگ  نآ  دوخ  لاح  نیع  رد  هدرک و  یم  لقن  ربمایپ  زا  ار  یـصا  يو خـ ـ ـضو ناـنآ  درک  روصت  ناوت  یمن 
نآو دنتفریذپ  یمن  ار  هفیلخ  يوضو  مدرم  نیمه  هک  نآ  بلاج  تسا .  هدوب  نانآ  فلاخم  يوسرد  راک  نیا  رد  زین  ناناملـسم  هفیل  کـه خـ

نآ هفیلخ  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  تسیچ  مناد  یمن  زین  مدرم و  زا  یخرب  تراـبع  را : چـهـ دندرمـش . یمن  (ص )  ادـخ ربماـیپ  يوـضو  ار 
يور کـه بـا نآ  زا  هفیلخ  هک  نآ  ای  دـندوب ؟ نینچ  قح  هب  مدرم  نآ  ایآ  دـید  دـیاب  اما  دـناد . یم  لوهجم  ار  ناـنآ  دـهوکن و : یم  ار  مدرم 

شـسرپ دـنچ  ياج  کنیا  دـبلط ؟ یم  ار  یـشهوکن  نینچ  هفیلخ  اب  تفلاخم  لصا  و  تفگ ,  ناش  هرابرد  ار  نخـس  نیا  دوب  فلاخم  نا  ـ نآ
نا ـ ـس نآ  ار ـ  چـ دشن ؟ هدید  یفالتخا  نینچ  نیخیـش  نارود  رد  داد و  يور  هرود  نیا  رد  اهنت  وضو  هرابرد  فالتخا  ارچ  تسه :  زین  رگید 

نینچ هک  یلاح  رد  دـنهد  یم  نید  رد  يروآون  تعدـب و  تبـسن  ناـمثع  هب  هباحـص  هک  مینیب  یم  دـناوخ ـ  دـیهاوخ  راتـشون  همادا  رد  کـه 
هچ تسا  وضو  هزات  هویش  نیا  راذگناینب  نامثع  مییوگب  هباحـص  نخـس  نیم  ـه هـ یا ـر بـر پـ گا دنا ؟ هدادن  تبـسنرمع  رکبوبا و  هب  ار  يزیچ 

نیا هب  تخیگنا  دهاوخرب  وا  اب  ار  هباحـص  تفلاخم  یمادـقا  نینچ  هک  نیا  زا  یهاگآ  اب  يو  هک  تسا  ـتـه  ـشاد دو  ـ جو يا  هز  ـگـیـ نا لیلد و 
دروخرب نآ  اب  روشک  تموکح و  حلاصم  هیاپ  رب  دناوتب  هفیلخ  ات  تسا  یتموکح  ای  يرادا و  یلام ,  لئاسم  زا  ـو  ضو ـا  یآ دنزب ؟ تسد  راک 

دنهد و جرخ  هب  تراسج  تءارج و  ناناملـسم  تاساسحا  یمومع و  راکفا  ربارب  رد  دـنا  هتـسناوت  یم  مدرم  زا  یخر  ـه بـ نو یـا چـگـ دـنک ؟
نیتسخن نانآ  رگا  تسا ؟  فلاخم  دنا  هتشاد  دوخ  یگدنز  زا  يا  هرود  رد  ناناملسم  هچنآو  هفیلخ  يوضو  اب  هک  دنراذگ  داینب  ار  ییوضو 

هدـنام و لفاغ  نانآ  زا  یلکب  هریـس  خـیرات و  ياـهباتک  تفریذـپ  ناوت  یم  اـیآ  دنتفاکـش , ار  مالـسا  تما  دـحاو  فص  هک  دـندوب  یناـسک 
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چیه مینیب و  یمنوضو  هویـش  نیا  اب  هباحـص  ناگرزب  يوس  زا  یتفلاخم  چیه  یتروص ـ  نینچ  رد  ارچ ـ  تسا ؟  هدـشن  روآدای  ار  ناشیاهمان 
ایآ و  تسیچ ؟  مناد  یمن  دیوگ : یم  هفیلخ  ارچ  تسا ؟  هدیسرن  نانآ  يوس  زا  هزات ,  تعدب  نیا  ندناشک  تسکش  هب  يارب  ینایب  ییوضو 
دناد یم  رگا  تسا .  ناـنآ  رادـمامز  هفیلخ و  ناناملـسم و  نیتـسخن  زا  وا  هک  نآ  اـب  دـناد ؟ یمن  هنوگچ  تسا ؟  هتـسناد  یمن  اـعقاو  هفیلخ 
اهنآ هب  تبـسن  ار  دو  درا و خـ ـگـ نا هد  ـ یدا دننک نـ یم  ثیدـح  لقن  (ص )  ربمایپ زا  هک  ار  یناسک  ثیداحا  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ 

هدادنرفیک و ار  نانآ  ارچ  دنا  هداد  تبـسن  وا  هب  تسردان  یثیداحا  دنا و  هتـسب  غورد  (ص )  ادخ ربمایپرب  نانآ  رگا  ای  دنک ؟ دادـملق  هاگآان 
خـساپ اهنادب  باتک  نیا  يواطمرد  ادخ  تساوخ  هب  هک  تسا  تسد  نیا  زا  دنچ  ییاهـشسرپ  زا  ییاه  هنومن  اهنیا  تسا ؟  هدرپسن  نادنز  هب 

 . ـت ـسا هد  ـ ـش وضو  هلءاـسم  راد  هدـهع  اصخـش  دوخ  هفیلخ  هک  تسا  نیا  دـیامن  یم  هجوت  بلاـج  ناـیم  نیا  رد  هچ  ـ نآ ـا  ما داد . میهاوخ 
رد تیاور  نیرتدام  ـتـ عا ـل  با ـن و قـ یر ار صـحـیـح تـ ربمایپ  يوضودروم  رد  هفیلخ  تیاور  نیملـسم  ار  و چـ ـت ؟  ـس را چـیـ ـن کـ یا عـلـت 

لقن ترـضح  نآ  یگـشیمه  نامدـمهو  ناهارمه  هباحـص و  ناگرزب  زا  (ص )  ربمایپ يوضو  تروص  هک  یلاح  رد  دـنا ؟ هتـسناد  باب  نیا 
ـتـنـد و شاد نایم  رد  ار  وا  دنتسیز و  یم  يو  اب  هک  تشاد  هباحص  هنوگ  نیا  زا  نت  اهدص  (ص )  ربمای ـی کـه پـ لا رد حـ زین  و  تسا ؟  هدشن 

لقن ام  يارب  ار  یگدـنز  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  مالـسا  هاگدـید  هک  دـندوب  ثیدـح  يوار  هقف و  لها  مه  نانآ  زا  يرایـسب  نیا  نوز بـر  ـ فا
ناوت یم  ایآ  تسا ؟  هدشن  لقن  ترـضح  نآ  يوضو  یگنوگچ  هرابرد  یتیاور  (ص )  ربمایپ هباحـص  نیا  زا  هنوگچ  فصو  نیا  اب  دندرک .

هب کیدزن  ناوارف و  نایباحـص  نیا  لاح  نیع  رد  هتـشاد و  دوجو  دـنک  باجیا  اروضو  نییبت  هک  یلیالد  هنیمز و  هک  درک  رواـب  تفریذـپ و 
يدـیدش ياهنارحب  تالکـشم و  زا  شا  يرادـمامز  نارود  رد  هک  نآ  اب  ناـم  ار عـثـ چـ دـنا ؟ هدـیزرو  يراددوخ  راـک  نیازا  (ص )  ربماـیپ

روط هب  وضو ـ  رب  اصخـش  درب , یم  جـنراه  هنیمز  رگید  هشیدـنا و  کبـس  یتح  یهقف و  هویـش  یلام ,  تسایـس  یـسایس ,  درکلمع  هنیمزرد 
زا یکاح  نوتم  هک  تشاد  اضتقا  نینچ  وضو  هلءاسم  اـب  دروخرب  یعیبط  تلاـح  ـیـم :  یو ـت بـگـ ـسا مزـال  تشاد ؟  دـیکءات  نینچ  صاـخ ـ 

يرا ـصـ نا هّللا  ـر بـن عـبـد  با جـ يرافغ ,  رذوبا  رسای , نب  رامع  دوعسم , هّللا  دبع  کلام ,  نب  سنا  نوچ  ینایباحص  زا  (ص )  ربمایپ يوضو 
لقن یناسک  رگید  و  (ص )  ربمایپ ناگ  ـسـتـ باو ناراز و  ـتـگـ مد نارسمه و خـ و  يردخلادیعـسوبءا ,  و  بعک ,  نب  یبءا  لبج و  نب  ذا  مـعـ , 
عیبر صاع و  نب  ورمع  نب  هّللادـبع   , نامثع نوچ  دودـحم  یهورگ  هب  لقن  نیا  هک  نآ  هن  دنتـشادن , ییادـج  (ص )  ادـخ لوسرزا  هک  دوش 

زا مه  نایوار  ودسرب  هضافا  دـح  هب  لقن  وضو , ثیداحا  رد  دـنک  یم  اضتقا  عاضوا  تعیبط  هک  نآ  اب  ار  چـ دـبای . صاصتخا  ذوعم و ... تنب 
تیاور رتمک  هک  اهنآ  هورگ  رد  هک  تسا  ینایوار  نابززا  اهنت  وضو  ثیدـح  لـقن  دـنا , هدرک  لـقن  ناوارف  ثیداـحا  هک  دنـشاب  ـی  نا ـ ـس کـ

زین نیخیـش  زا  مینیب  یم  هک  ماگنه  نآ  هژیوب  دشاب , هتفهن  رگید  یتقیقح  رهاظ  نیا  تشپ  رد  هک  دیامن  یم  نی  چـنـ دنریگ ؟ یم  ياج  دنراد 
دندوبن و رت  هاگآ  نامثع  زا  نانآ  ایآ  دندوبن ؟ ناناملسم  نیتسخن  زا  هباحص و  ناگرزب  زا  نیخیش  ایآ  تسا !  هدیسرن  وضو  نییبت  رد  یتیاور 

ندناسر رد  هک  نیا  اب  ود  نآ  هک  تفریذپ  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدوب  نین  ـر چـ گا دنتشادنوا ؟ زا  رتراوتـسا  یتیاور  رتریگارف و  یهاگدید 
میریذپب تاشامم  يور  زا  رگا  یتح  دـنداهناو ؟ ار  یتیمها  اب  نینچ  يدابع  عوضوم  دـندوب  اشوک  ریگتخـس و  نامدرم  هب  ینید  ياه  هزومآ 

هرابرد تسا ,  هتـشادزاب  نوناق  هقف و  لئاسم  زا  یخرب  ـتـن بـه  خادر زا پـ ار  رکبوبا  اهنیا  دننامهو  نیرحب  قارع و  حتف  نادترم و  اب  ياهگنج 
هچوک رد  تشاد و  یم  رب  قالـش  مود  هفیلخ   : تسا هدمآ  خیرات  رد  هک  نآ  هژیوب  میریذـپب ,  ار  يزیچ  نینچ  تسناوت  میهاوخن  مود  هفیلخ 

مزال مدرم  رب  ـتـنـش  فر ار گـ هک فـ ار  یبادآ  ننـس و  ماکحا  زین  دربب و  نایم  زا  ار  نآدـنیب  یم  داسف  زا  يا  هناشن  رگا  اـت  تشگ  یم  رازاـب  و 
یم دـمآ  یم  شیپ  هنیمز  نیا  رد  هکار  ییاههرگ  ـت و  ـشاد ناوار  یمامتها فـ هقف  لـئاسم  هب  تسا  هدـمآ  نینچمه  دزوماـیب . ناـنآ  هب  تسا 

ار بولطم  یهقف  هجیتن  هاگنآ  درک و  یم  ینزیار  نانآ  اب  دـناوخ و  یمارف  ار  هباحـص  ناگرزب  دوب  نایم  رد  راوشد  يا  هلءاسم  رگا  دوشگ و 
بلاط یبا  نب  یلع  نوچ  نیرصاعم  نایباحص  اب  ار  یملع  یهقف و  ياهثحب  هک  مینیب  یم  هنومن  يارب  دیـش , نور مـی کـ ـی بـیـ نز ـ یار ـن  یا زا 

: دیسرپ ناوت  ـنـک مـی  یا دهاوخ . یم  رظن  نانآ  زا  دراذگ و  یم  نایم  رد  نارگید  دوعسم و  نب  هّللادبع  هحلط ,  ریبز , سابع ,  نب  هّللادبع  , 
لفحم هب  تیمها  نیا  اب  يا  هلءاسم  هنوگچ  هتـشاد ,  دوجو  وضو  هرابرد  یفـالتخا  (ص )  ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ  هرود  نیزاـغآ  رد  رگا 
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هرابرد ناناملسم   , هرود نیزاغآ  نآ  رد  هک  دنک  یم  دیکءات  یخیرات  تقیقح  نیا  رب  همه  اه  هنا  ـ ـش ـن نـ یا تسا ؟  هتفاین  هار  نایباحـص  نیا 
راکنا تاملسم  يدمحم و  ـت  لا ـ سر تایلوا  زا  هک  دوب  رادروخرب  يرتسگارف  تهادب و  هزادنا  نآ  زا  هلءاسم  و  دنتشاد , ـکـل نـ ـش ـو مـ ـضو

ای دنادن  ار  وضو  هک  ییباحص  هک  تسادیپ  هتفگا  نـ دوبن . نایم  رد  هراب  نیا  رد  یماهبا  دیدرت و  کش و  چیه  و  دش . یم  هدرمـش  نآ  ریذپان 
رددیدرت زا  هراب  نیا  رد  وا  شسرپ  یتح  و  دوش , یم  هدرمش  نید  رد  راگ  ـ نا ـهـل  ـس یتسـس و  لهادشاب  هتـشاد  شـسرپ  نآ  یگنوگچ  رد 

ناوت هنوگچ مـی  اریز , تسا ,  ندوـب  یباحـص  یعدـم  اـهنت  یـسک  نینچ  هک  دـهد  یم  ـن خـبـر  یا زا  دراد و  ـی  مر هدرپ بـ تداـبع  زاـمن و 
نیع رد  و  دشاب , وا  یبا  تر و صـحـ نآ حـضـ مدمه  یـسک  تسا  هدوب  مدرم  نایم  رد  لاس  هس  تسیب و  (ص )  ربمایپ هک  نآ  اب  درک  روصت 

یهیقف دوش  هتفگ  ام  هب  رگا  ار ؟ وا  نییآ  ماکحا  تابجاو و  ننـس و  بادآ و  هن  و  ار , وا  نید  عورف  لوصا و  هن  دنادب , ار  وا  يوضو  هن  لاح 
زا نرق  هدراهچ  نونکا  هک  نآ  اب  یفـصو  مـا بـا چـنـیـن  دراد , شـسرپ  هراب  نیا  رد  ای  دناد  یمن  ار  وضو  تایئزج  رـضاح  رـصع  ناهیقف  زا 
یم هنوگچ  نیاربانب  مینک .  یم  مهتم  لهج  هبار  وا  ای  میراد ,  یمن  رواب  هد  ـ ـش وا گـفـتـه  هرا  ـ برد ار  هچنآ  ای  تسا  هتـشذگ  تلاسر  نارود 

یهارمه ار  وا  رضح  رفس و  رد  دنتسیز , یم  (ص )  ربمایپرانک رد  هک  مینک ,  روصت  ینایباحص  ای  یباحـص  هرابرد  ار  يزیچ  میناوت چـنـیـن 
هب تسا  هدرک  بجاو  ناناملسم  همه  رب  وا و  رب  دنوادخ  هک  ار  ینید  ياهنییآ  لامعا و  هنوگچ  هک  دندید  یمدوخ  نامشچ  اب  دندرک و  یم 

یخرب هرا  ـ برد نانآ  شـسرپای  (ص )  ربمایپ يوضو  یگنوگچ  هرابرد  نایوار  شرازگ  هک  مینک  یمن  راکنا  ار  نیا  هتب ,  ـ لا دروآ ؟ یم  ياج 
یم مینک و  یم  رارکت  ار  دوخ  شـسرپ  راب  رگید  اما  دـشاب . هتفریذـپ  تروص  نارگید  هب  نداد  شزومآ  فدـه  هب  ماـکحا  تایـصوصخ  زا 

تیاور هک  تسا  هدـشن  لقن  يا  هباحـص  نابز  زا  تسا  تنـس  لها  يوضو  هب  رظان  ثیداحا  دوصقم  وضو  زا  یکاـح  ثیداـحاارچ  مییوگ : 
ـت ـشذ ـ گرد زا  سپ  هرود  نیزاـغآ  رد  وضو  هراـبرد  فـالتخا  مییوـگ :  یم  لـماک  ناـنیمطا  اـب  هک  ـت  ـسا زا هـمـیـن جـ دـنراد ؟ ناوارف 

هرابرد دنچ  ینوتم  هک  تسا  هفیلخ  نیمه  زا  تسا .  هدومن  خر  موس  هفیلخ  نارود  رد  اهنت  هکلب  هدرتسگن  ناناملسم  نایم  رد  (ص )  ربما پـیـ
نیا زا  یکاح  یناوارف  ياه  هراشا  دید  دهاوخ  درگنب  اهنآ  رد  رگن  فرژ  يرگـشهوژپ  رگا  هک  ینوتم  تسا ,  هدیـسر  (ص )  ربمایپ يوضو 

ناـشن يارب  دـمآ  یم  شیپ  هک  یتصرف  ره  زا  ناـمثع  هک  دـنامن  هتفگاـن  درادرب . رد  هتفریذـپ ,  تروص  هفیلخ  نیا  نارود  رد  فـالتخا  هک 
یـسک هچ  دید  دیاب  کنیا  دنک . دیکءات  وضو  زا  هنوگ  نیا  رب  نکمم  هار  ره  زا  دیـشوک  یم  تسج و  یم  هرهب  مدرم  هبدوخ  يوضو  نداد 

رد ارچ  هنوگچ و  و  تسا ؟  (ص )  ربماـیپ يوضو  ناـمه  دـنک  یم  تیاور  ناـمثع  هک  وـضو  نیا  اـیآ  تسا ؟  هدرک  زاـغآ  ار  فـالتخا  نیا 
؟  تسا هداتفا  فاکش  هراب  نیا  رد  یمالسا  تما  فوفص 

؟ درک زاغآ  ار  فالتخا  یسک  هچ 

لوا تمسق 

ای يوس  نیا  هب  لیامت  فارحنا و  هنوگ  ره  هک  دوش  یم  ضرف  نینچ  الوصا  مییوگ :  یم  میدرگ و  یم  زاب  هتـشذگ  ياهـشسرپ  زا  یخرب  هب 
مدرم هماـع  ياـهیورجکو  اهــشزغل  زا  زیچ  ره  زا  شیپ  دروآ , یپ  رد  ار  لـم  رد عـ رد تـفـکـر کـه خـطـا  اــطخ  هنوـگ  ره  اــیو  يوـس  نآ 

خر لم  رد عـ ـشـه یـا  ید ـ نا رد  هک  تسا  ییاهاطخ  حالـصا  ای  لیدعت و  دنک  یم  افیا  نایم  نیا  رد  مکاح  هک  یـشقن  دریگ و  یم  همـشچرس 
راظتنا وازا  هک  دهن  یم  ندرگ  ار  یسک  تیمکاح  ای  دنیزگ  یمرب  تموکح  هب  ار  یـسک  یتلم  ره  مینیب  یم  هک  تساور  نیمه  زا  دهد . یم 

رد اه  هناشن  لیالد و  همه  ـا  ما دـنک . عافد  نانآ  ياه  هشیدـنا  راکفا و  زا  درادـب و  تسار  هار  رب  ار  ناـنآ  درادرب و  ناـیم  زا  ار  اـهیژک  دراد 
نانآ نایم  رد  دنمالسا و  ناهیقف  هباحص و  ناگرزب  زا  تموکح  نافلاخم  راب  نیا  هچ  دراد , تیاکح  نیا  فلاخم  یتیعضو  زا  وضو  هلءاسم 

طاقتلا و فیرحت و  ربارب  رد  نید  ناکرا  لوصا و  تشادساپ  هعماج و  حالـصا  رب  رارـصا  تهاقف و  یهاگآ و  رظن  زا  هک  تسین  سک  چیه 
هرهب یب  نید  رد  تها  زا فـقـ دـنراد و  ناوارف  ياطخ  هک  دـندوب  مدرم  هماعزا  هن  نینچمه  هورگ ,  نیا  دـشاب . رتمک  موس  هف  زا خـلـیـ ماهبا , 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 27 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نانچ زا  دنتـشاد و  سکعرب  یتیعـضو  ـت  ـسرد بـلـکـه  دـنا , هدوبن  (ص )  ربمایپ اب  ینـالوط  يا  هرود  هک  دـنرخءاتم  نایباحـص  زا  هن  دـنا و 
یب دـندرک  یم  تیاور  (ص )  ادـخ ربمایپ  زا  هچنآ  رد  يرظانره  زا  هار و  رب  ییامن  ـ هار ره  زا  هک  دـندوب  رادروخرب  ییالاو  دـنلب و  هاـگیاج 
راب هس  اب  يوضو  هک  یناسک  رامآ  هب  یهاگ  نـ دـناوخ . دـیهاوخ  ار  هورگ  نیا  لاح  حرـش  مان و  هدـنیآ  ياـهراتفگ  رد  دنتـسج . یم  يزاـین 

رد ناهنپ  تسد  دوخ  نافع  نب  نامثع  هک  دـنک  یم  دـیکءات  تقیقح  نیا  رب  رت و  نشور  اراـم  ياعدـم  دـنا  هدرک  تیاور  ار  (( 68  )) نتسش
نب نامثع  1 ـ  دـنوش : یم  دودـحمریز  ناگدربمان  هب  اهنت  دـنا  هدرک  تیاور  ار  وضو  هنوگ  نیا  هک  یناـسک  دوب . وضو  فـالتخا  هدرپ  سپ 
دبع زا  هدش  تیاور  ثیدح  هک  دـنامن  ـفـتـه  گا ذوعم نـ تنب  عیبر  مصاع 4 ـ  نب  دیز  نب  هّللادبع  صاع 3 ـ  نبو  رمع  نب  هّللادـبع  نافع 2 ـ 

هک تسا  هدـمآ  تیاور  نآ  رد  هچ  دراد , ضراـعت  تسا  هدرک  لـقن  وا  زا  هب  ـیـ ـش یبا  نبا  هک  یتیاور  اـب  اـجنیا  رد  مصاـع  نب  دـیز  نب  هّللا 
نبا هک  نیا  هچ  دراد , دوجو  یلاکـشا  نینچ  زین  ذوعم  رتـخد  عیبر  درو  رد مـ (( 69  )) درک حسم  راب  ود  ار  دوخ  ياپو  رـس  (ص )  ادـخربمایپ
ادخ باتک  رد  هک  یلاح  رد  دنریذپ  یمار  نتسش  اهنت  مدرم  تفگ :  دیزرو و  تفلاخم  وا  اب  اپ  رـس و  نت  ـ ـس ـ ـش اب  يوضو  تیاوررد  سابع 
هتبلا دوش . یم  دودحم  صاع  نب  ورمع  نب  هّللادبع  وا و  دوخ  هب  اهنت  هفیلخ  هویـش  هب  وضو  نایوار  ناس  نیدـب  (( 70  )) میبای یمن  حسم  زج 
هدنیآ رد  دیاب  هک  دراد  دوجو  تبسن  ظاحل  هب  زین  دنـسظاحل و  هب  فیعـض  تیاور  دنچ  اهنآ  رانک  رد  تسا و  حیحـص  ياهتیاور  عضو  نیا 

اب دنـس  ندوب  رابتعا  یب  رب  نوزفا  تیاور  نیا  دوش . یم  تیاور  سابع  نبا  یلع و  زا  هک  تسا  یتیاور  اهنیا  زا  یکی  تخادرپ :  اهنآ  دـقن  هب 
نتـسش راب  ود  اب  يوضو  دو , ود خـ نیا  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  هدـش و  لقن  ود  نیا  زا  هک  تسا  ضراـعت  رد  يرگید  حیحـص  ياـهتیاور 

ضارتعا دنداد  یم  تبسن  (ص )  ادخ ربمایپ  هب  ار  نتسش  را  يوضو بـا سـه بـ هک  مه  یناسک  هب  دندوب و  هتفریذپار  اپ  رس و  حسم  اب  اضعا و 
دیدج هویـش  اب  وضو  هب  ناگدنورگ  هک  نآ  بلاج  دـش . هراشا  عیبر  رب  سابع  نبا  ضارتعا  هب  نیـشیپ  روطـس  رد  هک  ناس  نآ  دـندرک , یم 

نآ دـنهد , یم  تبـسن  هفیلخ  فلاخم  نایباحـص  رگید  و  ریبز , هحلط ,  بلاـط ,  ـی  با نب  یلع  هبار  هلءاـسم  نیا  رد  دوخ  ياههاگدـید  همه 
یبنلا ءوضو  یف  ءاج  ام  باب  رد  دوخ  نخـس  رد  يذ  ـ مر تـ دـید . دـیهاوخ  هدـنیآ  ياه  هحفـص  رد  ار  دروخرب  نیا  زا  ییاـه  هنومن  هک  هنوگ 

نینچ ع )   ) یلعزا یثیدـح  لـقن  زا  سپ  هدرمـشرب و  ار  (ص )  ربماـیپ يوس  زا  وضو  نییبـت  ثیدـح  ناگدـننک  تیاور  ياـهمان  ناـک  فیک 
ناوضر هشیاع ـ  و   , سینا نب  هّللادبع  عیبر ,  ورمع , نب  هّللادـبع  سابع ,  نبا  دـیز , نب  هّللادـبع  نا ,  زا عـثـمـ با ,  ـن بـ یا رد  تسا :  هدروآ 

دنا هدنام  نانآ  زا  نت  ود  کنیا  دیدناوخ و  یتاکن  ناگدربمان  نیا  زا  نت  شش  هرابرد  رتشیپ  (( 71  )) تسا هدیسر  یثیداحا  زین  مهیلع ـ  هّللا 
رد دوخ  عبانم  هب  رظن  دروم  باب  ثیداحا  عاجرا  زا  سپ  يذمرت  ننس  رب  دوخ  حرش  رد  يرو  ـفـ کرا مـبـ دنریگ . رارق  یـسررب  دروم  دیاب  هک 
نم مه ,  هشیاع  ثیدح  تسا .  هدرک  لقن  ار  نآ  یسک  هچ  هک  تسیرگن  دیاب  سینا  نب  هّللادبع  ثیدح  هرابرد  دیوگ : یم  ننـس  حاحص و 

ثیدح نایوار  هک  میتسناد  میدش و  انـشآ  باب  نیا  ثیداحا  ناگدـننک  تیاور  اب  لامجا  روط  نا بـه  ـ ـس ـن  ید بـ (( 72  )) متفاین تسد  نادب 
ثیدـح لقن  وضو و  هلءاسم  رد  نامثع  شقن  هرابرد  هدـنیآرد  دوش . یم  دودـحم  صاع  نبورمع  نب  هّللا  دـبع  نافع و  نب  ناـمثع  هب  وضو 

یناـسکار وضو  تیاور  هک  تسا  نیا  تسا  رتـشیب  شعوقو  لاـمت  ـ حا هدـعاق و  قباـطم  هچنآ  اـما  دـناوخدیهاوخ . رتـشیب  نآ  هب  رظاـن  يوبن 
هب رتکیدزن  رت و  ماگـشیپ  نایباحـص  زا  و  تسا ,  هدـش  لقن  نانآ  زا  يرتشیب  ثیداحا  دـنراد , ـث  ید زا حـ يرتناوارف  هرهب  هک  دـننک  تیاور 

ناگدـننک زاغآ  وضو  ـه  لءا ـ ـس رد مـ ـر  گا دـنوش . دودـحم  هتفگـشیپ  كدـنا  رامـش  نآو  نامثع  هب  اهنت  ناـیوار  هک  نآ  هن  دـنا  هدوب  ربماـیپ 
یباحـص ناهیقف  ناگرزب و  ناـیم  رد  ثیدـح  ناـیوار  هک  دـیبلط  یم  نی  عاـضوا چـنـ یعیبط  ریـس  دـندوب , مدرم  زا  یخرب  نآ  رد  فـالتخا 

نیا تایاور  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننک . لقن  نانآ  ربارب  رد  دـنا  هدـید  ای  دـنا  هدینـش  (ص )  ربمایپ زا  ار  هچنآ  دنتـسیاب و  نانآ  يورردور 
نیا دنک . یمن  دـی  ـ یءا ار تـ نآ  تسد کـم  ای  دراد  تفلاخم  نآ  اب  هکلب  تسین ,  وسمه  نامثع  تیاور  اب  طقف  هن  هباحـص  ناهیقف  ناگرز و  بـ
رگید يا  هلءاسم  دـیاب  نیاربانب  دـسر ! ـت نـمـی  ـسا هدر  ـت کـ یاور هلءاسم  نیا  رد  ییاهنتب  نامثع  هچنآ  مهد  کی  هب  عومجم  رد  تاـیاور 

ياهتیاور رامـش  نینچمه  دنراد و  یناوارف  ياهتیاور  هک  ینایباحـص  ياهما  ـر نـ یز لود  جـ دشاب ؟ دناوت  یم  هچ  هلءاسم  نیا  دـشاب ! راک  رد 
زا يو  ياـهتیاور  هراـم  ـ ـش ـی ـ  با ـحـ ـص ما  نـ ـف ـ  یدر دـهد : یم  ناـشن  ار  (ص )  ربماـیپ يوـضو  فیـصوت  وـضو و  هلءاـسم  رد  مادـک  ره 
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3 2630 ـ ـ  باطخ ـ  نبرمع  نب  هّللادبع  2 ـ  5374 ـ ـ  یسود ـ  هریرهوبا  تاظحالمآ 1 ـ  وضو  هرابرد  يو  ياهتیاور  هرامش  (ص ـ )  ربمایپ
ـ  کـی نیا  هک  تسا  نآ  رکنم  يروفکراـبم  ـا  ما دـنا , هداد  ـت  بـسن يو  هب  ـی  یوضو 1210 ـ ـ  ۀـش ـ  ـ یا عـ 4 ـ  2286 ـ ـ  کـلام ـ  نب  سنا   ـ

یخرب رد  هدشریوصت و  اپ  رـس و  حسم  اب  وضو  یخرب  رد  هک  دراد  ثیدح  دـنچ  وا   1660 سا ـ  هّللاد بـن عـبـ عـبـ 5 ـ  دشاب . ینایب  يوضو 
ـ  8 1540 ـ ـ  يراصنا ـ  هّللادبع  نبرباج  7 ـ  1170 ـ ـ  يردخ ـ  دیعسوبا  6 ـ  ((. 73  )) تسا هدش  تیاور  اپ  رس و  نتـسش  اب  وضو  زین  رگید 

ترـضح نآ  زا  ثیدح  دنچ  537 ـ ـ  بلاـط ـ  یبا  عـلـی بـن  10 ـ  700 ـ ـ  صاع ـ  نبورمع  نب  هّللادـبع  9 ـ  848 ـ ـ  دوعسم ـ  نب  هّللادبع 
ـ  باطخ نبرمع  11 ـ  (( 74  )) اپو رس  نتـسش  اب  رگید  یخرب  رد  تساضعا و  نتـسش  رابود  اپ و  رـس و  حسم  اب  وضو  یخرب  رد  هک  هدیـسر 
ـ  ـی با ـحـ ـص ما  نـ ـف ـ  یدر 305 ـ ـ  بزاـع ـ  نب  ءارب  14 ـ  360 ـ ـ  يرعشا ـ  یـسوموبا  13 ـ  378 ـ ـ  هملـس ـ  ما  نینمؤملا  ما  12 ـ  527 ـ ـ 

یبا نبدعس  16 ـ  281 ـ ـ  يراـفغ ـ  رذوبا  تاظحالمآ 15 ـ  وضو  هرابرد  يو  ياهتیاور  هرامـش  (ص ـ )  ربماـیپ زا  يو  ياـهتیاور  هراـم  شـ
181 تماص ـ  نب  ةدابع  20 ـ  188 ـ ـ  دعس ـ  نب  لهس  19 ـ  200 ـ ـ  نامی ـ  نب  ۀفیذح  18 ـ  250 ـ ـ  یلهاب ـ  هماماوبا  17 ـ  271 ـ ـ  صاقو ـ 
ـ  بعک نب  یبا  25 ـ  167 ـ ـ  یملسا ـ  هدرب  24 ـ  163 ـ ـ  ةداتق ـ  وبا  23 ـ  179 ـ ـ  ءادرد ـ  وبا  22 ـ  180 ـ ـ  نیـصح ـ  نب  نارمع  21 ـ   ـ ـ

تیاور تسیب  هب  کیدزن  وا  زا  846 ـ ـ  نافع ـ  نب  نامثع  28 ـ  155 ـ ـ  لبج ـ  نب  ذاعم  27 ـ  170 ـ ـ  نایفس ـ  یبا  نب  ۀیواعم  26 ـ  164 ـ ـ 
نآ رامآ  نیا  رد  هجوت  نایاش  هت  نـکـ 142 ـ ـ  75 ـ ))  )) رکبوبا 30 ـ  146 ـ ـ  يراصنا ـ  هرمس  نب  رباج  29 ـ  تسا .  هدش  لقن  وضو  باب  رد 
چیه ترـضح ,  نآ  ناگتـسب  نامالغ و  و  (ص ,)  ربمایپ نارـس  هـمـ یلع ,  ورمع  رکبوبا , هناگ :  هس  يافلخ  ثیدـح و  رپ  ناـیوار  هک  تسا 

 . تسا هدیـسر  یتایاور  مادک  ره  زا  هک  سابع  نب  هّللادبع  بلاط و  یبا  نب  یلع  رگم  دـنا , هدرکن  لقن  ص )   ) مرکاربمایپ زا  ینایب  ییوضو 
بلا جـ تسا .  وضو  باب  رد  ثیدح  تسیب  هب  کیدزن  تیاور  راد  هدهع  دوخ  تسا  ربمایپ  زا  ثیدـح  بحاص 146  نامثع کـه تـنـهـا  اما 
يوس نآ  رد  دـنراد و  ثیدـح  یناوارف  رامـش  هک  دـنا  هتفرگرارق  هباحـص  ناهیقف  ناـگرزب و  زا  یناـسک  تسرهف  نیا  ردـص  رد  هک  نآ  رت 

دوخ هک  تسا  نامثع  اهنت  ناهیقف ,  هباحص و  همه  نایم  رد  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  یلامتحا  نینچ  دوخ  نیا  دنتـسه . نامثع  هفیلخ  فلاخم 
وـضو هرابرد  نامثع  تایاور  هک  نآ  رتروآ  تفگ  ـ ـش زا هـم  بـ تسا .  هدـنارتسگ  هتـشاذگ و  ناینب  ار  اضعا  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  هویش 

زا (( , 76 ( )) درک یمنراذگورف  ینالک  درخ و  چیه  زا  هک  نامه  دروم و  ینعی 5374  تیاور  نیرتشیب  بحاص   ) هریرهوبا تایاور  زا  یتح 
ـه ـش ـ یا تاـیاور عـ زا  ثیدـح ,)  بحاـص 1540   ) يراـصنا هّللادـبع  نب  رباـج  تاـیاور  زا  ثیدـح ,)  بحاـص 2630   ) نبا عـمـر تاـیاور 

 (, ثـید ـب 1170 حـ حا ـ ـص  ) يردـخ دیعـس  وـبا  تاـیاور  زا  ثیدـح ,)  بحاـص 2286   ) سنا تاــیاور  زا  ثیدــح ,)  بحاص 1210  )
هدید ـن پـ یا تسا !  رتنوزفا  ثیدح )  بحاص 527   ) باطخ نب  رمع  تایاور  زا  و  ثیدح ,)  بحاص 848   ) دوعسم نب  هّللا  دبع  تایاورزا 

ناناملسم نایم  رد  وا  زا  شیپ  موس  هفیل  يو خـ زا سـ هدش  هداهن  ناینب  يوضو  هک  درادن  هتفگشیپ  تقیقح  نامه  رب  دیکءات  زج  ییانعم  چیه 
مرکا ربمایپزا  يوریپ  هب  ناناملسم  نیشیپ  هریس  اب  فلاخم  لقتسم و  يا  هویـش  تروص  هب  هک  دوب  وا  زا  سپ  تشادن و  جاور  دوبن و  هتخانش 

لقن اب  هاو  خـ دـنک , نایب  ار  حیحـص  يوضو  دراد  ناوت  رد  هچ  ره  اب  دیـشوک  شیوخ  تفـالخ  نارود  رد  ع )   ) یل ما عـ ـ ما دـمآرد . (ص ) 
وا ياهتیاور  همه ,  نیا  اب  اـما  اـهنیمزر . ـ ـس اهرهـش و  رد  شیوخ  نارازگراـک  هب  هماـن  رد  هاوخ  وضو و  ماـجنا  اـب  هاوخ  وضو , ناـیب  تیاور 
یم زاب  شیپ  هب  یکدنا  کن  ـ یا تسا .  هدرک  نیزگ  دوخ  فرط  زا  باب  نیا  رد  نامثع  هک  دسرب  ییاهتیاور  رامـش  هب  تسناوتنوضو  هرابرد 

زا تیاور  رپ  نایوار  دندوب , هداهن  تعدـب  ون  يا  هو  ـیـ ـش هدر و  زاغآ کـ ار  وضورد  فالتخا  مدرم  زا  یخرب  نآ  رگا  مییوگ :  یم  میدرگ و 
اجنیا دـندوب , هداتـسیا  تاکز  تخادرپ  زا  ناگدـننک  يراددوخ  ربارب  رد  رتشیپ  هک  ناس  نآ  ینید ,  تیـساسح  هزیگنا  هبو  یتسود  نید  رس 
یمرب هفیلخ  شود  زا  ار  نافلاخم  اب  دروخرب  فیلکت  رذـگهر  نیازا  دـنتخادرپ و  یم  يوبن  حیحـص  يوضو  ناـیب  هب  دنتـساخ و  رب مـی  زین 

هدیـسر و راک  نیا  تمرح  نینچمه  تاکز و  تخادرپ  زا  ناگدننک  يراددوخ  رفیک  هرابرد  هباحـص  ناگرزب  زا  یناوارف  ثیداحا  دنتـشاد .
و کلام ,  نب  سنا  يرافغ ,  رذوبا  يراصنا ,  هّللا  دبع  نب  رباج  دوعـسم , نب  هّللادـبع   , یـسود هریرهوبا  بلاط ,  یبا  نب  یلع  نوچ  یناسک 

رـسارس رد  اهبهذـم و  همه  رد  يورجک  فارحنا و  اب  دروخرب  یعیبط  ـت  لا حـ دنتـسه . ثیداحا  نیا  نایوار  هلمج  زا  هباحـصزا ,  یناروماـن 
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هقف و باوبا  رد  هژیوب  ینید و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  زین  ناناملـس  هر مـ ـیـ ـس دنزیخرب . تفلاخم  هب  ینید  ناگرزب  هک  تسا  نیمهزین  خیرات 
ریـس یلک و  هدـعاق  نآ  زا  ییاـپ  ياـج  هلءاـسم  نیا  رد  هنوگچ  هک  تسا  شـسرپ  نیا  ياـج  هیاـپ  نیا  رب  هدوب و  نیمه  رب  تعیرـش  لـئاسم 

هک دناوخ  یمن  نادب  ار  ام  دوش و  یمن  وا  نارادفرط  هفیلخ و  ياهتیاور  هب  ینانیمطا  یب  دیدرت و  ببـس  دوخ  نیمه  ایآ  تسی ؟  طـبـیـعـی نـ
زاغآ ار  فالتخا  هفیلخ  زا  ریغ  یسک  وضو  هلءاسم  رد  رگا  ـیـم :  یو مـی گـ مییآرب ؟  تقیقح  نتسج  ددص  رد  يرادتناماو  يزوسلد  رـس  زا 
نایم زا  ار  فالتخا  هار  هس  نیا  زا  یکی  هب  تسناوت  یم  یگداسب  تشاد  تسد  رد  هک  ییارجا  يراذگنو و  ـ نا تردق قـ همهاب  وا  دوب , هدرک 

ـت سا ـتـه  فر ـ یذ ـت و پـ با هتکن ثـ نیا  ناناملسم  ياه  هقرف  همه  نایم  رد  هچ  هدنرادزاب ,  عطاق و  دروخرب  هویـش  يریگراک  هب  کی ـ  درادرب :
حالـص هب  هک  هنوگ  نآ  و  (( , 77  )) دـنک بدا  زین  ار  ناراکاطخ  دـیامن , دروخرب  هناعطاق  نافلاخم  اب  دراد  قح  هعماج  ياوشیپ  ای  ماـما  کـه 

رد یخرب  نیا  هچنآ  ندرک  دوبان  يارب  ار  ناناملـسم  همه  تسناوت  یم  هفیلخ  ییوج :  يرای  ود ـ  دـنک . ریزعت  ار  نانآ  دـناد  یماـیند  نید و 
نادتر و درو بـا مـ ـ خر رد بـ رکبوبا  وا  زا  شیپ  هک  ناس  نآ  دهد , رـس  ییوج  يرای  گناب  توبن  ربنم  رب  دبلط و  يرای  هب  دـنا  هتخاس  رب  نید 

هدنـسب دودـحم  یعمج  هب  وـضو  هلءاـسم  رب  ـتـن  ـساو یهاوـگ خـ رما  رد  تسناوـت  یم  هفیلخ  نخـس  رگید  هب  درک . نـینچ  توـبن  نایعدـم 
لیلد هس ـ  دیوج . هرهب  ناناملـسم  همهدزن  یمومع  فرع  مهف  زا  تعدب  ندرک  بوکرـس  يارب  دوب  مزال  هفیلخ  ناونع  هب  وا  رب  هچ ,  , دـنکن
تباث ناشیاعدا  ـتـی  ـسردا رذ نـ ـگـ هر ـن  یا زا  ات  دـهاوخب  ار  ناشیاعدـم  لـیالد  یخرب  نآ  زا  تسناوت  یم  هفیلخ  یبلط :  ناـهرب  یهاوخ و 

نیا زا  مدرم  همه  هجیتن  رد  دنبایب و  دوخ  يارب  یفاک  لیالد  دنت  ـ ـس ـ ناو نانآ نـمـی تـ دوب ـ  تعدب  نانآ  ياعدا  هک  ضرف  نیا  رب  هچ ـ  دوش ,
لباقم رد  یخرب  نیا  ناس  نیدـب  (( 78  . )) تسا نوریب  تعیرـش  بوچراهچ  زا  درادـن و  یطبر  نید  هب  نانآ  ياعدا  هک  دـنتفای  یم  یهاگآ 
ربانبآ هک  ارچ  تسب ,  یمرب  نایم  زا  ـت  خر دـش و  یم  هتفرگ  دنخـشیر  هب  ناـنآ  هیرظن  دـندنام و  یم  ورفدـنتفگ  یم  ناناملـسم  همه  هچنآ 

چیه هب  موس  هفیلخ  هک  نآ  روآ  تفگش  اما  دندوب . هداد  مه  تسد  هب  تسد  نآ  ربارب  رد  مکاح  هاگتـسد  نینچمه  هباحـص و  هماع  ضرف ـ 
نتفرگ شیپ  رد  اب  تفرگ و  شیپ  رد  ـکـس  عر ـت بـ ـسرد ـی  هار ـن کـه  یا رتروآ  تفگـشو  دیزاین , تسد  هناگ  هس  ياهمادقا  نیا  زا  کی 

نیا رد  دوخ  وا  ایوگ  هک  درک  راتفر  نانچ  دوخ  هیرظن  زا  ینابیتشپ  يارب  گرزب  کچوک و  هناهب  ره  هب  نتخیوآ  گنچ  اب  یعاـفد و  عضوم 
هن اما  تشاد ,  یهاـگن  مین  تسخن  هار  هب  هفیلخ  هتبلا ,  تسا .  هدوبن  تعیرـشرد  نشور  ياـهتدابعزا  زگره  زین  وضو  تسا و  مهتم  هلءاـسم 
هار هناگی  تردق  زا  هدافتسا  درک . یم  تیوقت  ار  وا  دوخ  هژیو  هاگد  ـ ید ـه کـه  نو نآ گـ هکلب  دیبلط , یم  نییآ  نید و  تحلصم  هک  نانچنآ 
ند ـیـ بو ـم کـ هرد دوخ و  ياـه  هشیدـنا  تیبـثت  يارب  یناوارفب  شتموکح  هلاـس  هدزاود  نارود  لوط  رد  هک  دو  هدـیزگرب خـلـیـفـه بـ هار  و 

يور نیمه  زا  دوب . رتدـمآ  راـک  رتزیمآ و  تیقفوم  تردـق  زا  هدافتـسا  وا  هاگدـیدزا  هک  ارچ  تسج ,  یم  هرهب  نآ  زا  شیوـخ  ناـفلا  مـخـ
يرکف ناـفلاخم  بوکرـسرد  هتبلا  تسج و  هرهب  تردـق  زا  رت  هداـتفا  اـپ  شی  رت و پـ تیمها  مک  هلءاـسم  رد  یتـح  يو  مینیب  یم  هک  تسا 

وا دنـشاب و  کیدزن  قح  هب  وا  زا  شیب  اهنآ  هک  تشاد  دوجو  لاـمتحا  نیا  هک  نآ  اـب  دـش , لـسوتم  رازبا  نیا  هب  یعیـسو  داـعبا  رد  شیوخ 
نیا ياج  دوب  رت  هدیزگ  هفیلخ  هاگدید  ای  دندوب  ربارب  ود  ره  وضو  هلءاسم  رد  دوجوم  هاگدـید  ود  مییوگب  ـر  گا دـشابرود . قح  زا  بتارمب 
هرهب نافلاخم  بوکرـس  يارب  تردـق  رازبا  زا  هفیلخ  رظن , دـقنو و  وگ  تفگ و  باب  ندوب  هدوشگ  مغر  هبارچ  هک  دـنام  یم  یقاب  شـسرپ 

يورارف ار  هبا  ـحـ ـص اب  دروخربرد  هفیلخ  يوس  زا  روز  هب  لسوت  دراوم  زا  یتسرهف  نخـس  زاـغآ  نیمه  رد  ـیـم  هاو نـمـی خـ تسا .  هتـسج 
نامدرم زا  يرامـش  لاس 33 ه ق .  رد  وا  هک  دنا  هتفگان بـمـ دـناوت  یمنزین  نیا  اما  تخادرپ .  میهاوخ  رما  نیدـب  هدـنیآ  رد  هک  ارچ  میهن , 

هب نیرهنلا  نیب  ياهیدابآ  مالعا  شیرق و  نداد  يرترب  رد  صاع  نب  دی  ـعـ ـس ـت  ـسا ـیـ ـس هب  هک  هانگ  نادـب  اهنت  درکدـیعبت , ماش  هب  ار  هفوک 
. دندوب هدرک  ضارتعا  (( 79  )) شیر ناتسوب قـ ناونع 

مود تمسق 

مکش رب  يدگل  ودز  ار  رـسای  نب  رامع  تشاد ,  زاب  ندناو  نار خـ زا قـ ار  دوعـسم  نبا  درک , دیعبت  هذبر  هب  ار  رذوبازین  مادقا  نیا  زا  شیپ  وا 
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تمحر ار  وا  يادـخ  تفگ :  دیـسر , ناـمثع  هب  رذوبا  گرم  ربخ  نوچ  دـنا : هتفگ  (( 80  )) دـش راتفرگ  قتف  هب  يو  هک  ییاج  اـت  دـیبوک  وا 
ناهد هب  ار  تردـپ  تلآ  هک  نآ  يا  تف :  نا گـ عـثـمـ دتـسرف ! تمحر  ام  همه  بناج  زاار  وا  يادـخ  يرآ ,  تفگ :  رـسای  نب  رامع  دانک .
نامه تفگ :  هاگنآ  دندنار . نوریب  هفیلخ  روضح  زا  ار  وا  داد  نامرف  ـپـس  ـس ما ,  هد  ـ ـش نامیـشپوا  دیعبت  زا  ینک  یم  نامگ  ایآ  یتفرگ , 

اب هراب  نیا  رد  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  دـندمآ و  یلع  دزن  موزخم  ینب  دـش  هدامآ  نتفر  نوریب  يارب  رامع  نوچ  تفر .  وا  هک  ورب  ییاج 
نآ رد  وا  يدرک و  دیعبت  ناناملـسم  زا  ار  حلاص  يدرم  وت  نک ,  اورپ  ادخزا  نامثع ,  يا  تفگ :  نامثع  هب  یل  عـ دـنک . وگ  تفگ و  نامثع 

ات تفای ... .  همادا  دونـش  تفگ و  هراب  نیا  رد  ود  نیا  نای  ـپـس مـ ـس یتسرفدیعبت ؟  هب  زین  ار  وا  دـننامه  یهاوخ  یم  ایآ  کنیا  درم . دـیعبت 
 . نکب مه  ار  راـک  نیا  یهاوـخ  یم  رگا  دوـمرف : یلع  یندـش !  دـیعبت  راوازـس  وا  زا  شیب  وـت  تفگ :  درک و  یلع  هب  ور  ناـمثع  هک  ییاـج 
 . ینک دیعبت  هناور  ار  وا  دیوگ  نخس  وت  اب  سکره  هک  تساوران  يراک  نیا  دنتفگ : دندمآ و  درگ  دندینش  ار  نخس  نیا  نو  نار چـ ـ جا مـهـ

زازگره وا  دوبن , نامثع  هناریگتخـس  تسایـس  اب  نارجاهم  یلع و  ماـما  تفلاـخم  ـر  گا يرآ ,  (( 81  )) تشادـب رامع  زا  تسد  ناـمثع  سپ 
همه هک  ناـن  چـ تسج ,  یم  هرهب  دوـخ  ياههاگدـید  لـیمحت  يارب  یهار  ناوـنع  هب  هویـش  نیا  زا  اریز  تشاد ,  یمنرب  تسد  رـسای  راـمع 

تئارق هلءاسم  رد  اهنآ  هک  تشگ  یمرب  نادب  اه  یباحـص تـنـ ناراگزیهرپ  نایاسراپ و  نادباع ,   , ناهیقف ناگرزب ,  دض  رب  وا  ياهیریگتخس 
عیزوت یگنوگچ  رد  اـی  تسا ـ  هدـش  لـقنوا  ياهناوختـسا  نتـسکش  دوعـس و  ـن مـ با ناتـساد  رد  هک  ناـنچ  دنتـشاد ـ  تفلاـخم  وا  اـب  نآرق 

هک رابحالا  بعک  ياوتف  اب  ای  تسا ـ  هدش  تیاور  رگید  یخرب  رذوبا و  هرابرد  هک  نانچ  دـندوب ـ  هدرک  یت  ـفـ لا وا مـخـ اب  یمومع  ياهتورث 
هداز يدو  يا یـهـ نو  ـی چـ ترا هب کـعـب بـه عـبـ رذوبا  خساپ  ناتـساد  رد  هک  نانچ  دـندوب ـ  هتـساخرب  تفلاخم  هب  دوب  هفیلخ  ياوتف  قفاوم 

یناسک لاح  حرـش  زین  نآ  هاوگ  و  دـندید ـ  یمن  یتلیـضف  صاع  نادـنزرف  يار  ای بـ و  تسا ـ  هدـمآ  (( 82  )) راـک هچ  اـهراک  نیا  ار بـا  تـو 
تـسایس رد  يدیدرت  سک  چیه  يارب  تشذگ  هچ  ـ نآ زا  دـندمآ . راتفرگ  نانآ  رازآ  هب  ای  دـندرک و  تیاور  نانآ  دـضرب  یثیدـح  هک  تسا 

ناوت یم  هیاـپ  نیا  رب  و  دـنام , یمن  ياـج  رب  هباحـص  يالـضف  ناـگرزب و  ربارب  رد  دوخ و  ياههاگدـیدزا  عاـفد  رد  ناـمثع  زیمآ  تنوشخ 
زا يزیمآ  تنوشخ  مادقا  چیه  تسا  (ص )  ربمایپ يوضو  نیع  وا  يوضو  تسا  یعدم  نامثع  هک  نآ  مغر  هب  وضو  هلءاسم  رد  ارچ  دیسرپ :

نیمه زا  دشاب و  هفیلخ  يوضو  نامه  زین  ناناملسم  يوضو  تسیاب  یم  دوب  تسرد  هفیلخ  ياعدا  رگا  مینیب ؟  یمن  نافلاخم  اب  هفیلخ  يوس 
داتفا هک  جنر  نادب  وا  دـنرادرب و  شود  زا  ار  نانآ  اب  دروخرب  تمحز  دوخ , ناناملـسم  دـنوش و  بوکرـس  مدر  زا مـ ـی  خر نآ بـ رذ  ـگـ هر
ریگیپ ریگتخـس و  نارگمتـس  نافرحنم و  ندادرفیک  رد  لئاسم و  نیرت  یئزج  رد  یتح  عاضوا  تبقارم  رد  هفیلخ  هنوگچ  مینادب  رگا  دـتفین .
یتناها بلطملادبع  نب  سابع  هب  يدرم  راب  کی  هنوم  يار نـ بـ دش . دـهاوخ  رتروآ  نانیمطاو  رتنـشور  هتفگـشیپ  يریگ  هجیتن  (( , 83  )) دوب
گرزب ار  دوخ  يومع  ادـخ  ربمایپ  هک  دوش  یم  اـیآ  تفگ :  زین  وا  دندیدنـسپ و  ار  ناـمثع  را  نیا کـ دز . هناـیزاتار  وا  ناـمثع  تشاد .  اور 
تفلاخم (ص )  ادـخ ربمایپ  اب  دـشاب  دنـسرخ  يراک  نینچ  هب  ای  دـنک  نینچ  سک  ره  ـد ؟ نراد اور  ـت  نا ـ ها وا  ـم بـه  هد هزا  ـ جا نم  درادـب و 

هب (ص ـ )  ربمایپ يومع  مارتحاظفح  هب  تبسن  يریگتخـس  نیا  هفیلخ و  نید  تریغ  نیا  نایم  میناوت  یم  هنوگچ  کن  ـ یا (( 84  )) تسا هدرک 
لیلد نیمه  هب  سک ـ  ره  هک  يو  مکح  نیا  نای  زین مـ و  هدوب ـ  (ص )  ربمایپ يوس  زا  وا  تشادـگرزب  رد  تشادـیمارگ  دـهاش  هک  لیلد  نیا 
مینک داجیا  يراگزاس  وضو  هلءاسم  رد  وا  راتفر  اب  تسا ,  ربمایپ  فلاخم  دشاب  دنسرخ  نادب  ای  دراد  اور  تناها  ربمایپ  يومع  هب  هتفگشیپ ـ 
یسک هرابرد  دنک  ـد حـکـم  یا هنوگچ بـ دراد  یمکح  نانچ  تسا  هتشاد  اور  تناها  (ص )  ربمایپ يومع  هب  هک  یـسک  هرابرد  هفیلخ  رگا   ؟
نامیا زا  یمین  ار  نآ  شراگدرور  نا پـ ـ بز زا  دو  وا کـه خـ يو  ـ ـضو هقیرط  اب  و  (ص )  ادـخربمایپ هلاس  هس  تسیب و  یگـشیمه  هویـش  اب  هک 

ربارب رد  يا  هناعطاق  مادقا  چـیه  هب  موس  هفیلخ  هک  مین  ـا مـی بـیـ ما دـیامن !؟ یم  تفلاخم  تسا  هدومرف  مالعا  نادـب  هتـسب  ار  زامنو  هتـسناد 
هک نانچ  دوب , یناگمه  ینخس  ریگارف و  يا  هلءاسم  تفلاخم  نیا  هک  نآ  اب  دیزاین , تسد  دنتفرگ  یم  وضو  وا  هویش  فالخ  رب  هک  یناسک 

شیپ رد  یعـضوم  نانچ  شیوخ  يوضو  هویـش  نافلاخم  ربارب  رد  ناـمثع  يور ,  ره  هب  (( 85 .... )) دنیوگ یم  یناسک  دـیوگ : یم  دوخ  وا 
هب ار  ناناملـس  تسایـس مـ نیمه  بوچراهچرد  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  تاکز  تخادرپزا  ناگدـننک  يراددوخ  ربارب  رد  رکبوبا  هک  تفرگن 
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زا نتـشگرب  دادترا و  هب  نانیا  هک  دو  ـتـه بـ فر شیپ  اجنآ  ات  هدـیزاغآ و  نانآ  دـض  رب  ار  هفقو  یب  یگنج  هدـناوخ و  ارف  یناگمه  ییورایور 
رکبوبا هب  ار  شیوـخ  لاوـما  تاـکزو  دـنداد  رد  نت  تاـکز  تخادرپ  هب  سرت  يور  زا  اـی  تبغر  رـس  زا  زین  ماجنارـس  دـندش و  مهتم  نید 

یتح هک  هچ  رگ  دـنتفرگ , رارق  وا  راـنک  رد  يرایـسب  دـنامهف  ناـمدرم  هب  ار  هلءاـسم  نیا  رد  دوخ  عضوم  رکبوبا  هک  نآ  زا  سپ  دـندرپس و 
نادنمزاین نایم  ردو  دنروآدرگ  ار  شیوخ  نادناخ  سمخ  تاکز و  دوخ  دنتـشاد  هزاجا  (ص )  ربمایپ زا  هریون  نب  کلام  دـننام  ـی هـ خر بـ

ناناب ـتـیـ ـش نارا و پـ نامثع و یـ کیدزن  ناگدیزگرب  یتح  دید  میهاوخ  میرگنب  خیرات  يافرژ  هب  وج  تسج و  هدـید  هب  ـر  گا دـننک . عیزوت 
هفیلخ نیا  ناس  نیدب  (( 86 . )) دننک لقن  هفیلخ  يوضو  دننام  هب  ییوضو  دندرکن  تءارج  زین  تباث ,  نب  دیز  دننامه  یناسک  وا , تموکح 

 ( (ص ادخ ربمایپ  هب  روزب  ار  نآو  دیزرو  یم  دیکءات  تشاد  داقتعا  دوخ  هک  وضو  هوی  ـ ـش نآ  رب  كدـنا  یعمج  رانک  رد  ییاهنتب و  هک  دوب 
شیوخ يوضو  هویـش  ندنارتسگ  هب  دریگ  تمدـخ  هب  دوخ  عفانم  يارب  ار  كدـنا  رامـش  نیا  تس  ـ ناو نآ کـه تـ زا  داد و پـس  یم  تبـسن 

وا يوراـیور  هک  يریگارف  جوـم  ربار  رد بـ كدـنا  هورگ  نیا  يراـی  دـیاش  هک  نآ  زا  ربـخ  یب  هـتبلا  دـیزرو , یم  ناوارف  یماـمتها  هجوـت و 
هتـشادن ییاهب  ییوپ  قح  رذـگ  رد  نایوج و  قح  دزنرد  دـناوخ  یم  تنـس  باتک و  هب  تشگزاب  هب  ار  وا  يرادـتناما  اب  ناوتاب و  هداتـسیا و 

وـضو رد  رگید  يا  هویـش  هک  اهنآ  زا  رفن  کیربارب  رد  یتح  تسناوتن  هورگ  نآ  يرای  زا  يرادروخرب  مغر  هب  همه و  نیا  اب  نامثع ,  دشاب .
دربب مان  رفن  کی  زا  یتح  تسناوتن  یتح  هکلب  دنک . ضقن  ار  وضو  هرابردوا  هاگدید  ناهربو  لیلد  رذگهر  زا  دتـسیاب و  هجاحم  هب  دنتـشاد 
. دنهد زورب  دوخ  زا  (ص )  ربمایپ يوضو  هرابرد  هفیلخ  ياهتیاور  ربارب  رد  ناناملسمدوب  نکمم  هک  دهد  رارق  ییاهشنکاو  فده  ار  واو 

دیدج يوضو  مالعا  رد  نامثع  ياه  هویش  زا  یخرب 

(ص ربمایپ باحصا  زا  یهورگ  سپس  تساوخ .  بآ  فرظ  وضو  يارب  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور  نافع  نب  نامثع  هرابرد  همقلع  وبا  زا 
هـس هضمـضم و  راـب  هس  هاـگنآ  تسـش .  راـب  هس  ار  نآ  تخیر و  بآ  پـچ  تـسد  يور  تـسار  تـسد  اـب  سپ  دـناوخ . روـضح  هـب  ار  ( 

درک و حسم  ار  شیوخ  رس  هاگنآ  تسشراب .  هس  جنرآ  ات  ار  دوخ  ناتسد  سـپـس  تسش .  راب  هس  ار  دوخ  يور  سپس  درک و  قاشنتـساراب 
 . متفر وضو گـ کنیا  نم  هک  دریگ  یم  وضو  هنوگ  نیمه  (ص )  ادـخ لوسر  مدـید   : تفگ سپـس  در . تسـش و تـمـیـز کـ ار  دوخ  ياـهاپ 

تبـسن نامه  دوخ  هانگاب  درازگب  زامن  تعکر  ود  سپـس  دـنک و  لـماک  تسردار و  شیوخ  يوضو  دزاـس و  وضو  سکره  دوزفا : هاـگنآ 
؟  تسا نینچ  ایآ  ینالف ,  تفگو :  درک  نارـضاح  زا  یک  ور بـه یـ نآ  زا  پـس  تسا .  هتـشاد  ردام  زا  ندـش  هداز  زور  هک  تشاد  دـهاوخ 
داد همادا  نارـضاح  همه  زا  شـسرپ  نیمه  هب  وا  يرآ .  تفگ :  تسا ؟  نینچ  ایآ  ینالف ,  تفگ :  درک و  رگید  یکی  هب  ور  يرآ .  تفگ : 

ار يادخ  ساپس  تفگ :  سپس  تفرگ .  هاوگ  دوخ  هویش  رب  دندوب  رضاح  عمج  نآ  رد  هک   ] ار ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ینت  هک  یماگنه  ات 
يوضو کبس  نتخادنااج  ندنارتسگ و  رد  نامثع  ياه  هویش  زا  یکی  زا  ار  ـن مـتـن مـا  یا (( 87 . )) دیدرک یهارمه  نم  اب  هویش  نیا  رب  هک 

, اج نیمه  اما  دزاس . یم  هاگآ  اهنآ  هب  وضو  کبـس  نداد  ناشن  روظنم  هب  هباحـص  زا  یناسک  هاگ  ها بـه  ـی گـ ناو ـ خار هو فـ ـیـ ـش ینعی  دوخ ,
هب اهنآ  هب  وضو  نداد  ناشن  زا  هفیلخ  فده  هک  نآ  ای  دننیبب ؟ هفیلخ  يوضو  هک  دندوب  نآ  دنمزاین  هباحص  ایآ  هک  تسه  شسرپ  نیا  ياج 
زا سپ  مه  نآ  (ص )  ادـخ ربماـیپ  هباحـص  زا  یـسک  درک  روصت  ناوت  یم  ـه  نو چـگـ تشگ ؟  یمزاـب  فلاـخم  ياهادـص  ندرک  شوماـخ 
یم ایآ  زاب  دشاب  یندش  مه  ضرف  نیا  رگا  دنادن ؟ ار  ربمایپ  يوضو  هک  تسا  هتشاد  دوجو  مالـسا  شیادیپ  زا  نرق  مین  هب  کیدزن  تشذگ 

؟  تسیچ يارب  ناناملـسم  هب  وضو  نداد  شزومآ  يارب  هفیلخ  ریگیپ  شالت  همه  نیا  هک  نآ  رگید  دـناوخ ؟ یباحـص  ار  یـسک  نینچ  ناوت 
راک نیا  هب  رتراوازـس  نانآ  دوب  ترورـض  کی  وضو  نداد  شزومآ  رگا  ایآ  دنتـشادن ؟ یـشالت  نینچ  رمع  رکبوبا و  نیـشیپ  هفیلخ  ود  ارچ 

يرای يارب  هفیلخ  شالت  و  ناـمثع ,  ناـفلاخم  ندوب  دـنمورین  یـک :  میریگ :  یمرب  رگید  هتکن  ود  نینچمه ,  هتفگـشیپ ,  نتم  زا  دـندوبن ؟
هفیلخ و عضوم  یتسـس  ود : دنک . یم  لقن  وا  هرابرد  ای  تیاور و  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هچنآ  رد  وا  دـییءات  يارب  هباحـص  یخرب  زا  نتـسج 
هک نانوچ  یعافد ,  تسایـس  نتفرگ  رد پـیـش  1 ـ  دوش : یم  تشادرب  هناـشن  ودزا  دوخ  نیا  هک  مدرم  زا  یخرب  نآ  لـباقم  رد  وا  یناوتاـن 
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 ( (ص ادـخ لوـسر  مدـید  دوـخ  هـک  نـیا  جـز  ـت !  ـس ـم چـیـ ناد نـمـی  هـک گـفـت :  اـجنآ  دوـش , یم  هدـید  نارمح  هتــشذگ  ثیدـحرد 
را رد گـفـتـ ای  و  دناوخ , ارف  ار  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  زا  دنچ  ینت  هک  تسا  همقلع  تیاور  رد  ای  دریگ , یم  وضو  نم  يوضودـننامه 
رد هک  رگید  ینوـتم  زین  اـهنیا و  رب  نوزفا  دـیدرک . یهارمه  نم  اـب  هویـش  نیا  رب  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـیوگ : یم  هک  تـسا  هـفیلخ  دوـخ 

نادب ار  هراد  نبا  نارمحدننامه و  دوخ , ناگتـسباو  هفیل  ـت کـه خـ ـسا نآ  رگید  ناشن  تفای ,  دـیهاوخ  یهاگآ  اهنآ  زا  هدـنیآ  ياهراتفگ 
مدرم رذگهر  نیا  زا  دیاش  ات  تسا ,  ربمایپ  يوضو  وضو  نیمه  هکدـننک  دـیکءات  نیا  رب  لقن و  مدرم  يارب  ار  وا  يوضو  ربخ  هک  تشامگ 
سپ دینشار  وا  ـمـضـه  ـض ياد مـ ـ ـص هراد  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  میرم  یبا  نب  هّللادبع  نبدمحم  زا  یقهیب   , هنومن يارب  ـع کـنـنـد , نا ار قـ
ینطق راد  ((. 88  )) تسادخ ربمایپ  يوضو  نیمه  تفگ  هک  تسا  تیاور  نیمه  رد  دزومایب , ودب  ار  هفیلخ  يوضو  ات  دناوخ  دوخ  دزن  ار  وا 

رب نامثع  ینعی  وا  هناخ  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  هراد  نبا  زا  دسر  یم  میرم  یبا  نب  هّللادبع  یبا  نب  دـمحم  هب  هک  دوخ  دنـس  هب  مه 
لقن تیارب  ادخ  ربمایپ  زا  یثیدح  ایآ  تفگ :  مناج !  متفگ :  دمحم ! يا  دز . گناب  ارم  منک ,  یم  هضمـضم  هک  دینـش  وا  مدـش .  دراو  يو 

در و سـه هضمضم کـ راب  هس  دندروآ . شیوضو  يارب  یبآ  دوب و  هتسشن  (( 89  )) هاگنتسشن رد  وا  هک  مدید  گـفـت :  ارچ . متفگ :  منکن ؟ 
ياهاپ درک و  حسم  راب  هس  زین  ار  ـش  یو رس خـ هس .  هس  مه  ار  دوخ  ناتسد  تسـش و  ار  دوخ  تروص  راب  هس  تخیر ,  ناهد  زا  ار  بآ  راب 

رگید یثیدح  رد  (( 90  )) مهد ناشن  امش  هب  ار  نآ  متشاد  تسود  تسادخ .  ربمایپ  يوضو  نیا  دومرف : سپس  تسـش .  هس  هس  مه  ار  دوخ 
رب دـمآ و  نوریب  شناراـی  زا  دـن  نا تـنـی چـ رد مـیـ ناـفع  نب  ناـمثع  هک  درک  لـقن  میارب  میاـین  تفگ :  هک  تسا  نمحرلادـبع  نب  رمع  زا 

قاشنتساراب هس  درک , هضمـضم  راب  هس  تسـش ,  را  ـه بـ ـس ار  دو  نا خـ ـتـ ـسد هاگنآ  تساوخ .  وضو  يارب  یبآ  سپ  تسـشن .  اههاگتـسشن 
هک مدید  تفگ :  سپـس  تسـش و  ار  شیاهاپ  راب  هسو  دیـشک  حسم  ار  شرـس  راب  کی  تسـش .  ار  شناتـسد  راب  هس  يور و  راب  هس  درک .

تفرگوضو هنوگچ  (ص )  ربمایپ مهد  ناشن  امـش  هب  متـشاد  تسود  کـنیا  اـما  متـشاد  وضو  نم  تفرگ .  وضو  نین  اد نـیـز چـ لو خـ ـ ـسر
رد هفیلخ  هک  تسا  هدـمآ  هراـب  نـیارد  رگید  یثیداـحا  تنـس  لـها  حاحـص  رد  زین  اـهگنهرف و  رد  ثیدـح  دـن  ـن چـ یا نوز بـر  ـ فا (( 91 ))
هب ار  مدرم  هـک  نـیا  رب  هـفیلخ  نتـشاد  تءار نـ جـ 2 ـ  دـهد ! شزومآ  ناناملـسم  هب  ار  ربماـیپ  يوضو  اـت  (( 92  )) تسشن یم  اههاگنتـسشن 

مناد یمن  : دیوگب هک  درک  هدنـسب  نیدب  طقف  وا  هکلب  دنک , مهتم  نید  مان  هب  هزا  ییاه تـ هدیدپ  نتخاسربای  يراذگ و  تعدب  ییوگغورد , 
 ( (ص ربمای نابز پـ زا  نآ  ندروآ  ثیدح  تسا و   ( (ص ربمایپ يوضو  نامه  مدر  ـن مـ یا يو  ـ ضو ـت  ـس ـ ناد دو مـی  وا خـ هک  ارچ  تسیچ ؟ 
هک تسا  يراک  نامه  دنهد  یم  ماجنا  هچنآ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  یهاوگ  نانآ و  راک  ندوب  عورشم  رب  نشور  یلیلد  دوخ  هراب  نیا  رد 

رایتخارد یفاکان ,  تسـس و  یلیلد  دـنچ  و  لیلد ,  کی  یتح  نامثع  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تفرگ .  یم  ماجنا  (ص )  ربمایپ نارودرد 
دیزرو یم  يراددو نـ نکمم خـ هویش  نیرت  تخس  هب  اهنآ  هب  نداد  خساپ  نانآ و  بوکر  ـ ـسزا نا و  ـفـ لا نآ مـخـ ندز بـه  ما  ـهـ تا زا  تشاد 

مناد یمن  هک  دـننک  یم  لقن  (ص )  ربمایپ زا  یثیداحا  دـیوگب : تسا  نانآ  اب  هتـسویپ  تخـس و  يراکیپ  رد  هک  یلاح  رد  دـش  یمن  راچان  و 
بـر تسیچ ؟  مناد  یمن  دیوگب  هک  تسین  روآ  تفگش  نیا  تسا  هتسیز  (ص )  ربمایپ اب  هنیدم  رد  زارد  ـی  نا ـ مز وا  نآ کـه  ـا بـا  یآ تسیچ . 

هچنآ زا  تسا .  ناـفلاخم  تردـق  ربارب  رد  يو  یتسـسرب  یلیلد  دـنز  یم  یناداـن  هب  ار  دوـخ  هفیلخ  هک  نیا  تفریذـپ  تسیاـب  یم  هیاـپ  نیا 
رد امومع  هک  ار  تردق  رازبا  روز و  نا  ـ بز نآ  وضو  هلءاسمرد  وا  نافلاخم  اب  دروخرب  رد  هفیلخ  هک  دوش  یم  نشور  زین  هتکن  نیا  تشذـگ 
رد درکدروخرب , شمارآ  شمرن و  تیاهن  رد  ناـنآ  اـب  هکلب  تفرگن ,  راـک  هب  تسب  یم  راـک  هب  اـه  هصرعرگید  رد  ناـفلاخم  اـب  دروخرب 

مینک یم  هدهاشم  همه  نیا  اب  دنزیگنارب . وا  دـضرب  ار  یمومع  راکفا  دنتـسناوت  یم  ـد و  ندو يو بـ نانمـشد  نیرت  تخـس  زا  اهنآ  هک  یلاح 
يادخ ساپس  دیو : دجنگ و مـی گـ یمن  تسوپ  رد  يداش  زا  دننک  یم  یهارمه  وا  يوضواب  هباحـص  زا  دنچ  ینت  نآ کـه  هب مـحـض  يو 

دنک یم  لقن  (ص )  ربمایپ يوضو  هرابرد  یثیدح  نوچ  هک  دوب  نیا  رب  هفیلخ  هویش  ابلاغ  (( 93  )) دیدرک یهارمه  نم  اب  هراب  نیا  رد  هک  ار 
يارب دیکءات  همه  نیا  تسا :  شـسرپ  دیدرت و  هدننازیگنارب  يواکفرژ  قیق و  ـل تـحـ ها دز  دو نـ ـن خـ یا دیوگب . ثیدح  لیذ  رد  مه  يزیچ 

یم مشچ  هب  نامثع  تیاور  رد  طـقف  هتکن  نیا  ارچو  تسین ؟  یلیذ  نینچ  دـنداد  هباحـص  رگید  هک  وضو  فصو  تیاور  ردار  چـ تسیچ ؟ 
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یم ار کـه  چـ ـد , یزرو يراددوخ  دـهاوخبار  ناـشلیالد  ناـفلاخمزا  دـیوج و  هرهب  هتفگـشیپ  هویـش  نیموـس  زا  هک  نیا  زا  ناـمث  عـ دروـخ ؟
ییوس زا  دنتـسه و  یگنوگچ ,  ظاحل  هب  هزادنا و  ظاحل  هب  گرزب ,  يوق و  يرکف  نایرج  کی  ناگدنیامن  ییوس  زا  نافلاخم  نیا  تسناد 

هقباس و زا  هیاپ  نآ  رد  هفیلخ  فلاخم  بتکم  نارومان  هچ ,  درادـن , ار  ناـنآ  ـر  بار رد بـ ندروآ  لـیلد  ناـنآ و  اـب  ییورردور  تءارجرگید 
عیرـش نارود تـ زاغآ  زا  لاس  نایلاس  دوخ  نیا ,  رب  نوزفا  دوبن و  یندرک  راکنا  هک  دـندوب  (ص )  ربمایپ اب  یمد  هنیرید هـمـ ینید و  یهاگآ 
نیمه هب  نانچمه  هفیلخ  تفلاخم  مغر  هب  ودندوب  هدرک  لقن  ناناملسم  يارب  هدید و  مشچ  هب  ار  ترضح  نآ  يوضو  (ص )  ربمایپ تافو  ات 

رد شتـشادرب  یتـسارو  وضو  یتـسرد  رب  ینبم  دوـخ  لـیالد  هفیلخ  هک  تسا  نآ  رتروآ  تفگـش  ناـیم  ـن  یا رد  دـنتخاس . یم  وـضو  هوـیش 
یم وا  هچنآ  هک  دریگ  هاوگ  نیا  ار بـر  یناسک  دنک و  لقن  ار  (ص )  ربمایپ يوضو  هکدرک  هدنـسب  نیدب  اهنت  و  دادن , هئارا  ار  وضو  هلءاس  مـ

رب نآ خـ زا  ـنـهـا هـمـه  یا دـشاب ! هدرک  راداو  ییهاوگ  نینچ  نداد  هب  روزب  ار  شیوخ  نافلاخم  هار  نیا  رد  مهدـیاش  تسا .  تسرد  دـیوگ 
و دیوج , یم  لیلد  دروآ , یم  هاوگ  هفیلخ  دنراد . تف  ـ لا نآ مـخـ اب  هوبنا  یعمج  هک  دوب  يا  هشیدنا  بحاص  عضوم  رد  هفیلخ  هک  دهد  یم 

ییاهتیاور هب  ار  دوخ  يوضو  لوهجم ,  يزیچ  تابثا  نشور و  مولعم و  يا  هلءاـسم  دا بـه  ـتـقـ عا زا  ناناملـسم  ندـنادرگرب  يارب  شـالت  رد 
مدروآ ـو  ضو بآ  نا  يارب عـثـمـ تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  نارمحزا  هنومن ,  يارب  تسا .  هتفریذپ  ناناملسم  نایم  هک  تیوقت مـی کـنـد 

هب شیوخ  يوضو  دزاـس و  وـضو  سک  ره  ـد : یو هک مـی گـ مدینـش  (ص )  ادـخ ربماـیپ  زا  تفگ :  هاـگنآو  تفرگ  وـضو  زاـمن  يارب  وا  و 
مه وت  ایآ  ینالف !  تفگ :  درک و  دوخ  نارای  هب  ور  سپس  دوش . یم  هدیـشوپ  شا  هتـشذ  ناهانگ گـ همه  دناسر  ماجنا  هب  یتسرد  ییوکن و 
یم خساپ  رد  اهنآ  همه  تساوخ و  یهاوگ  شیوخ  نارای  زا  نت  هس  زا  بیترت  نیمه  هب  هفیلخ  يدینش ؟  (ص )  ادخ لوسر  زا  ار  نخس  نیا 

مدینـش نامثع  زا  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  نومیم  نب  ورمع  زا  (( 94  )) میتفایرد میدینش و  (ص )  ربمایپ زا  ار  نخس  نیاام  دنتفگ :
هداد نامرف  هک  دناوخب  زامن  نانچ  تسا و  هدـش  هداد  روتـسد  هک  دریگب  وضو  ناس  نآ  سک  ره  دومر : فـ (ص )  ادـخ ربمایپ  : دـیوگ یم  هک 

تساوخ و یهاوگ  (ص )  ربمایپ باحـصا  زا  دنچ  ینت  زا  سپـس  دوش . كاپ  شیوخ  ناهانگ  زا  هدش  هداز  هک  يزور  ناس  هب  تسا ,  هد  شـ
يوـضو زا  سپ  و  دریگ , یم  وـضو  (( 96  )) دنیشن یم  اههاگنتـسش  رد نـ نا  عـثـمـ (( 95  )) يرآ دـنتفگ : نانآ  و  ؟  تسا نیمه  ایآ  دیـسرپ :

ـد و هد ماجنا مـی  ار  راک  نیمه  زینرهش  هزاورد  رب  وا  دروآ . یم  وضو  ندروآ  ياج  هب  ـت  سرد ـتـن و  خا ـ ـس ـل  ما هرابرد کـ یثیداحادوخ 
رذگهر نیا  زا  ات  تسوا ,  هاگدید  ناش  یه  هاگدید فـقـ دنا و  هدیقع  مه  وا  اب  هک  دریگ  یم  هاوگ  ار  یناسک  راک  نیا  یت  ـ ـسرد ها بـر  ـگـ نآ

تـسا ییاه  هناشن  ـنـهـا هـمـه  یا تسوضو .  نداد  ماجنا  تسرد  نتخاس و  لماک  قادـصم  وا  يوضو  نیمه  هک  دـنک  عناق  ار  يا  هدـننیب  ره 
هلدا نآ  تسوضو و  تسرد  لماک و  ماجنا  نیا  ون و  تشادر  نیا بـ هدـنزاسربو  هدـنروآ  دـیدپ  دوخ  ناـفع ,  نب  ناـمثع  هک  نیا  زا  یکاـح 

 ! تسا هدـماین  يرگید  ناملـسم  چـیه  نهذ  هب  نیا  زا  شیپ  دـهد  هزاـت  يداـعبا  وضو  هب  تسا  هدـش  ببـس  هدیـسر و  وا  مهف  هب  هک  یعرش 
رتنوزفا و سدـقت  رتشیب و  تفاظ  ارهاظ نـ هک  اجنآزا  درتسگ و  ناناملـسم  ناـیم  رد  جـیردتب  وضو  هراـبرد  وا  هزاـت  هیرظن  ناـمثع و  هشید  ـ نا

يوضو ماجنا  زا  سپ  شیپ و  هفیل  خـ دش . هتفریذـپ  یخرب  يوس  زا  تشاد  ندیـشک  حـسم  نتـسش و  ینعی  وضو  لاعفا  رد  يرتناوارف  تیانع 
ار راک  نیا  ببس  ات  دهاوخ  یم  دنبای  یمن  وا  دنخبل  يارب  کیدزن  ای  رود  یتلع  چیه  هک  ینارضاحزا  دنز و  یم  دنخبل  دوخ  هناگ  هس  لماک 
ره زا  تساوخ  یم  هفیلخ  مینادب  هکدش  دهاوخ  راکشآ  ماگنه  نآ  اهنت  زار  نیا  ـت و  سا يزار نـهـفـتـه  وا  راک  نیا  يارو  رد  دنسرپبوا ! زا 

و ـنـد ... ـسر هرا بـپـ ـن بـ یا رد  وا  هاگدـید  یتسرداـن  یتسرد و  زا  دـیاش  اـت  دـیوج  هرهب  دوخ  يوضو  هب  نارگید  هجوت  بلج  يارب  یتـصرف 
هلءاسم رد  دوخ  داینب  ون  بتکم  هکلب  هزات و  هیرظن  يارب  يرتشیب  نارادفرط  دناوتب  رذگهر  نیا  زا  دـسر و  ارف  يو  ياهخـساپ  تبون  سپ  سـ

ها ـگـ نآ دـیدنخ . نآ  یپرد  تخاس و  وضو  سپ  تساوخ ,  بآ  نامثع  تفگ :  هک  تسا  هدـش  ـت  یاور نار  زا حـمـ دروآ . گـنچ  هب  وضو 
لوـسر مدـید  تـفگ :  يدـن ؟  ارچ مـی خـ ناـنمؤمریما ,  يا  دـنتفگ : مدـنخ ؟  یم  يور  هـچ  زا  هـک  دیــسرپ  زا مـن نـمـی  ار  چـ گـفـت : 

ياهتـسد راـب  هس  دوـخ و  تروـص  راـب  هس  درک , قاشنتـسا  درک , هضمـضم  وا  متفرگوـضو .  نم  هـک  تـفرگ  وـضو  ناـس  نآ  (ص )  ادـخ
 , مدوب نامثع  دزن  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور  نارمح  زا  نین  هـمـچـ (( 97  )) دیشک حسم  ار  شیوخ  ياهاپ  تشپ  رس و  تسـشاردوخ و 
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 . متفرگ وضو  نم  هک  تفرگ  وضو  نانوچادـخ  لوسر  تفگ :  درب , نایاپ  ار بـه  ـو  ـضو نو  چـ ـت .  خا ـ ـس وضو  تساوخوضو و  يارب  یبآ 
وـضو یناملـسم  هدنب  یت  ـ قو گـفـت :  دنناد . رتهب  (ص )  ربمایپوادخ دنتفگ : مدیدنخ ؟  ارچ  دیناد  یم  ایآ  تفگ :  دز و  يد  سـپـس لـبـخـنـ

زا هک  يزور  ناس  هب  دوش , هتـساریپ  هانگ  زا  دنک , لماک  مهار  شیوخ  زامن  دیآرد و  زامن  هب  هاگنآ  ,و  دـنک لماک  ار  دوخ  يوضو  دزاس و 
راب هس  ار  شناتـسد  هاگنآ  تساوخ .  یبآ  نامثع  مدـید  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور  نارم  زا حـ زا هـم  بـ (( 98  )) تسا هدش  هداز  ردام 

هد و ار مـسـح کـشـیـ دو  ياپ خـ تشپ  رس و  و  تسـشار ,  شیوخ  ناتـسد  راب  هس  يور و  راب  هس  درک , قاشنتـسا  درک , هضمـضم  تسش , 
تسا هدش  تا  هدنخ  ببس  زیچ  هچ  نانمؤم ,  ریما  يا  دنتف : گـ تسا ؟  يور  هچ  زا  ما  هدنخ  هک  دیسرپ  یمنایآ  تفگ :  سپ  دیدنخ . هاگنآ 

زا تسا  هداد  ماجنا  تروص  هب  وا  هک  ار  یناهانگ  همهدنوادخ  دیوشب  شیوخ  تروص  ینامل  هدنب مـسـ نوچ  هک  مدیدنخ  نیا  زا  تفگ :   ؟
كاپ شیوخ  ياهاپ  نوچو  وحن , نیمه  هب  دشک  حسم  شیوخ  رـس  نوچ  و  بیترت ,  نیمه  هب  دیوشب  شیوخ  ناتـسد  نوچ  دـیادز و  يو بـ

نینچ هک  ناـمز  نیا  اـت  یتـح  هفیلخ ,  هکدراد  تلـالد  ـن  یا رب  نـتم  دـنچ  نـیا  ((. 99  )) دـیادزب وا  هاـنگ  دـنوادخ  هنوگ  نیمه  هب  زین  دـنک 
هلءاسم درک . میهاوخ  دییءات  دنچ  ییاهتیاور  اب  هدنیآ  ردار  اعدا  نیا  ام  تسا .  هدیشک  حسم  ار  اپ  رس و  زونه  هدیسر  شا  هرابرد  ییاهتیاور 

ربخ تسه  وضو  يارب  هک  یـشادا  زا پـ وا  يداش  زا  دهد , یم  ناشن  يو  نخـس  رهاظ  ثیدـح و  قایـس  هچنآ  فالخ  رب  مه ,  هفیلخ  دـنخبل 
نتخاسرب مه  ناـهنپ  هتکن  نآ  دـیامزایب . ار  هباحـص  ـیـلـه  ـسو ـن  ید هتـساوخ بـ یم  يو  هکدراد  ناـهنپ  يا  هتکن  هب  هراـشا  هکلب  دـهد , یمن 

هدـننازیگنارب زین  هدـنخ  تلع  هراـبرد  وا  ـش  ـسر پـ دـید . ار  ناـنآ  توکـس  دوـمزآ و  نادـب  ار  هباحـص  هفیلخ  هک  تسا  وـضو  رد  یتارییغت 
 ... مدرم زا  یخرب  هک  هفیلخ  نخـس  نیا  هتفگـشیپ و  ياهنت  ـد مـ یا ـ ـش دزیگنا ؟ یم  رب  هزادـنا  نیا  اتار  بطاخم  وا  ارچ  اـما  تسا .  ناـبطاخم 
نآ گنهآ  هفیلخ  تساوضو .  رد  يرت  یلک  ياهرییغت  همدقم  اج  نیمه  هنوگچ  هک  دن  نا کـ ـد و بـیـ هد ناشن  ار  وضو  خـیرات  فطع  هطقن 
نآ زا  (ص )  ربمایپ يوضو  ناو  هب عـنـ نآ  ندرک  دادـملق  وضو و  لاعفا  رد  لـعف  نیا  ندـناجنگ  موس و  نتـسش  نتخاـسر  ـت کـه بـا بـ ـشاد
زا هراب  نیا  رد  هچنآ  هلءاـسم و  نیا  رد  وا  هاگدـید  هک  دـیامزای  ار بـ نیا  تسا ,  یکاـپ  وضورد و  هغلاـبمو  تداـیز  هدـنرادربرد  هک  تهج 

دهاوخ يرثا  هچ  نتخاسرب  نیا  دـنیبب  هکدوب  نآ  یپ  رد  وا  تشاد .  دـهاوخ  یپ  رد  یـش  ـنـ کاو هچ  رثا و  هچ  دـنک  یم  تیاور  (ص )  ربمایپ
طیارـش شیا ,  ـ مزآ نیا  هجیتـن  رد  رگا  هن ؟  اـی  درک  دـنهاوخ  داـقتنا  وا  زا  اـیآ  درکدـنهاوخ . دروخرب  هنو  نآ چـگـ ـه بـا  با ـحـ ـص تشاد و 

هبیش یبا  نبا  تیاور  رد  یسک  رگا  دیازفیبوضو ! هب  دهاوخ  یم  هک  مه  ار  يرگید  ياهراک  اپ و  نتسش  تسناوت  دهاوخ  هفیلخدشاب  مهارف 
نمؤم يارب  وضو  رد  هک  تسا  هدوبن  شاداپ  هطـساو  هب  هفیلخ  دنخبل  هک  تفای  دـهاوخرددیکءاتب  ار  هتکن  نیا  درگنب  تشذـگ ـ  رتشیپ  هک   ـ
هطـساو هب  هفیلخ  دنخبل  مییوگب  یعطق  روط  هب  میناوت  یمن  مه  يور  نیمه  زا  دهد . یمن  ربخ  یتلع  نینچ  زا  ثیدـح  لیذ  هک  ارچ  تسه , 

رهاـظ يارو  رد  رگید  يزارو  دوب  ناـیم  رد  رگید  یطیارـش  میناد  یم  هک  ارچ  دوش , یم  كاـپ  هد  ـ نر ـو گـیـ ـضو هاـنگ  هک  تسا  هدوـب  نآ 
ارچ الصا  داد . یم  یخ  ـ ـسا هچ پـ وا  دندیـسرپ  یم  هفیلخ  زا  وضو  اب  دنخبل  نیا  هطبار  دنخبل و  نیا  ببـس  هرابرد  رگا  ـیـم  ناد نـمـی  اهراک .

تسرد و  ) ناـسحا و  وـضو ) نتخاـس  لـماک   ) غابـسا و ياـهژاو  زا  دـنا  هدرک  فـصوار  وا  يوـضو  هکربماـیپ  نایباحـصرگید  ثیدـح  رد 
یمن طقف  هن  نانآ  هک  تسا  هنوگچ  دـنریگ ؟ یمن  هاوگ  دوخ  يوضو  رب  ار  یـسک  نانآ  ارچ  تسین ؟  یناشن  چـیه  وضو ) نداد  ماـجناوکین 

؟ دنک یم  لقن  ار  ربمایپ  دنخبل  وضو  ثیداحا  رد  نامثع  اهنت  اهنتارچ و  دنروآ ؟ یمن  بلرب  وضو  زا  سپ  ای  شیپ  مه  يدنخبل  هکلب  دندنخ 
تـسا هد  ـ ید ـد کـه  نادر زاب مـی گـ نادـب  ار  شیوخ  هدـنخ  اهنآ  رد  يو  هک  تسه  نامثع  زا  ـت  یاور ود  هدروآ  ـمـد  حا ـی کـه  تا ـ یاور رد 

نیا زا  تساوخ  یم  هفیلخ  دیـسرپ .؟ یمن  ما  هدـنخ  تلع  هرا  ـ برد ارچ  تسا  هدیـسرپ  باحـصا  زا  هدز و  دـنخبل  وضو  زا  سپ  (ص )  ربماـیپ
لق ـیـم کـه نـ ناد ار هـم مـی  ـن  یا دیادزبدیآرد . شنابطاخم  نهذ  هب  هک  ار  شـسرپ  ای  ماهبا  هنوگ  ره  دنک و  هیجوت  ار  دوخ  هدـنخرذگهر 

نیمه زا  دوش . هدنخ  بجوم  دناوت  یمن  خلا  دهن ...  ورف  وا  زا  ناهان  همه گـ دـنوادخدیوشب  شیوخ  تروص  یناملـسم  هدـنب  نوچ  ترابع 
تفرگ وضو  هک  ییاـجرد  ادـخ  لوسر  تسا  هدـید  دـیوگ  یم  دوخ  هدـنخ  تلع  ناـی  يار بـ هک خـلـیـفـه بـ نیا  مییوـگ :  یم  هک  تسا  ور 
فرژ قیقد و  هدننیب  ره  ـت کـه  سا يا  هدنخ  اهدنخبل و  يارب  یهیجوتو  هفیلخ  يوضو  تیعورـشم  رب  دیکءات  رد  يا  هغلابم  دوخ , دیدن , خـ
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هاگدید هب  ار  همهدهاوخ  یم  تسا و  وضو  رد  ییاهزیچ  نتخاسرب  ددص  رد  هفیلخ  هک  دربب  یپ  هتکن  نیدب  نآ  يارو  رد  دـناوت  یم  يواک 
بلغا هک  نیا  نآ  و  درک , هراـشا  نادـب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  يا  هلءاـسم  ـنـجـا  یا رد  دـهد . هجوت  وضو  هلءاـسم  رد  شیوخ  هژیو 

ناـبا نب  نارمح  هب  حاحـص ـ  رد  هدـش  لـقن  ياـهتیاور  اـعبط  و  هدـش ـ  لـقن  هفیلخ  دروم  رد  اـی  زا خـلـیـفـه  ـو  ـضو هرا  ـ برد هک  ییاـهتیاور 
نید تایرورـض  ـب  لا رد غـ ـچـه  نآ فال  و بـر خـ دنتـسین , گرزب  ناثدحمزا  دـنا  هدرک  لقن  نارمح  زا  هک  مه  یناسک  و  دراد , صاصتخا 

هب ددعتم و  قرط  هب  مه  ناثدحم  نیمه  زا  تایاور  نیا  هلءاسم  ـن  یا رد  دو , هدید مـی شـ هدش  لقن  نیعبات  هباحـص و  ناگرزب  افلخ و  زا  هک 
هتساخون هویش  هدنزاس  رب  نافع  نب  نامثع  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  رگید  يدیکءات  رگید و  یهاوگ  مه  نیا  هد و  ـ ـش لقن نـ يوق  ياهدنس 

رد هک  مه  هراد )  نبا  نارم و  ـنـد حـ نا هـمـ  ) دـنا هدرک  كردار  (ص )  ربمایپ یلاسدرخ  رد  هک  یناـنآ  زا  اـیرخاتم  نایباحـص  تسا و  وضو 
نینچ هفیلخ  يوضو  هکنیا  لقن  اب  دنـشابدنبیاپ و  هیرظن  نیدب  هک  دـنا  هدـی  ـ ـش شود کـ ربار  تیلوؤسم  نیا  دـنا  هدـمآ  درگ  هفیلخ  نوماریپ 

فوفـص رد  ثیداـحا  نیا  شخپ  وضو و  هویـش  نیا  ندـنارتسگ  يارب  تسا  هدوـب  ناـنچ  نین و  چـ ـبـر(ص )  ما يوـضو پـیـ تسا و  ناـنچو 
نآ تسا و  وضو  رد  هزات  هویـش  بتکم و  راذـگ  هیاپ  دوخ  نافع ,  نب  نامثع  هک  دـش  نشور  نونکات  ناـس  نیدـب  دـننک . شـالت  ناثدـحم 

نانآ ربارب  رد  مه  هفیلخو  دنت  ـ ـشاد زاربا مـی  هفیلخ  هاگدید  فالخ  یهاگدید  اهنت  هکلب  دندوبن , فالتخا  ناگدـننک  زاغآ  مدرم  زا  یخرب 
گنچ هب  تسا  هدینـش  ای  هدـید  (ص )  ربمایپ زا  هچنآ  دـییءات  رد  یمدرم  یهاـگیاپ  اـت  تفرگ  راـک  هب  ار  شیوخ  یغیلبتو  يرکف  ناوت  همه 
نارمح هب  نامثع  نیشیپ ,  یببس  چیه  یب  ارچ  هک  نیا  نآ  تسا و  هدنام  يا  يا بـر جـ نـکـتـه  ـنـک ,  یا تساجک .؟  رد  همه  نیا  زار  دروآ .

نیا رد  دنک , یمن  يدیدرت  دیدج  يوضو  تیعورـشمرد  نارمح  هک  یلاح  رد  دنروآ .... یم  نابز  رب  یثیداحا  مدرم  زا  یخرب  دـیوگ : مـی 
. دـیوج یمن  یلیلد  دـندوب  هلءاسم  نیا  رد  هفیلخ  تفلاـخ  رد خـط مـ هک  مدرم  یخرب  نآ  يوضو  يارب  یتح  اـی  دـسرپ و  یمن  يزیچ  هراـب 

کنیا مدرم ...  زا  یخرب  دیوگ : یم  سپـسو  دریگ  یم  وضو  نامثع  دروآ , یم  بآ  نام  يار عـثـ نارمح بـ هک  تسه  نیا  اهنت  تسه  هچنآ 
هک میتفگ  رتشی  پـ دنک ؟ یم  حرطم  ار  نخـس  نیا  هفیلخ  نیـشیپ ,  يرادشه  ای  شـسرپ  چیه  یب  هک  دراد  دوجو  یلیلد  چـه  ـیـد : ـسر دـیاب پـ

ار هباحـص  عضوم  هک  دوب  نآ  یپرد  شدنخبل  اب  هفیلخ  هک  میتفگ  نینچمه  (( 100  )) دیـشک یم  حسم  ار  شیاهاپ  نامز  نآ  ات  دوخ  هفیلخ 
لیلد نیارب  میدروآ و  نایم  هب  نخـس  نیا  زا  نینچمه  هن .  ای  درک  دـنهاوخ  تفلاخم  وا  اب  ایآ  هک  دربب  یپ  ودـبایرد  اـضعا  نتـسش  ربارب  رد 

هد یـا ـ ید (ص )  ربماـیپ زا  هچنآ  زا  یکاـح  یثیداـحا  مه  وضو  زا  سپ  تفرگ و  یم  هاوگ  دوخ  يوـضو  رب  ار  هباـح  ـ ـص هفیلخ  هک  میدروآ 
نینچ چـی  نا هـ ـ نآ ار کـه  چـ داد , رازآ مـی  ار  هباحـص  شیاـهراک ـ  رگید  ناـس  هب  وا ـ  ياـهدروخرب  نیا  و  درک , یم  لـقن  تسا  هدـی  شـنـ

یمالسا تدحو  ظفح  روظنم  هب  ای  سرت  رسزا  دندوب  راچان  نانام  ـلـ ـس رگید مـ نانآ و  اما  دندوب . هدینـشنو  هدیدن  (ص )  ربمایپزا ییاهزیچ 
هفیلخ ررکم  ناوارف و  ياهتعدب  هرابرد  دنتساوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  را  یهارمه کـنـنـد و کـ تقفاوم و  هفیلخ  اب 

وت دوخ و  نایم  هطساو  ارم  کنیا  دنتس و  نم هـ رس  تشپ  مدرم  تفگ :  تفر و  نامثع  دزن  مدرم  تساوخرد  هب  زین  یلع  دیوگ . نخس  وا  اب 
يزیچ هب  ار  وت  مناوت  یم  هن  ـی و  ها ـ گآا نآ نـ زا  ـم کـه تـو  ناد يز مـی  هن چـیـ میوگب .  هچ  وت  اب  مناد  یمن  دنگوس  دنوادخ  هب  دـنا . هدرک 

نآ زا  ار  وت  اـت  میا  هتـسنادن  وت  زا  رتـشیپ  ار  زیچ  چـیه  یناد .  یم  دوخ  وـت  میناد  یم  اـم  ـچـه  نآ یهاـگآ .  نآ  زا  دوـخ  هک  موـش  نوـمنهر 
يد دو شـنـیـ وت خـ میدید .  ام  هک  نانوچ  يدیددوخ ,  وت  میناسرب .  زین  وت  هب  ار  نآ  ربخ  ات  میا  هتفاین  ربخ  ییاهنتب  زیچ  چیه  زا  میناهاگایب , 

رد مه  باطخ  نبا  ـه و  فا ـی قـحـ با ـن  با ـم .  یدر یهارمه کـ ام  هک  نانوچ  يدرک ,  یهارمه   ( (ص ادخ لوسر  اب  میدینـش .  ام  هک  نانو  چـ , 
. دنرادن ود  نآ  هک  يراد  وا  اب  يدنویپو  يرتکیدزن ,  ربمایپ  هب  نانآ  زا  يدـنواشیوخ  تبارق و  رد  وت  دـندوبن , وت  زا  رتراوازـس  قح  هب  لمع 

یها ـ گآ هک  یتسین  ینادان  دننک و  تیانیب  هک  یتسین  يروک  وت  دنگوس  دنوادخ  هب  نک !  اورپ  ادـخ  زا  نک ,  اور  ادـخ پـ زا  شیوخ  راک  رد 
, رگداد تسا  یما  ـ ماد ـ نواد دز خـ ادـخ نـ ناگدـنب  نیرت  لـضاف  هک  نادـب  ياـج .  رب  نید  ياـه  هناـشن  تسا و  نـشور  اـههارو  دـنهد , تا 

ادـخ دزن  مدرم  نیرتدـب  دـناریمب و ...  تسا  هتخانـشان  هک  ار  یت  ـ عد دراد و بـ اپ  رب  تسا  هتخانـش  هک  ار  یتنـس  هک  ربهار , هدـش و  تیادـه 
نم دنادرگ . هدنز  ار  هدراذگاو  تعدب  دناریمب و  ار  هتفریذپ  تنس  هک  رگید , یـسک  یهارمگ  بجوم  هارمگ و  دوخ  رگمتـس , تسا  یماما 
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وا بناج  زا  هک  ـی  ـس و نـه کـ دوب , يرای  هن  ار  وا  و  دـنروایبار , رگمتـس  ماما  زیخاتـسر  زور  تفگ :  هک  مدینـش  (ص )  ادـخ لوسر  زا  دوخ 
دندنببراوتـسا خزود  هـت  رد  ار  وا  سپـس  ددرگب  بایـسآ  گنـس  هـک  ددرگب  ناـنچ  نآ  رد  دـننکفا و  خزود  ردار  وا  سپ  دـهاوخ . شزوـپ 

 ( (ص ربمای با پـ ـحـ ـصا زا  هتـسد  نآ  هک  دراد  دوجو  هتکن  نیا  يایوگ  تقیقح و  نیا  زا  یکاح  زین  يرگید  یخیراـت  يا  مـتـنـهـ (( 101 ))
ماجنا دوب  هدروآ  نید  رد  هک  ییاهتعدب  رب  هفی  ناونع کـیـفـر خـلـ هب  دـنوادخ و  يدونـشخ  يارب  ار  راک  نیا  دنتـسب  رمک  نامثع  لتق  هب  هک 

داهج رگا  هک  دیزیخرب   ,... تسا هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  دروآ  یم  ار  رگید  یکی  هب  نایباحـص  زا  یکی  همان  دوخ  خـیراترد  يربط  دـنداد .
ـر ـس ناو بـر  هک مـی تـ يراک  نیرت  تشز  دـنا و  هدـیروش  نامثعرب  مدرم  تساپرب .  داهج  نیا  ام  دز  ـنـک نـ یا ـیـد  هاو ادـخ مـی خـ هار  رد 

نا ـ نآ نا  رد مـیـ ـد و  نو ـنـ ـش مـی بـیـنـنـد و مـی  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  هک  تسا  یلاح  رد  نیاو  دـنا  هدروآ  وا  رـس  رب  دروآ  ـی  ـس کـ
هک داد  حـیجرت  ار  لامتحا  نیا  ناوت  یم  تشذـگ  هچنآ  هب  بـا نـظـر  ((. 102  )) دزیخرب عافد  هب  ای  دـنک  یهن  هک  تسین  مه  نت  کـی  حـتـی 

چیه نآ  رد  هک  هدـش  رداص  يا  هرود  رد  ینعی  وا  تفالخ  نیزاغآ  لاس  شـش  رد  هفیل  يو خـ ـ ـس زا  اـپ  رـس و  حـسم  زا  یکاـح  ياـهتیاور 
رداص يا  هرود  رد  ینع  هدنامیقاب یـ لاس  شـش  رد  حسم  ياضعا  نتـسش  زا  یکاح  ياهتیاور  یلو  تسین ,  يو  ینید  ياه  ـتـ عد زا بـ يربخ 

هچ هک  تخادرپ  میهاوخ  نیدـب  هدـن  ـ یآ يا  ـ هرا رد گـفـتـ اـم  دـندرک . مهتم  نید  رد  يروآوـن  تعدـب و  هب  ار  وا  هباحـص  نآ  رد  هک  هدـش 
وترپ رد  هـمـچـنـیـن  دزاسرب . هزات  ییوضوو  دـهد  رییغت  ار  دوخ  تسایـس  شیوخ  تفـالخ  نارود  مود  همین  رد  هفیلخ  دـش  ببـس  یلماوع 

دنروآ یم  یثیداحا  مدرم  زا  یخرب  هک  نارم  نیا سـخـن بـا حـ حرطزا  هفیلخ  فده  هک  دیـسر  مه  لامتحا  نیا  هب  ناوت  یم  تشذگ  هچنآ 
حـسم ار  دوخ  ياپ  زوریدات  هفیلخ  هک  تسا  حیحـص  هنوگچ  تسا :  هدوب  وا  هتفگان  یلامتحا و  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  تسیچ  مناد  یمن  هک 

هک نآ  یب  يور  نیمه  زا  دشاب . هتـشاد  نهذ  رد  یـشسرپ  نینچ  نارمحدیاش  هک  تشاد  هجوت  هفیلخ  دیوش ؟ ار مـی  نآ  زور  ـ ما درک و  یم 
زج تسیچ ,  مناد  یمن  هک  دنروآ  یم  نابز  رب  (ص )  ادخ لوسر  زا  یثیداحا  مدرم  زا  یخرب  تفگ :  وا  هب  دروآ  نابزرب  یلاؤس  هنوگ  چیه 

ریخا هلمج  نیا  حرط  زا  هفیلخ  فدـه  متخاس .  وضو  نم  کـنیا  هک  تفرگ  یم  وضو  هنوگ  ناـمه  (ص )  ادـخ لوسر  مدـید  دوخ  هک  نیا 
هلاس نیدنچ  هویش  اب  نینچمه  هباحص و  هریس  اب  هک  يو  هزات  راک  نیا  هک  ـت  شاد ـبـش  طا ـنـی مـخـ هذ ـش  سر ـن پـ یا رب  یخـساپ  هب  هراشا 

 : تفگ نیقی  هب  ناوت  یم  تشذگ  هچنآ  همه  اب  ماجنار ,  سـ تسا .  هتفای  تیعورشم  اجک  زا  دراد  تفلاخم  وا  دوخ  تفالخ  نیزاغآ  نارود 
هب هک  تسوا  , ددرگ یم  زاب  موس  هفیلخ  هب  لماک  روط  هب  فـالتخا  نیا  ندـینارتسگ  هش  ـ یر لـماع  وضو و  هلءاـسم  رد  فـالتخا  همـشچرس 

ییاهترابع ندروآ  نابز  رب  اب  دراد و  ناوت  رد  هچنآ  همهاب  نوگانوگ  ياهتبـسانم  رد  دنک و  یم  دروخرب  نافلاخم  اب  ـت  حار ـ ـص هب  هیانک و 
يوضو نداد  تبـسناب  دیهد و  ماجنا  ییوکن  هب  ار  وضو  ای  دیزاس و  لماک  ار  دوخ  يوضو  ای  دومرف ... یم   ( (ص ادـخ لوسر  مدینـش  نوچ 
تیوقت يارب  ار  لیالد  هنوگ  نیا  دـهد و  تسد  هب  دوخ  هتخاـسربو  هزا  هو تـ ـیـ ـش ـحـت  ـص يارب  يا  هلدا  دـشوک  یم  (ص )  ربماـیپ هب  دوخ 

دوش یم  هتـسش  راـب  هس  وـضع  ره  نآ  رد  هک  وا  هویـش  هک  دـیوج  هرهب  مه  ناـهنپ  ناسحتـسا  نیا  زا  دریگراـک و  هب  شیو  هژیو خـ هشیدـنا 
حسم نیزگیاجار  حس  يا مـ ـضـ عا ـتـن  ـس ـ ـش ـیـل  لد نادب  نینچمه  وا  تسوضو .  نداد  ماجنا  تسرد  نتخاس و  لماک  زا  ینـشور  قادصم 
اـضعا نتـسش  اب  هدش  هتـساوخ  يوبن  ثیدح  رد  هک  لماک  يوضو  نآ  تسا و  یگزیکاپ  تفاظن و  يارب  وضو  يو ـ  هاگدـید  زا  هک ـ  درک 
هدنـسب حسم  ياج  هب  دـناوت  یم  زین  يور  نیمهزا  و  نآ ,  رب  نوزفا  يزیچ  مه  تسا و  حـسم  مه  نتـسش  هکارچ  دـبای , یم  يرتشیب  قدـص 

. دوب نامثع  داهنار  فالتخا  نیا  يانب  گنس  هکنآ  تفرگرد و  یفالتخا  هباحص  نامثع و  نایم  وضو  هلءاسم  رد  هک  نآ  نخس  هاتوک  دنک .

؟ ارچ وضو  رد  يروآون 

هراشا

رد هزاـت  يا  هویـشو  دـهن  یم  رتارف  ماـگ  (ص )  ادـخ لوسر  هریـس  زا  هفیل  ـه خـ نو چـگـ میدرگ :  یم  زاـب  دوخ  هتفگـشیپ  شـسرپ  هب  کـنیا 
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ار هباحص  تفلاخم  شراک  نیا  تسناد  یم  هکنآ  اب  هفیلخ  دش  ببـس  زیچ  هچ  تسا ؟  توافتم  نانامل  ـ ـس يو مـ ـ ـضو اب  هک  دروآ  یموضو 
یم ریزگان  شـسرپ  نیا  هب  ییوگخـساپ  يار  بـ دنزب ؟ یمادـقا  نینچ  هب  تسد  دـماجنیب  دـنیاشوخان  یجیاتن  هب  دـیاش  تخیگنا و  دـهاوخرب 

هزیگنا نینچمه  نامثع و  نارود  رد  ناناملـسم  فالتخا  ياه  هزیگنا  لماوع و  هب  یلامجا  تروص  هب  مک  تسد  دروآ و  يا  همدـقم  تسیاب 
 . تفر تروص گـ يو  ياهتعدـب  ببـس  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  هک  دـنراد  رظن  تدـحو  ـن  یا نا بـر  ـ خرو هـمـه مـ تخادرپ .  يو  لتق  ياه 

یتموکح بصانم  هب  اهنآ  ندیزگرب  زین  نانآ و  هب  یلام  ناوارف  ياهـششخب  نادنواشیوخ و  ندیزگرب  هب  ار  اه  ثادحا  ای  اهتعدب  نیا  سپس 
مهرگید یلماوع  هک  نآ  ای  دوب ؟ يو  لتق  لماع  هناگی  اهثادـحا  اـی  اهتعدـب  نیمه  اـهنت  اـیآ  ـا  ما (( 103 . )) دنا هدرکریـسفت  هفیلخ  يوس  زا 

یم نینچ  نامثع  ياهتعدب  هرابرد  ینخـس  رد  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ـد  ید ـحـ لا ـی  با ـن  با دـنا ؟ هتخادرپن  اهنادـب  ناخروم  هک  تشاددوجو 
ار وا  دوب  مزال  ناناملسم  رب  هکلب  دوش , هتسناد  لالح  نادب  شنوخ  هک  دیـسر  یمن  هیاپ  نادب  زگره  اما  دو , ـت بـ عد ـه بـ چر اهنیا گـ دیوگ :

نونکا دیسرپ : ناوت  لا مـی  حـ (( 104  )) دنباتشب وا  نتـشک  هب  هک  نآ  هن  دننک , علخ  ماقم  نیازا  دننیب  یمن  تفالخ  هتـسیاش  هک  لیلد  نادب 
یلام و ياه  هزیگنا  رثا  میهاوخ  یمن  اجنیا  رد  مـا  تسا ؟  هدوب  راک  رد  رگید  یلیلد  هچ  هدرک ,  یمن  هدنـسب  وا  نتـشک  يارب  لـیلد  نیا  هک 

سپرد الامتحا  هک  تشذـگ  ناوت  یمن  زین  نیا  زا  اما  مینک ,  راکنا  هفیلخ  ـد  ـض تما بـر  نتخیگناربو  فـالتخا  ندـنارتسگ  رد  ار  یـسایس 
يد هچ بـ دـنا , هدرکن  نآ  رد  یفاـک  قـیقحتو  هتـسجن  ار  نآ  نایـشهوژپ  هـک  تـسا  هتـشاد  دوـجو  زین  رگید  یلما  اهدادـخر عـ رهاـظ  هدرپ 

راشرـس و لاوما  ناـم  ـت عـثـ ـسا هد  ـ ـش تباـث  هک  نآ  هژیوب  دـشاب  لـتق  بجوتـسمدناوت  یمن  میتفگ ـ  هک  ناـنوچ  هفیلخ ـ  یلاـم  تسا  سـیـ
شندـش هتـشک  هب  وا  يریگ  له  ـ ـس یتسد و  هداـشگ  شمرن و  نیمه  دـنا  هداد  لاـمتحا  یخرب  هک  ییاـج  اـت  تشاد  ناـگمه  يارب  یناوارف 

هداد یم  شیوخ  ناکیدزن  هب  هک  دوبن , يزیچ  نآ  زا  رتمک  نافلاخ  نامثع بـه مـ یلام  ياهششخب  هک  تسا  ینتفگ  مه  نیا  تسا .  هدیماجنا 
تخادرپزاب هدامآ  ار  تلاـم   : تفگ وا  هب  يزور  تفرگ ,  ماو  راـنید  رازه  هاـجنپ  يو  زا  هحلط  ـت کـه  ـسا هدـش  تیاور  هنومن  يارب  تسا . 

رگید ییاج  رد  (( 105  )) دیـشخ يو بـ هب  یلکب  ار  لام  نآ  ناـمثع  ـا  ما در , ـل گـیـ یو زا مـن تـحـ ار  نآ  ـت تـا  ـسر ـی بـفـ ـس کـ ما ,  هدر  کـ
لوصحم هک  تفای  تورث  هزادـنا  نآ  دـش و  ناوارف  يو  نایاپراه  ناگدـنب و چـ داد و  هلـص  هحلط  هب  رازه  تسیود  نامثع  هک  تسا  هدـمآ 

مهرد نویلیم  یس  يو  ثرا  تشذگرد  هحلط  نو  چـ دیوگ : یم  تاقبط  رد  دعس  نبا  دوب . رانید  رازه  هنازور  ییاهنتب  قارع  یـضارا  زا  يو 
نیا نامثع  یلام  تسایـس  رذگهر  زا  هک  نامه  ینعی  هحلط ,  تسا  رود  نیاربانب ,  دوب . دقن  نآرانید  رازه  تسیود  نویلیمود و  هک  دش  یم 

تموکح هب  نتشاد  مشچ  هلءاسم  هلءاسم  ایآ  تسا ؟  راکرد  یتلع  هچ  سپ  دشاب . تسایس  نیا  نافلاخم  زا  یـکـی  دزودنا , یم  تورث  همه 
تفلاخم نیا  يارو  رد  هک  تسا  هدیقع  نیا  رب  دـنک و  یمن  تیوقت  ار  مود  لا  ـتـمـ حا هد  ـ نرا نـگـ تسا ؟  ینید  تریغ  يو  هزیگنا  ای  تسا , 

. درک یم  ینیب  شیپ  تشاد و  راـظتنا  يو  دروـم  رد  زین  هشیاـع  هک  تسا  يزیچ  نیا  تـسا و  حرطم  تموـکح  هـب  يو  تشادمـشچ  هـحلط 
هب ار  يو  یتموک ,  يا حـ هدعو مـنـصـبـهـ نداد  ابدیـشوک  نامثع  هک  تسا  یناسک  زا  مه  وا ـ  فلاخم  رگید  فو ـ  ـمـن بـن عـ حر ـ لاد عـبـ

نمحرلادبع هک  تسا  روهشم  يوس ,  رگید  زا  دراد . هرا  ـ شا نیدب حـقـیـقـت  فوع  نبا  اب  ینخـس  رد  نانمؤمریما  دروآ . رد  شیوخ  ههبج 
تعـسو هب  يرازتشک  و  دنفـسوگ , رازه  هد  بسا ,  دـص  رتش , رازه  لـما  ـ ـش ـت ,  ـشاد يا  هد  هر کـنـنـ ییاراد خـیـ هوبنا و  تورث  فوع  نب 

دوب هتـشاذگ  ياجرب  يو  هک  یییاراد  زاوا  هناگراهچ  ناثراو  زا  کی  ره  مهـس  تشذـگرد  هک  نآ  زا  سپ  هاـچ .  تسیب  يراـیبآ  هدودـحم 
ناوت یم  نـ ـه ,  یا ـن پـ یا بـر  (( 107  )) سرپم وگم و  هک  تسا  هزادـنا  نآ  زین  ماوع  نب  ریبز  ییاراد  (( 106  )) دوب رانید  رازه  راهچ  داتشه و 

ار تموکح  هب  نتـشاد  عمط  لاـمتحا  دـنچ  ره  تسناد ,  تورث  اـی  تموکح  هب  يو  تشاد  مشچ  رـس  زا  ار  ناـمثع  اـب  فوع  نبا  تفلاـخم 
یم هک  تفریذـپ  یم  تروـص  یلاـم  ياهـششخب  هزادـنا  نآ  ناـمثع  تموـکح  نارود  رد  تـسناد .  رود  ناوـت  یمن  ریبز  هـحلط و  هراـبرد 

بلاق رد  هک  تسا  ییاهنیمز  هلمج  نآ  زا  درک . راذـگاو  اراهنیمز  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  نامثع  هچ ,  دزاس , دونـشخ  ار  يرایـسب  تسناوت 
, دیز نب  دیعس  متاح ,  نب  يدع   , هجراخ ترا ,  نب  بابخ  ریبز , هحلط ,  صاقو ,  یبا  نب  دعس  دوعسم , نب  هّللادبع  هب  (( 108  )) عاطقا ماظن 

یم تسا ,  هدـش  لـقن  وا  زا  هک  ناـنچ   , نیریـس نبا  هک  دو  ناوار بـ هزاد فـ ـ نا نآ  اهـششخب  نیا  درک . راذـگاو  نارگید  هـطفرع و  نـب  دـلاخ 
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یم رازه  هاجنپ  هب  بسا  کی  ياهبو  دندش  یم  گنسمه  مهرد  اب  ناکزینک  دوبن , نامثع  نارود  زا  رتاهب  ینامز کـم  چیه  رد  مهرد  دیوگ :
نافلاخم هزیگنا  دوش  هتفگ  رگا  دـنا ؟ هتـشاد  يا  هزیگنا  هچ  نایـشروش  سپ  دیـسرپ : دـیاب  دـشاب  تسرد  تاـیاور  نیا  رگا  (( 109  )) دیسر

ناوت یمن  نافلاخم  همه  هرابرد  انیقی  اـما  درک , روصت  یخر  هرا بـ رد بـ ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  نیا  هدوب  تموکح  هب  تشادمـشچ 
یمومع راکفا  دناوت  یم  هک  دنـشاب  هداد  رارق  زیواتـسد  ار  ییاهزیچ  تموک  نا حـ ـیـ عد ـن مـ یا ـت  ـسا مزال  هک  نیا  رب  نوزفا  تفگ ,  نینچ 

ـ  سپ دوش . شروش  فالتخا و  بجوم  هک  تسین  يزیچ  نارگید  رب  ناگدازومع  نتـشاد  مدـقم  یلاـم و  ياـه  هزیگ  ـ نا ـا  ما دز . ـگـیـ نار ار بـ
ببـس هب  ناخروم  زا  رگید  یخرب  يربط و  هک  هتـشاد  دوجو  یلیالد  دـسر  یم  رظن  هب  دـنا . هتـشاد  ییاهزیواتـسد  هچ  ناضراعم  دـید  دـیاب 

ـه نا ار بـهـ اهنآ  شنالتاق  هک  ار  یلماوع  زا  يرایـسب  ام  دـیوگ : یم  يربط  هنومن ,  يارب  دـنا . هتـشاد  میب  اهنآ  ناـیب  زا  هماـع ,  لاـح  تیاـعر 
اهنآ زا  ندنادرگ  يور  يارب  یلیالد  هک  ارچ  میدیزرو ,  يراددوخ  اهنآ  زا  يرایـسب  رکذ  زا  میدش و  روآدای  دنا  هدرکدادملق  وا  ـتـن  ـش کـ
هماـن تشون .  هماـن  هیواـعم  هب  تفاـی  تیـالو  هک  نآ  زا  سپ  رکبوـبا  نب  دـمحم  دـیوگ : یمرگید  ییاـج  رد  وـمه  (( 110  )) تشاد دوـجو 
ناوت هماع  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  همان  نیا  رد  اریز  مرادـن ,  شوخ  ار  ـه هـا  ما ـن نـ یا ـر  کذ هتفریذـپ و مـن  تروص  ود  نیا  نایم  ییاهیراگن 

زا يرایـسب  اـم  دـیوگ : یم  نینچ  دروآ  یم  ناـیم  هب  نخـس  ناـمثع  لـتق  لـماوع  زا  هک  یماـگنه  مه  ریثا  نبا  (( 111  )) دنرادنار شندـینش 
ـنـک یا (( 112  . )) میتشاذـگاو درک  یم  اضتقا  ار  اهنآ  نداهناو  هک  یلیالد  هطـساو  هب  دـندوب  هداد  رارق  وا  لـتق  هناـهب  مدرم  هک  ار  یل  ـ یـالد
ای دـیوگ ـ  یم  يربط  هک  نانوچ  مدر ـ  هماع مـ رظن  نتخیگناربراک  نیا  زا  نامفدـه  هتبلا  میدرگ و  یم  زاب  دوخ  شـسرپ  هب  رگید  راـب  کـی 

تاساسحا زا  رودب  میـسانشبار ,  نآ  میبای و  یهاگآ  روما  تقی  زا حـقـ مینآ کـه  یپ  رد  هکلب  تسین ,  دـنرادن  شوخ  مدرم  هک  يزیچ  لقن 
نآ هنو  دنا  هدوب  هک  هنوگ  نآ  تساهنآ ,  تیعقاو  هیاپ  رب  یخیرات  ياهدادـخر  يوجتـسج  تقیقح  هب  نت  ـ فا تسد یـ همزال  هک  فطاوع ,  و 

ار هثداح  هک  مینک  لمع  ود  نیا  دننامه  ریثا و  نبا  يربط و  دننام  هب  میهاوخ  یمن  مه  دبلط . یم  تاساسحا  اه و  هفطاع  اهسوه و  هک  هنوگ 
ره دـنرادن , ییابا  چـیه  یخیرات  ياهدادـخر  ندرک  اهر  هلابند  یب  ـن  یا زا  دـننک و  یم  لقن  هلابند  یب  ناهنپ ,  یلماوع  لـیالد و  هطـساو  هب 

ینعی لاس ,  نیا  رد  دیوگ : یم  دوخ  خیرات  رد  يربط  رفعج  وبا  دماجنیب . تقیقح  ندنایامن  نوگرگید  تیعقاو و  فیرحت  هب  راک  نیا  دنچ 
هنیدم هب  ما  زا شـ يو  ندر  ـه کـ ناور يار  بـ داد . يور  هیواعم  يوس  زا  هنیدم  هب  ماش  زا  يو  نداتـسرف  هیواعم و  رذوبا و  يارجام  یـس ,  لاس 

هنیمز نیا  رد  دـنا , هتفریذـپ  هراب  نیا  رد  ار  هیواـعم  رذـع  هک  مه  اـهنآ  مرادـن .  شوخ  ار  اـهنآرتشیب  يروآداـی  نم  هک  هدـش  رکذ  یلیـالد 
درک ثیدح  لقن  نینچ  بیعش  يارب  ورمع  نب  فیس  دوش  یم  هتفگ  تسا .  هتشون  میارب  يا  ـه  ما رد نـ ار  نآ  ير  ـ ـس هک  دنا  هتفگ  یناتـساد 

مانشد ار  رذوبا ] ] وا هیواعم  هک  لیبق  نیا  زا  دنا , هتفگ  رایسب  ياهنخس  راک  نیا  تلع  هرابرد  دیوگ : ـیـر نـیـز مـی  ثا ـن  با (( 113  )) خلا  ... هک
هتبلا درک . دیعبت  هنیدمزا  تشز  یتروص  ار بـه  وا  تخاس و  هنیدم  یهار  ماش  زا  يا  هشوت  چـیه  یب  ار  وا  درک , دـیدهت  لتق  هبار  وا  تفگ , 
ماما هک  ارچآ  دننک  عافد  نامثع  زا  صوصخ  نیا  رد  دوب  هتسیاش  تشاد  تحص  اهن  ـ یا رگا  هک  ارچ  تسین ,  حیحـص  اهنیا  نتفریذپ  نتفگ و 

يو شهوکن  يارب  یلیلد  نیا  هک  نآ  هن  دـشاب , هتـشاد  شیوخ  راک  يارب  نیا  زج  یلیالد  للع و  اـی  دـنک و  بدا  ار  دو  تیعر خـ دراد  قح 
ربخ دـندرک و  شنزرـس  ار  هیواعم  هک  نانآ  راتفگ  يربط  هک  دراد  ییاـنعم  هچ  نیا  دیـسرپ : دـیاب  ـنـک  یا (( 114  )) دوش هتـسناد  هیواعم ]  ]

يارجاـم هک  تسین  دونـشخ  نیا  زا  ریثا  نبا  هنوگ  چـ دـهن ؟ یماوار  رگید  ناوارف  لـماوع  لـیالد و  دوـش و  یم  روآداـی  ار  ورمع  نب  فـیس 
هکار هیواعم  يوس  زا  گرب  زاس و  هشوت و  نودب  ـنـه  ید ما بـه مـ ـ ـش زا  وا  ندر  ـه کـ ناور زین  لتق و  هب  وادیدهت  وا و  هب  ییوگ  مانـشد  رذوبا ,

رود تموکح و  هب  يرازگتمدـخ  ناخروم ,  زا  هتـسد  نیا  زا  یعـضاوم  نین  ـا چـ یآ دـنک ؟ لقن  تسا  هدـش  لقن  ناـخروم  راـثآ  رد  رتاوت  هب 
خیرات ياهباتکرد  ار  رذوبا  دـیعبت  نامثع و  ندـش  هتـشک  زا  یکاـح  یخیراـت  نتم  ود  يا  هدـن  ـ ناو ـر خـ گا تسین ؟  تقیقح  زا  مدرم  ندرک 
صاـخ فرط  کـی  زا  يربط  هک  دیـسر  دـهاوخن  هجیتـن  نیا  هب  اـیآ  تفرگ ؟  دـهاوخ  هجیتـن  هچ  دـنک  هسیاـقم  ریثا  نبا  لـماک  و  يربـط , 

لتق رگید  لیالدو  للع  دـنرادن  لـمحت  ندینـش و  ناوت  مدرم  هماـع  هک  ـن  یا سر  زا تـ ـی  یا رد جـ يو  هک  نیا  هچ  ؟  تسا هدرک  يرادـبناج 
ار یناسک  لیالد  دـسر  یم  هک  هیواعم  هب  اما  دزرو  یم  يراددوخ  رذوبا  دـیعبت  لیالد  ندروآ  زا  تلع  دروآ و بـه هـمـیـن  ـمـی  نار نامثع 
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. دنک نیگنـس  هورگ  نیا  عفن  هب  ار  هفک  تسا  هتـساوخ  هک  ایوگ  دروآ , یم  تایئزج  همه  اب  دنا , هتـسج  لیلد  رذع و  وا  ياهراتفر  يارب  هک 
ندـشنروآدای يارب  وا  لاثما  يربط و  ياـه  هیجوت  هب  اـهنتم  نیا  رد  لـمءا  زا تـ ناو پـس  ـا مـی تـ یآ تسا ؟  هدرک  يراـک  نینچ  يربط  ارچ 

هب ار  ام  اهنتم  نیا  فادـها  ینوگم  ـ ها ـی و نـ یوس مها  نـ يرآ ,  تفریذـپ ؟  نانیمطا  اب  ار  اهنآ  درپس و  لد  نامثع  لـتق  ياـه  هزیگنا  لـلع و 
ناـخروم هچنآ  زج  رگید  یلیـالد  نتفاـی  يارب  وج  تسج و  ییوـج و  تقیقح  حور  دراد و  ـی  ماو نارگیدو  يربـط  ياـه  هتفگ  رد  لـمءات 

, دوب یناوارف  رثا  ياراد  مدرم  شروش  نتخیگنارب  رد  نامثع  یلام  ياه  تسایـس  دـنچ  ره  ام  هاگدـید  زا  دزیگنا . یم  رب  اـم  رد  ار  دـنا  هتفگ 
هرابرد نامثع  هب  مدرم  ضارتعا  یتح  دوب . هتفهن  نآ  نورد  ردزین  ینید  يا  هزیگنا  هکلب  تشادـن ,  یلاـم  همـشچرس  افرـص  شروش  نیا  ـا  ما

نیا هکدوب  يور  نآ  زا  هکلب  دنا , هفی  ـد خـلـ نوا ـ ـش ـ یو ـنـهـا خـ یا تشگ کـه  یمنرب  نادب  نارگید  رب  ناکیدزنو  نادنواشیوخ  نتـشاد  مدقم 
نیا حتف و  زور  ناگدـش  دازآ  نیا  تسد  هب  مالـسا  هدـنیآ  هک  دنتـشاد  می  ـن بـ یا زا  ـتـنـد و  ـس ـ ناد هتـساریپ نـمـی  كاپ و  ار  ناگتفای  برقت 

ـت ـش زا نـمـی گـ ناد بـ وا هـم بـ يوس  زا  نادنواشیوخ  نتخاس  برقم  دتفیب . مالـسا  فادـها  حور و  اب  هناگیب  تناید و  زا  رود  ناراکهبت 
توعد ییاهزیچ  هب  ار  مدرم  دنتـسناوت  یمو  دـندوب  هتـسار  ـیـ پا اهنآ نـ هک  دوب  هطـساو  نادـب  هکلب  دـنیوا , نادـنواشیوخ  ناکیدزناهنآ و  هک 
دیبایرد اهنآ  رذگهر  زا  ات  میروآ  یم  ار  هباحص  ياهضارتعا  زا  یخرب  ـنـک  یا تسا .  هداتـسرفنورف  شیارب  یتجح  چیه  دنوادخ  هک  دننک 

: دش یمن  طوبرم  یلام  لئاسم  هب  افرص  اهداقتنا  نیا  هنوگچ  دوب و  هچ  نامثع  هب  داقتنادراوم 

يراسگیم دیلو و  1 ـ 

هک یلاح  رد  دیلو  داهن . وا  ياج  هب  ار  دـیلو  دوخ  يومع  رـسپ  ورانکرب  هفوک  تموکح  زا  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  نافع  نب  نامثع  هفی  خـلـ
تفگ درک و  مدرم  هبور  نآ  زا  سپ  درازگ . زاـمن  تعکر  ود  درک و  تماـما  ار  تعاـمج  ودـمآرد  دجـسم  هب  دوب  تسم  هدروـخ و  بارش 
هاگنآ (( 115 . )) داتـسرفام نایم  هبار  وت  هک  ار  یـسک  هن  دهد و  ریخ  ار  وت  هن  دـنوادخ  تفگ :  دوعـسم  نبا  مناوخب ؟  رتشیب  دـیهاوخ  یمن  :

ار وا  مدرم  ياهگیر  هک  یلاح  رد  تخیرگ و ]  ] وا و  دندنارپ , گیر  شیوس  هب  مه  مدرم  دیـشاپ . دیلو  تروص  هب  تشادرب و  كاخ  یتشم 
مدر زا مـ ـی  هور نآ گـ زا  پـس  دـش . رـصق  هناور  دوـب  هداد  فـک  زا  نتفر  هار  رد  ار  دوـخ  لداـعت  سرتزا  درک و  یم  بیقعت  رـس  تشپ  زا 

هچ ار  وا  دیـسرپ : نانآ  زا  دوب  اجنآ  هک  فوع  نبا  دنداد . ربخ  نامثع  هب  ار  وا  يارجام  دـنتفر و  نامثع  دزن  دـیلو  عضو  شرازگ  يارب  هفوک 
وت ایآ  دیـسرپ : ریهز  نب  بدنج  زا  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک  نامثع  تسا .  هدوب  تسم  هکلب  هن ,  دنتفگ : تسا ؟  هدش  هناوید  ایآ  تسا  هدـش 
زا بارـش  دوب و  تسم  هک  مدـید  یلاح  رد  ار  وا  مهد  یم  یهاوگ  اـما  ادـخ ! رب  هاـن  پـ وا گـفـت :  دروخب ؟ بارـش  نم  ردارب  هک  يا  هدـید 

مکاح هکار  یـسک  ارچ  نایفوک ,  يا  تفگ :  نامثع  دـیمهفن . چـیه  مدروآرد و  شتـشگنا  زا  ار  وا  يرتشگنا  نم  دز و  یم  نوریب  شیولگ 
نایم هچنآ  زا  ار  وا  دنتفر و  هشیاع  دزن  دـندمآ و  نوریب  زین  اهنآ  درک و  دـیدهت  ار  نانآ  سپـس  دـینک ؟ یم  مهتم  یهابت  قسف و  هب  تسامش 

نامثع هک  تشادرب  گناب  هشیاع  دـندرک . هاگآ  تسا  هدرک  دـیدهت  ار  نانآ  ناـمثع  هک  نیا  زا  نینچمه  دوب و  هدـمآ  شیپ  ناـمثع  اـهنآ و 
ناراکهبت ناشکرـس و  ایآ  تفگ :  خساپ  رد  دینـش  ار  هشیاع  نخـس  نیا  هک  نامثع  تسا !  هدرک  دیدهت  ار  ناهاوگ  لطاب و  ار  یهلا  دودح 

بحاص ادخ , لوسر  تنس  تفگ :  درک و  ار بـلـنـد  ـبـر  ما ـه لـنـگـه کـفـش پـیـ ـش ـ یا عـ دنا ؟ هتفاین  هشیاع  هناخ  زج  یهاگهانپ  چیه  یقارع 
رپ اردجـسم  هک  ییاـج  اـت  دـندمآ  مهدرگ  مدرم  دیـسر و  مدرم  شوگ  هب  دوـب  هداد  خر  هچنآ  ربـخ  (( 116 (( ؟  يا هداـهناوار  شفک  نـیا 

گنـس اب  دروخ  دز و  هب  وگ  تفگ و  نیا  ؟ راک هچ  اهراک  نیا  اب  ار  نانز  تفگ :  یم  یکی  و  هشیاع ,  يا  نیرفآ  تفگ :  یم  یکی  دـندرک .
دراو زا مـ ـن یـکـی  یا داد . يور  ناناملـسم  ناـیم  (ص )  ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  هـک  دوـب  يریگرد  نیتـسخن  نـیا  دـیماجنا و  شفک  گـنل  و 

ـ  1 تسا :  هتفهن  تسد  نیا  زا  يدـنچ  ینید  ياـهداقتنا  ضارتـعا  نیا  لد  رد  دـینیب  یم  دوـخ  هک  ناـنوچ  تسا و  هفیلخ  هـب  مدرم  دا  ـتـقـ نا
هکیدرف رب  دح  يارجا  نتفریذـپن  هفیلخ 3 ـ  يوس  زا  ناهاوگ  دـیدهت  2 ـ  ناناملـسم .  رب  تموکح  هب  هفیلخ  يوس  زا  قساف  کی  نتـشامگ 

دوب و ناناملـسم  یمومع  قوقح  زا  همه  اهنیا  هفیلخ .  يوس  زا  قیالان  يرازگراک  لزع  نتفریذـپن  4 ـ  هفیلخ .  يوس  زا  تسا ,  دح  قحتـسم 
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. دنوش نآ  يارجا  ناهاوخ  دنتشاد  قح  نانآ 

ناناملسم لاوما  هرابرد  نامثع  نارازگراک  هاگدید  2 ـ 

ره ات  دیزگرب  ار  نایفوک  یت  ـ عا هفوک جـمـ رد  رارقتسازا  سپ  وا  تشامگ .  هفوک  ییاورنامرف  هب  دیلو  ياج  هبار  صاع  نب  دیع  ـ ـس نا  عـثـمـ
 . تسا هیما  ینب  شیرق و  ناتـسوب  نیرهنلا  نی  دا بـ ـ بآ ـی  ـضارا اه گـفـت :  ینیـشن  بش  نیلوارد   ] راب کی  دـنک . ینیـشن  بش  اهنآ  اب  بش 

همه هب  ام  ياهریـشمش  هطـساو  هب  دـنوادخ  هک  یـضارا  نیا  ینک  یم  نامگ  ایآ  تفگ :  درک و  ضارت  ـ عا نخـس  نیدـب  یعخن  رتشا  کلام 
ریما نخـس  هب  اـیآ  تفگ :  دیعـس  هینما  سیئر  تسوت ؟  نادـناخ  وت و  يارب  یناتـسوب  تسا  یمومع  لاوما  وزج  هتـشاد و  ینازرا  ناناملـسم 

راک نیا  دندیشک  دنتفرگوا و  ياپ  دنتخات و  وا  هینما  سیئر  رب  دیعـس  روضح  نامه  رد  دندینـش  نینچ  هک  نـخـعـی هـا  ینک ؟  یم  ضارتعا 
درک رداص  ار  ماش  هب  اهنآ  دـیعبت  نامرف  خـساپ  رد  مه  هفیلخ  تشون و  هماـن  هفیلخ  هب  ناـنآ  هراـبرد  يور  نیمه  زا  دـمآ و  نارگ  دیعـس  رب 

 . تفای دهاوخ  ار  اهنآ  درگنب  لمءات  هب  یسک  رگا  هک  تسا  یتاکن  زین  دادخر  نیا  رد  (( 117 ))

هعمج زور  رد  موس  ناذا  3 ـ 

نذؤم دش  یم  نوریب  زامن  يارب  هک  ماگنه  نآ  (ص )  ادخ ربمایپ  تفگ :  هک  هدرک  لقن  دیزی  نب  بئاس  زا  فارـشالا  با  ـ ـس ـ نا رد  يرذال  بـ
رد نامثع  سپـس  دوب . نینچ  زین  نامثع  تفالخ  نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  نینچمه  رمعو و  رکبوبا  نارود  رد  تفگ .  یم  هماـقا  سپـس  ناذا و 
يا ـهـ ضار ـتـ عا رد  (( 118  )) تسا تعدـب  نیا  دـنتفگ : دـنتفرگ و  هدرخ  راـک  نیا  رب  مدرم  دوزفا . یموس  ناذا  دوـخ  تموـکح  متفه  لاـس 

هنومن يارب  تسا ,  هدوبن  رمع  رکبوبا و  و  ص )   ) مر ـ کا لوسر  نارودرد  هک  هدز  ییاهراک  هب  تسد  يو  هک  تسا  هدـمآ  هفیلخ  هب  هباح  صـ
تیاور ار  نیا  زین  يرهز  (( 119  )) تسا تعدب  کی  هعم  زور جـ رد  لوا  ناذا  هک گـفـت :  هدرک  تیاور  رمع  نبا  قیرط  زا  هبیش  یبا  نبا  , 

(( 120  )) تفگ یم  ناذا  نایرازاب  يارب  هک  دوب , نامثع  داهن  داینب  هعمج  زور  رد  ار  لوا  ناذا  هک  یسک  نیتس  نـخـ ـت :  ـسا هتفگ  هک  هدرک 
ییاهرادیدپ هفیلخ  هدوب و  نایم  رد  یعرش  يا  هلءاسم  هک  تفایرد  ناوت  یم  هفیلخ  رب  هباحص  ياهـضارتعا  رگید  زا  زین  تشذگ و  هچنآ  زا 

دزاس یم  نشور  ار  ام  ياعدا  نامه  نیا  تسا .  هدو  فرا نـبـ نیتسخن مـتـعـ هفیلخ  ود  و  (ص )  ربماـیپ نارودرد  هک  هداـهن  داـینب  هتخاـس  ون 
. دوب هتفهن  ینید  يا  هزیگنا  شروش  نیا  لد  رد  مییوگ :  یم  هک 

ینم رد  زامن  نامثع و  4 ـ 

زین فوع  نب  نمحرلاد  هباحـص کـه عـبـ زا  یهورگو  دناوخ  مامت  ار  زامن  ینم  رد  هک  تسا  نیا  نامثع  هدروآ  دـیدپ  ون  ياهراک  رگ  ـ ید زا 
یفقث نایفـس  یبا  نب  ورمع  نب  کلملادـبع  زا  ناـخروم  ـگـر  ید ریثا و  نبا  ریثک , نبا  يربـط ,  دـندرک . ضارتـعا  يو  هب  تساـهنآ  زا  یکی 

تفر فوع  نب  نمحرلادبع  دزن  یـسک  سپ  درک . تماما  تعکر  راهچ  هب  ینم  رد  ار  مدرم  زامن  نامثع  تفگ :  هک  دـنا  هدروآ  شیومعزا 
ود دوخ  نارای  هارمه  هب  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک  نمحرلادـبع  درازگ ! زاـمن  تعکرراـهچ  وا  دـنک ؟ یم  هچ  تردارب  يدـید  اـیآ  تفگ :  و 

زامن تعکر  ود  اـج  نیمه  رد  ربماـیپ  اـب  دوخ  وت  اـیآ  تفگ :  دیـسر و  وا  روضح  هب  درک و  ناـمثع  گـنهآ  هاـگنآ  درازگ و  زاـمن  تعکر 
شیوخ تفالخ  زاغآ  زا  يا  هرود  رد  ایآ  تفگ :  ارچ . تفگ :  يدرازگن ؟  زامن  تعکر  ود  رمع  اب  اـیآ  تفگ :  ارچ . تفگ :  يدـناوخن ؟ 

نمی و نامدرم  زا  یخرب  هک  مراد  عالطا  نم  ونـشب , نم  زا  دـمحموبا , يا  تفگ :  ناـمثع  هاـگ  ـ نآ ارچ . تفگ :  يدرکن ؟  زاـمن  تعکر  ود 
هک تسا  نامثع  امش  ياو  نیا پـیـشـ تسا و  تعکرود  میقم  يارب  زامن  دنتفگ : هتـشذگ  لاس  رد  دندرازگ  جح  هک  ـی  نار زا بـن مـهـ یخرب 

زاـمن تعکر  راـهچ  مراد  میب  مدرم  رب  هچنآ  میب  زا  هک  مد  ـ ید حالـص  نـینچ  ما و  هـتفرگ  ینز  هـکم  رد  نـم  دـناوخ . یم  زاـمن  تـعکر  ود 
فوع نب  نمحرلاد  عـبـ منک .  تماقااجنآ  رد  هرود  نیا  زا  سپ  مورب و  اجنآ  متـساوخ  دیاش  مراد و  یلام  فیاط  رد  هک  نآ  رگید  مرازگب .
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رد وت  نز  میوـگ ]:  یم  خـساپ  رد   , ] ما هتفرگ  نز  اـج  ـ نآ رد  یتـفگ  هک  نیا  دـشاب . يرذـع  وـت  يارب  دـناوتب  هک  تسین  يزیچ  نیا  تفگ : 
ردوت ینادرگ ,  یم  زاب  اجنادـب  دوخ  اب  ار  وا  یهاوخب  هاـگره  يرب و  یم  نوریب  ـهـر  ـش نیا  زا  دوخ  اـبار  وا  یهاوخب  هاـگره  تسا .  هنیدـم 

نا تـو و هک مـیـ ارچ  تسین ,  یفاک  مه  نیا  مراد  یلام  فیاط  رد  یتفگ :  هک  نیا  تساجنآ .  رد  تنک  ـ ـس يراد کـه مـ تنوکـس  اج  نامه 
دندرگرب نوچ  دنا  هدرازگ  جـح  هک  نمی  مدرم  زا  یناسک  یتفگ  هک  مه  نیا  یتسین .  فیاط  نامدرم  زا  وت  تسا و  هلـصاف  بش  هس  فیاط 

نیزاغآ نارود  رد  هک  ارچ   , تسین لـیلد  مه  نیا  درازگ , یم  زاـمن  تع  ـ کر ود  تسا و  میقم  هک  تسا  ناـمثع  ناـتیاوشیپ  نیا  : دـنیوگ یم 
هب زین  رکبوبا  سپـس  دناوخ ,] یم  زامن  نینچ   ] دوب كدـنا  مدرم  نایمرد  مالـسا  دـش و  یم  لزان  یحو  ربمای  هک بـر پـ یماگنه  رد  مالـسا و 

رمع نایاپ  ات  دوجو  نیمه  اب  رمع  اما  دـش . رادـیاپ  مالـسا  هک  یماگنه  ات  درازگ ] یم  زاـمن   ] بیترت نیمه  هب  مهرمع  هاـگنآ  هویـش و  نیمه 
هدمآ فارشالا  با  ـسـ نا رد  ((. 121  )) ما هدش  نآ  رب  دوخ  هک  تسا  ییءار  نیا   : تفگ خساپ  رد  نامثع  دـناوخ . یم  زامن  تعکر  ود  نامه 

درک و ثیدح  لقن  میارب  شردپ  زا  هّللادبع ,  نب  ملاس  زا  يرهز ,  زا  هّللادـبع ,  نب  دـمحم  زا  يدـقاو ,  زا  لقن  هب  دعـس  نب  دـمحم  تسا : 
زا سپ  اما  مدرازگ .  زامن  تعکر  ود  ینم  رد  شتفالخ ,  نیزاغآ  هرود  رد  نامثع  زینو بـا  رمع  رکبوبا و  اب  و  (ص )  ادـخ لوسر  اب  تفگ : 

رظن نیا  زا  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  داـقتنا  دـنداد و  نخـسداد  هراـب  نـیا  رد  مدرم  درک . رازگرب  یتـعکر  را  ار چـهـ زاـمن  ناـمثع  يدـنچ 
دنک یم  تیاورآ  همءوت  هتـسباو  عفان ـ  نب  حلاص  نب  رمع  زا  يدقاو  زا  لقن  هب  دوخ  خـیرات  رد  يرب  طـ (( 122  . )) تشگنرب وا  اما  ددرگرب ,

ـد ندروآ نا  ـ بزر وا بـ ـش  هو رد نـکـ نامثع و  هرابرداراکـشآ  مدرم  هک  يزیچ  نیتسخن  دـیوگ : یم  هک  مدینـش  ساب  ـن عـ با زا  هک گـفـت : 
. دـناوخ لماک  ار  زامن  دیـسرارف  مشـش  لاس  نوچ  اما  درازگ , یم  زاـمن  تعکر  ود  ینم  رددوخ  يرادـمامز  زا  يا  هرود  رد  وا  هک  دوب  نیا 
زا مدرم  نایم  رد  اراکشآ  دنتشادوا  شهوکن  دصق  هک  مه  یناسک  دنت و  ـ فر هدر گـ وا خـ را بـر  نیا کـ رد  (ص )  ربمایپ باحصا  زا  دنچ  ینت 

شیپ هزات  يزیچ  هن  دنگوس , دنوادخ  هب  تفگ :  دیـسر و  وا  روضح  هب  دنچ  ینت  هارمه  هب  ع )   ) یلع هک  نآ  ات  دنتفگ , نخـس  هلءاس  نیا مـ
دندناوخ و یم  زامن  تعکر  ود  رمع  سپـس  رکبوبا و  سپـس  (ص )  ربمایپ هک  يراد  دای  هب  دوخ  وت  تسا .  هدش  هنهک  يا  هرود  هن  هدـمآ و 
؟  يدرگ یمن  زاب  شیوخ  نیـشیپ  هویـش  نامه  هب  ارچ  مناد  یمن  کنیا  يدرک .  یم  نینچ  تا  يرادمامز  زاغآ  زا  يا  هرود  رد  زین  دوخ  وت 

(( 123  . )) ما هدش  نآ  رب  دوخ  هک  تسا  ییءار  نیا  تفگ : 

 : مکح نب  ناورم  هب  هفیلخ  يوس  زا  اقیرفا  سمخ  كدف و  ياطعا  5 ـ 

ییاـهداقتنا زا  یکی  ار  ناورم  هب  كدـف  يراذـگاو  (( 125  )) فارـشالا باسنا  رد  يرذـالب  و  (( 124  )) فراـعملا باـتک  رد  هب  ـن قـتـیـ با
یم هلدا  فلاخم  زین  نیـشیپ و  هفیلخ  ود  لـمع  فلاـخم  ار  ناـمثع  هزاـت  مادـقا  نیا  ناناملـسم  تسا .  هدـش  دراو  هفیلخ  هب  هک  دـنا  هدرمش 

هب طـقف  ار  نآ  ناـمثع  تسیاـب  یم  ارچ  دوب  ناناملـسم  یمومع  لاوما  زا  تشاد ,  ـا  عدا رکبوبا  هک  ناـنوچ  كدـف ,  رگا  هک  ارچ  دنتـسناد ,
تـسیاب یم  ارچ  دوب  (ص )  ربمایپ نادـناخ  ثرا  درک , لالدتـسادوخ  هبطخ  رد  س )   ) همطاـف هک  ناـس  نآ  ـر هـم ,  گا و  دراذـگاو ؟ ناورم 

نیا يراذگاو  دیـسرپ : ناوت  یم  تسه و  نخـس  نیمه  زین  اقیرفا  ـد  مآرد درو خـمـس  رد مـ درادب ؟ هرهب  یب  نآ  زا  ار  (ع )  ارهز نادـنزرف 
وا نارازگراـک  ناـمثع و  رب  مدرم  مینیب  یماریز  دراد , ینید  يا  هرهچ  اهـضار  ـتـ عا ـن  یا يودر  هـ تسا ؟  هتـشاد  یلیلد  هچ  ناورم  هب  سمخ 

تعیرـش رد  هن  هک  تسا  يراک  نیا  دـنا و  هداهناوار  رگید  یلوصا  راکفا و  هتخاسرب و  هزات  یلوصا  راـکفا و  هک  دـنتفرگ  یم  هدر  نینچ خـ
روآدای زا  ام  فده  دوب و  خیرات  ياهدادیور  زا  یخرب  تشذگ  ـچـه  نآ نیشیپ .  هفیلخ  ود  هریسرد  هن  تسا و  هدش  هداهن  داینب  (ص )  ربمایپ

ياهداقتنا زا  ییاه  هنومناهنیا  هک  دبایرد  هدنناوخ  دوش و  نشور  هدنناوخ  يارب  اهدادخر  نیا  زا  رگ  ـ ید ییور  هک  تسا  نیا  زین  اهنآ  ندـش 
تسایـس و ربارب  رد  هباحـص  عضاوم  رد  سک  ره  تسا .  هتـشاد  ینید  هزیگنا  ضارتـعا و  یعون  دوـخ  لد  رد  هک  تسا  هفیلخ  هب  ناناملـسم 

هنومن کنیا  دنتـشاد . داقتنا  وا  ـد و بـر  ندو ـی بـ ـضارا نار و نـ وا نـگـ ـت  فال زا خـ زین  نانآ  هک  دید  دـهاوخدرگنب  نامثع  هزات  ياهدرکیور 
 : میسر یمرب  ار  عضاوم  نیا  زا  ییاه 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 42 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شیاهتعدب نامثع و  تسایس  ربارب  رد  هباحص  ياهیریگ  عضوم 

هتـشذگرد ار  اهنآ  مدرم  هک  يا  هتخاسرب  ون  ییاهتعدـب  وت  تفگ :  نامثع  ـت کـه طـلـحـه بـه  ـسا هدروآ  يرذـال  هّللادـبع بـ نب  ۀـحلط  1 ـ 
 : تفگ وا  هب  تفر و  ناـمثع  غارـس  هب  هحلط  دـنروآ : یم  نینچ  شیوخ  حوـتف  رد  مثعا  نبا  دوـخ و  خـیرات  رد  یفقث  (( 126 . )) دنا هدیدن 

شو نـمـی خـ ـد , نروآ دا نـمـی  دنا و بـه یـ هدیدنار  اهنآ  هتـشذگردو  يا  هتخاسرب  وت  هک  ار  ییاهتعدب  دنا و  هدـمآ  درگ  وت  دـض  رب  مدرم 
دهاوخن ار  شنایز  ترخآ  ایند و  رد  وت  زا  شیب  سک  چـیه  ینک  يراددوخ  رگا  تسا و  رتهب  تیارب  نیمه  ییآ  هار  رب  رگا  نونکا  ـد . نراد

 . ـت فر ـ یذ ار نـپـ مزردنا  وا  مدادزردـناار و  نامثع  نم  کلام ,  يا  تفگ :  سوا  نب  کلام  هب  هحلط  هک  تسا  هدـش  تیاور  (( 127 . )) دید
حر نـهـج رد شـ ماوع  نب  ریبز  2 ـ  (( 128 . )) دـهد رییغت  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  تفاین  یهار  چـیه  درک و  ییاهراک  تخاسرب و  ییاهت  ـ عد وا بـ

مه وت  رـسپ  دنتفگ : ریبز  هب  تسا .  هدرک  ضوع  ار  امـش  نید  هک  دیـشکب  ار  وا  تفگ :  مدرم  هب  ریبز  تسا :  هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا 
دنزرف زاغآ  رد  دـنچره  دوش , هتـشک  نامثع  هک  دـیآ  یمن  مدـب  تفگ :  دـنک . یم  عاـفد  وا  زا  دـهد و  یم  یناـبهگن  وا  هناـخ  رد  رب  نونکا 

تیب ياهدیلک  هک  یماگنه  دوعـسم  نب  هّللادبع  تسا  هدـمآ  (( 130  )) فارشالا با  ـ ـس ـ نا رد  دوعـسم  نب  هّللادبع  3 ـ  (( 129 . )) دنشکبارم
دنوادخ ددرگرب  هک  ره  دنک و  ضوع  اروا  عضو  دنوادخ  دهد  رییغت  ار  یهلا  نییآ  سک  ره  تفگ :  تخادـنا  هبقع  نب  ـیـد  لو دزن  ار  لاملا 

یم رانکرب  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  ایآ  تسا  هتـشگرب  هداد و  رییغت  ار  نییآ  امـش  رتگرزب  نآ  هک  منیب  یمن  نیا  زج  کنیا  دروآ . مشخ  وا  رب 
نیرتهب , ادـخ باتک  نخـس  نیرت  تسرد  تشاد ,  نابز  رب  ار  نخـس  نیا  هتـسویپ  دوعـسم  نبا  درامگ ؟ یم  راک  هب  ار  هبقع  نب  دـیلوو  دـنک 

ره یهارمگ و  تعدـب  ره  تـسا ,  تعدـب  نـیدرد  هتخاـسون  ره  تساـه و  هتخاـسون  اـهزیچ  نیرتدـب  و  دـمحم , ـی  یا ـنـمـ هار ییاـمنهار , 
هبطخ رد  درک و  داریا  هبطخ  نیفـص  دربن  رد  رـسای  نب  رام  ـد کـه عـ نا هدروآ  نا  ـ خرو رـسای مـ نب  راـمع  4 ـ  (( 131  )) خزود رد  یهارمگ 

ـتـنـد کـه بـر ـس یـسک هـ هاوخنوخ  دوخ  ياعدا  هب  هک  دـیزیخرب  ینامدرم  راـکیپ  هب  نم  هارمه  ادـخ , ناگدـنب  يا  نینچ گـفـت :  شیوخ 
دنتـشک ار  وا  یناسک  تسا .  هدنار  تموکح  ناگدنب  رب  هداتـسرف  ورف  دوخ  باتکرد  دنوادخ  هچنآ  زج  يا  هویـش  رب  هدرک و  متـس  شیوخ 

نیا همه  دنچ  ره  دنرادن , مغ  چیه  دشاب  تسرد  ناشیایند  رگا  هک  اهنیا  اما  دندو . اهییوکن بـ هب  هدـننک  رما  و  متـس ,  فلاخم  , راکتـسرد هک 
نایم هک  ییوگ  تفگ و  نیفـص  ۀعقو  با  رد کـتـ (( 132 . )) وا تعدـب  يارب  میتفگ :  زین  ام  دـیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دـنتفگ : دور , نایم  زا  نید 

وا تفگ :  خساپ  رد  رامع  دیتشک ؟ ار  وا  ارچ  دیـسرپ : ورمع  هک  دوب  وگ  تفگ و  نیا  رد  هدمآ و  هتفریذـپ  تروص  صاع  نب  ورمع  رامع و 
هدرک فارتعا  نامثع  لتق  هب  وا  دیونش ؟ یمن  ایآ  مدرم !  يا  ناه  تفگ :  ورمع  میتشک .  ار  وا  ام  دنک و  نوگرگید  ار  ام  نید  تساوخ  یم 

ـ  5 (( 133 (( ؟ دیونـش یمناـیآ  تفگ :  هک  هاـگ  ـ نآ دروآ , نا  ـ بز ـخـن بـر  ـس زا تـو چـنـیـن  نو نـیـز پـیـش  ـ عر فـ را گـفـت :  عـمـ تـسا ! 
داقتنا زا  دو  خـ دـیبلط , یم  يرای  نامدرمزا  وا  یهاوخنوخ  هب  نامثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  نآ  مغر  هب  صاع  نب  ورمع  صاـع  نب  ورمع 

نیا تسوا و  هماج  نیا  تسامـش .  ربمایپ  رب  نیا مـنـ تفگ :  دز  ار  رامع  ناـمثع  نوچ  هک  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  دوب . ناـمثع  رب  ناگدـننک 
ییاج ات  دش  نیگمشخ  نخـس  نیا  زا  نامثع  دیا . هتـشگر  هدر و بـ نو کـ ـ گر ـگـ ید ار  وا  نییآ  امـش  اما  هتفرن ,  نایمزا  زونه  هک  تسوا  يوم 
نامثع لتق  ياه  هزیگنا  هرابرد  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  نخـس  هبیتق  نبا  صاقو  یبا  نب  دعـس  6 ـ  (( 134 . )) دـیوگ یم  هچ  تسناد  یمن  هک 
بیسآ میتساوخ  یم  رگا  هک  یلاح  رد  میدیزرو .  يراددوخ  وا ] زا  عافد  رد   ] یمادقا ره  هب  ندز  تسد  زا  ام  تفگ :  هک   , تسا هدرک  لقن 

ـم کـه یا هدر  ـتـی کـ ـسرد را  ام کـ رگا  کنیا  درک . يدب  درک و  یبوخو  درک  نوگرگید  دش و  نوگرگید  وا  اما  میدرک .  یم  رود  وا  زا  ار 
یما ـ ـش ـی  ناو وا بـه جـ لاقرم  مشاـه  7 ـ  (( 135  . )) میبلط یم  شزرمآ  دـنوادخ  زا  میا  هدرک  اوراـن  يراـک  ـر  گا ـت و  ـسا هدو  ـت بـ ـسرد

اهتعدب نآ  هک  ماگنه  نآ  دنتـشک , ار  وا  نارق  نایراق  دمحم و  باحـصا  نادـنزرف  دـمحم و  باحـصا  راک ؟ هچ  نافع  رـسپ  ابار  وت  تفگ : 
ياهراک رد  یـشیدنا  هراچ  هب  وت  ناتـسود  وت و  زا  تناید و  لها  دو  باحـصا مـحـمـد خـ دـیزرو . تفلاـخم  باـتک  مکح  اـب  تخاـسرب و 

ـه ما رد نـ رتشا  کلام  8 ـ  (( 136 . )) دبای یطبر  وت  هب  مه  ینزوسرس  تناید  نیا  تما و  نیا  راک  هک  مرادن  نامگ  دنرتراوازـس و  ناناملـسم 
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ار نآرق  مکح  و  هتفرگ ,  هرانک  يوبن  تنـس  زا  هک  راکاطخراتفرگ  هفیلخ  هب  رتشا , نب  کلام  زا  تسا :  هدـمآ  نامثع  هب  رتشا  کـلام  زا  يا 
ـ  9 (( 138  . )) تشگربو داد  رییغت  نامثع  تفگ :  ناـمثع  هراـبرد  هک  هدـش  لـقن  کـلام  زا  نینچمه  (( 137  ... )) تسا هدنکفا  رـس  تشپ 
رد دـیداهناو . ار  ناتربمایپ  تنـس  دوز  هچ  تفگ :  هک  تسا  روهـشم  رامع  اب  ناـمثع  تسیاـشان  راـتفر  زا  سپ  هشیا  ـن گـفـتـه عـ یا هشیاـع 
هب ناـیقارع  زا  یهورگ  نوچ  هک  تسا  روهـشم  ـن نـیـز  یا (( 139  . )) تسا هدـشن  هنهک  زونه  هک  تسوا  شفک  نیا  يوـم و  نیا  هک  یلاـح 
(( 140  ! )) یتشاذـگاو ار  شفک  نیا  بحاـص  (ص )  ادـخ لوـسر  تنـس  تـفگ :  هـفیلخ  هـب  ناـنآ و ] یهارمه  رد  هشیاـع   ] دـندمآ هنیدـم 

تفگ یم  دروآ و  یم  نوریب  ار  (ص )  ادخ لوسر  نهاریپ  وا  دیهوکن . یم  ار  نامثع  نافلاخم  رگید  هارمه  هب  هشیاع  دیوگ : یم  ءادـفلاو  ـ با
تسا هدمآ  مه  دیدحلا  یبا  نبا  تیاور  رد  (( 141  )) تسا هدش  هنهک  وا  نید  هک  یلاح  رد   , هدشن هنهک  هک  تسوا  هماج  نیا  يوم و  نیا  : 

نیتسخن هشیاع  (( 142  )) تسا هدرک  هنهک  ار  وا  نید  نامثع  هک  یلاح  رد  هدـشن  هدوسرف  زونه  هک  تسادـخ  لوسر  هماـج  نیا  تفگ :  هک 
نبا رکاسع , ـن  با ـعـد , ـس ـن  با رکب  یبا  نب  دـمحم  10 ـ  (( 144  )) داد نامرف  وا  نتـشک  هب  دیمان و  (( 143  )) لثعن ار  نامثع  هک  دوب  یـسک 
نییآ رب  تفگ :  ینییآ ؟  مادک  رب  وت  لثعن ,  يا  تفگ :  نامثع  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  رگید  یناسک  يرذالب و  ریثک ,

نب مـحـمـد  تسامش .  نم و  نایم  ادخ  باتک  تفگ :  يا !  هداد  رییغت  ار  ادخ  باتک  تفگ :  منانمؤم .  ریما  هکلب  متسین .  مه  لثعن  مالسا . 
زا ام  اراگدرورپ , مییوگب :  هک  ـد  نر ـ یذ اـم نـمـی پـ زا  زیخاتـسرزور  رد  تفگ :  تفرگ و  تسد  رد  ار  ناـمثع  شیر  تفر و  شیپ  رکب  یبا 
هک یلاح  رد  دیـشک , يارـس  نایم  ات  قاتا  نورد  تسد  اب  ار  نامثع  هاگ  ـ نآ دـندرک . هارمگ  ار  ام  میدرب و  نامرف  دوخ  ناـیاوشیپ  ناـگرزب و 

شیب درک  اعدا  نامثع  هک  یماگن  هدـبع هـ نب  بعک  11 ـ  (( 145 . )) دریگب ارم  شیر  هک  دوبن  نآ  لها  وت  ردپ  ردارب ! رـسپ   : تفگ یم  يو 
ار نآ  يو  هدیـسر و  ودـب  باـتک  نیا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ادـخ  باـتک  ناـمثع ,  يا  تفگ :  وا  هب  بعک  تسا  هاـگآ  نآرق  هب  بعک  زا 

لمع تسا  باتک  نیا  رد  هچنادـب  دـناوخ  یم  نآرق  هک  نآ  هاگره  اما  میدر .  ـک کـ یر ـ ـش دوخ  اـب  نآ  تئارق  رد  ار  وتاـم  تسا .  هدـناوخ 
, دـنگوس دـنوادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هد  ـ ـش رذو نـقـل  ـ با زا  يرافغ  رذوبا  12 ـ  (( 146  )) تسوا دـض  رب  یلیلد  دوخ  باتک ,  نیا  دـنکن 

دنوادخ هب  وا . ربمایپ  تنس  رد  هن  تسادخ و  باتک  رد  هن  دنگوس , دنوادخ  هب  مسانـش و  یمن  ار  اهنآ  چیه  هک  هدمآ  دیدپ  ون  ییاهدادخر 
. دوـش یم  مهتم  ییوـگغورد  هب  هک  ار  ییوگتـسار  , دوـش یم  هدـنز  هـک  ار  یلطاـب  دوـش , یم  شوماـخ  هـک  مـنیب  ار مـی  حـقـی  دـنگوس ,

مدـقم وا  ياـج  هب  ار  ینارگید  هتـشاذگاو و  ار  وا  هک  ار  يراکتـسرد  تسین و  نآ  عناـم  ییاوقت  چـیه  هک  ار  ییروحمدوخ  یهاوـخدوخ و 
ـتـیـم فا تـسار یـ کــنیا  میتشادــنپ  یم  غورد  وـت  هراــبرد  ار  هـچنآ  تـفگ :  نا  ـمـن بـه عـثـمـ حر ـ لاد را عـبـ یـک بـ (( 147  )) دنا هتـشاد 

نانآ هک  مناد  یم  یتسردب  نم  دوب : هدو  ـ مر اروش فـ زوررد  هک  ع )   ) یلع ماما  نیشیپ  نداد  ربخ  هب  تسا  يا  هراشا  وا  نخـس  ـن  یا (( 148 ))
ینب دریمبای  دوش  هتـشک  رگا  دش و  مهاوخ  روآدای  ار  وت  دنامب  رگا  داد . دهاوخ  خر  اهیروآون  اهتعدبو و  داد . دنهاوخ  تموکح  ار  نامثع 

کنیا هک  دـید  یهاوخ  ییاـج  ناـمه  رد  ارم  مشاـب  هدـنز  نم  رگا  درک و  دـنهاوخ  تسد  هب  ـت  ـسد دو  نا خـ رد مـیـ وا  زا  سپ  ار  نآ  هیما 
مراد یمرب  دوخریشمش  زین  نم  رادرب و  شیوخ  ریشمش  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  ع )   ) یل وا هـمـچـنـیـن بـه عـ (( 149  )) دنراد یمن  شوخ 

هک دوـش  یم  ـن  ـشور ـی  بو ـت بـخـ ـشذ ـچـه گـ نآ زا  يریگ  هجیتـن  (( 150  )) تسا هدـیزرو  تفلاـخم  هدرپـس  نم  هب  هک  ناـمیپ  نآ  اـب  وا  . 
هب ار  وا  يور  نیمه  زا  دنتـشاد . وا  یهقف  يرظن و  ياههاگدـید  اب  فلاخم  یها  ـ گد ـ ید دندوبدونـشخان و  وا  راـتفر  زا  ناـمثع و  زا  هباـحص 

تنـس رد  هن  تسه ,  ادـخ  باـتک  رد  هن  هک  هداد  ماـجنا  نید  ماـن  هب  ییاـهراک  دـنتفگ : و  دـندرک , مهتم  نید  رد  يروآون  يراذـگتعدب و 
زا شیب  دـندوب و  نید  نابز  اب  انـشآ  تهاـقف و  لـها  هبا  ـحـ ـص ـت کـه  ـسا ـی  لا رد حـ ـن  یا نیـشیپ .  هفیلخ  ود  هویـش  رد  هن  و  (ص )  ربماـیپ

يروآون ثادحا و  تعدب و  هژاو  ود  دنتشاد . ییانشآ  هدش  لقن  تعیرش  رد  هچنآ  ینید و  صوصن  بتکم و  تاحالطصا  اب  رگید  سکره 
هتشادن غارـس  نآ  زا  يدمحم  نییآ  رد  یـس  هدو و کـ ـتـر نـبـ ـش دنک کـه پـیـ یم  تلالد  يزیچداجیا  رب  دراد  دوجو  هباحـص  نخـس  رد  هک 

هک تسا  یلاح  رد  ـن  یا دراد . ییانعم  نینچ  مه  تسین  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  هک  هدروآ  ییاهزیچ  وا  هک  هباحـص  ریبعت  نیا  تسا . 
نیا زا  ییاطخ  ياهراتفر  نادـنواشیوخ و  ناکیدز و  نتـشاد نـ مدـقم  ناـمثع ,  يوس  زا  تورث  هنـالداعان  عیزوت  لـیبق  زا  ییاـهراک  اتدـعاق 
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ای هریـس و  زا  نتفاترب  يور   , ینید يدـنبیاپ  مدـع  تفلاخم ,  ار  اهنآ  ناوت  ـثـر مـی  کاد هکلب حـ دوش , یمن  هدـیمان  ثادـحاو  تعدـب  تسد 
 : تفگ ناوت  یم  هیاپ  نیا  رب  تسا و  هدمآ  ثادحا  تعدب و  هژاو  ود  هباحص  نخس  رد  همه  نیا  اب  ـا  ما دیمان . حطس  نیمه  رد  رگید  يزیچ 

نامثع و هزات  ياههاگد  ـ ید تسیاب  یم  هژاو  نیا  تیولوا ,  هب  دـشاب , حیحـص  ییاهراتفر  اهراک و  نانچ  رب  ثادـحا  تعدـب و  قـالطا  رگا 
اهقف ياههاگدیدرگید  دیع و  زامن  رد  زامن  رب  هب  ـتـن خـطـ خاد ـ نا شیپ  ینم ,  رد  زامن  ندناوخ  مامت  لیبقزا  وا  هتـساخون  یهقف  ياه  هیرظن 

. دریگربرد زین  تسا  هتـشادن  دوـجو  یناـشن  نآ  زا  مه  وادوـخ  راـتفر  رد  یتـح  هدوـبن و  هدـش  هتخانـش  هباحـص  دزن  رد  نیا  زا  شیپ  هـک  ار 
وا و ربارب  رد  هنتف  يا  ـ هرد ندو  سپس گـشـ نید و  رد  يزادرپون  ثادحا و  تعدب و  هب  نامثع  ندرک  مهتم  رد  هبا  ـتـی سـخـن صـحـ ـشرد

هدیسر وا  يرانکرب  ترورـض  هب  هتفریذپن و  ار  يو  ياهداهت  ـ جا ـی  مو راکفا عـمـ هک  دراد  تلالد  نیا  رب  يدیدرت  چیه  یب  وا  لتق  ماجنارس 
هرا زا کـنـ مروآ  یمنرد  تسا  هدناشوپ  منت  رب  دنوادخ  هک  ار  يا  هماج  هک  نخ  ـن سـ یا ـد و بـا  ـش ـت نـ ما هدارا  میلـست  هک  ماگنه  نآو  دوب 

هدننک یهن  ینآرق  ياهباطخ  تسا و  لال  شیارب حـ هفیلخ  نوخ  هک  تفای  نینچ  ودید  اور  ار  وا  لتق  تما  نیمه  دـیزرو , يراددوخ  يریگ 
ره (( , 151  )) دیشکم قح ـ  هبرگم  تسا ـ  هدرک  مارح  ار  شن  اد کـشـتـ ار کـه خـ یسک  دیوگ : یم  هک  هاگنآ  تسین ,  نانآ  هجوتم  لتق  زا 

تـسا هتـشک  ار  مدرم  همه  هک  تسا  ناـنچ  دـشکب , نیمز  يور  رب  يداـسف  باـکترا  هب  اـی  یـسک  صا قـتـل  ـ ـص هـب قـ هـن  ار  يرگید  سک 
شتنعل ودریگ  مشخ  وا  رب  دنوادخ  دوب و  دـهاوخ  نآ  رد  هراومه  هک  تسا  منهج  وا  رفیک  دـشکب  دـمع  هبار  ینمؤم  سک  ره  و  (( , 152 ))

نفد رب  (ص )  ربماـیپ دنتـسناد  یم  هک  نآ  مغر  هب  دـنتفر و  رت  شیپ  مه  نـیا  زا  مدرم  (( 153  )) دزاس هدامآ  گرزب  یباذـع  شیارب  دـنک و 
ـت مر ناس حـ هب  هدرم  تمرح  هک  هدومرف  دـیکءات  نیا  رب  زین  اـهنآ و  رب  ندـناوخ  زاـمن  ندرک و  نفک  نداد و  لـس  ناملـسم و غـ ناـگدرم 

همه نیا  ربارب  رد  دینکن . نفد  ادخ  ربمایپ  عیقب  رد  ار  وا  ادـخ , هب  هن  تفگ :  یکی  یتح  دنتـشاد و  رارـصا  وا  ندرکن  نفد  رب  ـت ,  ـسا هد  ـ نز
زا هک  ارچ  دـنا , هدرک  یهاتوک  دـنا  هتـشاد  هفیظو  هچنآ  رد  هتفاـترب و  يور  یتسرد  هار  زا  هباحـص  همه  اـی  هک  مییوگب  میناوت  یمن  نیا  زج 
زا هتفرگ و  هلـصاف  تسرد  هار  زا  هفیلخ  هک  نآ  ای  و  دـنا , هد  ـ یزرو يراددو  خـ ص )   ) مرکا ربمایپ  شرافـسو  نآرق  ناـمرف  هب  ندرک  لـمع 
اطخ رب  زگره  دـنلداع و  هباحـص  هک  میریذ  ـر بـپـ گا درادـن . ناـکما  مه  یموـس  ضرف  چـیه  تسا  هتفر  نوریب  هدوـب  تعاـمج  يءار  هـچنآ 

هویـش هفیلخ و  نافلاخم  ناـیم  هک  ماـگنه  نآ  هژیوب  مینک ,  لوبق  ار  هتفگـشیپ  ضرف  ود  زا  مود  ضرف  دـیآ  یم  مزـال  دـنوش  یمن  يءارمه 
نا ـیـ با رگید صـحـ ریبز و  هحلط ,  صاقو ,  یبا  نب  دعس  نوچ  یناسک  دنا , هتسناد  هرشبم  هرشع  فیدر  رد  ار  اهنآ  هک  مینیب  یمار  یناسکوا 

مییوگب ـر هـم  گا تسا .  هدیسر  حیرـص  یثیداحا  نانآ  ییالاو  تلزنم و  تمظع و  هرابرد  هک  رامع  رذوبا و  دوعـسم , نبا  دننامه  ـی  گرز بـ
یم رب  ار  نآ  قیقحت  لها  اما  میریذپبار .  هباحـص  یهابت  قسف و  يوس  نآ  زا  دـیاب  تسا  هدوب  كاپ  دـنا  هتـسب  وا  رب  هچنآ  زا  هفیلخ  تحاس 

ندرک مهتم  هب  هک  نآ  هن  دوش , هتـسناد  راـکاطخ  تسین ,  مه  موـصعم  نیا کـه  هب  ملع  اـب  درف , کـی  هک  تسا  نآ  رت  لوـقعم  هچ ,  دـنبات ,
یناسک نانیا  نایم  رد  هک  نآ  هژیوب  تسا ,  رود  هب  نادجو  قطنم و  زا  یماهتا  نینچ  دوش , مک  ـی حـ هار قسف و گـمـ هب  هباحص  زا  يرایـسب 
هدیسر دنتسه  قح  رب  قح و  اب  هک  نآ  زا  یکاح  یتایاور  اهنآ  هرابرد  دنا و  هدش  هداد  هدژم  تشهب  هب  هک  دنتـسه  زین  رامع  رذوبا و  دننامه 

رگیدکی يارب  (ص )  ادخ لوسر  باحصا  دیـسر  ارف  راهچ  یـس و  لا  ـ ـس نو  چـ تسا :  هدمآ  لاس 34 ) ثداوح   ) يربط خـیرات  رد  تسا . 
هچنآ مـی نیرت  تشزو  دندیروش  نامثع  رب  مدرم  تساپرب .  داهج  ام  دزن  دیهاوخ  یم  داهج  رگا  هک  دییآ  ارف  دـیزیخرب و  هک  دنتـشون  همان 

یسک نانآ  نایم  رد  دندینش و  یم  دندید و  یم  (ص )  ادخ لوسر  باحصا  هک  یلاح  رد  دندروآ , وا  رس  دروآ بـر  ـی  ـس ـر کـ ـس ناو بـر  تـ
(, درک تخاونمه  وا  تئارق  رب  ار  هباحـص  نامثع  هک   ) تباث نب  ـد  یز نانوچ  دنچ  ینت  رگم  دـنک , عافد  هفیلخ  زا  یهن و  ار  نامدرم  هک  دوبن 
 ( ع  ) یلع دنتفگ . نخس  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  دندمآ و  مه  درگ  مدرم  سپ  تباث .  نب  نا  کلام و حـسـ نب  بعک  يدعاس ,  دیساوبا 
هچ وت  اب  مناد  ـنـد نـمـی  گو ـ ـس دنوادخ  هب  دـنا . هتفگ  نخـس  نم  اب  وت  هرابردو  دننمرـس  تشپ  مدرم  دومرف : وا  هب  تفر و  نام  دز عـثـ زین نـ

هچنآ زا  خـلا .  یهاگآ ...  نآ  زا  دوخ  هک  موش  نومنهر  يزیچ  هب  ار  وت  مناوت  یم  هن  یهاـگآان و  نآ  زا  وت  هک  مناد  یم  يزیچ  هن  میوگب : 
رد رگیدکی  هب  مه  ساسا  و بـر هـمـیـن  وا , دض  رب  داهجراتـساوخ  دندوب و  مدرم  زا  نامثع  نافلاخم  هک  دوش  یم  نشور  زین  نیا  تشذـگ 
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رگا یتح  دنشاب . هدمآ  هفوک  هرصب و  رصم و  زا  دنا ـ  یعدم  یخرب  هک  نانوچ  هک ـ  دنشاب  كدنا  يرامش  هک  نآ  هن  دنتشون . همان  هراب  نیا 
يارب مدرم  نیا  دـنناد  یم  هک  نآ  اـب  هباحـص  همه  هک  تسا  ینتفریذـپ  یندرک و  رواـب  اـیآ  زا  بـ ـت ,  ـسا هدو  زین بـ نـینچ  هـک  مـینک  ضرف 

؟ دزیخنرب عافد  هب  ای  دنکن  ییهن  اهنآ  زا  مادک  چیه  دننیزگ و  توکـس  تسا  رطخرد  هفیلخ  ناج  کنیا  دـنا و  هدـمآ  هفیلخ  ـی بـا  یورا ـ یور
رد و  (ص )  ادـخ لوسر  راـنک  رد  هک  تسین  ینایباحـص  ندرمـش  راوخ  ياـنعم  هب  دـشابن , شیارب  یلیلد  رگا  توکـس ,  نیا  نتفریذـپ  ـا  یآ

يرادـیاپ و همه  نآ  ناشخرد و  عضاوم  همه  نآ  اب  هباحـص  هنوگچ  دـندمآرد ؟ نومزآ  زا  شوخ  نارفاک  دـض  رب  ترـضح  نآ  ياـهگنج 
يا هلءاسم  هفیلخ  يرای  نتشاذگاو  يارو  رد  هک  تفریذپ  ـد  یا بـ دنسرت ؟ یم  كدنا  يرامش  نینچ  زا  مالـسا ,  خیرات  ياهگنجرد  يروالد 

رب نیاو  دوـب  هدرک  اـهر  ار  نیـشیپ  هفیلخ  ود  هویـش  و  (ص )  ربماـیپ تنـس  ادـخ , باـت  هفیلخ عـمـل بـه کـ هک  نیا  نآ  تسا و  هـتفهن  رگید 
. دمآ یم  نارگ  هباحص 

تفالخ ریخا  هلاس  شش  رد  تسایس  رییغت  هیجوت  نامثع و 

هژیوب هفیلخ  هک  ـن  یا نآ  ـم و  ید ـیـ سر ام  هک  دیسردهاوخ  يا  هجیتن  نامه  هب  درگنب  نامثع  هفیلخ  تسایس  هریـس و  رد  هنافرطی  هـر کـس بـ
یم مود  لوا و  هفیلخ  هب  هک  یهاگیاج  تلزنم و  نآ  دـنر و  ـمـ ـش مک مـی  ار  وا  مدرم  دـید  یم  مک  مک  دوخ  تفالخ  ریخا  هلاـس  شـش  رد 
دنک یط  ار  یهار  دیاب  اموزل  نیـشیپ و  هفیلخ  ود  هویـش  وریپ  تسا  يدرف  هک  دنرگن  یم  وا  هب  ها  ـ گد ـ ید نیا  زا  اهنتو  دنهد  یمن  وا  هبدنداد 
دوب هتـساوخ  ناثدحم  زا  شیو  تفالخ خـ زاغآ  رد  زین  دوخ  هفیلخ  دندرک . یم  نانآ  هک  دنکب  يراک  دندوب و  هتفرگ  رد پـیـش  نا  ـ نآ کـه 

وا زا  يروش  هلءاسم  رد  فوع  نبا  هک  دوب  ینامیپ  ياهدنب  هلمج  زا  نیا  هچ ,  دـنروایب , ثیدـح  دـندرک  یم  نیـشیپ  هفیلخود  هچنآ  زا  اهنت 
هب دراد  قح  رمع  هک  تسا  هنوگچ  : دیـسرپ یم  دوخ  زا  جـیردتب  هفیلخ  تفـالخ ,  زا  لاـس  شـش  تشذـگ  زا  سپ  ـنـک  یا ـا  ما دوـب . هتفرگ 

نینچ نم  اما  درک ـ  نانز  هعتم  حیوارت و  زامن  رد  هک  ناس  نآ  دنک ـ  یهن  يزیچزا  ای  دـنک  عیرـشت  دـنیب  یم  راک  رد  هک  یتحلـصم  هطـساو 
نآ زا  نم  هک  دنتشاد  يزیچ  هچ  اهنآ  دنریذپ ؟ یمن  ارم  هریس  اما  دنریذپ  یم  ار  رمع  هریـس  داهتجا و  مدرم  هک  تسا  هنوگچ  مرادن ؟  یقح 
؟  منکفارد هزات  ياهداینب  زا  یخربدوخ  مرادن  قح  مشاب و  نیشیپ  هفیلخ  ود  داهتجا  هویـش و  تسایـس و  وریپ  دیاب  ار  چـ متـسین ؟  رادروخرب 
ای دـندوب ؟ رترب  رتشیپ و  نم  زا  (ص )  ادـخ لوسردزن  وربآ  هاگیاج و  رد  اهراک و  هب  يرایـشه  یهاـگآ و  یناملـسم و  هنیرید  رد  اـهنآ  ـا  یآ

ـر گا دوب ؟ رتناشخرد  نم  عضاوم  زا  دنتشاد  نید  هرابرد  هک  یعـضاوم  دوب و  رتنوزفا  مداد  نم  هچنآ  زا  دندرک  جرخ  نید  هار  رد  هک  یتورث 
دراد و تبـسن  ربمایپ  اب  هطـساو  ود  هب  هک  تسا  نامثع  نیا  دنا  هداد  وا  هب  يرتخد  هدرک ,  داجیا  (ص )  ربمایپ اب  يدنواشیوخ  دـنویپ  ود  نآ 

دـشاب نیـشیپ  ناـگفیلخ  هویـش  وریپ  طـقف  دـیاب  وا  هک  تسا  هنوـگچ  همه  نیا  زا  دـعب  تسا .  نیروـنلاوذ  کـنیا  هدناتـس و  وا  زا  رتـخد  ود 
روای و رمعزا  شیب  هیما ,  ینب  هب  یکیدزن  لیلد  هب  هک  دوب  هدیزرو  دیکءات  هتکن  نیا  رب  دو  نا خـ عـثـمـ دشاب ؟ هتـشادن  لقتـسم  یتیـصخشو 
ار يزیچ  امش  دن , ـ گو ـد سـ نواد هب خـ دوب : هتفگ  دندوب  هدمآ  ضارتعا  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  وا  تسا .  رتدنم  ـ ناو وا تـ زا  دراد و  راد  ـ فر طـ
دـیبوک و ورف  شیوخ  نابز  دـگل و  تسد و  هب  ار  امـش  وا  اـما  ـد . یدو هتفریذـپ بـ ار  نآ  دـننامه  باـطخ  نبا  زا  هک  دـیا  هتفرگ  هدرخ  نم  رب 
مدرک و ینتورف  مداد ,  ناشن  شمرن  امـشربارب  رد  نم  اما  دیتفریذپ . دیتشادن  ای  دیتشاد  تسود  ـچـه  نآ دـیداهن و  ندرگ  وا  ربارب  رد  زینامش 

نارای مرتدنمناو ,  وا تـ زا  دینادب کـه مـن  دنگوس , دنوادخ  هب  دیتفای . تراسج  تءارج و  نم  رب  امش  مدوشگن و  ناترازآ  هب  نابز  ـت و  سد
درواـمه امـش  زا  کـی  ره  يارب  دـنیآدرگ . همه  ـیـد  یآ ار  ما فـ يرا  هب یـ میوگب  رگا  تسا و  رتیوق  ما  هناوتـشپ  مراد و  رتنوزفا  ینارادـفرطو 

ارم تسا .  هدیسر  ارف  امش  هب  نداد  ناشن  نادند  گنج و  نامز  کنیا  ما و  هدروآدرگ  ـد  یراد ـچـه  نآ زا  رتنوزفا  يرامش  ما و  هتخاس  هدامآ 
 , يرآ (( 154  )) ما هدرواین  نابز  رب  چیه  هک  دیا  هدـناشک  ینخـس  ما و بـه  ـتـه  ـس ـ ناد ار نـکـو نـمـی  نآ  ـز  گر ـتـه کـه هـ ـشاداو ـی  یو هب خـ

هفیلخ ود  هویـش  دـنا و  هدر  نا بـ ـ مر يراـک فـ ره  ردرمع  زا  مدرم  دـید  یم  هک  ارچ  تشاد ,  دوـجو  هـفیلخ  نـهذ  رد  ییاهـش  ـ ـسر چـنـیـن پـ
دننکداقتنا و وا  يوس  زا  نارازگراک  نتشامگ  هب  دنریذپن , ار  وا  ياهرا  دیاب کـ ارچ  کنیا  دنا . هتفریذپو  هدیدنسپ  هداهن و  ندرگ  ار  نیشیپ 
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ـت سا هداد  شرتسگ  ار  یبنلادجـسم  و  (( 155  )) مارحلادجـسموا هک  نآ  اب  دننک , دادـملق  هتخاسون  تعد و  دـهد بـ یم  ماجنا  وا  ار  هچ  ره 
دازام ياهدمآرد  زا  (( , 158  )) تسا هدوزفا  لاـملا  تیب  زا  مدر  ـتـی مـ فا ـ یرد بـه  (( , 157  )) ـتـه خا ـ سر ـ یذ ـپـ نا ـجـا مـهـمـ نآ رد  (( , 156 ))

زا ناشنابحاص  هک  نآ  یب  دنرب , هرهب  شیوخ  یگدنز  رد  شیاش  يار گـ نآ بـ زا  ات  تسا  هداد  رانید  هس  هفوک  رد  يا  هدرب  ره  هب  هام  رهرد 
یم دـنم  هرهب  نآ  زا  مدرم  هک  هداد  ماـجنا  تسد  نیا  زا  یناوارف  ياـهراک  هـفیلخ  ماجنارـس  و  (( , 159  )) دنهاکب رادقم  نیدـب  نانآ  هریج 

ياهب دوب و  هد  بار شـ مارحلادجسم خـ هعـسوترد  ناشیاه  هناخ  هک  یناسک  هب  يو  هک  تسا  هدمآ  بتک  رگید  يربط و  ـخ  یرا رد تـ دنوش .
؟  تسا هدادن  تراسج  تءارج و  نم  ربار  رد بـ ار  ـمـا  ـش ما  يرابدرب  ملح و  زجزیچ  چـیه  هک  دـیناد  یم  ایآ  تفگ :  دـنتفریذپ  یمن  ار  نآ 

دنتـشاد و دـیدرت  طقف  هن  ناـمثع ,  ياهمادـقا  نیا  ربارب  رد  مدرم ,  (( ! 160  )) دیدیـشکن دایرف  وا  رـس  رب  چـیه  اما  درکار , راک  نیمه  رمع 
دـصق نوچ  هک  تسا  هدـمآ  دـندرک . یم  مهتم  زین  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ـنـت  ـس نداد  ار بـه تـغـیـیـر  وا  هکلب  دـنتفریذپ , یمنار  وا  ياهراک 

 , ناس نیدب  (( 161  )) دهد یم  رییغت  ار  وا  تنس  هعسوتار و  (ص )  ادخ لوسر  دجسم  دنتف : مدر گـ ـت مـ ـشاد ار  ـنـبـی  لاد ـجـ ـس هعـسوت مـ
رمع تسایـس  ربارب  رد  زورید  نی  هک تـا هـمـ دینـش  یم  ار  یمدرم  ياهـضارتعا  يوس  کـی  زا  هچ ,  تشاد ,  یینارحب  یناور  تلاـح  هفیلخ 

نامثع عیرشت  تسایس و  زا  دراوم  یخرب  رد  هک  نیا  مغر  هب  ار  نآ  هتفریذپ و  ار  رمع  تسایس  هویش و  نیا ,  زارتارف  یتح  دنتشاد و  توکس 
هفیلخ ود  هویـش  زا  تسناوت  یمن  مه  يوـس  نآ  زا  دنتـسناد . یم  هدـنیآ  ياـهتکرح  بوچراـهچ  هیا و  ,پـ دو رتراوـشد بـ رتزیمآ و  تراـسج 

نی ود خـلـیـفـه پـیـشـ ـت  سا هویش و سـیـ هب  دندوب  هدناتـس  نامیپ  وا  زا  ناناملـسم  فوع و  نبا  يروش  زوررد  هک  ارچ  دهن , رتارف  اپ  نیـشیپ 
رب ضارتعا  تشپ  ضارتعا  هک  ارچ  دنک , لمع  دهعت  نیا  هب  تسناوت  یمن  یحور  رظن  زا  زورما  وا  اما  دور . شیپ  هار  نامه  رد  دهد و  همادا 

ـد و هد رییغت  ار  نیـشیپ  تسایـس  دیـشوک  شیوخ  تفالخ  زا  هدنامیقاب  لاس  شـش  رد  هفیلخ  يور ,  زا هـمـیـن  دش . یم  دراو  وا  ياهراک 
ارآ و حرط  هب  يریگتخ  ـ ـس ـت و  نو ـ ـش تسایـس خـ هب  ندروآ  يور  راـنک  رد  جـیردتب  وا  دریگ . شیپ  رد  نـی  هزا و مـعـ يا تـ هو  ـیـ ـش دو  خـ

هیرظن نیا  حرط  تشاد  هدیقع  وا  دوب . فلاخم  (ص )  اد ـبـر خـ ما ـنـت پـیـ ـس اب  زین  نیـشیپ و  هفیلخ  ود  هویـش  اب  هک  تخادرپ  ییاههاگدـید 
تموـکح و دراـمگ و  یم  یتـموکح  ياـهراک  هب  ار  شناـکیدزن  هک  نیا  هفیلخ و  يریبدـتدب  رکذ  هب  نتخادرپ  زا  ار  مدرم  هتخاـسون  ياـه 

تـسد هفیلخ  ماجنارـس ,  درک و  دهاوخ  نادرگیور  هفیلخ  ياهداهتجا  دـقن  زا  تشاددـهاوخ ,  زاب  دـهد  یم  صاصتخا  نانآ  ار بـه  تور  ثـ
سدـقت و بناج  هزات  ـت  ـسا ـیـ ـس ـن  یا رد  وا  ار کـه  چـ ـت ,  فا دـهاوخ یـ تسد  مدرم  هماع  ناشیدـنا و  هداس  دزن  یتیلوبقم  هاگیاپ و  هب  مک 

زامن هنومن ,  يارب  دوب , ینید  فیلکت  رب  ندوزفا  شا  یمومع  یگژیو  هک  تخاس  رب  ییاه  هیرظن  اـهنییآ و  هیاـپ  نیمه  رب  تفرگ و  ار  دـهز 
دنتسه و فیلکت  لومعمد  رب حـ یتدایز  هدنرادربرد  حسم  ياضعا  نتسشاب  وضو  و  هعمج ,  زور  رد  مو  ناذا سـ ـنـی ,  مرد ـعـتـی  کر راهچ 
, دوزفا دهاوخ  راک  سدقت  تدا بـر  ـ یز ـن  یا ـد  نراد ارچ کـه مـی پـنـ دننک , یم  لابقتسا  تدایز  نیا  زا  مدرم  مومع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

ناملـسم یـک  تسا .  هتفریذپالقع  دزن  شرهاظ  هک  دـشاب  راک  رد  مه  ییاهناسحتـسا  هزات  ياهرییغت  نیا  ینابیتشپ  يارب  هک  یماگنه  هژیوب 
زا درگن . یمن  تنس  باتک و  رد  نآ  تیعورـشم  یلوصا و  ياه  هبنج  هب  درگن  یم  هلءاسم  یناسحتـسا  ياه  هبنج  هب  هک  هزادنا  نآ  یلومعم 

: دنا هتفگ  زین  يور  نیمه  زا  حسم .  اب  ات  دبای  یم  ققحت  رتشیب  نتـسش  اب  یگزیکاپ  نیا  تسا  یگزیکاپ  وضو  رگا  یناملـسم  نینچ  هاگدید 
ینمرد ار  زامن  نیـشیپ  ناگفیلخ  و  (ص )  ادخ لوسر  دناد  یم  هک  نآ  مغر  هب  نامثع  هک  نیا  نآ .  رب  هفاضا  يزیچ  تسا و  حسم  نتـسش , 

رد دـنک و  یم  رازگرب  یتـعکر  راـهچ  ارزاـمن  تسا ,  هدرک  نـینچ  شتفـالخ  نیزاـغآ  هرود  رد  مـه  دوـخ  وا  دـنا و  هد  ـ ناو یتـعکر خـ ود 
دهاوـخ یم  يو  نآ کـه  ـت بـه  ــسا يا  هراــشا  نـیا ـ  162 ـ , ))  )) ما هدـش  نآ  رب  دوـخ  هک  تـسا  ییءار  نـیا  دـیوگ : یم  زین  شهیجوـت 

یم تسد  صن  ربارب  رد  داهتجا  هب  يو  هک  تسا  هی  ـ جو اب هـمـیـن تـ دراذـگ . هیاپ  یمالـسا  تهاقف  رد  دوخ  ياهیگژیو  اـب  هزاـت  يدرکیور 
زا ییاـه  هنومن  اـه  ـنـ یا دـنا . هداد  ماـجنا  ار  نآ  فـالخ  نیتـسخن  ناـگفیلخ  و  (ص )  ادـخ لوسر  دـناد  یم  هک  دـنک  یم  ییاـهراک  دـنز و 

دهاوخ هک  هداد  ماجنا  داقتعا  نیا  اب  ار  اهنآ  وا  ـت و  شاد تفلاخم  نیخیش  هریـس  و  (ص )  ادخ ربمایپ  تنـس  اب  هک  دوب  نامثع  ياه  هتخاسون 
هزیگنا نیرتمهم  دـیماجنا و  يو  لتق  هب  سکعرب  اه  هتخاـسون  نیم  ـا هـ ما دـهد . شتاـجن  مدرم  ضارتعا  زا  دوجوم و  تیعـضو  زا  تسناوت 
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ار بـکـشـیـد وا  تفگ :  یم  مدرم  هب  هفیلخ  رسمه  هلئان  ناگدننک  ضارتعا  يوس  زا  هفیلخ  ـه  نا هر خـ ـ صا ماگنه مـحـ هب  هک  نیا  دش . وا  لتق 
تعکر کی  هب  ار  بش  رـساترس  وا  تفگ :  هک  نیا  ای  (( , 163  )) دروآ یمدرگ  ار  نآرق  تشاد و  یم  هدنز  ار  بش  همه  وا  دـیراذگاو , ای 

هفیلخ تیحالص  رد  کیکشت  نآ  تشاد و  ینید  يا  هبنج  نایـشروش  راک  هک  نیا  رب  تسا  يدیکءات  دوخ  دراد , یم  هدنز  نآرق  توالت  اب 
نیا رب  وا  درادرب . ناـیم  زا  ار  ضرتـعم  ناناملـسم  دـیدرت  نیا  هک  تفگ  لـیلد  نادـب  ار  نخـس  نیا  زین  هلئاـن  دوب . ناملـسم  تما  هرادا  يارب 

. دراد یم  هدنز  نآرق  توالت  اب  تعکر  کی  هب  ار  بش  همه  هفیلخ  هک  تشاد  دیکءات 

دوخ يوضو  رب  نامثع  دیکءات 

وضو هرابرد  ناوارف  ییا  ـتـهـ یاور میهد .  رارق  یـسررب  دروم  دیدج  يوضو  رد  ار  نامثع  هتـسجرب  شقن  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تبون  کنیا 
هنومن هب  وضو . هزات  هویش  يزاسراوتسا  هب  تسا  يا  هراشا  اهنآ  همه  رد  هدرک و  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  ار  اهنآ  يو  هک  هدیسر  نامثع  زا 

قاشنتسا هضمضم و  تفرگ ,  وضو  نامثع  هک  تسا  هدیـسر  نامثع ـ  هتـسباو  نابءا ـ  نب  نارم  زا حـ 1 ـ  میرگن :  یم  ثیداحا  نیا  زا  ییاـه 
وضو نین  هـر کـس چـ سپس گـفـت :  دیشک , حسمراب  هس  ار  دوخ  ياپ  رـس و  تسـش و  راب  هس  ار  ـش  یو نا خـ ـتـ ـسد ترو و  ـ ـص در و  کـ

دیاشخببار وا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  دـنوادخ  دـیوگ , یمن  نخـس  دوخ  اب  زاـمن  رد  هک  یلاـحرد  درازگب , زاـمن  تعکر  ود  سپـس  دریگ و 
یم ار  هفیلخ  نخ  ـ ـس نیا  دیـشک  حـسمراب  هس  هک  نیا  ندرک  دای  قوف و  ثیدـح  ندروآ  زا  سپ  دوخ  حـیح  ـ ـص رد  يرا  بـخـ 2 ـ  (( 164 ))

ود هاگنآ  دریگب و  وضو  نم  دننام  هـر کـس  نینچمه گـفـت :  تفرگ .  یموضو  نینچ  زین  (ص )  ادخ ربمایپ  هک  مدـید  تفگ :  هک  دروآ 
یق و بـیـهـ دوواد , ـو  با 3 ـ  (( 165  )) دیاشخبب ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  همه  دنوادخ  دیوگن , نخس  دوخ  اب  زامن  نیا  ردو  درازگب  زامن  تعکر 

شناتـسد يور  بآ  راب  هس  وا  تفر :  ـو گـ ـضو ار کـه  نا  نب عـفـ نامثع  مدید  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  لقن  نارمح  زا  دوخ  ننـس  رد  یئاسن 
جنرآ ات  راب  هس  ار  شتسار  تسد  هاگنآ  تسش .  راب  هس  ار  دوخ  يور  سپس  درک . قاشنتسا  هضمـضم و  سپـس  تسـش .  ار  اهنآ  تخیر و 

ياپ زین  ها  ـگـ نآ تسش و  راب  هس  ار  شتسار  ياپ  سپس  دیشک . حسم  ار  دوخ  رس  نآ  زا  سپ  بیترت .  نیمه  هب  شپچ  تسد  سپس  تسش . 
: دوزفا هاگنآ  تخا .  ـو سـ ضو يو مـن  ـ ـضو ـن  یا (( 166  )) دننامه (ص )  ادخ ربمایپ  هک  مدـید  تفگ :  سپـس  بیترت .  نیمه  هب  ار  شپچ 

دنوادخ دـیوگ , یمن  نخـس  دوخ  اب  زامن  رد  هک  یلاح  رد  درازگ , زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  دریگب و  ییوضو  (( 167  )) نینچ سک  ره 
يوضو نیا  دننامه  ییوضو  (ص )  ادخ لوسر  مدید  تفگ :  هک  تسا  رگید  یتیاور  رد  4 ـ  (( 168  )) دیاشخبب ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  همه 

ـخـن ـس دو  اـب خـ زاـمن  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  درازگ , زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ  دریگب و  وـضو  نینچ  سک  ره  تفگ :  سپ  ـ ـس تفرگ ,  نم 
هک تسا  هدمآ  یقهیب  نن  ـ ـس رد  5 ـ  (( 169  )) دیاشخبب اروا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  دـنوادخ  ـد  ـش ـ ید ـ نا يز نـمـی  ـد و بـه چـیـ یو نـمـی گـ
دنس هب  ینط  رادو قـ ـلـم  ـس مـ 6 ـ  (( 170  )) متفرگ وضو  نم  دـیدید  امـش  نونکا  هک  تفرگ  وضو  ناـنچ  (ص )  ادـخ لوسر  مدـید  تفگ : 
هـس ار  دوخ  ناتـسد  وا  تفرگ .  وضو  تساوخ و  وضو  بآ  نامث  يزور عـ تفگ :  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارمح  زا  دیزی , نب  ءاطع  زا  دوخ 
نیا یقهیب  ملـسم و  تیاور  رد  اما  تسا  ینطق  راد  تراـبع  قوف  نتم  تسـش .  هنوگ  نیمه  زین  ار  شیوخ  پچ  تسد  سپـسو  تسـش  راـب 

سپـس تسـش و  اپ  تشپ  یگدمآرب  ات  راب  هس  ار  دوخ  تسار  ياپ  هاگنآ  هدیـشک ,  حسم  ار  شیوخ  رـس  سپـس  هک  دراددوجو  زین  ترابع 
 . تفرگ نم  يوضو  نیا  دننامب  ییوضو  (ص )  ادـخ لوس  مدـید  تفگ :  سپ  ـ ـس (( 171  )) بیترت نیمه  هب  راـب  هس  زین  ار  دوخ  پچ  ياـپ 
رد هک  یلاح  رد  درازگ , زاـمن  تعکرود  دزیخرب و  سپـس  دریگب و  وضو  میوضو  نیا  دـننامه  سک  ره  دومر : فـ (ص )  ادـخ لوسر  سپس 

تیاور هب  هک  میدروآ  نـیا  زا  پـیـش  7 ـ (( 172  )) دـیاشخبب ار  وا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  دـنوادخ  تسین ,  رگید  زیچ  هشیدـنا  رد  زامن  نیا 
 ( (ص ادخ ربمایپ  هک  مدید  نم  هتبلا  تفگ :  نآ  زا  سپ  تشاد و  ین  دوب سـخـ فلاخم  وا  يوضو  اب  هک  مدرم  يوضو  هرابرد  نامثع  ملسم 

زامن و دیاشخبب و  ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  همه  دنوادخ  دریگب  وضو  نینچ  سک  ره  دومرف : سپ  ـ ـس ـت .  خا ـ ـس وضو  نم  يوضو  نیادننامه 
دییءاـت رد  اـهنآ  زا  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  دـنچ  یتاـکن  هتـشذ  يا گـ ـتـهـ یاور رد  (( 173  )) دشاب هلفان  دجـسم  يوس  هب  شنتـشادرب  ماگ 
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يا هویـش  بتکم و  شیوخ  یهقف  یلک  حرط  بوچراهچ  رد  تشاد  دصق  هفیلخ  هک  نیا  نآ  و  تسج ,  هرهب  میدرک  حرطم  ام  هک  یتشادرب 
ناس هب  ییوضو  (ص )  ادخ لوسر  مدید  دیوگ : یم  نامثع  هک  نیا  کی :  زادنترابع : تاکن  نآ  زا  یخرب  دـنک , يراذـگ  هیاپ  وضو  رد  ون 

هک نیا  رب  تسا  یهاوگدوخ  هدش  رارکت  ثیدح  دـنچ  رد  یترابع  نینچ  هک  نیا  تفرگ و  نم ـ  يو  ـ ـضو نیا  دـننامه  ایآ  نم  يوضو  نیا 
لوسر هک  مدید  ـد گـفـت :  ند ـ ید ار  وا  يوضو  مدرم  نوچ  درک و  یفرعموضو  رایعم  نازیم و  ار  دوخ  لمع  تخاسرب و  ون  ییوضو  هفیلخ 

. دریگ یم  وضو  (ص )  ادخ لوسر  مدید  هک  متفرگ  وضو  هنوگ  نامه  تفگن :  هتبلا  و  تخاس ,  وضو  نم  يوضو  نیا  دـننامه  (ص )  ادـخ
یم نابز  رب  ریخا  نخـس  نیا  لیبق  زا  ینخـس  هفیلخ  دوبن  هزات  عیرـشت  هب  ـهـی  جو دو و تـ را بـ رد کـ يدا  هلءاسم عـ کـی  رگا  هک  یلاـح  رد 

زا دوب و  دو  يو خـ ـ ضو هو  رب شـیـ دیکءات  یپرد  هفیلخ  هک  نیا  هب  تسا  یناهنپ  هراشا  هدنرادربرد  هفیلخ  نانخس  رد  یتراب  نا عـ چـنـ دروآ .
هک درک  لقن  (ص )  ربمایپ نابز  زا  هفیلخ  هک  ـن  یا ود : دنادرگ . یم  زاب  دوخ  لمع  هویش  هب  ار  (ص )  ادخ لوسر  لمع  هویش  زین  يور  نیمه 
 ( (ص ربمایپ هک  تسانعم  نادب  دوخ  دوب , دهاوخ  نانچ  نینچ و  دریگب  نم  يو  ـ ـضو ـن  یا دننامه  ای  ناس  هب  ییوضو  هک  ره  تسا :  هدومرف 

ـیـد کءا ـن تـ یا رب  وا  ارچ  و  تسا ,  هتخاس  وضو  هویـشود  هب  (ص )  ربمایپ اعقاو  ایآ  دیـسرپ : دـیاب  کنیا  تسا .  هت  ـ ـشاد ـو  ـضو رد  هویـش  ود 
هّللادبع میناد  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوش ؟ یم  ناسنا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  شزرمآ  بجوم  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  هویـش  هک  دراد 

هب شاداپ  ود  دـنوادخ  دزاس  وضو  راب  ود  هک  ره  دومرف : نتـسش  را  ود بـ اب  يوضو  هرابرد  هک  تسا  هدرک  تیاور  (ص )  ربماـیپ زا  رمع  نب 
يانعم تسا .  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  يوضوو  نم  يوضو  نیا  دومرف : هاگنآ  درک و  فصو  ار  نتـسش  راـب  هس  اـب  يوضو  سپـس  و  دـهدوا ,

صاصتخا وا  زا  شیپ  نار  ـبـ ما مالـسا و پـیـ ربمایپ  هب  اهنت  هکلب  تسین .  ناگمه  هفیظو  نتـسش  راب  هس  اـب  يوضو  هک  تسا  نآ  ـت  یاور ـن  یا
راب هس  اب  يوضو  هب  یهلا  شزرمآ  نتشاد  یگتـسب  هک  تسا  ادیپ  يور ,  نیمه  زا  دشاب . ناربمایپ  يربمایپ و  ياهیگژیو  زا  مه  دیاشو  دراد 
يار یـشالت بـ الامتحادشابن  يزیچ  هشیدنا  رد  دـیوگن و  نخـس  دوخ  اب  تعکر  ود  نآ  رد  تفگ :  هک  نیا  هس :  دراد . لمءات  ياج  نتـسش 
چیه یب  نخـس و  چـیه  یب  هک  دراداو  نادـب  ار  نمؤـم  ناملـسمرذگهر  نیا  زا  دـهاوخ  یم  يو  تسا و  هفیلخ  نتـشاد  هت  ـ ـسار كا و پـیـ پـ

شزرمآ بجوم  يدـبعت  نینچ  هک  دـنادب  دریذـپب و  ار  نآ  هفیلخ ,  يداهنـشیپ  يوـضو  هویـش  تیعورـشمرد  يدـیدرت  چـیه  یب  هشیدـنا و 
تیاور درک . دـیکءات  دوب  وادوخ  هویـش  هک  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  رب  تشاد  ناوت  رد  هچ  ره  اب  هنوگ  نیا  ناـم ,  عـثـ دوش ! یم  ناـهانگ 

هدرک تیاور  (ص )  ربمایپ زا  شدج  زا  شردپ  زا  بیعش  نب  ورم  عـ دنک : یم  میسرت  ار  شالت  نیا  زا  يا  هنومن  صاع  نب  ورمع  نب  هّللادبع 
متـس و ای  تسا ـ  هدرک  متـس  يدب و  دهاکب  نیا  زا  ای  دـیازفیب  نیا  رب  سک  ره  دومرف : نت  ـ ـس ـ ـش را  هس بـ اب  ییوضو  ماجنا  زا  سپ  هک  تسا 

رگید ناس  هب  اه  ـتـ یاور ـن  یا رد  (( 175  )) تسا هدرک  متس  ای  زواجت  ای  يدب  تسا ... :  هدمآ  هجام  نبا  ننـس  رد  (( 174  )) تسا هدرک  يدب 
زین شسرپ  نیا  ياج  نون  ـ کا وا . هژیو  يوضو  رب  دیکءات  رد  هفیلخ  ناروای  نایوارو و  ناثدحم  شقن  هب  تسا  يا  هراشا  هتفگـشیپ  ياهتیاور 

هچ دشاب  زواجت  متس و  دادعت  نیا  زا  نتساک  هک  نیا  تسا  زواجت  ای  متس  وضورد  موس  نتـسش  رب  ندوزفا  هک  میریذپب  رگا  یتح  هک  تسه 
هکاـف نبا  عفار و  یبا  هدـیرب ,  رباـج , رمع , ساـبع ,  نبا  نوچ  یناـیوار  هدیـسرن و  (ص )  ربماـیپ زا  رتاوـت  هب  ـا  یآ تشاد ؟  دـهاوخ  ییاـنعم 

نارگید سابع و  نبا  دیز , نب  هّللادـبع  رباج , هریره ,  وبا  ایآ  تفرگ ؟  وضو  اضعا  نتـسش  راب  کی  اب  ترـضح  نآ  هک  دـنا  هدرکن  تیاور 
 ( (ص ادخ لوسر  زا  لقن  هب  رمع  نبا  ـت  یاور ـن  یا يا  مـعـنـ تفرگ ؟  وضو  اضعا  نتسش  راب  ود  اب  (ص )  ادخ لوسر  هک  دنا  هدرکن  تیاور 
اب يوضو  هرابردای  دوش و  یمن  هتفریذپ  نادب  زج  شزامن  هک  تسا  یسک  يوضو  نیا  دو : ـ مر نتسش فـ راب  کی  اب  وضو  هرابرد  هک  تسیچ 

ربانب هک  تسیچ  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  يانع  یـا مـ دوش ؟ یم  هداد  نادـنچ  ود  شاداپ  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  دومرف : نتـسش  رابود 
تسیچ نیا  يانعم  سپ  تسا  حیحـص  اهتیاور  نیا  رگا  دنک ؟ هدنـسب  ار  وا  دزاس  وضو  زین  نیا  زا  رتمک  هب  سک  ره  و  دومرف : رگید  یتیاور 

راب کی  اب  يوضو  هرابرد  مینیب  ـی مـی  یو ـ ـس زا  تسا ؟  هدیزرو  متـس  ای  هدرک  دب  دهاکب  نیا  زا  هکره  تسا :  هدمآ  نامثع  تیاور  رد  هک 
یم هداد  شاداپ  نادنچ  ود  دـیامرف : یم  نتـسش  راب  ود  اب  يوضو  هرابرد  ـی  یو ـ ـس زا  دوشن و  هتفریذـپ  نادـب  زج  زامن  دـیامرف : یم  نتـسش 
دنک یم  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  صاع ,  نب  رمع و  نب  هّللادبع  زا  شدج ,  زا  شردپ ,  زا  بیعـش  نب  ورمع  مینیب  مه مـی  ییوس  زا  و  دوش ,
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تسا نیا  ـا جـز  یآ درک ؟ رارقرب  يراگزاس  اهتیاور  نیا  نایم  ناوت  یم  هنوگچ  تسا .  هدیزرو  متـس  ای  هدرک  دب  دهاکب  نیا  زا  سک  ره  هک 
راب هس  اب  تسا ـ  مصاع  نب  دیز  نب  هّللاد  ـت عـبـ یاور رد  هک  نانوچآ  هاگ  تخاس و  وضو  اضعا  نتسش  راب  ود  اب  هاگ  (ص )  ادخ ربمایپ  هک 

ـه نو پـس چـگـ تسا ؟  لاکشا  یب  هویـش  ود  نیدب  وضو  هک  دنا  هدرک  تیاور  ناملاع  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  و  تخاسوضو ؟  اضعا  نتـسش 
رب هانپ  ادخ ـ  لوسر  تفگ  دیاب  ایآ  تسا ؟  هدیزرو  متـسدهاکب  هک  ره  دیوگ : یم  هک  داد  يراگزاس  یثیدح  اب  ار  ثیداحا  نیا  ناوت  مـی 

نآات تسا  هدش  هتخاسرب  نامثع  نارای  يوس  زا  ثیداحا  نیا  هک  میهد  لا مـی  ـتـمـ حا يرآ ,  تسا ؟  هدرک  زواجت  هدیزرو و  متـس  ادـخ ـ 
مک و یب  يدیدرت ,  ماهبا و  چیه  یب  یـشسرپ و  چیه  یب  ار  وضو  نیا  هک  دنراداو  نادب  ار  ناناملـسم  دنزاس و  راوتـسا  دن و  تیوقت کـنـ ار 
هک یثیداحارد  اهنت  ارچ  دسرپ : یم  دوخ  زا  نامگیب  دنک  هعلاطم  وضو  ثیداحا  رد  سک  هـر  دـنریذپب . نتـساک  ندوزفا و  نودـب  تساک و 

هرابرد نایباحـص  رگید  هک  ییاهتیاور  رد  هدـمآ و  لیذ  رد  یتارابع  ای  ترابع  هدرک  ـف  ـصو ار  اد  لو خـ ـ ـسر يو  ـ ـضو ـهـا  نآ رد  ناـمثع 
هدـش فصو  اپ  رـس و  حـسم  اب  وضو  اهنآ  رد  هک  نامثع  دوخ  زا  ییاـهتیاور  رد  ارچ  اـی  تسین ؟  يزیچ  نینچ  دـنراد  (ص )  ربماـیپ يوضو 

دهاوخ تلالد  هتکن  نیا  رب  دریگ  رارق  مه  رانک  رد  میدـش  روآدای  هک  ینیارق  دـهاوش و  هم  ـر هـ گا درادـن ؟ دوجو  لـیذ  رد  یتراـبع  نینچ 
هک هچنآ  هب  هجوت  اـب  هجیتن  دـنهن . ناـینب  وضو  ردون  یبتکم  هکلب  هتخاـس و  ون  يا  هویـش  هک  دـندوب  نآ  یپ  رد  شنارواـی  هفیلخ و  هک  درک 
یم نآ  هتـس  ـ یا ـ ـش ار  دو  وا خـ 1 ـ  تسا :  هدوب  رارق  نیا  زا  وضو  هزات  هویـش  نتخاـسرب  يارب  ناـمثع  ياـه  هزیگنا  تفگ  ناوت  یم  تشذـگ 

عیرشت یتحلصم  يارب  دراد  قح  رمع  هنوگچ  تسا :  هدی  ـ سر دوخ مـی پـ اب  وا  دنک . يراذگنوناق  عیرشت و  رمع  رکبوبا و  دننامه  هک  هتسناد 
دوخ و هزات  راـکفا  حرط  يارب  دوب  داـهتجا  يءار و  بتکم  ور  يو پـیـ ـجـا کـه  نآ زا  2 ـ  مرادـن ؟  یقح  نینچ  نم  اما  دـنک  عنم  يزیچ  زا  ای 

راـتفر رد  دوخ  ياـعدا  هب  ار  هچنآوا  دـید . یم  شیوخ  راـیتخا  رد  یفاـک  هیجوـت  ناناملـسم  يارب  هزاـت  ینیناوـق  ناوـنع  هب  اـهنآ  عیرـشتزین 
اب يوضو  هک  دهد  ـن خـبـر مـی  یا زا  وا  دوخ  تیاور  هک  نآ  اب  درمـش  تنـسار  نیمه  دروآ و  رد  ارجا  هب  لمع  رد  دوب  هدـید  (ص )  ربمایپ
نم زا  شیپ  هک  تسا  یناربمایپ  يوضو  نم و  يوضو  نیا  تسا :  هدومرف  هک  ارچ  هدوب ,  ص )   ) ربمایپ ياـهیگژیو  زااـضعا  نتـسش  راـب  هس 

کی دوشن , هتفریذپ  نادـب  زج  زامن  هک  تسا  ییوضو  نیا  دومرف : هاگنآ  فیـصوت و  ار  نتـسش  راب  کی  يوضو بـا  ییاج  رد  وا  دـنا . هدوب 
هرابرد مه  راب  کی  و  دو , ـ ـش هداد مـی  شاداپ  نادـنچ  ود  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  دومرف : نتـسش  راب  وداـب  يوضو  هرا  ـ برد را نـیـز  بـ
نادـب تحـص ـ  ضرف  هب  ریخا ـ  ـث  ید ـن حـ یا ـت .  ـسا ـن  مزا ناربمایپ پـیـش  يوضو  نم و  يوضو  نیا  دومرف : نتـسش  راب  هس  اـب  يوضو 
تسا نتسشراب  ود  اب  يوضو  هکلب  تسین ,  ناناملـسم  همه  يارب  یمومع  یعیرـشت  تسا و  ناربمایپ  هژیو  هویـش  نیا  اب  يوضو  هک  تسانعم 
یتنـس یمومع و  ار  ریخا  يوضو  نیمه  ات  تسا  دد  ـ ـصرد نا  ـنـک عـثـمـ یا ـا  ما درک . هدنـسب  نادب  ناوت  یم  دراد و  نادنچ  ود  شاداپ  هک 
لئاسم هب  تبسن  نامثع  ـت کـه  ـسا فور  مـعـ 3 ـ  درک . ادـتقا  نادـب  هفیلخ ـ  يءار  قباطم  تسیاب ـ  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک  دادـملق  يوبن 

درک یم  لسغ  راب  جنپ  يزور  تسا  هدش  هتفگ  هک  ییاج  ات  تفر ,  یم  رتارف  زی  هد نـ یهن شـ زرم  زاوا  يریگتخس  یتح  دوب و  ریگتخس  نید 
هب تسد  هدرک  تعیب  (ص )  ربمایپ اب  هک  ماگنه  نآ  زا  تسا  هتفگ  شیوخ  هرابرد  دوخ  وا  تفگ .  یمن  خسا  ـو پـ ضو ار بـی  یمالس  چیه  و 

تلاح نیا  ـت  سا ـن  شور يو ,  ـ ـس نآ  زا  4 ـ  تسا .  هدـش  تیاور  وا  هرابرد  تسد  نیا  زا  یتاـیاور  و  تسا ـ  هدزن  شیوخ  یگنادرم  تلآ 
رب هـک  دزاـس  یم  نآ  هداـمآ  دـناشک و  یم  اـج  نادـب  ار  ـبـش  حا ـ ــص دراد , شیارگ  یکاـپو  تراـهط  رد  هغلاـبم  ینوزف و  هـب  هـک  یحور 

مدقم ندیشک  حسم  رب  دنک  یم  هدروآرب  ار  يرتشیب  یکاپ  هک  يور  نآ  زا  ار  حسم  يا  ـضـ عا ـسـتـن  ـش دیازفیب و  وضو  رد  اه  نتـسشرامش 
ـ  5 دیامن . یم  راوشد  شندش  هتـسب  هک  دیاشگ  یم  صخـش  يور  رب  ار  نیدرد  يروآ  هدایز  یهاوخ و  نوزف  زا  يرد  تلاح ,  نیا  درادـب .
هب دنتساوخ  یم  هفیلخ  زا  نای  ـ شرو ـ ـش تشاد و  شیوخ  نورد  رد  ینید  يا  هزیگنا  نامثع  دض  رب  شروش  هک  میدرک  هراشا  نیدب  رت  ـ ـش پـیـ

تنایدو نامیا  رد  اساسا  نانآ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  زین  نامثع  ـر  بار رد بـ نافلاخم  عضاوم  دنک . لمع  (ص )  ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک 
زا يرای  رد  ار  دوخ  عضوم  دزاـس و  نشور  ناـنآ  يارب  ار  دوخ  تناـید  ناـمیا و  دیـشوک  یم  زین  هفیلخ  يوس ,  نآ  زا  دنتـشاد و  دـیدرت  وا 
بآ همشچ  دوخ  لام  زا  نم  دیناد  یم  ایآ  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  امش  تفگ :  مدرم  هب  راب  کی  هلمج  نآ  زا  و  دوش . روآدای  نانآ  هب  مالسا 
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هچ سپ  تفگ :  يرآ .  دنتفگ : دندرب ؟ یم  نانام  ـلـ ـس رگید مـ هک  مدرب  هرهب  نآ  زا  هزادنا  نامه  دوخ  مدیرخ و  ناناملـسم  يارب  ییاراوگ 
نم دیناد  یم  ایآ  دنگوس , دـنوادخ  هب  ار  ـمـا  ـش دوز : ـ فا ها  ـگـ نآ را کـنـم ؟  ـطـ فا ـا  یرد بآ  اب  مشونب و  نآ  زا  هک  تشادزاب  نیا  زا  ارم  زیچ 

شیپ يرگید  ناملـسم  دیراد  غارـس  ایآ  تفگ :  يرآ .  دش : هتفگ  مدوزفا ؟  ـنـبـی ]  لا  ] ـجـد ـس ار بـه مـ نآ  مد و  ـ یر ـیـن خـ مز رادقم  نالف 
یم هف  خـلـیـ دـیا ؟... هدینـش  نم  زا  ایآ  دـنگوس , ادـخ  هبار  امـش  دوزفا : هاگنآ  دـشاب ؟ هدـش  عنم  دجـسم  نیمه  رد  ندـناوخ  زامن  زا  نم  زا 

شیوخ نوماری  زا پـ ار  بال  ـقـ نا شرو و  ـ ـش شتآ  دـهد و  هجوتدوخ  تسادـق  هب  ار  نانآ  ناناملـسم  يارب  لئاسم  نیا  يروآدای  اب  دـهاوخ 
ـ  5 درادزاب . يو  نتـشک  زا  ار  ناناملـسم  تساوخ  یم  تشاد و  ار  دـصق  نیمه  زین  رتشیب  سدـقت  راهظاو  وضو  رد  هغلابم  رد  وا  دـنک . رود 
رد هک  ییاهیتسردا  ـتـن بـه نـ خادر زا پـ ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  دزاس و  لوغـشم  یهقف  يوناث و  ياـهفالتخا  هب  ار  مدرم  تساوخ  یم  هفی  خـلـ

صاقو یبا  نب  دعس  فوع ,  نب  نمحرلادبع  دننامه  هباحـصزا  ـی  نا ـ گرز زین بـ لمع  رد  دراد . زاب  تشاد  دوجو  يو  يرادا  یلام و  تسایس 
دوخ فورـصم  ار  نانآ  شالت  تقو و  زا  یناوارف  رادقم  راک  نیا  هک  دندش  لوغـشم  هفیلخ  دیدج  يارآ  دقن  هب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  و 

نا ـ گرز هد و بـ ـ مآ در  وا گـ نوماریپ  رد  هیما  ینب  هک  دوب  نیا  زین  نامثع  تسایـس  رییغت  لـماوع  اـی  اـه  هنیمز  نیرتمهم  زا  یکی  7 ـ  تخاس . 
هب دروآ و  یم  دوجو  هب  هفیلخ  دزن  هقف  دـیاقع و  ياه  هنی  ـ مز رد  گرزب  يالخدوخ  نیا  دـندوب , هدیـشک  تسد  وا  اب  يراکمه  زا  هبا  صـحـ

هفیلخ و ماـقم  هک  دوب  یلماوع  نیرتمه  ـنـهـا مـ یا دـندرک . یم  رپ  ار  ـالخ  نیا  راـبحالا  بعک  مکح و  ناورم  نوچ  یناـسکو  ناـیوما  راـچان 
تـسردان یهقف  يارآ  هک  دش  نومنهر  نادب  ار  هفیلخ  تفرگ و  نآ  زا  ار  تهبا و عـظـمـت  تسادـقو و  تخاس  یهت  نورد  زا  ار  تفالخ 

هب لمع  دهن و  رتارف  ماگ  ادخ  لوسر  هریـس  زا  هفیلخ  هک  دـش  نآ  زین  همه  نیا  دـنیآرب  دریگ . شیپ  رد  ار  يدـنمنو  ـ نا دـقاف قـ ياهتـسایس  و 
. دراذگاو ار  ادخ  باتک 

زاغآرس هب  یتشگزاب 

لمع هب  مه  نآ  تشاد و  هتفهن  شیوـخ  نوردرد  ینید  يا  هزیگنا  وا  زا  يدونـشخان  ناـمثع و  هب  ضارتـعا  هک  میتفاـیرد  تشذـگ  هچنآ  زا 
 ( (ص ربمایپ نارود  رد  هن  هک  تشگ  یم  زاب  هتخاسون  ییارآ  اهرادـیدپ و  نتخاسرب  و   ( (ص ربماـیپ تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  هفیلخ  ندرکن 

هتـسباو نابهـص ـ  زا  دوخ  دنـس  هب  ینالو  ـثـی طـ ید رد حـ يد  ـ قاو تشاد .  جاور  نیـشیپ  هفیلخ  ود  نارود  رد  هن  دوب و  هدـش  يراذـگ  هیاـپ 
تفگ نامثع  دشابن . یتخس  وت  رب  ار  سک  چیه  ات  نک  يوریپ  تنیشیپ  رای  ود  تنس  زا  تفگ :  نامثع  هب  رذوبا  هک  تسا  هدروآ  نییملـسا ـ 

راـک يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زج  یلیلد  چـیه  دـنگوس , دـنوادخ  بـه  رذو گـفـت :  ـ با اـهراک ؟ نیا  هب  هچ  ار  وت  رداـم ! یب  يا  : 
نادـنز هب  منز ,  هناـیزات  اروا  هک  دـیهد  رظن  نم  هب  وگغورد  ریپ  نیا  هراـبرد  تفگ :  ناـیفارطا  هب  تفـشآرب و  نا  عـثـمـ ما .  هتفاـین  شیوـخ 

ایآ تفگ :  وا  خـساپ  رد  رذو  ـ با دـیعبت کـنـم .  ار  وا  اـی  و  تسا ,  هدـنکفا  هقرفت  هب  ار  ناناملـسم  تعاـمج  هک  مشکب ,...  ار  وا  اـی  مـنکفا و 
یم نم  رب  نانچ  وت  يا ؟  هتفرگ  شیپ  رد  دو  نو خـ ـنـ کا يد کـه  ـ ید نیمه  ار  نانآ  هار  ایآ  يدیدنار ؟  رمع  رکبوبا و  و  (ص )  ادـخ لوسر 

 ! تسا دنیاشوخان  هچ  وت  اب  يراوجمه  تفگ :  رذوبا  ور . نوریب  ام  نیمزرس  زا  تفگ :  نامثع  دزات ! یم  ربکتسم  رب  رگمتـس  کی  هک  يزات 
مشخ و کـیـفـر و بجوموا  دزن  هب  نداد  زردـنا  تسا ,  هباحـص  اب  وا  دروخرب  نامثع و  تسایـس  زا  يا  ـه  نو ـن نـمـ یا 176 ؟ ))  )) مورب اجک 

نیا اـیآ  دـنکفا ! یم  هقرفت  هنخر و  ناناملـسم  فص  رد  یهاوخریخو  تحیـصن  نیا  يارو  رد  هک  تسا  تمهت  نیا  نت  ـ ـشاد اور  تـبـعـیـد و 
رب ار  مـ نا مـی گـفـت :  ـ نا ـلـمـ ـس هدوت مـ هب  رکبوـبا  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تشاد ؟  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زج  يا  هزیگنا  هدزردـنا 

مدرک يدب  راک  رگا  دیهد و  يرای  ارم  مدرک  يریخ  راک  رگا  تفگ :  یمن  رگم  ای  متسینامش ؟  نیرترب ـ  ای  نیرتهاگآ ـ  نم  هک  دیرادب  هار 
؟ دیروآ هار  هب  ارم 

؟ درکن يوریپ  هنیمز  نیارد  رکبوبا  هریس  زا  ارچ  نامثع 
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هباحص اب  یعر  ما شـ ـکـ حا رد  دندرک  یم  ینزیار  هباحص  اب  ود  نآ  هک  ناس  نآ  ارچ  و  دریذپ ؟ یمن  ار  نیـشیپ  ناگفیلخ  هویـش  نامثع  ارچ 
رباربرد یـسک  هک  نآ  یب  دنک , عیرـشت  دزاسرب و  يون  ماکحا  ییاهنت  هب  دوخ  نید  ماکحارد  دهاوخ  یم  نآ  ياج  هب  دـنک و  یمن  ینزیار 

ـی لد سا هـمـ ـسـ حا نیا  زا  هفیلخ  اما  , دنرادب ساپ  ار  نانمؤم  ياهفص  تدحو  دندیـشوک  یم  هتـسویپ  راگزور  نآ  رد  هباحـص  دتـسیابوا ؟
هدـش لقن  فوع  ـن  با هرا  ـ برد درک . یم  لمع  شیوخ  هژیو  تسایـس  ناـکرا  يزاسراوتـسا  بوچراـهچ  رد  درک و  یم  هدافتـساءوس  ین  ـ ید

هب دمآ  یم  وا  روضح  زا  ینم  رد  زامن  ند  ـ ناو ما خـ ـطـه تـمـ ساو هب  نامثع  رب  ضارتعا  زا  سپ  یتقو  دوب  نامثع  فلاخم  هک  نآ  اب  هک  تسا 
زین منارای  نم و  سپ  درازگ . زامن  تعکر  راهچ  وا  هک  دیسر  نم  هب  تسا .  دب  تفلاخم  ـیـد : ـسر وا پـ زا  دوعـسم  نبا  دروخرب . دوعـسم  نبا 

ود منارای  اب  نم  اما  تسا .  هدرازگ  زامن  تعکر  راهچ  هک  دیـسر  زین  نم  هب  تفگ :  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  میدرازگ .  زامن  تعکر  راـهچ 
هـمـچـنـیـن (( . 177  )) میرازگ یم  زامن  تعکر  راهچ  ینعی  ییوگ ,  یم  وت  هک  مینک  یم  ناـمه  سپ  نیا  زا  یلو  مدرازگ ,  زاـمن  تعکر 

زین رکبوبا  درازگ و  زامن  تعکر  ود  (ص )  ربمایپ هک  ییوگ  یمن  ثیدح  ام  يارب  دوخ  وت  ایآ  دنتفگ : دوعـسم  نبا  هب  هک  تسا  ـت  یاور رد 
 , منک یمن  تفلاخموا  اب  نم  دوب و  اوشیپ  ناـمثع  اـما  میوگ .  یم  ار  ثیدـح  نیمه  نو نـیـز  ـنـ کا و  ار , چـ گـفـت :  درک ؟ زاـمن  تعکر  ود 
زین دوخ  هاگنآو  درازگ ] یمزامن  تعکر  راهچ  هک   ] یتفرگ هدرخ  نامثع  رب  وت  دـنتفگ : مه  رمع  ـن  با بـه  (( . 178  )) تسا رش  تفلاخم  هک 

هب هفوک  نامدرم  زا  دـنچ  ینت  تسا :  هدـمآ  زین  دعـس  نبا  تاقبط  رد  (( . 179  )) تسا رـش  تفلاخم  تفگ :  يدرازگ !  زامن  تعکر  راـهچ 
ام ییاوشیپ  هب  هک  یتـسه  نآ  درم  اـیآ  کـنیا  یناد .  یم  دوخ  هک  تسا  هدرک  وـت  يرا بـا  ـتـ فر در  نیا مـ دـنتفگ : دوـب  هذـبر  رد  هک  رذوـبا 

ـن یا (( . 180  )) مربنامرف مه  زاب  دـنارب  رواخ  هب  رتخاب  زا  ارم  ناـمثع  رگا  هن ,  تفگ :  مینک ؟]  راـکیپ  وا  اـب  وت  هارمه  اـت   ] يزارفارب یمچرپ 
رد نید  دـندید  هک  یماگنه  نان  ـ یا نیمه  اما  تسوا .  تفالخ  نیزاغآ  لاـس  شـش  رد  هفیلخ  هراـبرد  هباحـص  ياـهدروخرب  زا  يریو  ـ ـص تـ

ار لثعن   : تفگ یم  هشیاع  هک  نانوچ  دـنداد , اوتف  وا  لتق  هب  یخرب  دنداتـسیا و  وا  يوراـیور  دـندادرییغت و  ار  شیوخ  تسایـس  تسا  رطخ 
زامن هفیلخرس  تشپ  رامع  دادقم و  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا  دوخ  خیرات  رد  یف  ثـقـ تسا .  هدش  رفاک  هک  دیـشکب 
لیالد تشادـن و  یـصخش  لیالد  نامثع  دـض  رب  بالقنا  ام , هاگد  ـ ید زا  ـه ,  یا ـن پـ یا بـر  دـندیمان . یمن  نانمؤمریما  ار  وا  دـندناوخ و  یمن 
هدنار ندنادر  زاب گـ هباحـص ,  رازآ   , هفیلخ يوس  زا  ناقـساف  يرامگراک  هب  لاملا ,  تیب  زا  هفیلخ  ناکیدزن  نا و  ـتـگـ ـس سالتخا بـ هب  نآ 

دنادرگ و زاب  يرتمهم  ینید  هزیگنا  ار بـه  بال  ـقـ نا نیا  ناوت  یم  هکلب  دش , یمندودـحم  هفیلخ  ياه  هتخاسون  رگید  هنیدـم و  هب  ناگدـش 
اج نادب  یتح  ار  هباحص  زا  یخرب  هک  تسا  نیمه  دوبن . تعیرش  رد  هک  تسا  ییاهراک  ماجنا  تنـس و  باتک و  هب  هفیلخ  ندرکن  لمع  نآ 

هفیلخ ناشگرم  زا  سپ  هک  دندرک  یم  تیـصو  هباحـص  زا  یخرب  مینیب  یم  یتح  دننک ! دنوادخ  هب  برقت  دصق  هف  لتق خـلـیـ اب  هک  دـناشک 
هب يریت  هکدـنک  یمن  لاحـشوخ  ارم  نیا  تفگ :  دوعـسم  نب  هّللادـبع  هک  تسا  هدـمآ  هن  ـ ید ـخ مـ یرا رد تـ (( . 181  )) درازگنزامن ناـنآ  رب 

ناـمثع نوخ  دوب : هتفگ  نینچمه  وا  (( . 182  )) مشاب هتـشاد  الط  دحا  گنـسمه  دـنچره  و  دور , اطخ  هب  مشاب و  هدـنک  ـ فا نا  يو عـثـمـ سـ
هدنامن یقاب  رتشیب  بش  ات  رـصع  زا  تشگرب  نامز  ات  رگا  دنگوس  دنوادخ  هب  دیوگ : یم  يراصنا  هیزغ  نب  جاج  حـ (( . 183  )) تسا لالح 

زا هک  تسا  هدرک  تیاور  میهاربا ,  نـب  دعـس  زا  جاـجح  ـعـبـۀ بـن  ـش (( . 184  )) میوج یم  برقت  دـنوادخ  هب  يو  نوخ  نتخیر  اـب  دـشاب 
دوخ (ص )  ادخ لوسر  باحصا  تفگ :  دندرکن ؟ عافد  نا  زا عـثـمـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر با  ـحـ ـصا ارچ  مدیـسرپ :  فوع  نب  نمحرلادبع 
با ـحـ صا زا  یسک  ایآ  : دندیـسرپ وا  زا  نامثع  ندش  هتـشک  هرابرد  هک  تسا  هدش  ـت  یاور يرد  ـعـیـد خـ ـس ـو  بازا (( . 185  )) دنتشک ار  وا 
رگا تفگ :  ع )   ) یلع هب  نینچمه  وا  دندوب . دهاش  ار  وا  لتق  نت  دصتشه  تفگ :  خساپ  رد  تسا ؟  هدوب  وا  لتق  دهاش  (ص )  اد لو خـ ـ سر

نا کـه نآ سـ (( . 186  )) تسا هدرک  تفلاخم  هدرپس  نم  اب  هک  ینامیپ  اب  وا  هچرگ  مریگ ,  یمرب  ریشمش  مه  نم  ریگرب و  ریشمش  یتساوخ 
يرای زا  ای  تشاد و  تکرـش  رد قـتـل  دو  اـی خـ دوب  اـم  ناـیمرد  هکره  دـنگوس , دـنوادخ  هب  تفگ :  رمع  نبا  تسا  هدرک  تیاور  يدـقاو 

رگا هک  یلاح  رد  میدـیزرو  يراددوخ  يرای  زا  مـا  ـد : یو صا هـم مـی گـ ـ قو یبا  نب  دعـس  دوب . رگ  هراظنو  دـیزرو  یم  يراددوخ  هفیلخ 
زا اما  دننک , عافد  هفیلخ  زا  دنتـسناوت  یم  هباحـص  هک  تسا  نآ  يایوگ  یبوخب  ریخا  تیاور  ود  ـن  یا میدرک .  یم  عافد  وا  زا  میتساوخ  یم 
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هاگدید زا  مییوگب  دیاب  ای  مینادب و  ینید  تریغ  دقافار  رمع  نبا  دعـس و  دـیاب  ای  تیعقاو ,  نیا  لباقم  رد  ام  دـندیزرو . يراددوخ  راک  نیا 
هناشن زا  یکی  رگید  ياهرهـش  نامدرم  هب  هن  ـ ید نا مـ ـ مدر ـه مـ ما نـ تسین .  ریذـپ  ناـکما  یموس  ضرف  تسا ,  هدوب  زیاـج  هفیلخ  لـتق  ناـنآ 

هار رد  داهج  يارب  امـش  تسا :  هدـمآ  همان  نیا  رد  تشاد .  ینید  يا  هزیگنا  نامثع  ـد  ـضر شرو بـ ـ ـش هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  ياـه 
امـش هفیلخ  ریثا  نبا  لماک  تیاور  هب  و  مکفلخ ـ )  ) دـندوب امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  هک  دـیهاوخ , یم  ار  دـمحم  نییآ  دـیا و  هتـساخرب  ادـخ 
نین هـمـچـ (( . 187  )) دیراد اپ  هب  ار  دمحم  نییآ  دییآ و  ارف  دیزیخرب و  سپ  ... دنا هداهناو  هدرک و  هابت  ار  (ص )  دـمحم نید  مکتفیلخ ـ )  )

ار ادخ  لوسر  تفالخ  دییآ و  ام  يوس  هب  دع , اما بـ تسا :  هدمآ  دندوب  رصم  رد  هک  ینیعبات  هباحـص و  هب  باطخ  نیرید  نارجاهم  همان  رد 
هفیلخ ود  ماکحاو  هدرک  رییغت  ادخ  لوسر  تنـس  هدش ,  لید  اد تـبـ با خـ کـتـ دـنبایرد ,... ار  نآ  شنادـنمقالع  هک  نیا  زا  شیپ  دـیبایرد ,

ـد نواد هب خـ دنناوخ  یم  ار  اه  همان  هک  ار  نیعبات  هباحص و  ناگدنامیقاب  همه  کنیا  تسا .  هداد  رگ  ـ ید ـی  ما ـکـ حا هب  ار  دوخ  ياج  نیـشیپ 
ناتربمایپ هک  دیزاس  راوتسا  ینـشور  هار  نامه  رب  ار  قح  دییآ و  ام  يرای  هب  دیراد  نامیا  نیـسپاوزور  ادخ و  هبرگا  هک  میهد  یم  دن  ـ گو سـ

یم یهاوگ  نامثعرفک  رب  نت  هس  تفگ :  یم  رامع  هک  تسا  هدش  لقن  ناوارف  يدانـسا  هب  دنچ و  یقرط  زا  دندرپس . امـش  هب  وا  ناگفیلخ  و 
تسا رفاک  دنکن  مکح  تسا  هداتـسرف  ورف  دنوادخ  هچنادب  سکره  دومرف : دنوادخ  هک  ارچ  میاهنآ ,  نیرتراوتـسا  نیمراهچ و  نم  دنهد و 

هراـبرد دـنچ  یقرط  هب  نینچ  هـمـ تسا .  هدرک  مکح  هداتـسرف  ورف  دـنوادخ  هچنآ  زج  يزیچ  هب  وا  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  نـم  (( . 188 ))
رد ار  یمومع  ياهتورث  زیچ : هس  هب  تفگ :  دـیدرک ؟ مکح  نامثع  رفک  هب  لـیلد  هچ  هب  دندیـسرپ : وا  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مقرا  نبدـیز 
هب دنتـشاد و  گنج  رـس  وا  لوسرو  ادخ  اب  هک  تفرگ  ییاهنآ  هلزنم  هب  ار  (ص )  ادخ لوسر  رجا  باحـصا مـهـ داد , رارق  نادنمتورثرایتخا 

باتک هب  لمع  موس  هفیلخ  هک  دراد  دوجو  نیا  زا  یکاح  يرگید  ناوارف  ياـهتیاور  اـهنیا , رب  نوزفا  (( . 189  )) درک لمع  ادخ  باتک  ریغ 
ندر ـن عـمـل نـکـ یا ـت .  شاد وا  لتق  رد  ار  شقن  نیرتشیبدوخ  نیمه  دوب و  هداهناو  ار  نیشیپ  هفیلخ  ود  هریس  وا و  لو  ـ ـسر ـنـت  ـس ادخ و 

. درک دودـحم  تفالخ  هاگتـسد  هب  هتـساریپا  ناد نـ ـ نوا ـ ـش ـ یو نتخاـس خـ کـیدزن  نوچ  ییاهقادـصم  هب  ناوت  یمن  مه  ار  ادـخ  با  بـه کـتـ
دوخ یلصا  شهوژپ  میهن و  یم  او  ار  ـه  مد ـن مـقـ یا نو  ـنـ کا دریگ . یم  ياج  ادخ  باتک  هب  ندرکن  لمع  هریاد  نمض  رد  دوخ  نیا  دنچره 

يربط و نخس  ياضتقم  هک  تسا  یهاگدید  نیا  هچ  میشاب :  هدرواین  مشخ  هب  ار  یـسک  تشذگ  هچنآاب  هک  دیما  نادب  میریگ ,  یم  یپ  ار 
لاح تیاعر  يارب  ناخروم  نیا  هک  تسا  هفیلخ  لتق  لـیالد  لـماوع و  نآ  زا  یکی  زین  نیمه  ـالامتحا  تسا و  ناـخروم  رگ  ـ ید ـیـر و  ثا نبا 

زا نتفای  یهاگآ  یخیرات و  نوتم  یـسررب  ام  هدیقع  هب  میتفگ  مه  رتشیپ  هک  نانو  چـ ـن هـمـه ,  یا بـا  دنا . هتـشاد  میب  نآ  لقن  زا  مدرم  هماع 
نتـسناد رتیوق  ندـیزگرب و  ای  هاگدـید  کی  حرط  ,و  دوب نآ  یپ  رد  یخیرات  ياـهتیاور  همه  رد  دـیاب  هک  تسا  یملع  یترورـض  تقیقح , 

هک دـناشک  یم  نادـب  ار  قـقحم  هک  تسا  هلدا  نیا  اهـشهوژپ  هنوـگ  نیا  رد  هچ ,  تسین ,  بـیع  ییاهـشهوژپ  نـینچ  رد  رگید  یهاگدـید 
مادقا يارب  هک  ار  یناسک  ناتـساد  ریثا  نبا  يربط و  هک  نیا  و  ناخروم ,  هاگد  ـ ید ـن  یا دهناو . ار  رگید  یهاگدید  دنیزگرب و  ار  یهاگدید 

تشز و دناد , یم  دیعب  هیواعم  بناج  زا   , لقن رتاوت  مغر  هب  ار  ییاهراک  نینچ  ریثا  نبا  هک  نیا  ای  دنا , هتسج  ـیـل  لد رذو  ـ با دیعبت  هب  هیواعم 
هماـن دـننامه  یلیـالد  هعوـمجم  يور ,  ره  هب  دـنک . يرادـبناج  یـسک  زا  خـیرات  ياهدادـخر  لـقن  رد  دـیابن  خروـم  اریز  تسا ,  هدوتـسان 
نامثع ربارب  رد  هباحـص  ياهدروخرب  اه و  هتفگ  رـصم و  نیعبات  نایباحـص و  هب  نارجاهم  هماـن  , اهرهـش رگید  ناـمدرم  هب  هنیدـم  ناـیباحص 

نیا دهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  همهاهنیا  دنتـسناد , دنوادخ  هب  برقت  هیام  ار  نآ  یخرب  دـندر و  ـمـ ـش اور  ار  وا  لتق  هک  نیا  ماجنارـسو 
ياه هتخاسون  ینابرق  هفیلخ  ـت و  ـشاد هتفهن  ینید  يا  هزیگنا  دوخ  نورد  رد  نامثع  هفیلخ  دض  رب  شروش  هک  دنک  یم  تیوقت  ار  لامتحا 
لتق هرابرد  یـسک  يوس  نآ  زا  هک  تسا  یلاح  رد  ـن  یا دوبن . ریثات  یب  زین  یلام  يداصتقا و  لماوع  ام  هاگدید  زا  دنچ  ره  دـش . دوخ  ینید 
یم هدـهاشم  سکعرب  هکلب  دوب . ناشندـش  هتـشک  تلع  نانآ  ياه  هتخاـسون  هک  تسا  هتفگن  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  اـی  باـطخ  نب  رمع 

. دنراپس كاخ مـی  هب  ار  نانآ  هودنا  نزح و  اب  دنناوخ , یمزامن  نانآ  رب  دننک , یم  ناشعییشت  دن , ـ یر ود مـی گـ ـن  یا يارب  ناناملـسم  مینک 
هب شتفالخ  نارود  مود  هلاس  شش  رد  ار  وا  یتح  دننک و  یمن  نینچ  نامثع  نالتاق  ای  لتاق  اب  دروخربرد  اما  دننک , یم  ریگتسد  ار  ناشلتاق 
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ار وا  رکیپ  یتح  دنیامن و  یم  راهظا  یتبغر  یب  زین  شندش  هتـشک  زا  سپ  دننک و  یم  مهتم  نید  مان  هب  ییاهزیچ  نتخاسرب  يراذـگتعدب و 
مزلم مییوـگ  یم  هچنادـب  مه  ار  نارگید  هک  میتـسین  نآ  یپ  رد  نانخـس  نیا  حرط  اـب  مـا  دنراپـس . یم  كاـخ  هب  زور  هس  تشذـگ  زا  سپ 

؟ دنتشاد یتلزنم  هچ  دندوب و  یناسک  هچ  مدرم  نآ  وضو , ناتـساد  رد  دنریذپن . ای  دنریذپب  دنناوت  یمو  دنراد  رایتخا  دوخ  نانآ  هچ  میزاس , 
هک تسا  نآ  ياج  کنیا  میتخادرپ و  فالتخا  عازن و  نیا  ياهفرط  زین  وضو و  رـس  رب  فالتخا  عازن و  نامز  هلءاـسم  هب  تشذـگ  هچنآ  رد 

یناسک هچدنتـشاد  تفلاخم  وا  يوضو  هویـش  اـب  هک  هدـمآ  ناـمثع  نخـس  رد  هک  مدرم  زا  یخرب  نآ  مینیببراتـسج  نیا  ندـش  لـماک  يارب 
نیدـب ار  ام  ـت کـم  ـسد نیارق  دـهاوشاما و  تسا .  راوشد  دـجب  يراـک  ناـسک  نیا  ياـهمان  تسرهف  هراـبرد  یعطق  را نـظـر  ـهـ ظا دـندوب .

تفلاخم هفیلخ  اب  يددـعتم  ياههاگدـید  عضاوم و  رد  هک  دـندوب  یناسک  زا  هباحـص و  ناهیقف  نازاتـشیپ و  زا  اهنآ  هک  دزاس  یم  نومنهر 
نافلاخم نامثع و  ياهدا  ـتـهـ جا 1 ـ  میرب :  یم  یپ  ناسک  نیا  زا  یخرب  ياهمان  هب  ریز  دهاوش  نیارق و  زا  هتسد  هس  هیاپ  رب  ام  دندوب . هدرک 

ياهداهتجا یباح  نا صـ ـفـ لا مـخـ 2 ـ  میتخادرپ .  اهتفلاخم  اـهداهتجا و  نیا  زا  يدراوم  هب  هصـالخ  یتروص  هب  رتشیپ و  هک  اـهداهتجا , نیا 
دندـش رومان  باب  نیا  رد  دوخ  دنتـسناد و  یم  راکاطخ  رایـسب  ار  نامثع  هک  یناسکزا  هژیوب  میدروآ و  ار  ناـنآ  ياـهمان  رتشیپ  هک  ناـمثع 

هویـش هدـننک ,  دـییءات  مه  ار  هچنآ  نانآ  ایآ  دـندوب و  یناسک  هچ  مدرم  زا  یخرب  نیا  ایآ  هک  هتکن  نیا  رد  لـمءات  تقد و  3 ـ  میدرکدای . 
. ریخ ای  دنا  هدرک  تیاور  تسا  نامثع  يوضو 

اه هتخاسون  رگید  اب  دروخرب  رد  مدرم  زا  یخرب 

لوا تمسق 

رد رگید  راب  اجنیا  میتف .  ـخـن گـ ـس موس  هفیلخ  يوس  زا  ینم  رد  زامن  ندناوخ  مامت  تایاور  هرابرد  راب  نیدنچ  رتشیپ  ین  رد مـ زا  نـمـ 1 ـ 
فص رد  مه  وضو  هلءاسم  رد  ایآ  هک  مینیبب  سپـس  میبایب و  ار  هلءاسم  نیا  رد  وا  نافلاخم  ياهمان  رذگهر  نیا  زا  ات  میرگن  یم  اهتیاور  نآ 
هفیلخ هزات  رادنپ  نیا  هاگدید و  نیا  (( 190  )) ینالوط یثیدح  رد  هک  تسا  یناسک  زا  فوع  نب  نمحرلاد  عـبـ هن .  ای  دـنا  هدوب  وا  نافلاخم 

نا ـ نو چـ هشیاع ـ  هچرگ  تسا .  تعکر  ود  رفـس  رد  زاـمن  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مه  هشیاـع  یتح  رمع و  نبا  هریرهوبا ,  درک . در  دـقن و  ار 
زا یکی  سابع  نبا  (( . 191  )) دناوخ یتعکر  راهچ  مامت و  ار  زامن  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  دناوخ ـ  دیهاوخ  هدـنیآ  ياهراتفگ  رد  کـه 

نوریب ینم ]  هب   ] تشادن سرت  ادخ  زج  سک  زا هـیـچ  دوب و  تینمارد  هک  ینامز  رد  (ص )  ادخ لوسر  دیوگ : یم  هک  تسا  یناسک  رگید 
یـسرتادخ زج  سک  چـیه  زا  دوب و  تینما  رد  هک  ینامز  رد  رکبوبا  ـپـس  ـس دروآ . ياج  هب  یتعکر  ود  ارزامن  تشگزاـب  ناـمز  اـت  دـش و 

نینچ شیوخ  تفالخ  نارودزا  يا  هراپ  رد  ای  موسود  رد  مه  نامثع  سپس  درازگ . یتعکر  ود  ارزام  ـشـت نـ گزا ات بـ دش و  نوریب  تشادن 
یتعکر راهچ  زامن  ادخ  لوسر  تفگ :  هک  تسا  هد  ـ ـش ـت  یاور هور  زا عـ (( . 192  )) دناوخ یتعکرراهچ  ار  زامن  يدـنچ  زا  سپ  اما  درک ,

هرود رد  مه  نامثع  دناوخ . یتعکر  ود  ینم  رد  ار  زامن  رمع  دناوخ . یتعکر  ود  ین  رد مـ ار  زا  ـکـر نـمـ بو ـ با دـناوخ , یتعکرود  ینم  رد  ار 
زا سپ  زین  دوخ  نامثع  (( . 193  )) دناوخ مامت  ار  نآ  يدنچزا  سپ  اما  دـناو . ـعـتـی خـ کر ود  رد مـنـی  ار  زا  دو نـمـ ـت خـ مو زا حـکـ يا 

تـسا هدش  تیاور  نامثع  هرابرد  دیمح  زا  وا . هف  ود خـلـیـ تنـس  هن  تسادخ و  لوسر  تنـس  هن  زامن  نیا  هک  درک  فارتعا  مدرم  ضارتعا 
 ( (ص ادخ لوسر  تنس  طقف  تنس  مدرم ,  يا  تفگ :  شا  هبطخ  رد  درک و  داریا  هاگنآ خـطـبـه  دناوخ و  یتعکر  راهچ  ینمردار  زامن  هک 
هچ ـ نآ ـه  یا پـ بـر  (( . 194  )) دـنریگ تنـس  ار  نآ  هک  مدیـسرت  نم  دزرـس و  رگید  يراـتفر  مدرم  زا  لاـسما  اـما  تسوا .  هفیلخ  ود  تنـس  و 

هتـشاد یپ  رد  ار  ریز  یباحـص  ناگدربمان  تفلاخم  ینم  ردرفاسم  زامن  هرابرد  نامثع  هزاـت  هاگدـید  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  تشذـگ 
هفیلخ ود  ص ,)   ) مرکا ربماـیپ  زین  اـهنیا  زا  رتـشی  پـ هریرهوبا .  دوعـسم , نب  هّللادـبع  فوـع ,  نب  نمحرلا  دـبع  بلاـط ,  یبا  نب  یلع  تسا : 

ناس نیدب  دـندناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  نانآ  هچ ,  دـندوب , هدرک  تفلاخم  المع  هیرظن  نیااب  شیپ  ياهلاس  رد  نامثع  دوخ  و  نیـشیپ , 
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(( 196  )) رمع نب  هّللادبع  (( , 195  )) سا هّللاد بـن عـبـ ـیـنـه عـبـ مز ـن  یا رد  هـمـچـنـیـن  درک . دای  نافلاخمرامـش  رد  زین  ار  نانآ  ناوت  یم 
هک (( 201  )) هشیاعو (( , 200  )) ریبز نب  ةورع  (( , 199  )) رمع نب  صفح  (( , 198  )) کلا ـس بـن مـ نا (( , 197  )) نارمع بـن حـصـیـن , 
 : تسا ریز  رارق  زا  یهقف  هزات  هاگدید  نیارد  نامثع  نافلاخم  تسرهف  نیاربانب ,  دنا . هدرک  تفلاخم  نامثع  اب  دندوب  هباحص  نارس  زا  همه 
نب هّللادـبع  هریرهوبا .  ساـبع .  نب  هّللا  دـبع  فوع .  نب  نمحرلادـبع  بلاـط .  یبا  نب  یلع  باـطخ .  نبرمع  رکبوبا . ص .)   ) مرکا ربماـیپ 

ـنـجـا یا رد  مـا  رکب . یبا  تنب  هشیاـع  رمع . نـب  صفح  نیـصح .  نـب  نارمع  ریبز . نـب  ةورع  کـلام .  نـب  سنا  رمع . نـب  هّللادـبع  دوعـسم .
نامثع یهقف  نافلاخم  رامـش  رد  ار  نیـشیپ  هف  ـلـیـ خود هویـش  ناگدننک  تیاور  نینچمه  ینم و  رد  ربمایپ  هتـسکش  زامن  ناگدنن  ـت کـ یاور

. دشابراوشد يراک  اه  نآ  همه  ندرمشرب  دیاش  هک  دنناوارف  هزادنا  نآ  نامثع  زامن  هویـش  اب  فلاخم  ثیداحا  يور  ره  هب  اما  میا ,  هتـسناد 
درازگ زامن  تعکر  راهچ  رد مـنـی  نامثع  نوچ  : دـنا هدروآ  نامثع  هرابرد  یثیدـح  رد  یقهیب  دـمحا و  دـیوگ : یم  ینالقـسع  رج  ـن حـ با

دوش یم  نشور  هیا  ـن پـ یا بـر  (( . 203  )) ـت سا هد  ـت شـ یاور ـن  یا دننامب  یثیدح  زین  سابع  نبا  زا  (( . 202  )) دندرک تفلاخم  وا  اب  مدرم 
هتبلا دنداد . یم  لیکـشت  هفیلخ  هزاتدرکیور  ربارب  رد  ار  يوق  ینایرج  دوخ  دـندوب و  نیعبات  نایباح و  ـ ـص زا  یناوارف  مدرم  نامثع  نافلاخم 

نافلاخم زا  یخرب  نافلاخ ,  ـر مـ بار رد بـ وا  تنوشخ  يریگتخـس و  نامثع و  يوس  زا  ناناملـسم  روما  ماـمز  نتفرگ  تسد  هب  نا  ـن مـیـ یارد
يدنیاشوخان جیاتن  هب  فالتخا  هک  نآ  میب  زا  ای  هفیلخ  تخس  درو  ـ خر میب بـ زا  ای  دننیزگ و  توکـس  ای  هک  دناشک  نادبار  وا  هیقف  یباحص 

مغر هب  مینیب  یم  هک  تسور  نیازا  دننک . ییوس  مه  وا  اب  هفیلخ  ياههاگدید  ارآ و  زا  یخربرد  دـماجنیب  ناناملـسم  مالـسا و  هدـنیآ  يارب 
تسا و ناج  زا بـیـم  ـن هـمـه یـا  یا و  دنرازگ , یم  زامن  وا  دـننامه  تسا  لیلد  یب  لطاب و  نامثع  ياعدادـنناد  یم  یعطق  روط  نآ کـه بـه 

هراشازین هفیلخ  هب  هباحص  ياه  ـ ـضار ـتـ عا (( . 204  )) تسارـش يزیگنا  فـالتخا  تفلاـخم و  هک  ارچ  هنتف ,  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  اـی 
لئاق یقح  نینچ  يو  يارب  اما  دندرک , یم  یهارمه  ار  وا  رگید  ياه  هزی  ـگـ نا هب  ای  تشادمشچای  سرت  رس  زا  دنچ  ره  نانآ  هک  دراد  نیدب 

ياهیزادرپونرد هک  اهنآ  یتح  دزای . تسد  تساوران  يراـک  یناملـسم  نییآ  رد  هک  نید  رد  نتـشاذگ  تعدـب  نتخاـسون و  هب  هک  دـندوبن 
تـسور نیمه  زا  دندوبن . زاوامه  وا  اب  درک  یم  تیاور  ـو  ـضو هرابرد  (ص )  ربمایپزا هچنآ  رد  زین  دـندرک  یم  یهارمه  ار  وا  نامثع  رگید 

نوزفا تسد  ناتشگنا  رامش  زا  نانآ  رامش  هک  دوش  یم  دودحم  دنچ  ینایوار  هب  نامثع  نابز  زا  ربمایپ  يوضو  فصو  تیاور  مینیب  یم  هک 
مالسا هب  نامثع  تفالخ  موس  لاسرد  دوب و  رمتلا  نیع  ناریسا  زا  هک  مینیب  یمزین  ار  نابا  نب  نارمح  كدنا  نا  ـ یوار ـن  یا سءار  رد  تسین . 

زاب تلادـع و  نتـشاد  اپرب  فدـه  هب  هک  تسا  یهلا  دودـح  نیرتمهم  زا  یکی  صاصق  ناـمگ  یب  رمع  نب  هّللادـیبع  ندیـشخب  2 ـ  دیورگ !
شدنزرف راتفر  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور  باط  ـن خـ بر زا عـمـ تسا .  هدـش  ناوارف  دـیکءات  نآ  رب  یمالـسا  هقف  رد  نارگمتـس ,  نتـشاد 

ارم وا  ایآ  دیهاوخب : هنیب  تسا  هدرک  نازمره  اب  هچنآ  رب  هّللا  دیبع  زا  متفر  ایند  زا  نم  رگا  هک  دیرگ  بـنـ تفگ :  دینـشار  نازمره  اب  هّللادـیبع 
دینک صاصق  نازمره  لتق  ربارب  رد  ار  هّللادیبع  درواین  هنیب  رگاو  نم ,  نوخ  ربارب  رد  درم  نآ  نوخ  دروایب  هنیب  هّللادـیبع  رگا  تسا ؟  هتـشک 

زا لـقن  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  هزجو  نـبا  زا  (( . 206  )) تشاد ار  رظن  نیمه  دـسرب  تفـالخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  مـه  ناـمثع  (( . 205 ))
هک یتشک  ار  يدرم  دشکب . ار  وت  ادخ  دیوگ : یم  يو  هد و بـه  ـ ـش ـز  یوال وا گـ اب  نامثع  هک  مدید  ار  هّللادیبع  زور  نآ  رد  تفگ :  شردـپ 

تـسین اور  هنیفج ؟]  ینعی   ] دوب (ص )  ادخ لوسر  همذ  رد  هک  رگید  یکی  و  ؤلؤلوبا ] رتخد  ینع  یـ  ] ار لا  ـ ـسدر يرتخد خـ و  دوب , رازگزامن 
رد دنکن  يراکو  دزرو  گنرد  تفرگ  میمـصت  تشگرب و  رظن  نیا  زا  دیـسر  تفالخ  هب  هک  یماگنه  اما  (( . 207  )) دنراذگاو نینچ  ار  وت 

ـت و بـر ـس ـ ناد مد مـی  ـی  لو ار  دوخ  شا  یهقف  ياـعدا  هیاـپ  رب  نینچمه ,  وا  دوـش . هتـشک  زین  وا  رـسپ  تسا  هدـش  هتـشک  رمع  هک  یلا  حـ
نینچ ذاختا  هب  ار  نامثع  ـی کـه  ـس کـ تسناد .  لاملا  تیب  هجوتم  ار  لوتقم  هید  و  درکن , صاصقار  وا  تشذگ و  هّللادیبع  زا  ساسا  نیم  هـ
هداد يور  نامثع  تفالخ  زا  شیپ  دادـخر  نیا  هک  دوب  نآ  زین  يو  لیلد  و  صاع ,  نبورمع  تشاداو  هّللادـیبع  صاصق  هرابرد  یهاگدـید 

نب یلع  (( , 208  )) باطخ نب  رمع  دیزرو : تفلاخم  ریز  ناگدربمان  هاگدید  اب  دوخ  مکح  نیا  اب  هدرک و  نیا  اب  نامثع  يور  ره  هب  تسا . 
ناـگرزب (( , 212  )) صاـقو یبا  نـب  دعـس  (( , 211  )) يراصنا یـضایب  دـیبل  نب  داـیز  (( , 210  )) ورمع نـب  دادـقم  (( , 209  )) بلاـط یبا 
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هک تشذـگ  زین  نیا  (( . 216  )) مدرم و  (( 215  )) نیتسخن نارجاـهم  (( , 214  )) راصنا نارجاـهم و  (( , 213  ( )) (ص ادـخ لوسر  یباحص 
هدـمآ نامثع  هرابرد  دودـح  ندرکن  ارجا  ناهاوگ و  نتفریذ  نـپـ 3 ـ  تشاد .  شیوخ  نیـشیپ  هاگدـید  فلاخم  یهاگدـید  مه  دوخ  نامثع 

نیا رد  دنریذپن . دنا  هداد  یهاوگ  هبقع  نب  دـیلو  ندرک  يراسگیم  رب  هک  ار  یناهاوگ  یهاوگ  دـننکن و  ارجا  ار  دودـحداد  نامرف  هک  تسا 
ـشـه یا عـ (( , 219  )) ـیـر بز (( , 218  )) طـلـحـه (( , 217  )) ـب لا ـی طـ با عـلـی بـن  دنتـشاد : تفلاخم  يو  ابریز  ناگدربمان  زین  نامثع  راـک 
 ( (ص ادخ لوسر  باحصا  زا  یهورگ  (( , 223  )) يرافغ هبیبح  یبا  (( , 222  )) ریهز نب  بدنج  (( , 221  )) دوعسم نب  هّللادب  عـ (( , 220 ))

دوب کـه دودح  صاصق و  زامن , وضو , رد  نامثع  یهقف  ياههاگدید  ءارآ و  زا  يا  هعومجم  تشذگ  ـچـه  نآ (( . 225  )) مدرم و  (( , 224 ))
هژاو اب  نافلاخم  نیا  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  نایوار  ناخرومراتفگ و  رد  تشاد .  یپ  رد  ار  نیعبات  هباحص و  زا  یناوارف  رام  ـفـت شـ لا مـخـ

تفلا يار مـخـ نا بـ ـفـ لا ـن مـخـ یا دهد . یم  ربخ  نامثع  یهقف  ياههاگدـید  هقف و  نافلاخم  رامـش  یناوارف  زا  , دوخ نیا ,  هدـش و  دای  مدرم 
اب شتایرظن  وا و  هاگدـید  دـهن و  یماو  ار  دودـح  ارچ  هک  دـندرک  یم  جاجتحا  هفیلخرباربرد  دـندروآ و  یم  عطاـق  نشور و  یلیـالد  دوخ 

دوخ ياههاگدـید  رب  هفیلخ  یتـقو  یعـضو  نینچ  اـب  تسا  ـن  ـشور تسا .  فلاـخم  هدـمآ  نآرق  رد  هدیـسر و  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هچنآ 
اجنیا ات  ناس  نیدب  دننک . توکس  یضاران  ناونع  هب  ای  دنراذگاو و  ار  وا  داقتنا  رس  زا  ای  دندوب  راچان  نافلاخم  نیا  تشاد  رارـصا  نانچمه 

نوگانوگ ییاه  هراشا  اـب  اـما  هدـماین ,  نا  ـ نآ ياـهمان هـمـه  ناـفلاخم و  قیقد  راـمآ  تاـیاور  وراـبخا  رد  هچرگ  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب 
زا رگید  یناگژاوو  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  (ص ,)  ربمایپ باحـصا  زا  ـی  هور گـ (ص ,)  ربماـیپ باحـصازا  یناـمدرم  مدرم ,  دـننامه 
زا صخـشمان  ياه  هژاو  نیا  اب  هک  ار  روبزم  دارفا  زا  یخرب  میتسناوت  دوخ  ياهیـسررب  رذـگ  ـ هر زا  مـا  تسا .  هدـش  دای  اـهنآ  زا  تسد  نیا 
هب ار  ربخ  تشک .  ار  ماش  نایطبن  زا  یکی  یماذـج  ساش  نبا  هک  تسا  هدـش  لقن  يرهز  قیر  ـ طزا میـسانشب .  میبایب و  تسا  هدـش  دای  ناـنآ 

دـنتفگ و نخـس  هراب  نیارد  نامثع  اب  (ص )  ادـخ لوسر  باحـصا  زا  ینامدرم  ریبز و  داد . نامرف  يو  لتق  هب  وا نـیـز  ـد و  ند ـ نا ـ ـسر نامثع 
(( 226  )) درک نییعت  هید  رانید  رازه  لوتقم  يارب  نامثع  هورگ  نیا  يوگتفگ  زا  سپ  دیوگ : یم  يوار  دـندرک . یهن  درم  نآ  لتق  زا  ار  يو 

باحـصا زا  ـی  نا ـ مدر ترا مـ اب عـبـ نایواررگید  زا  هدمآ و  ریبز  مان  اهنت  نافلاخم  همه  نایم  زا  دینیب , یم  نا کـه  ـ نو چـ ـت ,  یاور ـن  یا رد  . 
رفاکب ملـسم  لتقی  يوبن ال  ثیدـح  نایوار  هک  دزاس  یم  نومنهر  هتکن  نیدـب  ار  امرتشیب  یـسررب  اما  تسا .  هدـش  داـی  (ص )  ادـخ لوسر 

دنا هدـش  مزتلم  ثیدـح  نیا  هب  هک  یناـسک  اـی  هدرک و  لـقن  هباحـص  زا  اـی  (ص )  ربماـیپ زا  ین  نیدـب مـعـ یتیاور  هک  یناـسکای  (( , 227 ))
(( , 231  )) هدا نب عـیـ دعـس  نب  سیق  (( , 230  )) رتشا کـلام  (( , 229  )) بلاـط یبا  نب  یل  عـ (( , 228  )) با عـمـر بـن خـطـ زا : دـنترابع 

نب نارمع  (( , 235  )) اـطخ نب  رمع  نب  هّللادـبع  (( , 234  )) صاـع رمع و  نب  هّللادـبع  (( , 233  )) ساـبع نب  هّللادـب  عـ (( , 232  )) ـشـه یا عـ
وگ نامثع گـفـت و  اب  هک  دـندوب  یناسک  نامه  ناـگدربمان  نیا  زا  یخرب  هک  دیـسر  ناـمگ  نیدـب  ناوت  یم  نیارباـن  بـ (( . 236  )) نیصح
وا اب  هک  یناسک  ناـمث و  نا عـ ـ گد تسا نـهـی کـنـنـ نشور  هک  ارچ  دنتـشادزاب , یمذ  لـتق  صاـصق  هب  ناملـسم  نتـشک  زا  ار  وا  دـندرک و 

لیلد چیه  نودب  نانآ  درادـن  ییانعم  هچ ,  دنـشاب , ـث  ید ـن حـ یا ناد بـه  زا مـعـتـقـ يوبن و  ثیدـح  نایوار  زا  دـیاب  اموزل  دـندرک  وگتفگ 
. دنـشاب هدرک  یهن  تسا  هتـشاد  شماجنادـصق  هچنآ  زا  ار  يو  هتفگ و  نخـس  هفیلخ  اب  هراب  نیا  رد  ص )   ) مرکاربمای هیحان پـ زا  يدنتـسمو 

لتق دودـح و  لاطبا  صا ,  ـ ـص ـ قرد هحماسم   , ینم رد  زامن  ندـناوخ  مامت  ءاضعا , نتـسش  راب  هساب  يوضو  هب  نامثع  یهقف  ياـهها  ـ گد ـ ید
ـتـن شاد مد  مـقـ 4 ـ  دریگ . یمرب  رد  مه  ار  زامن  رب  نآ  نتـشاد  مدقم  دیع و  زامن  هبطخ  هکلب  دوش , یمن  دودـحم  یمذ  صاصق  هب  ناملـسم 
زا شیپ  هک  یـسک  نیتسخن  تسا :  هتفگ  هک  هدرک  تیاور  يرـصب  نسحزا  نامثع  هرابرد  یحیحـص  دنـس  هب  رذنم  نبا  دیع  زامن  رب  هبط  خـ

زاـمن هب  مدرم  زا  یناسکدـید  اـما  دـناوخ . یم  هبطخ  ناـشیارب  سپـس  درک و  ـت مـی  ما ـ ما ار  مدرم  زاـمن  وا  دوب . نامثعدـناوخ  هبطخ  زاـمن 
(( . 237  )) دناوخزامن زا  شیپ  ار  هبطخ  ینعی  درک , نینچ  يور  نیمه  زا  دنا . هدیسرن 

مود تمسق 
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ـب لا ـی طـ با عـلـی بـن  دـناوخ . یم  زاـمنزا  سپ  ار  هبطخ  هـک  تـسا  نـیا  هدـش  تـیاور  (ص )  ربماـیپ زا  هـچنآ  هـک  تـسا  یلاـح  رد  ـن  یا
(( 242  )) يرا ـصـ نا هّللاد  ـر بـن عـبـ با جـ (( , 241  )) يرد دیعسوبا خـ (( , 240  )) رمع نب  هّللادبع  (( , 239  )) سابع هّللاد بـن  عـبـ (( , 238 ))
رب نوزفا  و  دنثیدح , نیا  ناگدـننک  ـت  یاور زا  (( 245  )) بزا ءار بـن عـ بـ و  (( 244  )) بئا ـ ـس نب  هّللادبع  (( , 243  )) ـک لا بـن مـ ـس  نا , 

تـشذگ ـچـه  نآ زا  دـناوخ . یم  هبطخ  سپـس  دروآ و  یم  ياج  هب  ار  زامن  تسخن  شیوخ  تفالخزا  هرود  کی  رد  زین  ناـمثع  دوخ  نیا , 
رثا مالـسا  زا  رود  فرحنم و  ياهـشیارگ  زا  هک  یناـسک  زا  هن  دـندوب , (ص )  ربماـیپ نایباحـص  زا  ناـمثع  ناـفلاخم  هک  تفاـیرد  ناوـت  یم 

نایباحص زا  هک  ار  وا  نافلاخم  ياهمانو  میدیـسررب  ار  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ  یهقف  ياههاگدید  زا  یخرب  هک  نونکا  دندوب . هتفریذپ 
نیا تسا ,  هدوب  فلاـخم  ناـیبا  ـحـ ـص ـگـر  ید اـب فـقـه  هفیلخ  یهقف  ياههاگدـید  هنوگچ  میتفاـیرد  هک  کـنیا  زین  میدـید و  دـنا  هتـسجرب 

هباحـص ناگرزب  ناروآ و  ماـن  نیمه  زا  یخرب  وضو  ياـهتیاور  زا  ـی  خر رد بـ مدر  هژاو مـ زا  دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  ناـمیارب  تقیقح 
نامثع هک  نخس  نیا  نتفریذپ  میتفگ  هچنآ  اب  تسا .  هداهن  داینب  وضو  هلءاسمرد  ار  دوخ  هزات  بتکم  یناسک  نینچ  ربارب  رد  نامثع  تسا و 

هقف اـب  موس  هفیلخ  هقف  تفگ :  یعطق  رو  ناو بـه طـ ـد و مـی تـ یا رود نـمـی نـمـ درک  يراذـگتعدبرگید  ياـه  هنیمز  یخرب  رد  وضو و  رد 
يارب هک  ییاهتلع  دوب و  اطخ  راتفرگ  لوصا  هب  عورف  ندنادرگرب  رد  طابنتـسا و  مهف و  رد  هفیلخ  تشادـن و  یتخاونمه  ییوسمه و  هباحص 

يرامـش يوس  زا  رگم  تفرگن ,  رارق  شریذپ  دییءات و  دروم  تسج  یم  کسمت  اهنادـب  هک  یناسحتـسا  هوجو  درک و  یم  طابنتـسا  ماکحا 
تـساوخ هب  دوب . هدـناشک  عضوم  نیدـبار  نانآ  يا  هلیبق  يا و  هفیاط  یتح  یعامتجا و  یهقف ,  یـسایس ,  فلتخم  ياـه  هزیگنا  هک  كدـنا 
تفلاخم هک  دوش  یم  نشور  مه  نیا  تشذگ  هچنآ  اب  تخادرپ .  میهاوخ  زین  اه  هزیگنا  نیا  هب  باتک  نیا  زا  يرگید  ياهیاج  رد  دـنوادخ 

. درادن یتفگـش  چـیه  ياج  دـیوج , هرهب  نکمم  هویـش  ره  زا  دوخ  هاگدـید  تیوقت  يارب  تخاسریزگان  ار  وا  هک  نامثع  يوضو  اب  هباحص 
رد ار  اهنآ  دننک و  یتخاونمه  نامثع  ياه  هتخاسون  نیا  اب  دندیشوک  نامثع  ناکیدزن  زا  یخرب  نایم  نیا  رد  هتبلا  هک  دنامن  هتفگان  مه  ـن  یا
هک نآ  ضحم  هـب  دــنتفرگ و  وـخ  هزاــت  يا  هو هـ ـیـ ــش ـن  یا زین بـا  ناناملــسم  زا  یخرب  ناــمز  رذــگ  اــب  دــننارتسگب . ناناملــسم  ناــیم 

راکفا و دیـسر  ارف  دنتـشاد  هتـسجرب  یـشقن  ینامثع  هقف  ندـنارتسگ  رد  زین  رتشیپ  هک  ـهـا  نا ینعی هـمـ شنارای  هیواعم و  ینارمکحراـگزور 
ار نآ  دوخ  هبو  ناـیوما نـیـز بـه نـ دوب و  هداـهن  ار  نآ  ناـینب  اصخـش  هفیلخ  هکدـمآرد  یگرزب  یهقف  بتکم  تروص  هب  موـس  هفیلخ  يارآ 
زا يور ,  بـه هـر  دـندرک . يوریپ  نآ  زا  ناناملـسم  رامـش  زا  نوریب  يا  هدوت  دـنتخاس و  دـنم  هدـعاق  ار  نآ  يوما  ناغلبمو  دـندرک  لـیمکت 
ای همه  رد  دـیاش  نامثع ـ  یهقف  ياههاگدـید  اب  هک  دـیامن  یم  خر  روماـن  نایباحـص  زا  یخرب  شـشخرد  رپ  ماـن  تشذـگ  هچنآ  يواـط  مـ

يریگیپاب و زین  هعومجم و  نیا  یهقف  ياههاگدـید  وا و  ناوریپ  موس و  هفیل  هقف خـ نداهناو  اـب  دنتـشاد و  تفلاـخم  اـه ـ  هنیمز  زا  يرایـسب 
هّللا دبع  بلاط ,  یبا  نب  یلع  نوچ  ینارو  ـ ما نـ دنناسرب . مدرم  همه  هب  دنا  هتفرگ  (ص )  ادخ لوسر  زا  هک  ار  یهقف  دندیـشوک  یم  صالخا 

نیمه زا  دندوب . نافلاخم  نیا  سءار  رد  هشیاع  رمع و  نب  هّللا  دبع  صاقو ,  ـی  با نب  دعـس  ماوع ,  نب  ریبز  هّللا ,  دیبع  نب  ۀحلط  سابع ,  نب 
یناس کـ دندرازگن , زامن  وا  رـس  تشپ  یناسک  دندرک . مالعا  زیاج  ار  وا  نتـشک  دـنداد و  اوتف  هفیلخ  لتق  هب  یناسک  هک  دوب  نافلاخم  هورگ 
ناـنآ رب  ناـمثع  ناـشگرم  زا  دـندرک پـس  تیــصو  دوعــسم  نـبا  فوـع و  نـب  نمحرلادـبع  نوـچ  یناـسک  دـندیمانن , ناـنمؤم  ریما  ار  وا 

ار وا  ای  دنناوخب و  زامن  وا  رب  دندادن  هزاجا  مجاهم  ياههورگ  هک  دوب  نانآ  زا  يوریپ  هب  نافلاخم و  نیمه  نایم  زا  ماجنارـس  و  دناوخنزامن ,
اب ار  اهدادـخر  هریجنز  رگا  هچ  دوب , ینید  لئاسم  رد  نامثع  ياه  هتخاسون  اـه و  هتخاـسرب  هدـییاز  همه  اـهنیا  دنراپـسب . كاـخ  هب  عیقب  رد 

ناگدنـسیون زا  یخرب  هک  نانوچ  هک ـ  تفای  میهاوخ  روابزا  رود  رایـسب  ار  نیا  میریگ ,  یپ  يرادبناج  بصعت و  زا  رودـب  تقد و  لمءات و 
هفیلخرب يرادا  ماظن  یسایس و  ریبدت  يد  يدا و یـا بـ ـ ـص ـتـ قا عا  ـ ـضوا یگتخیر  مهرد  تلع  هب  اهنت   ( (ص ربمایپ نایباحـص  نیا  دنا ـ  یعدم 

یمرد هتفگـشیپ  ياهتیاور  یخرب  زا  ار  تقیقح  نیا  و  دوب , ینید  یتل  شرو عـ ـ ـش ـن  یا ـن عـلـت  یر ام مـهـمـتـ هاگدید  زا  دنـشاب . هدـیروش 
باحصا نیا  دیوگ : یم  لاقرم  مشاه  مینکفا :  یم  اهتیاور  نیا  زا  یخرب  هب  هرابود  یهاگن  تقیقح  نیا  ندش  رت  نشور  يارب  کنیا  میبای . 

نیا دنتـشک . ار  وا  دـیزرو  تفلاخم  ادـخ  با  دروآ و بـا حـکـم کـتـ نید  رد  ییاه  هتخاسون  يو  نوچ  هک  دـندوب  نآرق  ناـیراق  دـمحم و 
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هک یماـگ  هـنـ (( . 246  )) دـندوب ناناملـسم  لئاسم  رد  رظنبحاص  رادـنید و  ینامدرم  (ص )  دـمحم باحـصا  میناد  یم  هک  تسا  یلاـحرد 
ـی یا رد جـ را  عـمـ (( . 247  )) دـنک ضوع  ار  نید  تساوخ  یم  : دـیوگ یم  خـساپ  رد  دـیتشک  ار  وا  ارچ  دـسرپ  یم  رامع  زا  صاـع  ورمع 

دیشکب ار  وا  دیوگ : یم  ریبز  (( . 248  )) دندرک یم  رما  فورعم  هب  دندوب و  فلاخم  متـس  اب  هک  دنتـشک  ار  وا  یناحلاص  دیوگ : یم  رگ  ـ ید
 . تسا هدش  رفاک  هک  دیشکب  ار  لثعن  دیوگ : یم  مه  هشیاع  تسا .  هدرک  نوگرگید  ار  ناتنید  هک 

هتخاسرب ياهتیاور 

زا یکی  دننک . تیوقت  ار  وا  يوضو  دنناوتب  رذگهر  نیا  زا  ات  دنتخاسرب  هفیلخ  هدـمع  نافلاخم  نابز  زا  یثیداحا  نامثع  بتکم  نارادـفر  طـ
دندوب وا  دزن  ع )   ) یلع دعـس و  ریبز و  هحلط و  هک  یلاح  رد  نام ,  عـثـ دیوگ : یم  نآ  رد  هک  تسارـضنوبا  تیاور  یگتخاس  ثیداحا  نیا 

يور راب  هس  سپـس  تسـشراب .  هس  ار  دوخ  يور  وا  تخاس ,  وضو  دنتـسیرگن  یم  نانآ  ـی کـه  لا رد حـ هاـگنآ  تساوخوضو .  يارب  یبآ 
بآ شتسار  ياپ  يور  سپس  تخیر .  بآ  شپچ  تسد  يور  راب  هس  سپس  تسش .  راب  هس  ار  نآ  هاگنآ  تخ و  ـ یر بآ  ـتـش  سار تسد 

هک یناسک  نآ بـه  زا  پـس  را شـسـت .  ـه بـ ـس ار  نآ  هاگنآ  تخیر و  بآ  شپچ  ياپ  يور  سپـس  تسـش .  راب  هسار  نآ  هاگنآ  دیـشاپ و 
هک تفرگ  یم  وضو  هنوگ  نامه  (ص )  اد لو خـ ـ ـسرد ـیـ ناد ـا مـی  یآ ـم ,  هد دنگوس مـی  دنوادخ  هب  ار  امـش  تفگ :  دندوب  رـضاح  اجنآ 

هدیـسر وا  هب  نادرم  زا  یخرب  يوضو  هرابرد  هک  دوب  يربخ  هطـساو  هب  خساپ  شـسرپ و  نیا  يرآ .  دنتفگ : متفر ؟  وضو گـ نم  نونکا  مه 
نیا زا  دو و  عطقنم مـی شـ دسر  یم  هک  رضن  یبا  هب  شدنس  دیوگ  یم  يریـصوب  هک  نانچ  هک  نیا  رب  نوزفا  ـت ,  یاور ـن  یا (( . 249  )) دوب

 , تسا حسم  نودب  هدش  ریوصت  تیاور  ـن  یارد ییوضو کـه  هچ ,  تسا ,  رابتعادقاف  زین  نتم  رظن  زا  تسا ,  رابتعا  یب  دنـس  ظاحل  هب  يور 
ناگرزب زا  نت  راهچ  دنناوت  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسین .  هدنـسب  يزج و  ـح مـ ـس نودب مـ يوضو  ناناملـسم  همه  قافتا  هب  هک  یلاح  رد 

یلکب نتم  هک  لامتحا  نیا  راـنک  رد  تیاور ,  نیا  هک  تسا  نآ  رت  ینتفریذـپ  ـن  یار ـ با بـنـ دـنهد ؟ یهاوگ  ییوضو  نینچ  یتسردرب  هباـحص 
اما دنک . یم  دیکءات  اهاپ  نتـسش  رب  لعفره و  ماجنا  راب  هس  رب  يوار  مینیب  یم  هک  ارچ  دشاب , یـسایس  یغیلب و  ـتـی تـ یاور دـشاب , رابتعا  یب 

. رس حسم  هن  تساپ ,  نتسش  نیمه  رارکت و  راب  هس  نیمه  تسا  نت  راهچ  نآ  هفیلخ و  عازن  عوضوم  هچنآ  اریز  درب , یم  دای  زا  ار  رس  حسم 
, ریبز هحلط ,  ینعی  نت  راهچ  نیمه  تیاور  هلمج  نیرخآرد  نادرم  یخرب  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  تفایرد  زین  نیا  هتفگشیپ  تیاور  نتم  زا 

يوضو رب  ناـنآ  ندوـب  هاوـگ  ناـنآ و  روـضح  زا  هداد و  تبـسن  نت  راـهچ  نآ  هب  ار  ربـخ  نیا  يوار  هک  مه  نیا  تسا .  دعـس  و  ع )   ) یلع
زا نامثع و  هقف  هدـمع  نافلاخم  زا  دـیتسناد ـ  نونکات  هک  ناـنچ  ناـنآ ـ  اریز  تسا ,  هلءاـسم  تیمها  زا  نتـساک  يارب  هداد ,  ربخ  خـلـیـفـه 
هک تسا  هبیش  زا  يو  دنس  هب  یئاسن  تیاور  یگتخاس  ياهربخ  نیا  زا  رگید  یـکـی  دندوب . هفیلخ  يوضو  هویش  فلاخم  مدرم  نامه  هلمج 
هت گـفـ ع )   ) یلع نب  نیـسح  هک  هداد  ربخ  ارم  نیدـباعلا )  نیز   ( ) ع  ) یلع مردـپ  تفگ :  هداد  ربخ  ار  وا  رقاب ) ماـما   ( ) ع  ) یلع نب  دـمحم 

ـو ـضو نآ کـه بـه  زا  ار پـیـش  دو  ياهتـسد خـ تفرگ ,  وضو  وا  مدرب .  بآ  وا  دزن  نم  تساوخ .  وضو  يارب  یبآ  ع )   ) یلع مردپ  تسا : 
راب هس  هاگنآ  تسش .  ار  دوخ  يور  راب  هس  سپس  درک . قاش  ـتـنـ سا راب  هس  هاگنآ  درک . هضمـضم  راب  هس  سپـس  تسـش .  راب  هس  دروآرد 

. دیشک حسم  راب  کی  ار  شیوخ  رس  سپس  تسش .  وحن  نیمه  هب  ار  دوخ  پچ  تسدراب  هس  سپس  تسش .  چنرآ  ات  ار  دوخ  تسار  تسد 
 : تفگو تساخر  سپـس بـ بیترت .  نیمه  هب  ار  پچ  ياپ  مه  نآ  زا  سپ  تسـش و  اپ  تشپ  یگدـمآربات  راـب  هس  ار  شتـسار  ياـپ  هاـگنآ 
رد دیماشآ . وضو  بآ  هدنامیقاب  زا  هداتسیا  وا  مداد و  شتسد  هب  دوب  نآ  رد  وضو  بآ  هدنامیقاب  هک  ار  فرظ  هدب ,  متسد  هب  ار  بآ  فرظ 
دنک یم  يراک  نامه  (ص )  ربمایپ تردپ  مدید  هک  نک ,  ـگـفـتـی مـ ـش گـفـت :  ما ]  هدش  تفگـش  رد  هک  ] دید ارم  نوچ  مدش ,  تفگش 

ـه نا نـشـ (( . 250  )) دماشآ یم  هداتـسیا  ار  شیوضو  بآ  هدـنامیقاب  هاگنآ  و  شیوضو ,  يارب  بآ  نیا  دـیوگ : یم  مدرک .  نم  يدـید  هک 
هدنیآ تاحفـص  رد  هچ  دن , ـکـ فا رد نـمـی  نآ  هب  نداد  خـساپ  تمحز  هب  ار  دوخ  هدـنراگن  تسادـیوه و  ربخ  نیارب  ندوب  یگتخاس  ياه 
يزیچ نآ  ریغ  ع )   ) یلع نادنزرف  رگید  سابع و  نبا  دمحم , نب  رفعج  یلع ,  نب  دمحم  نیـسح ,  نب  یلع  يوضو  هک  دـش  دـهاوخ  تابثا 
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یتفگش تفگدید :  ارم  نوچ  مدش .  تفگـش  رد  هک  تسیچ  تیاور  زا  تمـسق  نیا  يانعم  ـم  ناد نـمـی  تسا .  هدش  لقن  اهنآ  زا  هک  تسا 
زا ات  تسا .  راذگ  تعدب  دماشایب  هداتـسیا  تلاح  رد  ار  وضو  بآ  هدنامیقاب  هک  یـسک  تشاد  هدیقع  ع )   ) یلع ـیـن بـن  ـس ـا حـ یآ نکم . 
زا وا  نآ کـه  یـا  251 ؟ ))  )) دنتـشاد ییاهتعدب  اه و  هتخاسون  نید  رد  هک  دوب  ییاهنآ  زا  دوخ  وا  هک  نآ  ای  دشاب ؟ هدرک  بجعت  يور  نیا 

نینچ نادناخ  نیا  نایم  رد  وا  يارب  تسناد و  یم  نادناخ  نیارد  انشآان  ییوضو  ار  وضو  نیا  دوب و  هد  ـگـفـت شـ ـش رد  شرد  يو پـ ـ ـضو
هدنیآ ياهلـصف  رد  دوب و  هتفای  ینوزف  جاور و  نایوما  نارود  رد  ثیداحا  نتخاسرب  ریوزت و  لعج و  هدیدپ  يرآ ,  دوبن ؟ فراعتم  ییوضو 

يرگید هتخاسرب  ربخ  ربخ  نیا  زا  رتروآ  تفگـش  رت و  تشز  يور .  ره  هب  دـش . دـیهاوخ  انـشآ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  تایئزج  اب  باتک  نیا 
زنک بحاص  يدـنه  یقتم  دوواد , ـو  با دـهد : شزومآ  وا  هب  ار  (ص )  ربمایپ يوضو  ات  تفر  سابع  نبا  دزن  ع )   ) یلع دـیوگ : یم  هک  تسا 

يارب یبآ  دـش . دراو  نم  رب  تشادـن  وضو  هک  یلاح  رد  ع )   ) عـلـی تفگ :  هک  دـنا  هدروآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  رگید  یناـسک  لاـمعلا و 
(ص ادخ لوسر  هک  مهدن  ناشنوت  هب  ایآ  سابع ,  رـسپ  يا  تفگ :  میداهن .  وا  ـم و پـیـش  یدروآ بآ  رپ  یتشت  وا  يارب  ام  تساوخوضو . 

ربـخ نیا  نا  ـ یا اـت پـ تسـش ...  ار  شتـسد  وا  متخیر و  یم  بآ  شتـسدرب  وا  يارب  نم  سپ  ارچ ... متفگ :  تـفرگ ؟  یم  ـو  ـضو هنوـگچ  ( 
میناد یم  هک  نآ  اب  ایآ  میـسرپ :  یم  کن  ـ یا داد ! ماجنا  دنک  یم  لقن  (ص )  ربمایپ زا  نامثع  هک  ار  ییوضو  نامه  ناس  نیدـب  و  252 ـ )) ))

؟ دشاب تسرد  دناوت  یم  يربخ  نینچ  دوب , اضعا  نتسش  راب  ود  اب  يوضو  ینعی  هفیلخ  يوضو  فلاخم  يوضو  بتکم  رادمچرپ  ع )   ) یلع
اب ار  ربخ  نیا  ناوت  یم  ـه  نو اساسا چـگـ هکلب  دنزومایبوا ؟ هب  ار  وضو  هک  دوب  نآ  دـنمزاین  اعقاو  تسا ,  تما  دنمـشناد  هک  ساب  ـن عـ با ـا  یآ

یمار نتـسش  طـقف  مدرم  تفگ :  وا  هب  درک و  ضار  ـتـ عا ذو  رتـخد مـعـ عـیبر  هب  ساـبع  نبا  دـیوگ  یم  هک  درک  راـگزاس  يرگید  ربـخ  نآ 
نتسش و راب  ود  وضو  تفگ :  هک  سابع  نبا  رگید  نخس  نیا  اب  ای  میبای ؟  یمن  ندی  ـ ـش ـح کـ ـس زج مـ ادخ  باتک  رد  هک  یلاح  رد  دنریذپ 

نآ هک  میناد  یم  رتیوق  ار  لاـمتحا  نیا  تشذـگ  هچ  ـ نآ بـا  يور ,  بـه هـر  253 ؟ ))  )) دبای یم  ییوسمه  هنوگچ  تسا  ندرک  حـسم  راب  ود 
لامتحا نیا  ندیزگرب  يارب  ام  لیلد  دـندوب . نامثع  هدـمع  نافلاخم  نامه  دـن  مـی گـفـتـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر زا  لقن  هب  یثیداحا  هک  مدرم 

راب هس  اب  يوضو  هک  یناـسک  تسرهف  رد  ناـنآ  ياـهمان  ندیـسر  نـ 2 ـ  شیاهداهتجا ,  بلغا  رد  نامثع  اـب  ناـنآ  تفلاـخم  1 ـ  تساهنیا : 
هک یناسک  تسرهف  رد  نانآ  زا  یخر  يا بـ ـهـ ما دو نـ ـ جو 3 ـ  دنا , هدرک  تیاور  دوب  شراذگناینب  نامثع  هک  ار  ییوضو  نامه  ینعی  نتسش 

(( . 254  )) دنا هدرک  تیاور  ار  نتسشراب  ود  حسم و  اب  يوضو 

تشذگ هچنآ  هدیکچ 

 . تسا هدومن  خر  ناـمثع  نارود  رد  وضو  هراـبرد  فـالتخا  تسا .  هتـشاد  هویـش  کـی  اـهنت  وا  هفیلخ  ود  و  (ص )  ربماـیپ نارود  رد  وـضو 
دنسرخ نامثع  هاگدید  زا  هباحص  دوب . نامثع  فالتخا  نیا  هدننک  زاغآ  تشاد .  فالتخا  دندوب  هباحـص  ناگرزب  زا  هک  مدرم ي  اب  نامثع 

. دوب هدرک  تفلاخم  نیشیپ  هفیلخ  ود  هویش  و  (ص )  ربمایپ هریس  اب  نامثع  دنتفریذپ . یمن  ار  نآ  دندوبن و 

 ( 40 ه ق 35 ـ   ( ) ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نارود 

حیضوت

نیا حرط  نامز  میدیسر  فالتخا  ياهفرط  زا  کی  ره  هاگیاج  فالتخا و  نامز  نییعت  رد  ینـشور  جیاتن  هب  نیـشیپ  ياهلـصف  رد  هک  نونکا 
تعدب نیا  ییورایور بـا  رد  ع )   ) یلع يوس  زا  يریگعضوم  چیه  دهاش  ارچ  تسا  حیحـص  دیوگ  یم  هدنراگن  هچنآ  رگا  تسا :  شـسرپ 

مه ار  نیا  دراد ؟ تیعـضو  نیا  يارب  يریـسفت  هچ  هدنراگن  تسا  نینچ  رگا  مینیب ؟  یمن  هراب  نیا  رد  وا  زا  يا  همان  ای  هبطخ  چیه  میتسین و 
هزات يا  هویـش  نتخاسرب  هتخادرپن و  هلءاسم  نیا  هب  مادک  چیه  یـسلجم  هن  تسا و  هعیـش  گرزب  ناملاع  زا  هک  ینیما  همالع  هن  هک  مییازفیب 
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: دوش یم  هصالخ  هتکن  راهچ  رد  هلءاسم  نیدب  هدنراگن  خساپ  دنا ! هدرمشنرب  موس  هفیلخ  ياهتعدب  زا  ار  وضو  رد 

نامثع يوضو  اب  هباحص  تفلاخم   : کی

, دوب ییامن  خر  يارب  تصرف  رد کـمـیـن  تشاددوجو و  هفیلخ  ربارب  رد  ییوق  ینید  تفلاخم  هک  میتفاـی  یهاـگآ  هتـشذ  يا گـ رد بـحـثـهـ
دوش یم  ای  هدش  هتفگ  وا  دـض  رب  هچنآ  هب  انتعا  یب  نانچمه  داد و  ییاهب نـمـی  نادـب  درک و  یمن  ییانتعا  چـیه  تفلاخم  نیا  هب  هفیلخ  اما 
باب رد  اههاگنتـسشن و  رد  تشذـگ ـ  هک  نانوچ  وا ـ  تسا .  یلک  هدـعاق  نیا  زا  قادـصم  کی  اهن  ـو تـ ـضو هلءاسم  داد . همادا  دوخ  هار  هب 

اب نانآ  یهار  ار بـه هـمـ ياد  سپس خـ تفرگ و  یم  هاوگ  دوخ  يوضو  هب  ار  نانآو  تسشن  یم  دنتشاد  روضح  هباحص  هک  اجنآ  بردلا , 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دیدنخ . یم  , دوخ ياعدا  قباطم  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  هویش  لقن  ماگنه  هب  و  تفگ .  یم  ساپسو  دوتـس  یم  وا 

نیا همه  دـش , رت  نیگنـس  نافلاخم  هفک  هک  نآ  زا  سپ  اـما  دیـشک . یم  حـسمار  شیا  ـ ها ـو پـ ـضو رد  شتفـالخ  زا  يا  هرود  رد  دوخ  يو 
باحـصا يوـس  زا  دـیتسناد ـ  هک  ناـنو  چـ ـفـت ـ  لا ـن مـخـ یا تخاـس .  شیوـخ  يادـف  زین  ار  وا  یگدـنز  یتـح  تـفر و  ردـه  هـب  اهـشالت 
فالخرب هک  یناسک  دوب , (ص )  ربمایپ نارـسمه  تشهب و  هناـگ  ـ هد نا  ـ گد ـ ـش هداد  هدژ  مـ مالـسا ,  ناـهیقف  تما ,  ناـیراق  (ص ,)  دـمحم

(ص ربمایپ هباحص  هک  تسیچ  خیرات  تقیقح  نیا  يانع  مـ يولع .  بزح  کی  هن  دندوب و  یسایس  هورگ  کی  هن  ناگدنـسیون  یخرب  ياعدا 
ياه هتخاسونو  اه  هتخاسرب  يورردور  هک  دنا  هتفرگ  رارق  یناس  ـیـش کـ پا پـیـشـ (ص )  اد لوسر خـ نانزو  مالـسا  ناهیقف  تما ,  نایراق  (, 

هتخاسون نیا  رب  در  رد  دوخ ] تفالخ  نارود  رد   ] تسا مزال  ع )   ) یلع رب  ایآ  دننافلاخم  نایاوشیپ  یناسک  نینچ  ـر  گا دـنا ؟ هداتـسیا  نامثع 
رد هک  دوب  هتخاس  زاین  یب  ار  ع )   ) یلع تفلاـخم ,  نیمه  ناـفلاخ و  هـمـیـن مـ دـسیونب ؟ ناـمرف  هماـن و  اـی  دـنک  داریا  هبطخ  ناـمثع  ياـه 

نخـس دندیزگ  یم  توکـسو  دـندنام  یم  ورف  قح  نایب  زا  نارگید  یتقو  هک  دوب  یـسک  وا  هک  نآ  هژیوب  دز , اپ خـیـ هب  نامثعاب  ییورایور 
, دوب يوق  ینایرج  لئاسم  رگیدرد  وضو و  هلءاسم  رد  ناـمثع  يوضو  اـب  تفلاـخم  ناـیرج  هک  یماـگنه  ـخـن ,  ـس ـگـر  ید بـه  تفگ .  یم 

یماگنه تقیقح  نیا  دزایب . تسد  وا  ياه  هوی  نامثع و شـ دض  رب  ینامرف  رودص  هب  ع )   ) یلع ات  تشادن  دوجو  يزاین  هزیگنا و  چیه  رگید 
هطـساو هب  نانآ  زا  یخرب  یتح  هکلب  دـندوب و  هتفریذـپن  رثا  نامثع  داه  ـتـ جا زا  زو  نارود هـنـ نآ  رد  ناناملـسم  مینادـب  هک  دوش  یم  نشور 

هراـب نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  یناـمرف  اـی  نخـس  هک  دراد  دوجو  مه  لاـمتحا  نیا  دـندوب . هدرک  رداـص  ار  وا  ریفکت  ياوتف  اـهداهتجا  نیمه 
شوختـسد ار  نامرف  ای  نخـس  نیا  تسا ,  هدوب  ثیدـح  خـیرات و  نیودـت  تسد  زی  نا نـ نا کـه هـمـ ـ یو ـ ما كاـپان  تسد  اـما  هدـشرداص , 

 . تسا هدرب  نایم  زا  ای  هتخاس  ینوگرگید 

وضو تعدب  ربارب  رد  ع )   ) یلع یلمع  عضوم  : ود

لوا تمسق 

یلمع تفلاخم  تفگ  ـیـد  هاو هک خـ تسا  یعیبط  ؟  یظفل تفلاخم  ای  تسا  رتراذگ  رثا  یلمع  تفلاخم  ایآ  مینک :  یم  زاغآ  شسرپ  نیا  اب 
اب شتسرد  هنومن  راک  رد  تسا و  راک  کی  وضو  تسا ,  رترگن  ـ شور رتاسر و  ام  ثحب  دروم  عوضومدننامه  یعوضوم  رد  هژیوب  هک  ارچ  , 

دراددوجو خیرات  ریسفت و  ثیدح و  ياهباتک  لد  رد  يرگید  ناوارف  ياههاوگ  نیا  رب  نوزفا  دوش . یم  نییبت  نشور و  رتشیب  یلمع  يارجا 
نارود رد  ترـض  نآ حـ هک  تسا  هدـش  لقن  , درک تفلاخم  وضو  هلءاسم  رد  نامثع  ياه  هتخاسون  اب  ـالمع  ع )   ) یلع ـن کـه  یا زا  یکاـح 

نید رد  هک  تسا  یـسک  يوـضو  نیا  تفگ :  درک و  فیـصوت  ار  (ص )  ربماـیپ يوـضو  نآ  زا  سپ  تخاـس و  وـضو  هـبحر  رد  شتفـالخ 
هب يا  هتخاسونو  هتـشاذگ  یتعدـب  یـسک  ایوگ  هرخـالاب  هک  نآ  هب  تسا  يا  هراـشا  نخـس  ـن  یا رد  (( . 255  )) تسا هدرواین  يا  هتخاـسون 

ار رمع  رکبوبا و  ناوت  یمایآ  تسا ؟  هدوب  هفیلخ  مادک  هرود  رد  وا  دشاب ؟ دناوت  یم  یسک  هچ  هدنزاسرب  نیا  تسا .  هدروآرد  نید  هصرع 
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ياهثحب ـو  تر رد پـ تفرگ ؟  تروص  يراک  نینچ  نانآ  نارودرد  ای  دـندروآ  نایم  هب  يا  هتخاسون  نید  رد  دوخ  در کـه  ـمـ ـش ـی  نا ـ ـس زا کـ
هک دندرک  لقن  میارب  دیوگ : یم  یقـشمد  کلام  یبا  هک  نانچ  هدشزاغآ ,  نامثع  هرود  رد  وضو  هرابرد  فالتخا  هک  دش  نشور  هتـشذگ 

وـضو ناـمثع  هک  تسا  هدروآ  نارمح  زا  لـقن  هب  ملـسم  نی  هـمـچـنـ درک . فـالتخا  وـضو  هراـبرد  شتفـالخ  نارود  رد  ناـفع  نب  ناـمثع 
مدـید هک  نیا  زج  تسیچ ,  مناد  یمن  هک  دـنروآ  یم  یثـیدا  ـ حا (ص )  اد لو خـ ـ ـسر نا  ـ بز زا  مدر  زا مـ یناـسک   : تفگ سپـس  تخاـس و 
مدرم نآ  يوضو  درک , تفلاخم  مدرم  نآ  اب  شیوضو  رد  هک  هفیلخ  نیا  میتف  گـ تفرگ .  وضو  نم  يوضو  نیا  دننامه  (ص )  ادخ لوسر 

هک یناسک  هک  مینک  هراشا  زین  نیا  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  کـنیا  دـندوب . هباحـص  ناـگرزب  زا  دوخ  ناـنآ  دوب و  (ص )  ادـخ لوسر  هویـش  همادا 
ياج هبوضو  رد  هک  نیا  ینعی  دـنیوگ  یم  دوخ  هک  دـننک  تشادرب  ار  يزیچ  نامه  نآ  زا  ات  دـنا  هدرک  اـنعم  هنوگژاو  ار  هتفگـشیپ  تیاور 
تسا یسک  يوضو  نیا  ینعی  (( . 256  )) ثدحی مل  نم  ءوضو  اذه  ترابع و  زا  دوصقم  دنا : هتفگ  ـی  نا کـسـ تسش .  دیاب  ندیـشک  حسم 

صخـش اهنت  هک  ییوضو  نینچ  و  تسین ,  مزال  وضورد  اپ  نتـسش  تلاح  نیا  رد  تسا .  هدزن  رـس  دـشاب  وضو  لـطبم  هک  یثدـح  وا  زا  هک 
ییوضو 1 ـ  تسه :  وضو  عون  ود  هاگدید  نیا  نابحاص  دزن  ریسفت  نیا  اب  تسین !  ثدح  عفار  تسا  هتسشن  ار  نآ  هدیشک و  حسم  ار  شیاپ 

يوضو نامه  نیا  و  تسین ,  ثدح  عفار  هک  يدـیدجت  يوضو  2 ـ  تساپ .  نتـسش  رب  لمتـشم  يوضو  نامه  نیا  تسا و  ثدح  عفار  هک 
رگید یخربو  تسا  ع )   ) یلع يوضو  تیاور  هرابرد  تسردان  ياهریـسفت  زا  یکی  ـن  یا يور ,  بـه هـر  (( . 257  )) تساپ حسم  رب  لمتشم 

يریگتخس و رد  ع )   ) یلع هک  دنام  لفاغ  دیابن  مه  نیا  زا  میتفگ  هچنآ  رانک  رد  دنا . هدروآ  تسد  نیا  زا  رگید  ییاهریـسفت  نانخـس و  زین 
 ( (ص ربمای هریس پـ نآرق و  حیرص  نداهناو  يءار و  رب  هک  هباحص  ياهداه  ـتـ جا ـی  خر ـر بـ بار رد بـ ندا  ـسـتـ یا رد  و  رومان , نید  رد  تبالص 
یب نآ  ربارب  رد  تسناوت  یمن  ما  ـ ما دو , ـن بـ ید رد  يراذگتعدب  یعون  نامثع  يوضو  هویش  هک  اجنآ  زا  نیاربانب ,  تسا .  دزنابز  دوب  ینتبم 

وا رادرک  راتفگ و  زینرگید  ياهیاج  رد  هک  نانوچ  درک , هراـشا  نادـب  یعون  هب  دوخ  نخـس  رد  هکلب  دراـگنا , هدـیدانار  نآ  دـشاب و  اـنتعا 
رد دمحا  هک  هدرک  لقن  یثیدح  يرکـسع  نیدلا  مجن  خیـش  تفرگ .  یمرارق  یـصن  ربارب  رد  هک  دوب  ییءار  داهتجا و  طخ  هدـنبوک  مهرد 
رد ع )   ) یلع ناـنمؤمریما  اـب  هارمه  هبحرلا  باـب  رد  هک  یلاـح  رد  تسا :  هتفگ  ـت کـه  ـسا هدروآ  رطم  یبازا  لـقن  هـب  ار  نآ  دوـخ  دنـسم 

تساوخ ار  ربن  قـ ع )   ) یلع دوب و  رهظ  ماگنه  هدب .  ناشن  نم  هب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  تفگ :  دمآ و  يدرم  ـم  یدو هتسشن بـ دجـسم 
رس سپس  تسش و  ار  جنرآ  ات  شیوخ  نات  ـ سد هاگنآ  تسش .  ار  شیوخ  تروص  تسد و  ود  سپ  روایب . میارب  یبآ  هزوک  تفگ :  وا  هب  و 

دیسرپ یم  (ص )  ادخ ربمایپ  يوضو  زا  هک  نآ  دوزفا : سپس  ـح کـشـیـد . ـس اپ مـ تشپ  یگدمآرب  ات  زین  ار  دوخ  ياهاپ  راب و  کی  ار  دوخ 
 : تفگ يوار  هک  تسا  نیا  هدمآ  لامعلا  زنک  دمحا و  دنسم  رد  هچ  ـ نآ ـا  ما (( . 258  )) دوب هنوگ  نیا  (ص )  ادخ ربمایپ  يوضو  تساجک ؟ 
نم هب  ار  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  تفگ :  دـمآ و  يدرم  میدوـب  هتـسشن  دجـسم  رد  ع )   ) یل هار بـا عـ هبحرلا هـمـ باـبرد  هک  یلاـح  رد 
راـب هس  ار  شیوخ  تروص  ناتـسد و  سپ  رواـیب . یبآ  هزوک  میارب  تفگ :  تساوخ و  ار  ربـنق  ع )   ) یلع دوـب و  رهظ  ماـگنه  هدـب .  ناـش  نـ

زا نآ  لخاد  تفگ :  و  دـی ـ  ـ ـش ـح کـ ـس را مـ ار یـک بـ دوخ  رـس  تسـش و  جـنرآ  اـت  ار  شناتـسدراب  هس  درک , هضمـضم  راـب  هس  تسش , 
هس دیق  لامعلا  زنک  ترابع  رد  هتبلا  دیـشک . حسم  راب  هس  مه  نآ  تشپ  یگدمآرب  ات  ار  شیوخ  ياپ  و  تسا ـ  رـس  زا  نآ  جراخ  تروص و 

یـشزومآ يوضو  کی  یـسک  شـسرپ  هب  خساپ  رد  ع )   ) یلع هک  تسا  نیا  میمهف  یم  ثیدح  نیا  زا  ـچـه  نآ (( . 259  )) درادن دوجو  راب 
دراد نآ  زا  تیاکح  هدمآ  هدننک  شسرپ  نخـس  رد  هک  هدب  ناشن  نم  هب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  ترابع  (( . 260  )) تسا هداد  ماجنا 

 ( (ص ادـخ ربماـیپ  يوضو  زا  ار  وا  تسا  هتـساوخ  ماـما  زا  هدـننک  شـسرپ  درم  هتـشاد و  دوجو  یفـالتخا  تما  ناـیم  رد  وضو  هراـبرد  کـه 
هدوب زیچ  ود  رد  عازن  هک  دوش  یم  نشور  دیـشک  حـسم  راب  کی  ار  دوخ  ياـهاپ  رـس و  تسا  هتفگ  يوار  هک  نیا  زا  نینچ  هـمـ دـناهاگایب !

یم اج  ـنـ یا رد  ما  ـ ما تسـش .  ار  نآ  دیاب  ای  دیـشک  حسم  ار  اپ  دیاب  ایآ  هک  نیا  اپ و  مکح  نتـسش ب :  حسم و  تاعفد  دادعت  فلا :  تسا : 
زج هن  تساپ و  حسم  رب  لمتـشم  يو  ـ ـضو نا  قف ط هـمـ طقف و   ( (ص ادخ لوسر  يوضو  هک  دـنک  دـیکءات  نیا  رب  درم  نآ  يارب  تساوخ 

دــشکب حـسم  ماـما  تـسیناور  يور  نـیم  زا هـ و  ـت .  ــشاد شزو  ـ مآ ـنـگ  هآ زین  ماـما  دوـب و  هدـمآ  يریگارف  يارب  درم  نآ  هـچ ,  نآ , 
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اب تیاور  نیا  ـه  ـس ـ یا بـا مـقـ دشاب . هتـشاد  نیا  دننامه  رگید  يدصق  ای  دـشاب  يدـیدجت  يوضو  دـنا ـ  هتفگ  یخرب  هک  نانوچ  شدـصقو ـ 
هب تقیقح  هرهچ  نید )  رد  ندروآ  نایم  هب  هتخاسون   ) ثدحم ثادحا و  ياه  هژاو  رب  ترضح  نآ  دیکءات  هب  هجوت  اب  ماما و  نانخس  رگید 

ماکحا هنیمز  رد  هک  ییاهنآ  يورردور  ناوت  تردـق و  مامت  اب  میا ـ  هتفگ  زین  رتشیپ  هک  نا  ـ نو چـ ماما ـ  دوش . یم  نشور  لکـش  نیرتاـیوگ 
يءار وا  هاگدید  زا  هک  ار  چـ داتـسیا , یم  دوب ـ  ناسک  نیا  زا  یکی  مه  نامثع  و  ما ـ  هدش  نآ  رب  دوخ  هک  تسا  ییءار  نیا  دنتفگ  یم  نید 

. دنتـشادن يزایتما  نانآ  رب  یتواـفت و  نارگید  اـب  ـی  گد هصرع بـنـ رد  مه  هباحـص  دوبن و  یـشزرا  راـبتعا و  نآرق  حیرـص  صن  ربارب  رد  ار 
حیجرت يارب  یلیلد  چیه  و  دنربارب , ناناملـسم  ریاس  ورگیدکی  اب  یعرـش  فیلاکت  رد  همه  تسا و  ناشیا  دوخ  نآ  زا  هباحـص  دـب  بوخ و 

قح شیوخ  يارب  مه  (ص )  ادخ لوسر  یت  حـ دشاب . تنس  نارق و  شا  هناوتـشپ  هک  نآ  رگم  درادندوجو , رگید  يءار  رب  يءار  کی  نداد 
هچ ره  و  دـیوگ , یمن  نخـس  سوه  رـس  زا  هک  تسا  یـسک  وا  نآر  ـح قـ یر ـ ـص هب  هکلب  دوبن , لئاق  تسوا  دوخ  يءار  هچنآ  هیاپ  رب  عیرـشت 

چیه داد و  یمن  يرابتعا  سایق  يءار و  هب  چیه  هک  تسا  هدـش  تباث  وا  هریـس  رد  (( . 261  )) دوش یم  هداتـسرف  ورف  هک  تسا  ییحو  تسه 
ورایور اهداهتجا  نآ  اب  ندروآ ,  لثم  هراشا و  بـا  ع )   ) عـلـی يرآ ,  (( . 262  )) تسا هداد  ناشن  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  زج  تشادن  ییءار 

یم دراد  تیاـکح  تقیقح  نیا  زا  هک  تیاور  دـنچ  رد  هنوـمن  يارب  دیـشوک . یم  يءار  ناـبحاص  ياـهاطخ  ندـنایامنزاب  يارب  دـش و  یم 
نـقـل ع ,)   ) زا عـلـی نانآ  همه  و  دوواد , یبا  ننـس  هبیـش و  یبا  نبا  ننـس  قازرلا ,  دـبع  عماـج  زا  لاـمعلا  زنک  رد  يدـنه  یقتم  میرگن ـ : 
(ص ادخ لوسر  هک  مدید  اما  اپ . يور  رب  هن  دوش  هدیشک  حسم  اپ  فک  رب  هک  دوبرتراوازس  دوب  يءار  هب  نید  رگا  دومرف : هک  ـت  سا هدر  کـ

يور هک  مدوبن  يءار  نیا  رب  تسا :  هدمآ  نینچ  ترضح  نآ  زا  لقن  هب  ثیدحلا  فلتخ  ـل مـ یوءا رد تـ (( . 263  )) دیشک حسماپ  تشپ  رب  ( 
یثیدح رد  (( . 264  )) دشک یم  حسم  اپ  يوررب  (ص )  اد لو خـ ـ سر مد  ـ ید ـن کـه  یا مـگـر  ـت تـا کـف پـا , ـسا ـح  ـس ـر بـه مـ تراواز ـ ـس اپ 

يور رب  (ص )  ادخ لوسر  مدید  هک  نیا  ات  اپ , يور  ات  تسا  ندیشک  حسم  هب  رتراوازـس  اپ  فک  هک  مدوب  يءار  نیا  رب  تسا :  هدمآ  رگید 
ماـجل داـهتجاطخ  اـب  ییوراـیور  رد  ناـنمؤمریما  هنوـگچ  هک  دـیبای  یم  رد  هنوـم  ـن چـنـد نـ یا رذ  ـگـ هر زا  (( . 265  )) دـشک یم  حـسم  اپ 
یلمع اهنت  وا  هاگد  ـ ید زا  چـه ,  دیـشوک , یم  تسا   ( (ص ادخ لوسر  یلمع  هریـس  ربارب  رد  هک  ییءار  ندرک  بوکرـس  يارب  هتخی و  ـ ـس گـ

همـشچرس نیا  زا  ار  لعف  کی  تیعورـشم  مه  ماما  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  يارب  تنـس  نآرق و  زا  یلیلد  هک  دوب  هدـننک  هدنـسب  يزجم و 
راک تسا  ین  گـفـتـ دشاب . فلاخم  وا  یصخشرظن  يءار و  اب  دهد ـ  یم  ناشن  تیاور  دنچ  نیا  هک  ناس  نآ  لعف ـ  نآ  دنچ  ره  دریگ  یمرب 
نآ هب  تسین  نید  زا  هک  ییاهزیچ  ـد و  ندروآرد ـن  ید هب  ییاه  هتخاسون  هک  یناسک  اب  ییورایور  رد  وا  هکلب  دـشن , دودـحم  نیمه  هب  ماما 

 . تساهنآ زا  یکیاهنت  وضو  هلءاسم  و  هتـشاد ,  ناوارف  ییاهدروخرب  دـنداد  رارق  ماک  ـ حا مهف  كالم  ار  دوخ  مهفو  داهتجا  دـندرک و  دراو 
نیا 1 ـ  دوش . هداد  ینید  یگنر  اهنآ  هب  هک  دـش  شالت  نیا  يارب  هدروآ و  نایم  هب  وضو  هلءاسم  رد  هزات  میهاـفم  یخر  ناـمثع بـ نارود  رد 
وضو لاح  رد  نارگید  مالـس  هب  ناسنا  تسین  زیاج  هک  نیا  2 ـ  دشونب . هداتـسیا  تلاح  رد  ار  وضو  بآ  هدـنامیقاب  ناسنا  تسین  زیاج  هک , 

یم دشون و  ار مـی  دوخ  يوضو  بآ  هدـنامیقاب  هداتـسیا  دـنایامن  زاب  ار  اه  هتخاسون  نیا  ندوب  عورـشمان  هک  نآ  يار  ما بـ ـ ما دـهد . خـساپ 
یم اجنیا  هک  نانوچ  ثدحی ـ  مل  ءو مـن  ـ ضو اذ  هلمج هـ تسا .  هدرواین  نایم  هب  يا  هتخاسون  نید  رد  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  دیوگ :

یخرب هک  يا  هنوـگ  هب  هک  نآ  هن  دـنا , هدروآرد  نید  هب  يا  هتخاـسون  ـتـی یـا  عد هک بـ تسا  ییاـج  رد  تساـنعم و  نـیا  هـب  هراـمه  دـینیب 
ءوضو اذه  ترابع  زا  تشادرب  نیمه  هک  تقیقح  نیا  ندش  رتنـشور  يارب  کنیا  دشاب . ثدح  ندشن  عقاو  ثدح و  يانعم  هب  دنا  هتـشادنپ 

 : تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  شردپ  زا  یناملیب ,  نمحرلادبع  زا مـحـمـد بـن  میروآ :  یم  دنچ  ییاههاوگ  تسا  حیحـص  ثدحی  مل  نم 
ار ـش  یو ـ ضو نامثع  نوچ  دادن . خساپ  يو  اما  درک . مالس  وا  رب  تشذگ و  وا  رانک  زا  يدرم  مدید .  اههاگنت  رد نـشـسـ ار  نافع  نب  نامثع 

دوخ ناتسد  دریگب , وضو  سک  ره  ـد : یو هک مـی گـ مدینـش  (ص )  ادخ لوسرزا  هک  دوب  نیا  مندادن  خساپ  لیلد  اهنت  تفگ :  درب  نایاپ  بـه 
حسم ار  شرس  دیوشب . جنرآات  ار  شناتـسد  راب  هس  دیوشب , ار  شیور  راب  هس  دنک , قاشنتـسا  راب  هس  هضمـضم و  راب  هس  سپـس  دیوشب , ار 

و درادن , زابنا  تسا و  هناگی  تسین ,  هّللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگدیوگب  هک  نآ  زا  شیپ  سپـس  دش و  حسم بـکـ ار  شیاهاپ  دنک ,
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(( . 266  )) دوش هدیزرمآدنز  رـس  وا  زا  رگید  يوضو  ات  وضو  کی  زا  هک  یناهانگ  همه  درواین  نابز  رب  ینخـس  تسواربمایپ  هدنب و  دمحم 
هضمضم راب  هس  درک . قاشنتسا  راب  هس  تسش ,  هس  هس  ار  شتسد  ود  تفرگ :  وضو  اههاگنتسشن  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  نامثع  هرا  ـ برد

زینار شیاهاپ  دیشک و  حسم  راب  هس  ار  شرس  ها  ـگـ نآ ـج ,  نرآ راب تـا  هس  زین  ار  شناتـسد  و  تسـش ,  شیوخ  تروص  راب  هس  سپـس  درک ,
. دادن یخساپ  درب  نایاپ  هب  ار  وضو  هک  یماگنهات  وا  اما  درک . مالس  وا  رب  يدرم  دوب  نتفرگ  وضو  لوغشم  هک  یماگنه  رد  تسـش .  راب  هس 
زا هک  تشادزاب  وت  هب  نداد  خـساپ  زا  ارم  لیلد  نیا  اـهنت  تفگ :  تساوخ و  رذـع  وا  زا  تفگ و  نخـس  درم  نآ  اـب  وضو  زا  تغارف  زا  سپ 
هک مهد  یم  یهاوگ  دـیوگب : نآ  زا  سپ  دـیوگن و  نخـس  وضو  رد  دریگب و  وضو  نینچ  سک  ره  تفگ :  هک  مدینـش  (ص )  ادـخ لوـسر 
دنز رـس  وا  زا  رگید  يوضو  ات  وضو  کی  نایم  هچنآ  تسوا ,  هداتـسرفو  هدـنب  دـمحم  و  تسا ,  زابنا  یب  و  هناگی ,  تسین  هّللا  زج  ییادـخ 

تفرگ یم  وضواههاگنتسشن  رب  هک  دید  ار  نامثع  تفگ  هک  تسا  هدش  ـت  یاور شرد  زا پـ ـی ,  نا ـن بـیـلـمـ با زا  (( . 267  )) دوش هدیزرمآ 
 : تفگ سپ  ـ ـس ـت .  ـساو رذ خـ وا عـ زا  داد و  خساپ  دـش  غراف  وضو  زا  نوچ  ات  دادـن  یخـساپ  وا  درک و  مالـس  وا  رب  يدرم  نایم  نیا  رد  . 
رب هفیلخ  ـم  ناد نـمـی  (( . 268  )) دادن خساپ  وا  درک و  مالـس  وا  رب  يدرم  لاح  نیمه  رد  تفرگ و  یموضو  هک  مدید  ار  (ص )  ادخ لوسر 
هک یلاح  رد  دهدن  خساپ  مالس  هب  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر هک  تسا  هنادرخبو  لوقعم  ایآ  دهد ! یمن  خساپ  درم  نآ  مالـس  هب  نییآ  مادک  هیاپ 
هب ار  امش  نوچ  دیوگ : یم  هک  اجنآ  دهد , یم  رظن  مالس  نداد  خساپ  بوجو  هب  احیرص  زین  نآرق  تسا و  نامدرم  هتـسیاش  يوگلا  دوخ  وا 

نیا رب  ناملاع  همه  هکیلاح  رد  دهد  یمن  خساپ  ار  یمالس  هنو  چـگـ دییوگ . خساپ  نآ  دننامه  هب  ای  نآ  زا  رتهب  یمالـس  هب  دنتخاون  یمالس 
اپ حسم  اب  وضو  هک  یتیاور  رد  ارچ  دـشاب ؟ زامن  لاح  رد  صخـش  دـنچ  هـر  ـت .  ـسا مزال  ـب و  جاو مالـس  رب  نتفگ  خـساپ  هک  دـنیءارمه 

هنوگ نیا  سکره  ـد : شا هدومرف بـ هک  تسیچ  نخس  نیا  يانعم  الوصا  دهدن ؟ خساپ  یسک  مالس  هب  هک  میبای  یمن  نی  هد چـنـ فیـصوت شـ
ارچ هدوب  نینچ  رگا  تسا ؟  هتشاد  وضو  ود  (ص )  ادخ لوسر  اعقاو  ایآ   , تشاد دهاوخ  یشاداپ  نانچو  نینچ  دیوگن  نخس  دریگب و  وضو 

دهدـن خـساپ  مالـس  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  هفیلخ  یعرـش  هفی  ـ ظو ـر  گا دوش ؟ یم  نومنهر  اضعا  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  هب  طـقف  ار  مدرم 
ندیشون هداتسیا  هرابرد  نانمؤمریما  نخس  غارـس  هب  راب  رگید  میهن و  یماو  ار  اهـشسر  ـن پـ یا دبلط ؟ یم  شزوپ  درم  نآزا  وضو  زا  سپارچ 

هنوـگچ تسین  اور  هداتـسیا  تلاـح  رد  وـضو  بآ  هدـنامیقاب  ندـیماشآ  هک  هتخاـسون  نآ  اـب  مینیبـب  اـت  ـم ,  یور ـو مـی  ـضو بآ  هدـنامیقاب 
دروآ يا  هب جـ ار  رهظ  زامن  هک  دید  ار  ع )   ) یلع تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هربس  نب  لازن  زا  دوخ  دنسم  رد  دمحا  دوش . یم  يورایور 

رب بآ  یتشم  وا  دندروآ . شیارب  یبآ  فرظ  دیسر  ارف  رـصع  ماگنه  نوچ  دنک , یگدیـسر  مدرم  ياهراک  هب  ات  تسـشن  هبحر  رد  هاگنآ  و 
رد ار  وضو  بآ  هدنامیقاب  سپس  (( . 269  )) دیشک حسم  ار  شیوخ  ياها  رس و پـ تسش و  ار  تروص  جنرآات و  چم و  ات  ناتـسد  تفرگ و 
 ( (ص ادخ لوسر  هک  نآ  اب  دنـشونب , بآ  هداتـسیا  تلاحرد  هک  دنرادن  شوخ  نامدرم  یخر  بـ هاگنآ گـفـت :  دـیماشآ و  هداتـسیا  تلاح 

(( . 270  )) تسا هدرواین  نایم  هب  نید  رد  يا  هتخاسون  هک  تسا  یسک  يو  ـ ضو ـن  یا مدر و  در کـه مـن کـ نا کـ ـ نو چـ

مود تمسق 

نآ هدنامیقاب  سپس  مداد .  ماجنا  نم  دیدید  امـش  هک  درک  يراک  نامه  (ص )  ادخ لوسر  مدید  نم  دومرف : هک  تسا  يرگ  ـ ید ـت  یاور رد 
ـیـن مو سـ (( . 271  )) تسا هدرواین  نایم  هب  نید  رد  يا  هتخاـسون  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا   : تفگ دـیلام و  دوخ  يور  رـس و  هب  ار  بآ 

تسا هدیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ :  ـپـس  ـس دیماشآ و  بآ  هداتـسیا  تلاح  رد  وا  دندروآ و  یبآ  فرظ  ع )   ) یلع يارب  تسا :  نینچ  تیاور 
هک درک  نامه  (ص )  ادخ لو  ـ سر مد  ـ ید دو  ـت کـه مـن خـ ـسا ـی  لا ـ حرد نیا  دنـشونب . بآ  هداتـسیا  تلاح  رد  دنرادن  شوخ  یناسک  هک 

نید رد  يا  هتخاسون  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  دومرف : هاگنآ  دیلام و  شیوخ  يور  رـس و  رب  تفرگرب و  بآ  نیا  زا  سپـس  مدرک .  نم 
 ( ع  ) یلع تفگ :  هک  تسا  هدمآ  هدـش ,  لقن  هربس  نب  لازن  زا  رگید  یقیرط  زا  هک  تیاور  نیمراه  رد چـ (( . 272  )) تسا هدرواین  نایم  هب 

یبآ فرظ  دیـسر  ار  ـر فـ ـص ماگنه عـ نوچ  تسـشن ...  مدرم  ياـهراک  هب  یگدیـسر  يارب  سپـس  دروآ . ياـج  هب  رهظ  زاـمن  هک  مد  ـ ید ار 
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تلاحرد سپس  دیشک . حسم  ار  شیوخ  ياهاپ  رس و  تسش و  ار  دوخ  ناتـسد  تروص و  تفرگرب و  نآ  زا  بآ  یتشم  وا  دندروآ . شیارب 
. دنک یم  نینچ  (ص )  ادخ لوسر  هک  مدید  نماما  دنراد . یمن  شوخ  ار  اهراک  نیا  ینا  ـ ـس کـ دومرف : دیـشون و  ار  بآ  هدـنامیقاب  هداتـسیا 

هدروآ شارح  نب  یعبر  زا  دوخ  دنس  هب  نینچمه  دمحا  (( . 273  )) تسا هدرواین  نایم  هب  نید  رد  يا  هتخاسون  هک  تسا  یسک  يوضو  نیا 
هزوک سپـس  دومرف . ینانخـس  هاگنآ  تفگ و  شیاتـس  ساپـس و  ار  دـنوادخ  داتـسیا . هبطخ  داریا  هب  هبحر  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا 

بـه دو : ـ مر سپـس فـ دیـشون . ار  بآ  هدنامیقاب  دوب  هداتـسیا  هک  یتلاح  رد  تخاس و  وضو  هدیناخرچ و  ناهد  رد  بآ  نآ  زا  تساوخ .  یبآ 
هب يا  هتخاسون  نید  رد  هک  تسا  یسک  يو  ـ ضو نیا  دنشونب . بآ  هداتسیا  تلاح  رد  دنرادن  شوخ  امشزا  یخرب  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم 
 ! ینید ياه  هتخاسون  ربارب  رد  ماما  ياهدروخرب  زا  ییاه  هنوم  بـا نـ (( . 274  )) درک نینچ  (ص )  ادخ لوسر  مدید  نم  تسا .  هدرواین  نایم 

دتسیا و یم  دندروآرد  نادب  تسین  نید  زا  هچنآ  هک  یناسک  يورایور  هنوگچ  وا  هک  دیدید  دیتفای و  ییانشآ  ناراذگ  تعدب  ياهتعدب  و 
هف ـا خـلـیـ ما دنک . یم  دـیکءات  تسا  هدرواین  نایم  هب  نید  رد  يا  هتخاسون  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  هلمج و  رب  دو  ـخـن خـ ـس رد  مه , 

وضو لاح  رد  دینیب  یم  زین  يور  نیمه  زا  دهدب . يرتشیب  سدقتدوخ  نتسش  راب  هس  اب  يوضو  هب  هک  دوب  نآ  یپ  رد  وا  فالخ  رب  نامثع , 
تسا ناهانگ  شزرمآ  ببس  هویش  نیمه  هک  دنک  یم  دیکءات  نیا  رب  دماشآ و  یمن  هداتـسیا  تلاح  رد  ار  بآ  هدنامیقاب  دیوگ , یمن  نخس 
ماجنا يانعم  هب  هدمآ ,  تایاور  نیا  رد  هک  نآ  تاقتشمو  (( 275  )) ثادحا هژاو  تسا :  حیضوت  دنمازس  هدنام و  رگید  يا  هتکن  اجنیا  رد  . 
ندوب زا  تسا  ترابع  ثدـح  تسا :  هدـمآ  ۀـغللا  سییاقم  مجعم  رد  دراد . یگزات  تسا و  هدوبن  انـشآ  نید  رد  هک  هتخانـشان  تسا  يزیچ 

 : تسا هد  ـ مآ حا  ـحـ ـص رد  (( . 276  )) رما ثدح  دـنیوگ : یم  هدـمآ  دوجو  هب  اهدـعب  هدوبن و  يزیچ  هک  یماگنه  تسا .  هدوبن  هک  يزیچ 
هدمآ نینچ  زین  سورعلا  جات  رد  (( . 277  )) متفای هزات  يربخ  ینعی  اربخ  ثدحتـسا  تسا .  هدوبن  هک  يزیچ  ندوب  زا  تسا  ترابع  ثودح 
لیذلا ۀل و  ـتـکـمـ لا رد  يروآ .  تعدـب  ینعی  ثدـح ,  تسا :  هدـمآ  زین  (( 280  )) سوماقلا و  (( 279  )) نیعلا باـتک  رد  (( . 278  )) تسا

: دیامرف یم  هک  یثیدح  تسا .  دربراک  نیمه  زا  راذگتعد  ینعی بـ ثدحملا  تشاذگ .  تعدب  ینعی  لجرلا  ثدحا  تسا :  هدـمآ  (( 281 ))
 : تسا هدمآ  باتک  نیم  رد هـ دهد .) هانپ  ار  يراذگ  تعدب  اب  دراذگ  یتعدـب  نآ  رد  سک  ره  ..., ) اثدـحم يوآ  اثدـحاهیف و  ثدـحا  نم 

و دومرف : هک  تسا  يوبن  ثیدح  انعم  نیمه  رد  دنداهن . تعد  ار بـ نآ  ناتـسرپاوهو  دوبن  حلاص  فلـس  دزن  هک  هچنآ  ینعی  روما , تاثدحم 
نینچ زین  برعلا  ناسل  رد  نآزا  لقن  هب  بیذـهت و  رد  دوش .) یم  هداـهن  تعدـب  هک  تسا  ـی  یا ـهـ نآ اـهزیچ  نیرتدـب   ) اهتاثدـحمرومالا رش 

رد وا  زا  لقن  هب  و  هدرک ,  دای  ثدـح  يارب  وضو  لاطبا  ضقن و  يانعم  زا  بیذـهتلا  بحاص  اهنت  ناسیون  گـنهرف  ناـی  رد مـ تسا .  هدـمآ 
رد لـجرلا .  ثدـحا  دوـش  یم  هتفگ  دـیآ  نوریب  ییوـب  اـی  دوـش  جراـخ  يداـب  صخـش  زا  هک  یماـگنه  تسا :  هدـمآ  نینچ  برعلا  ناـسل 

هدرک انعم  نید  رد  يروآ  نتخاسون  يروآ و  تعدـب  يانعم  هب  ار  ثادـحا  هژاو  زین  نانآ  مینیب ,  یم  نینچ  مه  ثیدـحلا  بیرغ  ياـهبا  کـتـ
رد ینعی  نوثدـحم ,  ممالا  یف  تسا :  هدـمآ  يزوج  نبا  ثیدـح  ـ لا ـب  یر رد غـ دـنا . هتخادرپ  زینوضو  لاطبا  ای  ضقن  يانعم  هب  هتبلا  دـنا و 

هذه اوثداح  دـیوگ : یم  نسح  تسا .  تسرد  ناشنامگ  دـنرب  نامگ  يزیچ  هب  نوچ  هک  انعم  نادـب  دنتـسه  ـتـه  فا ماهلا یـ یناسکاهتلم  نایم 
تاثدـحم مکایا و  ثیدـح  يانعم  نیا  ناـیب  زا  سپ  همادا  رد  يزوج  ـن  با دـیزاس . ناشنـشور  دـییوشب و  اـهلد  نیا  زا  راـگنز  ینعی  بولقلا 

نآ فالخ  رب  حلاص  فلـس  دنداهن و  تعدب  ناتـسرپاوه  هک  تسا  ییاهزیچ  رومالا  تاثدحم  زا  دوصق  دـیوگ مـ یم  دروآ و  یمار  رومالا 
ثد بـه حـ اثدـحم . يوآ  وااثدـح  اهیف  ثدـحا  نم  دومرف : هک  تسا  هنیدـم  هراـبرد  یثیدـح  رد  تسا :  هدـمآ  هیاـهن  رد  (( . 282  )) دندوب

لوعفم يارب  ثدحملا  لعا و  يار فـ ثد بـ ـمـحـ لا تسا .  هدوب  انشآ  هنو  هتشاد  جاور  هن  تنس  رد  هک  تسا  يا  هتخانشا  داد نـ ـ خر يا  مـعـنـ
هدش يو  صاصق  عنام  هتـشاد و  رود  یعدم  سرتسد  زا  هداد و  هان  ار پـ ـی  مر هک مـجـ تسا  یـسک  نآ  ثدـحمزا  دوصقم  دـیآ  یم  راک  هب 

ـچـه نآ صخـش بـه  هک  تسانعم  نادـب  زین  نداد  هانپ  تسا .  هدـش  هداهن  تعدـب  هک  تسا  يزیچ  نامه  زین  ثدـح  زا مـ دوصقم  اـما  تسا . 
دهد و نت  هتخانـشانو  هتخاسون  رادیدپ  کی  هب  صخـش  هک  یماگنه  هچ ,  دریذـپب , ار  نآ  و  دـشاب , دنـسرخو  یـضار  هدـش  هداهن  تعد  بـ
 : تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  تسانعم  نیم  بـه هـ تسا .  هداد  هانپار  وا  هک  تسا  نانوچ  دنکن  یتفلاخم  وا  اب  درادنزاب و  ار  شا  هدنهد  ماجنا 
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هک تسا  يزیچ  يانعم  هب  نآ  ثدحم و  عمج  تاثدحم  دینک .) يرود  هد  هدا شـ تعدب نـهـ ياهرادیدپزا  ینعی   ) رومالا تاثدحم  مکایا و 
بیرغ رد  نینچمه  تـغل و  رد  هـک  دـیتسناد  ناـس  ـن  ید بـ (( . 283  )) عامجا رد  هن  تنـس و  رد  هن  تسا  هدـش  هتخانـش  ادـخ  باـتک  رد  هن 
یعوـن دوـخ  , زین وـضو  رد  هدـش  نییعت  هفیظو  زا  زواـجت  هیاـپ ,  نیمه  رب  تسا و  ـن  ید رد  نتخاـسون  ثادـحا  هژاو  بلاـغ  ینعم  ثیدـحلا 

لوب زا  ثدح بـیـش  مادک  :... دیـسرپ هک  تسا  هدرک  لقن  ضرعم  نب  میهاربا  زا  رابخالا  یناعم  رد  قودص  ـت .  ـسا ـن  ید رد  يراذـگتعدب 
کـلـیـنـی بـه (( . 284  )) دیازفیب تسا  وضو  دح  هچنآ  رب  ینعی  دـنک , زواجت  وضو  رد  هک  تسا  نآ  : دومرف تسا ؟  ثدـح  قادـصم  ندرک 

دوخ تشم  تساوخ .  یبآ  وا  مدوب .  ـتـه  ـس ـ ـش نـ ع )   ) قداص ماما  دزن  تفگ :  هک  تسا  هدروآ  دسر  یم  نامثع  نبدامح  هب  هک  دوخ  دن  سـ
هاگنآ تسـش .  نآ  اـب  ار  شیوخ  تسار  تسد  درک و  بآ  رپ  ار  دوخ  تشم  سپـس  تسـش .  نادـبار  دوخ  تروص  همه  درک و  بآ  رپ  ار 

يوضو نیا  تفگ :  دیـشک و  تسد  شیاپو  رـس  رب  سپـس  تسـش .  نآ  اب  ار  شیو  ـت چـپ خـ ـسد درک و  بآ  رپ  یتشم  رگید  راـب  يارب 
ود نیا  هب  هـجو  بـا تـ (( . 285  )) تسوضو رد  زواجت  زین  ثدـح  زا  يو  دوصقم  هتبلاو  تسا .  هدرواـین  نید ]  رد   ] یثدـح هک  تسا  یـسک 
مل نم  ءوـضو  اذـه  دـنیوگ : یم  هک  ع )   ) تی ـل بـ ها نخـسرد  هک  دوـش  یم  نشور  یتسردـب  تشذـگ  هچنآ  رد  تقد  نـینچمه  هنوـمن و 

نانآ هک  دور  یمن  دای  زا  مه  نیا  هتبلا  تسا .  هداد  نامرف  نادـب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  دودـحزا  زواجت  ثدـح  زا  دوصقم  ثدـحی 
ادخ لوسر  نخـس  رد  هک  مینک  یمن  راکنا  مه  ار  نیا  لاح  رد عـیـن  مـا  دنرتهاگآ . تسه  نآ  رد  هچنادب  دوخ  هناخ  لها  دـنا و  هناخ  لها 

يراذگتعدب نآ  زا  دوصقم  هک  دروآ  یمرب  گناب  ینـشورب  هژاو  نیا  بلاغ  دربراک  اما  دشاب . هدـمآ  وضو  لاطبا  ضقن و  يانعم  هب  ثدـح 
ییاهزیچ هب  ینید  ناگژاو  رددرادـن  شوخ  عرـش  هک  تسا  نآ  تعدـب  رب  تلالد  يارب  مه  هژاو  نیا  نتفرگ  راک  هب  عـلـت  تسا .  نید  رد 

 . تسا هتفرگ  راک  هب  یبرع  نابز  رد  نآ  ربارب  يا  هژاو  بدا  تیاعر  ياربزین  يور  نیمه  زا  تسا .  هدننازیرگ  هتساریپان و  هک  دنک  حیرـصت 
شزیمآ رب  تلالد  يارب  تشپ و  هژاو  دـعقم  رب  تلالد  يارب  مینیب  یم  ـه  نو يار نـمـ بـ تساـه .  هژاو  يریگراـکب  رد  برع  جـیار  هویـش  نیا 

هب ار  هاگمرش )   ) جرف هژاو  یـسنج  ياهمادنا  رب  تلالد  ياربو  ندش )  رتسبمه   ) هعجاض و مـ ند )  ـ مآ بـه هـم   ) عا ياه جـمـ هژاو  یـسنج , 
رد هنه ,  ای کـ زیگنارب و  ترفن  ياـه  هژاو  زا  زیهرپ  بدا و  تیاـعر  روظنم  هب  هک  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا  ناـس  نید  بـ تسا .  هتفرگ  راـک 
هک تسا  يزیچ  ره  يانعم  هب  يوغل  دادرارق  لصا  رد  هژاو  نیا  هیاپ ,  نیا  ربو  هتفر  راک  هب  تعدـب  رب  تلالد  يارب  ثدـح  هژاو  عرـش  فرع 
مه وضو  لاطبا  ضقن و  يانعم  رد  دنچ  یفلکت  اب  تیانع و  زا  يا  هنوگ  اب  هژاو  نیمه  سپـس  و  دنا , هدرک  نید  دراو  ار  نآو  هدوبن  نید  رد 

ثدـحی مل  ترابع مـن  رد  نیاربانبو  تسا  یقیقح  يانعم  ود  ياراد  ثدـح  هژاو  هک  دوش  ضرف  نینچ  مه  رگا  یت  حـ تسا .  هتفر  راـک  هب 
رس یثدح  وا  زا  هک  تسا  یسک  يوضو  هدش  نایب  اهتیاور  نیا  رد  هک  ییوضو  دیوگبدناوت  یمن  یسک  مه  زاب  دراد , دوجو  لامتحا  ود  ره 

تسا و راک  رد  يرگید  لامتحا  مه ,  ضرف  نیاربانب  هچ ,  دنراد , وضو  دیدجت  دـصق  هک  تسا  یناسک  هفیظو  طقف  وضو  هویـش  نیاو  هدزن 
ثدـحی مل  نم  تیاور  هک  مینک  یم  رارکت  مه  زاب  اهنیا  همه  مغر  هب  هتبلا  تسین .  لالدتـسا  يارب  ییاج  دـشاب  نایم  رد  لامتحا  ياپ  یتقو 

نم ءوضو  اذه  ترا  عـبـ یـک :  میوش :  یم  روآدای  تقیقح  نیا  يارب  زین  هاوگ  ود  نونکا  دراد . هراشا  نید  رد  يراذگ  تعدـب  هب  یبوخب 
زا یکی  رد  مینیب  یم  هنوـمن  يارب  هک  ارچ  تسا .  ـت مـ ـشادر هاوـگ بـ دوـخ  نیاو  هدـمآ  دوهـشم  ینوریب و  يدادـخر  لـیذ  رد  ثدـحی  مل 
هک نآ  رب  دـشاب  یلیلد  دوخ  نیا  ات  ثدـحی  مل  نم  ءوضو  اذـه  تفگ :  هاـگ  ـ نآ ـیـد و  ما ـ ـشآ ار  وضو  هدـنامیقاب  بآ   : تسا هدـمآ  اـهتیاور 
نم هب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  تراب  عـ ود : تسین .  نید  فالخ  دنا  هتـسناد  نید  فالخ  يراک  هک  ار  وضو  هدنامیقاب  بآ  ندـیماشآ 

يوبن تنـس  اپ  حسم  هک  تسا  نآ  رگنایب  تساجک  دیـسرپ  یم  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر يوضو  زا  هک  نآ  ترابع  لوا و  ثیدح  رد  هدـب  ناشن 
هدـش هداهن  تعدـب  يوضو  ربارب  رد  ار  يوبن  يوضو  هک  تشاد  نآ  گـنهآ  ماـما  هک  دراد  هراـشا  نادـب  ترا  ود عـبـ نیا  نینچمه  تسا . 
دشاب عوفدم  جورخای  ندرک  لوب  يانعم  هب  تیاور  لیذ  رد  ثدح  هک  ار  رگید  لامتحا  نآ  هنیرق  ود  نیا  دهد . شزومآ  ار  نآ  دنک و  نایب 

هک تسا  هزات  ییاهزیچ  نتخاسرب  نید و  رد  يراذـگتعدب  نامه  اهنت  اـجنیا  رد  ثدـح  زا  دوصقم  هک  دراد  یم  نی  نـفـی مـی کـنـد و مـعـ
 . تسا هدوبن  نید  رد  نیا  زا  شیپ 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 65 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدش هداهن  تعدب  يوضو  ربارب  رد  ع )   ) یلع يراتفگ  عضوم   : هس

مدرم نایم  رد  ترضح  نآ  دو  نارود خـ رد  هدشداریا و  وضو  هلءاسم  رد  ع )   ) یلع يوس  زا  ینانخس  هک  میناد  یمن  رود  ار  لامتحا  نیا  ام 
دوخ نیا  هدرک و  افیا  نانخس  نیا  ندرک  نوگرگید  ای  ندرب  نا  زا مـیـ رد  ناوارف  یشقن  یـسابعو  يوما  تسد  اهدعب  اما  تسا ,  هدوب  جیار 

هک رـصم  نامدرم  رکب و  یبا  نب  دـمحم  هب  ماما  همان  (( . 286  )) تسا هتفرگ  یم  همشچرس  نانمؤمریما  اب  نانآ  راکشآ  تخـس و  ینمـشدزا 
 : تسا هدـمآ  نینچ  همان  نآ  نتم  رد  باتک  نیا  یپاچ  هخـسن  رد  تساعدا .  نیا  رب  یهاوگ  هدرک  تیاور  تاراـغلا  باـتک  رد  ار  نآ  یفقث 

تـسد سپـس  يوـشب ,  راـب  هس  ار  تیور   , ناـخرچب ینیب  رد  بآ  راـب  هس  ناـهد و  رد  بآ  راـب  هس  يوـشب ,  را  هس بـ ار  شیوـخ  تسدود 
يوشب و راب  ار سـه  ـتـت  سار ياپ  هاگنآ  نک و  حسم  ار  ترس  سپـس  ار . تپچ  تسد  راب  هس  نآ  زا  سپ  جنرآ و  ات  را  ـه بـ ـس ار  ـتـت  ـسار
زا دوخ  دنـس  هب  دیفم  ـیـخ  ـش (( . 287  )) تفرگ یم  وـضو  نینچ  (ص )  ادـخ لوـسر  مدـید  نم  هک  يوـشب ,  راـب  هس  ار  تپچ  ياـپ  سپس 

تـسد سپـس  يوشب ,  ار  تتروص  ناخرچ ,  رد بـیـنـی بـ بآ  راب  هس  ناهدرد و  بآ  راب  هس  تسا ... :  هدرک  لقن  نینچ  تاراغلا  بحاـص 
ثد مـحـ (( . 288  )) دنک یم  نینچ  (ص )  ادـخ لوسر  مدـید  هک  شکب ,  حـسم  ار  تیاپ  رـس و  سپـس  و  تپچ ,  تسد  سپـس  تتـسار , 

شیبح نب  دـمحم  نب  یلع  ـن  ـس ـحـ لاو ـ با زا  دوخ  یلامارد  خیـش  میوگ :  یم  دـیوگ : یم  لوا  ثیدـح  لـقن  زا  سپ  كردتـس  رد مـ يرو  نـ
یبا نب  دمحم  نب  یلع  زا  نامثع ,  نب  دمحم  نب  هّللادبع  زا  یفقث ,  دـمح  نب مـ میهاربا  قاحـساوبا  زا  ینارفعز ,  یلع  نب  نسح  زا  بتاک , 

وا و یلاما  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ,  هدرک  لقن  نیا  دننامه  یثیدح  نینمؤملاریما  زا  ینادمه ,  قاحـساوبا  زا  دعج , نب  لیـضف  زا  دیعس ,
هچنآ هک  دوش  یم  نشور  نا  نیدب سـ شکب .  حسم  ار  تیاهاپ  رس و  سپـس  تسا :  هدمآ   , نآ لصا  دننام  (( , 289  )) خیشلا نبا  یلا  ـ ما رد 
یلاما زا  تیاور  لقن  زا  ـی پـس  ـس مـجـلـ (( . 290  )) دـننک یم  ثیدـح  لقن  وا  زا  هک  تسا  هماع  يوس  زا  ترابع  رییغت  هدـمآ  تاراغلارد 

دنا هدرک  فارتعا  نانآ  زا  یخرب  تسا .  روهشم  نارخءاتم  نایم  ـه  ـض ـمـ ـض راب مـ هس  قاشنتـساراب و  هس  بابحتـسا  نایب :  دیوگ : یم  دیفم 
هس لیلد  هک  تشذگ  دیازفا : یم  همادا  رد  یسلجم  (( . 291  )) دنک یم  تلالد  نآ  رب  ربخ  نیا  اما  درادن . دوجو  بابحتـسا  نیا  یهاوگ  هک 
راب هسزین  اضعا  ریاس  نتـسش  هک  مدـید  تاراغلا  باتک  رد  ار  ربخ  نیا  نم  اما  تسا .  ثیدـح  نیمه  قاشنتـسا  هضمـضم و  نداد  ماجنا  راب 

یلاما رد  دـیفم و  یلاـما  رد  هک  تسا  ینتـسناد  هت  ـبـ لا (( . 292  )) دـنک یم  تسـس  ار  ربخ  نیا  هب  لالدتـسا  هک  تسا  نیمه  هدـش و  تیاور 
یـسلجم ارچ  میناد  نـمـی  تسا !  هدماین  اهتـسد  تروص و  نتـسش  دروم  رد  اثالث  هژاو  دنا  هدرک  لقن  تاراغلا  باتک  زا  ود  ره  هک  یـسوط 

راب هس  زا  نخـس  ایآ  دـناد ؟ یم  تسـس  تسا  هدـش  هتـسناد  راب  هس  زین  اـضعاریاس  نتـسش  نآ  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  ار  ربخ  نیا  هب  لالدتـسا 
نآ ای  تسا ؟  یتسس  نیا  هیام  هدمآ  نایم  هب  نخس  اپ  نتـسش  زا  ثیدح  رد  ـن کـه  یا تسا یـا  ثیدح  فعـض  یتسـس و  هیام  اضعا  نتـسش 

اه هخسن  نیا  نایم  ضراعت  زا  هک  یلاح  رد  ار , تاراغلا  باتک  ياه  هخسن  همه  تسا  مزال  ایآ  دنراد ؟ يرثا  نینچ  لماوع  نیا  يود  ره  هک 
درک نانیمطا  ـت  سا هدش  پاچ  ریخا  ياه  هدس  نایلاسرد و  هک  يا  هخسن  هب  ناوت  یم  هنوگچ  الوصا  هکلب  مینادب ؟  حی  ـحـ ـص میراد ,  ربخ 
دنا هدرک  لـقن  نآ  زا  ود  ره  هدوـب و  (( 293  )) یـسوط دـیفم و  لاثما  یـسرتسد  رد  رتشیب  ای  شیپ  لاسرازه  هب  کـیدزن  هک  ار  يا  هخـسن  و 

هک هدش  رومان  نادب  یف  ثـقـ 1 ـ  دشاب : هدش  رداص  ع )   ) نانمؤمریما زا  تسخن  تیاور  نآ  هک  میناد  یم  دیعب  ریز  لیالد  هب  ام  تشاذگاو ؟ 
هعیـش وا  رگا  دیـسرپ : دیاب  اما  دنیاتـسب . فصو  نیدـب  ار  وا  دـنراد  شوخ  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ,  بصعتم  نایعیـش  زا  یتح  هعیش و 

يا هراشا  ای  دهد  یهجوت  نادب  هک  نآ  یب  دوش , یم  دنبیاپ  نادب  دنک و  یم  تیاور  هدوب  وا  رظن  فلاخم  هک  ار  یثیدح  هنوگچ  تسا  هدوب 
هتـشاد ربخ  دنک  یم  تسـس  ار  نآ  دراد و  ضراعت  تیاور  نیا  اب  هک  يرگید  ياهتیاور  دوجو  زا  هکنآ  اب  وا , تسا  حیحـص  ایآ  هکلب  دنک .
هدرمش هعیش  نا  ـمـ لا زا عـ ار  يو  ـم  ید ـن نـ با (( 294  )) باب ردار  وا  دوخ  لاجر  باتک  رد  یـسوط  و  دنک , ؟ لقن  ار  یثیدح  نینچ  تسا , 

نب دیعـس  نب  دـمحم  نب  می  ـ هار ـ با تسا :  هتفگوا  هراـبرد  تـسرهفلا  رد  هداد و  ياـج  (( 295  )) دـنا هدرکن  تیاور  ـه  مئا زا  ـی کـه  نا ـ ـس کـ
يومع دوعـسم  نب  دـیبع  وبا  ردارب  دوعـسم  نب  دعـس  تسا .  راـب  یفوـک تـ هنع ـ  هّللا  یـضرآ  یفقث  دوعـسم  نب  دعـس  نب  مصاـع  نب  لـاله 
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قاحـساوبا درب . هاـنپ  وا  هب  نسح  ماـما  طاـباس  دربن  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  ـت و  ـشا نئادـم گـمـ رب  ار  وا  ع )   ) یلع هک  تساراـتخم 
تفریذپ ار  تماما  اهدعب  اما  دوب , بهذم  يدیز  زاغآ  رد  وا  دنکفا . تماقا  لحر  اج  نامه  رد  دـیچوک و  ناهفـصا  هب  دـم  نب مـحـ میهاربا 

زا دنا . هدروآ  دوخ  بتک  رد  ار  وا  لاح  حرـش  نارگید  دوواد و  نبا  یلح ,  همالع  یـشاجن ,  لیبق  زا  هعیـش  ناسیون  لاجر  رتشیب  (( . 296 ))
مردـپ زا  دـیوگ : یم  يو  هرابرد  يزار  متا  ـی حـ با ـن  با دـنا . هتخات  شعیـشت  لیلد  هب  يو  رب  ینـس  ناـسیون  لاـجر  زا  یناـسک  يوس  رگید 

ناـبا نب  لیعامـسا  زا  دوب . وـلغ  لـها  نایعیـش  زا  وا  دـیوگ : یم  میع  ـو نـ با (( 297  )) ـت ـسا هتخانـشانو  لوهجم  يو  دیوگ : یم  هک  مدـینش 
وا دش . نکاس  اجنآ  رد  دیچوک و  ناهفصا  هب  يو  دیوگ : یم  یناعمس  (( . 298  )) تسا كورتم  وا  ـت  یاور تیاور مـی کـنـد و  نارگیدو 

هتخانشان لوهجم و  يو  هتفگ :  متاح  یبا  نبا  دیوگ : ـبـی مـی  هذ (( . 299  )) دراد عیشت  هرابرد  مه  يراثآ  درک و  یم  ولغ  يرگ  هعیش  رد 
دای هب  ماگنه  رد  نتفگ  عاجرتسا  موزل  هرابرد  هشیاع  زا  لـقن  هب  يو  ثیدـح  ینعی  تس .  ـحـیـح نـیـ ـص يو  ثیدـح   : هتفگ يراـخب  تسا . 

یتـیاور هک  تفریذـپ  درک و  رواـب  ناوت  یم  اـیآ  دـشاب  تسرد  يو  هراـبرد  اـه  هتفگ  نیا  ـر  گا (( . 300  )) تسین حیحص  تبیـصم  ندروآ 
دیف و نو مـ یناسک چـ نمی  هیماما  هک  نآ  اب  دـشاب , هدرکن  يروآدای  يو  هدـش و  رداص  يو  زا  اضعا  نتـس  ـ ـش را  ـه بـ ـس يوضو بـا  هرابرد 

هیاپ نیا  رب  دنا ؟ هدر  ار نـقـل کـ ـت مـسـح  یاور يو  ار  نیمه  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  همان  رد  نارگید  یـسوط و 
سرتسد رد  هراومه  هک  تسا  ییاهباتک  زا  تاراغ  باتک  2 ـ  تسا .  هدش  فیرحت  تیاور  نیا  تاراغلا  باتک  یپاچ  هخسنرد  تفگ :  دیاب 

يراگزاس نانآ  بهذـم  اب  هک  يا  هنوگ  هب  وا  زا  ار  تیاور  نانآ  هک  تسین  دـیعب  يور هـیـچ  نیمه  زا  هدوب و  تنـس  لها  هدافتـسا  دروم  و 
هتـشاد قیا  فیرحت حـقـ رد  گرزب  یـشقن  خیراترذگ  رد  نامکاح  ناسیون و  هخـسن  میناد  یم  هک  نآ  هژیوب  دنا , هدرک  لقن  دـشاب  هتـشاد 

يراددوخ یخیرات  ياهتیاور  یخرب  لقن  زا  دنراد  ندینـش نـ لمحت  هماع  هک  هناهب  نیا  هب  ریثا  نبا  يربط و  هنوگچ  هک  دیدناوخ  رتشیپ  دنا .
ییـصو و تیاور  لقن  رد  يربط  هنومن  يارب  دـنزاس . یم  نوگر  ـگـ ید ار  ـتـهـا  یاور زا  یخرب  مدرم  هماـع  لاـح  تیاـعر  يارب  اـی  دـننک  یم 
دنک و یم  يوریپ  وا  زا  مه  ریثک  نبا  دراذگ و  یم  ترابع  نیا  ياج  هب  ار  اذکواذک  هژاو  راذنا , هیآ  ریـس  رد تـفـ يد  نم بـعـ مکیف  یتفیلخ 

نرق مین  ابیرقت  تسا :  هدمآ  يوضر  یضترم  دیـس  نیملـسملا  ءا  ءارآ عـلـمـ با  ـیـه کـتـ ـشا رد حـ (( . 301  )) دـهد یم  ماجناار  راک  نیمه 
لها ای  هعی  ـیـد شـ یءا يو تـ اهنآ بـ زا  هک  تخادرپ  ییاهباتک  رد  قیقحت  هب  يرکف  یلع  داتسا  تیریدم  هب  هرهاق  هیرـصملا  ـکـتـب  لاراد شیپ 

زین باتک  نایاپ  رد  درک و  یم  فذح  ار  ینینچنیا  ییا  ـهـ ترا دوب عـبـ هداد  بیترت  راک  نیا  يارب  يو  هک  يا  هتیمک  دیسر . یم  ماشم  هب  تیب 
نآ رب  يرکف  یلع  ینعی  هتیمک  ریدم  ياضمااب  ار  تسا  هدرک  قیقحت  ار  باتک  نیا  باتک  هدنهد  رییغت  هتیمک  رهم  یمرـش  یب  یخاتـسگاب و 

دراد و جاور  زین  نونکا  هتـشاد ,  جاور  هتـشذگرد  بوتکم  یگنهرف  ثاریم  نداد  رارق  هچیزاب  یخیرات و  ياهنتم  فیرح  تـ يرآ ,  دز . یم 
میداهن داینب  نیـشیپ  ياهراتفگ  رد  ام  هچنآ  اب  تاراغ  ـ لا ـی  پا ـخـه چـ ـس ـت نـ یاور 3 ـ  دهد . ناشنار  دوخ  لاگنچ  زین  هدنیآ  رد  تسین  دـیعب 

 ( ع  ) یلع ماما  هک  درک  میهاوخ  نشور  هچ  دراد , ضراعت  تشاد  میهاوخ  ناـیب  لیـصفت  هب  هدـنیآ  رد  هچنآ  اـب  نینچم  تسا و هـ فلاـخم 
دنا هدرک  تیاور  دوخ  یلاما  رد  یسوط  دیفم و  مه  هچنآ  تساپ .  رس و  حسمو  اضعا  نتـسش  راب  ود  اب  يوضو  بتکم  نابیتشپ  رادمچرپ و 

تیوقتدوخ نیمه  تسین .  یـضراعت  چـیه  بتکم  نیا  اب  نآ  نایم  دراد و  یتخاو  یناوخمه و هـمـنـ تیب  لـها  و  ع )   ) یلع ماـما  بتکم  اـب 
ـت یاور ـنـد  ـس هچ ,  رگید , نوتم  هن  تسا  تاراغلا  تیاور  هدشن  فیرحت  یلـصا و  نتم  یـسوط  دـیفم و  نت  ـت کـه مـ ـسا رظن  نیا  هدـننک 

يرجه مجنپ  ای  مراهچ  هدس  هب  شخیرات  دنا  هدرک  لقن  ود  نیا  هچنآ  نیا  رب  نوزفا  دسر و  یم  مه  هب  یفقث  لاله  نبا  رد  یسوط  دی و  مـفـ
اب ود  نیا  یگدـنز  نارود  ناـیم  تسا و  یسوط 460 ه ق  ـت  ـشذ ـ گرد لا  ـ ـس و  دیفم 413 ه ق ,  تشذـگرد  لاس  هک  ارچ  ددرگ , یمزاب 

ـی گد ـ نز نارود  هب  نآ  نتـشون  لاس  هک  یلاما  زا  يا  هخـسن  هب  دوخ  هدنراگن  تسا .  هدوبن  ینادـنچ  هلـصاف  تاراغ  ـ لا باتک  فیلءات  نامز 
 . نآ نتسش  هن  تساپ  حسم  هتـشونرکب  ـی  با نب  دمحم  هب  باطخ  ماما  هچنآ  هک  تسا  هدید  اجنآ  رد  هدرک و  هعجارم  تسا  کیدزن  فلؤم 

ینتم ود  نینچ  نایم  هک  ارچ  دـنک , میـسرت  اپ  نت  ـ ـس ـ ـش ار بـه  ـو  ـضو وا  باطخرگید بـه  يا  همان  رد  ماـما  هک  درادـن  ییاـنعم  نیا  رب  نوزفا 
دوخ وا  مه  هک  یلاح  رد  تساپ .  نتسش  هب  وضو  هک  دسیونب  دوخ  همان  رد  دناوت  یم  ماما  ـه  نو چـگـ تشاد .  دهاوخ  دوجو  لماک  ضراعت 
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نتـسش هدش  تباث  هک  نآ  زا  سپ  دراد  ییانعم  هچ  ؟ دننک یم  حسم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هب  ادـتقا  اب  وا  ناکیدزن  ناصاخ و  تیب و  لها  مه  و 
نآ نخس  هاتوک  تساپ ؟  نتـسش  هب  وضو  هک  دسیونب  همان  رکب  یبا  نبدمحم  هب  ماما  تسا  نامثعرـصع  ینید  ياه  هتخاسون  زا  وضو  رد  اپ 

هدیـسر نادب  نابـصعتم  ناتـسرپاوه و  فیرحت  تسد  هک  یپاچ  هخـسن  رد  هچنآ  فالخ  رب  تاراغلا ,  باتک  زا  یـسوط  دیفم و  تیاور  هک 
باتک لـصا  زا  تیاور  رد  اـثالث  هملک  هک  هدـنام  هدیـشوپ  زین  یـسلجم  ـن نـکـتـه بـر  یا تسا .  رتکیدزن  یتسردو  تیعقاو  هب  هدـمآ ,  تسا 
ناهنپ وا  تی  ـعـ قاو هشیمه  يارب  دوبن  باتک  نیا  زا  دیفم  یسوط و  لقن  رگا  و  تسا .  نازادرپ  هخـسن  ـف  یر نا تـحـ ـتـ ـسد رثا  هکلب  تسین , 
يارب نا  ـن سـ ید بـ تسا .  رانکرب  هانگ  نیا  زا  وا  هک  یلاح  رد  دش , یم  هدنکفا  یفقث  ندرگرب  نانمؤمریما  هب  یتبـسن  نینچ  هانگ  دنام و  یم 

 . تسا هدش  فیرحت  ینیارق  هب  انب  تسا و  تسردان  تاراغلا  یپاچ  هخسن  تیاور  هک  دش  نشور  مرتحم  هدنناوخ 

 ( ع  ) یلع نارود  رد  وضو  نیودت  : راهچ

هراشا

هک دندوب  ینا  زا کـسـ (ص ـ )  اد لوسر خـ هتسباوآ  عفار  رـسپ  ود  یلع  هّللادیبع و  هک  تسا  هدمآ  نادنمـشناد  لا  حر حـ ـ ـش يا  ـهـ با رد کـتـ
, وضو هقف ,  نونف  رد  یباتک  عفار  یبا  نب  یلع  ـد : یو ـی مـی گـ شا نـجـ دندرک . نیودت  ار  يوبن  تنس  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  نامز  هب 

باتک رد  ـن  ید ـ لا فر  ـ ـش ما  ـ ما (( . 302  )) تسا هدرک  رکذ  ار  باتک  نایوار  ات  دوخ  دنـس  سپـس  یـشاجن  دروآ . درگ  باوبا  رگید  وزامن 
رد شلاح  حرـش  قبط  رب  هک  عفار ,  یبا  نب  یلع  تسا :  هتفگ  هدروآ و  دـندرک  نیودـت  ار  يوبن  تنـس  هک  ار  یناسک  ياـهمان  تاـعجارملا 

تسا تیب  لها  بهذمرب  تهاقف  نونف  رد  یباتک  ياراد  دندیمان , یلع  ار  وا  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  ص )   ) مرکا ربمایپ  نارود  رد  هباصالا 
هرابرد يدرم  دیوگ : یم  نسح  نب  هّللادبع  نب  یسوم  دنداد . یم  عاجرا  نادب  ار  دوخ  نایعیـش  دنتـشاد و  یهاگآ  باتک  نیا  زا  تیب  لها  . 

(( . 303  )) درک الما  ام  رب  تفرگ و  ار  باـتک  مداد  ار  باـتک  هدـب .  ار  عفار  یبا  نبا  باـتک  تفگ :  نم  هب  مردـپ  دیـسرپ , مردـپ  زا  دهـشت 
عفار یبا  باتک  هب  هعجارم  نودـب  دنتـسناوت  یمن  نانآ  ایآ  دراد ؟ ییانعم  هچ  تیب  لها  ناماما  زا  تیاور  نیا  لقن  دیـسرپ : ناوت  یم  کـنیا 

ـن یر ـکـتـ یدز نـ تسیچ ؟  تشاد  وضو  رد  یباـتک  عفار  یبا  نبا  دـیوگ  یم  هک  ربخ  نآ  ياـنعم  هک  نآ  رگید  دـننک ؟ ناـیب  ار  عرـش  ماـکحا 
ند ـ نا ـ ها ـ گآ یـک :  دنتشاد : فده  دنچ  رذگهر  نیا  زا  مالـسلا )  مهیلع   ) ناماما هک  تسا  نآ  دسر  یم  نهذ  هب  هراب  نیا  رد  هک  یلامتحا 
نآ زا  نآ  رودص  هک  تسا  يزیچ  نامه  لقن مـی کـنـنـد  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هچنآ  هک  مهم  نیا  هب  نانآ  نداد  هجوت  تقیقح و  زا  مدرم 

هلمج زا  عفار  یبا  نبا  باتک  دش و  یم  دودحم  نیعم  كدنا و  یهورگ  ـن بـه  یود نارود تـ نآ  رد  هک  اجنآزا  تسا .  هدش  تباث  ترـضح 
يءار هیاپ  رب  هن  هک  دننامهفب  نانآ  هب  باتک  هب  مدرم  نداد  عوجر  رذگهر  زا  دنتـساوخ  یم  ناماما  دوب  ثیدـح  نیود  رد تـ اهباتک  دودـعم 

نیا دنا . هدر  ثرا بـ بـه  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر زا  لسن  هب  لسن  هک  تسا  یثیدح  رب  ینتبم  نانآ  ياوتف  هکلب  سایق ,  هیاپ  رب  هن  دنهد و  یم  اوتف 
ـجـا نآ زا  ود : دنزاس . ناشهاگآ  تسه  عاضوارهاظ  يارو  رد  هچنآ  هب  دنهد و  يراوتـسا  تینوصم و  ار  هعیـش  هک  دوب  ببـس  نادب  زین  همه 

نیا زا  ار  هعیـش  هار  نیا  زا  دنتـساو  ناـماما مـی خـ ـالامتحا   , تسا هدـش  نیودـت  مالـسا  نارود  نیتـسخن  رد  هک  تسا  يروما  زا  وـضو  هک 
نیا هکلب  , دنا هدید  دنا و  هدرک  هبرجت  نامثع  نارود  رد  هک  تسین  یعرـش  ماکحا  رگید  ناس  هب  تیب  لها  يوضو  هک  دـننک  هاگآ  تقیقح 

 , نخـس رگ  ـ ید بـه  تسا .  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  نامه  دـننیب  یم  یلع  هفیحـص  رد  ای  دـننیب  یم  عفار  یبا  طـخ  هب  هک  ناـس  نآ  وضو ,
هب ار  دوخ  ناوریپ  زین  هعیش  ناما  ـ ما ـت و  فر رارق مـی گـ ثحب  دروم  ناینیشیپ  ناماگـشیپ و  نآ  دزن  هک  دوب  يا  هلءاسم  نارود  نآ  رد  وضو 

تسا هدش  لقن  هفینحوبا  زا  دندرک . یم  ییامنهار  اهباتک  نآ  مهف  یسررب و  يریگارف و  هب  تشاد  دوجو  راک  نیا  يارب  هک  یترورض  لیلد 
. دریگ یمرب  اهباتک  زا  ار  دوخ  ياه  هتـسناد  هک  تسا  یـسک  ینعی  تسا .  هداد  یم   ( ع  ) قداص رفعج  ماما  هب  یباتک )   ) یفحـص تبـسن  هک 
ار دنوادخ  مکح  اهنت  اهن و  هک تـ دیوگب  احیرـص  يدنلب  رـس  راختفا و  اب  هک  تشادن  نآ  زج  یخـساپ  زین  ع )   ) قداص ماما  هک  تسا  یعیبط 
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تسار هفینحوبا ]   ] وا متـسه و  یباتک  يدرم  نم  دیوگ : یم  وا  دنک . یم  لقن  تسا  هدرب  ثرا  هب  (ص )  ادخ لوسر  زا  شناردپ  زا  هچنآ  زا 
دزن هک  هدرک  هراشا  نید  جا بـ دا مـحـمـد عـجـ ـتـ سا (( . 304  )) ما هدناوخ  ار  یسوم  میهاربا و  مناردپ و  فحص  اهباتک و  نم  دیوگ ... یم 

هک تسا  هدمآ  زین  ع )   ) یلع نانمؤمری  ـ ما رد سـخـن  (( . 305  )) تسا هدوب  ییاه  هخـسن  ثیداحا و  , اه هلاسر  ع )   ) قداص دمحم  نبرفعج 
تسرد هاگیاج  هب  ار  لسغ  زامن و  وضو و  نم  دیوگ ـ  یم  هک  ییاج  ات  تسا ـ ...  ماک  ـ حا تعدب  اهسوهزا و  يوریپ  هنتف  زاغآ  دیامرف : یم 

ات ع )   ) یلع ماما  نارود  نامه  زا  وضو  هلءاسم  هک  دش  نشور  ناس  نیدب  (( . 306  )) مدینادرگزاب شیوخ  یلصا  ماکحا  نامز و  هب  دوخ و 
رایزهم نب  یلع  دنا : هلمج  نآزا  دـنا . هتـشون  هراب  نیا  رد  ناماما  باحـصا  هعیـش و  ناملاع  زا  يرای  ـ ـس هدوب و بـ حرطم  روضح  هرود  نایاپ 

نب نسح  نبدمحا  (( , 309  )) یمق هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  عـلـی  (( , 308  )) لا ـن بـن فـضـ ـس عـلـی بـن حـ (( , 307  )) يزاو ـ ها
نب دــمحم  (( , 311  )) لــــالب نــــب  ـنـد عـلـی  نا ـیـعـه مـ ــــش نا  ـمـ لا زا عـ ـگـر  ید ـی  خر هـمـچـنـیـن بـ رگید . یخرب  و  (( 310  )) لاـضف

باتک هزوم ,  رب  حسم  زاوج  مدعو  اپ  حسم  تابثا  هرابرد  رگید  یخرب  و  (( 313  )) يروباشین ناذاش  نب  لضف  (( , 312  )) یشای ـ عدو مـسـعـ
باب نیا  رد  مه  ع )   ) یلع زا  تیاور  کی  یتح  دیوگب : یسک  هک  دنام  یمن  اعدا  نیا  يارب  ییانعم  چیه  فصو  نیا  اب  دنا . هتشون  هلاسر  ای 
ییاه ـتـ یاور فعـض  بجوم  , دنا هدرکن  لقن  هراب  نیا  رد  یتیاور  رگید  یخرب  یـسلجم و  ینیما و  همالع  ـن هـم کـه  یا تسا .  هدـشن  رداص 

نارگید ینید  ياه  هتخاسون  اهتعدب و  هک هـمـه  دنا  هدـشن  یعدـم  زگرهاهنآ  هک  ارچ  دوش , یمن  تسا  هدیـسر  ام  هب  صوصخ  نیا  رد  هک 
ثحب نیا  رب  نوزفا  دـنا . هدرک  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  دارطتـسا  با  زا بـ دـنچ کـه  ره  دـنا , هدیـسررب  هدروآ و  درگدوخ  ياـهباتک  رد  ار 

مه ار  هتکن  نیا  میتفگ  هچنآ  رب  هوالع  ع .)   ) تیب لها  تایاور  هرابردزین  یـسلجم  باتک  تسا و  ریدغ  هرابرد  صاخ  روط  هب  ینیما  همالع 
نیا رد  ار  یخیرات  تادرفم  همه  ات  تسا  هتفرگن  شیپ  رد  ار  ام  یلیل  یملع و تـحـ هویـشریدغلا  باتک  رد  ینیما  همالع  هک  درب  دای  زا  دـیابن 

هب هک  ار  یفلتخم  لئاسم  ینیما  همالع  هت  ـبـ لا دـنک . ریـسفت  حرـش و  دریگرب و  دـحاو  ییانعم  اهنآ  زا  دـنیچب و  مه  رانک  رد  دروآ , درگ  هراب 
چیه تسا و  هدش  روآدای  هدمآ  خـیرات  هریـس و  ياهباتک  رد  هراب  نیا  رد  ار  ـچـه  نآ هدیـسرربددرگ و  یمرب  ینید  ياه  هتخاسون  اهتعدـب و 
مهف یملع و  لـیلحت  هویـش  نتفرگ  شیپ  رد  هب  ار  قـیقحت  شهوژپ و  لـها  همه  هک  تساـج  زا هـمـیـن  تـسین .  مـه  نـیا  زا  شیب  یعدـم 
همه دزن  یلوبق  دروم  هدـننک و  هریخ  جـیاتن  هب  دـناوت  یم  هویـش  نیا  هک  ارچ  میناوخ ,  یم  ارف  بهاذـم  ناـیم  یهقف  ياـهفالت  ـ خا تادر  مـفـ

. دماجنیب تقیقح  قح و  ناگدنیوج 

حالطصا ود  اب 

نب نامثع  هفیلخ  يوضو  اپو : رس  نتـسش  واضعا  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  هویـش  1 ـ  میدروآ :  ررکم  ار  حالطـصا  ود  نونکات  زاغآ  زا  اـم 
لقن ثیدح  هراب  نیا  رد  (ص )  ادخ لوسر  نابز  زا  هک  هفیلخ  نافلاخم  يوضو  اپ : رـس و  حسم  نتـسش و  راب  ود  اب  يوضو  هویـش  نافع 2 ـ 

یم نایاپ  هب  ار  شخب  نیا  میبای و  یم  يرتشیب  ییانشآ  یخیرات  ياهتیاور  زا  نآ  نتفرگرب  یگنوگچ  موهفم و  ود  نیا  اب  کنیا  دندرک . یم 
هب يو  ـ عد رد  الو  تسا و مـعـمـ تابثا  ناکراو  مزاول  زا  ندروآ  یهاوگ  هک  تسا  فورعم  تعیرـش  نوناق و  لها  نانادـقوقح و  دزن  میرب : 

مکح هب  ندیـسر  فالتخا و  لح  يارب  هک  تسا  ینوناـق  یلیلد  هیلع و  یعدـم  رباربرد  یعدـم  يارب  يا  هناوتـشپ  هلزنم  هب  دـیآ و  یم  راـک 
هرهب نآزا  هدز و  هیکت  نکر  نیا  هب  نامثع  هفیلخ  دـهد , یم  یهاوگ  یخیرات  ياـهت  ـ یاور نا کـه  ـ نو چـ دوش . یم  هتفرگ  هرهب  نآ  زا  ییاـهن 
لوسر يوضو  ـد  یو هک مـی گـ ییوضو  نآ  هدـش  یعدـم  هتـسج و  لـسوت  دوـخ  يوـضو  يارب  هباحـص  زا  نتـساوخ  یهاوـگ  هب  هتـسج و 

فالتخا هراب  نیا  رد  مدرم  اب  هفیلخ  هک  دنامه  دو مـی فـ نیا خـ تسا .  هتسش  یم  ار  وضو  ياضعا  راب  هس  ترـضح  نآ  تسا و  (ص )  ادخ
نتساوخ یهاوگ  دوخ و  هویش  رب  هفیلخ  دیکءات  يوس  رگید  زا  دنا . هنتسناد  یمن  (ص )  ربمایپ تنس  ار  وا  هویـش  راک و  نانآ  تسا و  هتـشاد 

تسا (ص )  ربمایپ يوضو  نیا  هک  نیا  شریذپ  هب  هباحص و  ریرقت  هب  ار  دوخ  ياعدا  هتـساوخ  یم  يو  هک  دراد  تیاکح  نیا  زا  هباحـص  زا 
نتـسش راب  هس  تیعورـشم  تسا  تیب  لها  نا  ـ ما ـ ما زا  هک  ع )   ) قداص رفعج  ماما  مینیب  یم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنک . ینابیتشپو  تیوقت 
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1 دیراد : يورارف  هراب  نیا  رد  ار  تایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا  دناوخ . یم  تعدب  ار  نآ  هکلب  دناد , یمن  تنـس  زا  ار  نآ  دریذپ و  یمن  ار 
ثیدـح لقن  نامیار  ـیـع بـ کو درک , ثیدـح  لقن  میارب  مردـپ  درک , ثیدـح  لقن  میارب  هّللادـبع  تسا :  هدروآ  دوخ  دـن  ـ ـس رد مـ ـمـد  حا  ـ
لوـسر باحـصا  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  اههاگنتـسشن و  رد  ناـمثع  هک  درک  ثیدـح  لـقن  سنا  زا  رـضن , یبا  زا  ناـمیارب  نایفـس  درک ,

(( 314  )) ارچ دنتفگ : دریگ ؟ یموضو  نینچ  (ص )  ادخ لوسر  هک  دیدن  ایآ  دیسرپ : هاگنآ  تخاس و  وضو  هس  هس  دندوب  وا  دزن   ( (ص ادخ
زا لقن  هب  نامردپ  تسا ,  هدروآ  ثیدـح  ارام  یعجـشا  نبا  تسا ,  هدروآ  ثیدـح  ارم  مردـپ  تسا ,  هدروآ  ثیدـح  ار  هّللاد مـا  عـبـ 2 ـ  . 

وـضو يارب  یبآ  دـمآ و  اههاگنتـسشن  هب  نا  عـثـمـ تفگ :  هک  تـسا  هدروآ  ثیدـحار  اـم  دیعـس  نبرـسب  زا  ملاـس ,  رـضن  یبا  زا  ناـیفس , 
حسم ار  شیوخ  رـس  سپـس  هس .  هس  زین  ار  شناتـسد  تسـش و  ار  دوخ  تروص  راب  هس  هاگنآ  درک . قاشنتـسا  هضمـضم و  سپ  تساوخ . 
نینچ ایآ  نارـضاح ,  يا  ناـه  دریگ . یم  وضو  نینچ  هک  ار  (ص )  ادـخ لوسر  مدـید  تفگ :  ها  ـگـ نآ ـه .  ـس هس  زین  ار  شیاـهاپ  دیـشک و 

ثیدح ارم  مردپ  هدروآ ,  ثیدح  ام  يارب  هّللادـبع  3 ـ  (( 315  )) دندوب وا  دزن  زین  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  دنچ  ینت  و  ارچ , دـنتفگ : دوبن ؟
نافع نب  نامثع  هرابرد  دیعس  نب  رسب  زا  لقن  هب  ملاس  رضنوبا  هدروآ ,  ثیدح  ار  نایفس مـا  هدروآ ,  ثیدحار  ام  دیلو  نب  هّللادبع  هدروآ , 

باحـصا هب  سپـس  تفرگ و  وـضو  هس  هس  وا  تخاـس .  يوضواههاگنتـسشن  رد  تساوـخ و  یبآ  يو  تسا :  هتف  هدروآ و گـ ثیدـح  ارم 
رـضنوبا زا  قیرط  ود  هب  يدنه  یقتم  4 ـ  (( . 316  )) يرآ دنتفگ : درک ؟ نینچ  (ص )  ادخ لوسر  هک  دـیدیدایآ  تفگ :  (ص )  ادـخ لوسر 

لوسر هک  دـیناد  یم  اـیآ   , مهد یم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ار  امـش  تفگ :  سپـس  تفرگ و  وضو  هس  هس  ناـمثع  ـف ـ  لا تسا :  هدرک  لـقن 
اجنآ هک  یناسک  هب  سپ  سـ ـگـر : ید یظ  بـه لـفـ ب ـ  (( . 317  )) يرآ : دنتفگ متفرگ ؟  وضو  نم  هک  تفرگ  یم  وضو  هنوگ  نآ  (ص )  ادـخ

نم نونکا  مه  هک  تفرگ  یم  وضو  نانوچ  (ص )  ادخ لوسر  دیناد  ـا مـی  یآ ـم ,  هد دنگوسدنوادخ مـی  هب  ار  امش  تفگ :  دندوب  رـضاح 
ـ  5 (( . 318  )) دوب هدیـسر  وا  هب  مدرمزا  یخرب  يوضو  هرابرد  هک  دوب  يربخ  هطـساو  هب  نامثع  راـک  نیا  يرآ .  دـن : گـفـتـ متفرگ ؟  وضو 
اب سپ  ـت .  ـساو ار خـ (ص )  اد لوـسر خـ باحـصازا  دـنچ  ینت  ناـمثع  هک  تسا  هدروآ  دـسر  یم  همقلع  هب  هک  دوـخ  دنـس  هب  ینطق  راد 

يور هاگنآ  درک . قاشنتسا  راب  هس  هضمضم و  راب  هس  سپ  ـ ـس تسـش .  ار  ناتـسد  راب  هس  تخیر و  بآ  پچ  تسد  يور  رب  تسار  تسد 
زیمت تسش و  ار  شیاهاپ  نآ  زا  سپ  ودیشک  حسم  ار  دوخ  رس  هاگنآ  تسش .  جنرآ  ات  راب  هس  شیوخ  ناتسد  سپـس  تسـش .  راب  هسدوخ 

دریگ و وضو  سک  ره  دومرف : سپس  داد و  ماجنا  دیدوب  نآ  دهاش  هک  ییوضو  نیا  دننامه  هک  ار  ادخ  لوسر  مدید  تف :  سپس گـ درک و 
سپ نام  عـثـ تسا .  هدوبردام  زا  ندـش  هداز  زور  هب  هک  دـشاب  هنوگ  نآ  شناهانگ  اب  درازگ , زامن  تعکر  ود  سپـس  دزاسوکن و  ار  وضو 

؟ دوب نینچ  ایآ  ینالف ,  تفگو :  درک  رگ  ـ ید یکی  هب  ور  سپس  يرآ .  تفگ :  دوب ؟ نینچ  ایآ  ینالف ,  تفگ :  درک و ] یکی  هب  ور   ] نآ زا 
نآ زا  سپ  تفرگ و  هاوگ  شیوـخ  هویـش  رب  ار  ادـخ  لوـسر  با  ـحـ ـصا زا  یعمج  هک  یماـگنهات  داد  همادا  ار  راـک  نیا  وا  يرآ .  تفگ : 
زا یکی  وضو , لاعفا  ماجنا  راب  هس  هک  میبای  یمرد  ـت  یاور ـن  یا زا  دیدرک . ییءارمه  یهارمه و  نم  اب  نیا  رب  هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : 

ییانعم نامثع  يوسزا  شیوخ  هویـش  رب  نامدرم  زا  یخرب  نتفرگ  هاوگ  هک  ارچ  تسا ,  هدوب  نامث  نارود عـ رد  مدرم  نایم  فـالتخا  دراوم 
یهورگ اههاگنتـسشن  رد  نامثع  دیوگ  یم  هک  دمحا  مود  تیاوررد  ناوت  یم  یبوخب  ار  تقیقح  نیا  دشاب . هتـشاد  دـناوت  ـن نـمـی  یا جـز 
یتایاور رگیدزا  تساوخ و  یهاوگ  کی  هب  کی  هباحص  زا  دنچ  ینت  زا  دیوگ  یم  هک  ینطق  راد  تیاور  ردای  تفرگ ,  هاوگ  ار  هباحـص  زا 

هجیتن نیدب  تایاور  نیا  زا  تفایرد و  تسا ,  هدوب  ناهنپ  رگید  يا  هلءاسم  نتفرگ  هاوگ  ـتـن و  ساو یهاوگ خـ نیا  يارو  رد  دیوگ  یم  هک 
همهو تشادن  دوجو  یفالتخا  رگا  دوب و  نیا  زج  رگا  هک  ارچ  تسا ,  هدوب  هچ  ینشورب  نارگیدو  هفیلخ  نایم  فالتخا  عوضوم  هک  دی  ـ سر

یهاوگ نارگید  زا  دـیوگ  یم  هچنآ  رب  هک  دـش  یمن  نآ  دـنمزاین  يو  دنتـسناد  یم  تنـس  ار  هفیلخ  هویـش  دنتـشاد و  رظن  قافتا  ناناملـسم 
هفیلخ دیکءات  نآ  و  دوش , نشور مـی  نارگید  هفیلخ و  نایم  فالتخا  عوضوم  نیمود  یبوخب  هتشذگ  ياه  ـتـ یاور زا  هـمـچـنـیـن  دهاوخب .
رگید زا  یخرب  همقلع و  ثیدـح  دـندوب , هد  ـ ید (ص )  اد لوـسر خـ یلمع  هریـسرد  هباحـص  هک  تسا  حـسم  ياـج  هـب  اـپ  رـس و  نتـسش  رب 
لوسر راـتفگ  رد  هک  زین  ار  وـضو  ناـسحا  غابـسا و  هژاو  ود  هفیلخ  ناـیم  نیا  رد  تشاد .  تلـالد  هفیلخ  دـیکءات  نیا  رب  هتـشذگ  ثیداـحا 
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 , هژاو ود  نیا  یفرعم  اب  دیشوک  نآ  زا  سپو  داد  دوب  وا  دوخ  رظن  دروم  هک  یـصاخ  موهفم  اهنادب  تفرگ و  راک  هب  تسا  هدمآ  (ص )  ادخ
شریذـپ میلـست و  هب  دوخ  هویـش  هیرظن و  ربارب  رد  ار  نارگید  اضعا , نتـسش  راـب  هسو  اـپ  نتـسش  ناـمه  زا  رگید  يریبعت  ریـسفت  ناونع  بـه 

. دراداو

( ءوضولا ناسحا   ) وضو نتخاس  وکین 

ثیدح لقن  حـلاص  زا  ام  يار  نامردـپ بـ تسا ,  هدرک  ثیدـح  لقن  ام  يارب  میهاربا  نب  بوقعی  تسا ,  هدرک  لقن  ام  يارب  برح  نب  ری  ـ هز
تخاس وضو  نامثع  نوچ  تف ـ :  دروآ کـه گـ ار مـی  ـث  ید نارمح حـ زا  لقن  هب  هورع  نکلآ  تفگ :  باهـش  نبا  تسا :  هتفگ  هک  هدرک 

لقن ناتیارب  زگره  دوبن  ادخ  باتک  رد  هیآ  نآ  رگا  دنگوس ـ  دنوادخ  هب  هک ـ  منک  ـثـی نـقـل  ید امـش حـ يارب  دنگوس  دـنوادخ  هب   : تفگ
زامن سپس  دزاس و  وکین  شیو  يوضو خـ دریگ و  وضو  هک  تسین  سک  چیه  دیوگ : یم  هک  مدینش  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر زا  مدر .  نـمـی کـ

نیا دـیوگ : یم  هورع  دزرمایب . دـنز  رـس  وا  زا  هک  ار  یهانگ  ره  نآ  زا  سپ  زامن  ات  هدـناوخ  وضو  نآ  اب  هک  يزاـمن  زا  هک  نآ  رگم  درازگ 
هّللا و مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذلا  نا  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  نامه  هیآ 

قافتا (ص )  ربمایپزا وضو  ناسحا  تیاور  رودص  رب  ناناملسم  هک  نآ  اب  ایآ  تسا  شـسرپ  نیا  ياج  کنیا  (( . 319  ( )) نونع اللا  مهنعلی 
ـیـم ناد مـی  ـد ؟ هاو دـیکءات مـی خـ دـنگوس و  همه  نـیا  هـفیلخ  يوـس  زا  تـیاور  نـیا  لـقن  دـنا . هدر  ار نـقـل کـ نآ  ـه  با ـحـ ـص ـد و  نراد

تـسا ییاهتیاور  زا  نیا  هدـش و  لقن  یناوارفب  (ص )  ربمایپ نابز  زا  رگید  یناسک  زا  باـطخ و  نب  رمع  زا  سنا ,  زا  وضو  ناـسحا  ـت  یاور
دزاس وکن  دوخ  يوضو  دریگوضو و  سک  ره  ترابع  اب  رمع  قیرط  زا  تیاور  نیا  نآ کـه  هژیوب  درادـن , یفـالتخا  نآ  رد  سک  چـیه  هک 

دننامه یتارا  و عـبـ (( ... 321  )) دیوگب سپـس  دزاس و  وکن  شیوخ  يوضوو  دریگ  وضو  هک  تسین  سک  ترا هـیـچ  اب عـبـ ای  و  (( 320 ))
زا همه  نیا  تسیچ و  هفیلخ  يوس  زا  دکؤم  دنگوس  همه  نآ  هزیگنا  تسا  نینچ  هک  لاح  تسا .  هدـش  لقن  نامثعزا  شیپ  و  (( 322  )) نیا

؟ دنک یم  تیاکح  هچ 

( ءوضولا غابسا   ) وضو نتخاس  لماک 

زا ـک بـه نـقـل  لا ءا مـ ـ طو رد مـ نـینچمهو  قـیرط  راـهچ  هـب  ملـسم  حیحـص  رد  یثیداـحا  وـضو ) نتخاـس  لـماک   ) وـضو غاـب  ـ ـسا هرا  ـ برد
نمحرلادبع مدش .  دراو  هشیاع  (ص )  ربمایپ رسمه  رب  تشذگرد  صاقو  یبا  نبدعس  هک  يزور  تفگ :  هک  تسا  هدمآ  ملاس  هّللاد  ـبـ عو ـ با

مدینش (ص )  ادخ لوسرزا  هک  ریگب , لماک  ار  وضو  نمحرلادبع ,  يا  تف :  ـشـه گـ یا عـ ـت .  فر وضو گـ وا  دزن  دش و  دراوزین  رکب  یبا  نب 
زین ریگب و  لماک  ار  وضو  هلمج  رذـگهر  زا  هک  تشاد  نآ  ـنـگ  هآ ـه  ـش ـ یا عـ (( 323  ! )) شتآ زا  ناگدـنیآ  سپ  رب  ياو  دـیامرف : یم  هک 

هچ ات  تیاور  ود  نیا  میـسرپ :  یم  کنیا  دوش . نومنهر  اضعا  نتـسش  موزل  هب  ار  بطاـخم  شتآ !  زا  ناگدـنیآ  سپ  رب  ياو  يوبن  تیاور 
اضعا همه  نتسش  راب  هس  حسم و  ياضعا  نتسش  موزل  تابثا  يارب  هتـسویپ  هفیلخ  هویـش  ناعفادمارچ  دراد ؟ تلالد  هفیلخ  دوصقم  رب  هزادنا 

ثیداحا بلغا  ارچ  و  دننک ؟ یم  لالدتـسا  شتآ !  زا  ناگدنیآرب  ياو  ای  دیریگب  لماک  ار  وضو  ای  دیزاس  وکی  ار نـ وضو  نوچ  یمیهافم  رب 
(ص ربمایپ يوضو  هجو  چیه  هب  باب  نیا  رد  تسا و  ناگدنیآ !  رب  ياو  ثیدح  نیمه  تنس  لها  ياهدنسمو  اه  حیحص  رد  اپ  نتـسش  باب 
عـمـر بـن بلاط ,  یبا  نب  یلع  نوچ  یناسک  زا  حاحـص  رد  وضو  غابـسا  ناوارف  ياهتیاور  هک  تسا  یلاح  رد  ـن  یا تسا ؟  هدشن  فصو  ( 

اما هدـش  لقن  رگید  یناس  هر و کـ ـبـ ـص نب  طیقل  نابوث ,  دیعـسوبا ,  , يرعـشا کلاموبا  سابع ,  نبا  کـلام ,  نب  سنا  هریرهوبا ,  باـطخ , 
ـن ید بـ دنا . هدروآ  نابز  رب  دکؤم  ياهدنگوس  هزادنا  نآ  نامثع  دننامه  هن  دنا و  هتفرگ  هاوگ  دوخ  نخـسرب  ار  یـسک  هن  مادـک  چـیه  اهنیا 

نهذ رد  هک  هتـشاد  ار  يزیچ  نتخاد  ـ نا اج  دـصق  وضو  نتخاس  لماک  نتخاس و  وکن  رب  دـیکءات  يارو  رد  هفیلخ  هک  دوش  یم  نشور  ناـس 
هتفریذپ ناناملـسم  نایم  هک  یثیداحا  يارب  هنر  و گـ ـت ,  ـسا هدر  شالت مـی کـ نارگید  هب  نآ  ندـنالوبقو  ندـناسر  يارب  و  هدوب ,  وا  دوخ 
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رگید يزیچ  دـیکءات  نیا  لد  رد  سپ  دـیکءات . هب  هتخیمآ  ياهدـنگوس  همه  نآ  هب  يزاین  هن  تسا و  نتفرگ  هاوگ  هب  يزاـین  هن  تسا  هدـش 
ون هاگدید  نآ  هب  هزات  ییانعم  نداد  اب  هدش و  هتفریذپ  تباث و  یموهفم  زا  نتفرگ  هرهبرذگ  زا  دهاوخ  یم  هفیلخ  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفهن 

نادـب نینچمه  دـیریگب  لماک  ار  وضوو  دـیزاس  وکن  ار  وضو  ترابع  دروآ . درگ  هاگدـید  نیمه  درگ  رب  ار  مدرم  دـنک و  تباث  ار  شیوخ 
یلع ماما  ارچ  هک  میمهف  یم  اج  نیم  زا هـ تسین .  نتـسش  لثم  سدقت  ياراد  حـسمو  تسیاب  یم  يرتشیب  سدـقت  وضو  رد  هک  دراد  هراشا 

دای زا  ار  (ص )  ادـخ لوسر  نخـس  نیا  وا  دراد . دـیکءات  تن  ـ ـس با و  زا کـتـ عرـش  ماـکحا  نتفرگرب  موزل  رب  ساـیق و  يءار و  در  رب  (ع ) 
لمع يءار  هب  سپـس  و  (ص )  ادخربمایپ تنـس  هب  یتدم  سپـس  دنک , یم  لمع  ادـخ  با  ـی بـه کـتـ تد تما مـ نیا  دومرف : هک  تسا  هدربن 
دراوم ناوت  یم  تشذـگ  هچنآ  اـب  يور  ره  هب  (( . 324  )) دندرک هارمگو  دـندش  هارمگ  دـندرک  لمع  يءار  هب  هک  ماگنه  نآ  دـنک ... یم 

رب هفیلخ  نتسش :  تاعفد  رامـش  رد  1 ـ  درک : هصالخ  ریز  هلءاسم  دـنچ  رد  ار  ریز  هلءاسم  ردوا  یباحـص  نافلاخم  نامثع و  نایم  فـالتخا 
نتسش ینیز  ـگـ یا رد جـ 2 ـ  تساوخ .  یهاوگ  هراب  نیا  رد  هباحص  زا  تشاد و  دیکءات  تسـشار  اضعا  راب  هس  دیاب  راب  ود  ياج  هب  هک  نیا 

ام هیاپ ,  نیا  رب  تساوخ .  یهاوگ  هباحص  زا  تشذگ ـ  همقلع  تیاور  رد  هک  ناس  نآ  مه ـ  هراب  نیا  رد  هفیلخ  هک  ندیـشک  حسم  ياج  هب 
هک تساج  نیمه  زا  میناد و  یم  هلءاسم  ود  نیا  رد  نافلاخم  ابوا  فالتخا  ناـشن  ار  هلءاـسم  ود  نیا  رب  هباحـص  زا  هفیلخ  نتـساوخ  یهاوگ 
ـ  ب تسا ,  هفیلخ  هویـش  هب  وضو  ناـمه  هک  حـسم  ياـضعا  نتـسش  نتـسش و  راـب  هس  اـب  يوضو  فلا :  میریگ :  یم  رب  ار  ریز  موـهفم  ود 
اب يوضو  ندرک  نیزگیاج  اب  هفیل  نا خـ ـن سـ ید بـ تسا .  هفیلخ  نافلاخم  يوضو  هویش  نامه  هک  اپ  رس و  حسم  نتسش و  راب  ود  اب  يوضو 

يوبن كرابم  تنـس  ربارب  رد  ار  يا  هزات  بتکم  حـسم  ياضعا  نتـسش  اضعا و  نتـسش  راب  هس  اب  يوضواب  اپ  رـس و  حـسم  نتـسش و  راب  ود 
. داهن ناینب 

یسابع يوما و  نارود  رد  وضو  مود :  شخب 

دمآرد

يوما و هرود  ود  هک  یلماوع  تسا  مزال  شخب  نیا  ثحابم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  232 ه ق  یسابع 132 ـ  هرود  132 ه ق  يوما 40 ـ  هرود 
ود نیا  رد  هچ ,  ریخا , هرود  ود  رد  تفالخ  سدقت  نتفر  نایم  زا  یـک :  مینک .  هراشا  دنک  یم  ادـج  نیدـشار  يافلخ  هرود  زا  ار  یـسابع 
رد هک  يا  هباحص  زا  يرا  بـسـیـ ود : دوبن . راک  رد  دش , یم  هداد  تفالخ  ماقم  هفیلخ و  هب  نیدشار  يافلخ  نارود  رد  هک  یسدقت  نآ  هرود 

يافلخ نارود  رد  ـه :  ـس دـندرک . هشیپ  ار  یـسایس  يافلخ  اب  یهارمه  نانآ  رتشیبو  دـندوب  هباحـص  نارخءاـتم  زا  دنتـسیز  یم  يوما  نارود 
تموکح هک  میتسه  ییاهشالت  دهاش  اه  هرود بـعـد تـنـ ود  رد  هک  یلاح  رد  , دیشوک یم  ینید  ماکحا  نتخاس  راوتسا  يارب  هفیلخ  نیدشار 

هرود نیا  رد  راهچ : دوب . یـسایس  بصنم  کی  اهنت  نآ  نایلوتم  هاگدـید  زا  تفالخ  نارود  نیا  رد  هک  ارچ  دـنک , یم  تیوقت  ار  مکاـح  و 
رد دش و  هداهن  داینب  ییاهزیچ  ریخا  هرود  نیا  رد  جـنپ :  دوبن . رود  یلامتحا  نید  رد  رییغت  لامتحا  هباحـص  رامـش  ندـش  مک  تلع  هب  ریخا 

رانک رد  لماوع  ـن  یا دوبن . رادروخرب  یهاگیاج  نینچ  زا  ای  تشادـن  دوجو  اـی  (ص )  ربماـیپ نییآ  رد  هکدـیدرگ  یقلت  نکر  ناونع  هب  نید 
نیا تشاد .  توافت  دوب  نیدـشار  يافلخ  نارود  رد  هچنآ  اب  تیهامظاحل  هب  هک  داد  لکـش  ار  ییاه  هشیدـنا  راـکفا و  هعماـج و  رگیدـکی 
رگید یشخ  رد بـ ار  ـیـر  خا هرود  ـن  یا یسررب  ام  تسا  هدش  ببس  یسابع  يوما و  ياه  هرود  نیدشار و  يافلخ  هرود  نایم  نیداهن  توافت 

ره ياه  هصخـشمو  اه  هرود  زا  کی  ره  رگیدـکی  زا  زیاـمتم  رتریگارف و  یتروص  هب  ناوتب  اـت  میهن  يورارف  نیتسخن  هرود  نآ  زا  يادـج  و 
 . تخانش ار  هرود 

 ( 132 ه ق 40 ـ   ) يوما هرود 
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, دنتشاد وا  یهاوخنوخ  ياعدا  دنت , ـ فر ـش گـ یو راک خـ نکر  ار  وا  تسایـس  نامثع و  هلءاسم  هک  تسا  دزنابز  نینچ  هیما  ینب  هرابرد  هراشا 
یپ رد  دندیشوک و  یم  نانآ  هاگیاج  تلزنم و  زا  نتساک  يارب  دنداتسیا و  یم  وا  نافلاخم  ربارب  رد  دندوبوا , ياهتلیـضف  ندنارتسگ  یپ  رد 

نارق حیرـص  اب  یهقف  ياههاگدید  نیا  زا  یخرب  دنچ  ره  دنتـشاد , شـشوک  نآ  ندـنارتسگ  رد  يدـنبیاپ و  وا  هقف  دربهار کـلـی بـه  نیمه 
: دیراد يورارف  ار  یهقف  ياههاگدید  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  تشاد .  تفلاخم  يوبن  تنس  میرک و 

نامثع يارآ  بوچراهچ  رد  تکرح  نایوما و 

ـه یوا نوچ مـعـ تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  وا  ردـپ  زا  دـسر , یم  ریبز  نب  هّللادـبع  نبدابع  ات  هک  دوخ  دنـس  هب  دـمحا  ینم  رد  زاـمن  1 ـ  = 
 . تفر هودنلاراد  هب  سپـس  دـناوخ . تعکر  ود  ار  نآ  درک و  تماماار  رهظ  زامن  وا  میتفر .  هکم  هب  وا  اب  هارمه  دـمآ  ام  نایم  هب  جـح  يار  بـ

درازگ و یم  یتعکر  را  ار چـهـ اشع  رـصع و  رهظ , ياهزامن  دـناوخ و  یم  مامت  ار  زاـمن  دـمآ  یم  هکم  هب  نوچ  ناـمثع  دـیوگ : یم  يوار 
دیزگ یم  تماقا  ینم  رد  درب و  یم  نایاپ  هب  ار  جح  لامعا  هک  مه  یماگنه  دـناوخ و  یم  هتـسکشار  زامن  تفر  یم  تافرع  ینم و  هب  نوچ 
دناوخ تعکر  ود  ار  رهظ  زامن  هیواعم  نوچ  دـه ]: یم  همادا  نی  يوار چـنـ . ] دـیوگ كرت  ار  هکم  هک  یماگنه  ات  دـناوخ  یم  مامت  ار  زاـمن 

تیومع رـسپ  رب  یتفرگ  هدرخوت  هک  نیا  زا  رت  تشز  سک  چیه  دـنتفگ : هتفر  وا  دزن  دـنت و  ـ ـسا ـ خر نا بـ نب عـثـمـ ورمع  مکح و  نب  ناورم 
تنس ایآ  امـش ! رب  ياو  تف :  گـ دناوخ ؟ یم  مامت  ار  زامن  هکم  رد  وا  یناد  یمن  ایآ  دنتفگ : تسا ؟  هدش  هچ  رگم  دیـسرپ : تفرگن !  هدرخ 
رـسپ اما  دـنتفگ : مدرازگ .  زامن  تعکر  ود  رمع  اب  رکبوبا و  اـب  و  (ص )  ادـخ لوسر  اـب  نم  مدروآ ؟  ياـج  هب  نم  هک  تسا  نآ  زج  يزیچ 

ار زامن  تفر  ینم  ـه بـه  یوا نو مـعـ نآ پـس چـ زا  ـد : یو يوار مـی گـ تسا !  بیع  وا  اب  وت  تفلاـخم  دـناوخ و  یم  ماـمت  ار  زاـمن  تیومع 
و (ص )  ادـخ لوسر  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  لامعلازنک  رد  يدـنه  یقتم  (( . 325  )) درک تماماو  درازگ  یتعکر  راهچ 
زا سپ  اما  درک . نین  شیوخ چـ ییاورنامرف  نارود  زا  یشخب  ای  موس  ود  رد  مه  نامثع  دندرازگ  زامن  ـعـت  کر ود  رد مـکـه   ] رمع ورکبوبا 

تشذ ـچـه گـ نآ زا  (( . 326  )) دـنتفرگ ار  هویـش  نیمه  زین  نایوما  وا  یپ  رد  دروآ و  ياج  هب  دروآ . ياج  هب  یتعکر  راهچ  ار  زامن  يدـنچ 
رد نامثع  یهقف  هاگد  ـ ید راذ ـ گر ـ ثا هزاد  ـ نا ـی  کر ـ یز اب  هتـساوخ  یم  یلو  هدوبن  هاگآان  نامثع  زامن  هویـش  هب  هیواـعم  هک  دوش  یم  نشور 
زا رذـنم  ـن  با کـلم  قیرط  زا  رهاوخ  ود  ندرک  رـسمه  2 ـ  دـنک . یبایزرا  دوخ  نادـنواشیوخ  ناکیدزن و  هژیوبو  مدرم  رب  ار  زاـمن  هلءاـسم 

قیرط زا  مه  ار بـا  ـر  هاو ود خـ ـد  ناو درم مـی تـ ایآ  هک  دندیـسرپ  هیواعم  زا  هراـب  نیا  رد  يا  هفیاـط  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـمحم  نب  مساـق 
 [ هفیلخ هب   ] يو دیسر و  ریشب  نب  نامعن  هب  نخس  نیا  درادن . یلاکشا  خساپ گـفـت :  رد  وا  دوش . رتسبمه  نانآ  اب  دریگ و  رایتخا  رد  کلم 
وا تسا بـا  زیاـج  دـشاب  هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  شیوـخرهاوخ  درم  رگا  اـیآ  تفگ :  ناـمعن  يرآ .  تفگ :  يا ؟  هداد  ییاوـتف  نینچ  تفگ : 

دننک يراددوخ  راک  نیا  زا  ییوگب  اهنآ  هب  ینیبب و  ار  اهنآ  مبایرد  ار  اهنآ  يراد  تسود  ایوگ  , دنگوس دـنوادخ  هب  تفگ :  دوش ؟ رتسبمه 
یهقف هاگدـید  زا  اوتف  نیا  اب  هیواـعم  (( . 327  )) تسا ناـسکی  اـهزیچ  رگید  زا  قـتع و  زا  يدـنواشیوخ  تفگ :  تسین ؟  اور  ناـشیارب  هک 

هدرک لقن  بیؤذ  نب  ۀصیبق  زا  باهـش  نبا  زا  اطوم  رد  کلا  مـ دوب . هداد  اوتف  نینچ  نیازا  شیپ  زین  نامثع  هک  ارچ  درک , یم  يوریپ  نامثع 
نامثع دوش ؟ رتسبمهود  ره  اب  دناوت  یم  ایآ  تسا ,  کلام  ار  رهاوخ  ود  يدرم  هک  دیسرپ  نامثع  زا  هراب  نیا  رد  یـصخش  تسا :  هتفگ  هک 

: دـیوگ یم  يوار  منک .  نینچ  مرادـن  تسود  دوخ  نم  اما  تسا ,  هتـسناد  مارح  ار  نآ  رگید  يا  هیآ  لـالح و  ار  راـک  نیا  يا  هیآ  تفگ : 
خساپ رد  زین  وا  دیسرپ . وا  زا  هراب  نیا  رد  دید و  ار  (ص )  ادخ لوسر  باحصا  زا  یکی  دمآ و  نوریب  نامثع  دزن  زا  دوب  هدیـسرپ  هک  يدرم 

نآ نم  نامگ  هب  دیوگ : یم  با  ـن شـهـ با مداد  یم  رفیک  ار  وا  تسا  هدرک  نینچ  هک  متفای  یم  ار  یـسک  متـشاد و  یتردق  نم  رگا  تفگ : 
وبا زا  لقن  هب  ینار  زامن طـبـ رد  بحتسم  ریبکت  نتشذگاو  3 ـ  (( . 328  )) تسا هدوب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  هداد ]  ار  ریخا  خساپ  هک   ] درم

بات رد کـ (( . 329  )) دوب هیواعم  درک  كرت  ار  ریبکت  هک  یسک  نیتسخن  هک  دنا  هدروآ  بیـسم  نبدیعـس  زا  لقن  هب  هبیـش  یبا  نبا  هریره و 
هدـمح نمل  هّللا  عمـس  تفگ :  یم  نوچ  وا  دوب . هیواـعمدرک  مک  ار  ریبکت  هک  یـسک  نیتسخن  تسا :  هدـمآ  لـئاوالا  ةرماـسم  یف  لـئاسولا 
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هک یسک  نیتسخن  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یفحن  میهاربا  زا  هبیش  یبا  ـن  با (( . 330  )) تفگ یمنریبکت  تفر و  یم  هدجس  هب  گنردیب 
 : تسا هتفگ  هداد و  يراگزاس  رگیدکی  اب  ار  اه  هیرظن  نیا  يرابلا  حـتف  رد  ینالقـس  ـن حـجـر عـ با (( . 331  )) دوب دایز  درک  مک  ار  ریبکت 
نآ دوب  هدرک  كرت  ار  ریب  هیواعم تـکـ هک  ببـس  نادب  دایز  اریز  درادن , تافانم  تسا  هدش  هتفگ  نآ  زا  رتشیپ  هک  نآ  اب  ری  ـ خا ـخـن  ـس نیا 
هدش لقن  هّللادـبع  نب  فرطم  زا  (( . 332  )) دوب هت  ـ ـشاذ ـ گاو ار  نآ  هدرک  كرت  ار  نآ  نامثع  هک  ببـس  نادـب  زین  هیواعم  تشاذـگاو و  ار 
یم ریبـکت  تفر  یم  هدجـس  هب  نوـچ  وا  میدرازگ .  زاـمن  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  رـس  ـت  ـش نیـصح پـ نب  نارمع  نم و   : تفگ هک  تسا 
نوچ تفگ .  یم  ریبکت  تساـخ  یمرب  تئارق  يارب  مود  هدجـسزا  سپ  نوچ  تفگ و  یم  ریبکت  تشاد  یمرب  هدجـس  زا  رـس  نوچ  تفگ , 

 . ـت خاد ـ نا  ( زا مـحـمـد(ص دا نـمـ ار بـه یـ زا مـ نیا نـمـ تفگ :  تفرگ و  ارم  تسد  نیصح  نب  نارمع  دناسر  نایاپ  هب  ناس  نیدب  ار  زامن 
هک تسا  هدـش  لـقن  نینچ  نارمع  نب  فرطم  زا  ـگـر  ید ـتـی  یاور رد  (( . 333  )) درازگ زامن  ام  يارب  هک  دوب  (ص )  دـمحم نیا  تفگ :  اـی 

مدـش و هناور  زامن  ندـناوخ  يارب  تخادـنا .  وا  هفیلخ  ود  و  (ص )  ربمایپ زامن  دای  هب  ارم  هک  مدـناوخ  يزاـمن  ع )   ) یلعرـس تشپ  تفگ : 
هک یسک  نیتسخن  دیجن , وبا  يا  متفگ :  یم  ریبکت  تشاد  یمرب  عوکرزا  رـس  هاگره  درک و  یم  هدجـس  هاگره  وا  مدرازگ .  زامن  وا  هارمه 
رد یعفاش  (( . 334  )) دش فیعـض  شیادـص  هدیـسر و  یلاسنهک  هب  هک  ماگنه  نآ  نافع  نب  نامثع  تفگ :  دوب ؟ هک  تشاذـگاو  ار  ریبکت 
رد درازگ و  زامن  هن  ـ ید رد مـ ـه  یوا مـعـ تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  قیرط  زا  نیودـتلا  باـتک  رد  ینیوزق  مـالا و  باـتک 

تئارق نوچ  درکن . توالت  دعب  هروس  يارب  ار  نیا  تفگ و  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دمح  هروس  ياربوا  دـناوخ . رهج  هب  ار  تئارق  شزامن 
ره زا  دندینـش  یم  ار  زامن  نیا  يادـص  هک  نیرجاهمزا  یناسک  درب  نایاپ  هب  ار  زاـمن  نآ  نوچ  تفر و  عوکر  هب  هتفگن  ریبکت  درک  ماـمت  ار 

سپ هروس  يارب  درازگ  زام  هک نـ یماگنه  نآ  زا  سپ  وا  يدرک ؟  شومارف  ای  يدیدزد  زامن  زاایآ  هیواعم ,  يا  هک  دندروآرب  گناب  يو  سـ
قیرط زا  ار  ثیدـح  نیمه  یع  ـ فا ـ ـش (( . 335  )) تفگریبـکت دور  هدجـس  هب  تساوخ  نوـچ  تفگ و  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  زین  دـمحزا 
باتک بحاـص  ماجنارـس  هدرک و  تیاور  سنا  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  زین  راـصتنالا  بحاـص  (( . 336  )) تسا هدرک  لقن  هعافر  نبدـیبع 

ندروآرد حاـکن  هب  زاـمن و  بحتـسم  ریبـکت  نداـهناو  رد  هیواـعم  هک  دـیتس  ـ ناد نا  ـ ـس ـن  ید بـ تـسا .  هدرک  لـقن  ار  نآ  مـه  راـخزلارحبلا 
يوریپ وا  یهقف  هیرظن  زا  هتـسج و  ادـتقا  نامثع  هب  زامن , رد  هروس  يارب  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ندـناوخن  زین  کلم و  قیرط  زا  رهاوخود 

هچ تفگ :  يو  دوب . هفرعرد  سابع  نبا  تفگ :  هک  دنا  هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  دوخ  ننـس  رد  یقهیب  یئاسن و  هیبلت  4 ـ  تسا .  هدرک 
کیبل تفگ :  تفر و  نوریب  شا  همیخ  زا  سا  ـن عـبـ با دنـسرت . یم  هیواـعم  زا  متفگ :  مونـش ؟  یمن  ار  مدرم  هیبلت  يادـص  هک  تسا  هدـش 

رد يدن  سـ (( . 337  )) دنداهناو ار  تنـس  ع )   ) یلع اب  هنیک  زا  هک  نک  تنعل  ار  نانیا  ایادخ , دوش . دونـشخان  هیواعم  دنچ  ره  کیبل ,  مهللا 
 ( تابح ـتـ ـس مـ  ) ـنـتـهـا ـس بـه  ع )   ) ارچ کـه عـلـی وا , اـب  هنیک  هطـساو  هب  ینعی  ع )   ) یلع هنیک  زا  دـیوگ : یم  یئاـسن  ننـس  رب  دوخ  هقیلعت 

و (ص )  ادخ لو  ـ سر ـت :  سا هدروآ  ـمـحـلـی  لا رد  مز  ـن حـ با (( . 338  )) دنتشاذگاو ار  اهتنس  وااب  ینمشد  هنیک و  رس  زا  نانآ  دوب و  دنبیاپ 
زا تسا .  هدرواـین  ناـیم  هب  ینخـس  ناـمثع  زا  تیاور  نـیا  رد  مزح  نـبا  (( . 339  )) دـنتفگ یم  هیبـلت  هرمج  یمر  ماـگنه  اـت  رمع  رکبوبا و 

ار وا  سپ  تفگ .  کیبل  درک  هفرع  گنهآ  هکمزا  هک  یماگنه  دوعـسم  نب  هّللادبع  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دـیزی  نب  نمحر  ـ لاد عـبـ
زا درم  نیا  ایآ  دـنتفگ : دوعـسم , نب  هّللادـبع  نتفگ  کیبل  زا  سپ  هک  تسا  ملـسم  حیحـصرد  يا ؟  هدروآ  يراـک  نینچ  اـجک  زا  دـنتفگ :

لزان يو  رب  هرقب  هروس  هک  نامه  زا  نم  دنا ؟ هدش  هارمگ  ای  دنا  هدرک  شومارف  مدرم  تف :  ـخ گـ ـسا رد پـ وا  تسا ؟  نیـشن  نابایب  ياهبرع 
شوخ ار  نتفگ  هیبلت  ناـمثع  هک  دراد  هراـشا  نادـب  ریخا  تیاور  ود  ـن  یا (( . 340  )) کیبل مهللا  کیبل  دیوگ : یم  هک  مدینـش  تسا  هدـش 
تیاور زا  هک  ناـنوچ  , زین هیواـعم  دندرمـش . یم  نید  زا  نوریب  ار  نآ  ماـجنا  هک  ـی  یا دو تـا جـ هداد بـ نآ خـو  كرت  هب  ار  مدرم  تشادـن و 

هدـنکارپ اهباتک  ياج  ياج  رد  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  زا  يا  هنومن  اـهنت  تشذـگ  هچ  ـ نآ تفرگ .  یپ  ار  هفیلخ  هار  دـیآ , یمرب  تسخن 
یم وا  یهقف  ياههاگدید  نامثع و  هقف  شرتسگ  يارب  دوب و  دنبیاپ  نامثع  هوی  ـه بـه شـ یوا ـت مـی کـنـد کـه مـعـ لالد ـن  یا رب  همه  تسا و 

بوچراهچ هتفریذپ و  ار  نامثع  یهقف  ياههاگدید  هک  نآ  اب  هیواعم  هک  تسا  ینتفریذـپ  یندرک و  رواب  ایآ  میـسرپ :  یم  کن  ـ یا دیـشوک .
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نیمادک هب  انعم و  هچ  هب  هیواعم  يوس  زا  نامثع  يارب  لیاضف  همه  نآ  لقن  الوصا  دنکزواجت ؟ وا  يوضو  زا  تسا  هداد  رارق  دوخ  ياهراک 
دناوت یم  هنو  ـه چـگـ یوا مـعـ تسا ؟  هدوبنوا  هار  زا  يور  هلابند  وا و  هقف  هب  ندیـشخب  رابتعا  يارب  يا  همدـقم  همه  اهنیا  ایآ  تسا ؟  فدـه 

دد ـ ـصرد مـا  دبای ؟ شرتسگ  وا  دوخ  نافلاخم  نامثع و  نافلاخم  هقف  دهد  هزاجا  دراذـگاو و  تسا !  مولظم  يوما  هفیلخ  هک  ار  نامثع  هقف 
هتکن نیا  رب  میراد  یم  تسود  اما  دـندراذگ , رثا  وا  رب  نانآ  ای  تشاذـگ  رثا  ناـیوما  رب  ناـمثع  اـیآ  هک  میتسین  هلءاـسم  نیا  ـتـن بـه  خادر پـ

هار و کی  رد  همه  هتـشاد و  دوجو  نامثع  نایوما و  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  رد  ییوسمه  یگتخیمآو و  یتخاونمه  یعون  هک  مینک  دـیکءات 
رب وضو  هرابرد  (ص )  ادخ لوسر  نابز  زا  یثیداحا  هک  دوب  یمدرم  نامه  زا  یکی  ع )   ) یلع ماما  هک  اجنآ  زا  دنا . هدوب  فده  کی  یپ  رد 
میا هتفگ  رتـشیپ  هک  ناـس  نآ  هچ ,  دـنک , دروخرب  یتخـسب  مدرمرگید  نآ  اـب  وا و  اـب  يوما  تموکح  هک  دوب  یعیبـط  دـندروآ , یم  ناـبز 

هاگدید تهاقف و  هویـش  و  ع )   ) یلع اب  تفلاخم  2 ـ  وا . لیاضف  ندنارتسگ  نامثع و  هقف  شریذـپ  1 ـ  دوبراوتسا : هیاپ  ود  رب  يوما  تسایس 
نیزاغآ نامه  رد  یت  نایوما حـ هک  میا  هدروآاجنآ  هتخادرپ و  هلءاسم  نیا  تایئزج  هب  نانارمکح  هرابرد  دوخ  رگید  باتک  رد  مـا  وا . ياه 

نارود رد  مشاه  ینب  دنتـسویپ و  ناکرـشم  هه  ناـیوما بـه جـبـ هک  هاـگنآ  دـندوب , نایمـشاه  فلاـخم  يوس  رد  تسرد  مالـسا  روهظ  هرود 
مهـس ربیخ  هوزغ  رد  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  يراخب  حـیح  ـ ـص رد  دـنداهناو . ار  (ص )  ادـخ لوسر  مالـسا  نارود  رد  تیلهاج و 

نآ دـندرک و  ضارتعا   ( (ص ربماـیپ مکح  هب  ریبـج  نب  معطم  ناـمثع و  داد . صاـصتخا  بلطملادـبع  مشاـه و  نادـنزرف  هب  ار  یبرقلا  يوذ 
نارود رد  ناـنآ  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  تـسا  یئاـسن  تـیاور  رد  (( . 341  )) میتـسه یکی  مشاـه  ینب  اـم و  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح 

ود ـن  یا رد  (( . 342  )) دربورف مهرد  ار  دوخ  ناتـسد  ماـگنه  نیا  رد  میتـسه و  یکی  ناـنآ  اـم و  دـندشن و  ادـج  نمزا  مالـسا  تیلهاـج و 
دنتفرگ و شود  رب  ار  توعد  نیگنس  را  نا بـ ـ نآ هچ  دنا , هدش  شیاتس  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  شهوکن و  هیما  ینب  هیانک  هب  تراب  عـ

رـس زاو  روزب  رگید  یخرب  دـننامه  هک  نآ  هن  دـندرک , عافد  وا  زا  دـنت  ـ ـشاد ناو  رد تـ هچ  ره  اب  دـندناموا و  رانک  رد  بلاـط  یبا  بعـش  رد 
. دنهن ندرگ  مالسا  هب  يراچان 

يوما ياهماگ 

زا رگید  یخرب  هرابرد  دـننامه  ياهنومـضم  اب  یثیداحا  نتخاـسرب  هدیـسر و  ع )   ) یلع هراـبرد  هک  ییوبن  ثیداـحا  رد  ینک  ـ فا ـد  یدر تـ 1 ـ 
نامثع نادناخ  نارادتـسود و  نارادفرط و  زا  یناسک  هچ  امـش  دزن  رد  هک  دیرگن  بـ تسا :  هدمآ  شنارازگراک  هب  هیواعم  همان  رد  هباحص . 

ـد یر ناش بـشـمـ یمارگ  ودیرادب  دوخ  ناصاخ  زا  دیروآ , شیوخ  کیدزن  هب  ار  نانیا  دننک , یم  تیاور  ار  وا  بقان  لیاضفای و مـ دنتسه و 
را هـمـه ـن کـ یا نو  چـ (( . 343  )) دیـسیونب میارب  وا  نادناخ  مان  ردپ و  مان  يوار ,  مان  اب  هارمه  دننک , تیاور  نانیا  زا  کی  ره  ار  هچ  ره  و 
هب ار  مدرم  دیسر  همان  ـن  یا نو  چـ تشون :  شنارازگراک  يارب  رگید  يا  همان  رد  دیدرگ  ناوارف  نامثع  تلیضف  ـث  یدا ـ حا ـیـر شـد و  گا جـ

هدرک تیاور  بارتوبا  هرابرد  یناملـسم  هک  ار  ییا  ـ هر زا خـبـ چـیهو یـک  دـیناوخب  نیتسخن  ياـفلخ  هباحـص و  لـیاضف  رد  ندرک  تیاور 
ناگدید  , تسا رت  ینتشاد  تسود  نم  يارب  راک  نیا  هک  دیروایب , هباحص  هرابرد  نآ  هدننک  یتیاور نـقـض  هک  نآ  رگم  دیراذگناو , تسا 

رب نامثع  لیاضف  بقانم و  ندرک  تیاورزا  شیب  دـبوک و  یم  مهرد  رتتخـس  ار  شنارادـفرط  بارتوبا و  لـیالد  دـنک , ـن تـر مـی  ـشور ارم 
وا هک  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  یگژیو  تلیـضف و  ره  نتـشادرب  نایم  زا  نتفرگ و  هدیدان  يارب  شال  تـ 2 ـ  (( . 344  )) دتفا یم  راوشد  نانآ 
دنا هدرک  تیاور  رم  ـن عـ با زا  دننک . دادملق  ناناملسم  رگید  ناس  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب  ششوک  و  دزاس , یم  زیامتم  هباح  ـگـر صـ ید زا  ار 

 , هتـشذگ اهنیا  زا  اما  میتسناد .  یمن  نامثع  وا  زا  سپ  رمع و  سپـس  رکبوبا , ياتمه  ار  سک  چـیه  (ص )  ربماـیپ نارود  رد  اـم  تفگ :  هک 
ماما رـسپ   ) هفینح نب  دم  زا مـحـ (( . 345  )) میداهن یمن  یتوافت  اهنآ  نایم  میتسناد و  یم  ربارب  رگیدـکی  اـب  ار  (ص )  ربماـیپ باحـصا  همه 

 : مدیـسرپ رکبوبا . تفگ :  تسیک ؟  (ص )  ادـخ لوسر  زا  سپ  مدرم  نیرتهب   : مدیـسرپ مردـپ  زا  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ع ))   ) یلع
زا يدرم  نم ,  اما  تفگ :  وت ؟ سپس  و  متفگ :  يور  نیمه  زا  نامثع .  سپس  دیوگب : وا  هک  مدیـسرت  نم  رمع . تفگ :  یـسک ؟  هچ  سپس 
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فدـه هکلب  تسین .  نیتـسخن  هفیلخ  ود  هب  ندز  هیاـنک  اـی  ندروآ  دـیدرت  ياـنعم  هـب  اـهتیاور  نـیا  ندرک  داـی  (( . 346  )) متسه ناناملـسم 
يور نآ  زا  ع )   ) یلع خیرات ,  یهاوگ  ربانب  هچ  تسا ,  راگزاسان  خـیرات  تباث  قیاقح  اب  اهتیاور  نیا  هنوگچ  هک  تسا  هتکن  نیا  يروآدای 

رتراوازـس تفالخ  هلءاسم  هب  ار  سک  چیه  تشاد  مال  ـ عا دوخ  یـصو  ار  وا  درک و  بصن  تفالخ  هب  عادولا  ۀـجحرد  ار  وا  (ص )  ربمایپ هک 
شیوخ هژیو  ییاههاگدید  رگیدکی  رب  هباحـص  يرترب  ای  تفالخ و  هلءاسم  رد  مادـک  ره  زین  نیتسخن  ناناملـسم  رگید  دـید . یمن  دوخ  زا 

هدـیبعوبا هب  رکبو  ـ با ار  دوبن چـ يا  هفیاطو  يا  هقرف  ياهفدـه  هتخاسرب  تشاد و  تحـص  هباحـص  يربارب  زا  یکاح  ياهتیاور  ـر  گا دنتـشاد .
مدقم دوخ  رب  ار  وا  ارچ  یتما ؟  نیا  نیما  وت  دیوگ : یم  هک  مدینش  (ص )  ادخ لوسرزا  هک  منک ,  تعیب  وت  اب  ات  رآ  شیپ  تسد  دیوگ : یم 

یتلیضف رب  نخس  ود  نیا  ایآ  347 ؟ ))  )) متفای تموکح  امش  رب  متسین  امـش  نیرترب  هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  رگید  يزور  ارچو  دراد ؟ یم 
زا شیپ  هک  تساـنعم  هچ  هب  رمع  نخـس  نیا  درادـن ؟ تلـالد  وا  زا  رتهب  یناـسکدوجو  رب  رکبوبا و  هب  تبـسن  وا  يرترب  رب  هدـیبعوبا ,  يارب 

خـساپ دیـسرپ  یم  نم  زا  هراب  نیا  رد  میادخ  رگا  متـشامگ و  ـیـنـی مـی  ـش ـ نا هب جـ ار  وا  دوب  هدنز  حارج  هدیبع  وبا  رگا  دیوگ : یم  يروش 
 , متشامگ یم  ینیشناج  هب  ار  وا  دوب  هدنز  هفینحوبا  هتسباو  ملاس  رگا  تسا .  تما  نیما  وا  دیوگ : یم  هک  ما  هدین  ـ ـش تربمایپ  زا  مداد :  یم 

نیا اه و  هتفگ  نیا  ـا  یآ (( . 348  )) تسا راوتـسا  ادخ  یتسود  رد  ملاس  مداد :  یم  خساپ  دیـسرپ  یم  نم  زا  هراب  نیا  رد  مراگدرورپ  رگا  و 
سابع نبا  نابز  زا  هک  تسیچ  تیاور  نیا  يانعم  دوب  نینچ  رگا  دندوبرترب ؟ نامثع  زا  ملاس  هدیبعوبا و  هک  دنک  یمن  تلالد  نآ  رب  اهتیاور 

نبا نخـس  نیا  يانعم  ای  میتسناد ؟  یمن  نامثع  وا  زا  سپ  رمع و  سپـس  رکبوبا , ياتمه  ار  سک  چیه  (ص )  ربمایپ نارودرد  ام  دیوگ : یم 
ـتـم کـه جـز فا مد و نـیـ ـیـ ـسر نا پـ ـتـ یا ـتـه هـ ـساو زا خـ راکـشآ  ناهنپرد و  نم  مدرم ,  يا  دـیوگ : یم  اروش  ناـیرج  رد  هک  تسیچ  فوع 
هب تعیب  يارب  نخس  نیا  زا  سپ  هک  تسیچ  فوع  نبا  راتفر  نیا  يانعم  و  349 ؟ ))  )) نامث ای عـ یلعای و  دیهاوخب : ار  نت  ود  نیا  زا  یک  یـ

لوسر رگا  دندیـسرپ : وا  زا  نوچ  هک  تسانعم  هچ  هب  هشیاع  نخـس  نیا  نینچمه  دراد ؟ یم  مدقم  نامثع  رب  ار  وا  دـنک و  یم  ور  ع )   ) یلع
ار هدیبعوبا  هکلب  و  درکن , دای  چیه  نامثعزا  درب و  مان  رمع  رکبوبا و  زا  دوب  هک  سک  نآ  تشا  ـت مـی گـمـ فال هب خـ ار  یـسک  (ص )  ادخ

دندوب رترب  نامثعزا  ناـنآ  هک  هتکن  نیا  زا  ملاـس و  هدـیبعوبا و  و  ع )   ) یلع يارب  يزاـیتما  زا  همه  اـهنیا  ـا  یآ 350 ؟ ))  )) داد حـیجرت  وا  رب 
اب میتسناد  یمن  رترب  يرگید  رب  ار  هباحـص  زا  یـسک  هک  دـننک  لق  سا نـ ـن عـبـ با نا  ـ بز زا  دراد کـه  ـن چـه مـعـنـا  یا دـنک ؟ یمن  تیاکح 

تمظع و هرابرد  (ص )  ربمایپ زا  حیرص  ینتم  هک  دندوب  یناسکزا  ای  تشهب و  ناگتفای  هدژم  زا  هک  دندوب  یناسک  هباحـص  نایم  رد  هک  نآ 
نم باحـصا  هک  ثیدح  نیا  دننامه  هباحـص ,  یناگمه  تلادع  رد  یث  ـ یدا ـ حا ـتـن  خا ـ ـسر بـ 3 ـ  تسا ؟  هدیـسر  نآ  يردقنارگ  ییالاو و 

 , صا حـکـم بـن عـ مکح ,  نب  ناورم   , نایفـسوبا رذـگهر  نیا  زا  ات  دـیا  هتفای  تیادـه  دـینک  يوریپ  مادـک  ره  زا  دـنناگرا , ـتـ ـس ناـنوچ 
دننامه رذوبا و  سابع ,  نبا  س ,)   ) همطاف ع ,)   ) یلع هبتر  رد  دننام و  هب  ار  ناشنایاتمه  هبقع و  نب  دیلو  حرـس ,  یبا  نب  هّللادـبع  هیواع ,  مـ

ناناملسم دیاقع  مالسا و  نادنزرفربارب  رد  دننک و  نک  هشیر  ار  مالسا  دنتسناوتن  هک  تفریذپ  تروص  یماگنه  راک  ـن  یا دننکدادملق . اهنآ 
و (ص )  ربمایپ نابز  رب  نایوما  نیرفن  شهوک و  رد نـ ار  هچنآ  هشیدنا  نیا  ندنارتسگاب  هک  دندوب  نآ  یپ  رد  هسیسد  نیا  ناحارط  دنتـسیاب .
ره راتفگ  ات  دنروآرد  یمالـسا  عیرـشت  عبانم  رامـش  رد  زین  ار  نایباحـص  ياه  هتفگ  رتالاب , نیا  زا  زا  دـننک و  یفن  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  ای 

ماکحا اه و  هناشن  نتفرگرب  رد  ریخا  هورگ  نیا  اب  نانآ  دوش و  یقلت  (ص )  ربمایپ کیدزن  هتفای و  برقت  باحـصا  گنـسمه  نانآ  زا  کـی 
توـنق ردو  نعل  ار  هیما  ینب  ناـگرزب  هک  هدـمآ  (ص )  ربماـیپ زا  تباـث  ثیدـح  رد  هک  تسا  یلا  رد حـ ـن  یا دـننک . تباـقر  ناـشیا  زا  نید 

نب لیهس  ادنوادخ  نک ,  تنعل  ار  ماشه  نب  ثراحادنوادخ  نک ,  تنعل  ار  نایفـسوبا  ادنوادخ  تفگ :  یم  درک و  یم  نیرفن  نانآ  شزامن 
نایفسوبا نوچ  يزور  هک  تسا  هدیـسر  وا  زا  رتاوت  هب  نین  هـمـچـ (( . 351  )) نک تنعل  ار  هیما  نب  ناوفـص  ادنوادخ  نک ,  تنعل  ار  ورمع 

یبا نبدـیزی  هک  تـسا  رگید  یث  ـ ید رد حـ (( . 352  )) نک تنعل  ار  عوبتم  عبات و  ادـنوادخ  دومرف : دـمآ , یم  وا  يوس  هب  هیواـعم  اـب  هارمه 
هک ار  نآ  تسا و  بکرم  یپ  رد  هک  ار  نآ  دـشک , یم  ار  بکرم  راـه  هک مـ ار  نآ  ادـنوادخ   : تفگ ترـضح  دوب و  ود  نآ  اـب  زین  ناـیفس 

هدـش هدـنار  شردـپ ـ  مکح و  نب  ناورم  هراـبرد  هک  تـسا  دزناـبز  مـه  ترـضح  نآ  رگید  نخـس  نـیا  (( . 353  )) نک تنعل  تساراوـس 
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هلمج زا  يوبن و  ثیداـحا  زا  یخرب  موهفم  دندیـشوک  نا  ـ یو ـ ما ـا  ما (( . 354  )) نک تنعل  ار  غزو  رـسپ  غزو  ادـنوادخ  تفگ :  (ص )  ربمایپ
نیا زا  ات  دنبای , یم  تسد  نادب  یهلا  ضیف  زا  ناگتفای  هرهب  اهنت  هک  دنناسر  يا  ـبـه  تر ار بـه  نا  ـ گد تنعل شـ ات  دنهدرییغت  ار  نعل  ثیداحا 
هلیبق بصعت  ـر  ـس زا  هد ,  ـ مآ ترـضح  نابز  رب  هک  ینعل  دنوش  یعدم  دننکفا و  دیدرت  هدش  رداص  (ص )  ادخ لوسر  زا  هچنآ  رد  رذـگهر 
هدرک تیاور  ـشـه  یا عـ ـه ,  نو يار نـمـ بـ تسا !  هتشادن  يدنبیاپ  یگدنز  رد  تباث  یلصا  چیه  هب  ادخرب ـ  هانپ  وا ـ  هک  ایوگ  تسا ,  هدوب  يا 

تاکز و ار  ازسان  نعل و  نیا  متفگ ,  ازسان  ای  مدرک  تنعل  هک  ار  یناملسم  ره  مناسنا ,  کی  مه  نم  ایادخ , هدومرف :  ترضح  نآ  هک  تسا 
میهاوـخ یماـهنت  هکلب  مینک ,  دـقن  تسا  ناوارف  هک  ار  اـهنیا  دـننامه  ثیدـح و  ود  نیا  مـیهاو  مـا نـمـی خـ (( . 355  )) هد رارق  مـیارب  رجا 
یتیصخش ناونع  هب  (ص )  رب ـ ما میـسرت پـیـ رذگهرزا  هنوگچ  هک  میزاس  هاگآ  تقیقح  نیا  زا  خیرات و  رد  نایو  ـ ما زا نـقـش  ار  هد  ـنـ ناو خـ

یم تمحر  دنوادخ  زا  نانآ  يارب  سپـس  دنک و  یم  زواجت  ناناملـسم  قوقح  هب  دنک , یمن  تاعارمار  يراجنه  شزرا و  فرع و  چیه  هک 
دنتسین نیرفن  نعل و  راوازس  هک  ار  یناسک  ای  یسک  دناوت  یم  (ص )  ربمایپ هنوگچ  دننایامنب . هنوگژاب  دنیامن و  خسم  ار  وا  تیصخش  دبلط ,
ثیدـح ناوت  یم  هنوگچ  اـی  دتـسرف ؟ تنعل  ناـنمؤم  رب  تسا  هدـمآ  هریرهوبا  تیاور  رد  هک  ناـس  نآ  دـناوت , یم  هنوگچ  اـی  دـنک , نیرفن 

(( 356  )) ما هدش  هتخیگنارب  تمحر  ناونع  هب  هکلب  هدـننک ,  تنعل  هن  نم  دومرف : هک  داد  يراگزاس  ص )   ) يوبن تیاور  نیا  اب  ار  هریرهوبا 
 , هدرک تنعل  ار  یـسک  (ص )  ربمایپ هک  تسا  نینچ  رگا  دـبلط ؟ یم  تمحر  تسا  هدرک  نعل  ار  وا  دوخ  هک  یـسک  يارب  یتسارب  وا  اـیآ   ؟

هباحـص نایم  رد  هک  تسا  نیا  مـگـر نـه  تسانعم ؟  نیمادک  هب  دیکءات  نیا  و  دننک ؟ یم  دیکءات  هباحـص  همه  تلادع  رب  ینایعدم  هنوگچ 
هک دنتـسه  یناسک  مه  دراد و  ناشتـسود  (ص )  ربمایپ ادخ و  هک  دـنت  ـ ـس یناسک هـ نانآ  نایم  رد  مه  هن  رگم  قفانم ؟  مه  دوب و  نمؤم  مه 
یم یفدـه  هچ  هب  يراک  نینچ  و  میرمـشبرگیدکی ؟  ناسمه  ار  هورگ  ود  نیا  میناوت  یم  هنوگچ  دتـسرف ؟ یم  ناشتنعل  (ص )  ربمایپو ادـخ 

رذگهر نیا  زا  ات  دنا  هدرک  ییاعدا  نینچ  نانآ  دـنا ؟ هدرک  ییاعدا  نینچ  ارچ  و  درب ؟ یمدوس  راک  نیا  زا  یـسک  هچ  دریذـپ ؟ ماجنا  دـناوت 
 , هدرک شدازآ  (ص )  ادـخ لوسر  هک  ار  نآ  هدـیزگ و  ترجه  ار کـه  نآ  هدـیزرو ,  يراددوخداهج  زا  هک  نآ  اب  هدرک  داـهج  هک  ار  نآ 
ار نامیا  هک  نآ  اـب  هدـیزرو  كرـش  هک  ار  نآ  و  هداـتفا ,  ناـمیا  هاپـس  هرـصاحم  رد  هک  ار  نآ  هدرک و  هرـصاحم  ار  ناـمیا  هاپـس  هکار  نآ 

یناسک رگید  همطاف و  و  ع )   ) یلع راتفگ  هیاپمه  ار  ناورم  دیلوو و  حرـس ,  یبا  نبا  هتفگ  نآ  یپ  رد  دننک و  دادملق  ربارب  تسا  هدـیزگرب 
هئطوت نیدـب  هیواعم  هب  دوخ  همان  رد  ع )   ) نانمؤمریما تفریذـپ .  ار  نآ  ای  درک و  ناـنیمطا  ناـشیاه  هتفگ  هب  ناوت  یمن  چـیه  هک  دـننایامنب 

هن بلاطوبا ,  دننام  نایفـسوبا  هن  بلطملادبع ,  دننام  برح  هن  تسا ,  مشاه  دننام  هی  ـ ما ـا نـه  ما دسیون : یم  هک  اجنآ  دهد , یم  هجوت  يوما 
رواب یب  هک  نآ  دننامه  نمؤم  هن  و  تسا ,  لطاب  رب  هک  نآ  دننام  تسا  قح  رب  هک  نآ  هن  ینتان ,  دـننام  ینت  هن  هدـش ,  دازآ  ـنـد  نا رجاهم مـ

هب يراتفرگ و  هدروآدـیدپو  يا نـ ـهـ ـسو ـخـت بـه هـ ـس چـه  هّللا ,  نا  ـبـحـ ـس دـسیون : یم  هیواـعم  هب  رگید  ییاـج  رد  اـی  (( . 357  )) تسا
هتــساوخ هـک  یناـمیپ  تـقیقح و  يا ,  هتخادــنا  رود  هـب  ار  اــهنامیپ  هتخاــس ,  عـیا  ـ ــض ار  حـقـیـقـتـهـا  را . ـ چد راــب  تلــالم  ینادرگرس 

دنا هتفریذــپ  ار  نا  ـ یو ـ ما يا  ـهـ ها ـ گد ـ ید ـی کـه  نا ـ ــس ـجـا کـه بـه کـ نآ ـظ و  حا جـ (( . 358  )) ناگدـنب رب  تجح  تسا و  ناحبـسدنوادخ 
ار  [ ـه یوا مـعـ  ] وا دـنا : هتفگ  هدـنازوس و  لد  نانآ  رب  ام  هنامز  ناراذـگتعدب  اـم و  راـگزور  ناـگت  ـ ـسا ـ خو ـد:نـ یو دـنک و مـی گـ یم  هراـشا 
و (( 359  )) تسا تعدب  هیواعم  ـی  یو ما گـ ـنـ ـشد يور  نیا  زا  تسا و  (ص )  ربمایپ اب  تب  ـحـ ـص زا  ـی  نارود ار  وا  کـه  ـیـد , یو از مـگـ ـ ـسا نـ

دوخ دـنا  هدرک  راکنا  ار  تنـس  هک  یناسک  زا  تئارب  نداهناو  دـنا  یعدـم  ناـنیا  تسا .  هدرک  تفلاـخم  تنـس  اـب  دزرو  هنیک  وا  اـب  هک  ره 
تلاد هشیدـنا عـ هک  مینک  یم  هدنـسب  هراشا  نیمه  هب  اهنت  میتسین و  ثحب  نیا  تایئزج  هب  نتخادرپ  ددـصرد  ام  تسا !  تنـس  زا  یقادـصم 

ـ  4 دراد . هـتفهن  یـسایس  یفادـها  دوـخ  يارو  رد  هـک  تـسا  راـگزور  نآ  رد  مکاـح  ياههاگتـسد  هسیـسد  کـی  اـهنت  هباحـص  یناـگمه 
عامتجا رد  رتشیپ  هک  يا  هلءاسم  دوش , عمج  مشاه  ینب  نادناخ  رد  مه  اب  دناوت  یمن  ود  ره  توبن  تفالخ و  هک  هلءاسم  نیا  نتخ  ـگـیـ نار بـ

ناناملسم يوس  رگید  زا  دنناملسم و  نامدرم  رگید  ناس  هب  ـم  شا هک بـنـی هـ تسا  یلاح  رد  نیا  (( . 360  )) دوب هدش  هتخیگنارب  زین  هفیقس 
دنشیرق زا  همه  نت و  هدزاود  نم  ناگفیلخ  هک  هدومرف  حیرصت  دوخ  (ص )  ربمایپ نیا  رب  نوز  ـ فا ـنـد . نا ـ ـس دنوادخ یـکـ مکح  ربارب  رد  همه 
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تسا یندش  عمج  نادناخ  کی  رد  تفالخ  توبن و  هک  هدرک  تلالد  نیا  رب  (( 362  )) دوواد نامیلس  ثرو  هیآ و  رد  زین  نآرق  و  (( 361 ))
تسه يرگید  ناوارف  ياه  هنومن  اهنیا  رب  نوزفاو  تسا  مشاه  ینب  و  ع )   ) یلع دض  رب  نایوما  هئطوت  زا  ییاه  هتشر  اهنت  تشذ  ـچـه گـ نآ . 

یم نامرف  ربنم  رب  زامن و  رد  ع )   ) یلع نعل  هب  ار  مدر  نا مـ ـ یو ـ ما هک  تسا  خـیرات  تاملـسمزا  نیا  تسین .  نکمم  شندروآ  رامـش  رد  هک 
یلع نایعیش  زا  سک  چیه  یهاوگ  نانآ  تفای .  یم  نایاپ  ع )   ) یلع هب  ییوگ  مانشد  اب  ماش  رد  ظعو  سلاجم  دنا : هتفگ  هک  ییاج  اتدنداد 

مـی (( . 363  )) دندوب هدرک  فذح  ناوید  زا  ار  ع )   ) یلع نایعیـش  نادنزرف و  مان  هیواعم  نامرف  هب  دنتفریذپ و  یمن  ار  وا  ناد  ـ نزر و فـ (ع ) 
يا ـتـه  ـشادزا زا مـا بـ ار  نآ  ـنـد . هد ار بـ ام  هریج  وگب   ! مدآ يا  تفگ :  دز و  دایرف  هریغم  رـس  رب  دجـسم  رد  يدع  نبرجح  يزور  دنیوگ :

دنتساخرب و مدرم  موس  ود  زا  شیب  رجح  نانخس  نیا  زا  سپ  نانمؤمریما .  شهوکن  دنم  هقالعرایسب  وت  يرادن .  یقح  نینچ  هک  یلا  رد حـ
هک هبعش ,  نب  ةریغم  هب  رمع  هک  دنا  هدرک  لقن  هریـس  ياهباتک  رد  (( . 364  )) تسا هدروآ  نابز  هب  ار  تقیقح  هتفگ و  تسار  رجح  دـنتفگ :

تسا جک  وت  نامشچ  هک  نانوچ  درک . دنهاوخ  يژک  راتفرگ  ار  نید  نیا  هیما  ینب  دنگوس , ـد  نواد هب خـ ناه !  دوب : هتفگ  دوب , انیبان  يدرم 
فاصنالا ۀلاسر  رد  يولهد  (( . 365  )) دـیآ یم  اجک  زا  دور و  یماجک  دـننادن  هک  ییاج  ات  درک  یهاوخ  روک  ار  نید  نیا  مشچ  وت  سپ  . 

دـندوب و هتخا  ـ ـسدو نآ خـ زا  ار  نآ  قحانب  هک  دیـسر  ینامدرم  هب  تفالخ  دـمآ  نا  ـ یا ـن بـه پـ ید ـ ـشار يا  نارود خـلـفـ نو  چـ دـیوگ : یم 
لاوحا همه  رد  دوخ  اب  نانآ  نتـشاد  هارمه  نا و  ـقـیـهـ فزا نتـسج  کمک  هب  يور  نیمه  زا  دنتـشادن و  ماکحا  اوتف و  هب  ییهاگآ  چیه  دوخ 

یمرب يور  دندش  یم  هدـناوخ  ارف  ناگ  يو خـلـیـفـ ـ ـس زا  نو  و چـ ـد , ندو هد بـ ـ نا لوازار مـ ناملاع طـ زا  يرامـش  نامز  نآ  رد  دـندرب . هانپ 
يور نانادـب  مدرم  دـندوب  هدرک  تشپ  نانارمکح  هب  اهنآ  هک  نیا  مغر  هب  اهنآ و  دوخ  زج  دـندید  ناملاع  نیا  اـما  دـنتخیرگ . یمو  دـنتفات 

, دـندوب بو  ـی مـطـلـ نا ـ مز نآ کـه  زا  سپ  دـنتخورفار و  شیوخ  ملع  ماقم  هاـج و  هب  ندیـسر  يارب  ریزگاـنب و  يور  نیمه  زا  دـنا . هدروآ 
رادقم یب  نوبز و  نانادـب  ندرک  يور  اب  دـندوب  دنلبرـس  زیزع و  نانارمک  زا حـ نتفاترب  يوراب  هک  نآ  زا  سپ  دـندش و  هدـننک  بلط  دوخ 

و ع )   ) یلع ربارب  رد  تموکح  تسایـس  رگا  مییوگ :  ـنـک مـی  یا دوب . هداد  ناشرگید  یقیفوت  دنوادخ  هک  كدـنا  يرامـش  رگم  دـندش .
مدر نآ مـ تسا ؟  هدش  ارجا  یتسردـب  (( 366  )) يوبن بان  تنـس  ینارود  نینچ  رد  هک  تفریذـپ  ناوت  یمایآ  تسا ,  هدوب  نیا  وا  ناـیعیش 

رد ایآ  دنشاب ؟ هتـشاد  دنتـسناوت  یم  ـعـی  ـضو هچ  ینارود  نینچ  رد  دندرک  یم  لقن  وضو  هرابرد  یثیداحا  (ص )  ادخ لوسر  نا  ـ بز زا  کـه 
نینچ اب  ینارود و  نینچ  رد  دشاب ؟ هتشاد  یضارتعا  تفلاخم و  تءارج  هک  دوب  هدنام  هباحص  زا  مه  یسک  تفگ  ناوت  یم  يا  هرود  نینچ 

فلاخم هک  مدرم  زا  هتـسد  نآ  هب  نارود  نیا  رد  ایآ  دشاب ؟ هتـشاد  تسا  هتـسناوت  یم  یهاگدـید  هچ  وضو  هلءاسم  رد  تموکح  یعـضو , 
اب تموکحدندرک  یم  نینچ  رگا  ای  دنهد ؟ ماجنا  دـننک  یم  لقن  (ص )  ربمایپ زا  هک  ار  ییوضو  دـش  یم  هداد  هزاجا  دـندوب  هفیلخ  يوضو 

هقف درک و  یم  يوریپ  نامثع  هقف  زا  يوما  تموکح  هک  تسادیپ  ـت ,  شذ نا کـه گـ نآ سـ دش ؟ یم  يورایور  نانآ  اب  یبیرف  ماوع  روز و 
هدناوخ و ارف  هقف  نیمه  ندنارتسگ  يوریپ و  هب  ار  دوخ  ماظن  نارازگراک  نایاورنامرف و  دوب و  هداد  رارق  دوخ  تموکح  یـساسا  نوناق  اروا 

یلک تسایـس  زا  وضو  هلءاسم  رداهنت  یفاصوا  نینچ  اب  تموکح  هک  تفریذـپ  تشاد و  رواب  ناوت  یم  ایآ  الوا  نیاربان ,  بـ دوب . هداد  نامرف 
همه سءار  رد  تموکح و  لباقم  ههبج  رد  دراد و  هژیو  یباـسح  تموکحاـب  هک  ناـمه  ینعی  ع ,)   ) یلع هک  نآ  هژیوب  دریگ ؟ هراـنک  دوخ 

ع  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  هژیوب  هک  تسا  دزنابز  هتکن  نیا  نایوما  هرابرد  اینا , ثـ دـنراد . یم  ساـپ  ار  يوبن  تنـس  هک  تسا  یناـسک 
ار چـ ـد , ند تسد کـشـیـ ادیپون  لئاسمرد  نداد  اوتف  زا  هعیش  ناهیقف  هک  دندناسر  اجناد  ار بـ ـع  ـضو ـد و  نداد ـش  یاز ـ فا ار  نایعیـش  رب  رازآ  (

هتفرگ ارف  ار  اج  همه  يریگتخس  تنوشخ و  تسایس  رگید  ییوس  زا  تفرگ و  یم  تروص  يراوشد  هب  ناماما  اب  نانآ  طابترا  ییوس  زا  هک 
هویش ع )   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  مینیب  یم  هک  تسا  نینچ  دوب . هدرک  دودحم  ار  شا  یمدرم  هاگیاپ  اب  يربهر  طابترا  دوخ ,  , نیا و 

زا دنچ  يرامـش  هک  ییاج  ات  داهن  ندـش  گنر  مک  هب  ور  تفالخ  هاگتـسد  ناغلبم  موجه  ربارب  رد  مدرم و  نایم  رد  هفیلخ  فلاخم  يوضو 
یمارگ ناگدنناوخ  يارب  میـشاب  هتـسناوت  تشذـگ  هچنآ  اب  میراود  ـیـ ما يور ,  بـه هـر  دـش . دودـحم  (ص )  ادـخ ربمایپ  نادـناخ  نیعبات و 
لیصا هقف  هک  ارچ  مینایامنب ,  نارود  نیا  ردار  تهاقف  تیعقاو  هکلب  تما و  تیعقاو  میهن و  يورارف  ار  مالسا  خیرا  هرود تـ نآ  زا  يریوصت 
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قیاقح فشک  يارب  میا  هدـش  ریزگان  يور  نیمه  زا  هدرک و  ناهنپ  هرهچ  يوما  ییامن  هنوگژابو  فیرحت  يـال  هبـال  رد  حیحـص  خـیرات  و 
رهاظ لیالد  هب  طقف  هک  نآ  هن  مییوج ,  هرهباه  هناشن  اه و  هنیرق  زا  نتفرگ  کم  اب کـ رذگهر و  نیا  زا  مییوج و  هرهب  ینا  ناهرب  زا  خـیرات 

 , میریگ راک  هب  تلع  زا  نتفای  یهاگآ  يارب  ار  لولعم  نخـس ,  رگید  هب  مینک و  هدنـسبدراد  اضتقا  لـیالد  زا  ـه  نو نیا گـ هچنآ  حیرـص و  و 
یم راوشد  ار  یمل  ناهرب  زا  نتـسج  هرهب  نیمه  هدـش و  فیرحت  راتفرگ  موهفم  انعم و  رد  ای  هتفر و  نایم  زا  یخیرات  نوتم  زا  يرایـسباریز 

. دزاس

 . نایوما هرود  رد  فلاخم  مدرم  عضو 

ار وا  تنـس  هداهناو ,  ار  ادـخ  باتک  هنوگچ  هک  تقیقح  نیا  هب  نارود و  نآ  رد  نانمؤم  عضو  هب  دوخ  ياعد  رد  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ماـما 
ات تسوت ـ ...  ناگدیزگرب  ناگفیلخ و  نآ  زا  ماقم  نیا  اراگدورپ , دـیوگ : یم  دراد و  هراشادـننیب  یم  هتفای  رییغت  ار  وا  ماکحا  نوگرگد و 

ماکحا دننیب  یمو  دیدرگ  بصغ  ناشقح  دندش و  روهقم  بولغم و  وت  ناگفیلخ  ناگدیزگرب و  هک  ماگنه  نآات  دـیوگ ... ـ  یم  هک  ییاج 
هدش هتشاذگاو  تربمایپ  ياهتنس  هتشگ و  فیرحت  شیوخ  نیتسار  هار  نآ  زا  وت  ياه  هضیرف  هدش و  هداهناو  وت  باتک  هت ,  ـ فا وت تـغـیـیـر یـ

ناگدـننک رما  اب  دوش ؟ یم  هچ  ار  نانآ  دـیامرف : یم  دـهد  یم  حرـش  ار  تما  فـالتخا  هک  هاـگنآ  رگید , ییاـج  رد  ماـما  (( . 367  )) تسا
زا ییاه  ـفـه  یا طـ دنور . ورف  یهارمگ  تملظ و  رد ـ  ات  دـندش  هداهناودوخ  هب  دوب و  اهنآ  زا  شیپ  نارگتیادـه  نارود  دـندیزرو و  تفلاخم 

لاـگنچ هب  ار  دوـخ  هتفرگ ,  هلـصاف  ـتـنـد  نا ـ ید نارادـساپ  هک  توـبن  تخرد  ياـهراسخاش  نید و  ناـماما  زا  هدـنکارپ و  مه  زا  تما ,  نیا 
ياه هولج  نیرتابیز  هب  ار  شیوخ  و  هدوتـس ,  نآ  تافـص  نیر  ـ تر ار بـه بـ مال  ـ ـسا هتفرگ ,  شیپ  ردولغ  هار  مولع  رد  هدـنکفارد ,  تیناـبهر 
هدش هدومزآ  ناراوتـسا  ياهنومزآ  هب  هدـش و  يورایور  هار  نیا  ياهیراوشد  اب  هتـشذگ و  نانآ  رب  زارد  ینا  ـ مز نوچ  ات  دـنا  هتـسارآ  تنس 

یهاتوک ریـصقت و  هار  زین  ینار  ـگـ ید دـنا . هتـشگرب  شیوخ  یهارمگ  ياه  هتـشذگ  هب  هداهناو ,  ار  تاجن  ياـه  مچرپ  تیادـه و  هار  دـنا ,
هدیـسر  ] تسرد ياهتیاور  هدرک ,  لیوءات  شیوخ  هقیلـس  يءار و  قباطم  ار  نآ  هتـسجدانتسا ,  نآرق  هباشتم  هب  هتفرگ ,  شیپ  رد  ام  هرابرد 

تملظ و نورد  ههبـش و  بادرگ  هب  هدرک ,  مهتم  یتسردان  هب  هتخاـس  دوخ  ياهناسحتـسا  رب  هیکت  اـب  ار  نیـشیپ ]  ناـماما  و  (ص )  ربماـیپزا
دنا هدـش  یعدـم  یهارمگ ,  همه  مغر  هب  ملع و  هاگیاج  زا  هتفرگرب  ع )   ) یلع ناشنای  باتک  زا  يرون  وترپ  چـیه  یب  هتفرورف و  ـکـی  یرا تـ

زا فالتخا  هقرفت و  ببـس  هب  تناید  نییآ و  ياه  هناشن  هک  یلاـح  رد  دـنرب ؟ هاـنپ  هک  هب  تما  نیا  ناینیـسپ  دـنقح ! رب  تسار و  هار  رد  هک 
ياه هناشن  هک  نآ  زا  سپ  هک  دیـشابن  نانآ  دننامه  دـیامرف : یم  یلاعت  دـنوادخ  هک  نآ  اب  دـننک , یم  ریفکتار  رگیدـمه  مدرم  هتفر و  نایم 

یـسک هچ  هب  تمکح  لیوءات  ناـمدرم و  هب  یهلا  تجح  ندـناسر  يارب  ـنـک  یا (( . 368  )) دندرک فالتخاو  هقرفت  دیـسر  ناشیدب  نشور 
هک اهنامه  دنیاهتملظ , نشور  ياهوترپو  رگتیاده  ناماما  نادنزرف  ینامـسآ و  باتک  نیا  نادرم  دو  ـهـا کـه خـ نآ رگم  درک , نانیمطا  ناوت 
رد زج  ار  نانآ  ای  دیـسانش ؟ ار مـی  نا  ـ نآ ـا  یآ تسا .  هداهنناو  امنهار  یب  هلی و  ار  مدرمو  هدرک  مامت  ناگدنب  رب  ار  تجح  ناشیدب  دنوادخ 

كاپ هدرک ,  رود  ناشیا  زا  ار  یکاپان  دـنوادخ  هک  اهنامه  دـیبای ؟ یم  ـد  نواد ناگدـیزگرب خـ ناگدـنامیقاب  توبن و  تخرد  ياهراسخاش 
تـسا هدرک  بجاو  نامدرم  رب  شیوخ  باتک  رد  ار  نانآ  یتسود  هتـشاد و  نا  ـ ـشرا ـنـ کر ـتـی بـ ـسا ـت و کـ فآ ره  زا  هتخاـس ,  ناـشرهطمو 
يدـمآ یم  ام  ياه  هناخ  هب  رگا  در , يا مـ دومرف : درک  لدـج  وا  اب  یهقف  يا  هلءاسم  رد  هک  يدرم  هب  نینچمه  (ع )  داجـس ماـما  (( . 369 ))

ییاج رد  ع )   ) ماما (( 370 (( ؟  تسه تنـس  هب  ام  زا  رتهاگآ  یـسک  ایآ  سپ  میدـنایامن .  یم  وت  هب  نامهاگلزنم  رد  ار  لیربج  ياه  هناشن 
دبعت می و  ـلـ ـس هباهنت تـ ادـخ  نید  تفایرد ,  تسردان  ياهـسایقم  لطاب و  ياـهیءار  صقاـن ,  ياـهلقع  اـب  ناوتن  ار  اد  ـن خـ ید دومرف : رگید 

یـسایق و هب  هک  ره  تفای ,  تیاده  در  اد کـ ـتـ قا ام  هب  هک  ره  تفای ,  نید ]   ] تمالـس دـش  میلـست  ام  ربارب  رد  هک  ره  سپ  تسا .  ینتفایارف 
هک نآ  یب  تفای ,  یلاکشا  دیدرت و  مینک  یم  مکح  نادب  ای  مییوگ  یم  هک  هچنآ  هب  تبسندوخ  لد  رد  هک  ره  دش , دوبان  درک  لمع  يءار 

عوــجر رب  ارچ  هــک  ار  ـن  یا زار  ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما (( . 371  )) تشگ رفاـک  داتـسرف  ورف  ار  میرک  نآرق  یناـثم و  عبـس  هک  نآ  هبدـنادب  دوـخ 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 79 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


, دنراد نایب  مدرم  يارب  ار  تناید  ماکحا  دنفلکم  نادناخ  ـن  یا نایب مـی کـنـد کـه  نیا  رد  دراد  دیکءات  رارـصا و  نادناخ  نیدب  ناناملـسم 
نایبزا ار  نادناخ  نیا  ای  دراد و  یمزاب  نادناخ  نیا  زا  نید  نییآ  نتفرگ  زا  ار  مدرم  نانارمکح  ياوران  ياهسو  هنارگمتس و هـ تسایـس  اما 

ار نانآ  رگا  دنهدن و  خساپ  ام  هب  میناوخ  ارف  ار  نانآ  رگا  تسا ,  نیگنـس  اماب  مدرم  يراتفرگ  دـیامرف : یم  ع )   ) ماما دـنک . یم  عنم  ماکحا 
خر تعیرـش  هـقف و  رد  جـیردتب  تسایـس  يوـب  گـنر و  هـک  دـش  نـشور  نا ,  ـ ـس ـن  ید بـ (( . 372  )) دـنباین تیادـهام  ریغ  هب  میراذـگاو 

يءار ـه  یا رب پـ دوخ  ای  نانارمکح  و  دش , فیرحت  عیرـشت  تقیقح  زا  زین  نید  ضیارف  دیدرگ , نانارمکح  ياه  ـ ـسو هچیزاب هـ ماکحا  , دومن
یم هچنادـب  نداد  او  يار فـتـ ـی بـ مدر هاـگیاپ مـ ینید و  یهاـگآ  زا  رادروـخرب  یناـسک  اـی  دـنداد و  اوـتف  دنتـشاد  هـک  يا  هـت  ـ خا ـ ـس دو  خـ

هک (ص ,)  ربمایپ تنس  نداهناو  هطـساو  هب  ار  وا  ناوریپ  هیواعم و  هک  تشذ  سابع گـ نبا  نخـس  نیا  رتشیپ  دنتفرگ . تمدخ  هب  دندیدنـسپ 
هن رـس کـیـ زا  هک  نک  تنعل  ار  نانآ  ادـنوادخ  تفگ :  یمو  درک  یم  تنعل  دوب , هتفرگ  همـش  ـ چر ـ ـس ع )   ) اـب عـلـی يزرو  هنیک  زا  مه  نآ 
رد نتفگ  هیبلت  زا  هک  دا , ار لـعـنـت کـنـ ینالف  ادـنوادخ  تفگ :  یم  رگید  ییاـج  رد  اـی  (( . 373  )) دنداهناوار تنـس  ع )   ) یلع اب  يزرو 

تموکح زا  هک  یماـگنه  هرهزوبا  (( . 374  )) تفگ یم  هیبـلت  ع )   ) یلع هک  يور  نآ  زا  اـهنت  درک , یم  یهن  هـفرع ـ  زور  ینعی  زور ـ  نـیا 
ای تواضق  هرابرد  هک  اهتیاور  زا  يرایـسب  نتخا  ـ ـس نا  رد پـنـهـ يو  ـ ما ـت  مو ـر حـکـ یز ـ گا نـ دـسیون : یم  دروآ  یم  نایم  هب  نخـس  ناـیوما 

دننک و نعل  ـا  هر ـنـبـ مزار رب فـ ار  ع )   ) یلع ییوس  زا  نانآ  هک  تسین  ینتفریذپ  لوقعم و  هک  ارچ  تسا ,  هتشاد  ـر  ثا هدو  بـ  ( ع  ) ياوتف عـلـی
مالـسا رد  تموکح  ياه  هیاپ  هب  ار  هچنآ  هژیوب  وا , ياه  هتفگو  اوتف  ای  دنروایب و  ثیدح  وا  ملع  زا  ات  دنراذگاو  ار  ناملاع  رگید  ییوس  زا 

ینعی  (, ع  ) یلع هک  ار  ناـمثع  يوضو  هویـش  فلاـخم  مدرم  تموکح  هنوگچ  مییوـگ :  یم  زین  مـا  (( . 375  )) دـننک لقن  دوش  یم  طوبرم 
میبای یمرد  تشذ  ـچـه گـ نآ بـا  دننیرفایب ؟ ار  دوخ  یخیرات  شقن  ات  دراذگ  یماو  تسا ,  ناشیاوشیپ  دننک  یم  نعل  ربنم  رب  ار  وا  هک  یسک 

ره هتـشاد و  ینارادـفرط  دو  يار خـ بـ مدر ـ  زا مـ ـی  خر يو بـ ـ ـضو هفیلخ و  يوضو  ینعی  وضو ـ  بتکم  ود  زا  کـی  ره  يوما  هرود  رد  هک 
هب ار  مدرم  هتفریذپ و  ار  نامثع  هقف  مکاح  هاگت  ـ ـسد ـجـا کـه  نآ زا  نا ,  ـن مـیـ یا رد  و  ـد . نا هدر  عافد مـی کـ شیوخ  ياههاگدیدزا  مادـک 
لد یکاپ  تین و  نسح  اب  دـننک و  یهارمه  تموکح  اب  مدرم  هدوت  هک  دوب  یعیبط  دـناوخارف , وا  ياههاگدـید  ارآ و  لیاضف و  ندـنارتسگ 

دوجو وضو  هرابرد  فالتخا  نانچمه  نایوما  نارود  رد  هک  تسا  تسد  رد  نیا  زا  یکاـح  ییاـه  ـه  نا ـ ـش نـ دـنهد . ماـجنا  ار  هفیلخ  يوضو 
دیهاوخ یهاگآ  رما  تقیقح  زا  اهتیاور  نیا  ندـید  اب  مینک و  یم  لقن  هراب  نیا  رد  تیاور  دـنچ  هدـنیآ  ياهرطـس  رد  اـم  ـت .  ـسا ـتـه  ـشاد

هدرک یم  يربهر  نی  ـعـ با هباحـص و تـ زا  یناگدـنامیقاب  ار  هفیلخ  فلاخم  ههبج  هک  تسا  ینتفگ  هتکن  نیا  اهتیاور  ندروآ  زا  شیپ  تفاـی . 
زا ات  تسا  هتفرگ  رارق  تموکح  رانک  رد  ـو  ـضو ـه  لءا ـ ـس رد مـ هدوب ,  فلاخم  نامثع  تهاقف  تسایـس و  اب  هک  نآ  مغر  هب  هشیاع  اما  دـنا ,

ياج هب  وکن  ار  وضوای  دـینک  لماک  ار  وضو  نوچ  ییاـهترابع  زا  هک  ار  ناـمث  يو عـ ـ ـضو ع ,)   ) یلع اـب  يزرو  هنیک  رـس  زاو  رذـگهر  نیا 
. دنک تیوقت  دوش , یم  هدیمهف  دیروآ 

وضو هلءاسم  رد  تموکح  اب  مدرم  تفلاخم  زا  یکاح  ییاهتیاور 

هک دنک  یم  لقن  دادش  هتسباو  ملاس  زا  شیوخ  دنس  هب  اهاپ , نتسش  باب  دوخ , حیحـص  رد  ملـسم  هشیاع  رکب و  یبا  نب  نمحرلادبع  1 ـ  = 
وـضو هش  ـ یا دز عـ يو نـ دـمآ . رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع  نم  زا  سپ  مدـش .  دراو  هشیاـع  رب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  تشذـگرد  زور  تفگ : 

رب ياو  دـیوگ : یم  هک  مدینـش  (ص )  ادـخ ربماـیپ  زا  نم  هک  روآ , ياـج  هب  وکنار  وـضو  نمحرلادـبع ,  يا  تفگ :  وا  هب  هشیاـع  تفرگ و 
 , صاقو یبا  نب  دعـس  تشذـگرد  زور  تسا  هد  ـیـ ـسر يو  هدروآ کـه بـه  ـا چـنـیـن  طو رد مـ ـک  لا مـ (( . 376  )) خزود شتآ  زا  ناینیسپ 

رپ و ار  وـضو  نم ,  ـ حر ـ لاد يا عـبـ تـفگ :  اروا  هشیاـع  تساوـخ .  وـضو  يارب  یبآ  دـش و  دراو  هشیاـع  رب  رک  ـی بـ با ـمـن بـن  حر ـ لاد عـبـ
دو ـه بـه سـنـد خـ جا ـن مـ با (( . 377  )) خزود شتآ  زا  ناینیسپ  رب  ياو  دومرف : هک  مدینـش  (ص )  ادخ لوسر  زا  نم  هک  روآ  ياج  هب  وکین 
هک روآ , ياج  هب  وکین  رپ و  ار  ـو  ضو وا گـفـت :  بـه  در . وضو مـی گـیـ هکدید  ار  نمحرلادبع  هشیاع  تفگ :  هک  تسا  هدروآ  هملسوبا  زا 
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دب نمحرلادبع  تسا ,  هدمآ  دـمحا  دنـسم  رد  (( . 378  )) خزود شتآ  زا  ناینیـسپ  رب  ياو  دیوگ : یم  هک  مدینـش   ( (ص ادـخ لوسر  زا  نم 
یم هک  مدینـش  (ص )  ادـخ لوـسر  زا  نم  هـک  رآ  يا  ار پـر و نـیـکـو بـه جـ وـضو  نمحرلادـبع ,  يا  تـفگ :  وا  هـب  هشیاـع  درک . وـضو ] ]

رخاوا هب  تایاور  نیا  هک  نیا  یـک :  دزاس : یم  هاگآ  هتکن  دـنچ  زا  ار  اـم  اـهتیاور  نیا  (( . 379  )) خزود شتآ  زا  ناینیـسپ  رب  ياو  : دیامرف
نمحرلادب يو عـ ـ ضو ود : تسا .  هدوب  لاس 58 ه ق  رد  هشیاع  گرم  لاسرد 55 ه ق و  دعس  گرم  هک  ارچ  ددرگ , یم  زاب  هیواعم  نارود 

يروآ دای  نمحرلادـبع  هب  هشیاع  هک  دوبن  يزای  دوب هـیـچ نـ یکی  مه  اب  نانآ  يوضو  رگا  اریز  تسا ,  هتـشاد  توافت  هشیاـع  يوضو  اـب  , 
نتم رد  ای  و  دوش , روآدایوا  هب  ار  خزود  شتآ  زا  ناینیـسپ  رب  ياو  يوبن  تیاور  هک  دوب  يزاین نـ ای  زاس , وکین  رپار و  وضو  دیوگب : دـنک و 
نیا اریز  درادن , اپ  نتـسش  بوجو  رب  یتلالد  چیه  زاس  وک  ار پـر و نـیـ ـو  ـضو ترا  عـبـ ـه :  ـس درک . دب  نمحرلادبع  هک  دیایب  نینچ  تیاور 

بولطم تاـبثا  يارب  اـهنآ  هب  ناوـت  یمن  ودنتـسه  یعدـم  زا  معا  ییاـهترابع  خزود  شتآ  زا  ناینیـسپ  رب  ياو  تراـبع  نینچمه  تراـبع و 
ملسم يراخب و  هک  یموهفم  نامه  ین  یـعـ بوجو شـسـتـن پـا ـ  رب  تلالد  دوخ  نخسزا  هشیاع  دوصقم  رگا  نخس  رگید  هب  درک . لالدتسا 

یم ار  شیوخ  ياپ  (ص )  ادخ لوسر  هک  مدید  نم  هک  يوشب ,  ار  تیاپ  دیوگب : تسیاب  یم  دوب  دنا  هدرک  تشادرب  ثیدـح  زا  نارگید  و 
رگید هتکن  درک . لالدتـسا  خزود  شتآ  زا  ناینیـسپ  رب  ياو  یلک  نخـس  نامه  هب  دوب  هدیدن  يزیچ  نینچ  هش  ـ یا اجنآ کـه عـ زا  اما  دـیوش .

نیا رذ  ـگـ هر زا  ـت  ـساو يو مـی خـ تسا و  تموکح  اـب  یهارمهو  یمدـمه  یعون  هشیاـع  يوس  زا  تراـبع  نیا  ندروآ  ناـبز  رب  هک  نآ 
تشاد رثا  تسد و  قیاقح  فیرحت  رد  تموکح  هنوگچ  هک  دید  دیهاوخ  هدنیآ  ياهلصف  رد  دزاس . راوتسا  ار  هفیلخ  يوضو  هویـش  ترابع 
هّللادبع 2 ـ  تسج =  هرهب  ءوضولااونسحا  ای  وضولااوغبسا  نوچ  يوناث  ییاهترابع  زا  نامثع  يوضو  هویش  يزاس  راوتـسا  هار  رد  ناس  هچ  و 

دزن مـن ساـبع  نبا   : تفگ هک  تسا  هدرک  لـقن  ذوعم  تنب  عیبر  زا  دوخ  دنـس  هب  هشیاـع  يوس  زا  هجا  ـن مـ با ذوعم  تنب  عیبر  ساـبع و  نب 
. دیـسرپ نم  زا  تس ـ  ـ ـش ار  ـش  یو ياپ خـ وضو  رد  (ص )  ادخ لوسر  هک  نیا  رب  ینبم  يو  دوخ  ثیدح  ینعی  ثیدح ـ  نیا  هرابرد  ـد و  مآ

دنچ هب  ام  (( . 380  )) مبای یمن  حسم  زج  ادخ  باتک  رد  نم  هک  یلاح  رد  دنا , هتفریذـپ  ار  اپ ]  ] نتـسش هویـش  اهنت  مدرم  تفگ :  سابع  نبا 
هرابرد فالتخا  هک  میدیسر  هجیتن  نیدب  نیـشیپ  ياه  رد بـحـثـ 1 ـ  میناد :  یم  يوما  هرود  رد  ار  وگ  تفگ و  نیا  عوـقو  ناـمز  ریز  تهج 

نیا نینچمه  تسا .  هتـشادندوجو  مود  لوا و  ناگفیلخ  و  (ص )  ربمایپ هرود  رد  ددرگ و  یم  زاب  نامثع  هرود  هب  ناناملـسم  ناـیم  رد  وضو 
میدر ـت کـ یاور ار نـیـز  ـن  یا ـت .  سا هدوب  يو  تفالخ  هرود  ینایاپ  لاس  شش  رد  نامثع  ینید  ياه  هتخاسون  هک  میدیزگرب  ار  لا  ـتـمـ حا

هاگدید دوبن و  دونشخ  نامثع  زا  تما  هک  میدیسر  هجیتن  نیدب  ماجنارس  دیشک . یم  حسم  اپ  رب  شتفالخ  نیزاغآ  لاس  شش  رد  نامثع  هک 
ضرف ـن  یا اب  طقف  دـنا  هتفریذـپار  نتـسش  اـهنت  مدرم  هک  ساـبع  نبا  نخـس  نیا  تسا  هتـشذگ  هچنآ  هیاـپ  رب  ـنـک  یا تفریذـپ .  یمن  ار  وا 

هب هرود  نیا  رد  مدرم  تف  ناو گـ ضرف مـی تـ نیا  اـب  اـهنت  هک  ارچ  تسا ,  هدوب  يوما  هرود  نخـس  نیا  ناـمز  مییوـگب  هک  تسا  راـگزاس 
ياهلاس هب  تیاور  نیا  هک  میهد  یم  لاـمتحا  ار هـم  ـن  یا 2 ـ  دنا . هتخاس  یم  وضو  حسم  ياج  هب  اپ  نتـسش  ینعی  تموکحدنیاشوخ  هویش 
هباحـص زا  یخرب  درو بـا  ـ خر رد بـ ـه  یوا نارود مـعـ نآ  رد  الوا : هک  ارچ  دشاب , طوبرم  ات 60 ه ق  لاس 40  نایم  ینعی  يوما  هرود  نیزاغآ 

نداد اوتف  زا  تفرگ و  رارق  متـس  دروم  ع )   ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  سابع  نبا  ایناث : درک , یم  يوریپ  شمرنرب  ینتبم  زاب  تسایـس  زا 
یهار هفینح  نب  دمح  اب مـ هارمه  يو  تفرگرد  گنج  ناورم  نب  کلملادبع  ریبز و  نایم  هک  یماگنه  تسا  هدش  هتفگ  یتح  دیزگ . هرانک 

ینب زا  يا  هنیک  هچ  ـیـر  بز ـن  با ـنـد  ناد هـمـه مـی  ـد . ندز زاب  رـس  تعیب  زا  نانآ  دننک , تعیبوا  اب  تساوخ  ود  نآ  زا  ریبز  نوچ  دـش و  هکم 
کلملادـبع اب  سابع  نبا  هطبار  دـشابرادروخرب . يدازآ  زا  وا  یتموکح  هزوح  رد  تسناوت  یمن  سابع  نبا  نیاربانب  تشاد و  لدرد  مشاـه 

رد هک  تشادـن  ییدازآ  ناـنچ  هرود  نیا  رد  قلطم  روط  هب  وا  تفگ  ناوت  یم  هیاـپ  نیا  رب  دوبن و  بوخ  زین  ناـی  ـ ناور ـگـر مـ ید ناورم و  نب 
هن عیبراب  دوخ  يوگ  تفگ و  رد  ساـبع  نبا  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  هتفگـشیپ  تیاور  زا  3 ـ  دنک . لادج  ذوعم  تنب  ابدـناوتب  نآ  وترپ 
زا ـی کـه نـه  نز زا  سا  نبا عـبـ تسین  لوقعم  ینتفریذپ و   , هچ تشاد ,  ار  نز  نآ  رظن  ندرک  موکحم  تفلاخم و  دصق  هکلب  شـسرپ  دصق 

هتـساخرب و نادـناخ  نیا  ناـماد  زا  تسا و  توبن  ناد  ـ نا زا خـ وا  هک  نآ  هژیوـب  دزوماـیب , تسا  ملع  هصرع  ناروماـن  زا  هباحـص و  ناـگرزب 
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تمحر و تیب  لـها  تلاـسر ,  تیب  لـها  ناگتـشرف ,  ـد  ـش ـد و  مآ ها  ـگـ یا جـ تو ,  تخرد نـبـ تیب ,  لـها  اـم  دـیوگ : یم  هـک  تسوـمه 
وـضو هلءاسم  هک  دوش  یم  هدیمهف  دنا  هتفریذپ  ار  نتـسش  طقف  مدرم  هک  سابع  نبا  هتف  ـن گـ یا زا  (( . 381  )) میشناد هاگتساخ  زا  هتساخرب 

هک يور  نآ  زا  تفگ  عیبر مـی  هک  مه  هویـش  نآ  دوب . هتفرگ  دوخ  هب  هطلـس  لیمحت و  بلاق  هدـمآرد و  یعرـش  هلءاـسم  کـی  لکـشم  زا 
. = دوب هدمآ  يا  هویش  نینچ  تنس  ای  نآرق  رد  هک  يور  نآ  زا  هن  دوب , هدش  مدرم  دنیاشوخ  تشادربرد  ار  يرتنوزفا  یکاپ  تفاظن و  ارهاظ 

میدوب سنا  دزن  ام  هک  یلاح  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دیمح  زا  دوخ  دنس  هب  ير  یفقث طـبـ فسوی  نب  جاجح  کلام و  نب  سنا  3 ـ 
در دار کـ ـ یا ام خـطـبـه  يارب  میتشاد  نخسوضو  زا  وا  اب  ام  هک  یلاح  رد  زاوها و  رد  جاجح  هزمح ,  وبا  يا  تفگ :  يو  هب  سنا  نب  یـسوم 

اپ و فک  تسین ,  اهاپ  زا  رت  هدولآ  اج  چـیه  هدازیمدآ  يارب  اما  دـینک . حـسم  ار  ناتیاپو  رـس  دـییوشب و  ار  ناتیاهتـسد  تروص و  تفگ :  و 
هب دیامرف : یمدنوادخ  تفگ .  غورد  جاجح  تفگ و  تسار  دنوادخ  تفگ :  سنا  ماگنه  نیا  رد  دـییوشب ... ار  اپ  چـم  فرطود  اپ و  يور 

ریـسف رد تـ تسا .  هدروآ  زین  قوف  ترابع  دننامه  رگید  یترابعو  دنـس  هب  ار  تیاور  نیمه  يربط  (( . 382  )) دیشکب حسم  ناتیاها  رس و پـ
سنا تسا .  هداد  نامرف  وضو  رد  اپ  نت  ـ ـس ـ ـش هب  ار  مدرم  جاجحداد  ربخ  شردپ  هب  هک  تسا  هدمآ  سنا  نب  یـسوم  زا  يو  دنـس  هب  یبطرق 

رد دیـشکب . حسم  ناتیاهاپ  رـس و  هب  تسا :  هدومرف  دنوادخ  تسا .  هتفگ  غورد  جاجح  هتفگ و  تسار  دنوادخ   : تفگ دینـش  ربخ  نیا  هک 
نب سنا  داد . ناـمرف  وضو  رد  اـپ  نتـسش  هب  ار  مدرم  شا  هبطخ  رد  دـناوخ و  هبطخ  زاوها  رد  جاـجح  تسا :  هدـمآ  نینچ  يرگید  ثیدـح 

دیشکب حسم  ناتیاهاپ  رس و  هب  دیامرف : یم  دنوادخ  تسا .  هتفگ  غورد  جاجح  تفگ و  تساردنوادخ  تفگ :  دینـش و  ار  ربخ  نیا  کلام 
هک هدـش  تیاور  سنا  زا  دـیازفا : یمدرک  یم  رت  ار  اهنآ  دیـشک  یم  حـسم  شیاهاپ  رب  نوچ  سنا  هک  هتفگ  نیا  زا  سپ  یبطر  قـ (( . 383 ))

حـسم هب  نآرق  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  سنا  زا  لوحا  مصاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  ریثک  ـن  با (( . 384  )) تسا هداد  نامرف  حـسم  هب  نارق  هیآ 
دننامه یت  ـ یاور مه  یطویس  (( . 385  )) تسا حیحص  زین  ثیدح  نیا  دنـس  دیوگ : یم  تیاور  نیا  لقن  زا  سپ  ریثک  ـن  با تسا .  هدش  لزان 

حسم هب  نارق  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  سنا  زا  يربط  ریرج  نبا  هتفگ :  هدرک و  لقن  دنا  هدرک  لقن  ریثک  نبا  یبطرق و  يربط ,  هچنآ 
تـسا هدش  لزان  حسم  هب  نارق  تفگ :  هک  دوش  یم  تیاور  سنا  زا  دـیو : نزا مـی گـ ـیـر خـ ـس ـب تـفـ حا ـ ـص (( . 386  )) تسا هدش  لزان 

نب سنا  ساب و  نبا عـ زا  دوخ  ریـسفترد  لافق  دـنا . هدرک  فالتخا  اپ  نتـسش  اـی  حـسم  هراـبرد  ناـملاع  دـیوگ : یم  يروباـشی  نـ (( . 387 ))
هچنآ زا  يریگ  هجیتن  (( . 388  )) تسا هیماما  بهذم  زین  نیمه  تسا .  حسم  وضعود  نیا  دروم  رد  بجاو  دـنا : هتفگ  هک  هدرک  لقن  کلام 

دوب نیا  شلیلدو  تسج  یم  هرهب  يءار  زا  حسم  ياج  هب  اپ  نتسش  هب  مدرم  مازلا  رد  جاجح  کی :  میبای :  یم  یهاگآ  هتکن  هس  هب  تشذگ 
میدرک و هراـشا  يءار  باحـصا  ربارب  رد  ع )   ) ناـنمؤمریما عضوم  هب  نیا  زا  رتـشیپ  اـم  تسا .  یگدولآ  هب  ناـسنا  وضع  نیرتـکیدزن  اـپ  هک 
رب  ( (ص ادخ لوسر  هک  مدید  نم  نکل  اپ . يور  زا  دوب  رتراوازس  نتسش  هب  اپ  فک  دوب  يءار  هب  نیدرگا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  میدروآ 

شیریذـپ نامه  ای  هفیلخ ,  بهذـم  1 ـ  تسا :  هتـشاد  دوجو  بهذـم  ود  هک  دوش  یم  نشور  رذـگهر  نیا  زا  دـشک .... یم  حـسم  اپ  يور 
مدرم هب  جاـجح  هک  هلمج  نیا  زا  ود : تسا .  هدوـمرف  لوـسر  ادـخ و  هچنآ  ربارب  رد  ضحم  دـبعت  اـی  مدرم ,  بهذـم  2 ـ  (( . 389  )) يءار
نامه دـناوخ , یم  نادـب  ار  مدرم  شیوخ  هژیو  ياـهرازبا  اـب  هداد و  رارق  دوخ  ياـنبم  ار  ناـمثع  هقف  تموکح  هک  میمهف  یم  داد ... ناـمرف 
هویـش فلاـخم  مدرم  نآ  طـخ  ـه :  ـس تشاد .  شـالت  ثیداـحا  زا  یخرب  ياـنعم  موهفم  نداد  رییغت  قیاـقح و  فیرحت  يارب  هک  یتموکح 
نخس وضو  زا  وا  اب  ام  دیوگ : یم  سنا  نب  ـی  ـسو ار کـه مـ چـ ـت ,  ـسا هتـشاد  همادا  زین  یفقث  فسوی  نب  جاجح  راگزور  ات  هفیلخ  يوضو 

رد تما )  همالع   ) سابع نباو  (ص ))  ادـخ لوسر  مداخ   ) کلام نب  سنا  دـننامه  هباحـص  زا  ـی  نا ـ گرز نارود بـ نیا  رد  میتشاد .  ناـیم  زا 
تروص یعامتجا  یسایس و  ـط  یار اهراشف و شـ همه  مغر  هب  هک  ههبج ـ  نیا  رد  یناسک  نینچ  نداتـسیا  دنا و  هدوب  هفیلخ  فلاخ  جـبـهـه مـ

نارحب و نیا  زا  ییاهر  يارب  تموکح  نای ,  ـن مـ یا رد  دنک . یم  تیاکح  هار  نیا  یتسرد  طخ و  نیا  ندوب  راد  هشیرزا  دوخ  هتفریذپ ـ  یم 
نیا زا  ار  زیچ  همه  راهم  ات  تشاذگ  ار  يوبن  تنـس  نیودت  ناینب  دوخ  یهقف  ریغ  یهقف و  ياههاگدید  واهداهتجا  ندـنایامن  حیحـص  يارب 
نبا هب  ار  تیرومءام  نیا  يارجا  تموکح  دوشن ! يورایور  ینید  نوتم  لقن  هیحان  زا  یلکشم  چیه  اب  هدنیآ  رد  هتـشاد و  تسد  رد  رذگهر 
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هاگنآ دریگ , یموضو  هس  هس  (ص )  ادخ لوسر  مدید  تفگ :  هک  تسا  هدمآ  سنا  زا  لقن  هب  لامعلاز  رد کـنـ تشاذـگاو .  يرهز  باهش 
نامرف اضعا  نتـسش  راب  هس  هب  ار  ربمایپ  هنوگچ  دیرگن , بـ (( . 390  )) تسا هداد  نامرف  هویـش  نیدب  ارم  لجوزع ـ  مراگدرورپ ـ  دیامرف : یم 

هب زین  ننسو  حاحـص  رد  دراد ! نادنچ  ود  یـشاداپ  نآ  رب  تسـش و  تنـس  باب  زا  را  ود بـ ار  وضو  ياضعاوا  میناد  یم  هک  نآ  اب  دهد , یم 
ـن یا ایآ  و  تسه ؟  بجاو  يراـک  بحتـسم ,  تنـسزا و  سپ  اـیآ  دیـسرپ : دـیاب  کـنیا  تفرگ .  یم  وضو  ود  ود  وا  هک  تسا  هدـمآ  رتاوت 
زا ـثـی  یدا ـ حا ـر  گا تسا ؟  هدوب  وا  هژیو  ياـهفیلکت  و  (ص )  ربماـیپ ياـهیگژیو  زا  هدوب ـ  مهرگا  يزیچ ـ  نینچ  هک  درادـن  دوجو  لاـمت  ـ حا

ملسم حیحص  يراخب ,  حیحص  دننامه  ربت  ـثـی مـعـ ید یهقف حـ بتکرد  ار  ثیداحا  نیا  ارچ  تسا  حیحص  سنا  نابز  زا  قوف  ثیدح  لیب  قـ
لقن يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  و  ع )   ) یلع سابع ,  نبا  سنا ,  نابز  زا  اهنت  یثیدح  ياهضقانت  همه  ارچ  مینیب ؟  یمنرگید  حیحـص  راهچ  و 

الت ـث مـبـ یدا ـ حا هب خـلـط  رمع  رخاوا  رد  سنا  دنک ـ  یم  لقن  هفینحوبازا  ینابیش  نسح  نب  دمحم  هک  ناس  نآ  رگا ـ  ام  حـتـ تسا ؟  هدش 
و ع )   ) یلع سابع ,  نبا  هرابرد  ایآ  داد , یم  خساپ  ظوفح ] ثیدح مـ دانتسا و  هب  هن  و   ] شیوخ لقع  هب  دندیسرپ  یماوتف  وا  زا  نوچ  دش و 
هب زین  اهنآ  ایآ  دراد ؟ یهیجوت  هچ  تروص و  هچ  ماکحا  رد  اهنآزا  لـقن  فـالتخا  تف ؟  نینچ گـ ناوت  یم  زین  يراـصنا  هّللادـبع  نبرباـج 

؟ داد تبسن  نانآ  هب  ار  ییوگداضت  دراوم  یخرب  رد  ییوگ و  ضقانت  تسایس  ـت  سد نآ کـه  ـد,یـا  ند ماکحا مـبـتـال شـ رد  طلخ 

يا هسیاقم  یهاگن و 

یهاگآ رو  ـ ما زا  يرا  ـیـ ـس فیرحت بـ رد  تسایـس  شقن  هاـگیاج و  زا  دـنرگنب  تاـیاور  راـبخا و  رد  قیقد  واـکفرژ و  نارگ  ـ ـش ـ هوژ ـر پـ گا
هدش لقن  اهتیاور  ضراعت  دمح  هروس  زا  هدش  طابنتـسا  لئاسم فـقـهـی  ثحبم  رد  دوخ  ریـسفترد  يزار  رخف  هنومن ,  يارب  تفای .  دنهاوخ 

وا هک  دـهد  یم  هجوت  هتکن  نیدـب  دوش و  یم  روآدایار  هروس  نیا  زاغآ  رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  هراـبرد  کـلام  نب  سنا  تسا 
. دنک یم  فقوت  هراب  نیا  رد  زین  هاگ  و  درمش , یمن  هروس  زا  يوزج  ار  نآ  هاگ  دناد , یم  هروس  زا  يوزج  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هاگ 

نیا رد  یلع  زا  هتسناد و  هنا  يافلخ سـه گـ صاخ  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگن  لفغم  نبا  سنا و  میوگ :  یم  دیوگ : یم  يزار  رخف 
ـپـس ـس يزار  فـخـر  تفگ .  یم  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  اراکـشآ  یلع  هک  نیارب  همه  قافتا  رب  تسا  یلیلد  نیا  دـنا . هدربن  ماـن  دروم 
زا تیاور  هس  اهنت  هیفنح  تسا ,  هد  ـ ـش ـت  یاور ـث  ید شـش حـ سنازا  باب  نیا  رد  تسا :  هتفگ  هک  هدروآ  ار  ینیارفـسا  دماحوبا  نانخس 
اب ارزامن  نانآ  مدناوخ ,  زامن  نامثع  رمع و  رک , ـ بو ـ با و پـشـت سـر  (ص )  اد لو خـ ـ سر رـس  تشپ  تفگ :  هک  نآ  یکی  دنا : هدرک  لقن  وا 
 : تفگ هک  نآ  رگید  هس  میحرلا .  نمحرلا  هّللا  مسب  دنتفگ : یمن  اهنآ  تفگ :  هک  نآ  يرگید  دـندرک . یم  زاغآ  نیملاعلا  بر  هّلل  دـمحلا 
هـس اـما  دـنک . یم  تیوـقت  ار  هیفن  ها حـ ـ گد ـ ید ـت  یاور ـه  ـس ـن  یا میحرلا .  نمحرلا  هّللا  مسب  دـنیوگب : هـک  مدینـشن  ناـنآ  زا  مادـکچیه  زا 

نمحرلا هّللا  مسب  هیواعم  نوچ  هک  هدرک  تیاور  ـس  نا نآ کـه گـفـتـیـم  یـکـی  تسا :  فلاـخم  ناـنآ  هاگدـیداب  هک  تسه  رگید  تیاور 
هک نآ  رب  تسا  یلیلد  نیا  هک  میدرک  نایب  دندرک . تفلاخم  وا  اب  دـنتفرگ و  هدرخ  وا  رب  راصنا  نارجاهم و  تشاذـگاو ,  زامنرد  ار  میحرلا 

هدرک تیاور  سنا  زا  دـلقوبا  هک  نآ  يرگید  تسا .  راصنا ) نیرجاهم و   ) نانآ ناـیم  رتاوتم  يا  هلءاـسم  ناـس  هب  هلمج  نیا  نتفگ  راکـشآ 
ندرک راکـشآ  هرابرد  سنا  زا  هک  نآ  رگید  دندرک . یم  راکـشآ  ار  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسبرمع  رکبوبا و  و  (ص )  ادـخ لوسر  هک  تسا 

زا تیاور  هک  دـش  تباث  نا  ـ ـس ـن  ید بـ مناد .  یمن  ار  هلءاـسم  نیا  تفگ :  يو  دـش و  هدیـسرپ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  نتفگ  هدیـشوپ  اـی 
نیا نینچمه  درک . عوجر  هلدا  رگید  هب  دیاب  تسا و  ضرا  يور مـتـعـ نیا  زا  یگتفشآو و  یگتخیمآ  راچد  یتخس  هب  هلءاسم  نیا  رد  سنا 
نوچ تشاد و  ناوارف  رارـصا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ندرک  راکـشآ  رد  ع )   ) یلع هک  ـن  یا نآ  ـت و  ـسا يرگید  هشدـخ  راتفرگاهتیاور 

رار ـ ـصا نآ  ندر  را کـ ـکـ ـشآ زا  يریگولج  رد  ع )   ) یلع راـثآ  ندرب  ناـیم  زا  يارب  شـالت  فدـه  هب  ناـنآ  دیـسر  هیما  ینب  هب  ـت  مو حـکـ
مه رگا  ام  تسا  یگتفشآ  راچد  هراب  نیا  رد  شیاه  هت  ببـس گـفـ نیمه  هب  و  دیـسرت . یم  نانآ  زا  سنا  دیاش  يور ,  نیمه  زا  و  دنت . ـ ـشاد
یبا نب  یلع  هتفگ  يوس و  کی  زا  لفغم ,  نبا  سنا و  هتفگ  نایم  هاگره  هک  میرادـن  دـیدر  چـیه تـ نیا  رد  میـشاب  هتـشاد  کـش  يزیچ  رد 
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رتراوازـس ع )   ) یلع نخـس  شریذپ  دشاب  هتـشاد  دوجو  ضراعت  دـنام  دوخ  هاگدـید  رب  رمع  رد هـمـه  کـه  ـگـر , ید يو  ـ ـس زا  ع )   ) بلاط
ناگدنناوخ يور  ارف  تقیقح  نیا  زا  نشور  يریوصت  تشذـگ  هچنآ  اب  نا  ـ ـس ـن  ید بـ (( . 391  )) تسا هلءاسم  نیا  رد  عطاق  یخـساپ  نیاو 

یکاح ییاه  هنومن  نیا  زا  شیپ  دنداد . یم  تبـسن  شیوخ  نافلاخم  هب  دنتـشاد  هک  ار  يدیاقع  راک و  ـ فا نا  ـ یو ـ ما ـه  نو هک چـگـ تفرگرارق 
دعس ریبز و  هحلط و  ای  ـت ,!  خو ـ مآ سا ,  ـن عـبـ با تما ,  همالع  هب  ار  نامثع  يوضو  هک  دنا  هداد  تبـسن  ع )   ) یلع هب  هک  تشذگ  نیا  زا 

تسادخ لوسر  يوضو  وضو  نیمه  هک  دنتفریذپ  دندوب  هفیلخ  تخـسرس  نافلاخ  زا مـ هک  نآ  اب  و  دندرک , ریرقت  ار  نامثع  يوضو  یلع  و 
رد اپ  نتـسش  ماگنه  رد  داد و  یم  ماجنا  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  هک  دـنا  هداد  تبـسن  ع )   ) یلع ـیـن بـن  ـس تشذـگ کـه بـه حـ زین  نیا  . 

رابود اب  يوضو  بتکم  ندوب  راد  هشیر  تلاصا و  زا  سنا  عضوم  اهنیا , همه  زا  رظن  فرـص  يور ,  بـه هـر  (( . 392  )) دناوخ یماعد  وضو 
(( 393  )) هالو اذ عـلـی مـ هالوم فـهـ تنک  نم  تیاور  ردـصرب  دوب و  ع )   ) یلع نافلاخم  زا  هک  نآ  اب  سنا  اریز  دـنک , یم  تیاکح  نتـسش 

يوضو فلاخم  يوضو  نامه  ینعی  مدرم  يوضو  زا  يراوتـسا  تبالـص و  اـب  داد , یمن  یهاوگ   ( ع  ) یلع هراـب  رد  ص )   ) مرکا ربما  زا پـیـ
هدید دوخ  وا  تسا و  حیحـص  يوضو  وا  هاگدید  زا  هویـش  نیدب  يوضو  هک  تسین  انعم  نادـب  ایآ  دراد ؟ ییانعم  هچ  نیا  درک . عافد  هفیلخ 

؟  تسا هدرک  هیصوت  ار  نامه  زین  نارق  هدروآ و  یم  ياج  هب  ار  وضو  نیا  (ص )  ربمایپ هک 

كوکشم یتیاور 

سنا يوس  زا  هفی  يوـضو خـلـ فلاـخم  يوضودـییءات  زا  یکاـح  تاـیاور  راـبخا و  ندـنایامن  فیعـض  يارب  همزـالم ,  باـب  زا  ناـیو ,  ـ ما
نیا زا  اـت  دـناوخ  یم  هفیلخ  يوـضو  هویـش  ناـم  ینعی هـ نتـسش  راـب  هس  اـب  يوـضو  هـبار  مدرم  زین  وا  هـک  دـندروآ  تـیاور  دندیـشوک و 
دنـس هب  ریغـصلا  مجعملا  رد  یناربط  هنوم ,  يار نـ بـ دـننکفا . ضراعت  رد  اهتیاور  نیا  اب  ار  يو  يوس  زا  حـسم  زا  یکاـح  ياهتیاوررذـگهر 
فرظ وا  [... داد میلعت  و   ] داد ناشن  نم  هب  ار  وضو  کلام  نب  سنا  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  یندـم  لـضفم  نب  ناـبا  نب  رمع  زا  دوخ 

ار فرظ  سپس  تسش .  ار  نآ  راب  هس  تخیر و  بآدوخ  تسار  تسد  رب  نآ  زا  هتشاذگ ,  شیوخ  پچ  تم  رد سـ ار  نآ  تشادرب و  یبآ 
تفرگرب هزات  یبآ  اهشوگ  فارطا  حسم  يارب  هاگنآ  دیشک و  حسم  راب  هس  زین  شیوخ  رس  رب  تخاسوضو .  هس  هس  داد و  تسار  تسد  هب 

 , تسا رس  زا  یشخب  اهشوگ  ناوج ,  يا  گـفـت :  يدیشک !  حسم  ار  تیاهـشوگ  متفگ :  وا  هب  نم  دیـشک . حسم  مه  ار  اهـشوگ  فارطا  و 
 : تفگ سپ  مدیمهف .  تسا و  سب  ارم  متفگ :  منک ؟  رارکت  ای  يدیمهف  يدید و  ایآ  ناوج ,  يا  : دوزفا سپـس  تسین .  تروص  زا  یـشخب 
رد یـک :  مینک :  یم  حرطم  ثیدح  نیا  رب  دقن  ناونع  هب  هتکن  دـنچ  ام  (( . 394  )) دریگ یم  وضو  نینچ  زین  ص )   ) ادخ لوسر  هک  مدـید 
نب لالب  نب  جرید  نب  خورف  نب  میرکلادبع  نب  دـیمح  نب  رفعج  تسا :  هدـمآ  دنـس  نیا  رد  هچ  دراد , دوجو  طلخ  ـی  عو ـث نـ ید سـنـد حـ

ـ  1 هک :  تسا  یلاح  رد  نیا  دروآ . ثیدـح  ارم  لضفم  نب  نابا  نب  رمع  ما  يردام  ياـین  هک  دروآ  ثیدـح  ار  اـم  یقـشمد  يراـصنا  دـعس 
زا یثیدـح  نین  ـیـم نـقـل چـ ناد هک مـی  نآ  اـب  دراد , هطـساو  هقبط  ود  اـهنت  هدرک  تیاور  یناربط  هک  یثیدـح  دـهد  یم  ناـشن  قوف  سـنـد 

تسه دنس  نیا  رد  هک  ناشن  مان و  نآ  اب  یـس  نـه کـ 2 ـ  (( . 395  )) تسین ریذپ  ناکما  هطـساو  هقبط  راهچ  ای  هس  زا  رتمک  هب  یناربط  يوس 
لاجر ياهباتک  رد  یمان  نینچ  هب  یـس  هدر و نـه کـ شا نـقـل کـ يردا  يا مـ زا نـیـ يو  هن  هدرک ,  لقن  یثیدـح  یقـشمد  دعـس  نب  لـالب  زا 

هک مـی هدوب  یناسک  زا  مکاـح و  هاگتـسد  نارادـفر  زا طـ يوار خـبـر  دراد کـه  دو  ـ جو لا  ـتـمـ حا ـن  یا 3 ـ  (( . 396  )) تسا هدش  هتخانش 
ناملاع زا  یکی  دعس  نب  لالب  دیو : یقشمد مـی گـ هعرزوبا  دنهد . تبسن  تموکح  رابرد  ناهیقف  هب  ار  دوخ  ياهها  ـ گد ـ ید ـد  نا ـتـه  ساو خـ

لد رد  یششک  چیه  هیاپ ,  نیا  رب  (( . 397  )) درک یم  ییارسناتساد  یبوخب  هک  تسا  ینایارس  ناتـساد  زاوا  تسا .  ماشه  تفالخ  هرود  رد 
هن ثیدح و  لقن  هب  روهشم  نایوار  زا  ـن خـبـر نـه  یا يوار  ود : درادن . دوجو  ییوار  نینچ  زا  یثیدح  نینچ  هب  نانیمطا  شریذپ و  هب  ناسنا 

چیه نابا  نب  ورمع  تفگ :  هک  دـنک  یم  هدنـسب  وا  هرابرد  یناربط  هتفگ  نیمه  و  دـنا , ـتـه  ـشاد یماـمتها  راـک  نیدـب  هک  تسا  یناـسک  زا 
زاب میریذپب ,  زین  ار  ربخ  نیا  تحص  لدج ,  رد  ندمآ  هاتوک  باب  زا  یت  ـر حـ گا سـه :  تسا .  هدرکن  لقن  سنا  زا  ثیدح  نیا  زجب  یثیدح 
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 , ـت ـسا هد  ـ ـش رداص  ناورم  نب  کلملادبع  نارود  یفقث و  فسوی  نب  جاجح  هرود  رد  ربخ  نیا  هک  دـیزگ  میهاوخر  ار بـ لامتحا  نیا  مه 
يورردور داد و  یم  رازآ  ار  هباحـص  هک  ـت  ـسوا تسا و  ناوخمه  راگزاس و  وضو  هلءاسم  رد  وا  ياههاگدید  اب  یثیدـح  نینچ  ار کـه  چـ

خیرات رد  رکاسع  ـن  با دنراوتـساوا . فیرـش  تنـس  رب  دننک و  یم  ثیدح  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  هک  مرج  نادـب  اهنت  داتـسیا و  یم  نانآ 
يا تشوـن :  هماـن  نینچ  ناورم  نب  کـلملاد  کـلام بـه عـبـ نب  سنا   : تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  شاـیع  نب  رکبوـبا  زا  دوـخ 

دنوادـخ هبو  مدوب ـ  (ص )  ربمایپ رازگتمدـخ  لاس  هن  نم  رگید , رد مـتـن  و  مدراز ـ  تمدـخ گـ ار  (ص )  دـمحم لاس  هن  نم  ناـنمؤمریما , 
اب ارم  جاجح  اما  دنتشاد . یم  یمارگ  ار  وا  تسا  هدرازگ  تمدخ  ار  ناشربمایپ  هک  دنتفای  یم  ار  يدرم  نایحی  ـ ـسم نایدوهی و  رگا  دنگوس ,

روظنم نیدب  جاجح  دهاوخب . شزوپ  سنا  زا  هک  تشون  جاجح  هب  نخس  نیا  ندینش  زا  سپ  کلملادبع  دنک . یم  ادوس  هرصب  ناگدنـسیر 
ایآ هزمحوـبا ,  يا  تفگ :  دـش و  کـیدزن  وا  هب  تفر و  جاـجح  لابقتـسا  هب  دـمآ , نوریب  دینـش  ار  ربـخ  نیا  اـت  سنا  درک . سنا  ـنـگ  هآ

 : تفگ هک  تسا  نآ  تیاکح  وت  نم و  تیاکح  هزمحوبا ,  يا  تفگ :  ـس  نا موش ؟  نیگمـشخ  نم  تفگ :  جاجح  يا ؟  هدش  نیگمـشخ 
اب هویـش  نیدب  يوما  ناگفیلخ  يور ,  بـه هـر  (( . 398  )) دباین نم  رب  ندوشگ  نابز  تءارج  یسک  متساوخ  نم  دونـشب . راویدات  وگب  رد  هب 

سنا ثیداحا  هنوگ  نیا  هب  دـناوت  یم  یـسک  ایآ  کنیا  دندیـشو . دو مـی کـ ياههاگدـید خـ لیمحت  يارب  دـندش و  یم  يورایور  هباحص 
ار تیاهشوگ  متفگ :  وا  هب  دیوگ : یم  يوار  هک  نیا  راهچ : دنک ؟ نانیمطا  تسا  هدش  رداص  نانارمکح  متـس  راشف و  ریز  رد  هک  نارگیدو 

هتفریذپ یمنار  نآ  يو  هتـشاد و  یگزات  اهـشوگ  حسم  يوار  يارب  هک  دنامهف  یم  دوخ , نیا  ناوج ,...  يا  تفگ :  وا  و  يدیـشک ؟  حـسم 
يدید ایآ  هک  وا  نیا سـخـن  نینچمهو  تروص ,  زا  هن  تسا و  رس  زا  شوگ  هک  نیا  ندش  روآدای  اهـشوگ و  حسم  رب  سنا  دیکءات  تسا . 
اهـشوگ حـسم  هک  دـنک  یم  تلالد  نیا  رب  هم  هـ ـت ,  ـسا سب  ارم  مدـیمهف ,  هک  يوار  خـساپ  نیا  زین  منک و  رارکت  تیارب  ای  يدـیمهف ,  و 

نیمه زین  رس  نتسش  راب  هس  هژیوبو  نتسش  راب  هس  هرابرد  تسا .  هدرک  نایب  ساسحا  مشخ و  اب  ار  تمسق  نیا  سنا  هدوبن و  ناناملسم  هریس 
نینچ هدو  ـ مر فیـصوت فـ ار  وضو  اهنآ  رد  يو  هدـش و  لـقن  (ص )  ادـخ لوسرزا  هک  ییاـهتیاور  زا  مادـک  چـیه  رد  هچ ,  تسه ,  هلءاـسم 

رب نادب  ناوت  یم  هک  دشاب  ییاهتیاور  زا  تحص ـ  ضرف  ربانب  ربخ ـ  نیا  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  هیاپ ,  نیا  رب  تسا .  هدشن  رکذ  يراک 
اوحـسما و   ) هیآ رد  فرح ب  دنیوگ : یم  دنراد و  دیکءا  ـر تـ ـس ـح هـمـه  ـس رب مـ یکلام  بهذم  رد  هچ ,  درک : لالدتـسا  یکلام  بهذـم 

ياهبهذمرگید اب  دیآ و  یم  بهذم  کی  راک  هب  اهنت  تیاور  نیا  میریذپب ,  ار  ریخا  ضرف  نیا  ـر  گا تسا .  هدمآ  قاصلا  يارب  مکسوؤرب ) 
ـد یا دیشک یـا بـ حسم  ار  نآ  دیاب  ایآ  هک  میبای  یمن  ار  اپ  یهقف  مکح  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  مه  هتکن  نیا  تسین .  راگزاس  یهقف 

دنیاشوخ ار  نانار  ـت کـه حـکـمـ ـسا يزیچ  نیا  تسا و  حـسم  هراب  نیا  رد  (ص )  ربمایپ زا  هدیـسر  مکح  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسـش .  ار  نآ 
هک دـنا  هدرک  هدافتـسا  نینچ  وضو , لاعفا  راب  هس  ماجنا  زا  یمازتلا و  تلالد  زا  هاگنآ  هداـهناو و  ادـمعار  ثیدـح  زا  شخب  نیا  دـتفا , یمن 
زا یکاح  رابخا  جاجح و  اـب  سنا  ياـهدروخرب  راـبخا  ـت کـه  ـسور نآ  زا  ـن هـمـه  یا درک ! یمن  حـسم  تسـش و  یم  ار  اـپ  (ص )  ربماـیپ
نب میهاربا  زا  دوخ  ریغـصلا  مجعملا  باتک  رد  ـی  نار طـبـ میـسر :  یم  رب  ار  رگید  یثیدح  کنیا  دنهد . هولج  فیعـض  ار  حسم  ربوا  دیکءات 

هچنآرب انب  هک  یـسرپ  یمن  نم  زا  تفگ :  مزاـس ؟  وضو  هنوگچ  مدیـسر :  پـ ضر )   ) ـک لا نب مـ سنا  زا   : تفگ هک  تسا  هدروآ  هلبع  یبا 
ارم مراگدرورپ  دیامرف : یم  دریگ و  یموضو  هس  هس  (ص )  ادخ لوسر  مدید  تفرگ ؟  یم  ـو  ـضو ـه  نو چـگـ (ص )  اد لوسر خـ يا  هدـید 
ربخ يوما  نارود  رد  وضو  هلءاسم  رد  فالتخا  دوجو  زا  اهتیاور  رگید  نا  ـ ـس ـت بـه  یاور ـن  یا (( . 399  )) تسا هداد  نامرف  هویش  نیمه  هب 

ـنـجـا یا رد  مـا  تسا .  هدوـب  اـضعا  نتـسشراب  هس  مکح  هلءاـسم  نیا  رد  فـالتخا  ياـهروحم  زا  یکی  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  دـهد و  یم 
جیار میهافم  زا  یخرب  حرط  يارو  رد  ـت  سا تسد سـیـ هک  مینک  هراشا  نیدب  میهاوخ  یم  هکلب  میتسین ,  تیاور  نآ  ای  نیا  دق  دد نـ ـ ـصرد

هب مینک  یسررب  بصعت  هنوگره  زا  رودب  یملع و  یهاگن  اب  تشذ  ـچـه گـ نآ زا قـبـیـل  ار  ییاهتیاوررگا  تسا .  هدوب  راک  رد  راگزور  نآ 
ـع با نداد مـنـ رارق  هچیزاب  رد  ار  تسایـس  تسد  یـسررب  نینچ  اب  ام  تسین .  شندینـش  ياراـی  ار  هماـع  هک  تفاـی  میهاوخ  تسد  یقیاـقح 
زا زین  تسا و  رابنایز  ار  اهنآ  ـثـی کـه  یدا ـ حا فذـح  ای  نداهناو و  تساهنآ و  دوس  هب  هک  یثیداـحا  نیودـت  رذـگهر  زا  یمالـسا  عیر  ـ ـش تـ
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فادـها اـه و  هتـساوخ  اـب  يوـسمهو  شیوـخ  دوـس  هب  دـننامه  یمو  خـیرات و عـلـ تغل ,  ثیدـح ,  نیودـت  تکرح  ندرک  لاعفرذـگهر 
ناـمز عیرـشت ,  اـب  هارمه  طیارـش  عاـضوا و  یهقف  یـسررب  ره  رد  دزاـس  یمریزگاـن  ار  ـت کـه مـا  ـسا تقیقح  نیمه  مینیب .  یم  تموکح 
نیدب قیقدتو  ـش  هوژ ندرتسگ پـ میـسررب .  تقدـب  ار  تنـس  اب  هارمه  نیارق  طیارـش و  عاضوا و  زین  عیر و  ـ ـش يا یـک تـ ـه هـ یا نیودـت پـ

 . میزیگنا یمرب  تسین  يزاین  اهنادب  هک  ار  یبناج  یلیا  ـسـ مو میوش  یم  رود  شیوخ  شهوژپ  رد  یفرطیب  زا  هک  تسین  نآ  يانعم  هب  هزوح 
زا یکی  یسررب  هب  اجنیا  رد  هیاپ  نیمه  رب  تسا .  تسد  نیا  زا  یلیاسم  هب  نتسیرگن  رب  شهوژپ  کی  یتسردو  يراوتـسا  ام  داقتعا  هب  هکلب 

 : میزادرپ یم  تعیرش  مهف  رد  رثؤم  ثحابم 

نآ رد  نانارمکح  شقن  يوبن و  تنس  نیودت 

نبدیزی هک  نآ  هژیوب  تفاترب ,  يور  ثیدـح  نتـشونزا  مزح  نبا  دیـسر , ارف  زیزعلادـبع  نب  رمع  ماگنه  دوز  گرم  نوچ  دـسر  یم  رظن  هب 
ياربار ثیدح  تساوخ  يرهز  باهـش  نبا  زا  کلملادب  ماشه بـن عـ لاس 105 ه ق  رد  اما  درکرانکرب . راک  نیا  زا  ار  يو  زین  کلملادـبع 

ام تفگ :  هک  ـت  سا هد  ـت شـ یاور ير  ـ هز زا  زا مـعـمـر , تخاس .  راچان  راک  نیدب  ار  باهش  نبا  ماشه  دنا  هتفگ  یخرب  دنک . نیودت  يو 
يءار نیا  رب  نآ  زا  سپ  دندرک . روبجم  نادـب  ار  ام  نانارمکح  نیا  هک  یماگنه  ات  میتشادـن  شوخ  ار   [ تسا ثیدـح  دوصقم   ] ملع تباتک 

ار نآ  دنتـساوخ  نـم  زا  ناـمکاح  تـفگ :  هـک  تـسا  ـگـر  ید ـثـی  ید رد حـ (( . 400  )) میرادـن غیرد  یناملـسم  چـیه  زا  ار  ملع  هک  میدـش 
نارگید يارب  ما  هتشون  نامکاح  يارب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  مدرک  مرش  دنوادخ  زا  سپ  متـشون .  ناش  ـ یار ار بـ نآ  نمو  مسیونب  ار ] ثیدح  ]

يو درک . راچان  ار  وا  ماشه  هک  یماگنه  ات  میـسیونب  ثیدح  يرهز  زا  هک  میتشادن  نآ  مشچ  ام  دیوگ : یم  حـیلملا  ـو  با (( . 401  )) مسیونن
هب ار  ینایوار  هک  ینامکاح  نآ  میـسرپ :  یم  کـنیا  (( . 402  )) دنتـشونار ثیدح  زین  مدرمو  تشون  ثیدـح  شنادـنزرف  يارب  نآ  زا  سپ 

لیبق نیا  زا  یناسکو  صاع  نب  مکح  نایفـس ,  وبا  نادـنزرف  نا  ـهـا هـمـ نآ ـا  یآ دـندوب , یناسک  هچدـندناوخ  ارف  ثیدـح  نیودـتو  تباتک 
هنوگچ مـی دندمآ ؟ رد  مالـسا  هب  يراچانرـس  زا  اهنتو  دنداتـسیا  (ص )  ربمایپ يور  رد  ور  هک  دـندوبن  یناس  ناگداز کـ نانآ  ایآ  دـندوبن ,
؟  تسناد (ص )  ربمایپ ياهتناما  نارادتناما  تسا  هدنار  نوریب  هنیدم  زاو  هدرک  نعلار  ناشیاینو  ردپ  ادخ  لوسر  ناور کـه  نا مـ ـ گداز ناو  تـ

رازآ رتشی ! ـی بـ ما ـنـ شو يار خـ دهاوخ بـ یم  وازا  هریغم  نوچ  هک  تسوا  هک  نآ  اب  تفرگ ,  هیواعم  زا  ار  نید  ماکحا  ناوت  یم  هنو  یـا چـگـ
درک تموکح  یمیت  درم  نآ  هب  مدـنب ؟  دـیما  مان  مادـک  يراگدـنام  هب  تاهیه !  تاهیه !  : دـیوگ یم  وا  خـساپ  رد  دراذـگاو  ار  مشاه  ینب 

نآ سپـس  رکبوبا . دـنیوگب : هکدـنام  نیمه  وا  زا  اهنت  تفر و  دای  زا  شمان  هک  دوب  هدرمن  زونه  اما  درک . مه  ییاهراکو  دـیزرو  تلادـعو 
نیمه وا  زا  اهنتو  تفر  دای  زا  شمان  هک  دوب  هدرمن  زونه  اما  درک . شالت  لاس  هدو  درک  داـهتجاو  تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  يدـع  درم 

 . هّللا لوسر  ادمحم  نادهـشءا  دنیوگ : یمو  دننک  دایرف مـی  ار  وا  مان  راب  جنپ  زور  ره  هک  تسا  هشبک  یبا  نبا  اهنت  رمع . : دنیوگب هک  دـنام 
تـسا گرم  تسه  هچ  ره  دـنوادخ , هب  دـنگوس  دابم ! ردـپار  وت  دـنام ؟ یم  مان  مادـک  نیا  زا  سپو  تسا ؟  راگدـنام  راـک  نیمادـک  سپ 
هّللادبع رس  يا پـ تفگ :  هّللا  لوسرادمحم  نا  دهشءا  دیوگ : یم  هک  دینش  ار  نذؤم  يادص  نوچ  رگید  ییاج  رد  وم  هـ (( ! 403  )) گرمو
نایناهج راگدرورپ  مان  رانک  رد  تمان  هک  يدشن  دنسرخ  نیا  زا  رتمک  هب  دوخ  يارب  دوب ! دنلب  رایـسب  یتمه  ار  وت  یکریز !  نیا  رب  نیرفآ  , 

هک مدیگنج  امـش  اب  نآ  يارب  هن  نم  دنگوس , دنوادخ  هب  تفگ :  دمآ  رد  هفوک  هب  نوچ  هک  تسا  یـسک  هـمـو نـیـز  (( . 404  )) دوش هدرب 
ار راک  نیا  دوخ  ـمـا  ـش ـیـد . هد تا بـ ـ کز هک  نآ  يارب  هن  و  دیراذگب , جـح  هک  نآ  يارب  هن  دـیریگب  هزور  هک  نآ  يارب  هن  دـیناوخب , زامن 
هب ار  هتساوخ  نیا  ادخ  دیرادن  شوخ  امش  هک  نآ  اب  کنیا  منک .  تموکح  امش  رب  هک  مدیگنج  امـش  اب  نآ  يارب  اهنت  نم  دیهد . یم  ماجنا 
نآ اب  ایآ  ـم :  سر را مـپـ ـگـر بـ ید (( . 406  )) تسا ینتفگ  دح  زا  رتارفو  نیا  زا  نوزفا  تیاور  مه  وا  ردـپ  هرابرد  (( . 405  )) تسا هداد  نم 

ناـیم ار  هقرفتو  بصعت  حور  هک  میهاـگآ  نیا  زاو  میناد  مـی  (ص )  ادـخ لوـسر  ربارب  رد  ار  ناـنآ  عـضومو  نادـناخ  نیا  هلیح  رکم و  هک 
یم یس  ـا کـ یآ تسناد ؟   ( (ص ربمایپ ياهتناما  رادتناما  ار  نانآ  ایو  درک  نانیمطا  ناشیاهتیاور  هب  ناوت  یم  مه  زاب  , دندرتسگ یم  ناناملسم 
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دنک ترایز  ار  (ص )  ادخ لوسر  ربق  دوش  یمن  یـضار  دنیزگ و  یمرب   ( (ص ربمایپ رب  ار  ناورم  نب  کلملادـبع  هک  یجاجح  هقف  هب  دـناوت 
؟ )) 407  )) دزروب نانیمطا 

خساپ دنمزاین  ییاهشسرپ 

یـا تساور ؟  دـنا  هدرک  میـسرت  هنوگ  نیاار  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یناـمکاح  نینچ  زا  نید  ماـکحا  نتفرگ  اـم  يارب  هنوـگچ  میناد  نـمـی 
نانآ يوس  زا  هک  یتنـس  هب  میناوت  یم  میراد  (ص )  ادخ لوسر  ربارب  رد  يوما  نادناخ  ناگرزب  عضوم  زا  هک  نتخانـش  هیرظن  ـه بـا  نو چـگـ

نتخاس راچانو  ندرک  راداو  نیا  يانعمو  دننک  یم  راچان  تنـس  نیودت  هب  ار  ناثدحم  نار  ار حـکـمـ چـ مینک ؟  نانیمطا  تسا  هتفای  نیودت 
نیودـت رذـگهر  زا  ـت  مو ـا حـکـ یآ دراد ؟ مرـش  دـسیونن  مدرم  ياربو  دـسیونب  نانارمکح  يارب  ار  تنـس  هک  نیا  زا  يرهز  ارچ  تسیچ ؟ 

هک نیا  ایآ  تسا ؟  هداد  یم  رازآ  ار  يرهز  يز  چـه چـیـ ـت ؟  ـسا هدوب  شیوخ  ياهدـنیاشوخانوحمو  اهدـنیاشوخ  تیبثت  یپ  رد  ثیدـح 
تسا هدوب  راک  رد  رگید  يزیچ  ای  هتخاس  یمرطاخ  هدرزآ  ار  وا  دنا  هداهن  یم  اوار  رگید  یشخبو  هتفرگ  ار  ثیداحا  زا  یـشخب  نانارمکح 

نیا تسایس  نایم  ایآ  الوصاو  تسا ؟  هدوب  نایناورمزا  ایو  هدوب  نایوما  زا  هتشاد  یماو  ثیدح  نیودت  هب  ار  نارگیدو  وا  هک  یمکاح  ـا  یآ  ؟
ياه هیدـهدندوب  هدرک  عطق  ار  شنارایو  يدـع  یب  رجح  يرمتـسم  نانارمکح  هک  یلاحرد  ارچ  تسه ؟  یتواـفت  هنیمز  نیا  رد  هفیاـط  ود 

ترفن دروم  ینامز  هک  يرهز  هنوگچ  دنتـشاد ؟ تکرـش  تموکح  يزاب  رد  هک  دـیراب  یم  يراک  شزاـس  ناـهیقف  رـس  رب  یپرد  یپ  ناـنآ 
؟ )) 408  )) دوش یم  رادروخرب  رایـسب  ياه  هرهب  زا  وا  دزن  هراـب  هب یـکـ تسا  هتـشادن  تسودار  وا  اـب  ندـش  يوراـیور  ماـشهو  هدوب  ماـشه 
نانز همه  نایم  زا  هیواعم  ارچ  دنک ؟ یمدوخ  نآ  زا  ار  مالـسا  يوار  نیتسخن  بقل  هریر  ـو هـ با تـنـهـا  (ص )  ربمایپ هباحـص  همه  نایم  زاارچ 

هیواـعم هک  تسا  هدرک  تیاور  می  ـعـ نو ـ با 409 ؟ ))  )) دـهد یم  مهرد  رازه  دـص  غلبم  هب  رهاوج  زا  ییاه  هقلح  هشیاع  هب  اـهنت   ( (ص ربماـیپ
يارب هیواعم  هک  تسا  هدرک  لـقن  ءاـطع  زا  ریثک  ـن  با (( . 410  )) داتـسرف هشیاع  يارب  ار  يرگید  دنمـشزرا  ياهزیچ  اه و  هکـس  اه , هچراپ 

هک تسا  هدـش  لقن  هورع  زا  (( . 411  )) تفریذپ ار  نآ  زین  يوو  داتـسرف  مهرد ]   ] رازه دـص  تمیق  هب  يدـنبندرگ  دوب  هکم  رد  هک  هشیاع 
نامثع نارادتسود  هب  اهنت  ار  اهیرمتسم  همه  ناورف  تءارج  اب  هیواعم  مینیب  یم  ناس  ـن  ید بـ (( . 412  )) داتسرف رازهدص  هشیاع  يارب  هیواعم 

متـشاذگاو نامثع  هب  تا  هقـالع  هب  ار  وتو  مدـیرخ  ناـنآ  زا  ار  مدرم  نید  نم  دـیوگ : یم  دـبلط  یم  يزیچ  وا  زا  هک  یـسک  ـه  بو دـهد  یم 
ـد نو روآدا مـی شـ وا یـ هب  ار  دیزی  اب  تعیب  هک  یماگنهو  دریذپ  یم  تسا  مهرد  رازه  دص  هک  ار  هیواعم  هیده  رمع  نبا  هنوگچ  (( . 413 ))

هنهرب اپ  یناـمز  هک  هریره  وبا  هنوگ  چـ (( . 414  )) تسا نازرا  میارب  نم  نید  ناـس  نیدـب  تساوخ .  وا  هک  تسا  يزی  ـن چـ یا ـد : یو مـی گـ
(( 417  )) زخ هماج  هک  دسر  یم  یعـضو  هب  (( 416  )) ار مـی کـشـت وا  یگنسرگودوب  شـشوپ  نت  (( 415  )) هنهک گنل  کی  اـهنتو  دوب 

هرـسب هناخ  رکون  ینامز  هک  ومه  هنو  چـگـ دنک ؟ یم  نت  رب  (( 420  )) ریرح و  (( 419  )) یگنر ناتکو  (( 418  )) ابید هب  هتفاـب  تنیز  يادرو 
نایوار همه  نایم  زا  ارچ  (( . 421  )) دوش یم  وا  ياقآ  دـنک و  یم  جاودزا  وا  اب  اهدـعب  درک  یمراک  اجنآ  یناـن  همقل  هب  دوب و  ناورم  رتخد 
هیواعم اب  هک  نانآ  همه  ارچ  423 ؟ ))  )) دوش یم  راذ  ـ گاو وا  هب  هفیلحلا  يذ  رد  ییاهنیمزو  هتخاـس  (( 422  )) قیقع رد  يرقم  وا  يارب  اـهنت 

نینچ دندرک  یمن  يراکمه  وا  اب  هک  یناسک  يوس ,  نآ  زاو  تسا ,  رطخ  رد  ناشنید  هک  دنتـشاد  حیرـصت  نخـس  نیدـب  دـندرک  یم  راک 
ـ رکب یبا  نب  نمحرلا  دبع  يراددوخ  زا  سپ  دروآ : یم  ـبـر  لا ـن عـبـد  با تسا ؟  شیوخ  نید  زا  يرادساپ  يارب  نیا  هک  دندروآ  یم  لیلد 

دبع داتـسرف . مهرد  رازهدـصوا  يارب  هیواـعم  دـیزیاب , تعیب  زا  تسا ـ  هفیلخ  يوضو  فلاـخ  نا مـ ـ مدر زاو مـ هباحـص  ناـهیقف  زا  هک  ناـه 
یم ریبز  نب  دیزی  نب  هّللادبع  هب  هک  تسیچ  هشیاع  نخـس  نیا  يانع  مـ مشورفبایند ؟  هب  ار  دوخ  نید  ایآ  تفگو :  دنادرگرب  ار  نآ  نمحرلا 
ارچ 424 ؟ ))  )) منایامنب كاـپ  ار  شیوخ  مرادـن  شوخ  هک  نکم  نفد  هناـخ  رد  (ص )  ادـخ لوسر  اـبو  نک  نفد  منامدـمهاب  ارم  دـیوگ :
وا زاو  دـیآ  یم  نمحرلا  دـب  دز عـ يو نـ هک  اجنآ  تسا ,  توافتم  نامثع  یبا  نب  ةرم  يارجاـم  رد  نمحرلا  دـبع  شردارب  اـب  هشیاـع  عضوم 

يور نیمهزا  دربب . دوخ  اب  ینحل  نینچ  اب  ار  همان  نیا  دسرت  یم  هرم  هیبا ,...  نب  دایز  هب  دسیون : یمزین  يو  دهاوخ . یم  دایز  يارب  يا  همان 
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هب دایز  درب  یم  ار  همان  نیا  هرم  نوچ  نایفـس  یبا  نب  دایز  هب   , نینمؤملا ما  هشیاع  زا  دسیون : یم  نینچ  شیارب  هشیاعو  دـیآ  یم  هشیاع  دزن 
ار همانوا  ناوخب .  ار  همان  مالغ ,  يا  دیوگ : یم  دوخ  مالغ  هبو  دروآ  یم  درگ  ار  مدرم  هاگنآ  روایب . ار  همان  دوش  ادرف  نوچ  دیوگ : وا مـی 

نادلبلا مجع  رد مـ (( . 425  )) دروآ یم  رب  ار  هرم  تجاح  راک  نیا  زا  سپ  نایفـسوبا ....  رـسپ  دایز  هب  نینمؤملا ,  ما  هشیاـع  زا  دـناوخ  یم 
نآ زا  يرهن  داد  ناـمرفو  درک  راذـگاو  وا  هب  بیرج  دـص  تحاـسم  هب  هلبا  هناـخدور  راـنک  رد  نیمز  هعطق  سپ  تسا  هدـمآ  هرم  رهن  هداـم 

هدمآ دیدح  ـ لا ـی  با ـن  با حر  رد شـ (( . 426  )) دش هدناوخ  هرم  رهن  ینعی  وا  دوخ  مان  هب  رهن  نیا  دنـشکب , نیمز  هعطق  نیا  يوس  هب  هناخدور 
ناـشن وا  يداـش  زا  هک  تفگ  ع )   ) یلع هب  ینانخـس  یتح  هکلب  دـماین ! مشاـه  ینبدزن  همطاـف  تشذـگرد  ییوگ  تیلـست  يارب  يو  تسا : 

ار ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ندـش  هتـشک  ربخ  نوچ  هشیاع  تسا  هدروآ  نیبلاطلا  لتاقم  باـتک  رد  یناهفـصا  جرفلا  ـو  با (( . 427  )) تشاد
ناـیخزودزا درم  ود  هب  دـهاوخ  یم  سکره  دوـمرف : هک  تـسا  هدرک  تـیاور  (ص )  ربماـیپ زا  هـمـو  (( . 428  )) درازگ رکش  هدجـس  دینش 

زا ییاهتیاور  نینچ  لقن  ایآ  (( . 429  )) دنیآ یم  هک  دیدار  سابعو  ع )   ) یلعو درک  دـنلب  ار  دوخ  رـس  هشیاع  سپ  درگنب  ار  ود  نیا  درگنب 
 ( ع  ) یلع هک  نآ  اب  ـا  یآ تسینراگزاسان ؟  هدیسر  ع )   ) یلع تلیضف  رد  هک  يروهشمو  رتاوتم  رابخا  اب  اهتیاور  نیا  ایآ  تسا ؟  حیحـص  وا 
 ( (ص ربمایپ تافو  زا  سپ  یتحو  یگدنز  هظحل  نیرخآ  ات  تسا ,  هدیباوخ   ( (ص ربمایپ رتسب  رد  ترجه  بش  رد  تسا ,  ناملـسم  نیتسخن 
هک تسا  یـسک  شاداپ  نیا  ایآ  تسا ؟  ناـیخزود  زا  هک  دوش  هتفگ  وا  هراـبرد  تساور  تسا ,  هدرک  عاـفد  وا  تنـسزاو  هدوب  وا  راـنک  رد 
 , هیواعم نوچ  یناسک  هشیاع  تیاور  رد  ار  چـ تسا ؟  هدرک  عافد  بتکم  زاو  هدنامراوتـسا  يوبن  تنـس  طـخ  ربو  هدرک  داـهج  ادـخ  هاررد 

رگید تیاور  نآرد  ارچ  دنشابن ؟ نایخزود  زا  تسا  هدیسر  نعل  ناش  هرا  ـ برد هک  ینارگیدو  هبقع  نب  دیلو  حرـس ,  یبا  نب  هّللادبع  ناورم , 
وا ینمشد  هنیک و  رس  زا  زج  نز  نیا  ياه  هتف  ـا گـ یآ دنک ؟ یمن  حیرـصت  ع )   ) یلع مان  هبو  (( 430  )) دز مدق  درم  ود  نایم  دیوگ : یم  اهنت 
ردو تفای ,  تسد  وا  رب  هنانز  هشیدنا  نز  نآ  اما  دیامرف : یمو  دنک  یم  هرا  ـ شا عو  ـ ضو نیدب مـ دوخ  ماما  ؟  تسا ع )   ) یلع نادناخو  یلعاب 
یمن نینچو  درک  یمن  دـنک  يرگید  هب  درک  نم  هـب  هـچنآ  اـت  دنتـساوخ  یم  وا  زا  رگاو  تفاـتب ,  يرگ  ـنـ هآ هرو  نو کـ هـنیک چـ شا  هـنیس 

(( . 431  )) تسادخ اب  وا  باسحو  تساج  رب  تشاد  هک  یتمرح  لاح ,  ره  هب  تفاتش . 

تشذگ هچنآ  تشگزاب 

نیعبات زا  یناگرزب  دوجو  مغر  ارچو بـه  دنتشاد  یشقن  هچ  تنس  نیودت  رد  نانارمکح  هک  میرگنبو  میدرگ  زاب  نیشیپ  نخس  نآ  هب  کنیا 
نالماعایو نانارمکح  هب  مدرم  هک  تسانعم  هچ  هب  نیا  ـالوصا  دـندش . ندرک  نیودـتو  نداد  اوتفراـک  هب  تسد  دوخ  نادـهتجمو  ناـهیقفو 

؟  تسین نکمم  نآ  رد  اطخو  تسادـخ  لوسروادـخ  هتفگ  نامه  دـیوگ  یم  رمع  نبا  هچنآ  اعقاو  ایآ  دـنوش ؟ هداد  عاـجرا  ناـنآ  هتـشامگ 
نبا دزن  يودع  ریـشب  تسا :  هدمآ  ملـسم  حیحـص  رب  يوون  حرـش  رد  دیـشک ؟ ندرک  راچانو  رابجا  هب  تنـس  نیودـت  راک  هک  دـش  هنوگچ 

داد یم  هزاجا  هن  سابع  نبا  اما  تفگ .  نانچ  ادـخ  لوسرو  تفگ  نینچ  ادـخ  لوسر  تفگ  یم  تخادرپ و  ثیدـح  لقن  هبو  دـمآ  ساـبع 
(ص ادخ لوسر  زا  یهد ؟  شوگ  مثیدح  هب  هک  منیب  یمن  سابع ,  نبا  تفگ :  دید  نینچ  هک  وا  درپس . یم  شوگ  وا  هب  هنو  دیوگب  ثیدح 

لوسر دـیوگ : یم  یـسک  میدینـش  یم  نوچ  هک  دوب  یناـمز  تفگ :  ساـب  ـن عـ با يراپـس .  یمن  شوـگ  وـت  مروآ و  یم  ثیدـح  تیارب  ( 
زا اما پـس  میدرپس .  یم  شوگدیوگ  یم  هچنادـبو  دـش  یم  هتخود  وا  يوس  هب  گنرد  یب  نامیاه  هد  ـ ید ـت ,  ـسا هتفگ  نینچ   ( (ص ادـخ

یمن مدرم  زا  تسا  موـلعمو  هتخانـش  هک  ار  نآ  زج  یثیدـح  چـیه  رگیددـنتخیمآ  رد  مه  هـب  ار  هرـسان  هرـس و  راـک  نـیا  رد  مدر  نآ کـه مـ
زا كدنا  يرادقم  زج  ار  همهواو  دندروآ  سابع  نبا  دزن  ع )   ) یلع ياوتفو  تواضق  هدنرادرب  رد  یبا  کـتـ ـد : نا گـفـتـه  (( . 432  )) میریذپ

تفگ مدیسرپ  رمع  نب  هّللادبعزا  ءالیا  هرابرد  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  ءاهقفلا  تاقبط  باتک  رد  (( . 433  )) درب نایم 
تف رمع گـ ـن  با مریذپ .  یم  مه  ار  وت  هتفگو  يرآ  متفگ :  تفگ ؟  رمع  نبا  ییوگب :  هتسویپ  نم  زا  ندینـش  زا  سپ  هک  ینآ  یپ  رد  ایآ  : 

زا یخرب  هاگدـید  زا  هنوگچ  میناد  یمن  دـنیو . هراب مـی گـ نیا  رد  وا  لوسرو  ادـخ  هکلب  دـنیوگ , یم  هراـب  نیا  رد  تموکح  ناـبحا  ـ ـص : 
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ایآ دوش . یم  هتسناد  طابنتسا  عبنمو  یعرش  لیلد  تنس ,  باتک و  زا  یلیلد  ندوبن  ـت  ـسد رد  ماگنه  هب  نامکاح ,  هدیزگرب  رظن  ناناملـسم 
يا هلءاسم  رگا  هک  تسا  هدوب  نینچ  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لقن  عفار  نب  بیـسم  زا  نیعقوملا  مالعا  رد  تسا ؟  تجح  يزیچ  نینچ  اـعقاو 

رب نانآ  رگاو  دـنروآ  درگ  ار  ناملاع  زین  نانارمکحودـنهناو  نانارمکح  هب  ار  نآ  دـشابن  تنـسو  باتکر  یلیلد د  نآ  هرابردو  دـیآ  دـیدپ 
زا نوـچو  دـناوخ  یم  ناورم  نب  کـلملا  دـبع  هقف  شریذـپ  هب  ار  مدرم  رمع  ـن  با ار  چـ (( . 434  )) دـشاب قح  نامه  دـندش  يءارمه  يزیچ 

(( . 435  )) دیسرپبوا زا  تسا ,  هیقف  يرسپ  ار  ناورم  دیوگ : یم  میسرپب ,  یسک  هچ  زا  امش  زا  سپ  دنسرپ  یموا 

؟  تسیک ناورم  نیا 

مکاح نادناخ  رتهم  دیزی  زا  سپ  هک  تسینومه  ایآ  و  درک ؟ دیعبت  هنیدم  زا  شردـپ  هارمه  ار  وا  (ص )  ربمایپ هک  تسین  یـسک  نام  ـا هـ یآ
ار نییآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگو :  درک  ضارتـعا  يورب  يردـخ  دیعـس  وبا  تشاد  مدـقم  زاـمن  رب  ار  هبطخ  نوچ  هک  دوبن  وـمه  اـیآ  دـش ؟

رتخد هشیاع  زین  شردام  تسا .  هنیدم  زا  ربمایپ  هدش  هدـنار  واو  تسا  مکح  نب  ناورم  رـسپ  کلملادـب  عـ 436 ؟ ))  )) دنا هدرک  نوگرگید 
ار وا  داد  نامرف  زین  ادـخ  لوسر  و  (( 437  )) دیرب ار  هزمح  ینیبدـحا  گنج  زور  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  واو  صاع  نب  ةریغم  نب  هیواعم 

یم هک  مدین  ـ ـش عفان  زا  دیوگ : یم  هک  تفریذـپ  ار  مزاح  نب  ریرج  تیاور  نیا  ناوت  یم  ایآ  فاصوا  نیا  هب  تیانع  لا بـا  حـ دـندز . ندرگ 
نآ کـه مـی بـا  438 ؟ ))  )) دوبن ادخ  باتک  هب  کلملادـبع  زا  رتهاگآورت  هیقف  رت , شالت  رپ  نآ  رد  هک  مدـید  ار  هنیدـم  یلاح  رد  دـیوگ :

نیرتانشآ باتکو  نیرت  هیقف  ار  کلملا  دبع  ناوت  قطنم مـی  نیمادک  هب  تسا  هدوب  ناملاعو  ناهیقف  زا  هدنکآ  راگزور  نآرد  هنیدم  می  ـ ناد
نآ سنا  ارچ  ؟ دوش تئارقو  تهاقف  ییاوشیپ  راد  هدهع  نارمکح  کلملادبع  هک  تسا  هدوب  یهت  هصرع  هزادنا  نآ  اعقاو  ایآ  دناوخ ؟ مدرم 
ارچ  : متفگ تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  مدیـسر ,  کلام  نب  سنا  ـق بـه  ـش ـ مد رد  ـد : یو ير مـی گـ ـ هز دیرگ ؟ یم  تسا  ماش  رد  هک  ماگنه 
(( . 439  )) تسا هدش  هابت  زین  نیمه  هک  زامن  نیا  رگم  منیب  یمن  یناشن  زورما  مدید  مالـسا  رد  هک  اهزیچ  نآ  زا  چیه  تف :  گـ ییرگ ؟  یم 

مسانش یمن  تسا  هدوب  (ص )  ربمایپ نارودرد  هک  اهنآ  زا  زیچ  چیه  تفگ :  سنا  تفگ :  ـت کـه  ـسا هدروآ  نال  زا غـیـ يرا بـه نـقـل  بـخـ
رد ارچ  440 ؟ ))  )) دیدرک هابت  دیتساوخ  هک  نانچ  مه  ار  نیا  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تفگ :  ییوگ !  یم  هچ  ار  زامن  دنتفگ : مرادن .  غارسو 

مدینـش ملاس  زا  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  شمعا  زا  يراخ  بـ مینیب :  یم  اوتحم  نودب  یبلاق  ناج و  یب  يدبلاک  ار  تدابع  هرود ,  نیا 
ـد نواد بـه خـ گـفـت :  ینیگمـشخارچ ؟  متفگ :  دش . دراو  نم  رب  نیگمـشخ  ءادرد  وبا  دـیوگ : یم  هک  مدینـش  ءادرد  مازا  دـیوگ : یم  هک 
هک یتخانش  اب  یفصو و  نینچ  ـا بـا  یآ (( . 441  )) دنناوخ یمزامن  همه  هک  نیا  رگم  مبای  نا نـمـی  ـت مـحـمـد هـیـچ نـشـ ما زا  ـنـد , گو سـ

نانیمطا کلملادـبع  ياهاوتف  جاـجح و  تاداـهتجا  ناـنارمکح ,  نیا  ثیداـحا  هب  ناوت  یم  میراد  کلملادـبع  جاـجح و  لاـثما  عضاوم  زا 
رداص ار  ناشیا  دـنیاشوخ  ياوتف  هک  رابرد  رد  یناـملاع  ندروآ  درگ  زا  سپ  ناـسک  هنوگ  نیا  هک  راـگزور , شخرچ  زا  اـت  ـگـفـ ـش درک ؟

ماش ناـهیقف  نیرت  هربخ  زا  هویح  نب  ءاـجر  دـیوگ : یم  ریبج  نب  ـعـیـد  ـس دـندش ! يرواد  تواـضق و  هاـگیاج  اوتف و  رودـص  هاـگیاپ  دـننک 
نب کلملادبع  تسا ,  هداد  اوتف  نینچ  ناورم  نب  کلملادبع  دیوگ : یم  هک  متفای  ییماش  ار  وا  مدیـسرپ  یم  وا  زا  نوچاما  دش . یم  هدرمش 

ناوت یم  کنیا  دیا و  هتفایرد  ار  ناورم  نب  کلملادـبع  تیهام  یبوخب  اجنیا  ات  هدـنراگن  نامگ  هب  (( . 442  )) تسا هداد  رظن  نانچ  ناورم 
هک نآ  هژیوب  دوب , دـهاوخ  ناـس  هچ  وضو  عـضووگب  دوـخ  تسا ,  نینچ  تعیرـش  هقف و  عـضو  تسا و  نیا  ناـنارمکح  لاـح  رگا  تفگ : 

مینیب یم  هـک  تـسا  چـنـیـن  تـسا .  هتـشاد  مـالعا  تـسا  ربماـیپ  تنـس  فلاـخم  هـک  ار  شیوـخ  رظن  هدـیبوک و  ار  دوـخ  تـشم  نارمکح 
فحـصم نیا  رد  هچنادب  دیوگ : یم  کلملادبع  هنوم ,  يار نـ بـ دـنناوخ . یم  نامثع  هقف  هب  يدـنبیاپ  هب  ار  مدرم  يوما  راگزور  نانارمکح 

ياج هب  دروآ  درگ  اهنآ  رب  ارامش  هدیدمتس  ياوشیپ  هک  ار  ییاهبجاو  دیشاب , دنبیاپ  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  امـش  هدیدمتـس  ياوشیپو  هدمآ 
وا و خـلـیـفـه پـس  دو . ینزیار بـ بوخ  هچ  دانک ـ  شتمحر  يادخ  هکآ  وا  دوب و  هتساوخ  رظن  تباث  نبدیز  زا  هراب  نیا  رد  وا  کـه  دیروآ ,

تیاور هب  ناوت  یم  هنوگچ  یعضو  نینچ  اب  (( . 443  )) دندرمش رب  دوب  نآ  زا  نوریب  ار  هچنآ  دنتشاد و  راوتسادوب  ـیـن  یآ نا  ـ کرا ار  ـچـه  نآ
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هک نیازا  وا  ارچ  تساـنعم ؟  هچ  هب  تموکح  يوس  زا  ثیدـح  نتـشون  هب  يرهز  ندر  را کـ ـ چا نـ درک ؟ ناـنیمطا  وضو  هراـبرد  ناـنارمکح 
تسانعم هچ  هب  یمالسا  ياهنیمزرس  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ـه  ما ـن نـ یا دراد ؟ مرـش  دسیونن  مدرم  يارب  دسیونب و  تموکح  يارب  ار  ثیدح 

هنوگچ تموکح  همانشخ  ـن بـ یا زا  پـس  تفای .  دیهاوخن  هتشذگ  تنس  هب  رتهاگآ  وا  زا  هک  دیریگب , باهـش  نبا  زا  ار  ملع  : دسیون یم  هک 
هـشیاع شناد  دـننک  هسیاقم  نانز  همه  شناد  اـب  ار  هش  ـ یا ـش عـ ناد ـر  گا دـیوگ : یم  هکدـنام  دـهاوخ  هدیـشوپ  يرهز  نخـس  نیا  دوصقم 

هماع ناـیم  رد  هشیاـع  دـیوگ : یم  هکدـنام  دـهاوخ  هدیـشوپ  ءاـطع  تموکح ,  هیقف  نخ  ـ ـس ـن  یا يا  هنوگچ مـعـنـ اـی  دوب ؟ دـهاوخرتنوزفا 
تشپو مگنج  یمن  هنتف  رد  دیوگ : یم  هک  تسا  ینتفریذپو  تسرد  رمع  نبا  نخس  نیا  ایآ  دوب : نیرت  شیدنا  تسردو  نیرتهاگآ  نامدرم 

: دومرف هک  تسیچ  دنوادخ  مالک  نیا  يانعم  تسا  ینتفریذپ  ـن گـفـتـه  یا ـر  گا (( 444 (( ؟  مناوخ یم  زامن  تفای  یگریچ  هک  سک  ره  رس 
میهافم زا  هتفای  یگریچ  هک  نآ  تموکح  تیعورـشم  ایآ  445 ؟ ))  )) ددرگ زاب  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  راکیپ  دـنک  یم  یـشکرس  هک  نآ  اب 

؟ دوش یم  حرطم  هریرهوباو  رمع  نبا  نوچ  یناسک  نابز  زا  ییاههاگدید  نینچ  ارچ  تسا ؟  لگنج  نییآ  قیداصمزا  ای  تسا  یهلا  تعیرش 
هدرک تیاور  مک  هک  ینا  ـ ـس رامـش کـ رد  ار  وادنهد  یم  تءارج  دوخ  هب  یخرب  دراد  ثیدح  زا 2000  شیب  رمع  نبا  هک  نآ  اـب  ـه  نو چـگـ

نـمـی تموکح ؟  نافلاخم  رگیدو  رامع  رذوبا و  ای  ربماـیپ , رـسمه  هملـس  ما  اـی  تسا  ناـسک  هنوگ  نیا  رامـش  رد  وا  اـیآ  دـنروآ ؟ رد  دـنا 
چیه تدـم  نیا  ردو  مدرک  ینیـشنمه  لاس  کیرمع  نبا  اب  دـیوگ : یم  هک  ار  یبعـش  نخـس  نیا  اـی  میرادـب  رواـب  ار  تی  ـعـ قاو ـا  یآ ـیـم  ناد

هک میرادـب  رواـب  ار  رقاـب  ماـما  زا  یبهذو  دعـس  نبا  تیاور  ـن  یا ـه  نو چـگـ (( . 446  )) دنک لقن  ثیدـح  (ص )  ادـخ لوسر  زا  هک  مدینـشن 
نآ رب  هن  تسا  هدینـش   ( ص  ) ادـخ لوسر  زا  يزیچ  رگا  هک  دوـب  بقارم  همه  زا  شیب  (ص )  ربماـیپ هباحـص  همه  ناـیم  ردرمع  نبا  دوـمرف :

ـه نو چـگـ دـنک ؟ یم  ضقن  ار  تیاور  نیا  ناـسک  رگید  هشیاـع و  ياـه  هتفگ  هک  تـسا  هنوـگچو  447 ؟ ))  )) دـهاکب نآ  زا  هن  دـیازفی و  بـ
, دنور یم  یکو  دنیآ  یم  یک  ماش  تموکح  ناگتشامگدناد  یم  هک  ییاج  اتو  دوش  یم  نایوما  هئطوت  ياه  هرهم  زا  هریره  وبا  ـت کـه  ـسا
: دیسرپ نم  زا  هریره  وبا  دیوگ : یم  رهاز  جاجح  دناوخ ؟ یم  نارگمتس  نآ  نتفگنازـسانو  نانآ  زا  يربنامرف  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هنوگچو 

دندمآ وتدزن  نوچ  دنناتسب . تتاکزو  دنیآ  وت  غارس  هب  ماش  ناگتـشامگ  هک  تسا  کیدز  نـ گـفـت :  قارع .  مدرم  زا  متفگ :  ییاجک ؟  زا 
یهد مانشد  ار  نانآ  دابم  راذ . ـ گاو نانآ  هب  ار  نیمزرسو  نیزگ  هرانک  دندمآ  رد  ناتراید  هب  نوچو  نک  نا  ـ شراد ـ ید ـیـن  مزر نا سـ رد هـمـ

دمآ دهاوخ  تمایق  زور  رد  تلمع  همان  رد  ینک  ربص  رگا  اما  دناتس , دهاوخ  مه  تتاکزو  دش  دهاوخ  هابت  تشاداپ  یهد  مانـشد  رگا  هک  , 
ناهنپ نانآ  زا  ار  دوخ  دنمـشزرا  لاوماایآ  دیـسرپ : وا  زاو  دـمآ  هریره  وبا  دزن  يدرم  تسا :  هدـمآ  دـیبعوبا  لاومالا  باـت  رد کـ (( . 448 ))

راب زا  هک  دتسیاب  يرگمتس  ات  دییوگن  ناشیازسان  دنتفر  یتقوو  دینکن , ینامرفان  ار  نانآ  دندمآ  امش  غارس  هب  یت  ـ قو نـه ,  گـفـت :  مرادب ؟ 
قح تسا .  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  ـت کـه  سا ـبـی  جاو قو  مه حـقـ نیا  و  تسا ,  نم  لام  نیا  وگب : هکلب  تسا .  هتـساک  رگید  يرگمتـس  هانگ 

يوزارت هتخودـناار  نآ  دـنتفرگ  رتارف  نآ  زا  رگاو  يا .  هداد  ماـجنا  دوـخ  هفیظو  هک  دندناتـس  ار  قـح  رگا  سپ  هـناوار .  لـطابو  ناتـسب  ار 
رد یــسک  اــت  دــندنارورپو  دــندرک  حرطم  ار  ییاــه  هـیرظن  نـی  نا چـنـ ـ نار ـ مکح يرآ ,  (( . 449  )) دــنا هدرک  تماــیق  زور  رد  تـلمع 

دنریگب وخ  ـن  یا رب  جیردتبو  دنوش  ریدختودنراذگاو  يرسک  هب  يرسک  رصیق و  هب  رـصیق  راک  مدرمو  دنکن  یگداتـسیا  نانآ  ياهراکربارب 
حور زا  رذگهر  نیا  زا  ماجنارسو  دننک  هدنـسب  هعمج  زامن  رد  تکرـش  هبو  دنزرو  يراددوخ  تسا  تموکح  راک  هچنآ  رد  تلاخد  زا  هک 

اب نانآو  دتـسیان  نانارمکح  يوس  زا  لاملا  تیب  تراغ  ربارب  رد  سک  چیه  رگید  ات  دنوش , انتعا  یبو  تیلوؤسم  یب  ییاهناسناو  یهت  داقتنا 
هب ناگدــنناوخو  نارگــشمار  ناـیم  لـلجم  ياهرــصق  خرــس  ياــه  ـبـ ــش رد  ـنـد و  یا ـ ــش ـهـی بـگـ لا دود  زا حـ زواــجت  تـسد  ناــنیمطا 

دوش هدناوخ  ناملسمان  هدیروش  یعضو  نینچ  رب  هک  نآ  نایم ,  نیا  رد  هک  نیا  زا هـمـه  روآ  شـگـفـت  دنوش . لوغشم  ینارذگشوخووهل 
رذگهر نیا  زا  اتدـناشک  ثحب  نیدـب  ار  ام  راتـشون  ریـسمو  تسا  نماد  هدرتسگ  عوضوم  نیا  يور ,  ره  هب  دـنناد ! رادرم  رکیپ  ار  وا  رکیپو 

دنداد یم  رارق  ـچـه  یزا ار بـ نید  ماکحا  ناـنآ  هنوگچ  هک  دـبای  یهاـگآ  نیا  زا  هدـنناوخ  دوش و  نشور  ناـیوما  هدـننک  هارمگ  ياـه  هویش 
نآ , دوب يویند  ياه  هتـساوخو  اهـسوه  وریپ  نانآ  هاگدـید  زا  نید  ماکحا  ناس  نیدـبو  دـندرک  یم  فیرحت  دوخ  تقیقح  زا  ار  تابجاوو 
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ار نانآو  دنتخاس  کیدزن  دوخ  هب  ار  ع )   ) یلع نانمـشد  دـنداهناو , یلع  اب  يزرو  رـس کـیـنـه  زا  ار  تنـس  بوچ  راهچ  نیمه  رد  هک  ناس 
يار بـ دوش . هداهن  رتارف  اپ  رابرد  ناـملاع  نیا  رظنو  اوتف  زرم  زا  دـندادن  هزاـجا  چـیهو  دـندادرارق  اوت  ـ فو ـث  ید رد حـ مدر  هعجارم مـ هاـگیاپ 
دیوگ یم  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  هک  نیا  ساپ  هب  اهنت  , دشخب یم  بدنج  نب  ةرمس  هب  مهرد  رازه  دص  راهچ  هیواعم  دینیب  یم  هنومن , 

ياهداد ـ خر هرا  ـ برد ـی  نئاد مـ (( . 451  )) تسا هدش  لزان  مجلم  نبا  هرابرد  (( 450  ( )) هّللا ةاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرشی  نم  سانلا  نم  و   ) هیآ
ار نآ  نایلاوو  نایـضاقو  ناهیقفو  دومن  خر  ریگاج  همه  یتمهتو  دـش  ناوارف  هتخاس  رب  ثیدـح  هرود  نیا  رد  دـیوگ : یم  هیواعم  راـگزور 

رهاظت یگدنبو  تعاط  هب  هک  دندوب  يرواب  تسـس  ناگتفاین  هارو  راکایر  نالاقن  رادیدپ , نید  زا هـمـه بـ رتراتفرگ  نایم  نیارد  دـنتفریذپ .
لاو ـ ماو ـد  نو ـ ـش ـک  یدز ناـنآ نـ هب  دـنبای , يا  هرهب  نارازگراـکو  ناـیلاو  دزن  رذـگهر  نـیا  زا  اـت  دـنتخاس  یم  رب  یثیداـحاو  دـندرک  مـی 

, دنتـسناد یمناور  ار  تمهتو  غورد  هک  دیـسر  ینارادن  ـ ید تسد  هب  اهدعب  ثیداحاو  رابخا  نیا  دـنروآ . گنچ  هب  ییاه  ـه  نا ـ خو كال  ـ ماو
ار اهنآ  هن  تسا  غورد  دنتـسناد  یم  رگا  هک  یلاح  رد  , دـندرک لـقن  ار  اـهنآ  تسا  تسرد  ثیداـحا  راـبخا و  نیا  هک  ناـمگ  نیا  يارب  اـما 

یناد یم  ایآ  دومرف : هک  دوش  یم  نشور  قداص  ماما  نخـس  نیا  ياـنعم  اـجن  ـ یا (( . 452  )) دندش یمدنبیاپ  اهنادب  هنو  دـندرک  یم  تیاور 
نا ـکـ ما هک  دوب  هنوگ  نیا  دومرف : مناد .  یمن  تفگ :  يوار  دیا ؟ هتفای  نامرف  دنیوگ  یم  هماع  هچ  ـ نآ ـف  لا مـخـ ثیدح ]   ] نتفریذپ هب  ارچ 

. دننیزگنرب نآ  فالخ  رب  يزیچو  دـننکن  تفلاخم  نآ  اب  وا  نامرف  ندرکرثا  یب  هزیگنا  هب  تماو  دـشاب  دـنبیاپ  يزیچ  هب  ع )   ) یلع تشاد  نـ
هلءاسم ات  دنتخاس  یمرب  نآ  فلاخم  يرظن  دوخ  شیپزا  داد  یم  او  نوچو فـتـ دندیـسرپ  یم  ع )   ) یلع زا  دنتـسناد  یمن  هچنآ  هرابرد  نانآ 

(( . 453  )) دنزاس مهف  زا  رود  راوشد و  مدرم  رب  ار 

هاگدید دنچو  هدیکچ 

هک ناـس  نآو  هدـش  يوبن  تنـس  نیودـت  راد  هدـهع  يوما  تموکح  کـی :  مینک :  یم  هصـالخ  هتکن  هس  رد  تشذـگ  نوـنک  اـت  ار  هچنآ 
تخـس نایم  نیا  ردو  تخادرپرگید ,  یثیداحاو  میهافم  اب  ثیداحاو  میهافم  یخرب  ینیزگیاجو  میهافم  یخرب  فیرحت  هب  , دیتفای یهاگآ 

رمع نباو  دـش  یم  هتفر  هر گـ ـ یر وباو هـ هشیاع  رمع , نبا  نوچ  یناسک  زا  هقف   , نآزا شیپ  هرود و  نیا  رد  دوب . نایناورم  هرود  هرود  ـن  یر تـ
نیا تفرگ .  تروص  تموکح  رابجا  هب  تنس  نیودت  ود : دناوخ . یم  ارف  دوخ  زا  سپ  ناورم  نب  کلملا  دبع  هقف  شریذپ  هب  ار  ناناملـسم 

ار راک  دوخ , تسایس  بوچ  راهچ  رد  تموکح  تشاد .  یسایس  يد  ـ ـصا ـقـ مو فاد  ـ ها راک  نیا  زا  تموکح  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  دوخ 
هب یناسنا  هاگن  تیعقاو  زا  رود  دـعاوقو  لوصا  نداهن  ناینب  ات  دـیزاغآ و  دـنیاشوخان ! ثیداحا  نداهناو  دـنیا و  ـ ـشو ثیداحا خـ نیودـت  اب 

و ع ,)   ) یلع نب  نیسح  زا  یهاوخنوخ  هبو  نایوما  دض  رب  یمومع  راکفا  شروش  یپ  رد  تنس  نیودت  هش  ـ ید ـ نا سـه :  درب . شیپ  اهدادخر ,
دندش و هدناشک  تنس  هب  ترور عـمـل  ـ ـض رب  رارـصا  تیب و  لها  تبحم  هب  دادخر  نیمه  ببـس  هب  ناناملـسم  هک  تفرگ  لکـش  یماگنه 

تموکح دوخ , هلءاسم ,  نیمهودنداتسیا  تموکح  يورایور  (ص )  ادخ لوسر  یلمع  هریـس  رب  يدنبیاپ  هب  مه  نیعباتو  هباحـصزا  یناسک 
دوش ور  هب  ور  اهنآاب  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  هک  ار  یتالکشم  رذگهر  نیازا  ات  دشیدنیب  تنس  نیودت  هلءا  رد مـسـ دجب  هک  تشاد  نآرب  ار 

هک نانوچ  لقن کـنـنـد . ثیدـح   ( (ص ادـخ لوسر  نابز  زا  هک  دوب  نآ  تموکح  فلاخم  ناـمدرم  هویـش  هک  میتفگ  رت  ـ ـش پـیـ دـنک . راـهم 
ار يءار  هک  دوب  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  تمو  هو حـکـ ـیـ ـش اما  دنروآ . یم  ثیدح   ( (ص ادخ لوسر  نابز  زا  مدرم  زا  یخرب  دیوگ : یم  نامثع 

ییورایور دـننک  یم  لقن  ثیدـح  (ص )  ادـخ لوسر  زا  فلاخم  ههبج  رد  هک  اهنآاب  دـنک  یم  نیودـت  دوخ  هک  یثیداحا  هیاـپ  ربو  دریذـپب 
تیاور ار  (ص )  ربمایپ نخـس  دنداد  یمن  هزاجا  فلاخم  ههبج  هب  نانارمکحو  دوب  هتفرگ  لکـش  مه  يورایور  ههبج  ود  ناس  ـن  ید بـ دنک .

همه مغر  هب  فلاخم  ههبج  نادرم  اما  تخا .  ـ ـس ها مـی  ـ گآ نانآ  تسردان  ياهداهتجازاو  درک  یم  رادـیب  ار  مدرمراـک  نیا  هک  ارچ  دـنک ,
ایآ تفگو :  دمآ  رذوبا  دزن  يدرم  تسا :  هدمآ  یمراد  ننس  رد  دندرک . یم  ثیدح  لقن  مدرم  يارب  اهراشف  همه  مغر  هبو  عاضواوطیارش 

ـ  درک دوخ  ندرگ  هب  هراشا  اج ـ  نیا  رب  ار  ریشمش  رگا  يا ؟  هتـشامگ  وت  ایآ  تفگو :  درک  دنلب  ار  دوخ  رـس  وا  يا ؟  هدشن  یهن  اوتف  زا  وت 
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نابز رب  ما  هدینش  (ص )  ادخ لوسر  زا  هچنآ  زا  هملک  کی  مناوت  یمدیراشفب  ار  ریشمش  هک  نآ  زا  شیپو  مد  نامهرد  منادب  نمو  دیراذگب 
لوـسر زا  یثیداـحا  ینادرم  تسا !  ربـخ  هچ  تفگ :  هیواـعم  هک  تـسا  ـگـر  ید ـتـی  یاور رد  (( . 454  )) مهد یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  مروآ 

نب ةدابع  نخس  نیا  زا  سپ  میا .  هدینـشنوا  زا  میدوب  وا  یباحـص  میدید و  یم  ار  ربمایپ  هک  نآ  همه  اب  ام  لقن مـی کـنـنـد کـه  (ص )  ادخ
دیدرت فلاخم  ههبج  نادرم  ثیداحا  یتسرد  رد  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هیواـع  مـ (( . 455  )) داد خـساپ  هفیلخ  ياه  هتفگ  هبو  تساخرب  تماص 

ـچـه نآ ـه  یا بـر پـ درک . رثا  یبار  وا  هشقن  نیا  تماـص  نـب  ةداـبع  نداد  خـساپو  نتـساخرب  اـما  دـنامب , هـشیمه  يارب  دـیدرت  نیااـت  دزیگنارب 
هب هیواز  نیمه  زاو  ههبج  نیمه  رد  ـد  نو ـ ـش حلـسم مـی  ثیدـح  حالـس  هب  ناـشنافلاخم  دـندید  نوچ  ناـنارمکح  مییوـگ :  یم  ـت  ـشذ گـ
رد نتفای  روضح  دـیوگب : دـندرک , راچان  تنـس  نیودـت  ار بـه  وا  نا کـه  هـمـ يرهز ,  هک  دیـسراج  نادـب  راکو  دـندمآ  ناـنآ  ییوراـیور 

بـه هـر (( . 456  )) دناوخ یم  ارف  ثیدح  ياه  هتشونرشن  هبار  نامدرم  يرهز  نیمه  تسا .  يراوخ  هیام  هتشبن  هخسن  کی  نودب  یلفحمره 
قیفوت مه  یناوارف  هزادـنا  اتو  دـش  راـک  هب  تسد  تشادرظن  رد  هچنآ  يارجا  ياربو  دوخ  هژیو  تسایـس  بوچ  راـهچ  رد  تموکح  يور , 

ناـنآ يراکمهرذـگهر  زاو  دـنک  راـبرد  بذـج  ددنـسپ  دو مـی  هچنآ خـ ندرک  تیاور  يارب  ار  نایارـسناتسادو  نـالاقن  تسناوـتو  تفاـی 
تشامگ نادب  ار  رابحالا  بعک  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  دیوگ : ـن حـجـر مـی  با دروآرد . ثیداحا  يال  هبال  هب  يرایـسب  هتخاس  رب  ثیداحا 

نادـب ار  ناـعبات  زا  یهورگو  هباحـص  زا  یهورگ  هیواـعم  دـیوگ : یم  یفاکــسار  ـو جـعـفـ با دـنک . ییارــسناتساد  مدرم  يارب  ماـش  رد  هـک 
ـن ید ـ بو داد  رار  زین قـ يروآ  تبغر  هزیاجراک  نیا  ياربوا  دننک . لقن  يرازیبو  ع )   ) یلع حـیبقتو  شهوکن  رد  اوران  یثیداحا  هک  تشامگ 

نایم رد  و  هبع ,  ـ ـش ةر بـن  صا و مـغـیـ ور بـن عـ عـمـ هریرهوبا ,  هباحـص  نایم  رد  دنتـساخربوا . هدننک  دونـشخو  دـنیاشوخ  یثیداحا  نا  سـ
هک یگتخاس  ثیداـحا  رتشیب  دـیوگ : یم  هیوطفن  هب  فورعم  ـه  فر ـن عـ با (( . 457  )) دنثیدح ناگدـنزاسرب  نیا  زا  ریبز  نب  ةورع  زین  ناعبات 

ینب هدننک  دونشخان  نایوار  رظن  هب  هچنآ  رذگهر  زا  يوما  نانارمکح  هب  نتفای  برقت  ياربو  هیما  ینب  نارود  رد  هدیسر  هباحص  لیاضف  رد 
نایوما تموکح  رد  یگتخاس  ثیداحا  هب  یناگمه  يراتفرگ  دیوگیم : هدبع  دم  ـیـخ مـحـ ـش (( . 458  )) تسا هدـش  هتخاس  رب  تسا  مشاه 

ناـگرزب زا  يرا  ـیـ ـس ـ بو دـنداهن  یتساـک  هبور  نایوگتـسارو  دـندش  ناوارف  زادرپ  غورد  نـالاق  نارود نـ ـن  یا رد  ـد . ـش مدرم تـحـمـیـل  رب 
: دـیوگ یم  نـیما  ـمـد  حا (( . 459  )) دـندیزرو يراددوخ  دنتـشاد  نانیمطا  وا  يرادـتناما  هب  هک  یـسک  يارب  رگم  ثیدـح  لقن  زا  هباـحص 

هرود رگناـشن  نآ  سءار  هک  تـفرگ  دـهاوخ  دوـخ  هـب  یمره  لکـش  مـینک  مـسر  ثیدـح  لـقن  دـنور  زا  يرادوـمن  رگا  هـک  نآ  تـفگش 
هب وا  زا  ینامز  هرود  نیرترودر  دو  دـبای  یم  شرتسگ  نآ  هنماد  ترـض  نآ حـ زا  ینامز  هلـصاف  ندـش  داـیز  جـیردتبو  تسا  (ص )  ربماـیپ

هدوب (ص )  ربمایپ ثیدح  هب  ناسک  نیرتهاگآ  هباحـص  هک  ارچ  دشاب , هنوراو  مره  نیا  تسیاب  یم  نآ کـه عـقـال  اب  دسر . یم  مره  هدـعاق 
هک ییوار  دوبنو  نانآ  گرم  اب  دـعب  ياـه  هرود  رد  سپـسو  دنـشاب  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  يرت  ناوارف  ثیدـح  تسیاـب  یم  اتدـعاقو 

يافلخ هرود  ثیداحا  زا  نایوما  هرود  ثیداحا  هک  مینک  یم  هدـهاشم  نیا  مغر  ـا بـه  ما دـبایب . شهاک  ثیداحا  نیا  دـنک  تیاور  ناـشیازا 
نیا تلع  شرازگ  نـیا  زا  سپ  ـیـن  ما ـمـد  حا (( . 460  )) تسا رتنوزفا  نایوما  هرود  ثیداحا  زا  نایـسابع  هرود  ثیداحاو  رتشیب , نیدـشار 

شـالت لـماع  يو  تفرگ .  يرتشیب  توقو  طاـشن  رـصع  نیا  رد  ثیدـح  نتفاـی  يارب  ترجه  تکرح  هک  دراد  یم  ناـیب  نینچ  ار  رادـیدپ 
فارحنا هب  رد  نآ  فادـهاو  مکاح  ماظن  شقن  ناـیم  نیا  ردو  دـیازفا  یم  تلع  نیدـب  ار  مالـسا  نییآ  خـس  هار مـ رد  نایحیـسمو  ناـیدوهی 

تقیقح هب  یناگدنـسیون  مینیب  یم  هک  تسا  نآ  زیگنا  ـف  ـسءا ـنـجـا نـکـتـه تـ یا رد  درب . یم  دای  زا  ار  شنیتسار  طـخ  زا  مالـسا  ندـناشک 
یمن مان  چیه  نایوما  هسیـسد  تسد  زاودـننادرگ  یم  رب  مالـسا  فیرحت  رد  نانآ  شقنو  نایدوهی  رکم  هب  ار  تایلیئارـسا  اما  دنـسر , یمزین 

نودـب ـتـنـد کـه  ـشاد ار  نآ  ناوت  دـندرک  یم  تخادرپ  هیزج  يراوخ  اب  هک  اـهنامه  ینعی  ناـیدوهی ـ  اـیآ  میـسرپ :  ـنـجـا مـی  یا رد  دـنرب .
لعج لـماوع  همه  رجح  نبا  هک  تسا  هنوگ  چـ دـنوش ؟ یبیرخت  يرثا  نینچ  راـک  هب  تسد  مکاـح  ياههاگتـسد  یناـبیتشپ  زا  يرادروخرب 

نیعبات هرود  رخاوا  رد  دیوگ : یم  يرابلا  حتف  ـه  مد رد مـقـ ـد و  نادر رب مـی گـ ناراذـگ !  تعدـبرگیدو  نایـضفار  جراوخ ,  هب  ار  ثیدـح 
میـسقت ثیدـح و  نیودـت  دـش  ناوارف  نایـضفار  نایجراخ و  يوس  زا  يراذـگتعدب  دـند و  ـنـ کار ـیـنـهـا پـ مزر ـ ـس رد  ناملاع  هک  یماگنه  ,
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هدنار هجنکش و  لتق و  متس و  زا  هک  ینامز  رد  نایضفار  ایآ  دیسرپ , دیاب  (( . 461  )) تفریذپ تروص  تایاور  رابخا و  يدنب  لصف  يدنب و 
ایآ دننارتسگب ؟ ناناملـسم  نایم  ار  هتخاسرب  ثیداحاو  دـننک  ثیدـح  لعج  دنتـسناوت  یم  دـندوب  رازآ  رد  شیوخ  هناشاکو  هناخ  زا  ندـش 

دزات یم  ناناملسم  زا  یصخشم  ياههورگ  رب  رجح  نبا  هک  تسا  هنوگچ  تسا ؟  هدش  زاغآ  هورگ  نیا  تسد  هب  ثیدح  لعج  هدیدپ  اعقاو 
میناد یمن  دیوگ . یمن  چیه   , یـسابع نارود  رد  هژیوب  ثیدح ,  لعج  هب  نانآ  ناوارف  قوشو  یعرـش  ماکحا  رد  نانارمکح  يراذگرثا  زاو 

نیا چیهو  دنادرگ  زا مـی  ـهـا بـ نآ ار بـه  ثیدح  لعج  رجح  نبا  هنوگچ  دـندوب . تموکح  نافلاخم  زا  هرامه  نایـضفارو  جراوخ  هک  نآ  اب 
نیا ابدربنزا  هظحل  نیرخآ  اتو  دندمآ  رد  مالسا  هب  يراچان  يور  زاوریشمش  ياهقرب  ریز  رد  اهنت  هکدهد  یمن  تبسن  ینایوما  هب  ار  رادیدپ 

نیودـت رـصع  رد  مه  نآو  دـندوب , رظن  ریز  تموـکح  يوـس  زا  یتخـسب  هک  نآ  اـب  دنتـسناوت  یم  نایـضفار  ـا  یآ دنتـشادن ! رب  تسد  نییآ 
ار مکاح  هقف  نایضفار  یط کـه  ـ یار رد شـ دنلسگب ؟ مه  زا  هبناج  همهو  ریگارف  نانچ  ار  تماو  دنزادرپب  ثیدح  لعج  هب  ثیدح ,  یتموکح 
هک تفریذپو  تشادرواب  ناوت  یم  ایآ  دندرک , یم  در  تفگ  می  ـ هاو نا خـ شیوخریـشمش چـنـ هب  دیوگب  نینچ  رـس  هب  رگا  دـیوگ  یم  هک 

راکـشآ ناوت  یتح  نایـضفار  هک  دوب  نا  ـع چـنـ ـضو يرآ ,  تسا ؟  هداد  یم  شرتسگ  هزاجا  نانآ  ثیدـحو  یهقف  بتکم  هب  مکاح  نیمه 
وبا زا  دوخ  ـنـد  ـس ـمـد بـه  حا دنداد . یم  ماجنا  یناهنپ  ار  دوخ  ياهتدابع  یتحو  دنتـشادن  ار  تموکح  تردـقرپ  نایرج  ربارب  رد  نداتـسیا 
نوچ دـناوخ . یم  (ص )  ادـخ لوسر  هک  مناوخب  زامن  نانوچ  امـش  ابات  دـییآ  درگ  تفگ :  شنادـناخ  هب  هک  دـنک  یم  لقن  يرعـشا  کلام 

زا نادـناخره  هداز  رهاوخ  تفگ :  نامناگداز  رهاوخ  زا  یکی  رگم  هن .  دـنتفگ : تسین ؟  يا  هناگیب  امـش  نایمرد  اـیآ  تفگ :  دـندمآدرگ 
ناتـسدو راب  هس  ار  دوخ  تروص  سپـس  دـناخرچ . ینیبو  ناـهد  رد  بآ  وا  تخاـس .  وضوو  تساوخ  یبآ  فرظ  پـس  تسا .  ناـنآ  دوخ 

تـسیب زامن  نیاردو  درک  تماما  ار  نانآ  زامن  هاگنآ  دیـشک . حسم  دوخ  ياپ  يورو  رـس , ربو  (( 462  )) تسـش راب  هس  جنرآ  ات  ار  شیوخ 
راک نیا  رد  اما  دزومایب , شیوخ  نادناخ  هب  ار  (ص )  ادخ لوسر  زامنو  وضو  تساوخ  یم  يرعـشا  کلاموبا  (( . 463  )) تفگ ریبکت  ودو 

رب تسا  یلیلد  دوخ  نیا  تس ؟  يا نـیـ هناگیب  امش  نایم  رد  ایآ  دسرپ : یم  هک  تسور  نیمه  زا  درب . یم  میب  تموکح  يریگتخسو  مت  زا سـ
دهاوخ یمو  ددنسپ  یم  تموکح  ار  هچنآ  دنا  هدوب  ریزگانو  هتـشاد  يا نـ هرهب  يدازآ  زا  دوخ  ياهتدابع  ماجنا  رد  یتح  ناناملـسم  هک  نآ 

 . تسا هدش  یم  هدناوخ  یضفار  نانآ  هاگدید  زا  هتفات  یم  رب  يور  نانارمکح  نیا  زا  ماکحا  نتفرگ  زا  سک  ره  هک  نانوچ  دنهد , ماجنا 

يوما هرود  رد  بتکم  ود  نایاوشیپ 

وـضو هرابرد  یثیداحا  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  مدرمزا  یخرب  نامه  هویـش  هک  دندوب  یناسک  رـصع  نیا  رد  هک  میدیـسر  هحیتن  نیدـب  نونکات 
کلام نب  سنا  تما 3 ـ همالع  سابع  نب  هّللا  دبع  رکب 2 ـ یبا  نب  نمحرلا  دبع  1 ـ دنا : هلمج  نیا  زا  دندرک . یم  یگدنیامن  دـندروآ ـ  یم 

: دنا هلمج  نیا  زا  دندوب . تموکح  هقف  نارادفرطو  نامثع  یتهاقف  هویـش  هدنیامن  رگید  یناسک  زی  يو نـ ـ ـس نآ  رد  (ص )  ادـخ ربمایپ  مداخ 
مغر هب  هشیاع  هک  میناد  یم  تشذـگ  هک  نانوچ  هتب  ـ لا یفقث  فسوی  نب  جاجح  ءارفع 3 ـ نب  ذوعم  رتخد  عیبر  رکبوبا 2 ـ رتخد  هشیاع ,  1 ـ

 ( (ص ربمایپ يوضو  هک  يوس  نآ  زا  هن  تسا ,  هدمآرد  هفیلخ  يوضو  نایدان  ـف مـ ـص هرود بـه  نیارد  نامثع ,  ياههاگدـید  اب  تفلاخم 
یم يو  ـر  گا هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  خزود !  شتآزا  ناینیـسپ  رب  ياو  تسا :  هدوـمرف  ترـضح  نآ  هک  يور  نآ  زا  هکل  هدـید بـ نینچ  ار 
لیلد ار  ادخ  لوسر  یلمع  هویش  دوب  مزال  لالدتسا کـنـد  اعدم  نیا  ربو  دناوخب  وضو  رد  اهاپ  نتسش  هب  ار  شیوخ  ردارب  یتسردب  تساوخ 

هب باتک  ـن  یا ـگـر  ید رد بـخـش  مـا  تساراوشد .  نخـس  نیدب  وا  ياعدم  تابثا  هک  ارچ  دیوج , لالدتـسا  نخـس  نیدـب  هک  نآ  هن  دروآ ,
هسایو اپو  رس  نتسش  موزل  رب  هزادنا  هچ  ات  باقعالل  لیوو  وضولا  اونس  ـ حا ءوضولا  وغبـسا  ثیداحا  هک  تخادرپ  میهاوخ  تقیقح  نیا  نایب 

اج يارب  میهاـفم  نیا  زا  ناـگفیلخ  هنوگچودراد  شزرا  هزادـنا  هچ  اهناسحتـسا  هنوـگ  نیاو  دـنک  یم  ـت  لـالد وـضو  ياـضعا  نتـسش  راـب 
رب موس  یلیلد  تنـسو  باتک  زا  سپ  ار  ثیداحا  نیمه  ناهیقف  هک  نآ  زیگنا  ـف  ـسءا تـ دنا . هتـسج  یم  هرهب  نامثع  يوضو  هویـش  نتخادنا 

يوبو ـگ  نر جیردتب  وضو  رد  نامثع  بتکم  هک  تسا  رظن  نیا  هدننک  تیوقت  دوخ , نیا ,  دنا . هتسناد  ـو  ـضو ما  رد هـنـگـ اپ  نتـسش  موزل 
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نیا زا  ات  دنتـساخرب  تسا  بتکم  نیا  لیالد  هچنآ  زا  فعـض  نتـساریپ  هب  زین  هلدا  کمک  هب  نآ  دـییءات  هب  ناـملاعو  تفرگ  دوخ  هب  یهقف 
هویـش فلاخم  نامدرم  هک  دـش  نشور  اجنیا  ات  يور ,  ره  هب  دـنهد . يوخ  نآ  رب  ار  مدرمو  دـنرتسگب  مدرم  نایمرد  ار  هویـش  نیا  رذـگهر 
صاقو یبا  نب  دعس  ماوع 5 ـ نب  ریبز  هّللادیبع 4 ـ نب  ۀحلط  سابع 3 ـ نب  هّللادبع  2 ـ ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  1 ـ دندوب : نانیا  هفیلخ  يوضو 

ریما همان  رد  هک  نانوچ   ) رکب یبا  نب  دمح  مـ 8 ـ نامثع )  ندش  هتشک  زا  شیپ   ) هشیاع 7 ـ نامثع )  ندش  هتشک  زا  شیپ   ) رمع نب  هّللادبع  6 ـ
میناد یم  مه  ار  ـن  یا کلام  نب  سنا  رکب 10 ـ یبا  نب  نمحرلادبع  9 ـ تسا .)  هدمآ  رصم  رد  نتشامگ  تراما  هب  ماگنه  رد  يو  هب  نانمؤم 

هب وا  هک  تسا  هدروآ  رم  ـن عـ با هرا  ـ برد ـع  فا زا نـ دوخ  دنـس  هب  يواـحط  تساپورـس .  حـسم  هدـش  تیاور  وـضو  رد  رمع  نبا  زا  هچنآ  هک 
درک یم  نینچ   ( (ص ادـخ لوسر  تفگ :  یمو  دیـشک  یم  حـسم  تسد  اب  شیاهاپ  يور  رب  تشاداپ  هب  رازفا  اپ  هک  یلاح  رد  وضو  ماـگنه 
هدـش لقن  اضعا  نتـسش  راب  هس  هرابرد  يو  زا  یثیداـحا  هک  ناـنوچ  داد , رییغت  ار  دوخ  عضوم  ناـیو  ـ ما را  ـ گزور رد  يو  ـبـتـه  لا (( . 464 ))

تموکح اـب  هچرگ  يو  نیا  رباـنبو  هدـش  هداد  تبـسن  وا  هبو  هتخاـس  رب  ناـیوما  يوسزا  اـهتیاور  نیا  هک  مینک  یمن  یفن  مه  ار  نیا  تسا . 
هک دیسر  هجیتن  نیدب  ناوت  یم  تشذگ  نون  ـ کا ـچـه تـ نآ زا  تسا .  هدرکن  زاربا  يرظن  نینچ  زگره  وضو  هلءاسم  رد  اما  هتـشاد ,  يراکمه 
اما دوبن , فعـض  عضومرد  نادـنچ  تموکحو  هفیلخ  نارادـفرط  يوضو  ربارب  رد  نامثع  هوی  ـ ـش فلاخم  ناـمدرم  يوضو  يوما  نارودر  د 
هک تسور  نآ  زا  نیاو  دش . دودحم  (ص )  ادخ لوسر  نادناخو  ناعبات  زا  یخرب  هب  هک  ییاج  ات  تفرگ  رارق  فعـض  ـع  ـضو رد مـ جیردتب 

رکب یبا  نب  نمحرلادـبع  هک  تشذـگ  تایاور  نیا  ـتـر  ـش پـیـ دوب . ناـمثع  هقف  هب  نداد  خوسرو  ندـنارتسگ  یپ  رد  ناوت  همه  اـب  تموکح 
(ص ربمایپ نارودزا  ناناملسم  هریس  هک  نآ  رب  تسا  یلیلد  نیا  دندیشک . یم  حس  دو مـ يو خـ ـ ضو رد  رمع  نبا  نینچمهو  دمحم  شرداربو 

ةدمع رد  هک  یماگنه  یتح عـیـنـی  تسا .  هدوبن  هراب  نیارد  یفالتخا  هرود  نیا  ردو  هدوب  حـسم  رب  (( 465  )) نیتسخن هفیلخ  ود  هرود  ات  ( 
ـ  رمع ثیدح  تساهنیا  هلمج  زا  دیوگ : یمو  دروآ  یم  ثیداحا  هتـسد  نیا  رد  زین  ار  رمع  ثیدح  درامـش  یمرب  ار  حـسم  ثیداحا  يراقلا 

دروخرب ناشنادـنزرف و  هباحـص و  عضاوم  (( . 466  )) تسا هدروآ  خوـسنملاو  خـسانلا  باـتک  رد  ار  نآ  نیهاـش  نبا  هک  هنع ـ  هـّللا  یـضر 
هتـشاد هراشا  نادبو  هدوب  رادروخرب  یتیاده  يا  هب  زا جـنـ ـی بـکـر  با نمحرلادبع بـن  سابع و  نب  هّللادـبع  کلام ,  نب  سنا  نوچ  یناسک 

زا یخرب  هنوگچ  هک  میتخادرپ  نیدـب  نو  مـا تـا کـنـ تساجرب .  اپ  هشیمه  يارب  نآ  اـب  ناـنارمکح  تفلاـخم  مغر  هب  يوبن  تنـس  طـخ  هک 
سابع نباو  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نوچمه  هباحـص  ناـگرزب  زا  یخربو  (ص )  ربماـیپ نارازگتمدـخو  نارـسمه  زا  یخرب  هرـشبم  هرـشع 
تـسا ـب  جاو نادب  لمع  هک  يوبن  تنـس  زا  ار  نآو  هدرک  تیاور  ام  يارب  ار  اضعا  نتـسش  راب  ود  زینو  اپورـس  حس  يوضو بـا مـ نارگیدو 

یم هک  میتـشادرب  هدرپ  یناـسک  یها  ـ گآا زاو نـ میدیـسر  زین  هراـب  نیا  رد  هنحـص  تشپ  لـئاسمزا  یخرب  هب  رذـگهر  نـیا  زاو  دـنا , هدرمش 
هباحـص ناـگرزبو  (ص )  ادـخربمایپ يوضو  هکلب  ناـنیا ,  يوضو  هن  وضو  نیا  هک  ارچ  تسا ,  هعیـش  اـی  هضفار  يوضو  وضو  نیا  : دـنیوگ

 . تسا

؟ ارچ سپ 

نارود نیا  ات  (ص )  ادخ لو  ـ سر نارود  زا  اپورـس  حسم  ابو  نتـسش  رابود  اب  يوضو  ندوب  عورـشم  مغر  هب  ارچ  دیـسرپ : ناوت  ـنـک مـی  یا
یمن رظن  حـسم  هب  یـسک  هناگراهچ  بهاذـم  رد  ار  ـد چـ نا هدر  لقن کـ شیوخ  بتکرد  ناثدـحمو  ناهیقف  ار  هلءاـسم  نیا  هک  نآ  مغر  هبو 

؟ دنرگنب نادب  راکناو  دیدرتابو  دنریذپن  ار  وضو  هویـش  نیا  هک  دندیـسر  ـن جـا  ید نا بـ ـ نا ـلـمـ ـس دعب مـ ياه  هرود  رد  هنوگچوارچ  دـهد ؟
ۀقدنز هب  دنا , هدوب  دنبیاپ  نادب  هباحص  زا  یناگرزبو  هدش  تباث  تنس  رد  هویش  نیا  هک  نآ  مغر  هب  ار , حسم  یهقف  بتکم  هب  نادقتعم  ارچ 
نانوچ ار , اپ  حسم  هک  يا  هعیـش  ره  دیوگ : یم  ییاج  رد  ریثک  نبا  هک  تسا  هنو  چـگـ دننک ؟ مهتم  تناید  زا  ندش  نوریبو  يروآ  تعدبو 
هرابرد نآ ,  زا  سپ  يرطس  دنچ  رگید , ییاج  ردو  (( 467  )) هدننک هارمگو  تسا  هارمگ  تسا  هتسناد  بجاو  دو  حسم مـی شـ هزومرب  هک 
حرطم زین  یجافخ  باهش  نخـس  هراب  رد  شـسر  هـمـیـن پـ دنتـشاد ؟ هدیقع  حسم  هب  هک  دنک  یم  لقن  هباحـص  زا  نت  هدرب  نوزفا  یهورگ 
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(( . 468  )) دـنناراذگ تعدـب  زا  دـنا  هتـسناد  زیاج  رازفا  اـپ  نودـب  ار  اـپ  رب  حـسم  هیآ ,  رهاـظ  دانتـسا  هب  هک  یناـسک  دـیوگ : یم  هک  تسا 
دقنو ثحب  هک  تسا  ییا  ـه هـ لءا زا مـسـ حسمو  نتسش  هلءاسم  هک  دنامن  هدیشوپ  دیوگ : یم  هک  ـت  ـسا ـفـه  یا زا هـمـیـن طـ ـی هـم  ـسو ـ لآ

لیامت مغر  هب  تسا  هتـسیاب  سپ  دیوگ :... یم  هک  ـی  یا تـا جـ ـت ـ ...  ـسا هدـیزغل  نآ  رد  يرایـسب  ياهماگو  هتفرگ  تروص  نآ  رد  ناوارف 
حاحص هک  نآ  اب  هنوگچ  (( . 469  )) مییوگ نخـس  لیـصفت  هب  هلءاسم  نیا  قیقحت  رد  دنا  یکیراتو  تملظ  ياههار  همهورهر  هک  ینایعیش 
سوما رد قـ ـا  یآ دزات ؟ یم  هعیـش  رب  هناکاب  یب  نینچ  یـسولآ  تسا .  هدنکآ  حـسم  تیعورـشم  زا  یکاح  ثیداحا  زا  تنـس  لها  دزن  ربتعم 

یهارمگ ایآ  دوش ؟ یم  هدرمـش  یهارمگ  تس  نارگید نـیـ دـنیاشوخ  هک  یهقف  هاگدـید  کی  زا  يوریپ  ناشنایاتمه  ریثک و  نباو  یجاـفخ 
تسایس مغر  هبای  دنا  هتفرگ  هلـصاف  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  هویـش  زا  اعقاو  هعیـش  ایآ  دراد ؟ (ص )  ادخ لوسر  هار  زا  يرود  زج  ییانعم 

(ص ادخ لوسر  تنس  نیا  ای  تسا ,  هدش  هداهن  تعدب  يوضو  اپ  رب  ندیشک  حس  ـا مـ یآ دنا ؟ هدنام  رادیاپ  هویـش  نیا  رب  نانارمکح ,  راشف 
ها پـنـ دوخ ـ  وا  ای  دنا , هتـسب  غورد  (ص )  ادخ لوسر  رب  دنا  هدرک  تیاور  ار  حـسم  هک  ینایباحـص  نآ  ایآ  تسا ؟  نآرق  تایآ  اب  قباطمو  (

رایتخا رد  هک  یبیرفو  غیلبت  ياهراز  ـ با اب  مکاح  تسایـس  هک  نآ  ای  دـنکفا , رد  ماـهباو  هابتـشا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  هدرک  يراـک  اد ـ  بـر خـ
يوضو زج  يزیچ  هعی  ـ ـش يو  ـ ـضو ـا  یآ تسا ؟  هدرک  نوگرگید  خـیرات  رذـگ  رد  ار  تنـس  نیا  هرهچ  دوخ  صاخ  ياه  هزیگنااـبو  هتـشاد 
ثیدـح هراب  نیا  رد  وا  زاو  دندیـشخب  رارمتـسا  ار  (ص )  ادـخ لو  ـ ـسر يوضو  هویـش  نامثع  يورایور  هک  تسا  فلاـخم  ناـمدرم  ناـمه 

پـس دوب ؟ هفیلخ  ياهداهتجا  نتـسناد  اطخ  يانعم  هب  زجو  يوبن  تنـس  هب  یگداتـسیا  فدـه  هب  زج  هفیلخ  اب  نانآ  ییورایورایآ  دـندروآ ؟
رب نانچمه  يوبن  تنـس  هدنراذ  ـ گاوو يءار  هب  هدـننک  لمع  نامکاح  یلدگنـس  ورکم  همه  مغر  هب  هک  نآ  اب  هعیـش  هک  تساور  ـه  نو چـگـ
ای اـهوگو  تفگ  زا  یکاـح  راـبخا  لـق  نـ يور ,  بـه هـر  دوش ؟ مهتم  نیا خ ط  زا  يرود  هب  تسا  هدـنام  راوتـسا  (ص )  ربماـیپ تنـس  طـخ 

ناناملسم هک  دنک  یم  هدنسب  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  تما و  نایم  فالتخا  ياه  ـه  نا میسرت نـشـ يارب  تموکح  اب  مدرم  یلمع  ياهفالتخا 
هک تشاد  یناوریپو  نارادفرط  دوخ  يارب  وضو  هویش  ودزا  کی  رهو  دنتـشادن  رظن  قافتا  دحاو  ییوضو  رب  يوما  هرود  نایاپ  ات  مک  تسد 
یم میا  هدربن  مان  نانآ  زا  نونک  اـت  هک  هباحـص  زا  رگید  یناـسک  هراـبرد  اـهتیاور  زا  یخرب  هب  کـن  ـ یا دـندرک . یم  عاـفد  شیوخ  هویـش  زا 

 ( (ص اد لو خـ ـ ـسر هچنآو  تسا  هیاپ  یبو  تسـس  هزادنا  هچ  دنا  هتـسب  حـسم  يوضو  بتکم  رب  هک  یتم  نآ تـهـ دو  ـ ـش ـن  ـشور ات  میرگن 
 . تسا حسم  يوضو  نیمه  دنک  یم  تیاکح  نانآ  زا  یحو  هچنآو  دنا  هداد  یم  ماجنا  وضو  رد  ـه  با ـحـ صو

حسم يوضو  هب  دقتعم  نایباحص  زا  یخرب  مان 

 : تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هّللادـبع ]   ] شیومع زا  میمت  نب  داـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  يواـح  طـ (( 470  )) ینزام مصاع  نب  میمت  نب  داـبع 
زا میمت  نبدابع  زا  دوخ  دنـس  هب  ریثا  ـن  با (( . 471  )) درک یم  نینچ  زین  هورع  دیـشک . حسم  شیوخ  ياهاپ  رب  تخاس و  وضو  (ص )  ربمایپ

باـتک رد  (( . 472  )) دیـشک حـسم  شیوخ  ياـهاپ  ربو  تخاـس  وـضو  (ص )  ادـخ لوـسر  مدـید  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ 
شیوخ ياهاپ  ربو  دریگ  یم  ـو  ضو ار کـه  (ص )  ادخ لوسر  مدید  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  شردپ  زا  ینزام ,  میمت  نبدابع  زا  هباصالا 

: دیوگ یم  یناکو  ـ ـش (( . 473  )) دـنا هقث  همه  ثیدـح  نیا  دنـس  لاجر  دـیوگ : یم  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  رجح  نبا  دـشک . یم  حـسم 
حـسم شیوخ  ياهاپ  ربو  دریگ  یم  وضو  هک  مدید  ار  (ص )  ادـخ لوسر   : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  میمت ,  نب  دابع  زا  یناربط 

 , يوغب رمع , یبا  نبا  هبیـش ,  یبا  نبا  دنـسم , باـتک  رد  دـمحا  دوـخ , خـیرات  رد  يراـخب  دـیو : ـن حـجـر مـی گـ با (( . 474  )) دشک یم 
زا دیز  نب  میمت  دنـسم  ثیدح  تسا :  هدمآ  زین  لامعلا  زن  رد کـ دـنا . هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  دوسالاوبا  قیرط  زا  همه  نارگیدو  يدوراب 

. درک حسمار  دوخ  ياهاپو  شیر  بآ  ابو  تفرگ  وضو  هک  ار  (ص )  ادـخ لوسر  مدـید  هک گـفـت :  تسا  نینچ  شردـپ  زا  میمت  نب  دابع 
زا قیرط  ود  هب  ار  حسم  يوضو  دابع  مینیب  یم  ناس  نیدب  (( . 475  )) دنتسه هقث  همه  زین  دنسم  نیا  لاجر  دیوگ : یم  ۀباصالا  رد  رجح  نبا 
زا ود : تسا ,  هدـمآ  عبانم  بلغا  رد  قیرط  نیا  دنـس  هک  ینزام ,  دـیز  نب  میمت  شردـپ  زا  کـی :  تسا :  هدرک  تیاور  (ص )  ادـخ لوسر 
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شیومع قیرط  زا  دابع  زا  تسا .  هدروآ  رابخالا  یناعمرد  ار  نآ  يواحط  هک  تسا  يدنـس  نیاو  مصاـع ,  نبدـیز  نب  هّللاد  ـش عـبـ یو عـمـ
هک تسا  لامتحا  نیا  هدـننک  تیوقت  دوخ  نیاو  هد  ـیـ ـسر وضو نـ ياضعا  نتـسشراب  هسو  حـسم  ياـضعا  نتـسشاب  يوضو  هراـبرد  یتیاور 

هناگی دنک  یم  تیاکحاضعا  نتـسش  رابود  اب  حـسم و  يوضوزا  هک  دابع , يومع  ـی ,  نزا مصاع مـ نب  دـیز  نب  هّللادـبع  زا  هدیـسر  تیاور 
, دنک یم  تیاکح  وضو  ياضعا  نتسش  راب  هسو  حسم  ياضعا  نتسشاب  يوضو  زا  هک  وا  هب  بوسنم  تیاورو  وا , زا  هدیسر  حیحص  تیاور 
رد هک  دـید  ار  (ص )  ربماـیپ هک  دـنک  یم  تیاور  یفقث  سوا  یبا  نب  سوا  زا  دوخ  دنـس  هب  یقتم  یفقث  سوا  یبا  نب  سوا  تسا .  فیعض 

دنـس هب  یمزا  حـ (( . 476  )) دیـشک حـسم  شیوخ  ياهاپ  رب  وضو ] رد  و[ تخاس ,  وضوو  تفاـی  رو  ـ ـض فئا حـ ـف طـ یاو زا طـ یکی  هلحم 
ياهاپ رب  وضو ] رد  تخاس و[ وضوو  تفای  روضح  فیاط  ياهنادناخ  زا  یکی  هلحم  رد  هکدید  ار  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سوا  زا  دوخ 

زا یکی  يدابآ  هب  هک  مدید  ار  (ص )  ادخ لوسر  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  سوا  زا  دوخ  دنـس  هب  يربط  (( . 477  )) دیشک حسم  شیوخ 
سوا ثیدح  نبا  دوواد  وبا  ـد : یو ـی مـی گـ نا ـ کو شـ (( . 478  )) دیـشک حسم  شیوخ  ياهاپ  رب  وضو ] رد  تخاس و[ وضو  دمآ و  اهنادناخ 

 , تخاـس وضوو  دـمآ  فیاـط  ياهنادـناخ  زا  یکی  هلح  ـد کـه بـه مـ ید ار  (ص )  اد لوـسر خـ هک  تسا  هدرک  لـقن  ار  یفقث  سوا  یبا  نب 
یناسکو لامعلازنک  رد  یقتم  دنـسم , رد  دمحا  ۀـباغلا ,  دـسا  رد  ریثا  ـن  با (( . 479  )) دیـشک حـسم  شیوخ  ياهاپو  رازفا  اپ  رب  وضورد ] و[

رد تخاس و[ وضو  هک  مدید  ار  (ص )  ادخ لوسر  ـد کـه گـفـت :  نا هدر  ـت کـ یاور سوا  ـی  با سوا بـن  زا  دوخ  دنـس  هب  مادـک  ره  رگید 
رد هک  بیترت  نیدـب  ار  سوا  تـیاور  فـالت  ـ خا (( . 480  )) درکزامن گنهآ  سپـسو  دیـشک  حـسم  شیوخ  ياهاپو  رازفا  اـپرب  شیوضو ] 
 : یـک درک : هیجوت  ناوت  یم  قیرط  هس  نیا  زا  یکی  هب  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  رازفااـپ  رب  حـسم  زا  یخرب  ردو  اـهاپ  رب  حـسم  زا  یخرب 

نایوار يوس  زا  حماست  یعون  درک  حسم  رازفااپ  رب  ترابع  لقن  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  وا . زا  ثیدح  طبض  رد  نایوار  نتـشادن  ـت  قد
, دنک یم  تیاکح  تقیقح  کی  زا  دیشک  حسم  شیوخ  ياهاپ  رب  ترا  اب عـبـ ترابع  نیا  دنا  هنتـشادنپ  یم  هک  ددرگ  یمزاب  نیدب  دشاب و 

هتخاسرب دـناوت  یم  رازفااپ  رب  حـس  ـیـد بـر مـ کءا تـ ود : دـنیادج . مه  زا  دـنراد و  توافت  رگیدـکی  اب  ترابع  ود  نیا  ۀـقیقح  هک  یلاـح  رد 
سـه دنشاب . هتخاسرب  يوار  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  تسین  رود  چیه  دندوب و  ثیدح  نیودت  راکردنا  تسد  نانآ  اریز  دشاب , نانارمکح 

بیذهت رد  یـسوط  خیـش  ای  هدروآ ,  لاعنلا  فاصوا  یف  لاعتملا  حـتف  باتک  رد  یبرغم  دـمحم  نب  دـمحا  هک  نانوچ  هک  نیا  هار  نیرخآ  : 
(( . 481  )) دنک حسم  نآ  يور  رب  هک  درادن  لاکشا  دشاب  هتـشاد  اپ  هب  یبرع  رازفااپ  وضو  لاحرد  یـصخش  رگا  هک  میریذپب  هدیدرگ  نادب 

هک نانوچ  دراد ـ  دوجو  تیاور  نیا  رد  هیلعنو  ترابع  هک  نیا  و  تسا ,  هتفریذپ  تباث و  يوار  زا  حسم  تیاور  رودـص  لصا  يور ,  ره  هب 
ریثا نبا  لقنرد  هک  نانوچ  هدـمآ ,  هیلعن  ترابع  هیمدـق  تراب  ياج عـ هب  یخرب  رد  هک  نیا  ای  و  تسه ـ  یناکوش  دوواد و  یبا  نبا  لقن  رد 

هاگدید نیمه  باعیتسالا  رد  ربلاد  ـن عـبـ با دـنک . دراو  يا  هشدـخ  ربخ  تیجح  هب  ای  دوش و  بولطم  تابثا  عنام  دـناوت  یمن  نیا ,  تسه ـ 
یم يو  دـنچ  ره  (( , 482  )) تسا هلمج  نآ  زا  اهاپ  رب  حـسم  ـث  ید دراد کـه حـ یثیداحا  هفیذـح  نب  سوا  دـیوگ : یم  دـنیزگ و  یمرب  ار 

هتـسشن (ص )  ربمایپ دزن  هک  تسا  هدرک  لقن  عفار  نب  ۀعافر  زا  دوخ  دنـس  هب  هجام  نبا  عفار  نب  ۀـعافر  تسا .  فعـض  نآ  دنـسرد  دـیازفا ,
, دزا ـل سـ ما ار کـ وضو  دنوادخ , نامرف  قبط  رب  هک  یماگنه  رگم  دریگ  یمن  ماجنا  لماک  زامن  سک  چیه  يارب  دومرف : ترـضح  نآ  ودوب 

راثالا یناع  حر مـ رد شـ يوا  طـحـ (( . 483  )) دنک حسم  ار  نآ  يور  یگدمآربات  اهاپ  رس و  دیو و  ار بـشـ ـج ,  نرآ تـا  ـتـهـا , سد ترو و  صـ
لقن عفار  نب  ۀعافر  زا  دوخ  ننـس  رد  یقهیب  دـیوگ : یم  یطو  ـیـ ـس (( . 484  )) تسا هدروآ  دنـسم  لکـش  هب  نتم و  نیمه  اب  ار  هعاـفر  ربخ 
ناس نآ  هک  یماگنه  رگم  دبای  یمن  ماجنا  سک  چیه  يارب  زامن  دومرف : داد  یم  ماجنا  دب  ار  دوخ  زامن  هک  يدرم  هب  (ص )  ربمایپ هک  هدرک 

ات شیوخ  ياـهاپ  رـس و  رب  دـیوشب و  جـنرآ  اـت  ار  شیوخ  ناتـسد  شیوخ و  تروـص  دزاـس , لـماک  ار  وـضو  تسا  هدوـمرف  دـنوادخ  هک 
كردتسمرد مکاح  و  (( 487  )) ننس رد  یئاسن  (( , 486  )) ننس رد  دووادوبا  ار  ثید  ـن حـ یا (( . 485  )) دشکب حسماهنآ  يور  یگدمآرب 

رب دوخ  صیخلت  رد  زین  یبهذ  تسا .  حیحص  ملسم  يراخب و  نیخیـش  طرـش  رب  تیاور  نیا  دیوگ : یم  مکا  حـ تسا .  هدرک  لقن  (( 488 ))
زین نابح و  نبا  ظفاح  هتسناد و  نسح  ار  ثیدح  نیا  زازب  رکبوبا  يذمرت و  یـسیعوبا  یـسوط ,  یلعوبا  دیوگ : یم  ینیع  تسا .  رظن  نیمه 
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کلـسم هب  هک  مینیب  یم  ار  هّللا  هرما  امک  ءوضولا  غبـسی  یتح  هلمج  اـهتیاور  ـن  یا رد هـمـه  (( . 489  )) دنا هدرمش  حیحـص  ار  نآ  مزح  نبا 
ـتـر ـشیپ يءار نـیـز  ینابم  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  تسا .  هدـش  ترابع  نیا  زا  طابنتـسا  يارب  يرایـسب  شالت  يانبم  دراد و  هراشا  يءار 

نخس ای  تسا ,  ناسنا  ياپ  یگدولآ ,  هب  اج  نیرتکیدز  هک نـ هتکن  نیا  ندروآ  تلع  اپ و  نتسش  هرابرد  جاجح  نخس  هلمج  زا  ـت .  شذ گـ
: دومرف (ص )  ادخ لوسر  هک  نیا  ای  و  خزود ,  شتآ  زا  ناینیـسپ  رب  ياو  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  نمحرلادـبع  هب  هک  هشیاع 

نتم رد  ار  ری  ـ خا تراـبع  ود  نیا  صاـع  رمع و  نب  هّللادـبع  هریرهوبا و  رمع , نبا  هشیاـع ,  تسا  ینتفگ  ـد . یروآ يا  لـماک بـه جـ ار  وضو 
یم لاثم  ار  ترابع  نیمه  جاردا  يارب  ثیدـح  ناـملاع  دـنریگ . هرهب  وضو  رد  اـپ  نتـسش  رب  تلـالد  يارب  نآ  زا  اـت  دـنا  هدـناجنگ  تیاور 
هرا ـ ـشا ناد  هّللا بـه بـ هر  ـ ما امک  غبـسی  نا  هک  نخـس  نیا  اب  (ص )  ربمایپ هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  وضو  غابـسا  ثید  هرا حـ ـ برد دـنروآ .

ینـس و بتکم  ود  قیرط  زا  نتـسش  راب  ود  هک  ارچ  دـبای , ققحت مـی  نتـسش  رابود  اب  اهنت  وضو  ندروآ  ياـج  هب  لـماک  هک  تسا  هدومر  فـ
حیضوت هب  اجنیا  رد  ـت  سا بو  خـ تسین .  هتفریذپ  تیب  لها  بتکم  رد  مک  تسد  نتسش ,  راب  هس  هک  یلاح  رد  تسا .  تباثرتاوت  هب  هعیش 

حـسم موزل  رب  هک   ] ار هیلجر  هسءارب و  حـسمی  ترابع  تسا  مزال  دـیوگ : یم  هک  مینک  هراـشا  هجاـم  نبا  ننـس  رب  ناـسیون  هیـشاح  زا  یکی 
 , يور ره  هب  دوش ! هتسناد  انعم  نیدب  دیاب  زین  نآرق  هک  هنوگ  نامه  مینادب ,  اهاپ  رـس و  نتـسش  يانعم  هب  ینوریب  هلدا  هنیرق  هب  [ دراد تلالد 

نامه حسم  هک  دنتـشاد  دـیکءات  ـن  یا دـندرک و بـر  یم  حـسم  هک  دوب  هباحـص  زا  دـنچ  ینت  يوضو  تیاور  زا  ییاه  هنومن  تشذـگ  هچنآ 
هدنسبدندناوخ تملظ  یکیرات و  ياهار  همه  ورهر  ار  هعیش  هک  ییاهنآ  ماهتا  هب  ییوگخـساپ  يارب  تایاور  نیا  تسادخ .  لوسر  يوضو 

هک دوش  نشور  ات  میروآ  یم  ار  تیب  لها  ناگتـسباو  زا  یخرب  ناعبات و  زا  یخرب  يوضو  تیاور  ای  وضو  زا  ییاه  هنومن  کن  ـ یا دـنک . یم 
نایعیـش و هتخاسرب  دـنا  هدـش  یعدـم  هچنآ  فالخ  رب  هتـشاد و  رارمتـسا  نامز  نیا  اـت  (ص )  ادـخ لوسر  ناـمز  زا  حـسم  اـب  يوضو  طـخ 

 . تسین نایضفار 

تیب لها  ناعبات و  زا  یناسک  يوضو 

هراشا

ـت یاور نآ  نتم  هب  تشذـگ .  , وضو ثیدـح  يوار  ینزام ,  مصاع  نب  دـیز  شیومع  زا  میمت  نبداـبع  تیاور  رتشیپ  وضو  ریبز و  نب  ةورع 
ـو ـضو (ص )  اد لو خـ ـ ـسر هک گـفـت :  تسا  هدرک  تیاور  شیوـمعزا  میمت  نبداـبع  زا  دوـخ  دنـس  هب  يواـحط  میرگن :  یم  راـب  رگ  ـ ید

تـسا نآ  رگنایب  یبوخب  تیاور  نیا  هک  مینیب  یم  (( . 490  )) درک یم  نینچ  زین  هورع  دیـشک . حسم  شیوخ  ياهاپ  رب  وضو  رد  تخا و  سـ
اما تشاد ,  هدـیقع  حـسم  هب  هورع ,  شردـپ  هک  تسا  هدـمآ  هورع  نب  مشاه  زا  قازرلادـبع  فنـصم  رد  تسا .  هدرک  یم  حـسم  هورع  هک 

, رمعم زا  قازرلادبع ,  تسا :  نینچ  تیاور  نتم  درک . رایتخاار  نتسش  تشگرب و  رظن  نیا  زا  نیبعکلا )  یلا  مکلجرا  و   ) هیآ لیلد  هب  اهدعب 
(( 491  )) درک رییغت  اپ  نتسش  هب  اپ  رب  حسم  نیبعکلا )  یلا  مکلجرا  و   ) هیآ رد  تفگ :  هورع  شردپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هورع  نب  ماشه  زا 
اب دـهد  یم  تبـسن  شردـپ  هب  يو  هچنآرد  زین  وا و  شیاتـس  شهوـکن و  رد  ماـشه و  هراـبرد  ثیدـح  لاـجر و  ناـملاع  تـسا  ینت  گـفـ . 

تـسا هدشنوا  اب  یتفلاخم  چیه  تسا .  نانیمطا  دروم  قیقد و  ییوار  وا  دـیوگ : یم  هبیـش  نب  بوق  یـعـ (( . 492  )) دنراد فالتخا  رگیدکی 
تفلاخم وا  راک  نیا  نا بـا  ـ ما ـ ـس نآ  نامدرم  درک و  تیاور  شردپ  زا  یگدرتسگ  هب  اجنآ  رد  يو  تفر .  قارع  هب  نآ کـه  زا  مـگـر پـس 

هدینـش شردپ  زا  هچنآ  اهنت  هک  درک  یم  دومناو  نینچ  قارع  مدرم  هب  ماشه  هک  تسا  نآ  رظن   , يور ره  هب  دنتفرگ . هدرخ  نآ  رب  دـندرک و 
لـسرم تروص  هب  هطـساو و  نودب  دوب , هدینـش  شردپ  زا  نارگید  قیرط  زا  ار  هچنآ  هک  دوب  نآ  زین  يو  هلیح  دنک . یم  تیاور  وا  زا  تسا 

هک دوب  وگتـسار  يدرم  ماشه  اما  دیدنـسپ . یمن  ار  وا  کلام  دیوگ : یم  شارخ  نب  فسوی  نب  نمحرلادبع  درک . یم  لقن  شیوخ  ردـپ  زا 
دمحم نب  یلع  دوب . هتفرگ  هدرخ  قارع  مدرم  يارب  وا  ندرک  تیاوررب  کلام  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  تسا .  حیحص  رام  ـ ـش رد  ـتـش  یاور
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تشاد و زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  روصنم  اما  دـسوب  ار بـ روصنم  تسدات  دـش  مخ  هورع  نب  ماشه  دـیوگ : یم  شیرق  زا  يریپ  زا  لقن  هب  یلهاـب 
رب نارگید  هک  میناد  یم  رتارف  نآ  زا  ار  تسد  هک  ناـنچ  ینز ,  هسوب  تسد  نیا  رب  هک  میناد  یم  نآ  زا  رتارفار  وت  هورع ,  رـسپ  يا  تفگ : 
یی دو یـحـ ـ جو نیا  اب  اما  تسا ,  هدینـشن  وا  زا  ار  تلآ  هب  ندز  تسد  هراب  رد  شردپ  ثیدح  ماشه  دـیو : ـعـبـه مـی گـ ـش دـننز . هسوب  نآ 

زا یکی  هورع و  نب  ما  ـ ـش هـ تسا .  هداد  ربخ  نیا  زا  ارم  مردـپ  تفگ :  خـساپ  رد  وا  مدیـسرپ و  ماشه  زا  ثیدـح ]  نیا  هرابرد  :] دـیوگ یم 
يزامن وا  رب  دناوخ و  زامن  هورع  نب  ماشه  رب  تسخن  ـد  ـش رـضاح  نانآ  رب  زامن  يارب  روصنم  نوچ  و  دندرم , زور  کی  رد  روصنم  نامالغ 

هک تسا  ـتـی  یاور رد  دناوخ . مشاه  ینب  هویش  هب  هریبکت  جنپ  يزامن  رگید  درم  نآ  رب  سپس  دروآ . ياج  هب  شیرق  هویـش  هبریبکت  راهچ  هب 
ردپ ریبز  نب  ةورع  تسا  ینتف  گـ ـم .  یدراز زا گـ يو نـمـ دوخ  رظن  ربانبزین  يرگید  نآ  رب  شدوخ و  رظن  ربانب  کی ,  نیا  رب  تفگ :  روصنم 

زا ریبز  نب  ةورع  هک  میناد  یم  رود  ار  نیا  ام  هیاپ ,  نیا  رب  تشاد .  ینـس  هلـصاف  لاس  تسیب  وا  اب  هک  تسا  ریبز  نب  هّللادـبع  ردارب  ماـشه , 
هب هجوت  اب  هداد ,  تبسن  وا  هب  ماشه  شدنزرف  مه  هچنآ  دشاب . هدییارگ  اپ  نتسش  ین  ـگـر یـعـ ید رظن  هب  هتشگرباپ و  حسم  رب  ینبم  دوخ  رظن 

. دیامن یم  فیعض  تسردان و  یتبسن  هدروآ ,  شتیاور  رد  هک  یهیجوت  لیلد و  هب  تیانع  اب  ماشه و  عضو 

وضو يرصب و  نسح 

دـش تواضق  راد  هدهع  زیزعلادبع  نب  رمع  نارود  رد  وا  (( . 493  )) تسا هتشاد  روضح  رادلا  موی  رد  هک  ـت  ـسا ـعـیـن  با نا تـ ـ گرز زا بـ وا 
رد وا  دندیـسرپ و  يا  هلءاسم  هرابرد  سنا  زا  تفگ :  هک  تسا  لقن  یلذـه  حاـبر  نب  دـلاخ  زا  دـیوگ : یم  یب  ـ ـسار لـال  ـو هـ با (( . 494 ))
 : گـفـت سرپب ؟  نسح  نامیالوم  زا  ییوگ  یم  وت  میـسرپ .  یم  وت  زا  ام  هزمحوبا ,  يا  دنتفگ : دیـسرپب . نسح  نامیالوم  زا  تفگ :  خساپ 
مال ـ عا ـیـر  ـس رد  ـبـی  هذ (( . 495  )) میدرب دای  زاام  درپس و  دای  هب  وا  میدینـش ,  مه  اـم  دینـش و  مه  وا  هک  دیـسرپب  ـن  ـس نا حـ ـمـ یـالو زا مـ
زا دیوگ , یم  نسح  اهنآ  رد  هک  ییاهثیدح  زا  دنریذپ , یم  ار  حیحـص  ثیدح  هک  نانآ  زا  يرایـسب  تسا :  هتفگ  یکی  دـیوگ : یم  ءالبن  ـ لا

زارحا تباث و  نسح  يوسزا  صخش  نالف  زا  شندینش  هک  دشاب  ییاهنآ  زا  ثیدح  نیا  اعقاو نـیـز  دنچ  ره  دنا , هتفاترب  يور  مدینـش  ینالف 
دنک و سیلدت نـقـل مـی  هب  فیعـض  نایوار  زا  ییاهتیاور  تسا و  سیلدـت  هب  روهـشم  نسح  هک  تسا  نآ  مه  رما  نیا  تل  عـ دـشاب . هدـش 
ار لامتحا  نیا  مه  زاب  هدینش  ثیدح  هرمـس  زا  نسح  مینک  زارحا  دنچ  ره  هنومن  يارب  ام  دوش . یم  يو  ثیدح  هب  تبـسندیدرت  هیام  نیمه 

کی اهنت  نیا  (( . 496  )) تسا هاگآ  روما  تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  دشاب . هدینشن  تسا  هرمس  زا  هک  ار  يا  هخـسن  بلاغ  هک  میهد  یم 
نب سنا  هتفگ  نیا  هلمج  نآ  زا  تشذگ .  یخرب  هک  تسا  رایـسب  تیاور  وا  شیاتـس  رد  اما  دـنک , یم  فیعـضت  ار  نسح  هک  تسا  تیاور 

: دنا نت  راهچ  اهنت  ناملاع  دیوگ : یم  ير  ـ هز دـنک . یم  شرافـس  نسح  زا  ثیدـح  نتفرگ  هب  ار  مدرم  هک   ( (ص ربمایپ رازگتمدـخ   , کلام
اب راوت  ـ سا يد  ـ نو ير پـیـ ـ ـص ـن بـ ـس حـ (( . 497  )) ماـش رد  لوحکم  هرـصب و  رد  يرـصب  نسح   , هفوـک رد  یبعـش  هنیدـم ,  رد  بیـسم  نبا 

هتفگ هک  هدوب  هزادـنا  نآ  نانارمکح  اب  نسح  دـنویپ  دریگ . یم  همـشچر  ـ ـس اج  نیمهزا  زین  يو  هرابرد  اـه  هتفگ  نیا  تشاد و  ناـنارمکح 
. دوب هدرم  نایناورم  تموکحدـندوبن  ود  نیا  رگا  و  جاجح ,  ریـشمش  نسح و  نابز  دوب : راوتـسا  ـه  یا ود پـ نایوما بـر  تسایـس   : تسا هدـش 
 , نآ نتسش  هب  ای  دناوخ . یم  اپ  حسم  هب  ایآ  تسا و  هتـشاد  یعـضوم  هچ  وضو  هلءاسم  رد  فاصوا ,  نیا  اب  يرـصب  نسح  میرگن  ـنـک بـ یا

راکیپ ع )   ) یلع نوچ  هک  تسا  هدـمآ  سابع  نبا  زا  لقن  هب  یـسربط  جاجت  ـ حـالا تساریذـپار .  لاـمتحا  ود  ره  هدـش  لـقن  هک  ییاـهتیاور 
دنوادـخ شیوخ  هبطخ  رد  وا  درک . زاغآ  هبطخ  تفر و  نآ  زارف  رب  تخاس .  نارتش  ناب و  ـ ـسا نالا  زا پـ ير  درب مـنـبـ نایاپ  هب  ار  نایرـصباب 

ياو اپراهچ  ناوریپ  يا  ناراتفرگ ,  هاکناج  ياهدرد  هب  يا  نازادرپ ,  غورد  يا  نایر ,  يا بـصـ دومرف : هاگنآ  تفگ و  شیاتس  ساپـس و  ار 
خلت روش و  تسامـش  نیمزرـس  رد  هک  یبآ  , دیتخیرگ امـش  دـش و  یپ  شا  هقان  دیتفاتـش , شا  يرای  هب  امـش  دـیروش و  وا بـر  نز !  نایهاپس 

 . تخادرپ ندز  مدـق  هب  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هبطخ  زا  سپ  تسا .  ینز  هناچ  تجاـجل و  ناـتقالخا  ییور و  ود  قاـفن و  زین  ناـتنید  تسا و 
. زاـس لـماکارم  وضو  نسح ,  يا  دومرف : ماـما  میدروخرب .  دوب  نتفرگ  وضو  لاـح  رد  هک  يرـصب  نسح  هب  اـت  میتفر  شیپ  وا  هارمه  زیناـم 
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و تساـتمه ,  یب  هناـگ و  تسین و یـ هّللا  زج  ییادـخ  دـنداد  یم  یهاوگ  هک  یتـشک  ار  یناـسک  دوـخ  وـت  زورید  ناـنمؤمریما ,  يا  تفگ : 
دوخ وت  هچنآ  دومرف : نانمؤمریما  دـنتخاس ! یم  لماک  ار  وضو  دـندناوخ و  یم  هناگجنپ  ياـهزامن  تسوا ,  هداتـسرف  هدـنب و  (ص )  دـمحم
یم وت  اب  ار  شتـسار  دـنگوس  دـنوادخ  بـه  نا ,  ـنـ مؤ ـ مر ـیـ ما يا  گـفـت :  یتساخنربام ؟  ربارب  رد  نمـشد  يرای  هب  ارچ  اما  داد , خر  يدـید 

ما ندرکن  یهارمه  هک  متـشادن  دیدرت  هک  یلاح  رد  مدمآ ,  نوریب  مدز و  طونح  مدرک و  لسغ  متـسا ,  ـ خر زور بـ نیتسخن  رد  نم  میوگ . 
هک درگرب , يور ؟  یماـجک  هب  نسح ,  يا  هک  دز  گـناب  ارم  ییداـنم  مدیـسر  هبارخ  زا  ییاـج  هب  نو  ـا چـ ما تسا .  رفک  هشیاـع  نینمؤملا 
هک نیا  رد  يدیدرت  چی  زاب هـم بـی هـ دش  مود  زور  نوچ  متسشن .  هناخ  رد  متشگرب و  ناسرت  نم  دنخزود . رد  ود  ره  هتشک ,  هدنـش و  کـ

مدیسر و هبارخزا  ییاج  هب  ات  مدمآ .  نوریب  گنج  گنهآ  هب  مدرک و  طونح  متـساخرب و  تسا  رفک  هشیاع  نینمؤما  ما  اب  ندرکن  یهارمه 
نآ یناد  یم  ایآ  دیـسرپ : ع )   ) یلع دـنخزود . رد  ود  ره  هتـشک  هدنـشک و  هک  درگرب  نسح ,  يا  دـناوخ : رـس  تشپ  زا  ارم  ییداـنم  اـجنآ 

هدـش هتـشکای  هتـشک  ار  یـسک  هک  ناـنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  هتفگ  مه  تسار  نایعیـش .  تردارب  دوـمرف : هن .  تفگ :  تسیک ؟  يداـنم 
نـسح زا  لقن  هب  دیفم  یلاما  رد  (( . 498  )) دـنهابت نامدرم  نآ  هک  متفایرد  نونکا  نانمؤمریما ,  يا  تفگ :  يرـصب  نسح  تسا .  یخزود 

درک دروخرب  نم  اب  متفرگ  یم  وضو  هک  یلاح  رد  دمآ  هرصب  هب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  نوچ  تفگ :  هک  تسا  هدمآ  يرـصب 
تشگرب و وا  مدش .  هناوروا  یپ  رد  زین  نم  تشذگ و  نم  زا  سپس  دنک . یکین  وت  اب  دنوادخ  هک  زاس  وکین  تیوضو   , ناوج يا  تفگ :  و 

مدـنمدوس هک  زومایب  ینخـس  ارم  متفگ :  تسا ؟  يراک  ام  اب  ار  وتایآ  ناوج ,  يا  تفگ :  هاـگنآ  تسیرگن ,  نم  رد  درک و  یهجوت  نم  هب 
ایند هب  هکره  دنام , نمیا  يدوبان  یتسپزا و  دشاب  شیوخ  نید  نارگن  هک  ره  دـبای , ییاهر  دـیوگ  تسار  هک  ره  ناوج ,  يا  تفگ :  دـتفا .

نـسح روضح  هب  هجوت  اـب  زین  جاـجتحا و  ـر خـبـر  با بـنـ (( . 499  )) ددرگ نشور  دـنیب  هک  یناـهج  نآ  شاداـپ  هب  وا  هدـید  دوش  تبغر  یب 
دشاب یناسک  زا  اپ و  رس و  نتسشاب  يوضو  هویش  ناغلبم  زا  يو  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  نایوما  اب  شا  یهارمه  رادلا و  موی  رد  يرـصب 

زاس لماک  ار  وضو  نسح ,  يا  هک  نخـس  نیا  اب  نانمؤمریما  لامتحا  نیمه  رباـنب  دـنا . هتـسج  هرهب  وضو  غابـسا  تراـب  زا عـ ار  رظن  نیا  هک 
رگاو تسین  راگزاس  ماما  يوخ  اب  لامتحا  نیا  هچ  دیامن , یم  رود  رایسب  یلامتحا  نینچ  اما  تسا .  هتشاد  يرـصب  نسح  هیرظنرب  دقن  دصق 
یمک بآ  وضو  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  يرـصب  نسح  دـش , دـهاوخ  هتفرگ  لاـمتحا  نیا  سکع  يا  هجیتـن  دوش  لـمءات  اـهت  ـ یاور نوـتم  رد 

یبا نبا  فنصم  رد  دنک . ادا  دیاب  هک  نانچ  ار  وضو  قح  تسا  هتساوخ  يو  زا  زاس  لماکار  وضو  نسح ,  هلمج  اب  ماما  درک و  یم  فرـصم 
یم وا  هک  دنا  هدروآ  ثیدح  ام  يارب  نسح  زا  سنوی ,  زا  هی ,  ـن عـلـ با داد . یمرظن  اهاپ  رب  حسم  هب  يو  هک  تسا  هدمآ  قازرلادبع  هبیش و 

رد مـصـنـف (( . 500  )) دوش یم  هدیـشک  حسم  اپ  فک  اپ و  يور  رب  تفگ :  یم  نینچمه  وا  دیـشک . حسم  اهاپ  يوررب  دـیاب  اهنت  تفگ : 
یلا متمق  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی   ) هیآ نییب  رد تـ ریخا  درف  ود  نیا  هک  تسا  هدـش  لـقن  نسح  همرکع و  زا  هداـتق ,  زا  رمعم , زا  قازرلادـبع 

حـسم ار  اپدیاب  دـنتفگ : یم  (( 501  ( )) نیبـعکلا یلا  مکلجرا  مکـسوورب و  اوحـسما  قفارملا و  یلا  مکیدـیاو  مکهوجو  اولـسغاف  ةالـصلا 
(( . 503  )) تسا هدرک  انعم  حسم  هب  ار  هیآ  يور  نیمه  زا  هدناوخ و  هرسک  ار  مکلجرا )   ) نسح ـد : یو صا مـی گـ جـصـ (( . 502  )) دیشک
راد هدـهع  زیزعلادـبع  نب  رمع  نارود  رد  اـی  تشادراوتـسا ,  يدـنویپ  تموکح  اـب  يرـصب  نسح  میتفگ  رتـشیپ  هک  نیا  میوش  یم  روآدا  یـ

 , تسا هدوب  مکاح  هاگتـسد  زا  هدش  هتفرگ  ای  تموکح  هتـساوخ  قباطم  وا  ياههاگدید  ارآ و  همه  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دـش , تواضق 
نانآ یهارمه  ای  يراکمه  دنتشاد و  یلقتسم  یملع  تیصخش  یهقف و  شقن  هک  تسا  یناسک  زا  هفینحوبا  يروث و  نایفس  دننامه  وا  هچ , 
نیا ریز  تیاور  تفرگ ,  یم  تروص  اههاگدـید  ندـش  کیدزن  هب  دـیما  ـر  ـس زا  ها  نآا و گـ درو بـ ـ خر سر بـ زا تـ ها  ـت گـ مو اـب حـکـ زین 

زا براحم  نب  ۀیطع   : تفگ هدروآ  ثیدـح  ار  ام  هدـیبع  نب  ۀـمامث  دـیوگ : یم  شرح  یـسوم  نب  دـمح  مـ دـنک : یم  رت  نشور  ار  تقیقح 
هدیدن ار  (ص )  ادخ لوسر  هک  نآ  اب  وت  ارچ  دیعـسوبا , يا  متفگو :  مدیـسرپ  نسح  زا  تفگ :  هک  دروآ  ثیدح  ار  ام  هّللادـیبع  نب  سنوی 

سک چیه  هک  يدیسرپ  نم  زا  يزیچ  هرا  ـ برد ردار , يا پـسـر بـ گـفـت :  تفگ ؟  نانچ  نینچ و  (ص )  ادخ لوسر  ییوگ :  یم  هتـسویپ  يا 
رد ام  مداد .  یمن  خـساپ  زین  وت  هب  یتشادـن  يراد  هک  هاـگیاج  نیا  نم  دزن  رگا  مه  وت  و  تسا ,  هدـی  ـ ـسر نم نـپـ زا  نآ  هراـبرد  وت  زا  شیپ 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 99 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هتف نا گـ چـنـیـن و چـنـ (ص )  اد لوسر خـ میوگ  یم  هک  يونشب  هاگره  هک  تفگ ـ  ار  نخـس  نیا  جاجح  نارود  رد  وا  میتسه ـ  يا  هنامز 
نوچ وا  هک  تسا  دزناـبز  زین  ـن  یا (( . 504  )) مرب مان  وا  زا  مناوت  یمن  اـما  تسا ,  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  (ص )  ادـخ لوسر  زا  مدوصقم 

يرـصب نسح  هرابرد  هچنآ  هب  تیانع  اب  نونکا  يور ,  تسا بـه هـر  هتفگ  بنیزوبا   : تفگ یم  دنک  لقن  ع )   ) یلع زا  یثیدح  تساوخ  یم 
تشاد و میب  تموکح  زا  دراوم  زا  يرایسب  رد  وا  هک  میوش  یم  روآدای  راب  رگ  ـ ید تسا .  هتشاد  یعضوم  هچوضو  رد  هک  میرگنب  تشذگ 

يو هدـش و  رداص  يا  هژیو  یـسایسطیارش  رد  وا  يارآ  زا  یخرب  هک  تسین  رود  چـیه  هیاپ  نیا  رب  درک . یمن  دای  ع )   ) یلع زا  هیاـنک  هب  زج 
شرـسپ زا  وا  هک  نیا  دنهد . تبـسن  يو  هب  ار  هاگدید  نیا  هک  درادن  شوخ  زینار  نیا  ییوس  زا  دشاب و  هتـشادن  داقتعا  اهنادب  تقی  رد حـقـ

هک دنک  یم  تیاور  لیعامسا  نب  یسوم  زا  ءالبنلا  مالعا  ریس  رد  یبهذ  تسا .  رما  نیا  رب  یلیلد  دوخ  دنازوسب , ار  شیاه  هتشوندهاوخ  یم 
 . تسرفب میارب  ار  تردپ  ياهباتک  هک  متشون  يرصب  نسح  نب  هّللادبع  يارب  تفگ :  هدروآ  ثیدح  ار  ام  یلهاب  نیـصح  نب  لهـس  تفگ : 

یمن اما  مدروآ ,  درگ  شیارب  ار  اهنآ  نم  روآ . درگ  ار  میاه  هتشون  تفگارم :  داتفا  يرامیب  رتسب  رد  مردپ  نوچ  هک  تشون  مخـساپ  رد  وا 
اه هتـشون  نیا  داد  نامرف  سپـس  زورفارب . ار  رونت  تفگ :  شرازگ  ـتـ مد يو بـه خـ ما  ـن هـنـگـ یا رد  دنک . هچ  اهنآاب  دهاوخ  یم  وا  متـسناد 

داتسرف میارب  ار  هفیحص  کی  نامه  يرص  پـسـر حـسـن بـ ـد : یو يوار مـی گـ تخوس .  هفیحص  کی  زج  اه  هتشون  همه  سپ  دننازوسب . ار 
يو اـب  يدـنچ  زا  سپ  نم  دـهد : یم  همادا  يوار  نک .  تیاور  تسا  هفیحـص  نیا  رد  ار  هچنآ  تسا :  هـتفگ  شردـپ مـی  هـک  داد  ربـخ  و 
هدش لقن  زین  ریبز  نب  ةورع  زا  (( . 505  )) داهن نایم  رد  نماب  امیقتسم  دوب  هتفگ  ما  هداتسرف  هب  ار کـه  يز  نا چـیـ وا هـمـ مدر و  درو کـ ـ خر بـ

يرصب نسح  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ینشورب  هتکن  نیا  تشذگ  ـچـه  نآ زا  (( . 506  )) دنازوس هنوگ  نیمه  ار  دوخ  ياه  هتشون  يو  هک  تسا 
اـضعا نتـسش  راـب  ود  هب  يو  هک  درک  تشادرب  ناوت  یم  زین  ار  نیا  وا  ياـه  هتفگ  زا  داد . یم  رظ  ـح نـ ـس هب مـ هک  دوب  ینیعباـت  ناـگرزب  زا 
یناسک رگید  هرابرد  هتبلا  دننک . حسم  ار  اپ  همه  هک  تسا  نیا  هدنامدای  هب  يرـصب  نسح  زا  هچنآ  دیوگ : یم  صاصج  تسا .  هدوب  دـقتعم 

(( . 507  )) ار نآ  زا  یشخب  حسم  ای  دنا  هتسناد  مزال  ار  اپ  همه  حسم  هک  مرادن  دای  هب  دنا  هدییارگ  حسم  هب  هک  فلس  زا 

وضو یعخن و  میهاربا 

 : تسا هتفگ  هداد  ربخ  ار  ام  سنوی  نب  هّللادبع  نب  دمحا  ـد : یو مـی گـ 1 ـ  تسا :  هدمآ  نینچ  میهاربا  لاح  حرش  رد  دعس , نبا  تاقبط  رد 
نم و  تسا ,  هتفاترب  يور  تنس  زا  دباترب  يور  حسم  زا  هک  ره  تفگ :  هک  تسا  هدروآ  ثیدح  ار  ام  میهار  ـ با زا  لقن  هب  ضایع  نب  لیـضف 
نب ـمـد  حا ـد : یو مـی گـ 2 ـ  تسا .  حـسم  نداهناو  نامه  نیا  زا  يو  دوصقم  دـیوگ : یم  لیـضف  مناد .  یمن  ناطیـش  زج  یـسک  زا  ار  نیا 

حـسم زا  سک  ره  تسا :  هتفگ  هک  هدرک  ثیدـح  لقن  ـیـم  هار ـ با زا  هریغمزا ,  رمحا , رفعج  تسا :  هتفگ  هداد  ربخ  ار  ام  سنوی  نب  هّللادـبع 
(( . 509  )) دوب تیب  لها  رادتـسود  هک  تسا  دزنابز  نادب  یعخن  می  ـ هار ـ با (( . 508  )) تسا هتفاترب  يور  (ص )  ربمایپ تنـس  زا  دباترب  يور 
نیا ناـیم  رد  دـیاش  هکلب  تسا ,  ع )   ) یلع زا  هتفرگارف  هدـش ,  هداد  تبـسن  يو  هب  هک  ییاـه  هتفگ  هک هـمـه  تسین  اـنعم  نادـب  نـیا  هـتبلا 

طابنتـسا اطخ  هب  يو  هک  ـد  ـشا يدراوم بـ اه  هتفگ  نیا  نایمرد  دـیاش  ای  دـنا , هتـسب  وا  رب  هتفگن و  زگره  وا  هک  دـشاب  ییاهزیچ  اـه  هت  گـفـ
نتـسش يوـضو  يداـنم  هک  تسا  یفقث  جاـجح  اـب  تفلا  رد مـخـ يو  شقن  تسا  يروآداـی  هتـسیاش  هچنآ  يور ,  ره  هب  اـما  تسا .  هدرک 

داد اوتف  جاـجح  لـتق  زاوج  هب  تسویپ و  جاجحدـض  رب  ثعـشا  شروش  هب  يو  هک  تسا  هزادـنا  نآ  اـت  تفلاـخم  نیا  دوب . حـسم  ياـضعا 
هب هک  ـن  یا هدروا و  یعخن نـیـ میهاربازا  مه  ثیدح  کی  یتح  یثیل ,  ییحی  نب  ییحی  تیاور  هب  دوخ , اطوم  رد  کلام  هک  ـن  یا (( . 510 ))

چیه یطویس  ءاطوملا  لاجرب  ءاطبملا  فاع  ـ سا با  رد کـتـ (( 511  )) دنا هدناوخ  ثیدح  لالد  ار  وا  هک  نآ  مغر  هب  شدـنلب و  هاگیاج  مغر 
یکی تسا .  ثیدح  هقفرد و  تسایس  زادرپ  هسیسد  تسد  زا  يا  هناشن  دوخ  نیا  تس ,  ءاطوم نـیـ لاجر  زا  یکی  ناونع  هب  میهاربا  زا  یمان 

میهاربا  ] وا بـر  ـد : یو ـبـی مـی گـ هذ تشاد .  هژیو  یهاگدید  هریرهوبادروم  رد  هک  تسا  نآ  میهاربا  هرابرد  نتفگ  هتسیاش  تاکن  زا  رگید 
. دنا هداهن  یماو  ار  هریرهوبا  ثیدـح  ام  باحـصا  تفگ :  یم  نینچ  هـمـ (( . 512  )) دوبن هیقف  هریرهوـبا  تفگ :  یم  هک  دـنا  هتفرگ  هدرخ  [ 
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و راک , کی  هب  بیغرت  ای  خزود ,  ای  تشهب  فصو  هک  دنتفریذپ  یم  ار  یثیداحا  اهنت  هریرهوبا  ـث  یدا ـ حا همه  نایم  زا  نانآ  تفگ :  یمزین 
یهاگدـید نینچ  هریرهوبا  هرابرد  هک  تسین  میهاربا  اهن  ـن تـ یا ـبـتـه  لا (( . 513  )) تسا هدمآ  زین  نآرق  رد  هک  دشاب  ییدب  زا  نتـشادزاب  ای 

یکی میهاربا  دوعسم و  نبا  همقلع ,  هویش  هک  ـت  سا هد  ـلـم شـ ـس مـ (( . 514  )) دـنا هتفگ  ار  نیمه  زین  نایفوک  زا  رگید  یهورگ  هکلب  دراد ,
میهاوخ تسد  هب  ار  هجیتن  نیا  مینک  هسیاقم  مه  اب  میهد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  نانیا  ياـه  ـ ها ـ گد ـ ید رگا  هیاـپ ,  نیا  رب  و  (( , 515  )) تسا

 : تفگدوعسم نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هداتق  زا  هرمعم  زا  دوخ  فنص  رد مـ قازر  ـ لاد عـبـ داد . یم  رظن  حسم  هب  یعخن  میهاربا  هک  دروآ 
دیاب اـی  تسا .  یلمءاـت  دوعـسم  نبا  زا  رظن  نیا  لـقن  رد  (( . 516  )) تشگرب نتـسش  هب  حـسم  زا  مکح  نیبـعکلا )  یلا  مکلجرا  و   ) هـیآ رد 
هتفرگ فطع  مکیدـیا )  مکهوجو و   ) رب ار  هملک  نیا  هتـسناد و  اولـس ) ـ غا  ) ار فـعـل مکلجرا )   ) رد لماع  يو  هک  تسا  نآ  دوصقم  تفگ 

هب هتشگرب و  رظن  نیا  زا  هداد  یم  رظن  حسم  هب  هک  نآزا  سپ  دوعسم  نبا  تفگ  دیاب  ای  درک . لالدتـسا  حسم  رب  قیرط  نیا  زا  ناوتب  ات  تسا 
هیاپرب ناوتب  ات  تساجک  دوعـسم  نبا  حسم  زاوج  هیرظن  سپ  دیـسرپ  دیاب  دشاب  تسرد  لامتحا  نیا  رگا  اما  تسا .  هدـییارگ  نتـسش  هیرظن 

یمرگیدکی اب  اهنآ  هسیاقم  يدنب و  عمج  زا  هک  تسا  هدنکارپ  ییاه  هتفگ  اهنت  ـت  ـس ـچـه هـ نآ تسا .  هتـشگرب  يرظن  نینچ  زا  تفگ  نآ 
ندر شیر بـ يوم  يال  هب  بآ  تشادن و  شوخ  ار  وضو  رد  فارسا  هک  تسا  هدش  تیاور  یعخن  میهاربا  هرابرد  دیـسر . يا  هجیتن  هب  ناوت 

باحـصا دوب  راـختفا  نیا  رگا  تسا .  ناطیـش  ياـه  هسوسو  زا  وـضورد  يریگتخـس  تفگ :  یم  تسناد و  یمن  مزـال  ار  شیر  ندـیلا  و مـ
 ([ (ص ادخ لوسر  باحـصا   : ] تفگ یم  هک  تسا  هدش  تیاور  وا  زا  نینچمه  (( . 517  )) دندوب هدرک  شیوخ  نآ  زا  ار  نآ  (ص )  دمحم

وـضو يارب  دم  مراهچ  کی  هک  دندوبرظن  نیا  رب  و  وضو , رد  بآ  فرـصم  بقارم  امـش  زا  شیب  دندز و  یمن  تروص  رب  بآ  امـشدننامه 
(( . 518  )) دندوب رتراوتسارازراک  ماگنه  هب  رت و  هداهن  فک  رب  ناج  رت , نمادکاپ  رتوگت , ـ ـسار ـمـا  ـش زا  لا  ـن حـ یا نا بـا  ـ نآ تسا .  یفاک 

ار حـسم  ياضعا  هک  دنتـسج  یم  نیا  رد  ار  یگرزب  راختفا و  دـندوزفا و  یم  وضو  رب  هک  اهنآ  هب  تسا  يا  هیانک  میهار  ـ با ـخـن  ـس ـن  یا رد 
دبعت بتکم  نارادـفر  زا طـ يوو  تسا  هباحـص  هدرک  عباـت  وا  هدرک  هک  دوش  نومنهر  ـن  ید ـت بـ ـساو ـخـن مـی خـ ـس ـن  یا وا بـا  دـنیوشب .

درک و یم  حسم  رادقم  نیمه  رب  دنا  هدرک  حسم  تشگنا  کی  رب  یتح  هباحص  هک  دید  یم  رگا  وا  داهتجا . يءار و  بتکم  هن  تسا  ضحم 
دندرک یم  حسم  تشگنا  کی  رب  اهنت  (ص )  دمحم با  ـحـ ـصا ـر  گا تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  میهاربا  زا  هزمحوبا  تفر .  یمنرتارف  نآ  زا 

میسرپب و ناشهقفزا  هک  سب  نامه  هورگ  کی  ندرزآ  رد  میوشب .  ار  تشگنا  نآ  رتشیب  لضف  ندروآ  گنچ  هب  یپرد  هک  مدوبن  یسک  نم 
(( . 519  )) مینک تفلاخم  ناشراک  اب 

یبعش

هدرک تیاور  یبع  ـ ـش زا  دو , بتک خـ رد  کی  ره  , ریرج نبا  دیمح و  نبدبع  هبیـش ,  یبا  نبا  هیوراج ,  نب  قازرلادـبع  دـیوگ : یم  یطویس 
حـسم دوش  یم  هتـسش  وضو  يارب  هک  يوضع  رد تـیـمـم بـر هـر  هک  دینیب  یمن  ایآ  دوباهاپ . رب  حـسم  دروآ  لیئربج  هچنآ  تفگ :  هک  دـنا 

هک تسا  هدرک  لـقن  دـلاخ  یبا  زا  دوـخ  دنـس  ير بـه  طـبـ 520 ؟ ))  )) دـنراذگ یماو  دوش  یم  حـسم  وضو  رد  هک  يوـضع  رهو  دـننک  یم 
زاجح و ناـیراق  زا  یهورگ  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  زا  شیپ  يربط  (( . 521  )) دناوخ یم  هرـسک  هب  ار   ( مکلجراو  ) ترابع یبعـش  تفگ : 
ار اهاپ  وضو  رد  تسا  هدومرف  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  دـنا  هدرک  انعم  نینچ  ار  نآ  هدـناو و  هرـسک خـ هب  هیآ  ردار  مکلجراو )   ) قارع

(( . 522  )) دـنک یم  دای  یبعـش  رماع  زا  هلمج  زا  دروآ و  یمار  نایراق  نیا  مان  هاـگنآ ,  يربط  دـنیوشب . ار  اـهنآ  هک  نیا  هن  دنـشکب , حـسم 
یم يروباش  نـیـ (( , 523  )) دو اهاپ بـ رب  حـسمدروآ  دورف  لـیئربج  هچنآ  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  یبعـش  زا  دوخ  دنـس  هب  قازرلاد  عـبـ
لقن یبعش  همرکع و  کلام ,  نب  سنا  سابع ,  نبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  لافق  دنا : هدرک  فالتخا  اهاپ  نتـسش  ای  حسم  هرابرد  ناملاع  دیوگ :

یناسک لیلد  دیازفا : یم  سپـس  يروباشین  تسا .  هیماما  بهذم  زین  نیمه  دشاب . یم  حـسم  تسا  بجاو  هچنآ  اهاپ  هرابرد  هک  تسا  هدرک 
 . تسا هدش  لصاح  مکسوور )   ) رب هملک  نیا  فطع  هطـساو  هب  هک  تسا  مال  هرـسک  هب  مکلجرا )   ) تئارق دنا  هتـسناد  بجاو  ار  حسم  هک 
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مالک رد  هن  يزیچ  نینچ  هک  ارچ  هتفرگ ,  تءاـشن  ترواـجم  زا  هرـسک  برخ  بض  رحج  تراـبع  نا  ـ ـس هب  اـجنیا  رد  تفگ  مه  ناوت  یمن 
ـت ـس اور نـیـ ـه  یآ فال  فطع بـر خـ ای  سابتلا و  چیه  دـنا : هتفگ  هک  نیا  رب  نوزفا  تسا .  هدـمآ  تنـس  رد  هن  دـهد و  یم  يور  نارونخس 

حسم هب  راگزور  نآ  رد  دوجوم  یعامتجا  یسایس و  ياهراشف  همه  مغر  هب  یبعـش  هک  تسادیپ  اه  هنومن  نیا  زا  يور ,  بـه هـر  (( . 524 ))
ـه نا ـتـ سآ نوچ بـه  دندرب , جاجحدزن  هتـسب  تسد  ارم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  دوخ  دنـس  هب  میعنو  ـ با تسا .  هداد  یم  رظن 

زور زورما  يراد !  شیوخ  رتفد  رد  وت  هک  ـت  سا ملع  هچ  نیا  یبعش !  يا  هّللا  ناحبس  تفگ :  دید و  ارم  ملسموبا  نب  دیزی  مدیسر  رصق  رد 
نانخس دننامه  دید و  ارم  جاجح  نب  دمحم  سپس  یبای .  تاجن  تسا  دنمازس  هک  نک  فارتعا  قافن  كرـش و  هب  ریما  دزن   , تسین تطاسو 

درگ هاپـس  دنا و  هدیروشام  دض  رب  هک  یتسه  یناسک  نایم  رد  مه  وت  یبعـش ,  يا  تفگ :  مدـمآرد  ریما  دزن  هب  نوچ  دروآ . نابز  رب  دـیزی 
ردام و  رهاوخ , ثرا  مهس  هرابرد  جاجح  سپ  سـ تسا . ...  هتفرگ  ياج  ام  هناخ  رد  مغ  درادب ! اورماک  ار  ریما  دنوادخ  متفگ :  دنا ؟ هدروآ 

نبا , دیز نامثع ,  دنراد . فالتخا  رگیدکی  اب  (ص )  ربمایپ باح  ـ صا زا  هراب پـنـج تـن  نیا  رد  هک  داد  خساپ  زین  وا  دیـسرپ و  یبعـش  زا  دج 
هچ هراب  نیا  رد  نامثع ـ  ینعی  نانمؤمریما ـ  تفگ :  وا  هب  جاجح  دیزاغآ . ار  سابع  نبا  رظن  حرش  هاگنآ  سابع .  نبا  و  ع )   ) یلع دوعـسم ,

بیترت نامه  رب  ار  هلءاسم  وگب  یضاق  هب  تفگ :  شیوخ  هتشامگ  هب  ها  ـگـ نآ جا  حـجـ درک . وگزاب  ار  نامثع  هاگدید  یبعـش  تسا ؟  هتفگ 
دیاب یـضاق  هچنآ  دیوگ : یم  اراکـشا  هک  تسا  تموکح  تسایـس  نیا  (( . 525  )) تسا هدرک  يراج  نامثع  نانمؤمریما  هک  دـنک  يراـج 

یناسک زا  مه  وت  یبعـش ,  يا  دیوگ : یم  جاجح  هک  ـن  یا نآ .  زج  هن  تسا و  نامثع  هاگدید  اهنت  دهد  رارق  دوخ  ياهاوتفو  اهیرواد  يانبم 
زین ار  نارگید  رظنو  تسا  هداد  اوتف  مدرم  يارب  هتفاترب و  رـس  نانارمکح  يربنامر  زا فـ وا  دراد کـه  هراشا  نادبدنا  هدـیروش  ام  رب  هک  یتسه 

تیاور یلقن و  لیلد  زا  يوریپ  رب  تشادن و  شوخ  ار  يءار  نداد  رارق  انبم  هک  تسا  یناسک  زا  یب  ـعـ ـش دنک . یم  لقن  نامثع  رظن  رانک  رد 
ثیدح لقن  نا  ـ نار حـکـمـ يو ,  ـ ـس نآ  رد  (( . 526  )) تسج یم  لسوت  زین  يءار  هب  صاخ  یطیارـش  رد  هاگ  دـنچ  ره  درک , یم  دـیکءات 

ییاهزیچ نامه  هب  ار  تنس  نامثع  هک  يور  نآ  زا  دندیزگ , یمرب  ار  نیتسخن  هفیلخ  ود  ياهداهتجا  لقن  دنتشادن و  شوخ  ار  (ص )  ربمایپ
هباحـص هـب  دنتــساوخ  یم  هـک  يور  نآ  زا  مـه  و  تـسا ,  هدـش  لـمع  اهنادـب  نیتـس  ود خـلـیـفـه نـخـ نارود  رد  هـک  دوـب  هدرک  دودـحم 
فلاخم ثیدح  لقن  هک  تسا  ببس  نیمه  هب  تسا .  مزال  ناشراتفگ  شریذپ  هک  دننک  دادملق  ینالداع  ار  همه  دنهد و  رترب  ـی  ها ـگـ یا جـ

یبعش يا  هّللا  ناحبس  دیوگ : یم  یبعش  هب  رصق  هناتسآ  رد  ملسم  نب  دیزی  هک  نیا  درک . یم  نیگمشخ  ار  نانارمکح  هباحص  ياهداهتجا  اب 
ار ـنـت  ـس هک  دـیدش  هاـبت  ببـس  نادـب  دـیوگ : یم  رگید  ییاـج  رد  یبعـش  هک  نیا  و  يراد !  شیو  ـتـر خـ فد رد  تسا کـه  ملع  هچ  نیا  , 

دوجوم راثآ  رابخا و  نایم  رد  یبعـش  ـر  گا هچ  تسا ,  هتفگـشیپ  قیاقح  هب  يا  هراـشا  دوخ  دـیتسب  راـک  هب  ار  یلقع  ياهـسایقم  دـیداهناو و 
نامه تسا  حـسم  هدرک  لزان  لیئربج  هچنآ  دـیوگ : نآ کـه بـ يا  تشاد بـه جـ ار  ناـمثع  ناـبز  زا  (ص )  ربماـیپ يوضو  فیـصوت  تیاور 

دزن وا  هـک  تـسا  هدــمآ  خــیرات  رد  هـچ  درک , یمادا  تـسا  هتــشاد  وا  ندرگ  رب  ناورم  کلملادــبع  هـک  ار  یقح  دروآ و  یم  ار  تـیاور 
هویـش نیمه  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  یهاوگ  نآ و  تلاـصا  رب  یلیلد  حـسم  رب  یبعـش  رارـصا  نیار  ـ با بـنـ دوب . نارادروخرب  زا  کلملادـبع 

نایـضفار و  ع )   ) یلع هتخاسرب  يوضو  دنا ـ  یعدم  یخرب  هک  نانوچ  هک ـ  نآ  هن  تسا ,  هباحـص  ناگرزب  و  (ص )  ادـخ ربما  يو پـیـ ـ ـضو
ار ع )   ) یلع يو  ـ ـضو تسا  هدمآرد  نایتلود  کلـسم  رد  دوخ  هک  نآ  اب  یبعـش  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  هنوگچ  اهنیا , همه  اب  کنیا  دـشاب .
دا مـی کـنـم کـه عـلـی ـنـد یـ گو ـ ـس ـد  نواد بـه خـ دیوگ : یم  هک  تسا  رهم  یب  ع )   ) یلع هب  هزادنا  نآ  دوخ  وا  هک  یلاح  رد  دهد , ماجنا 
 ( ع  ) یلع اـب  یتسود  يداـنم  هک  ار  سک  ره  هک  ـن  یا نآ  زا  ـر  تار فـ (( . 527  )) ـت ـشاد دای نـ نآرق  هک  دش  هدرپس  كاخ  هب  یلاح  رد  (ع ) 

. درک نینچ  رگید  یخرب  ینادمه و  ثراحاب  هک  ناس  نآ  دوب , هدناوخ  وگغورد  درک  یم  يا  هراشا  وا  بقانم  هب  دوب و 

همرکع

ثیدح میارب  دوب  هدر  ـی کـ هار ار هـمـ همرکع  طساو  ات  هک  يدرم  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  سنوی  زا  دوخ  دنس  هب  شری  رد تـفـسـ ير  طـبـ
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نینچمه (( . 528  )) دیـشک یم  حسم  اهنآ  رب  طقف  دیوشب . ار  شیوخ  ياهاپ  هک  مدیدن  نم  دوب  اجنآ  رد  يو  هک  ینامز  ات  تفگ :  هدروآ , 
تـسا حـسم  هدـش  لزان  هچنآاپ  هرابرد  درک . حـسم  دـیابن  ار  اهاپ  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  همرکع  زا  هک  یکنع  هّللادـبع  زا  دوخدنـس  هب 

ار اهاپ  تسا :  هتفگ  ومه  دیـشک . یم  حـسم  شیوخ  ياهاپ  رب  همرکع  دـیوگ : یم  هراب  نیا  رد  ینـالوط  یمـالک  زا  سپ  یبطرق  (( . 529 ))
رظن نیا  رب  همرکع  دیوگ : یم  نومضم  نیدب  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  (( . 530  )) تسا حسم  هدش  لزان  هراب  نیا  رد  هچنآ  درک . حسم  دـیابن 

فالتخا اپ  حسم  هرابرد  ناملاع  تسا :  هدمآ  يروباشین  ریسفت  رد  (( . 531  )) نتسش هن  تسا  حسم  تسا  بجاو  هچنآ  اپ  درومرد  هک  هدش 
همرکع و زا  هداتق ,  زا  رمعم , زا  قازرلادبع ,  (( . 532  )) تسا بجاو  حسم  هک  تسا  نیا  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  همرکعزا  هچنآ  دـنا . هدرک 

اوحسماو قفارملا  یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولسغاف  ةالـص  ـ لا ـی  لا اذا قـمـتـم  اونمآ  نیذلا  اهیاای   ) هیآ ریـسفت  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  نسح 
هک تسا  هدـش  لقن  ساـبع  ـن  با زا  زا هـمـو , (( . 534  )) درک حسم  ار  اهاپ  دیاب  دـنا : هتفگ  (( 533  ( )) نیبعکلا یلا  مکلجرا  مکـسوؤرب و 

نیزگیاـج ار  حـسم  درک , رکذ  ار  ممیت  مکح  دـنوادخ  هک  اـجنآ  دـینیب  یمن  رگم  درک . بجاوار  حـسم  ود  نتـسش و  ود  دـنوادخ  تفگ : 
؟  تشاد هدیقع  اهاپ  رب  حسم  هب  یسک  هچ  : دیسرپ قارورطم  زا  یکی  تشاذگاو .  دش  یم  حسم  وضو  رد  هک  ار  وضع  ود  نآ  درک و  نتسش 

مکلجراو  ) هملکریثک نبا  هزمح و  همرکع ,  نسح ,  سابع ,  نبا  دیوگ : یم  نآرقلا  ماکحا  رد  صاصج  (( . 535  )) رایسب یناهیقف  تفگ : 
هک دـنک  یم  لقن  هقفت  ـمـ لا هیقفلا و  باتک  رد  بیطخ  (( . 536  )) دندرک یم  ریـسفت  حسم  هب  ار  هیآ  دندناو و  مال مـی خـ هر  ـ ـس ار بـه کـ ( 
مه رگا  سابع  نبا  تفگ :  خساپ  رد  درک . یم  حسم  سابع  نبا  هک  تسا  هدیسر  نم  هب  متفگ :  وا  هب  نم  دش . رازفااپ  رب  حسم  رکنم  همرکع 

اپ حسم  هب  هدیقع  نایم  تسا و  تلاصا  ياراد  حسم  هک  میمهف  یم  تیاور  نیا  زا  (( . 537  )) دوشن تساوخزاب  وا  زا  دنک  تفلاخم  نآرق  اب 
نشور یلیلد  وضو  هلءاسم  رد  همرکع  عضوم  هک  دوش  یم  نشور  تشذگ  هچنآ  وترپ  رد  دراد ! دوجو  دنویپ  یعون  رازفااپ  رب  حسم  راکفاو 

نو ـی چـ لا ـ جر دوب  ع )   ) یلع يوضواهنت  حسم ,  يوضو  رگا  هچ  تسادخ ,  لوسر  يوضو  نا  هـمـ ع )   ) يو عـلـی ـ ـضو هک  نیا  رب  تسا 
رد ار  جراوخ  ياههاگدید  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  هک  دنیوگ , همرکع  هرابرداریز  دندرک , یمن  يوریپ  وا  زا  زگره  همرکع  یبع و  شـ

نیذـلا اونمآ  نیذـلا  هلوـسرو و  هّللا  مکیلو  اـمنا   ) هیآ دـیوگ : یم  (( 538  )) نارـسفم همه  فـالخ  رب  هـک  تسوـمه  داد , شرتـسگ  برغم 
نا ـ نز هرابرد  ریهطت  هیآ  دیوگ : یم  هک  تسومه  هدـش ,  لزان  رکبوبا  هرابرد  (( 539  ( )) نوعکار ةا و هـم  ـ کز ـ لا نوتؤی  ةالـصلا و  نومیقی 

نانز هرابرد  هیآ  نیا  دـیرادنپ ؟ یم  امـش  هک  تسا  ناـنچ  هن  هک  دز  یم  داـیرف  رازاـب  هچوک و  رد  هک  تسومه   , هدـش لزاـن  (ص )  ربما پـیـ
ریهطت هیآ  رـس  رب  هلهابم  هب  ار  نارگید  وا  تیب  لهاو  ع )   ) یلع اـب  يزرو  هنیک  رـس  زا  هک  تسومه  ماجنارـس  و  هدـش ,  لزاـن  (ص )  ربماـیپ

رب نوزفا  وا  و  درک , یمن  یهارمهار  همرکع  یسک  رگید  ینت  دنچ  نامیلـس و  نب  لتاقم  زج  ریخا , عضوم  ـن  یا رد  (( . 540  )) دناوخ یمارف 
هدرک لقن  یفاکـسا  رفعجوبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  تسا .  ع )   ) یلع اب  شا  ینمـشدو  هنیک  رگناشن  هک  دراد  مه  يرگید  نانخـس  نخـس  نیا 

وا زا  ییوج  يرازیب  و  ع )   ) یلع شهوکن  رد  دنیاشوخان  یثیداحا  ندرک  تیاور  يارب  ار  نانآ  هیواعم  هک  دوب  یناسک  زا  ریبز  نب  ةورع  هک 
ره هب  دنک . یم  مهتم  ع )   ) یلعاب ناش  هطبار  دروم  رد  ار  ریبز  هورع و  هک  تشذـگ  نیا  زا  شیپ  زین  يرهز  هتف  ـن گـ یا تفرگ .  تمدـخ  هب 

ناگدیورگ تسرهف  رد  نارگ  ـ ید ریبز و  نب  ةورع  همرکع ,   , یبعش کلام ,  نب  سنا  نوچ  یناسک  مان  ندمآ  تشذگ  هچنآ  هیاپ  رب  يور , 
 . تسا  ( (ص ربمایپ يوضو  هویش  نیمه ,  هک  تسا  نآ  زا  یناشن  طخ و  نیا  ندوب  راد  هشیر  تلاصارب و  یلیلد  حسم  اب  يوضو  هیرظن  هب 

 ( ع  ) رقاب ماما  یلع ,  نب  دمحم 

ناـتیارب ار  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  دـیهاوخ  یمناـیآ  دوـمرف : رقاـب  ماـما  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوـخ  دنـس  هب  ینیل  کـ
تسار تسد  هاگنآ  دز . الاب  ار  شیوخ  ياهنیتسآ  سپـس  داهن . يور  شیپ  ار  نآ  تساوخ و  یبآ  تشت  سپ  ارچ . میتفگ :  منک ؟  تیاکح 

بآ رپ  ار  دوخ  تشم  سپ  ـ ـس دشاب . كاپ  هک  نیا  رب  طورـشم  , دـیرب یم  ورف  بآ  رد  ار  تسد  ناس  نیدـب  تف :  در و گـ ور بـ بآ فـ رد  ار 
 . تخیرورف شیر  رانک  زا  بآ  تخیر و  تروص  رب  ار  بآ  هّللا  مسب  نتفگ  اب  ماگنه  نیمه  رد  دـناسر . یناـشیپ  يـالاب  هب  ار  تسد  درک و 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 103 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد جنرآ  ار بـر  ـت  ـسد هاگنآ  درک . بآ  رپ  ودرب  ورف  بآ  رد  ار  پچ  تسد  هاگنآ  دیـشک . یناشیپ  تروص و  رب  ار  دوخ  تسد  سپس 
نآ زا  سپ  دمآ . نییاپ  ناتشگنا  رس  ات  بآ  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ  نییاپ  دیـشک و  تسار  تسد  يور  رب  ار  پچ  تسد  فک  داهن و  تسار 

. دمآ نییاپ  اهتـشگنا  رـس  ات  بآ  ات  دیـشک  پچ  تسد  يور  رب  ار  تسد  فک  داهن و  پچ  تسد  جـنرآ  رب  درک و  بآ  رپ  ار  تسار  تسد 
رمع زا  باتک  نیم  رد هـ (( 541  )) درک حـسم  تسار  تسد  يرت  هدـنامیقاب  پچ و  تسد  يرت  هب  ار  اهاپ  يور  زین  رـس و  شیپ  نآ  زا  سپ 

. دـیبلط بآ  رپ  یحدـق  ای  تشت  ماما  دندیـسرپ : رقاب  ماما  زا  (ص )  ربمایپ يوضو  هرابرد  هک  تسا  هدـش  تیاور  ریکب  هرارز و  زا  هنیذا ,  نب 
پچ تسد  سپـس  تسـش .  نادـب  ار  دوخ  تروص  تخیر و  تروص  رب  تشادرب ,  بآ  یتـشم  درب , ورف  نآ  رد  اردوخ  تسار  تسد  سپ 

تـسد هک  یلاح  رد  فک و  ات  جنرآ  زا  ار  تسد  نآ  تخیردوخ و  تسار  تسد  رب  تشادرب ,  بآ  ـتـی  ـش مـ در , ورف بـ بآ  رد  ار  شیوخ 
جنرآ زا  شیوخ  پچ  تسد  رب  ـت  سد نآاب  بآ  یتشم  درب , ورف  بآ  رد  ار  تسار  تسد  سپس  تسشدنادرگ .  یمنرب  جنرآ  تمس  هب  ار 
ياهاپ رـس و  درادرب  هزات  یبآ  هک  نآ  یب  تسد و  يرتاب  سپـس  دوب . هدرک  تسار  تسد  يارب  هک  درک  یم  راک  نامه  تخیر و  نییاـپ  هب 

: دیازفا یم  نین  يوار هـمـچـ درب . یمن  رازفااپ  ياهدنب  ریز  هب  ار  ناتـشگنا  اهاپ  حسم  لاح  رد  ماما  دیوگ : یم  يوار  درک . حسم  ار  شیوخ 
 , سپ دـییوشب . ار  ناتناتـسد  يور و  دـیدرک  زا  ـنـگ نـمـ هآ نوچ  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دومرف : سپس 
 , هیاپ نیا  رب  داد و  نامرف  جنرآ  ات  اهتـسد  نتـسش  هب  دنوادخ  نینچمه  دراذـگب . ـتـه  ـس ـ ـشا شیوخ نـ تروص  زا  يزیچدرادـن  قح  صخش 

سپـس دییوشب . جـنرآ  ات  ناتناتـسد  يور و  دـیامرف : یم  دـنوادخ  اریز  , دراذـگاو هتـسشان  ار  جـنرآ  ات  تسد  زا  يزیچ  درادـن  قح  صخش 
كون ات  بعک  زا  اهاپ , زا  ییاج  رب  ای  رس  زا  ییاج  رب  نوچ  يور ,  نیا  زا  دیشکب . حسم  اهنآ  يور  یگدمآرب  ات  ناتیاهاپو  رس  رب  و  دومرف :

 . قاس ناوختسا  زا  رت  نییاپ  لصفم  ینعی  اجنیا  دومرف : تساجک ؟  بعک  میتفگ :  دیوگ : يوار  دنک . هدنـسب  ار  وا  دشکب  حسم  ناتـشگنا , 
اب ار  تیاور  نی  ـی هـمـ ـسو ـیـخ طـ ـش (( . 542  )) تسا نآ  زا  رت  نییاـپ  بعک  تسا و  قاـس  ناوختـسا  نیا  دوـمرف : تسیچ ؟  نیا  میتـفگ : 

تیاور رقاب  ماـما  زا  رـسیم  زا  دوخ  دنـس  هب  ـی  ـسو طـ (( . 543  )) ـت ـسا هدرک  لقنراصبتـسا  بیذـهت و  باتک  رد  ظافلا  رد  توافت  یکدـنا 
تخیر شیوخ  تروص  رب  تشادرب و  بآ  یتشم  سپـس  منکن ؟  تیاکح  ناتیارب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  ایآ  دومرف : هک  تسا  هدرک 

سـپـس سـر ـخـت .  یر دوخ  رگید  تسد  رب  تشادرب و  رگید  یتشم  هاگنآ  تخیر .  شیوخ  تسد  رب  تشادرب و  رگید  یتشم  نآ  زا  سپ  . 
هدـمآ نآرق  رد  هک  هک  تسا  بعک  نامه  نیا  تفگ :  داهن و  اپ  يور  یگدـمآرب  رب  تسد  نآ  زا  سپ  دیـشک و  حـسمار  شیوخ  ياـهاپ  و 

کـلـیـنـی بـه (( . 544  )) تسا بوبنظ  نیا  دومرف : درب و  اپ  هنشاپ  نییاپ  تمس  ار بـه  دو  ـت خـ ـسد ها  ـگـ نآ ما  ـ ما ـد : یو يوار مـی گـ تسا .
یم يوار  منکن ؟  تیاکح  ناتیارب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  ایآ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دو  سـنـد خـ

تخیر و هـمـه تروـصرب  تشادرب و  بآ  یتـشم  دـیوشب  ار  تسد  هک  نآ  یب  درب و  ورف  بآ  رد  دوـخ  تسد  ما  ـ ما ارچ . مـتفگ :  دـیوگ :
تسد نآ  اب  هاگنآ  تخ و  ـ یر ـش  یو پچ خـ تسد  رد  تشادرب و  تسار  تسد  اب  رگید  یتشم  سپس  دیـشک . تسد  ار  ترو  ـ ـص فار  ـ طا

رس و دوب  هدنام  اهتـسدرب  هک  یبآ  اب  هاگنآ  تسـش و  ار  شیوخ  پچ  تسد  نآ  اب  تشادرب و  رگید  یتشم  سپـس  تسـش .  ار  دوخ  تسار 
 ( (ص ادخ لوسر  يوضو  ام  يارب  رفعجوبا  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دـن  ـ ـس هـمـو بـه  (( . 545  )) درک حسم  ار  شیاهاپ 

پچ تسد  سپس  دیـش . تسد کـ ار  نآ  فارطا  تخیر و  شیوخ  تروص  رب  تروص  يالاب  زا  تشادرب و  بآ  یتشم  وا  درک . تیاکح  ار 
شیوخ تسار  تسد  هاگنآ  دیشک . ـت  سار ـت  ـسد يور  رب  ار  پچ  تسد  تخیر و  تسار  تسد  يوررب  ار  بآ  درب و  ورف  بآ  رد  دوخ 

ار اهتـسد  هک  نآ  یب  سپ ,  تسـش .  تسار  تسد  دـننامهار  نآ  تخیر و  پچ  تـسد  يور  رب  هتـشادرب ]   ] بآ درب و  ورف  بآ  فرظ  رد 
ود تشذگ  هک  ییاهتیاور  زا  هدـیکچ  (( . 546  )) دیـشک حـسم  ار  شیوخ  ياهاپ  رـس و  دوب  هدـنام  هک  یتبوطر  اب  درب  ورف  بآ  رد  هرابود 

هرارز و بـکـیـر مینیب  یم  هچ ,   , تسا هتـشاد  همادا  رقاب  ماما  نارود  ات  وضو  یگنوگچ  هرابرد  نانامل  ـ ـس فال مـ ـتـ خا 1 ـ  دیآ : یم  رب  هتکن 
ای دنک , یم  فیصو  نا تـ ـ نآ يار  ار بـ (ص )  اد لوسر خـ يوضورقاب  ماما  ای  دنـسرپ , یم  رقاب  ماما  زا  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر يو  ـ ـضو هرا  ـ برد
رد (ص )  ربمایپ يوضو  حرط  تیمها  زا  اه  هلمج  ـه  نو ـن گـ یا منکن ؟  تیاکح  ناتیارب  ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  ایآ  دـیامرف : یم  دوخ 
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نایباحص رگیدو  سنا  نوچ  یناسک  دوب و  هدییورگ  یشوماخ  يدوبان و  هب  ینامـسآ  ياه  هزومآ  هک  ینارود  , دنک یم  تیاکح  نارود  نآ 
ار نانارمکح  هری  ـگ سـ نر هقالع  اب  ای  سرت  رس  زا  ینالوط و  ياهلاس  رذگ  رد  جیردتب و  مدرم  نارود  نیا  رد  دنتسیرگ ! یم  نییآ  لاح  رب 
نآ رتارف  نیازا  دتسیاب . نانارمکح  داهتجا  ربارب  رد  هک  دوبن  نآ  يارای  ار  یسک  هباحص  ناگدنام  ياج  رب  نایم  رد  رگید  دنتفرگ و  دوخ  هب 
نآ گنهآ  رقاب  ماما  يا  هنامز  نینچ  رد  دـندروآ . يور  دندنـسپ  یم  ناـنارمکح  هک  ـه  نو نآ گـ يوبن  تنـس  نیودـت  هب  ناـمدرم  یتح  هک 

ینوناق ـخـی و  یرا يدنس تـ ناونع  هب  فصو  نیا  ات  دنک  فصو  شیوخ  نارای  زا  یخرب  يار  ار بـ (ص )  اد لو خـ ـ ـسر يو  ـ ـضو هک  تشاد 
یگدیـشوپ و رذـگهر  نیازا  دـنبای و  یهاـگآ  وا  تیب  لـها  و  (ص )  ادـخ لوـسر  يوـضو  تـقیقح  زا  مدرم  دـنامب و  یقاـب  هراـب  نـیا  رد 
 , تسا تلاصا  ياراد  نتـسش ,  راب  ود  حـسم و  يوضو  هک  میتفایرد  ـت  ـشذ ـچـه گـ نآ ـو  تر رد پـ 2 ـ  دورب . نایم  زا  هلءاسم  نیا  یگدـیچیپ 
 ( (ص ادخ لو  ـ سر يو  ـ ضو نانمؤمریما  اب  تفلاخم  همه  مغر  هب  همرکع ,  یبعش و  هورع ,  کلام ,  نب  سنا  لیبق  زا  یناسک  مینیب  یم  هچ , 
زا نینچمه  نآ .  زج  هن  تسا و  هدش  لزان  نامـسآ  زا  هک  تسا  هویـش  نیمه  اهنت  هک  دنا  هدوبرظن  نیا  رب  هدرک و  فصو  هنوگ  نیمه  هب  ار 
یم دوخ  هک  یهقف  ندنارتسگ  ندرک و  یلم  يارب عـ تنوشخ  تسایـس  نتفرگ  شیپ  رد  مغر  هب  نانارمکح  هک  میبای  یمرد  تشذگ  هچنآ 

هلءاسم رد  هیقت  زا  یناشن  هعیش  دزن  نایوما ,  هرود  رخاوا  ات  هک  تسا  نینچ  دنتسیاب . حسم  يوضو  هویش  يورردوردنتـسناوتن  دنا  هدیدنـسپ 
ـی لا رد حـ ماما  دـید  دـهاوخ  درگنب  هعیـش  یثیدـح  هناگراهچ  ياهباتکرد  رقاب  ماما  زا  هدـش  لقن  ياهتیاور  رد  سک  ره  میباـی .  یمن  وضو 
رد يوما  نانارمکح  هرود  نیا  رد  هتب  ـ لا درادن . دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ای  دوش  یم  هتفگ  هچنادب  یهجوت  چیه  هکدنک  یم  فصو  ار  وضو 

يزیمآ تنوشخ  تخـس و  دروخرب  نآ  وضو  هلءاسم  صوصخ  رد  ساب  نبا عـ رقاب و  دمحم  ماما  کلام ,  نب  سنا  نوچ  یناسک  اب  دروخرب 
زامن ای  وضو  فاصوا  نایب  زا  هک  تشذگ  يرعـشا  کلاموبا  ثیدح  رد  رتشیپ  هک  نانوچ  دنتـشاد , نارگید  اب  هک  دـنتفرگ  یمن  شیپ  ردار 

هعماـج نتم  رد  هزادـنا  نآ  حـسم  يوضو  هو  ـیـ ـش يو  ـ ما هرود  رد  يور ,  بـه هـر  دوب . كاـنمیب  شیوخ  نادـناخ  يارب  ص )   ) مرکا لوسر 
زاب حسم  زا  ار  مدرم  حسم  ریغ  يوضو  نداد  جاور  يارب  ارچ  هک  دـننک  ضارتعا  تموکح  ناهیقف  رب  دنتـسناوت  یم  مدرم  هک  تشادروضح 

رد ار  رـس  اپ و  حسم  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دیابن  ارچ  متفگ :  ءاطع  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  حیرج  نبا  زا  قازرلادبع  دـنراد . یم 
حـسم ار  رـس  دیاب  هک  مرظن  نیا  رب  اهنت  تفگ :  مشکب ؟  حسم  زین  ار  میاهاپ  منک  یم  حـسم  ار  رـس  هک  نانوچ  دـیابن  نم  هدروآ ,  مه  رانک 
دنیوگ یم  مدرم  زا  یناسک  : دیوگ یم  ءا  ـ طع خزود .  شتآ  زا  ناینیسپ  رب  ياو  دیوگ : یم  هک  مدینش  هریرهوبا  زا  نم  تسـش .  ار  اپ  درک و 

ایآ متفگ :  ءاطع  هب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  کلملادـبع  زا  يواحط  (( . 547  )) میوش یمار  اپ  نم  اما  دننک , حسم  هک  تسا  نآ  مکح 
اعطق هک  دـیازفا  یم  نیا  رب  ءاطع  (( . 548  )) هن تفگ :  تسش ؟  ار  اپ  دیاب  هک  تسا  هدیـسر  وت  هب  (ص )  ادخ لوسر  باحـصازا  یـسک  زا 

ایآ دیوگ : یم  دـسرپ و  یم  نیبعکلا )  یلا  ـلـکـم  جراو  ) ـه یآ هرابرد  هک  حـیرج  نبا  خـساپ  رد  وا  تسـش .  دـیاب  زین  ار  اپ  يور  یگدـمآرب 
میهاربا زا  ملسم ,  نب  دمحم  زا  قازرلادبع  (( . 549  )) تسین نیا  رد  يدیدرت  يرآ  دهد : یم  خساپ  تسـش ,  دیاب  زینار  اپ  يور  یگدمآرب 

نت هس  زا  تفگ :  وا  دندروآ و  نایم  هب  نخـس  اپ  حـسم  زا  زیز  ـعـ لاد رمع بـن عـبـ دزن  هک  تسا  هدرک  لقن  دـیوس  نب  نامثع  زا  هرـسیم ,  نب 
تسش ار  شیوخ  ياهاپ  (ص )  ربمایپ هک  تسا  هدیسر  نم  هب  تسا  هبعـش  نب  ةریغم  تا  هدازومع  ناشنیرتم  هک کـ (ص )  دمحم باحـصازا 

ياه ـه  نا ـ ـش يو نـ ـ ما هرود  رد  هک  دـنک  یم  تیاکح  نیا  زا  همه  تسا و  تسد  رد  عون  نیا  زا  یناوارف  ياـهت  ـ یاور يور  بـه هـر  (( . 550 ))
يوضو رب  ناشناگتـسباو  ناـگفیلخ و  ـت و  ـشاد دوجو  رگیدـکی  اـب  بتکم  ود  نیا  ییورردور  وضو و  ود  بتکم  ود  دوجو  زا  يراکـشآ 

دنتشاد و ضارتعا  ءاطع , تموکح ,  هیقف  رب  نارگید  اما  دندنایامن . یم  (ص )  اد لوسر خـ هویش  ار  هویش  نیمه  دنتشاد و  دیکءاتاپ  نتـسش 
اب ارادم  تسایـس  يوما  هرود  تشذـگ  زا  سپ  دـندش . یم  روآدای  وا  هب  ار  حـسم  يوضو  تیعورـشم  زیزعلادـبع  نب  رمع  يوما  هفیلخ  دزن 
زا یخرب  رد  ار  هیقت  رادـیدپ  يور  نیمه  زا  دـش . نوگرگید  نانارمکح  تسایـس  یـسابع  هرود  ردو  تفاین  همادا  نادـنچ  نیعبات  هباحص و 

هتفرگ شیپ  رد  هزاـت  یتسایـس  هرود  نیارد  ناـنارمکح  هک  تسا  نآ  ناـشن  دوـخ  نیا  مـینیب و  یم  ـم  ظا ما کـ ـ ما قداـص و  ماـما  ياـهتیاور 
یم ار مـسـح  ـعـیـن پـا  با هباحـص و تـ زا  یگرزب  عمج  هک  میتفایرد  میدرب و  یپ  حسم  يوضو  تیعورـشم  هب  اجنیا  ات  يور ,  ره  بـه  دندوب .
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میدـش و روآدای  ار  نانآ  زا  نت  هد  مان  اجنیا  اـت  دـنداد . یم  تبـسن  (ص )  ربماـیپ هب  هکلب  ع )   ) یلع هب  هن  مه  ار  شیوخ  راـک  نیاو  دـندرک 
نب هّللادبع  14 ـ  ینزام .  دـیز  نب  میمت  13 ـ  ینزام .  میمت  نبداـبع  يرعشا 12 ـ  کلاموبا  11 ـ  مییازفا :  یم  اهنآ  ربرگید  ییاهمان  کـنیا 
نب سوا  20 ـ  دوعسم . نب  هّللادبع  19 ـ  سیق .  نب  ۀمقلع  18 ـ  یعخن .  میهاربا  17 ـ  يرصب .  نسح  16 ـ  ریبز . نب  ةورع  15 ـ  ینزام .  دیز 
مینک یم  رارکت  ار  دوخ  هتفگشیپ  شسرپ  کن  ـ یا رقاب . دمحم  ماما  24 ـ  همرکع .  23 ـ  یبعش .  22 ـ  عفار .  نب  ۀعافر  21 ـ  یفقث .  سوا  یبا 

, دندوب هتفرگ  شیپ  رد  ار  هویش  نیا  زین  نیعبات  هباحص و  ناگرزب  هدش و  هداد  تبسن  ص )   ) ربمایپ هب  هک  تسا  یتسرد  هویش  حسم  رگا  هک 
رذع و نیا  دوخ  يارب  مک  تسد  نانآ  ایآ  تسانعم ؟  هچ  هب  هعیش  هب  مجاهت  نیا  دننک ؟ مهتم  هقدنز  رفک و  هب  ار  هویـش  نیا  نارادرواب  ارچ 
هب ندز  تمهت  نیا  ایآ  دـننک ؟ یم  مهتم  يروآ  تعدـب  یهارمگ و  هب  ار  نانآ  ارچ  دـنا ؟ هدرک  يوریپ  ربمایپ  تنـس  زا  هک  دـنرادن  ار  لیلد 

؟  تسا نانارمکح  زا  يربنامرف  اوران و  ياهبصعت  هب  یگتسباو  رس  زا  ای  تسا ؟  يوبن  تنس  طخ  رب  نانآ  یگداتسیا  ساپ 

هیدیز يوضو 

هدرک تیاور  (ص )  ادخ لو  ـ ـسر زا  نیدباعلا ,  نیز  شردپ  زا  دیز , ماما  زا  هچنآ  قباطم  هیدیز  مینیب  یم  هک  نآ  اب  دسرپب : ـی  ـس ـد کـ یا شـ
هجیتن لیلحت و  نیا  دـناوت  یم  هنوگچ  دـنناد , یم  تسا  هدرک  فصو  نافع  نب  ناـمثع  هک  ییوضو  قباـطم  ار  (ص )  ربماـیپ يوضو  دـنا و 

ماما هنوگچ  ارچ و  تسا ,  هدوب  یسایس  يراذگنوناق  کی  اهنت  نامثع  يوضو  تسا و  تسرد  امـش  لیلحت  رگا  دشاب ؟ تسرد  امـش  يریگ 
؟ دریگ یم  وضو  هویش  نامه  هب  دیز 

نییولع دزن  اهتیاور  یگناگی 

هراشا

ماکحا رد  ـد و  نا هدو  رب یـک فـقـه بـ ینیسح ـ  هریت  هاوخ  ینسح و  هریت  هاوخ  ع ـ )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناگداز  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
 : میرگن یم  ار  تقیقح  نیا  رگناشن  ياهتیاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا  تسا .  هدوبن  نانارمکح  هقف  نانآ  هقف  هتشادن و  یفالتخا  چیه 

نییبلاط دزن  رصع  تقو  1 ـ 

هک همثره  تسا .  يزردـنا  وت  اب  ارم  نانمؤمریما  يا  تفگ :  دـمآ و  دیـشرلا  نوراه  دزن  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  نییبلاطلا  لـتاقم  باـتک  رد 
زا نوراه  سپ  تسا .  تفالخ  ياهزار  هرابرد  منخس  نانمؤمریما ,  يا  تفگ :  درم  نآ  راپـسب . شوگ  دیوگ  یم  هچنادب  تفگ :  دوب  اجنآ 
هک مدوب  ناولح  ياههاقناخ  زا  یکی  رد  تفگ :  درم  نآ  درپس . شوگ  شیاه  هتفگ  هب  درک و  تولخ  وا  اب  سپـس  دـنامب . اجنآ  تساوخ  وا 

تشاد و نت  رب  یگنر  زمرق  تشرد  یمـشپ  يادر  تشرد و  یمـشپ  هماـج  ـی کـه  لا رد حـ دـش , دراو  یلع  نب  نسح  نب  هّللادـبع  نب  ییحی 
دندرک و یم  وا  يرادساپ  دندش و  یم  هناور  دش  یم  هناور  اج  ره  دنداتـسیا و  یم  داتـسیا  یم  اج  ره  دندرک , یم  یهارمه  ار  وا  دـنچ  ینت 

نانآ زا  کی  ره  لاح  نیع  رد  دنـسا , ـنـ ـش ار نـمـی  وا  هک  دنتخادنا  یم  نامگ  نیدب  ار  ناگدننیبدندوب  وا  نارادـساپ  نارای و  هک  یلاح  رد 
ار ییحی  ایآ  دیسرپ : دندوب . ناما  رد  دنداد  یم  ناشن  ار  نآ  دش و  یم  ناشضرعتم  ناشنایاتمه  زا  یـسک  نوچ  هک  دنتـشاد  دیفـس  يروشنم 

تـسا يدرم  داد : خساپ  نک .  فصو  میارب  ار  وا  سپ  تفگ :  متخانـش .  ار  يو  زورید  هک  تسا  نامه  وا  و  میدق ,  تفگ :  یـسانش ؟  یم 
هچ وا  زا  تسا .  نامه  نیا  ییوگ ,  یم  تسرد  تفگ :  گرزب .  یمکـشو  ابیز  ینامـشچ  اب  رـسغاد , نیکمن ,  نوگمدـنگ و  تماق ,  نایم 
ارف شزامن  ماگن  نوچ هـ مدیددوب .  شهارمه  زین  يرـسپ  هک  ار  وا  راب  کی  هک  نیا  زج  مدینـش ,  وا نـ زا  يز  چـیـ داد : ـخ  ـسا پـ يا ؟  هدینش 

لاوز زا  ناـمز  نوچ  دـیوشب . ار  نآ  اـت  ـت  فر ـ گر ار بـ شنیمـشپ  هبج  هدـنکفا ,  شندرگ  رد  ار  نآ  دروآ و  شیارب  هتـسش  يا  هماـج  دیـسر 
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نوراه درک . رازگرب  هاتوک  ار  رگید  تعکر  ود  ینالوط و  ار  لوا  تعکر  ود  دوب . رـصع  زامن  منک  یم  نامگ  هک  دـناوخ  يزاـمن  تشذـگ 
ار وت  دـنوادخ  تسا .  هفیاط  نآ  دزن  زامن  نآ  ماگنه  زین  نیا  تسا و  رـصع  زامن  نامه  نیا  يا !  هدرک  ظـفح  تسرد  وت ! رب  نیرفآ  تفگ : 
و تسا ,  ورم  زا  مرابت  متلود .  نیا  تیعر  زا  يدرم  نم  تفگ :  ییاجک ؟  زا  یتسه و  هک  وت  درادـبرمثرپ . ار  تشالت  دـهد و  وکن  شاداـپ 

طیارـش نآ  رد  هژیوب  نسح  ینب  هفیلخ و  نایم  یهقف  فـالتخا  هک  دـیآ  یم  ـت بـر  یاور ـن  یا زا  (( ... 551  )) مراد تنوکس  دادغب  رهـش  رد 
زا نایـساب  ـه عـ نو هک چـگـ دناوخ  دیهاوخ  هدنیآرد  دـنا . هتخانـش  یم  ار  نییبلاط  هلیـسو  نادـب  هک  هدوب  يا  هناشن  ـی ,  عا ـتـمـ جا یـسایس و 

نید زا  ناونع  هب  نانآ  ندرک  دادملق  نانامل و  ـگـر مـسـ ید زا  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نادنزرف  ندز  رانک  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  بهذم 
دندوب هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناردپ  زا  دنتفگ  یم  هچ  ره  نانیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتسج . هرهب مـی  ناگدش  نورب  نییآ  زا  ناگتـشگرب و 

هتساخرب تسا  يرادیدپ  تما  نایم  رد  یبهذم  فالت  ـ خا ند  ـ نار الو گـسـتـ ـ ـصا تشگ .  یمزاب   ( (ص ادخ لوسر  هب  نانآ  ثیداحا  بلغا  و 
در ناد مـ نوراه بـ هک  نیا  تسا .  هدش  قلخ  نارگید  زا  نایعیش  ندرک  ادج  ندز و  رانک  يارب  افرـص  هک  ـی  ـسا ـیـ ـس فادها  واه  هزیگنا  زا 

نیا یبوخب  تسا ,  هفیاـط  نآ  دزن  زاـمن  ماـگنه  زین  نیا  تسارـصع و  زاـمن  ناـمه  نیا  يا !  هدرک  ظـفح  بوخ  وـت ! رب  نیرفآ  دـیوگ : یم 
کی راب  دـنچزور  ره  هک  يرورـض  یمکح  رد  ع )   ) یلع نادـنزرف  درادـن  ناـکما  مییوگ :  یم  نا  ـ ـس ـن  ید بـ دـهد . یم  ناـشن  ار  تقیقح 

دید میهاوخ  میـسررب  ار  ـر  ـص زامن عـ تقو  هلءاسم  رددیز  ماما  هاگدید  ام  رگا  دننک . فالتخا  رگیدکی  اب  دراد  راک  رـس و  نآ  اب  ناملـسم 
هدمآ ةالصلا  تاقوا  باب  دیز , ماما  دنـس  رد مـ درادن . یتوافت  چیه  تیب  لها  نادرم  رگید  سابع و  نب  هّللادبع  قداص ,  ماما  هاگدید  اب  هک 
مدرم رب  دوـمرف : (ص )  ادـخ لوـسر  هک  دروآ  ثیدـح  ارم  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  زا  شدـجزا ,  شردـپ ,  زا  یلع ,  نب  دـیز  هـک  تـسا 

هب دوخ  تقو  رد  ار  زامن  دـیدرک  كردار  نامز  نیا  نوچ  دریم . یم  ناسنا  نت  هک  ناس  نآ  دـنناریمب , ار  زامن  هک  دـمآ  دـهاوخ  ینایاوشیپ 
هدمآ باتک  نیم  رد هـ (( . 552  )) تسا رفک  نآ  تقو  زا  زامن  نداهناو  هچ ,  دـشاب , هلفان  مه  نامدرم  رگید  نآ  اب  ناتزامن  دـیروآ . ياـج 
قسغ یلا  سمـشلا  كولدل  ةالـصلا  ـم  قءا  ) ـه یآ هرا  ـ برد نوچ  هک  مدینـشآ  هنع  هّللا  یـضر  یلع ـ  نب  دیز  نسحلاوبا  دیهـش  ماما  زا  تسا : 

و . ) دورب قفا  هنارکزا  يدیفـس  هک  یماگنه  اـت  نآ  ثلث  لـیل  قسغ  تسا و  باـت  ـ فآ لاوز  سمـش  كولد  تفگدندیـسرپ :  وا  زا  لـیللا )... 
: دـیو ـد بـن عـلـی مـی گـ یز دـننک . یم  یهاوـگ  ار  نآ  زور  ناگـشرفو  بش  ناگتـشرف  هـک  اروهـشم ,) ناـک  رجفلا  نآرق  نا  رجفلا  نآرق 

دنک یم  هراشا  نادب  نخـس  نیا  اب  ـد  یز ما  ـ ما (( . 553  )) تسا لاکـشا  یب  يدـنکفا  ریخءات  هب  ار  نآ  رگا  تسا و  تقو  زاغآ  اهتقو  نیرترب 
, زین رـصع  تلیـضف  تقو  تسا .  تقو  هس  ياراد  زامن  دنک  یم  لمع  هع  ـیـ ـش هک  نانوچ  هدومرف و  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  نانوچ  هک 
رب ینبم  دـیز  نخـس  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  تسا .  رهظ  زامن  نایاپ  زا  سپ  دـیآ  یمرب  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ياهتیاور  زا  هک  نانوچ 

توعد يانعم  هب  زامن  تقو  نداد  رییغت  رد  نانآ  شقن  نایوما و  راک  هب  يا  هراشا  تسا  رفک  نآ  تقو  زا  زاـمن  ندـنکفا  ریخءاـت  هب  هک  نیا 
نی هـمـچـنـ تسا .  هدیـسر  ناوارف  ثیدح  نآ  تقو  رد  زامن  ماجنا  تل  ـیـ ـض هرا فـ ـ برد ار کـه  چـ دراد , نآ  ـت  قو رد  زامن  ماجنا  هب  نانمؤم 

يوبن تیاور  نآ  هب  یخـسا  ـد و پـ ندروآ نا  هب مـیـ ییاه  هتخاسون  مالـسا  هقف  رد  هک  یناسک  راک  ندیبوک  مهرد  يانعم  هب  دیز  نخـس  نیا 
, دننکفا ریخءات  هب  ار  زامن  هک  يا  هزادنا  ات  درادبزاب  زامن  زا  ار  نا  ـ نآ ـی  یا ـ هرا هک کـ دـمآ  دـنهاوخ  ینایاورنامرف  امـش  رب  دومرف : هک  تسا 

دنداتسرف نامثع  دزن  ار  یهورگ  رصم  نامدرم  هک  تسا  هدمآ  يرذالب  فارـشالا  باس  ـ نا رد  (( . 554  )) دیناوخب نآ  تقو  رد  ار  زامن  سپ 
هناور نایرصم  زا  نت  دصتفه  هک  تسا  هدمآ  هب  ـ ـش ـن  با ـنـۀ  ید ـخ مـ یرا رد تـ دندرک . تیاکـش  وا  هب  زامن  تقو  اب  حرـس  یبا  نبا  يزاب  زا  و 

باحـصا هب  دوـب  هدرک  ناـنآ  اـب  زاـمن  تقو  دروـم  رد  حرـس  یبا  نبا  هچنآ  هب  تـب  ـ ـس ـجـا نـ نآ رد  ـد . ند ـ مآرد دجـسم  هـبو  دـندش  هنیدـم 
لقن (( . 556  )) دنادرگرب نآ  تقو  هب  ار  زامن  کلملادبع  نب  نامیلـس  هک  تسا  هدمآ  خـیرا  رد تـ (( . 555  )) دندرک تیاکش  (ص )  ربمایپ

تحلـصم نوچ  هفیلخ  دـنا و  هتـشاد  ضارتعا  نانارمکح  رب  زاـمن  تقو  هلءاـسم  هراـبرد  ناناملـس  هدو مـ دراد کـه تـ هرا  ـ ـشا ناد  ربخ بـ نیا 
باب دوخ  حیحص  رد  يراخب  تسا .  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  دید , یم  نامدرم  هتـساوخ  ندروآربو  ضارتعا  هب  نداد  خساپ  رد  ار  تموکح 

نارود رد  هچنآ  زا  تفگ :  هک  تسا  سنا  زا  ندلیغ  زا  ثیدح  ود  نیا  زا  یکی  تسا .  هدروآ  سنا  زا  ثیدح  ود  اهتقو  نع  ةالصلا  عییضت 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 107 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدر هابت کـ دیا  هتساوخ  هک  هنوگ  نادب  مه  ار  نیا  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تفگ :  زامن ؟ دش : هتفگ  میبا .  غارس نـمـی یـ چیه  دوب   ( (ص ربمایپ
نایرگ ار  وا  مدش و  دراو  سنا  رب  قشمد  رد  دیوگ : یم  هک  مدینش  يرهز  زا  تفگ :  هک  تسا  دوواد  یبا  نب  نامثع  زا  رگید  ثیدح  ـد ؟ یا

هدش هابت  مه  زامن  نیا  و  مبای ,  یمن  ناشن  چیه  مدوب  هدـید  ـیـن ]  ـش نارود پـیـ رد   ] ـچـه نآ زا  گـفـت :  ییرگ ؟  یم  ارچ  مدیـسرپ  مدـید . 
تسا تسخن  تقو  نامه  اهتقو  نیرتربو  تسا  تقو  ود  يزامن  ره  يارب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  زین  قدا  ما صـ ـ ما زا  (( . 557  )) تسا

شومارف ای  دـنامورف , زامن  زا  رگید  يراک  هب  هک  تسا  یـسک  يارب  مود ]  تقو   ] تقو نیا  تسین .  اور  تقو  نیا  زا  زامن  يدـمع  ریخءات  و 
نتـشاد هطـساو  هب  رگم  دهد , رارقدوخ  زامن  تقو  ار  مود  تقو  نیا  درادن  قح  سک  چیه  اما  تسا .  هدوب  باوخ  ای  هدش و  لفاغای  هدرک , 

هناـیم زا  دیـشروخ  یتـقو  دومرف : ماـما  دیـسرپ . رـصع  رهظ و  تقو  هراـبرد  قداـص  ماـما  زا  هرارز  نب  هّللادـیبع  (( . 558  )) يرامیب ای  رذـع 
ات سپـس  تسا .  يرگید  نآ  زا  شیپ  زاـمن  کـی  نیا  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  دوـش , زاـغآ  ود , ره  رـصع , ره و  ـت ظـ قو ددر  ـ گر نا بـ ـمـ ـسآ

. دـنا هدرک  دـییءات  ار  تیب  لها  عضوم  نیمه  ـه  با ـحـ ـص زا  ـی  خر بـ (( . 559  )) يراد تقو  ودره  يارب  دـنک  بورغ  دیـشروخ  هک  یماگنه 
یم یماگنه  اررصع  رهظ و  زامن  (ص )  ادخ لوسر  تفگ :  یثیدح  رد  هک  تسا  هشیاع  ير  ـگـ ید (( . 560  )) تسا سابع  نبا  اهنآ  زا  یکی 

هک ـد  ناو ـی خـ ما ار هـنـگـ رـصع  زامن  (ص )  ادـخ لوسر   : تفگ رگید  یثیدـح  رد  دوب . هتفرن  نوریب  يو  هناخ  زا  باتفآ  زونه  دـناوخ کـه 
 ( (ص ادـخ لوسر  تفگ :  هک  تسا  رگید  ـثـی  ید رد حـ مه  دوب . هدـشن  ادـیپ  شا  هناـخ  رد  هیاـس  دوـب و  وا  هناـخ  نورد  رد  باـتفآ  زوـنه 

تیاور رصعلا  تقو  باب  رد  يراخ  بـ (( . 561  )) دوب هدشن  ادیپ  هیاس  دوب و  نم  هناخ  رد  باتفآ  زونه  هک  دناوخ  یم  ار  رصع  زامن  یماگنه 
نوریب سپـس  میدروآ .  ياج  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  اب  هارمه  ار  رهظ  زاـمن  دـیوگ : یم  هک  مدینـش  هماـماوبا  زا  تفگ :  يوار  هک  دـنک  یم 

زامن تفگ :  يدناوخ ؟  هک  دوبزامن  مادک  نیا  ومع ! متفگ :  دناوخ . یم  رـصع  زامن  میدـید  هک  ار  وا  میتفر .  کلام  نب  سنا  دزنو  میدـش 
هدمآ نیـسح  نب  نسح  زا  نییبلاطلا  لتا  با مـقـ رد کـتـ (( . 562  )) میدناوخ یم   ( (ص ادخ لوسر  اب  هارمه  هک  تسا  يزامن  نیا  و  رـصع ,

هک میتشاد  نآ  گنهآ  میدوب  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  یلاح  رد  نیسح  نب  یلع  نب  ـیـن  ـس نب حـ هّللادبع  نب  مساق  نم و  تفگ :  هک  تسا 
لسغ میسرت  یم  میناوخب ؟  مه  ار  رصع  زامن  ایآ  تفگ :  نم  هب  مساق  میزادرپب .  نیـسح  نب  میهاربا  نب  هّللادبع  سراوفلاوبا  نداد  لسغ  هب 

دی ـ ـشرو رد خـ نم  میدرب  ناـیاپ  هب  ار  سراوفلاوبا  لـسغ  نوچ  میدـناوخ ...  رـصع ]  ] زاـمن مسا  هار قـ نا هـمـ ـ ـس ـن  ید بـ دـشک . ازارد  هب  وا 
اب تفگ :  دمآ و  مباوخ  هب  یسک  باوخ  رد  مدرک ...  هداعا  ار  رصع  يور  نیا  زا  تسا .  رـصع  تقو  لوا  هزات  زونه  هک  مدید  متـسیرگن و 

هتفای هار  مساق  لد  تفگ :  مدوب .  هدناوخ  زامن  تقو  ریغ  رد  نم  متفگ :  يدرک ؟  هداعا  ار  زامن  يدوب  هدناوخزامن  مساق  رـس  تشپ  هک  نآ 
زا یخر  عضوم بـ نینچمهو  ینیسح ,  هاوخ  ینسح و  هاوخ  نایبلاط ,  عضوم  هک  دش  نشور  تشذ  ـچـه گـ نآ زا  (( . 563  )) تسوت لد  زا  رت 

زامن ندـناوخ  مه  اب  (ص )  ربمایپ رـسمه  هشیاع  و  (ص )  ربمایپ رازگتمدـخ  کلام  نب  سنا  تما ,  همالع  سابع  نب  هّللادـبع  نوچ  هباـحص 
. دنا هتخانش  یم  تیمسر  هب  هدرک و  یم  ریرقت  ار  هویش  نیا  مک  تسدای  هدوب  رصع  رهظ و 

رازفااپ رب  حسم  2 ـ 

وا دندوب . هداد  ياج  نس  هّللادبع بـن حـ نب  ییحی  نارای  فوفص  رد  ار  دوخ  هک  هدروآ  ار  یناسک  زا  یخرب  رابخا  یناهفـصا  جرف  ـ لاو ـ با 1 ـ
نداد يرترب  رد  ریخا  صخـش  نیا  دـندرک . یهار  ار هـمـ وا  نب حـی  حـلاص  نب  نسح  نبا  هلمج  زا  هفوـک و  ناـمدرم  زا  یخرب  دـیوگ : یم 
هیدیز هدیقع  رب  شتفالخ  يدعب  ياهلاسرد  نامثع  رفک  هب  هدیقع  رد  نینچمه  شتفالخ ـ  ـن  یزا ـ غآ هلاس  شش  رد  نامثع ـ  رمع و  ورکبوبا 

. درک یم  هابت  ار  يو  نارای  دـیزرو و  یم  تفلاـخم  يو  اـب  ییحی  راـک  رد  وا  درک . یم  حـسم  رازفااـپ  رب  دـیماشآ و  یم  ذـیبن  دو , ـه بـ یر بـتـ
دنامن و نم  رظتنم  يو  دش و  هماقا  زامن  مدش .  لوغـشم  وضو  تراهط و  هب  نم  تفگ و  ناذا  نذؤم  يزور  دـیوگ : یم  هّللادـبع  نب  یی  یـحـ
هب ییاهنتب  يراـنک  رد  دوخ  تسا  زاـمن  لوغـشم  يو  مدـید  نو  مدرب و چـ ناـیاپ  هب  ار  وضوو  تراـهط  نم  درک . تماـما  ار  مباحـصا  زاـمن 
 : تفگ شیوخ  نارای  هب  درب  نایاپ  هب  ار  زامن  نوچ  وا  دنک . یم  حـسم  رازفااپ  رب  متـسناد  یم  ارچ کـه  مدرازگن ,  زامن  وا  اب  مداتـسیازامن و 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 108 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


بهذم هک  میراد  یناسک  مکح  وا  هاگدید  زا  دراد و  یمن  اور  ار  ام  اب  ندرازگزامن  هک  میهد  نتشک  هب  یسک  اب  یهارم  رد هـ ار  دوخ  ارچ 
رب هن  همطاف  ناگدازام  تفگ :  هک  دنک  یم  تیاور  ع )   ) یلع نب  نیـسح  شدج  زا  شردپ  زا  یلع  نب  دـیز  2 ـ  (( 564  )) دنریذپ یمنار  وا 

هدرک لقن  یتیاور  رقاب  ماما  زا  هلعت  ـ ـص ـن مـ با 3 ـ  (( . 565  )) هماجرب هن  دـنبور و  رب  هن  هالک ,  رب  هن  همامع ,  رب  هن  مینک ,  یم  حـسم  رازفااـپ 
تدـم هب  رفاسم  يار  ار بـ را  ـن کـ یا عـمـر  دو : ـ مر فـ ییوگ ؟  یم  هچ  رازفااپ  رب  حـسم  هرابرد  مدیـسرپ  ماما  زا  نم  دـیوگ : یم  يو  هک  تسا 

 . میقم يارب  هن  تسناد و  یم  اور  رفاـسم  يارب  هن  ار  نآ  نم  ردـپ  یلو  تسناد ,  یم  اور  زور  هنابـش  کـی  تدـم  هب  مـیقم  يارب  زور و  هـس 
یم اوتف  دوخ  يءار  هیاپ  رب  نافلاخم ]   ] نامدرم نآ  دومرف : متش .  ـ گر بـ درگرب . دومرف : مداتـسیا .  رد  هناتـسآ  رب  مدش  نوریب  وا  دزن  زا  نوچ 
تیب لها  عضو  ـن مـ یا تشادن .  هدـیقع  يءار  هب  نم  ردـپ  اما  دـندومیپ . یم  اطخ  هار  هاگ  دندیـسر و  یم  تسا  قح  هچنآ  هب  هاگ  دـنداد و 
میارب دوش  هدیرب  میاهاپ  رگا  دـنا : هتفگ  هک  تسا  لقن  ود  نیا  زا  هچ ,  , دـنا هدرک  دـییءات  زین  هشیاع  سابع و  نبا  ار  رازفااپ  رب  حـسم  هرابرد 

رب هک  نآ  زا  تسارت  ینتشاد  تسود  میارب  منک  حسم  یغالا  تسوپ  ـر بـر  گا یـا  حسم کـنـم ,  هزوم  رب  هک  نآ  زا  تسا  رت  ینتـشاد  تسود 
اما تشاد ,  تفلاخم  ناـنآ  اـب  رازفااـپ  رب  حـسم  رد  دـیوگ : یم  ءاـطع  هک  تسا  هدیـسر  زین  رمع  ـن  با هرا  ـ برد (( . 566  )) منک حـسم  رازفااپ 

هرابرد سابع  نب  هّللادبع  یتح  رقاب و  ماما  دیز , ماما  نسح ,  ینب  هقف  هک  دوش  یم  نشور  نا  ـن سـ ید بـ (( . 567  )) دش قفاوم  نانآ  اب  اهدعب 
یلع و هب  تموـکح  هاگتـسد  ناـیامن  هیقف  اـما  تسا .  هتـشادندوجو  ناـشنایم  یفـالتخا  چـیه  هنیمز  نـیا  رد  هدوـب و  یکی  رازفااـپ  رب  حـسم 

. دنتشاد هدیقع  رازفااپ  رب  حسم  زاوج  هب  هک  دنهد  یم  تبسن  شنادنزرف 

لمعلاریخ یلع  یح  3 ـ 

ار يدرم  وا  دش . هن  ـ ید ـی مـ لاو يداهلا  یسوم  تموکح  نارود  رد  یلع  نب  یسیع  نب  قاحـسا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یناهفـصا  جرفلاوبا 
رد ودرک  يدب  نانآ  اب  تفرگ ,  تخس  نییبلاط  يو بـر  ـت .  شا ینیشناج گـمـ هب  هّللادبع  نب  زیزعلادبع  مان  هب  باطخ ,  نب  رمع  ناگداز  زا 
رد ار  دوخ  زین  نانآ  دـننک و  یفرعم  يو  یتموکحرقم  هب  ار  دوخ  زور  ره  دوب  هتـساوخ  نانآ  زا  ـت .  فر شیپ گـ رد  طارفا  هار  ناـنآ  رب  متس 
نب دم  ـن بـن مـحـ ـس حـ دو . هدرک بـ لیفک  ار  ناشنادـنواشیوخ  زا  یکی  نانآ  زا  کی  ره  درومرد  وا  دـندرک . یم  یفرعم  تمو  رالا حـکـ تـ

ار نییبلاط  يو  هعمج  زور  کی  درک ... تلافکار  نسح  نب  هّللادبع  نب  ییحی  یلع و  نب  نیـسح  بوچراهچ ]  نیمه  رد   ] نسح نب  هّللادبع 
دیروآ یم  ار  وا  ای  تفگ :  یلع  نب  نیسح  ییحی و  هب  يور  نیم  زا هـ تفاین .  رضاحار  يو  دیسر  دمحم  نب  نسح  مان  هب  نوچ  درمـشرب و 

ار دمحم  نب  نسح  نم  يارب  مهاوخ  یم  تسا .  هدش  بیاغ  هدرکن و  یفرعم  ار  دوخ  هک  تسا  زور  هس  وا  منکفا .  یم  نادنز  هب  ار  امـش  ای 
رد وت  دنور . یم  نامدرم  رگید  هک  ناس  نآ  تسا ,  هتفر  يراک  یپ  رد  وا  میرادن .  یسرتسد  وا  رب  ام  تفگ :  يو  هب  نیـسح  دینک . رـضاح 
رد رگا  رمـشرب . ار  نانآ  کی  کی  روآ و  درگ  زین  ار  ناـنآ  يا  هدروآدرگ  ار  اـم  هک  هنوگ  ناـمه  تسرفب و  باـطخ  نب  رمع  نادـناخ  یپ 
درک دای  دـنگوس  قاتع  قالط و  هب  زیزعلادـبع  يا .  هدرک  مکح  فاصنا  هب  ام  اب  دـنراد  تبیغ  نسح  زا  شیب  هک  یتفاین  یناسک  نانآ  ناـیم 

نامیپ زیزعلادبع  هب  تساخرب و  نیگمـشخ  دینـش  نینچ  هک  ییح  یـ دنک . بارخ  ار  اجنآ  ودزاتب  هقیوس  رب  دنز و  هنایزات  رازه  ار  نیـسح  هک 
نادـنزرف سیرداو  نامیلـس  ییحی ,  نآ ,  یپ  رد  دوش . رـضاح  اجنآ  هک  داتـسرف  دـمحم  نب  ـن  ـس یپ حـ رد  سپ  دروآزاـب . ار  وا  هک  درپس 

 , نسح نب  نیـسح  نب  نسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  رمع  ابطابط , لیعامـسا  نب  میهاربا  سطفا ,  نسح  نب  هّللادـبع  زین  نسح و  هّللادـبع بـن 
بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفع  نب جـ هّللادـبع  یلع و  نب  نسح  نب  نسح  نب  میهاربا  نـب  قاحـسا  نـب  هّللادـبع 

 , یلع نادنزرف  زا  نت  شش  تسیب و  دندمآ : درگ  زین  اهنآ  دنداتسرف و  مه  شیوخ  ناگتس  ـ باو نامالغ و  ناناوج و  یپ  رد  دندش و  رـضاح 
سپس دحا . دحا , هک  دندز  دایرف  دندمآ و  دجسم  هب  تفگ  ناذا  حبص  زامن  يارب  نذؤم  نوچ  ناگتـسباو .  زا  يرامـشو  نایجاح  زا  نت  هد 

دندروآ یم  ترایز  يار  ار بـ اه  هزانج  هک  ییاجو  (ص )  ربمایپ رس  الاب  تمسق  رد  هک  تفر  يا  هرانم  يالاب  رب  سطفا  ـن  ـس هّللادبع بـن حـ
ناذا رد  ار  هلمج  نیا  دـید  هّللادـبع  تسد  رد  ار  ریـشمش  نوـچ  وا  وـگب . ار  لـمعلا  ریخ  یلع  یح  تفگ :  درک و  نذؤـم  هب  ور  تشاد  رارق 
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هک ار  یناهاوگ  سپس  درک . تماما  ار  حبص  زامن  نیـسح  سپ  تخیرگ .  دیـسر و  تـ در , رطخ کـ ساسحا  دینـش , ار  نیا  زیزعلادبع  درکادا .
ار وا  هک  تسا  نسح  نیا  تفگ :  ناـنآ  هب  دـناوخ و  ارف  دوـب  هتفرگ  ناـمیپ  نسح  ندرک  رـضاح  يارب  يو  زا  ناـنآ  روـضح  رد  زیزعلادـبع 

هتـشگنرب ما  هتـشاد  ندرگرب  هچنآ  زا  هدرازگ و  شیوخ  نامیپ  نم  هنرگ  و  دریگ ] لیوحت  ار  نسح  ات  ] دـیروایب ار  يرمغ  نآ  تسا .  هدروآ 
هک تشادـن  روضح  دـمح  نب مـ رفعج  نب  یـسوم  نسح و  نب  رفعج  نب  نسح  اـهنت  دـندوب و  هدـمآ  دجـسم  هب  بش  نآ  همه  نییبلا  طـ ما . 

یـشیاشگ رد  وـت  دوـب  هتفگ  يو  هب  هّللادـبع  زین  يرگید  دوـب و  هدرکن  راـچان  ار  وازین  يو  هتـساوخ و  رذـع  نسح  نـب  هّللادـبع  زا  تـسخن 
ریخ یلع  یح  لمعلا ,  ریخ  یلع  یح   : تفگ یم  ناذا  رد  هک  تسا  هدمآ  ع )   ) نیـسح نب  یلع  شردپ  زا  دیز  ماما  ـنـد  ـس رد مـ (( . 568 ))
حرش رد  یچـشوق  (( . 570  )) تفگ یم  ناذا  رد  ار  اـه  هلمج  نیا  هک  هدـش  تـیاورزین  خـف  دیهـش  یلع ,  نـب  نیـسح  زا  (( . 569  )) لمعلا

زا نم  هت و  ـ ـشاد دو  ـ جو را عـمـر  ـ گزور رد  تسا کـه  زیچ  هس  مدرم ,  يا  تفگ :  یم  ربـنم  رب  رمع  دـیوگ : یم  تماـما  ثـحبم  رد  دـیرجت 
سپـس یچـشوق  لمعلا .  ریخ  یلع  یح  و  جـح ,  هعتم  نانز ,  مـتـعـه  ـم :  هد رفیک مـی  اهنآ  رب  منک و  یم  مالعا  مارح  ار  اهنآ  یهن و  اـهنآ 

رد رگید  دـهتجم  اـب  يدـهتجم  تفلاـخم  هکارچ  تسین ,  هفیلخ  رب  يریگ  هدرخ  بجوـم  راـک  نیا  هک  دروآ  یم  رذـع  نـینچ  هـفیلخ  يارب 
ارچ تشاد  يرذع  هفیلخ  رگا  هک  ارچ  تسانعم ,  یب  هفیلخ  يارب  یچـشوق  يروآ  رذع  نیا  اما  دوش . یمن  هدرمـش  تعدب  يداهتجا  لئاسم 

ـمـحـلـی لا رد  مز  نبا حـ هک  ناـس  نآ  ارچ , دوبن  زیاـج  هلمج  نیا  نتفگ  رگا  و  درک . یم  دـیدهت  رفیک  هب  تفلاـخم  تروص  رد  ار  نارگید 
ناشن هک  تسا  ییاه  هنومن  اهنیا  دـنتفگ ؟ یم  شیوخ  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  هماماوبا  رمع و  نبا  نوچ  یناسک  دـنک  یم  تیاـکح  (( 571 ))

حابن نبا  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  رد  دنتـسج . یم  هرهب  ناد  مدر بـ ندـنادرگزاب مـ تنـس و  هب  توعد  يارب  یتصرف  ره  زا  نییبلاط  دـهد  یم 
تـسرد هک  یناسک  رب  نیرفآ  دومرف : دـید  لاح  نیا  رد  ار  وا  نوچ  ع )   ) ـعـمـل مـی گـفـت و عـلـی لا ریخ  یلع  یح  راـبوددوخ  ناذا  رد 

(( . 572  )) دنیوگ یم 

هدرم رب  زامن  4 ـ 

حیضوت

هریبکت جنپ  زامن  هک  دیکءات مـی کـنـنـد  نانآ  دـنراد . رظن  توافت  نارگید  اب  تیم  زامن  ياهریبکت  هرام  ـ ـش هرا  ـ برد ع )   ) ناد عـلـی ـ نزر فـ
 : تسا هدـمآ  نییبلاطلا  لـتاق  رد مـ 1 ـ  تشادـب .  هریبکت  راـهچ  زاـمن  رب  دـندوب ! هدرک  فـالتخا  هک  يور  نآ  زا  ار , مدرم  رمع  اـما  تسا . 
نب دـمحم  نب  میهاربا  تسا :  هتفگ  هدروآ  ثید  ار حـ ـبـه مـا  ـش رمع بـن  دـنا : هـتفگ  هدروآ  ثیدـح  ارم  رگید  یناـسک  یلع و  نـب  ییحی 

 . تفگ ریبکت  راهچ  دناوخ و  زامن  يا  هزانج  رب  هرصب  رد  هّللادبع  نب  میهاربا  تسا :  هتفگ  هدروآ  ثیدح  ارم  يرفعج  مارک  یبا  نب  هّللادبع 
درگ رتشیب  هویش  نیا  رب  مدرم   : تفگ یتساک ؟  ریبکت  کی  یناد  یم  ار  شیوخ  نادناخ  ریبکت  هویش  هک  نآ  اب  دیسرپ : وا  زا  دیز  نب  یـسیع 

ار نخس  نیا  هک  یـسیع  تسین .  مه  يررـض  مدرک  كرت  هک  يریبکت  ردادخ  تساوخ  هب  و  میدنمزاین ,  نانآ  عامتجا  هب  زین  ام  دنا و  هدمآ 
نوماریپ زا  ار  هیدیز  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  یسیع  یپ  رد  يو  دیسر . روصنم  رفعجوبا  ـن خـبـر بـه  یا تسج .  هرانکو  دش  ادج  وا  زا  دینش 

ماگنه نیا  رد  ـد و  ـش ـتـه  ـش میهاربا کـ هک  یماگنه  ات  تشذگب  نامز  تفاین .  ماجنا  تساوخ  یم  هچنآ  درکن و  نینچ  وا  دـنکارپب . میهاربا 
چیه میهاربا  دمحم و  زا  سپ  دـنگوس . دـنوادخ  هب  هن ,  تف :  گـ یبلط ؟  یمن  ار  وا  ایآ  دـنتفگ : روصنم  هب  دـش . ناهنپ  زین  دـیز  نب  یـسیع 
نامگ دـیازفا : یم  یناه  ـفـ ـصا جر  ـفـ لاو ـ با مزاسب ؟  هزاوآ  مان و  نانآ  يارب  دـیاب  دوخ  سپ  نیا  زا  اـیآ  مبلط .  یمن  نادـناخ  نیا  زا  ار  سک 

وا زا  دـشن و  ادـج  میهاربا  زا  هاگ  چـیه  یـسیع  اریز  تسا ,  يرفعج  نب مـحـمـد  میهاربا  ینعی  يوار  يوس  زا  یمهوت  نخـس  نیا  منک  یم 
ناـیاپ اـت  دـش و  يراوتم  زین  يو  دـش  هتـشک  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ  درک و  یهارمه  ار  ـیـم  هار ـ با ير  اـب خـمـ دربـن  رد  وا  تفرگن .  هراـنک 
ریبکت هویـش  هک  نآ  اـب  ارچ  دـیوگ : یم  هک  نیا  فلا ـ  تسا :  هجوت  هتـسیاش  هتکن  دـنچ  تیاور  نیا  رد  (( . 573  )) تسیز يرارف  یگدنز 
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یم هک  ـن  یا ج ـ  دـنا . هدـمآ  درگ  رتشیب  هویـش  نیا  رب  مدرم  دـیوگ : یم  هک  نیا  ب ـ  یتساـک ؟  ریبـکت  کـی  یناد  یم  ار  شیوخ  نادـناخ 
تفرگ هرانک  دش و  ادج  وا  زا  یسیع  دیوگ : یم  يوار  هک  نیاو  تسین ,  مه  يررـض  مدرک  كرت  هک  يریبکت  رد  ادخ  تساوخ  هب  دیوگ :

وا دنکارپب . میهاربا  نوماریپ  زا  ار  هیدیز  تساوخوا  زا  داتـسرف و  یـسیع  یپ  رد  يو  دیـسر . روصنم  هب  ربخ  دـیوگ : یم  يوار  هک  نیا  د ـ  . 
ناهنپزین دیز  نب  یسیع  ماگنه  نیا  رد  دش و  هتـشک  میهاربا  هک  یماگنه  ات  تشذگب  نامز  تفاین .  ماجنا  تساوخ  یم  هچنآ  درکن و  نینچ 

شد زا جـ شرد ,  زا پـ یلع ,  نبدـیز  تسا :  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  تسا .  یـسیع  یهقف  عضوم  رب  يدـییءات  دـیز  دنـسم  تیاور  2 ـ  دش .
ربمایپ رب  مود  ریبکت  رد  ینک .  یم  زاـغآ  ـد  نواد شیاتـس خـ ساپـس و  اـب  ریبکت  نیتسخنرد  تفگ :  هدروآ  ثیدـح  ارم  تیم  زاـمن  هراـبرد 

اعد هدرم  يارب  ریبکت  نیمراهچ  رد  ینک .  یم  اـعد  ـن  مؤ نا مـ ـ نز نادر و  دو و مـ يارب خـ ریبکت  نیموس  رد  یتسرف .  یم  دورد  شنادـناخو 
یلعالادبع زا  دوخ  دنـسم  رد  دـمحا  3 ـ  (( . 574  )) یهد یم  مالـس  ییوـگ و  یمربـکا  هـّللا  نـیمجنپ  رد  یبـلط ,  یم  شزرمآ  ینک و  یم 
نمحرلادبع یـسیعوبا  سپ  تفگ ...  ریبکت  جنپ  زامن  رد  وا  مدناو .  زامن خـ يا  هزانج  رب  مقرا  نب  دـیز  رـس  تشپ  تفگ :  هک  تسا  هدروآ 

زامن ص )   ) مساقلاوبا شیوخ  لـیلخ  رـس  تشپ  اـما  هن .  تفگ :  يدرک ؟  شومارف  تفگ :  تفرگ و  ار  وا  تسد  تساـخرب ,  یلیل  یبا  نب 
دننامه مقرا  نب  دیز  زا  نامعن  نب  بویا  قیرط  زا  يوغب  4 ـ  (( . 575  )) درک مهاوخن  اهر  ار  نیا  زگره  نم  تفگ .  ریبکت  جنپ  وا  مدناوخ و 

 , یـسیعاب هارمه  تفگ :  هک  تسا  هدروآ  یمیمت  هّللادـبع  نب  ییحی  زا  دوخ  دنـس  هب  يواحط  5 ـ  (( . 576  )) تسا هدرک  لقن  ثیدـح  نیا 
هن مداتفا و  اطخ  هب  هن  تفگ :  درک و  ور  ام  هب  سپـس  تفگ ...  ریبکت  جنپ  نآ  رب  وا  مدرازگ .  زامن  يا  هزانج  رب  نامی ,  نب  ۀـفیذح  هتـسباو 
نآ رب  دـناوخ و  زامن  يا  هزانج  رب  ناـمی ـ  ـفـۀ بـن  یذ ینعی حـ متمعن ـ  بحاـص  اـقآ و  هک  متفگ  ریبکت  هنوگ  ناـمه  هکلب  مدرک ,  شومارف 

لوسر هک  متفگ  ریبکت  هنوگ  نامه  هکلب  مدرک .  شومارف  هن  مداتفا و  اطخ  هب  هن  درک و گـفـت :  يور  ام  هب  نآ  زا  سپ  تفگریبکت و  جنپ 
ریبکت جنپ  زامنرد  دناوخ و  زامن  ع )   ) یلع ماما  رب  یلع  نب  نسح  هک  تسا  هدـمآ  نییبلاطلا  لتا  رد مـقـ (( . 577  )) تفگ ریبکت  (ص )  ادخ

ـخ یـک یرا هشیمه تـ رد  تیب  لها  هار  هویـش و  لوصا و  هک  دـهد  یم  یهاوگ  تسد  نیا  زا  ییاـه  هنومن  اـهتیاور و  ـن  یا (( . 578  )) تفگ
ار نآ  (ص )  ادـخ ربماـیپ  هک  تسا  يزی  نآ چـ نیتـسار  مسجت  هک  یهار  دـنا , هتفرگن  هلـصاف  ع )   ) یلع هار  زا  مه  زور  کـی  هدوـب و  زی  چـ

نیا زا  ضقانتم  ياههاگدـید  لقن  يولع و  هقف  رد  ندروآ  دـیدرت  هدـیدپ  ـالوصا  دومرف . ناـیب  دوخ  ریرقتو  راـتفگ  راـتفر و  رد  تساوخ و 
یپ ار  نآ  زین  نایـسابع  تموکح  اهدـعب  داهن و  يوما  تموکح  ار  نآ  يانب  گنـس  نیت  ـ ـس ـت کـه نـخـ ـسا یتموکح  يا  همانرب  اهنت  هورگ 
ماما رقاب و  ماما  هقف  نسح و  نب  هّللادـبع  هقف  زا  دـیز  ماـما  هقف  هک  دوش  یم  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  يور ,  ره  هب  درک . لـیمکت  تفرگ و 

یتخاونمه دنویپ و  مه  اب  دنا و   ( ع  ) یلع ارهز و  نادـنزرف  يربمایپ و  تخرد  ياهراسخاش  همه  اههورگ  نیا  تسین و  رود  نادـنچ  قداص 
رد دـیبلط و  یمن  شزرمآ  شیارب  هعیـش  دوب  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  بهذـم  زج  يزیچ  دـیز  بهذـم  ـر  گا دـنراد . یهجوت  ناـیاش  ینید 

رتـهم ومه  تخانـش و  یمزاـب  رگیدـکی  زا  ار  نآرق  خوسنم  خـسان و  وا  هک  تفگ  یمن  دوتـس و  یمن  ار  وا  دوخ  لاـجر  هق و  يا فـ ـهـ با کـتـ
هنیدـم زا  هدـناشن  جدوه  رب  ار  نانآ  هک  دـید  نوچ  قداص  ماما  هک  تسا  تیاور  رد  دـنراد , یهاگیاج  نینچ  زین  نسح  بـنـی  دوب . ناـینآرق 

ار تقیقح  نیا  درگنب  نآ  دنس  هیداجس و  هفیحـص  رد  سک  ره  (( . 579  )) درکاعد ناشیارب  دیتلغ و  شناگدید  رد  کشا  دـنرب  یم  نوریب 
 . تسا هدوب  قداص  مامادزن  دوجوم  هفیحـص  دننامه  یمام  ـن بـنـ ـس هّللاد بـن حـ دزن عـبـ دوجوم  هفیحـص  هچ  درک  دهاوخ  یهاوگ  یبوخب 

. دنرادن توافت  فالتخا و  رگیدکی  اب  مه  هملک  کی  ردو  دنتسه  یکی  انیع  هک  مدید  متسیرگ و  نـ ـد : یو يوار مـی گـ هک  نانوچ 

اهفالتخا هیجوت 

هراشا
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رب یبالقنا  هیحور  هبلغ  1 ـ  تسا :  ریز  لماوع  زا  یکی  هب  نآ  تشگزاب  هدوب  یفالتخا  هعیـش  اب  اه  هفیاط  نیا  نایم  مه  رگا  هک  تسناد  دیاب 
بذـج رد  ناهیقف  رگید  تیقفوم  3 ـ  نایبلاط .  فص  رد  ییادـج  فالتخا و  ندـنارتسگ  يارب  نانارمکح  شالت  2 ـ  هیدـیز .  نسح و  ینب 

 . هیدیز

تسخن لماع  اما 

نایم رد  يزیگنارب  ـد  یدر يار تـ هیحور بـ نیا  زادندیـشوک  ناـیذوفن  ناـنارمکح و  تشاد و  هبلغ  نایدـیز  نسح و  ینب  رب  یبـالقنا  ـیـه  حور
هب نسح  ینب  هرابرد  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نانخس  هک  دننک  دوم  ـ ناو نینچ  دنیوج و  هرهب  قداص  ماما  اه  هتفگ  ثیداحا و  هب  تبـسن  نانآ 
هب نانخس  نیا  زا  هک  دید  دهاوخ  دزرو  تقد  ماما  ود  نیا  نانخس  رد  یسک  ـر  گا ـا  ما تسا .  هدوب  تباقر  دسح و  ای  گنج  زا  سرت  هزیگنا 

هراشا نادب  هکلب  ع ,)   ) یلع نبدیز  شروشای  هیکز  سفن  مایق  ندناوخ  تسردان  هب  هن  نانخـس  نیا  و  دوش , یمن  تشادر  نینچ بـ هجو  چیه 
ای بالقنا و  کی  ـب  ـسا را مـنـ ـ گزور نآ  رد  مکاـح  طیارـش  عاـضوا و  هچ ,  دروآ , یمن  یپ  رد  ار  رظن  دروم  هجیتن  اهـشالت  نیا  هک  دراد 

ـل تا رد مـقـ دندوب . هدرب  ثرا  هب  شیوخ  ناردپ  زا  ار  یقیاقح  نینچ  زا  یهاگآ  دندید و  یم  مشچ  هب  ار  تیعقاو  نیا  ناماما  دوبن . شروش 
هن دیآ و  یم  وت  گنچ  هب  هن  تموکح  نیا  دومرف : نسح  نب  هّللادبع  هب  (ص )  دمحم نب  رفعج  هک  تسا  هدش  لقن  هحاد  نبا  زا  نییب  ـ لا ـطـ لا

نیا رد  ناـنچمه  تسوا و  دـنزرف  سپـس  و  روصنم ـ  يرگید ـ  نآ  سپ  ـ ـس و  حافـس ـ  ینعی  نیا ـ  گـنچرد  هکلب  دـسر , یم  تنادـنزرف  هب 
ادخ هب  , رفعج يا  دیوگ : یم  هّللاد  عـبـ (( . 580  )) دننک ینزیار  نانز  اب  دننیزگ و  تموکح  هب  ار  ناکدوک  هک  یماگنه  ات  دنام  یم  نادناخ 

دنوادخ هب  نـه ,  دو : ـ مر ما فـ ـ ما ییوگ .  یم  نینچ  نم  نادنزرف  رب  دسح  رـس  زا  اهنت  وت   , تسا هدرکن  هاگآ  بیغ  زا  ار  وت  دنوادخ  دـنگوس ,
ار وا  دنزرف  سپـس  دشک و  یم  تیزلا  راجحا  رد  ار  وا  روصنم ـ  ینعی  درم ـ  نیا  اما  ما .  هدـیزرون  کشر  وت  دـنزرف  رب  زگره  نم  دـنگوس ,

يادر هک  یلاـح  رد  هنانیگمـشخ  تساـخرب و  ـپـس  ـس دـناسر . یم  لـتق  هب  تسا  بآ  ناـیم  رد  شبـسا  ياـهاپ  هک  یلاـحرد  فوفع و  رد 
یناد یمدوخ  وت  ایآ  هّللادـبعوبا ,  يا  دیـسرپ : وا  زا  دـش و  هناور  وا  یپ  رد  زین  روصنم  رفعجوبا  تفر .  نوریب  دیـشک  یم  یپ  رد  ار  شیوخ 
رفعج دیسر  تفالخ  هب  روصنم  هک  یماگنه  اهدعب  دیوگ : یم  يوار  دش . دهاوخ  نیا  و  مناد ,  یم  دنگوس  دنوادخ  هب  دومرف : یتفگ ؟  هچ 

مه نآ  زا  سپ  تفگ .  نانچ  نینچ و  نم  هب  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  تفگ :  یم  درب  ـی بـ ما وا نـ زا  تساوخ  یم  نوچو  دـیمان  قداـص  ار 
هب نسح  نب  هّللادـبع  هب  ییوگ  تیلـست  رد  قداص  ماما  هماـن  زین  سوواـط  نب  ـیـد  ـس لا  ـبـ قا با  رد کـتـ (( . 581  )) دـنام ياج  رب  بقل  نیا 

ناگدازومع ردارب و  نادنزرف  كاپ  لسن  حلاص و  فلخ  هب  ترابع  همان  نیا  رد  هدش و  تیاور  هداد  خر  شیارب  هک  ییاهتبیصم  تب  ـ ـسا مـنـ
هدو و یبهذـم نـبـ یفالتخا  قداص  رفعج  ماـما  نسح و  نب  هّللادـبع  ناـیم  فـالتخا  هک  دوش  یم  هدـی  ـن فـهـمـ یا زا  تسا .  هدـمآ  (( 582 ))

حلاص فلخ  هژاو  هچ ,  تسا ,  هتفرگ  یم  همـشچرس  ع )   ) قداص ماما  عضاوم  راتفر و  زا  نسح  ینب  هیدـیز و  تسرداـن  تشادرب  زا  هک  بـلـ
نیمه زین  نیـسحلا  نب  یل  ـن عـ بد ـ یز هرا  ـ برد تسا .  هدشن  فرحنم  تسار  هار  زا  نسح  نب  هّللادبع  هک  دراد  هراشا  نادب  ع )   ) ماما همان  رد 

تمحر يو  يارب  درک و  دای  دیز  شیومع  زا  دمحم  نب  ـت کـه جـعـفـر  سا هد  ـ مآ مساق  نب  ورمعزا  ماشلا  خیرات  رد  دراد . دوجو  تقیقح 
رد تسا .  هدـنامن  وا  دـننامه  نامترخآ  يارب  ناـمیایند و  يارب  اـم  ناـیم  رد  دوب . ناـگمه  رتهم  وا  دـنگوس , دـنواد  هب خـ تفگ :  دـیبلط و 
زا تسا  رازیب  دنوادخ  دومرف : دنتـسج  يرازیب  یلع  نب  دیز  تعیب  زا  هک  یهورگ  هرابرد  دـمحم  نب  رفعج  هک  تسا  هدـمآ  يزیرقم  طط  خـ
نب رفعجدزن  يدرم  تسا :  هدروآ  نینچ  شایع  نب  میکح  لاح  حرـش  رد  ۀباصالا  رد  رجح  ـن  با دیوجب . يرازیب  دـیز  میومع  زا  هک  یـسک 

يراد رب  زا  وا  رعش  زا  يزیچ  ایآ  تفگ :  دیوگ . یم  رعشامش  وجه  رد  هفوک  رد  شایع  نب  میکح  مدینش  تفگ :  ودب  دمآ و  قداص  دمحم 
رب يدهم  هک  میدیدناما  دندیـشک , رادرب  یتخرد  هنت  رب  ار  وا  میداد و  ییادف  ار  دیز  هک  دوب  ام  ـ ـش يار  بـ دیوگ : یم  هک  مدینـش  تفگ :   ؟
وا تسا .  رت  كاپ  رترب و  یلع  زا  نامثع  هک  یلاـح  رد  دـیدرک , ساـیق  ناـمثع  اـب  ار  یلع  يدرخ  کبـس  رـس  زا  دوش . رادر  ـت بـ خرد ـن  یا
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ار شیوخ  گس  تسا  هت  غورد گـفـ تا  هدنب  رگا  ایادخ  : درک نیرفن  نینچ  تشادرب و  نامسآ  هب  دیزرل  یم  هک  ار  شناتسد  قداص ]  ماما  ]
اروا يریـش  تفر  یم  اـه  هچوک  رد  هک  یماـگنه  هفوک  رد  دنداتـسر . هفوک فـ هب  ار  وا  هیما  ینب  هک  دوب  نیرفن  نیا  زا  سپ  زاـس . هریچ  وا  رب 

(( . 583  )) دیشخب ققحت  ار  شیوخ  هدعو  هکار  ییادخ  ساپس  تفگ :  سپس  درک و  هدجس  وا  دیـسر . قداص  رفعج  ماما  هب  ربخ  نیا  دید .
دیشخب اضر  رطاخ  هب  ار  وا  هریچ شـد , وا  رب  نومءامو  دیروش  نومءام  رب  رفعج  نب  یسوم  نبدیز  نوچ  تسا :  هدمآ  اضرلا  رابخا  نویع  رد 

زین یلع  نب  دـیز  وا  زا  شیپ  درک , تساوخ  هچنآ  تخادـنا و  هار  یـشروش  تردارب  نیا  رگا  نسحلاوبا ,  يا  تفگ :  اضر  ماما  هب  هاـگنآ  و 
مردارب نانمؤم ,  ریما  يا  دومر : فـ ـا(ع )  ضر متـشک .  یمار  وا  نیقیب  دوبن  نم  دزن  وت  هاگیاج  رگا  مه ,  اجنیا  دوب . هدیـسر  لتق  هب  هدیروش و 

هتشک وا  هار  رد  ات  درک  راکیپ  ادخ  نانمشد  اب  تفـشآرب و  ادخ  يارب  هک  دوب  دمحم  لآ  ناملاعزا  وا  نکم .  هسیاقم  یلع  نب  دیز  اب  ار  دیز 
لآ يدونـشخ  هب  ار  مدرم  وا  دانک . تمحرار  دیز  میومع  دنوادخ  دومرف : هک  دینـش  رفعج  شردـپ  زا  درک کـه  ثیدـح  میارب  مردـپ  دـش .
نم درک و  ینزیار  نم  اب  ـش  ما هرابرد قـیـ وا  درک . یم  افو  دوب  هداد  هدـعو  هچنآ  هب  دیـسر  یم  يزوریپ  هب  مه  رگا  دـناو و  ار خـ مـحـمـد فـ

ص  ) مرکا لوسر  ییوگشیپ  هب  تیاور  نیا  رد  (( . 584  )) نکب یهاوخ  هچ  ره  يوش  هتـشک  هسانک  رد  یهاوخ  یم  رگا   , ناج ومع  متفگ : 
(( . 585  )) دوش یمرادرب  هسانک  رد  ناشنادنزرف  زا  یکی  هک  تسا  هراشا  ینارگید  و  ع )   ) نیسح ماما  ع ,)   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  (, 

ینید عضاوم  یگناگی 

ره درادن , یتفلاخ  قدا مـ ـ ـص ما  ـ ما رقاب و  ماما  بهذماب  نسح  ینب  بهذم  نینچمه  دیز و  بهذم  هک  دوش  یم  نشور  تشذـگ  ـچـه  نآ زا 
ردارب اـب  دـیز  هـک  درک  روـصت  ناوـت  یم  ـه  نو ـالو چـگـ ـ ــصا دنــشاب . هتــشاد  فـالتخا  رگیدــکیاب  یــسایس  عـضاوم  زا  یخرب  رد  دــنچ 

هقف و رد  نانآ  يرترب  هاگیاج و  يدـنلب  لضف و  رب  همه  دـنا و  نیدـباعلا  ـن  یز ناد  ـ نزر ود فـ ره  هک  نآ  اب  دزرو , تفلاـخم  شیوخرتگرزب 
ار ملع  سک  ره  دـیآ و  نم  دزن  دراد  داـهج  گـنهآ  سک  ره  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـیز  زا  دـن ؟ ـ هد یهاوـگ مـی  تـعیرش 

تسا شناد  ياوشیپ  هتسشن  هک  نآ  تسا و  ریـشمش  ياوشیپ  هدرک  مایق  هک  نآ  دو : ـ مر قدا نـیـز فـ ـ ـص ما  ـ ما دورب . ما  هدازردارب  دزن  دهاوخ 
نیا رد  دـندرک و  یم  ییورایور  نانارمکح  اب  تسایـس  ملع و  هصرع  ود  رد  تیب  لـها  هک  ـن مـی کـنـد  ـشور ـت  یاور ود  ـن  یا (( . 586 ))

فالتخا رگیدـکی  اب  ماکحا  رد  ای  هدـیق  رد عـ دوبن کـه  انعم  نادـب  چـیه   , تیب لها  هب  بوسنم  ياـههورگ  هماـنرب  هویـش و  تواـفت  ناـیم , 
هک ـت  سا ـت  سرد دیـشخبرارمتسا . ییورایور  نیا  هب  ینید  یـسایس و  هصرع  ود  ره  رد  تسیاب  یم  هک  دندوب  رظن  نیا  رب  تیب  لها  دنراد .

. دور یم  شیپ  يوبن  تنس  رارمتـسا  ینعی  كرتشم  فده  کی  تمـس  هب  ود  ره  اما  دنرگیدمه , يزاوم  طخ  ود  ندرکن  مایق  ندرک و  مایق 
ود نیا  دروخرب  زا  راک . هظفاحمرظتنم  نایرج  رگنایصع و  یبالقنا  نایرج  می :  ـ با نایرج مـی یـ ود  هراومه  هعیش  خیراترد  ام  يور  نیمه  زا 

ما و کـی گـ نداـهن  شیپ  زا  تسا و  نینچ  زین  تکرح  دـیآ . یم  دـیدپرون  ناـناد ,  کـیزیف  هتفگ  هـب  هـک ,  تـسا  یفنم  تـبثم و  ناـیرج 
زا یخرب  ندیـسر  هیاـپ ,  نیا  رب  ـت .  ـسا نتـشادرب  ماـگ  ياهترورـض  زا  ود  ره  نیا  دریگ و  یم  لکـش  رگید  ماـگ  ندـنام  سپ  نا  ـ مز هـمـ

یعـضوم زا  دـناوت  یم  اهتیاور  نیا  رترب , نامگ  هب  هکلب  تسینوا ,  مایق  رد  ندروآ  دـیدرت  ياـنعم  هب  دـیز  هراـبرد  قداـص  ماـما  زا  اـهتیاور 
هرابرد (ص )  ادـخ ربمایپ  هک  تسا  سایق  نیا  رب  مه ,  تسا .  هدـیبلط  یم  راگزور  نآ  یـسایس  يارـش ط  هک  دـشاب  هتـشاد  ناشن  یکیتکات 

 , يرکف یتدـحو  هیرفعج  هیدـیز و  نسح ,  ینب  نایم  يور ,  ره  بـه  دننیـشنب . ای  دـنزیخرب  دـنماما , ود  ره  دومرف : نیـسح  ماماو  نسح  ماـما 
. دناوخ یمن  شیوخ  تسودار  دمحم  نبرفعج  نسح ,  نب  هّللادبع  نب  یحی  دوب  نیا  زج  رگا  چـه ,  تسا ,  هتشاد  دوجو  یـسایس  یبهذم و 

یبیبح ینثدـح  تفگ :  یم  دروآ  یم  یثیدـح  وا  زا  نوچ  دـناوخ و  یم  شیوخ  تسود  ار  وا  ییحی  تسا :  هدـمآ  نییبلاـط  ـ لا ـل  تا رد مـقـ
یسوم دوخ  دنزرف  هب  روما  يا  هراپ  هرابرد  هک  نانچمه  درک , تیصو  وا  هب  زین  قدا  ما صـ ـ ما يو ,  ـگـر سـ ید زا  (( . 587  )) دمحم نبرفعج 

لالدتـسا هشیدـنا و  یکیدزن  فدـه و  تدـحو  زج  يزیچ  رب  ییاهتیاور  نینچ  ایآ  (( . 588  )) دوـب هدرک  تیـصو  دوـب  وا  دزن  هک  يزینک  و 
یـسوم نب  دیز  نمی و  تیالو  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  نب  میهاربا  ایارـسوبا , هنوگچ  دنتـشادن  تدحو  اهنادناخ  ـن  یا ـر  گا دنک ؟ یم  تلالد 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 113 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرفعج ربارب  رد  ع )   ) نیـسح نب  یلع  نب  دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یل  ـه عـ نو یـا چـگـ 589 ؟ ))  )) دراـمگ یم  زاوها  تیـالو  هب  ار  رفعج  نب 
ار تیاور  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـندوبن  ارگمه  وسمه و  اـهناد  ـ نا ـن خـ یا ـر  گا 590 ؟ ))  )) دتسیا یم  روصنم  راگزور  رد  هرـصب  ياورنامرف 

هّللاد نب عـبـ ییحی  و  خفدیهش )   ) یلع نب  نیسح  زا  تفگ :  هدروآ ,  ثیدح  ار  ام  ناطق  قاحسا  ـیـم بـن  هار ـ با دیوگ : یم  هک  درک  ریـسفت 
میدرک ینزیار  رفعج  نب  یـسوم  اب  میتخادرپ و  تروشم  هب  شیوخ  تیب  لها  اب  هک  میدرک  مایق  یماگنه  اهنت  ام  دنیوگ : مد کـه مـی  شـنـیـ

, دندروآ سابعو  رفعج  نب  یسوم  دزن  ار  خف  نادیهش  ياهرس  تموکح  نایهاپـس  هک  ـی  نا ـ مز هـم  (( . 591  )) داد نامرف  مایق  هب  ار  اـم  وا  و 
نیـسح رـس  نیا  دیـسرپ : هک  تفگن  نخـس  رفعج  نب  یـسومزج  سک  چیه  دندوب  اجنآ  نیـسح  نسح و  نادـنزرف  زا  یعمج  هک  یلا  رد حـ

, راد هزور  راکتـسرد ,  , ناملـسم هک  تفر  یلاح  رد  وا  دنگوس , دنوادخ  هب  نوعجار .)  ـیـه  لا ـا  نا هّللا و  ـ نا : ) دو ـ مر فـ يرآ .  دـنتفگ : تسا ؟ 
ـن یا ـر  گا (( . 592  )) تشادـن يدــننامه  شنادــناخ  ناـیم  رد  دوـب و  رکنم  زا  هدــننک  یهن  فورع و  هد بـه مـ ـر کـنـنـ ما راد , هد  ـ نز شـب 
 , نسح نب  هّللادـبع  نب  ییحی  ای  دوش  رداص  مظاک  ماما  زا  یتیاور  نینچ  تشاد  ناکما  ایآ  دنتـشاد  یفالتخا  هقف  رد  رگیدـکی  اب  اهنادـنا  خـ

نانآایآ تسه ؟  هیدیز  نسح و  ینب  يوضو  نایم  ییادـج  هچ  سپ  تشذـگ  هچنآ  ـه بـه  جو بـا تـ دـناوخب ؟ شیوخ  تسود  ار  قداص  ماما 
نیسح نب  یلع  يوضو  ایآ  نخس ,  رگ  ـ ید بـه  دندوبوسمه ؟ هنیمز  نیا  رد  ای  دندرک  یم  میـسرت  ار  رگیدکی  فلاخم  طخ  ود  هنیمز  نیا  رد 

ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هچنادب  ای  دوب  ذوعم  تنب  عیبر  صاعورمع و  نب  هّللاد  عـبـ نامثع ,  يوضو  قفاوم  نسح  نب  هّللادبع  یلع و  نب  دیز  , 
لاجر ثیدح و  ياهباتک  رد  ار  وضو  عوضوم  سک  هـر  دنتـشاد ؟ هدـیقع  دـندوب  هدرک  تیاور  سابع  نب  هّللادـبع  سوا و  یبا  نب  سوا  (, 
هدیقع اپ  حسم  هب  , دنتسش یمن  ار  اپ  دندرک , یمن  حسم  رازفااپ  رب  مشاه  ینب  ـن کـه  یا نآ  دیسر و  دهاوخ  راکـشآابیرقت  یتقیقح  هب  دسررب 

ـ  فلا تسا :  هلمج  نیا  زا  دنتشاد , زیمآ  ضارتعا  یعضوم  دنا  هداد  تبسن  (ص )  ادخ لوسر  هب  ار  اپ  نتسش  هک  یناسک  ربارب  رد  دنتشاد و 
رد هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  دـیامرف : یم  هک  هبحر  رد  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  را  گـفـتـ ب ـ  ذوعم . تنب  عیبر  هب  ساـبع  نبا  ضارتعا 
اپ يور  زا  اپ  فک  دوب  رظن  يءار و  هب  نید  رگا  دومرف : هک  ترضح  نآ  رگید  ـن سـخـن  یا ج ـ  تسا .  هدرواین  نایم  هب  يا  هتخاسون  مالسا 

, دمآ دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  هک  نانچ  هک ,  نیا  د ـ  تفرگ .  وضو  نینچ  (ص )  ربمایپ هک  مدـید  نم  اما  دوب , رتدنمازـس  ندیـشک  حـسم  هب 
ضارتعادنتـشاد يرظن  نینچ  هک  یناسک  هب  دـندناوخ و  تعدـب  ار  اهاپ  نتـسش  ای  وضو و  ياـضعا  موس  نتـسش  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما 

نبا هک  ناـنوچ  تسا  هتفرگن  نآرق  زا  اردوخ  تیعورـشم  تسا و  یتـموکح  هیرظن  کـی  وضو  رد  اـپ  نتـسش  هیرظن  يور ,  ره  بـه  دـندرک .
یناسک ای  مبای ,  یمن  حسم  زج  ادـخ  بات  رد کـ نم  اما  دـنا , هتفریذـپار  نتـسش  طقف  مدرم  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  ضارتعا  عیبر  رب  سابع 

ات میور  یم  رگید  یثیدح  غارـس  هب  کنیا  تسا .  حسم  هد  ـ ـش لزا  نآر نـ رد قـ هچنآ  دـنیوگ : یم  همرکع  یبعـش و   , کلام نب  سنا  نوچ 
هک هدرک  تیاور  هنییع  نب  نایفس  زا  يربک  ننـس  رد  یقهیب  وضو  هلءاسم  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  عضوم  دوش : یم  تشادرب  هچ  نآ  زا  مینیبب 

يوضو هرابردات  داتـسرف  ذوعم  تنب  عیبر  دزن  ار  وا  ع )   ) نیـسح نب  یلع  هک  دروآ  ثیدـح  اـم  يارب  لـیقع  نب  دـمحم  نب  هّللادـبع  تفگ : 
تسش ار  ـش  یو ياهاپ خـ سپـس  هک ...  دروآ  نینچ  نآرد  تفگ و  ار  (ص )  ربمایپ يوضو  فصو  ثیدح  وا  دسرپ . يو بـ زا  (ص )  ربمایپ

ادـخ باـتک  رد  تفگ :  اـما  مدرک ,  هاـگآ  ثیدـح  نیا  زا  ار  وا  دـمآ و  نم  دزن  ساـبع ـ  نبا  ینعی  , وت ناـگدازومع  زا  یکی  دوزفا : هاـگنآ 
هرود هب  طوبر  ـت مـ یاور ـن  یا 1 ـ  تسا :  نتفگ  نایاش  هتکن  دـنچ  تیاور  نیا  هرابرد  (( . 593  )) مبای یم  ندرک  حسم  ود  نتسش و  وداهنت 

 : تفگ دیاب  ناس  نیدب  هتشذگرد و  لاس 92  رد  نیدباعلا  ـن  یز ما  ـ ما لاسرد 145 و  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادبع  هک  نیا  هچ  تسا ,  يوما 
هاگیاپ ظاحل  هب  رت و  لاسدرخ  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادب  عـ 2 ـ  تسا .  هدوشگ  ناهج  هب  هدید  يوما  هرودرد  هّللادبع 

یم ياج  مود  هقبط  رد  ار  نیدـباعلا  نیز  ماماو  مراهچ  هقبط  رد  ار  لیقع  نبا  تاـقبط  بتک  ناـبحاص  هچ  تسا ,  رتورف  وا  زا  زین  یعاـمتجا 
ار وضو  مکح  ات  دشاب  هداتـسرف  عیبر  دزنار  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادبع  دوخ  يومع  رـسپ  نیدباعلا  نیز  ما  ـ ما دراد کـه  مـعـنـا نـ 3 ـ  دنهد .

نیا رد  دنربمایپ و  نادناخ  زا  ود  ره  هک  هّللادبع  ای  نی و  یلع بـن حـسـ هک  تسین  ینتفریذپو  یندرک  رواب  هک  ارچ  دزومایب ! رذگهر  نیا  زا 
تـشاد رواب  ناوت  یم  هنوگچ  نیا  رب  نوزفا  دننادن . دریگ  یم  ماجنا  راب  دنچ  هزور  ره  هک  ار  يدابع  هفیظو  کی  مکح  دنا , هتـسیز  نادناخ 
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زا یکی  زین  دوخ  دنا و  هیفنح  نب  دمحم  نسح و  شیاهومع  نیسح و  شردپ  هک  نآ  اب  شیوخ و  رمع  نایلا  ـ ـس نآ  رد  ـیـن  ـس یلع بـن حـ
رگید یثیدح  نایفس  ینعی  ربخ , نیمه  يوار  هک  نیا  ـا بـا  یآ دنادن !؟ ار  وضو  مکح  تسا  تیب  لها  ناهیقف  زا  یکی  ناناملـسم و  نایاوشیپ 

يریگارف دـصق  ماما  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  هنوگچ  (( 594  )) مدیدن رت  هیقف  وا  زا  متشاد و  رایـسب  ینیـشنمه  نیـسح  نب  یلع  اب  دیوگ : یم 
شا هرا  ـ ـس ـ خر گنر  تخاس  یموضو  نوچ  ع )   ) نیـسح نب  یلع  دیوگ : یم  هدروآ  ثیدـح  یـشرق  دـمحم  هّللاد بـن  عـبـ تسا ؟  هتـشاد 

ایآ ـخ مـی گـفـت :  ـسا رد پـ ـت ,  ـسا هدروآرد  لاح  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  هک  دندیـسرپ  یم  وا  زا  شناسک  نوچ  دش و  نو مـی  ـ گر ـگـ ید
رواب شا  هرابرد  ناوت  یم  هنوگچ  تسا  نین  ـی کـه چـ ـس کـ 595 ؟ ))  )) موش یم  هدامآ  یسک  هچ  هاگشیپرد  نداتـسیا  اپ  هب  يارب  دیناد  یم 

نیا رذگهر  نیا  زا  يو  دسرپب و  وا  زا  ار  وضو  مکح  ات  دتـسرفب  عیبر  دزن  ار  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادبعو  دـنادن  ار  وضو  مکح  هک  تشاد 
تسا و ع )   ) یلع رتخد   , بنیز دنزرف  هک  نیا  هن  رگم  تسا ؟  یـسک  هچ  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادبع  نی  یـا هـمـ دریگ ؟ ارف  ار  عرـش  مکح 

تـسا تسرد  تیاور  نیا  ـر  گا سپ  دـنادن ؟ ار  وـضو  مکح  یـسک  نینچ  تشاد  رواـب  ناوـت  یم  اـیآ  تسا ؟  هـیفنح  دـمحم  زین  شا  ییاد 
يوس زا  دمحم  نب  هّللادبع  نداتسرف  دوش  هتفگ  هک  تسین  نیا  زج  یهار  تسا ؟  هتشاد  ییانعم  هچ  فده و  هچ  عیبر  دزن  هّللادبع  نداتسرف 
سپ عیبر  هک  نآ  نخس  نیا  هاوگ  تسا ,  ندرک  ضارتعا  يارب  شسرپ  هکلب  نتخومآ ,  يارب  ـش  سر هن پـ عیبر  دزن  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما 

نآ زینر  ـگـ ید هاو  گـ ـت .  ـسا هدمآ  نم  دزن  هراب  نیا  رد  مه  وت  ناگدازومع  زا  یکی  هک  دنک  یم  حیرـصتزین  نیدـب  وضو  ثیدـح  ـر  کذ زا 
رد دتسرف . یم  وا  دزن  تسا  لاس  نس و  مک  زونه  هک  ار  هّللادبع  هکلب  دهدن , تیعورـشم  وا  يوضو  هب  ات  دور , یمن  عیبر  دزن  دوخ  ماما  هک 
زین رس و  سپ  شیپ و  (ص )  رب ـ ما پـیـ دیوگ : یم  نآرد  هک  دنا  هدرک  لقن  عیبر  زا   , لیقع نب  دمحم  نب  هّللادبع  زا  یتیاور  یخرب  نایم ,  نیا 

زا هّللادـبع  هک  دـننک  دومناو  دـنا  هتـساوخ  ـت  یاور ـن  یا رذ  ـگـ هر زا  ناـنآ  (( . 596  )) تسـشراب کی  ار  دوخ  ياهـشوگ  رـس و  بناج  ود 
: دیوگ یم  هّللادبع  هب  عیبر  هک  نیا  يور ,  ره  هب  درک . حسم  ار  رـس  همه  دیاب  دـنیوگ  یم  کلام  بتکم  ناوریپ  دـننام  هب  هک  تسا  یناسک 

هتفای یم  رد  ار  لیقع  نبا  شـسرپ  ياـنعم  یتسردـب  يو  هک  نآ  رب  تسا  یل  ـیـ لد دوخ  هدـمآ  نمدزن  هراـب  نیا  رد  وت  ناـگدازومع  زا  یکی 
دـنامهفب کـه هـر لیقع  نبا  هب  نخـس  نیااـب  تسا  هتـساوخ  عیبر  تقیقح  رد  تسا .  ضارتعا  يارب  یـشسر  ـن پـ یا هک  تسا  هتـشاد  هجوتو 

تسا هراب  نیا  رد  تسخن  هلءاسم  نیا  تسا .  شیوخ  يوضو  هویش  رب  نانچمه  وا  اما  , دنشاب هتشادن  شوخ  ار  وضو  هویش  نیا  نایولع  دن  چـ
رتخد همطاف  هت  ـسـ باو ـشـقـی ,  مد نالجع  نبدمحم  نوچمه  يدامتعا  لباق  ریغ  يوما و  یلاجر  تیاور  نیا  دنس  رد  هک  نآ  رگید  هلءاسم  . 

هزادنا نآ  ات  دنا , هدرک  ناوارف  هغلابم  قارغا و  وا  شیا !  رد سـتـ لا  ـ جر ناملاع  هک  تسا  یناسکزا  وا  دنروخ . یم  مشچ  هب  هبقع ,  نب  دیلو 
رد هـچ  ـ نآ نآ کـه  ـگـر  ید (( . 597  )) دـندرک تلافک  ار  مردـپ  لاس  هس  زا  شیب  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور  هّللادـبع  شدـنزرف  زا  هک 

هدیـسر نارگید  نامثع و  زا  هک  وضو  نییبت  ياهتیاور  رگ  ـ ید رد  هدش  تیاوررـس  حسم  هرابرد  عیبر  زا  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادبع  ثیدح 
یمن هیاپ ,  نیا  رب  تسا .  هدش  لقن  هیواعم  زا  هک  يرگید  ثیدح  ینزام و  مصاع  نب  دیز  نب  هّللادبع  ثیدـح  رد  رگم  درادـندوجو , تسا 

رب نوزفا  تسا .  هداد  یم  ماجنا  عیرـشت  ناون  هب عـ ار  نآ  (ص )  ادخ لوسر  تسا و  هدش  يوریپ  یتنـس  رـس  حـسم  زا  هوحن  نیا  تفگ  ناوت 
ار بآ  تفرگ  یموضو  (ص )  ربمایپ نوچ  دیوگ : یم  هک  تسا  ـن  یا هد  رباج نـقـل شـ زا  لیقع  نب  دمحم  نب  هّللادبع  قیرط  زا  هچنآ  نیا , 
شیوـخ مـی ياـهجنرآ  رب  ار  بآ  هـک  ار  (ص )  ادــخ لو  ـ ــسر مد  ـ ید ـد : یو یـا مـی گـ (( . 598  )) ـد نا ـ خر شیوـخ مـی چـ ياـهجنرآ  رب 

هدـش هداد  تبـسن  (ص )  ربمایپ هب  هتفگـشیپ  ثیدـح  رد  هچنآ  اـب  هک  دـنایامن  یم  ار  وضو  زارگید  یتروص  ثیداـحا  هنومن  نیا  دـناخرچ .
یم نایوار  مراهچ  هقبط  رد  ار  لیقع  نب  دـمحم  نب  هّللادـبع  دعـس  نبا  هک  تسا  لیقع  نبا  زا  یعـضاوم  نینچ  هط  ـ ـساو بـه  دراد . تفلاـخم 
نب نسح  (( . 599  )) تشاد ناوارف  یـشناد  هچرگ  دننک , یمن  دانتـسا  شثیدح  هب  تسا ,  هتفریذپان  شثیدح  دیوگ : یم  وا  هرابرد  دروآ و 

زا هبیش  نب  بوقعی  (( . 600  )) دنک یمن  تیاور  وا  زا  کلام  هک  دنک  یم  لقن  ینارهز  رمع  نب  رـشب  زا  ینئادـم ,  نب  یلع  زا  یناولح  یلع 
ایآ ارچ ؟ (( . 601  )) تسا هدرواینرد  شیوخ  هب کـتـب  ار  هورف  نباو  لیقع  نبا  تیاور ]   ] کلام تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  ینئادم  نب  یلع 
نبا ارچ  رگید ؟ یلیلد  هب  ای  نایبلاط ؟  زا  نایسابع  يدونشخان  نایسابع و  هب  تب  ـ ـس کلام نـ عضاوم  لیلد  هبای  شندوبن ؟  وگتـسار  ببـس  هب 
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یمن لقن  تیاور  وا  زا  کلام  هک  نیا  ایآ  دهن ؟ یماو  ار  وا  ثیدح  دهد  یم  یهاوگ  لیقع  نبا  ثیدح  شناد و  یناوارف  هب  هک  نآ  اب  دـعس 
نیرت فیعـض  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  مه  ینئادم و  قطنم  بوچراهچ  رد  تفگ  دیاب  دـشاب  نینچ  رگا  تسوا  فعـض  رب  لیلد  اعقاو  دـنک 

زا هراـب  نیا  رد  هک  یماـگنه  دـنیوگ : درادـن . دوـجو  ع )   ) یلع زا  مه  ـث  ید ـک حـتـی یـک حـ لا ءاـطوم مـ رد  هک  نیا  هچ  تسا ,  يوار 
زین وا  زا  رتـها  ـ گآ دـناد  یم  هک  نآ  اـب  کـلام  هک  تسا  هنوـگچ  (( . 602  )) تسا هدوبن  هنیدم  رد  وا  نوچ  داد : خـساپ  دـندی  ـ ـسر کلام پـ
ایآ دـسرپ : یموا  زا  روـصنم  هک  تـسی  نـیا خـبـر چـ ياـنعم  603 ؟ ))  )) دروآ یمرب  ار  روصنم  هتـساوخ  ءاطوم  باـتکرد  دنتـسه  یناـسک 

و ع )   ) یلع اب  دنچ  ره  ریذپب , ار  وا  هتفگ  دیوگ : یمروصنم  هاگنآ  و  يرآ .  دـیوگ : یم  خـساپ  رد  وا  و  يا ,  هتفریذـپ  ار  رمع  نبا  ثیداحا 
یم يربهر  نانارمکح  هتـساوخ  قباطم  رمع  نبا  ار  یکی  هک  هتـشاد  دوجو  ثیدـح  لـقن  رد  ود مـکـتـب  ـا  یآ دـشاب ؟ فلاـخم  ساـبع  نبا 
نبا فعـض  رب  اتقیقح  ایآ  و  دراد ؟ ییانعم  هچ  ییاـهتیاور  نینچ  ـالوصا  تسا ؟  هدوب  ساـبع  نبا  و  ع )   ) یلع يرگید  نآ  ياوشیپ  هدرک و 
همه حسم  ردوا  تیاور  هب  ارچ  تسا  فیعـض  کلام  دزن  لیقع  نبا  اعقاو  رگا  دراد و  یتلالد  نینچ  رگا  دنک ؟ یم  تلالد  کلام  دزن  لیقع 

؟ دننک یم  لمع  رس 

زاغآرس هب  یتشگزاب 

هراشا

سابع نبا  لیقع و  نبا  ع ,)   ) یلع ماما  ع ,)   ) نیدباعلا نیز  ماما  عضاوم  زا  هک  نونکا  میدرگ و  یم  زاب  دوخ  عو بـحـث  ـ ـضو ـنـک بـه مـ یا
ناوت یم  تشذگ  هچنآ  زا  نینچمه  دندوب . هویـش  کی  رب  تسایـس  هقف و  هشیدنا و  رد  نایبلاط  هک  مینک  یم  دیکءات  نیا  رب  دـیتفای  یهاگآ 

بهاذملا خیرات  باتک  رد  هرهزوبا  تسا .  هدوبن  دننامه  عیبر  يوضو  اب  وا  يوضو  هکدیسر  نیدب  درب و  یپ  زین  دیز  ماما  يوضو  هویـش  هب 
نیمه زاوا  تشذـگرد .  تشاد  لاس  هدراهچ  زونه  يو  هک  یماـگنه  لاس 94 ه ق و  رد  يو  ردپ  دسیون : یم  دیز  ماما  هراب  رد  ۀیمالـسالا 

هچ دنک , رپ  ار  ردپ  ياج  يو  يارب  دناوتب  هک  دوبرتگرزب  هزادـنا  نآ  دـمحم  تفرگارف .  تیاور  (ع )  رقاب دـمحم  شرتگرزب  ردارب  زا  يور 
هتـسناوت یگلاس  هدراهچ  نس  ات  دیز  ماما  هک  تسین  لوقعم  ینتفریذـپ و  تسا .  ع )   ) قداص ماما  (ع ,)  رقاب ماما  دـنزرف  دازمه  يو  هک  نیا 

ردپ زا  یمامتب  ار  ملع  همه  هک  دوخ  ردارب  زا  ار  ملع  زا  یـشخب  وا  تفگ :  دیاب  یم  ریزگانب  دروآ . گن  ارف چـ ار  تیب  لها  ملع  همه  دـشاب 
هفینحوبا دـندرک . تیاور  وا  زا  دـنتخومآ و  وا  زا  ناملاع  زا  يرایـسبو  دوب  شناد  لضف و  ياوشیپ  (ع )  رقاب ماما  تسا .  هتخومآ  هتفرگارف , 

رب ار  ناملاع  هک  یئاج  ات  دروآ  ـت  سد ار بـه  ع )   ) ـت عـلـی ما ـ ما راختفا  (ع )  رقاب ماما  تسا .  ناملاع  نیمه  زا  یکی  قارع  ناهیقف  ياوشیپ 
هنوگچ تشذگ  هچنادب  تیانع  اب  میسرپ :  ـنـک مـی  یا (( . 604  )) درک یم  تساوخزاب  ناشیاهرظن  تسردان  تسرد و  رب  ناشیاه و  هتفگ 

باحـصا يارب  شدج  زا  شردـپ ,  زا  لقن  هب  اعقاو  وا  ایآ  تسا ؟  تسرد  دـیز  زا  تی  لها بـ يوضو  فلاخم  يوضو  زا  یکاح  تیاور  نآ 
نیارق عاضوا و  طیارـش و  هب  هجوت  نودـب  رفاظت , هب  مه  نآ  وا , زا  يراـبخا  نینچ  لـقن  نآ کـه  یـا  ـت ؟  ـسا هدروآ  یثیدـح  نینچ  شیوخ 

. دوش رتنشور  تقیقح  نیا  ات  میریگ  یم  یپ  نایبلاط  فالتخا  لماع  نیموس  نیمود و  هب  نتس  ـ یر ار بـا نـگـ بـحـث  تسا ؟  هتفریذپ  تروص 

مود لماع 

زا ات  نایبلاط ,  نایم  ییادج  فالت و  ـ خا ندنارتسگ  يارب  نانارمکح  شالت  زا  تسا  ترابع  نایبلاط  نایم  يرهاظ  فالتخا  ـل  ما ـیـن عـ مود
نب نسح  نبا  دروخرب  تیاور  ـتـر  ـش پـیـ دـنوش . هریچ  نانآ  رب  سپـس  دـنناشک و  فعـض  هب  یـسایس  يرکف و  رظن  زا  ار  ناـنآ  رذـگهر  نیا 
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يو اب  حـلاص  نب  نسح  نبا  هنوگچ  هک  دـیدید  اـجنآ  تشذـگ و  رازفاا  رب پـ حـسم  هراـبرد  نسح  نب  هّللادـبع  نب  ییحی  اـب  یح  نب  حـلاص 
نذؤم يزور  دیوگ : یم  هّللادـبع  نب  ییحی  هک  تشذـگ  تیاور  نآ  رد  مه  دـناروش . یمرب  شدـض  رب  ار  يو  باحـصا  تشاد و  تفلاخم 

تراهط مـن  در . ـت کـ ما ـ ما ار  مباحـصا  زامن  دنامن و  نم  رظتنم  يو  دش و  هماقا  زامن  مدش .  لوغـشم  وضو  تراهط و  هب  نم  تفگ و  ناذا 
یم هک  ارچ  مدرازگنزامن ,  وا  اب  مداتـسیا و  زامن  هب  ییاـهنتب  يراـنک  رد  دوخ  تسا  زاـمن  لوغـشم  مدـید  نوچ  مدرب و  ناـیاپ  هب  ار  وضو  و 

هک ار  یسک  رس  تشپزامن  تیب  لها  ناسک  رگید  هّللادبع و  نب  ییحی  هک  دراد  تیاکح  نآ  زا  ریخا  هلمج  دنک . یم  حسم  رازفاپ  رب  متسناد 
اهنت راک  نیا  دیامن  ـف مـی  لا ناشبهذم مـخـ اب  هک  دنا  هدرک  يراک  ییاج  رد  مه  رگا  دنتسناد و  یمن  عورـشم  دنک  یم  حس  راز مـ ـ فاا بـر پـ

دریذپ و یم  تروص  عیرشت  تایئزج  هب  نتخادرپن  یگناگی و  تدحو و  تشادساپ  رب  ینبم  (ص )  ادخ لوسر  نامرف  هب  نداهن  ندرگ  يارب 
ییحی نارای  نایم  ینکفا  هقرفت  یپ  رد  یح  نب  حلاص  نب  ـن حـسـن  با ـبـتـه ,  لا تسا .  (ص )  ربمایپ تنس  راک  نیا  هک  تسین  نآ  ناشن  چیه 

ام زا بـا  هک نـمـ میهد  نتشک  هب  یسک  يارب  ار  دوخ  ارچ  دیوگ : یم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  وا  دوب . نانآ  تاساسحا  نتخیگناربددصرد  و 
, درمش اور نـمـی  ار  وا  ـت سـر  ـش زا پـ ییحی نـمـ دنراد ؟ یمن  شوخ  ار  وا  بهذم  هک  دناد  یم  یناسک  ناس  هب  ار  ام  درمـش و  یمن  اور  ار 

نبا دراد . شالت  نایهاپس  نایمرد  ینکفا  هقرفت  يارب  سکع ,  رب  دنک و  یمن  تیاعر  ار  يردارب  قوقح  و  هاپس ,  یهدنامرف  قوقح  هک  ارچ 
يزیچ نا  ـن هـمـ یا و  ـد , یو هرهب مـی جـ نایهاپـس  فوفـصرد  يا  هقرف  تاـساسحا  نتخیگنارب  يارب  یبهذـم  فـالتخا  زا  حـلاص  نب  نسح 

یح نبا  یبیرخت  شقن  زا  ار  یتیاور  هّللادبع  نب  ییحی  دـندر . لام مـی کـ لذـب  هار  نیا  رد  دندیـشوک و  یم  نآ  يارب  نانارمکح  هک  تسا 
هداد هیده  نم  هب  لسع  يرادقم  يزور  دیوگ : یم  ییحی  هک  تسا  هدمآ  نییبلاطلا  لتاقم  با  رد کـتـ دنک . یم  لقن  نادهاجم  فوفص  رد 
نوچ ـد و  ـش دراو  ـن حـی  با دـعب  یتخل  مدرک .  توعد  نآ  ندروخ  هب  ار  نانآ  دـندوب و  نمدزن  مباحـصا  زا  یناـسک  ماـگنه  نیا  رد  شـد .

 : متفگ دننام ! یم  هرهب  یب  نآ  زا  رگید  یخرب  دیروخ و  یم  ار  لسع  نیا  تباحـصا  زا  یخرب  وت و  دیـسر ! یم  دوخ  هب  بوخ  تفگدـید : 
رگا وت  تسین .  نینچ  هن ,  تف :  گـ درک . فرـصت  نآ  رد  ناوتن  ات  تسین  یمومع  لاوما  زا  تسا و  هدش  هداد  نم  هب  هک  تسا  يا  هیده  نیا 

زین يرگید  زیمآ  ضار  ـتـ عا يا  ـ هرا کـ يد .  ـ یزرو ـت نـمـی  لاد یتشاد و عـ یم  مدـقم  ار  تناـشیوخ  دوخ و  يدیـسر  یم  مه  تموکح  هب 
هعقاو زا  نسح  نب  هّللادـبع  نب  سیردا  تسا :  هدـمآ  نییبلاطلا  لتاقم  رد  نینچم  هـ (( . 605  )) تسا هدـش  تیاور  يو  هرابرد  تسد  نیا  زا 
دراد اقیرفا  گنهآ  هتفر و  رصم  هب  يو  هک  دیسر  ربخ  نوراه  هب  نوچ  درک . یم  بیقعت  ار  وا  رابخا  نوراه  ییو  ـ ـس زا  و  درب , ردب  ناج  خف 

ییحی داهن و  نایم  رد  دلاخ  نب  ییحی  ار بـا  هشیدنا  هودنا و  نیا  وا  دش . نیگهودنارایـسب  تسین  شندرک  ریگتـسد  ناکما  رگید  هک  نیا  زا 
دزن هب  دوب  هقرف  نیا  ناـیاوشیپزا  هیرتب و  هیدـیز  ناـملکتم  زا  هک  ار  يرز  دـلاخ جـ نب  نامیلـس  سپ  موش .  یم  راد  هدـهع  ار  وا  نم  تفگ : 

يرطع دـلاخ  نب  ییحی  دـشکب . ار  سیردا  دـنک و  يا  هلیح  اـت  درک  عـیمطتو  داد  هد  ـ عو ـت  ـشاد ـت  ـسود هچ  ره  هب  ار  وا  دـناوخ و  دوـخ 
نآ هب  نیمزرس  ـن  یا زا  نآ شـهـر و  هب  رهـش  نیا  زا  ناهارمه  زا  یکی  اب  سپ  دش . هناور  تشادرب و  ار  نآ  وا  داد و  نامیلـس  هب  نی  ـ گآر ـ هز
زا هچنآ  لـیلد  هب  ارم  هاـشداپ  تفگ :  درک و  رارقرب  دـنوی  ـ پوا اـب  شیوـخ  بهذـم  هطـساو  هب  تفاـی و  ار  سیردا  هک  نآ  اـت  تفر  نیمزرس 

مدمه تفای و  ییانشآ  سیردا  اب  ناس  نیدب  نامیلس  ما .  هدمآ  وت  دزن  هتخ ]  ـ یر وا گـ زا   ] کنیاو مـن هدناوخ  دوخ  دزن  هب  دناد  یم  مبهذم 
یم هک  نادـنچ  درک و  یم  لالدتـسا  دـیز  بهذـم  رب  تسـشن و  یم  اـهربرب  سلجم  رد  دوب و  امیـس  شوخ  نخ و  ـ ـس شو  يو خـ دـش . وا 

اتدنام رظتنم  نامیلـس  دبایب . هتـسیاش  یهاگیاج  سیردا  دزن  نامیلـس  هک  دش  ـبـب  ـس هـمـیـن  دناوخ . یمارف  تیب  لها  هب  ار  مدرم  تسناوت 
نیا رد  و  ما ,  هدروآ  تیارب  قارعزا  هک  تسا  يرطع  ماـج  نیا  موـش ,  تیادـف  تـفگ :  سیردا  هـب  تفاـی و  بـسا  ـتـی مـنـ ـصر هـک فـ نآ 

هدامآ بسا  ود  رتشیپ  هک  نامیلـس  يوس  نآ  زا  دـییوب . ار  نآ  دـیلام و  دوخرب  تفریذـپ ,  ار  نآ  سیردا  یباین .  رطع  نیا  زا  چـیه  نیمزرس 
نیمز رب  تفر و  شوـه  زا  رهز  نآ  تخـس  رثا  زا  مه  سیردا  تخاـتب .  نازیرگ  تفگ و  كرتار  نیمزرـس  نآ  شتـسود  هارمه  دوـب  هدرک 

يو نامرد  هب  یتخلزین  وا  دنداتـسرف . سیردا  هتـسباو  دشار  یپ  رد  نانآ  دـن . ـتـ ـشاد ارجام خـبـر نـ زا  چـیه  شناکیدزن  هک  یلاح  رد  داتفا ,
 . تشذگرد دیسر  ارف  بش  نوچ  اما  تساخرب  دمآ و  شوه  هب  ارزور  نآ  سیردا  دوش . یم  هچ  شماجرف  دنیبب  ات  دنام  رظتن  تخادرپ و مـ
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ـن یـکـی یا (( . 606  )) تخادرپ وا  بیقعت  هب  دنچ  ینت  اب  هارمه  يور  نیا  زا  درب و  یپ  دوب  هدرک  نامیلـس  هچنآ  هب  مه  دـشار  يوس  نآ  زا 
یحالس ناونع  هب  ار  بهذم  نانآ  دنتـسج . هرهب مـی  نآ  زا  راگزور  نآ  نانارمکح  هک  تسا  نافلاخم  نتـشادرب  نا  زا مـیـ يا  هو هـ ـیـ ـش زا 

تسا بهذم  نیا  نایاوشیپ  زا  دیز و  بهذم  ناملکتم  زا  هک  نیا  اب  ریرج  نب  نامیلس  دینیب  یم  هکنانوچ  , دنتفرگ یم  راک  هب  نایبلاط  دض  رب 
دوخ دزن  هب  دـناد  یم  مبهذـم  زا  هچنآ  لـیلد  هب  ارم  هاـشداپ  : دـیوگ یم  هک  مه  نامیلـس  هلمج  نیا  دوـش  یم  راـتفر  ناـنآ گـ هئطوـت  ماد  رد 
هرهب دوخ  یسایس  حلاصم  يارب  تعیرـش  هقف و  زا  نانآ  تسا و  هدوب  نانارمکح  هقف  زا  ریغ  نایبلاط  هقف  هک  دراد  هراشا  نادب  تسا  هدناوخ 

زا هـمـچـنـیـن  دسانـشزاب . نارگید  زا  ار  نانآ  دنیوگ  یم  تادابع  هلءاسم  رد  نایبلاط  هچنآ  رذـگهر  زا  هلیـسو و  نیدـب  ات  دـنا  هتـسج  یم 
تنایخ و يارب  ار  وا  تقو  نارمکح  زین  يور  نیمه  زا  هدوب و  نایدیز  فص  رد  نمشد  يرکف  ياهیذوفن  زا  وا  میبای  یمرد  نامیلـس  عضوم 

دنچ ییاههار  هیدیزراهم  يارب  نانارمکح  هک  دوش  یم  نشور  تقیقح  نیا  تشذگ  هچنآ  زا  نا ,  ـن سـ ید بـ تسا .  هتفرگ  تمدخ  هب  رکم 
یلع هقف  زا  ار  يدـیز  یبالقنا  ياههورگ  هک  تیرومءام  نیا  اب  نانآ ,  فوفـص  رد  هتـسباو  ناملا  نداد عـ يا  جـ 1 ـ  دنتفرگ : یم  شیپ  رد 

نایبلاط و نایم  فاکـش  داجیا  يارب  شـالت  3 ـ  نایدیز .  فوفـص  رد  يا  هقرف  ياهـشیارگ  ندنارتسگ  2 ـ  دـننک . رود  ع )   ) بلاـط یبا  نب 
ـد. نراد سا بـ ار پـ دوخ  يرکف  یـسایس و  تدـحو  دـنراد  ناوـت  رد  هک  هزادـنا  نآ  دندیـشوک  یم  زین  ناـیولع  يوـس  نآ  زا  ـا  ما نارگید . 

نم دیوگ : یم  نایدیز  هب  وا  دننک . یم  يراک  نسح هـمـ ینب  اب  ارچ  هکدنز  بیهن  نایدـیز  رب  هک  دراد  یماو  نادـب  ار  روصنم  رما  هـمـیـن 
هاوخنوخ میتشک و  ار  ناشناردپ  نالتاق  ام  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دنریگ ؟ یم  يا  هدرخ  هچ  ام  رب  تسا و  نایم  رد  یلکشم  هچ  ار  دیز  ینب  و 

دونـشخان نانآ  زا  دـنریگن و  هدرخ  سابع  ینب  رب  نایدـیز  ارچ  هت ,  ـبـ لا مینانآ ؟  نانمـشد  زا  ماقتنا  اـب  لد  هنیک  ندـناشن  ورف  یپ  رد  ناـنآ و 
؟ دننیب یم  تسا  نایوما  شقن  زا  رت  تسپ  رتدب و  بتارمب  هک  ار  نادناخ  نیا  یبیرخت  شقن  شیوخ  مشچ  هب  هک  نآ  اب  دنشابن ,

موس لماع 

ياهباتک رد  تسا .  ناـهیقف  یخرب  يوس  زا  یلع  نبدـیز  شروش  تیوقت  دـییءات و  هیماـما ,  هیدـیز و  ناـیم  یهقف  فـالتخا  لـماع  نیموس 
رد هیکز  سفن  دـمحم  مایق  هفوک ,  رد  ع )   ) ـد بـن عـلـی یز مایق  دـننامه  يولع  ياهمایق  تباث  نب  ناـمعن  هفینحوبا  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات 
 , ـعـی ضاو چـنـیـن مـ دناوخ . یمارفدساف  نانارمکح  دض  رب  مایق  هب  ار  مدرم  درک و  یم  دییءات  ار  هرـصب  رد  میهاربا  يو  ردارب  مایق  هنیدم و 

نوزفا درک . یم  داجیا  نانآ  دزن  هفینحوبا  ماما  اب  ـی  یاون مه  یلد و  مهزا  یتلاح  تشاذـگ و  یم  رثا  نویبـالقنا  هیحور  رد  یعیبط ,  روط  بـه 
ناـفلاخماب جاـجتحا  رد  دوخ , هفینحوبا ,  و  تفر ,  ـکـل مـی گـ ـش سا  ـه قـیـ یا ـت و بـر پـ ـشاد يراـگزاس  يءاراـب  هفینحوـبا  هقف  نیا ,  رب 

هفینحوبا ماما  نینچ  هـمـ تخیگنا .  یمرب  ار  مدرمزا  يرایسب  یتفگش  باجعا و  هک  نادنچ  درک , یم  میـسرت  يءار  زا  نوگ  هنوگ  یهوجو 
لالدتسا و حالس  رانک  رد  ار  دوخ  تسیاب  یم  دنتـسه  يولع  يرکف ,  رظنزا  رهـش  نیا  نامدرم  رتشیب  دید  یم  نوچ  تسیز و  یم  هفوک  رد 

قداص ماما  رقاب و  مامارـضحم  زا  ات  تفر  هنیدم  هب  يور  نیمه  زا  دنک . حلـس  ـت نـیـز مـ یاور ثیدـح و  حالـس  هب  درادرایتخا  رد  هک  يءار 
یم سانـشرواخ  نسدلنور  دنک . رتیوق  تسه  هچنآ  زا  ار  شیوخ  یعامتجا  هاگیاپ  هفوک  هب  تشگزاب  زا  سپ  دریگرب و  ثیدح  هشوت  (ع ) 

ـد. ندراذ مار مـی گـ ـتـ حاو دنتشاد  یم  گرزب  تشاد  ع )   ) قداص ماما  اب  هک  يا  هناتـسود  دنویپ  هطـساو  هب  ار  هفینحوبا  نا  ـیـعـیـ ـش دیوگ :
زا دنزاسب و  يدجسم  دنهاوخب  رگا  تف :  نا گـ ـیـ سا درو عـبـ ـ مرد يو  هک  تفای  ینوزف  یماگنه  هژیوب  هفینحوبا  هب  تبسن  يدنیاشوخ  ـن  یا
(( 607  )) دوش تماما  راد  هدهع  دناوت  یمن  قساف  دنقساف و  نانآ  هک  ارچ  درک , دهاوخن  زین  ار  راک  نیمه  درمشب  ار  اهرجآ  هک  دنهاوخب  وا 

ـد کـه نداد ترا مـی  ـ ـشا نیدـبار  ناـنآ  دنتـشاد و  میب  هفینحوـبا  زا  دوـخ  نایعیـش  رب  ع )   ) قداـص ماـما  رقاـب و  ما  ـ ما يو ,  ـ ـس نآ  زا  ـا  ما . 
تـسا تنـس  دبعت و  بتکم  هک  هعیـش  یهقف  بتکم  ینا  لوصااب و مـبـ وا  يارآ  هک  ارچ  دننک , رذح  وا  يارآ  زا  دنریگ و  شیپ  رد  طایت  ـ حا

. درک ساـیق  لـقع  هب  ناوتن  ار  هقف ـ  ماـکحا و  ینعی  هتبلا  ادـخ ـ  نید  هک  یلاـح  رد  تسا .  راـگزاس  قفاوم و  ساـیق  يءار و  اـب  فلاـخم و 
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ناگتفریذـپ ریثاـت  زا  هاگدـید  نیا  بحاـص  هک  تسین  اـنعم  نادـب  چـیه  نآ  هب  نداد  راـبتعا  ساـیق و  يءار و  شریذـپ  هک  دـنامن  هـتف  ـ گا نـ
دراد و قفاوت  مکاح  ماظن  هاگدید  اب  هیقف  يءار و نـظـر  ها  هکلب گـ تسا .  يوما  تسایس  ناوریپ  زا  ای  مکاح  ماظن  ناگتسباو  زا  تموکح و 

تـسین انعم  نادب  نامثع  هویـش  يوضو  هب  يو  داقتعا  دیامن و  یم  خر  تقیقح  نیمه  زین  هفینحو  ـ با دزن  وضو  هلءاسم  رد  درادـن . قفاوت  هاگ 
نیا هک  هدیزگرب  ار  یهاگدید  نینچ  يور  نیا  زا  وا  هکلب  تسا ,  هتفریذپرثا  مکاح  ياضف  زا  ای  هداهن ,  ندرگ  تموکح  هتساوخ  وا بـه  هک 
ماظن ياههاگدـید  هفینحوبا و  یهقف  هاگدـید  نایم  ینگمه  هیاپ ,  نیا  رب  دراد . یتخاونمه  يراـگزاس و  وا  هقف  یناـبمو  لوصا  اـب  هاگدـید 

رد وا  هک  تسا  دزنابز  هفینحوبا  هرابرد  هک  نآ  هژیوب  تسین ,  تموکح  اب  وا  تسایس  هویـش و  یناسمه  يانعم  هب  چیه  واراگزور  رد  مکاح 
هب میهد و  یم  رگید  یحیـضوت  میتفگ  ار  هچنآ  کـنیا  (( . 608  )) دـیبلط یم  تمحر  نافع  نب  نامثع  هفیلخ  رب  هک  دوب  یـسک  اـهنت  هفوک 
رود دوب و  هتـشذگ  ینامثع  يوضو  رمع  زا  نرق  کی  هب  کیدزن  یتدـم  ع )   ) یلع نبدـیز  ماـی  نارود قـ تـا  میراد :  یم  ناـیب  رگید  ینخس 
هیاپ يارب  تموکح  هک  نآ  هژیوب  دراذگ , ياج  رب  نیعبات  عضاومرد  ثیدح و  رد  ار  دوخ  رثا  دشاب  هتـسناوتن  وضو  هویـش  نیا  هک  دومن  یم 

رتراگزاس ناسحتـسا  يءار و  اب  وضو  رد  ناـمث  مـکـتـب عـ نآ ,  راـنک  رد  درک و  یم  شـالت  وا  يارآ  ندـنارتسگو  ناـمثع  هقف  نداد  رارق 
ندـییارگ هیاـپ ,  نیا  رب  و  تشاد ,  كارتـشا  هفینحوبا  ماـما  هشیدـنا  اـب  شیوخ  لوـصا  زا  یخر  رد بـ رگید  ییوـس  زا  هاگدـید  نیمه  دوـب .

یتخاونمهو وضو  نیا  زا  یکاح  ثیداحا  یتسرد  هب  وا  داقتعا  زا  اهنت  حسم  ياضعا  نتسش  زین  واضعا  نتسش  راب  هس  اب  يوضو  هب  هفینحوبا 
رد هفینحوبا  هچ ,  راگزور , نآ  رد  مکاح  ياه  ـشـ یار ـ گزا وا  يریذپرثا  زا  هن  دریگ , یم  همشچرس  وا  هقف  ینابم  لوصا و  اب  وضو  هویـش  نیا 

نمحرلادبع  , یفوع هیطع  دوجن , یبا  نب  مصاع  زا  هتخومآ و  ثیدـح  رمع  نبا  هتـسباو  ـع  فا دزن نـ هنیدـم  رد  حایر و  یبا  نب  ءاطع  دزن  هکم 
رد همه  زین  نانیا  دوب و  هتخومآ  ملع  تسد  نیا  زا  رگید  یناـسک  هورع و  نب  ماـشه  هقـالع ,  نبداـیز  ثراـح ,  نب  ۀـعیبر  هتـسباو  زمره  نب 
درو رد مـ هفینحوبا  هک  یعـضاوم  لیلد  هب  دنتـشاد و  هفینحوبا  اب  هک  يا  هطبار  لیلد  هب  اهنت  هیدیز  نیاربا ,  بـنـ دـندوب . یکی  ءارآ  هشیدـنا و 
يار بـ (ص )  اد لو خـ ـ سر زا  دو  نارد خـ زا پـ لقن  هب  دیز  ماما  هک  ار  یهقف  نآ  دندییارگ و  نادب  هتفریذپ ,  رثا  یفنح  هق  زا فـ ـت  شاد نا  ـ نآ
ماما ندـش  هتـشک  زا  سپ  هفوک ,  رد  يدـیز  ناملاع  ندوبن  1 ـ  تشگ :  یم  زاب  لـماع  ود  هب  دوخ  نیا  دـنداهناو . دوب  هدرک  میـسر  نا تـ ـ نآ

یـسایس و ظاحل  هب  هک  ار  هفینحوبا  يوس  زا  نانآ  يرکف  بذج  هنیمز  دوخ  هک  نارگمتـس ,  اب  ییورایور  هب  نایبلاط  ندش  لوغـشم  و  دیز ,
نسح و نب  هّللادـبع  دـننامه  هنیدـم  رد  دوجوم  یبلاط  ناهیقف  زا  ناـید  ـ یز يرود  2 ـ  تخاـس .  یم  مهارف  دوب  کـیدزن  ناـنآ  هب  ینیمزرس 
 , ماجنارـس يرگ و  هفیاـط  ییارگ و  هقرف  حور  نتخیگنارب  يارب  ناـیبالقنا  فوفـص  رد  تموکح  ياـهیذوفن  شـالت  زین  دـمحم و  نبرفعج 
هب ور  نیا  زا  هتـشاذگاو و  ار  داهج  زین  دمحم  نب  رفعج  درک و  عوجر  وا  هب  ناوت  یمنو  تسین  هیقف  نسح  نب  هّللادـبع  هک  نیا  ندرک  عیاش 

هفینحوبا ماما  ار  یهقف  عجرم  هناگیرذـگهر  نیا  زا  ات  دـش  یم  غیلبت  تسد  نیا  زا  مه  يرگید  ياه  هلءاسم  درک . عوجر  ناوت  یمن  مه  يو 
 , یگداو ـ نا لـئاسم خـ رد  هاوخو  هدـیقع  رد  هاوخ  ناـکیدزن ,  ناـیم  فـالتخا  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  یـسان  ـ ـش ـعـه  ما رد جـ دـننک . یفرعم 
اب دـید  میهاوخ  میرگنب  ینـس  هعیـش و  هفیا  ود طـ هب  رگا  هنومن ,  يارب  نارترودو .  ناگناگیب  نایم  فالتخا  ات  دـیآ  یم  مشچ  هب  رتراکـشآ 
اب اـه  هصرع  لوـصازا و  يرایـسب  رد  دـنریگ و  یم  هرهب  هم  ـ ـش ـ چر ـ ـس زا یـک  همه  دـنراد و  مه  هب  کـیدزن  ییاههاگدـید  هـک  نآ  هـمه 

هداد و صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناناملـسم  تاقوا  زا  یناوارف  تقورگیدکی  اب  نانآ  یتدیقع  ریغ  یتدـیق و  فالتخا عـ اما  دـندحتم , رگیدـکی 
هک نآ  اب  مینیب ,  یمن  نایحیـسم  ناناملـسم و  اـی  ناـیدوهی  ناناملـسم و  ناـیم  يا  هلباـقم  ییوراـیور و  ـت کـه چـنـیـن  ـسا ـی  لا رد حـ ـن  یا

نیمه تسا .  رت  هدرتسگ  رتنوزفا و  ینس  هعی و  نا شـ فال مـیـ ـتـ خا زا  بتارم  هب  یحیسم  يدوهی و  ناناملسم  ریغ  اب  ناناملسم  رظن  فالتخا 
نایم فالتخا  ات  دـیامن  یم  خر  رتدوز  هدازومع  ود  ای  ردارب  ود  نایم  فالتخا  لاـثم  يارب  تسا و  دوهـشم  زین  هداوناـخ  هصرع  رد  هلءاـسم 

ياهیذوفن تسا ,  دـیز  ماما  هدازردارب  مه  ع )   ) قداص ماما  هتفرگ و  ماـهلا  ترتع  زا  يدـیز  هقف  هک  يور  نآ  زا  مه  اـجنیا  رد  هناـگیبود . 
نایعیـش نادناخ و  نیا  نایم  طباور  ـبـهـه هـا  ـش زا  یخرب  حرط  عقوت و  حطـس  ندربالاب  رذگهر  زا  دندیـشوک  نایدیز  فوفـص  رد  نمـشد 

ظاحل هب  دنریگ و  رب  رد  ار  نانآدنناوتب  یگداسب  ات  دنزاس  نادرگیور  هنیدم  یب  ـ لا نارومان طـ زا  ار  نایدیز  دنناشک و  یگریت  هب  ار  يرفعج 
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راظتنا دوخ  ناکیدزنزا  دشاب , هتـشاد  يرای  راظتنا  ناگناگیب  زا  هک  نآ  زا  شیب  سک  ره  نخـس ,  رگید  بـه  دننک . ناشبذـج  دوخ  هب  يرکف 
یم هلـصاف  نا  ـکـ یدز نآ نـ زا  جـیردتب  دوشن  هدروآرب  راظتنا  نیا  هک  یماگنه  يور  نیا  زا  دـننک . یهارمه  وا  اب  دـنهد و  يراـی  ار  وا  دراد 

ناوت یم  هیرفعج  هیدـیز و  نایم  ار  یتلاح  نینچ  شیوخ مـی بـیـنـد . نانمـشد  هاگیاج  رد  ار  نانآ  هکدـشک  یم  اجنادـب  راک  هاـگ  دریگ و 
زا ار  هفیاط  ود  نیا  نایم  وگ  تفگ و  رظن و  لدابت  ناکما  نیا  دوب و  يرایـسب  هل  ـ ـصا ـنـه فـ ید هفوک و مـ ناـیم  هک  نآ  هژیوب  درک , هدـهاشم 
هقف رد  یفنح  هقف  راکـشآ  ياه  هناشن  هک  تسا  چـنـیـن  دنتـشاد . روضح  هفینحوبا  نوچ  یناگرزبزین  هفوک  رد  يوس  نآ  زا  درب و  یم  نایم 
دوخ راگزوررد  رصم  یتفم  تیخب  دمحم  خیـش  تسا .  یفنح  هقف  زا  هتفرگرب  يدیز  هق  موس فـ ود  تفگ  ناوت  یم  دیامن و  یم  خر  يدیز 

هدروآدرگ ار  نآ  قاحـسا  نب  زیزعلادبع  ماما  هک  یهق  ـه فـ عو ـن مـجـمـ ید مـن بـ دسیون : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  دیز  ماما  دنـسم  ظیرقت  رد 
یبا نب  نیسح بـن عـلـی  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  دیز  دیهـش  ماما  هب  تسا  بوسنم  حیحـص  دنـس  هب  ـه  عو ـن مـجـمـ یا متفای  تسد  تسا 
عساو ـ لاد دا شـیـخ عـبـ ـتـ ـسا تر  ـ ـض نآ حـ يوارر  ار بـ باتک  نیا  س .)   ) لوتب همطاف  وا  نت  هراپ  رـسمه  و  (ص )  ربمایپ داماد  ع ,)   ) بلاط

 . تسا هدش  لالدتسا  اهنآ  رب  يوبن  ثیداحا  نآرق و  تایآ  هب  هک  متفای  ـی  عر ـ ـش ما  ـکـ حا یهقف و  لئاسم  زا  يا  هعومجم  ار  نآ  مدناوخ و 
هک دراد  دوجو  مه  لاـمتحا  نیا  میتـفگ  هچ  ـ نآ بـا  (( . 609  )) تسا قفاوم  تباث  نب  ناـمعن  هفینحوبا  گرزب  ماـما  بهذـماب  عورف  رتشیب  رد 

فوفص رد  فاکش  داجیا  فده  هب  هفوک ,  رد  دوخ  یعامتجا  ینید و  هاگیاپ  تیو  يارب تـقـ شالت  رب  نوزفا  هنیدم  هب  هفینحوبا  ماما  ندمآ 
رب ترـضح  نآ  دـیکءات  هفینحوبا و  اب  دروخرب  رد  ع )   ) قداص ماما  طایتحا  يوس ,  نآ  زا  اـما  دـشاب . هتفریذـپ  تروص  زین  هیماـما  ناـیعیش 
رد يزود  ـ نا ـش  ناد تهاقف و  رب  دـیکءاتو  سرد  ياه  هقلح  لیکـشت  نی  سا و هـمـچـنـ يءار و قـیـ ندا  ـهـ ناو ـنـت و  ـس تیاور و  هب  لمع 

يارب ار  هفینحوبا  هشقن  همه ,  همه و  دنزودنی  ـنـی بـ ید یهاگآ  ات  دوب  مباحـصا  رـسرب  هنایزات  شاک  هک  تسد  نیا  زا  ییاهدومنهر  ـب  لا قـ
 , لوغشم هناحلسم  راکیپ  رازراک و  هب  هیماما  فالخ  رب  هیدیز  هک  یلاح  رد  دناشک , تسک  هب شـ دز و  مه  رب  هعیش  هعماج  رد  فاکشداجیا 

نتـسج هانپ  هب  ار  نانآ  دروآ و  یم  دوجو  هب  یهقف  یئلخ  نانآ  هعماج  رد  نیمهو  دـندوب  هرهب  یب  دوخ  نایم  رد  زین  تی  ـل بـ ها ناـماما  زا  و 
 . تخاس یم  ریزگان  یفنح  هقفو  هفینحوبا  هب 

هیدیز يوضو  ات  دیز  يوضو  زا 

دیز ردپ  يو  ـ ـضو ـو نـه  ـضو نیا  هچ ,  تسین ,   ( ع  ) یلع نبدـیز  ماما  يوضو  تسا  لوادـتم  هیدـیز  نایم  نونکا  هک  ییوضو  هیاپ ,  نیا  رب 
هن ع ,)   ) قداص ماما  شا  هدازردار  يو بـ ـ ـضو نـه  ـر(ع ,)  قا ماما بـ شردارب  يوضو  هن  ع ,)   ) یلع ماما  وا  دج  يوضو  هن  نیدـباعلا  نیز  ماما 

بهذم نیا  دزن  هک  یلوصا  دعاوق و  اب  تسا  هفینحوبا  ماما  يوضو  هکلب  بلاطوبا ,  نا  ـ گداز رگید  يوضو  هن  سابع و  نب  هّللادـبع  يوضو 
یـکـی تسا :  هدمآ  دیز  مامالا  دنسم  همدقم  رد  تسا .  ناوارف  هیدیز  هقف  رد  یعرـش  ماکحازا  هنوگ  نیا  هنومن  تسا .  قبا  هدش مـطـ تباث 

نادناخ زا  يرکذ  تاولص  رد  ناشیا  ـهـ با رد کـتـ هک  تسا  نآ  دنناد  یمن  ار  شتلع  هتبلا  دنا و  هتفرگ  ناد خـو  مدر بـ ـی کـه مـ یا ـ هز زا چـیـ
تـسا روهـشم  هک  نانچ  دنتفرگ و  تخـس  (ص )  ربمایپ نادـناخ  مان  رکذ  دروم  رد  نایوما  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  تسین .  (ص )  ربمایپ

دو هدیسر بـ اج  نادب  راک  درک و  عنم  ع )   ) یلعزا ندروآ  ثیدح  زا  جاجح  هک  ییاج  ات  دندرک . هراوآ  دنش و  ار کـ نادناخ  نیا  ناگتسباو 
میب زا  نـقـل کـنـنـد  ع )   ) زا عـلـی یثیدـح  ناـمدرم  عـمج  رد  دنتـساوخ  یم  هک  یماـگنه  ناـعبات  زا  رگید  یناـسک  يرـصب و  نـسح  کـه 

 . تسا هدیسر  ثیدح  نینچ  (ص )  ربمایپزا بنیزوبا ,  زا  دنتفگ : يور مـی  نیا  زا  دنربب و  مان  وا  زا  تحارصب  دنتسناوت  یمن  جاجحریشمش 
ـ  ار دنوادخ  ساپـس  نونکا ـ  اما  دندربن . مان  تاولـص  رد  (ص )  ربمایپ نادناخ  زا  ودـندنام  هویـش  نی  رب هـمـ دـعب  ياهنامز  رد  زین  مه  مدرم 

رگید رـصم و  هزاـت  يا  ـهـ با زا کـتـ یخرب  نایرـصم ,  ياـهباتک  رد  مینیب  یم  و  تـسا ,  هدـمآ  رـس  هـب  سرت  نارود  ـتـه و  فر نا  زا مـیـ ـع  نا مـ
ار نیا  دـنرب و  یم  مان  (ص )  ربمایپ نادـناخ  زا  (ص )  ربماـیپ ماـن  زا  سپ  تاولـص  رد  دـنراد  نشور  هتخیهرف و  یناـمدرم  هک  ییاـهنیمزرس 

یهن نآ  زا  يوبن  ثیدح  رد  تسا و  صقان  دوشن  هدرب  مان  (ص )  ربمایپ نادناخ  زا  نآ  رد  یتاولصالوصا کـه  دنناد . یم  تاولص  زا  يوزج 
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: دومرف تسا ؟  مادک  هلابند  یب  صقان و  تاولص  , ادخ لوسر  يا  دندیـسرپ : دیتسرفن . صقان  تاولـص  نم  رب  دومرف : هک  اج  ـ نآ تسا ,  هدش 
دورد نم  رب  سک  ره  دوـمرف : هک  دـنا  هدروآ  یثیدـح  رد  یقهیب  ین و  ـطـ قراد دـیتسرفن . دورد  منادـناخ  رب  دـیتسرف و  دورد  نم  رب  هک  نیا 

زا (( . 610  )) دـنا هدروآ  نیادـننامه  یثیداحا  زین  نارگید  ملـسم و  تسین .  هتفریذـپ  وا  زا  شتاولـص  دتـسرفن  دورد  منادـناخرب  دتـسرف و 
نیا تیعورشم  رب  یلیلد  نیا  ـت ,  سا هتـسش  ار  اهاپدوخ  يوضو  رد  دیز  ماما  هک  میریذپن  تاشامم  رـس  زا  رگا  یتح  میرذگب ,  ـنـهـا کـه  یا
همه هب  هک  دنک  ذاختا  ار  لداع  یماما  عضوم  تسیاب  یم  دـیز  ما  ـ ما هچ ,  دوب , دـهاوخن  تسا  تنـس  يراک  نینچ  هک  نیا  زا  یکاح  راک و 

ندومن خر  زا  يریگولج  يارب  هک  دید  یم  مزال  دوخ  رب  نینچمه  وا  تسا .  هتسارآ  دها  لدا و مـجـ ياوشیپ عـ کی  ياه  هتسیاب  اهتلیضف و 
هک نآ  هژیوب  دربب , نایم  زا  ار  نآ  هنیمز  دنک و  زیهرپ  یهقف  عورف  یئزج و  لئاسم  هب  نانآ  ندش  لوغـشم  زا  تدـشب  شنارای  نایم  فالتخا 

ماما هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  يور  نیمهزا  دندو . هد بـ ـ مآ در  وا گـ فارطا  رد  جراوخ  هئجرم و  یتح  نوگانوگ و  ياه  هقرف  زا  یناسک 
تدحو ظفح  دوخ و  نایهاپـس  تیرثکا  لاح  تیاعر  يارب  اما  هتـشادن  داقتعا  ینامث  هو عـ ـیـ ـش يو  ـ ـضو تیعورـشم  هب  دوخ  دنچ  ره  دـیز 

هدید تیم  زامن  هرابرد  نس  نب حـ هّللادـبع  نب  میهاربا  نخـس  رد  یعـضوم  نینچ  تسا .  هداد  یم  ماجنا  ار  وضو  ـن  یا نا ,  ـ نآ فو  ـفـ ـصرد
ادـخ رگا  يوس ,  نآ  زا  میرتدـنمزاین .  نانآ  ندـمآ  درگ  هب  ام هـم  دروآ و  یمدرگ  رتشیب  ار  ناـنآ  هویـش  نیا  تفگ :  هک  اـجنآ  دوش , یم 

هرابرد دنچ  ییاه  ـتـ یاور نـیـز  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما زا  (( . 611  )) تسین ینایز  ما  هدرواین  اج  هب  ار  نآ  هک  ریبکت  کی  نداـهناو  رد  دـهاوخب ,
لوا فص  رد  نانآ  اب  سک  ره  دومرف : هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدیـسر  ناناملـسم  نایم  تدـحوظفح  فدـه  هب  هماع  اب  تعامج  زاـمن 

زا هک  تسا  رگید  یتیاور  رد  (( . 612  )) تسا هدناوخزامن  لوا  فص  رد  (ص )  ادخ لوسر  رس  تشپ  هک  تسا  یسک  دننامه  درازگب  زامن 
لوا فص  رد  نانآ  اب  سک  ره  هک  رازگب  زامن  نانآ  اب  دومر ؟ فـ يرآ .  تفگ :  يرازگ ؟  یمزامن  نانآ  اب  ایآ  قاحسا ,  يا  دیسرپ : قاحـسا 

اب نوچ  دومرف : هک  تسا  رگید  ـتـی  یاور رد  هـم  (( . 613  )) تسا هدیشکرب  راکیپ  ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  درازگب  زامن 
(( . 614  )) دهد شزرمآ  ار  وت  تنافلاخم  هرامش  هب  دنوادخ  يرازگب  زامن  نانآ 

تشذگ هچنآ  هدیکچ 

نـسح ین  و بـ ع )   ) قدا ـ ـص رفعج  ماـما  عضوم  اـب  وضو  هلءاـسم  رد  دـیز  ماـما  عضوم  درادـن  ناـکما  هک  دـش  نشور  ـت  ـشذ ـچـه گـ نآ زا 
نیا رد  دنا . هتشاد  دیکءات  ناناملـسم  یگچراپکی  تدحو و  رب  همه  دنا و  هدرک  يوریپ  هقف  کی  زا  اه  هفیاط  نیا  همه  هکلب  دشاب , توافتم 

نتفریذپ ریثات  هیدـیز ,  نسح و  ینب  رب  یبالقنا  هیحور  هبلغ  1 ـ  ددرگ : یم  زاب  ریز  لماوع  زا  یکی  هب  هدومن ,  خر  یفـالتخا  مه  رگا  ناـیم 
نآ زا  ار  ع )   ) قداصرفعج ماما  نخـس  هک  نیا  دـننامه  ییاه  ههبـش  شریذ  نا و پـ ـ نآ فو  ـفـ ـص رد  تموکح  نایذوفن  ياه  هتفگ  زا  نانآ 

ندـنارتسگ رد  نانارمکح  نـقـش  2 ـ  تفریذـپ .  ناوتن  تسا  هدرک  يراددوخ  هیکز  سفن  دـیز و  ماما  راـکیپ  اـب  ندـش  هارمه  زا  هک  يور 
یئلخ دوجو  3 ـ  نایدـیز .  يوس  زا  هفینحوبا  هقف  شریذـپ  يارب  هنیمز  میقتـسم  ریغداجیا  هکلب  و  ع )   ) قداص ماما  هیدـیز و  نایم  فاـکش 
نیمه رد  لاس 150  ات  ینعی  لاس  یـس  هب  کیدزن  تدم  هب  لاس 120ه ق و  رد  یلع  نبدیز  ندش  هتـشک  زا  سپ  نایدـیز ,  نایم  رد  یهقف 

ود هب  نایدیز  يوس  زا  یفنح  هقف  شریذپ  هک  میتفگ  دنک . هنخر  نآ  رد  دفاکشب و  ار  يدیز  هقف  فص  تسناوت  یفنح  هقف  هک  تسا  تدم 
زا هفینحوبا  يوس  زا  هورگ  نیا  اب  یهارمه  يدردـمه و  زاربا  نانآ و  اب  هفینحوبا  یـسایس  یناکم و  یک  ـ یدز نـ ـف ـ  لا ددرگ : یم  زاب  لـماع 

یتح هفوک .  رد  تیب  لها  زا  یهیقف  ندوبن  ب ـ  هرـصب .  رد  میهاربا  شردارب  مایق  هنیدـم و  رد  هیکز  سفن  دـمحم  مایق  ات  دـیز  ماـما  نارود 
وا نایدـیز  زین  تدـم  نیمه  رد  تسیز و  لاـس  جـنپ  اـهنت  شردـپ  زا  سپ  وا هـم  مینادـب ,  تیب  لـها  زا  یهیقف  مه  ار  دـیز  نـب  ییحی  رگا 
زا ار  شیوـخ  یهقف  ياههاگدـید  هقفرتـشیب و  زین  وا  مینادـب  نادـناخ  نیا  زا  رگید  یهیقف  مه  ار  یـسیع  نب  دـمحا  رگا  دـندوب . هداـهناوار 
زین نایولع  نارس  رگید  مساق و  نب  نیسح  نب  ییحی  ینسح ,  ینسر  میهاربا  نب  مساق  هرابرد  عضو  نیمه  تسا .  هتفرگ  هفینحوبا  نادرگاش 

ینابم زا  يا  هدمآ  درگ  بهذم  نیا  یهقف  ینابم  هک  نیا  رـضاح و  رـصع  رد  يدیز  هقف  ینابم  یگتخیر  مهرد  یگتف و  ـ ـشآ تسا .  قداص 
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دیز هقف  زا  هتفاـی و  ینوگرگید  ناـمز  رذـگ  رد  يدـیز  هقف  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  رگید  یهاوگ  دوخ  دـیامن , یم  بهاذـم  رگید  یهقف 
 . تسا هدش  رود 

 ( 232 ه ق 132 ـ   ) یسابع تسخن  هرود  رد  وضو 

 , یــسا ـیـ ــس يا  ـ هداد ـ خر زا  هد  ـنـ کآ دو  هـتفرگربرد و خـ ار  هدـس  جـنپ  زا  شیب  هـک  تـسا  ینـالوط  يا  هرود  نایــسابع  تموـکح  هرود 
یـسررب نیا  رد  ناوت  یمن  يور  نیمه  زا  تسا و  گنهرف  ندمت و  ياهدو  اه و نـمـ هولج  ماجنارـس  یملع و  ياهتکرح  يرکف ,  ياهنایرج 

ـت ـس هرود نـخـ اهنت  ببـس  نیمه  هب  اـم  داد . تسد  هب  هرود  نآ  هراـبرد  ریگارف  یهاگدـید  ما  ـجـ نار ـ ـس یئز و  نشور و جـ یمیـسرتارذگ 
تسا هدش  يراذگ  هیاپ  هرود  نیا  رد  هناگراهچ  ياهبهذم  همه  هچ ,  میـسر ,  یمربار  ياهلاس 132 و 232 ) نایم  هلصاف  ین  یـعـ  ) ـی سا عـبـ
باتک زا  شخب  نیا  رد  دیامن  یم  بسانم  مولع ,  نیودـت  رد  نانآ  شالت  یگنهرف و  ياه  هبنج  هب  هرود  نیا  نانارمک  ـه حـ جو نـظـر بـه تـ . 

 : مینک نشور  یسرربار و  هخاشرپ  هنمادرپ و  ياهعوضوم  زا  یکی 

نآ رد  نانارمکح  شقن  هقف و 

یمدرم يراعـش  نیا ,  دناوخ . یم  (ص )  دمحم نادناخ  يدونـشخ  هب  هک  دوب  ینید  یتکرح  زاغآ  رد  یـسابع  تکرح  هک  تسا  فور  مـعـ
وا نادـنزرف  نانز و  نتفر  تراسا  هب  نیـسح و  ماما  ندـش  هتـشک  ماگنه  زا  تما  ياه  هریت  همه  تساخ و  یم  رب  نامدرم  ياـهلد  زا  هک  دوب 
ریز رد  ار  يوما  تموکح  فلاخم  ناملـسم  ياههورگ  همه  نخـس  رگید  هب  و  دـندوب , مدـم  زاـسمد و هـ نآ  اـب  يوما  تموکح  طوقـسات 

فارحنا هب  ار  مدرم  بالقنارذگهر  نیا  زا  ات  دندش  ناهنپ  دمحم  نادناخ  يدونـشخ  راعـش  هدرپ  سپ  رد  نایـسابع  دروآ . درگ  دوخ  مچرپ 
تموکح هک  دوب  انعم  نادب  راعـش  نیا  مچرپ  ریز  مدرم  توعد  نام  بـیـگـ دنهد . داب  رب  ار  مدرم  ياه  هدوت  ياهنامرآ  اهوزرآ و  دـنناشک و 

رازآ و عاوـنا  هـک  اـهنامه   , تـفرگ دـهاوخ  رارق  نیـشیپ  هرود  ناگدیدمتـس  و  ع )   ) یلع نادـنزرف  تـیب یـعـنـی  لـها  راـیتخارد  ماـجنارس 
نینچمه دندیرخ . ناج  هب  ع )   ) یلع هب  نامدرم  ییوگمانشد  اتو  نیـسح  ندش  هتـشک  ات  نسح  ندش  مومـسم  زا  ار  يراتفرگ  تب و  ـیـ ـص مـ

یم نانآ  هب  نادناخ  نیا  قح  ندناسر  يارب  دننک و  یم  كرد  ار  تیب  لها  عضوم  مدرم  هک  دوب  انعم  نادب  راعـش  نیا  مچرپ  ریز  رد  توعد 
دندیشوک نانآ  ـد . ندر راکشآ کـ نایولع  يارب  ار  هکس  رگید  يور  دندیسر , تردق  هب  نوچ  يولع ,  نادنا  نا خـ ـ گدازو ـا عـمـ ما دنشوک .

هن مدرم  يوس  زا  (ص )  دـمحم نادـناخ  يدونـشخ  را  ـعـ ـش زین  بقل و  نیا  هک  دـنهد  هولج  نینچ  دـنزاس و  نوگرگید  ار  تیب  لها  يانعم 
ياـههاوگ هب  ار  دوخ  ياـعدا  نیا  یـسابع  ناـنارمکح  دـنادمحم . نادـناخ  قادـصم  هناـگ  هک یـ تسا  هدوب  ناـنآ  يارب  هکلب  ناـیولع  يارب 

رعش هراب  نیا  رد  یپ  رد  یپ  هک  دش  نینچ  دنتخیگنارب و  فده  نیا  تمدخرد  يراعـشا  ندورـس  هب  ار  نارعاش  دندر و  تیوقت کـ هتخاسرب 
شد ـ نزر نایـسابع و فـ گرزب  ياین  بلطملادـبع  نب  سابع  دـنک  یم  تباث  خـیرات  هک  هنوگ  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  (( . 615  )) دنتفگ

زا هک  یعضاوم  ره  اهراتفگ  هب  یها  كد نـگـ ـ نا دندوب . ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناعفادم  ناگدننک و  تیامح  زا  طیارـش  همه  رد  هّللادب  عـ
عبانم زا  يرایسبرد  دنتشاد . نامیا  ع )   ) یلع تفالخ  هب  نانآ  هک  دزاس  ـن مـی  ـشور ار  تقیقح  نیا  هدنام  خیراترد  هّللادبع  بلطملادبع و 

بـه بـلـکـه ,  تسجن ,  تکرـش  زین  هفیقـس  عامتجا  رد  درک و  يراددوخرکبوبا  اب  تعیب  زا  بلطملادـبع  نب  سابع  هک  تسا  هدـمآ  یخیرات 
رد يرتشیب  تایئزج  حرـش  دش . (ص )  ادـخ لوسر  نفک  لسغ و  راک  هب  تسد  ترـضح  نآ  اب  دـنام و  وا  رانکرد  ع )   ) یلع زا  ینابیت  ـ ـش پـ

یـسابع يدـهم  روضح  رد  یـضاق  کیرـش  دیـشر و  نایم  يوگ  تفگ و  هک  تیاور  کی  لقن  هب  میناد و  یمن  مزال  اـجنیا  رد  ار  هراـب  نیا 
سابع وت  دج  هک  نامه  تفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  دیسرپ : یضاق  کیرش  زا  دیشر  مینک :  یم  هدنـسب  تسا 

یلع هباحـص  نیرترب  وا  هاگدید  زا  هک  تشذگرد  یماگنه  سابع  داد : خساپ  دنا ؟ هتفگ  هچ  وا  هرابرد  اهنآ  دیـسرپ : دنتفگ . یم  هّللادـبع  و 
یـسک هب  هراب  نیا  رد  دوب  هدـنز  ات  وا  و  دندیـسرپ , یم  وا  زا  دوش  یم  لزان  هچنآ  هرابرد  نیرجاـهم  ناـگرزب  هک  دـش  یم  هدـید  دوب . (ع ) 
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يرادرـس راوت و  ـ ـسا يرور  ـ ـس وا  ياـهگنج  رد  دز و  یم  ریـشمش  ترـضح  نآ  شیپاـشیپ  هک  تسا  یـسک  مه  هّللادـبع  ـد . ـش ـنـد نـ مزا نـیـ
هاگآ و ادخ  نید  زا  هک  دوب  تردپ  تسج  یم  يرود  نآ  زا  هک  یسک  نیتسخن  دوب , یم  هنارگمتس  ع )   ) یلع تماما  رگا  اما  دوب . اورنامرف 

تواضق زا  ار  کیرش  هک  تشذگن  ارجام  نآ  زا  يزیچ  دیزگ و  توکس  دینـش  نانخـس  نیا  يد کـه  مـهـ دوب . هربخ  یهلا  نییآ  ماکحا  رد 
ناوت گـفـت یم  هچ  شنادنزرفو  ع )   ) یلع هب  تبـسن  نانآ  عضوم  هّللادبع و  سابع و  نادـنزرف  هرابرد  کنیا  یلو  (( . 616  )) درک رانکرب 

يزیچ یعد  ـد و مـ ندر ترد کـ ياد قـ ار فـ نییآ  اـیند و  يادـف  ار  نیدو  دوب  هدرک  روک  ار  ناـشیاه  هدـید  یبلط  تردـق  یتسود و  ـیـا  ند  ؟
نیا زا  و  دندرامگراک , هب  نید  دوخ  ربارب  رد  ار  نآ  تفرگ و  دوخ  هب  یسایس  یلکش  نید  هک  تسا  هرود  نیارد  دوبن , ناشیا  زا  هک  دندش 
رابرد هب  شاداپ  دـیما  هب  تعلخ و  تشادمـشچ  هب  هک  يا  هتخاسرب  ثیداحا  هچ  دـشن و  هداهن  ناـینب  هک  یهق  ياههاگدـید فـ هچ  رذـگهر 

ياه ـبـ هذ ندش مـ يوقای  ندـمآ و  دـیدپ  رد  نانارمکح  ناس  هچ  هک  میـسر  یمرب  ار  تقیقح  ـن  یا را  ـن گـفـتـ یا رد  دـندرواین . نانارمکح 
یم رعاـش  هک  ییاـج  تـا  ـتـنـد , ـشاد اور  يو  ـ ما هرود  هب  تبـسن  نادـنچود  ییاهمتـس  ناـیولع  رب  نارود  نیا  رد  هنوگچ  دنتـشاد , رثا  یهقف 

هچنآ دنگوس  دنوادخ  هب  دیوگ : یم  هـم  (( 617 ! )) دوب هتسویپ  خزود  هب  نایسابع  يزروداد  دوب و  ياپ  رب  نایناورم  متـس  شاک  يا  دیوگ :
میروآ یم  نایم  هب  يور  نآ  زا  ار  ییاـهثحب  نینچ  مـا  (( . 618  )) دنتشاد اور  نایـسابع  هکدوب  نآ  مهد  کی  دندرک  نادناخ  نیا  اب  نایوما 

رد ناناملسم  یبهذم  ياهفالتخا  هک  يرتسب  زا  ار  ام  دراد و  ازسب  یمهس  راگزور  نآ  رد  تما  یسایسو  یعامتجا  تیعقاو  تخانـش  رد  هک 
یم قیقحت  ناناملسم  نایم  یفالتخا  لئاسم  رد  هک  سکره  ییوج و  تقیقح  رگشهوژپ  هیقف و  ره  الو  ـ صا دزا . ها مـی سـ ـ گآ دومن  خر  نآ 

فشک هب  یسک  نونکات  هک  درادرب  هدرپ  عیر  هنیمز فـقـه و تـشـ رد  قیاقح  زا  دهاوخ  یم  تسا و  قیقد  یهاگدید  هب  ندیسر  یپ  رد  دنک و 
عورف رد  هژیوب  ییاـهثحب ,  نینچ  هب  نیا  زا  رتشیپ  یلیخ  تسا  هدوب  مزـال  هچرگ  ـد , ـسرر ار بـ یثحاـبم  نینچ  دـیاب  تسا  هدـماین  لـیان  اـهنآ 
رگید یناـگرزب  میراودـیما  میا و  هتـشادرب  هار  نیا  رد  ار  ماـگ  نیتـسخن  باـتک  نیا  رد  اـم  دوش . هجوت  تما ,  ناـیم  فـالتخا  دروم  یهقف 

تایئزج هب  نتخادرپ   , يور ره  هب  اما  دنک , یم  میسرت  ار  ون  یشالت  راتسج  نیا  هچرگ  هدنرا ,  ها نـگـ ـ گد ـ ید زا  دنرادرب . ار  يدعب  ياهماگ 
یهقف یبهذـم و  فـالتخا  لـماوع  ناـیب  یهقف و  بهاذـم  شیادـیپ  هـنیمز  رد  هژیوـب  اـه و  هـنیمز  زا  یخرب  رد  یخیراـت  طیارـش  عاـضوا و 
تسین شیب  یکی  هک  یهلا  مکح  نایب  رد  هزاد  ـ نا ـن  یا ـتـی تـا  ما تفریذپ  ناوت  یمن  هچ ,  تسا ,  ریذپانزیرگ  تخس  یترورـض  ناناملـسم 

رظن قافتا  نآ  رب  ناناملـسم  همه  هدومرف و  نایب  ار  نآ  ربمایپ  هدـش ,  لزان  ناناملـسم  رب  هک  یباـتک  هک  نآ  هژیوب  دـنوش , فـالتخا  راـتفرگ 
حیحـص ناکما  تفریذپ  ار  نانآ  هتفگ  ناوت  یم  مک  تسد  ای  دنلداع  (ص )  ربمایپ نایباحـص  همه  هک  هاگدید  نیاربانب  تسا و  یکی  دنراد 
دنوادخ هک  تساور  یتما  نایم  رد  یهقف  فالتخا  هزادنا  نیا  هنوگچ  الو  ـ صا دراد . دوجو  تسا  هدیسر  (ص )  ربمایپ زا  هچنآ  همه  نتـسناد 

نیا اب  همه ,  ها  ـ گد ـ ید ـا حـقـیـقـتـا  یآ 619 ؟ ))  )) تساخرب مدرم  نایم  زا  هک  دیدوب  یتما  نیرترب  امش  دومرف : دناوخ و  تما  نیرتربار  نآ 
ياج چیه  هک  تسا  راوتـسا  تسرد و  الماک  يدعاوق  هدـش  يراذـگ  هیاپ  هقف  رد  هک  يدـعاوق  همه  و  تسا ؟  حیحـص  رظن , فالتخا  همه 
اهنآ رد  تسیاب  یمو  دـنراد  یتموکح  یهاگتـساخ  دـعاوق  زا  يا  هراپ  اههاگد و  ـ ید زا  ـی  خر نآ کـه بـ یـا  تسین ؟  اهنآ  رد  هابتـشا  اطخ و 

؟ درک یسراو  ار  اهنآ  يرگنزاب و 

تیاور ياهموهفم  زا  یخرب  رییغت 

یناسآ رد  مدرم  فالتخا  ـن  یا تکرب  هب  تسا و  تمحر  تما  فالتخا  دـنیوگ  یم  هک  نیا  هدـش و  هتفگ  تما  فالتخا  هراـبرد  هچنآ  ـا  یآ
 ( (ص ادـخ لوسر  نخـس  نآ  اب  لامتحا  نیا  هنو  چـگـ تسا ؟  ینتفریذـپ  تسرد و  دـننیزگ  یمربدـنهاوخ  هک  یبهذـم  ره  هار و  ره  دـنا و 

؟ دنا یخزوداه  هقرف  رگید  تسا و  هتفای  تاجن  هقرف  کی  دش : دنهاوخ  تمـسق  هقرف  دنچ  داتفه و  هب  نم  تما  دومرف : هک  دتفا  یم  راگزاس 
همه لمع  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  هقرف  کـی  اـهنت  هتفاـی  تاـجن  هقرف  تسا  نک  ـه مـمـ نو چـگـ تسا ؟  مادـک  هتفاـی  تاـجن  هقرف  نآ  ـالوصا 
نیا ناـیم  اـیآ  تسا ؟  یخزود  هقرف  کـیاهنت  دـنا و  هتفاـی  تاـجن  همه  دومرفن : (ص )  ادـخ لوسر  ـالثم  ارچ  دـشاب ؟ حیحـص  زین  بهاذـم 
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رد هک  دـنوادخ  هناگی  مکح  نآ  دیـسرپ : ناوت  یم  ایآ  درادـندوجو ؟ ینوگمهان  يراگزاسان و  مک  تسد  ضقاـنت ,  مییوگن  رگا  اـهتیاور ,
ياهقف هک  تسا  يزیچ  نامه  ۀـمحر  یتما  فالتخا  ثیدـح  موهفم  اتق  ـا حـقـیـ یآ تسا ؟  مادـک  تسا  هدـش  لزان  ناگدـنب  رب  ادـخ  باتک 
فالت ـ خا رگا  دـسرپ : یم  هک  يوار  خـساپ  رد  هک  اجنآ  تسا ,  ع )   ) قداص ماما  نخـس  نام  نآ هـ ـت  ـسرد ـیـر  ـس ای تـفـ دـنا , هتفگ  هماع 

نامگ نانآ  يا و  هدرب  نامگ  وت  ـت کـه  سا نانچ  هن  دیامرف : یم  تسادنوادخ ,  يدونـشخان  باذع و  ناشعامتجا  سپ  تسا  تمحر  تما 
و رگیدمهرادید , گنهآ  هب  نانآ  ندرک  رفـس  رگیدکی , اب  ناناملـسم  دش  دمآ و  هک  تسا  هدوب  نآ  (ص )  ادـخ لوسر  دوصقم  دـنا . هدرب 

درک لالدتسا  (( 620  ( )) ۀفئاط مهنم  ۀقرف  لک  نم  رفن  الولف   ) هیآ هب  ریسفت  نیا  رب  ع )   ) یلع ماما  تسا .  تمحر  رگیدکی  زا  نتخومآ  ملع 
دیسر میهاوخ  زین  تقیقح  نیدب  میریذپب  ار  ریـسفت  نیا  رگا  دنا . هدمآرد  ناطیـش  بزح  هب  دننک  فالتخا  نید  رد  رگا  اما  دوزفا : سپـس  و 

هداتـسرف هدیقع  تدـحو  يارب  هکلب  تما ,  نایم  رد  فالتخا  يارب  دندیدنـسپ  یم  نانارم  هک حـکـ ناس  نآ  هنار  (ص )  ربمایپ دـنوادخ  هک 
یهقف ماکحا  هدـیقع و  رد  یگدـنکارپ  ییارگ و  هقرف  نداهناو  یهلا ,  نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  رب  زین  نآرق  تا  ـ یآ ـه کـه  نو نآ گـ تسا , 

هنیمز هن  تسه و  یماهبا  یگدیچ و  نآ پـیـ رد  تسا کـه نـه  تسار  هار  هناگی  وا  هار  هک  دیامن  یم  هراشا  نیدب  ینشورب  دنک و  یم  دیکءات 
ادـخ هار  زا  ار  امـش  هک  دـیورم  نوگاـنوگ  ياـههار  هب  دـینک و  يوریپ  نآ  زا  نی .  ـتـ ـسار هار  تـسا  نـیا  و  دوـمرف : یگدـنکارپ .  يارب  يا 

(( . 621  )) دینک اورپ  هک  دشاب  دنک , یم  شرافس  نادب  ار  امش  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنک . هدنکارپ 

نایسابع تسایس  ياه  هیاپ  زا  یخرب 

و ع )   ) یلع نادنزرف  ـد کـه  ندر راوتسا کـ نیا  رب  اردوخ  تسایس  بوچراهچ  نادناخ  نیا  تموکح  تسخن  هرود  رد  یـسابع  ناگ  خـلـیـفـ
یناوارف ياه  هناشن  ار  تسایس  نیا  ـکـنـنـد . فا ـلـه  ـصا مدر فـ هدو مـ نانآ و تـ نایم  دنزاس و  رود  تسایـس  هنحـص  زا  رتشیب  هچ  ره  ار  همطاف 

نانآ تسا ,  ینید  یتموکح  عورشم و  یتفالخ  نایـسابع  تفالخ  هک  نیا  رب  ـیـد  کءا تـ 1 ـ  میزادرپ :  یم  اهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  هک  تسا 
تفارش و (ص )  ربما زا پـیـ نانآ  تسا .  هدش  هراشا  ناشیدب  يوبن  ثیداحا  رد  هک  دنتسه   ( (ص رب ـ ما ناد پـیـ ـ نا ـتـیـن خـ سار قادصم  هناگی 

تنس ندرک  یلمع  و  (ص )  ادخ لوسر  نامرف  يارجا  یپ  رد  دنریگ و  یم  وا  زا  ار  شیوخ  ياهشالت  تیعورشم  دنا و  هدرب  ثرا  هب  ییالاو 
هتــشادرب رد  ار  اـنعم  نـیا  هکدـنداهن  دوـخ  رب  یباـقلا  يور  نـی  زا هـمـ ناد  ـ نا ـن خـ یا ناـنارمکح  دــنیوا . نـییآ  نـید و  ندرک  هدــنزو  وا 

نآ هاوگ  همه  ـنـهـا  یا نآ .  زج  هّللا و  یلع  لکوتم  هّللا ,  نیدل  زعم  هّللا ,  نیدلرـصان  , روصنم دیـشر , يدهم ,  يداه ,  دننامه  یباقلا  , دـشاب
ومع هک  دندش  یعدم  بوچراهچ  نیمه  رد  می  یتح مـی بـیـنـ دنتفرگ . تمدـخ  هب  دوخ  یـسایس  فادـها  يارب  ار  نید  نایـسابع  هک  تسا 

دـنزاس و هرهب  یبدوخ  قوقح  همه  زا  ار  (ص )  ادـخ لوسر  رتخد  ارهز  نادـنزرف  رذ  ـگـ هر نیا  زا  ات  تسا ,  ردـپزا  رتخد  ندرب  ثرا  عناـم 
لکش و  ع )   ) یلع نادنزرف  ناهیقف و  نایم  هرظانم  ثحب و  هریاد  ندنارت  ـ ـس گـ 2 ـ  دننک . یفرعم  (ص )  ربمایپ یعرش  ثراو  هناگی  ار  سابع 

ـی نـهـد نوز هب فـ ور  مالسا  رباربرد  اهینکفا  دیدرت  اه و  ههبـش  هار  نیا  زا  ات  یمالک ,  بهاذم  نایم  یملع  يوگو  تفگ  ياه  هقلح  هب  نداد 
نانآ یناوتان  هبرح  اب  دنزاس و  راوشد  همطاف  ینب  ناهیقف  و  (ص )  ربمایپ نادـناخ  نایم  رد  ملع  یعدـم  ره  رب  ار  نید  زا  عافد  نآ پـس  زا  و 

نایدـنه و ناـنوی و  ياـهباتک  هم  ـ جر تو بـه تـ ـ عد 3 ـ  دـنهاکب . ناـنآ  یـسایس  یملع و  یعاـمتجا ,  هاـگیاپ  تیعقومزا و  نید  زا  عاـفد  رد 
ناملاع ندرک  لوغـشم  یمالـسا و  مولع  هریاد  هب  شا  یلقع  ياه  ههبـش  همه  اب  هفـس  هلمج فـلـ زا  نانآ  مولع  زا  یخرب  ندروآرد  نایناریا و 

 , تموکح دض  رب  هناحلسم  دربن  ای  یسایس و  ییورایور  هنحص  زا  نانآ  ندرک  رود  هجیتن ,  رد  اه و  ههبش  نیا  ییوگخساپ  هب  مالسا  ناهج 
رد هنومن  يارب  شیوخ ,  نافلاخم  رب  هقدنز  تمهت  نت  بـسـ 4 ـ  نانارمکح .  یگشیمه  تراظن  هرطیسریز و  هب  ناملاع  ندروآرد  ماجنارس  و 

روضح هب  ار  وا  هفیلخ  تسناد .  یمن  اور  ار  یـسابع  يدهم  رـس  تشپ  ندـناوخ  زامن  یـضا  هّللادـبع قـ نب  کیرـش  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات 
ریما يا  تفگ :  کیرـش  دـناوخ . هیناز  نبا  ار  یـضاق  شیوخ  ياـه  هتفگ  زا  ییاـج  رد  يو  تفگ .  نخـس  وا  هرا بـا  ـن بـ یا رد  تساوـخ و 

 : تفگ دیدنخ و  کیرش  مش .  ار مـی کـ تـو  قیدنز ,  يا  تفگ :  يدهم  راد . هزور  راد و  هدنز  بش  دوب  ینز  وا  گنرد !  یتخل  نانمؤم , 
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هک يدهم  دنوش . یم  زاسمد  نارگاینخاب  دنـشون و  یم  بارـش  نانآ  ـد , نو ـ ـش هتخانـش  نادب  هک  تساه  هناشن  ار  ناقیدنز  نانمؤمریما ,  يا 
ینایبرم ندرامگراک  هب  و  ناگفیلخ ,  نادـنزرف  یملع  هینب  تیو  يار تـقـ شال بـ تـ 5 ـ  (( . 622  )) دیزگ توکس  دنکفا و  ورف  رس  دینش  نیا 
بـسانم ياه  هویـش  یـسایس و  ياهلح  هاردنناوتب  یملع  ناوت  نیا  زا  هدافتـسا  اب  ات  نانآ ,  هب  مزال  نو  مو و فـنـ شزو عـلـ ـ مآ يارب  تسدربز 
نایـسابع رـصع  رد  یملع  تکرح  هک  میبای  یمرد  ناس  ـن  ید بـ دـنرادب . ساـپ  رذـگهر  نیا  زا  ار  شیوخ  تموکح  دـنبایب و  ار  ینارمکح 

ندروآ و درگ  يارب  شالترد  زین  یسابع  ناگفیلخ  هتشاد و  هارمه  هب  یسایس  یفادها  هکلب  هدوب و  مولع نـ ندنارتسگ  يارب  صلاخ  یتکرح 
رد تموکح  فادـها  يارجا  یپ  رد  هتـشاد و  رظن  رد  ار  يا  هژیو  یـسایس  فادـها  نارعاش  نایراق و  ناثدـحم ,  ناهیقف ,  ندرک  تیاـم  حـ

. دنا هدوب  تعیرش  هقف و  هنیمز 

روصنم هیکز و  سفن 

هدوبن مالـسا  خیرات  رد  هقبا  ـ ـس هزات و بـی  يرادیدپ  ماظن  تموکح و  عفانم  نیمءات  يارب  تعیرـش  هقف و  زا  نانارمکح  ییوج  هره  ـبـتـه بـ لا
خر يوما  نارود  رد  شیاـه  هویم  نیتسخن  دـش , هدـناشفا  نیتس  هفیلخ نـخـ ود  نارود  رخاوارد  نآ  رذـب  هک  تسا  یتخرد  نیا  هکلب  تسا . 

نیدب نیقیب  دـناوخب  ار  روصنم  هب  هیکز  سفن  دـمحم  همان  سک  ره  تسـشن .  راب  نا بـه  ـیـ ـسا هرود عـبـ رد  لماک  روط  هب  ماجنارـس  دومن و 
ارچ تسا ,  رتراوازـس  ـت  مو هب حـکـ يو  هک  هدوب  یعدم  دمحم  تسا و  هتـشاد  عازن  ینید  میهافم  رد  یـسابع  هفیلخ  اب  وا  ـد کـه  ـسر مـی 
نیا امش  تسام و  نآ  زا  قح  تسا :  هدمآ  نینچ  روصنم  همان  ناما  هب  خساپ  رد  هیکز  سفن  همان  رد  تسا .  (ص )  ربمایپ نادناخزا  ومه  هک 
ردپ دیا . هدش  دنم  هرهب  نآ  زا  ام  تکرب  هب  دیا و  هت  ـ سا ـ خر نآ بـ ندناتس  يارب  ام  نایعیش  کمک  هب  دیا , هدش  یعدم  ام  مان  هب  ار  تموکح 
رگید ییاج  رد  يده  مـ دیا ؟ هدرب  ثرا  هب  وا  زا  ار  تیالو  امش  هنوگچ  دنا  هدنز  وا  نادنزرف  هک  یلاح  رد  کنیا  دوب . ماما  یصو و  یلع  ام 

(ص ادخ ربمایپ  هون  ود  نیـسح  نسح و  هب  و  نینمؤملا ,  ما  هجیدخ  هب  (ص ,)  ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هب  هک  دنک  یم  راختفا  نیدـب  همان  زا 
نیا عـلـت  تسا .  هتفرگ  دنخـشیر  هب  هتـشاد  هضرع  يو  هب  روـصنم  هک  ار  یناـما  هماـن  زا  رگید  ییاـج  رد  هیکز  سف  نـ تـسا .  بوـسنم  ( 

دمحم اب  راب  ود  رتشیپ  روصنم  تسناد .  یم  یبوخب  ار  نیا  هیکز  سفن  دوب و  فورعم  ینکـش  ناـمیپ  هب  روصنم  هک  تسا  نآ  زین  دنخـشیر 
اروا بسا  راسفا  يو  دـمآ و  نوریب  شا  هناخ  زا  دـمحم  هک  یماـگنه  رگید  راـب  مارحلادجـسم و  ردراـب  کـی  دوب : هدرک  تعیب  هیکز  سفن 

هب وت  زا  شیب  نم  تشون :  درک و  هراشا  تقیقح  نیدـب  دوخ  همان  رد  دـمحم  (( . 623  )) تسا ـل بـیـت  ها ام  يدـهم  نیا  تفگ :  تفرگ و 
کنیا يدوب ,  هدرپس  نارگ  ـ ید اب  هک  يدرپس  نم  اب  ار  یناما  نامیپ و  نامه  رتشیپدوخ  وت  هک  ارچ  مرادـیاپ ,  ناـمیپ  رب  راوازـس و  تموکح 
روصنم هب  هیکز  سفن  همان  ـن  یا نو  چـ ملـسموبا ؟  ناما  ای  یلع ؟  نب  هّللادبع  تیومع  ناما  ای  هریبه ؟  نبا  ناما  یهد ؟  یم  نم  هب  یناما  هچ 

هک ار  یمیهافم  همه  دناتـسب و  وا  ار  هیکز  سفن  ياهزیوا  ـتـ ـسد هک هـمـه  تفر  هشیدـنا  نیا  رد  تفـشآرب و  دـش و  نیگمـشخ  يو  دیـسر 
نیا رد  تفالخ  تسا  بجاو  , دـنا همطاف  نادـنزرف  ناـیبلاط  هک  لـیبق  نیا  زا  یمیهاـفم  دزاـس , نوگرگید  دـننک  یم  دانتـسا  نادـب  ناـیبلاط 

ماگنه نآ  هژیوب  تسایس  نیا  رب  روصنم  دیکءات  تسا .  هدرک  تیـصو  دوخزا  سپ  نارود  يارب  ع )   ) یلع هب  (ص )  ربمایپ و  دشاب , نادناخ 
هب روصنم  همان  رد  هنومن  يارب  دنرگن . یم  نابر  نا و شـتـ ـ برا ـ ـس یعمج  ناونع  هب  شناتـسدمه  وا و  هب  مدرم  دوب  هتفایرد  هک  دش  یم  رتشیب 

هماج زورما  دـندید و  نانابراس  هماـج  رد  ار  اـم  زورید  هک  میتسه  یناـمدرم  ناـیم  رد  اـم  ـت :  ـسا هدـمآ  یلع  نب  دمـصلادبع  دوخ  يومع 
دانتسا دروم  ینید  میهافم  ندرک  نوگرگید  گنهآ  هیکز  سفن  همان  نیا  خساپ  رد  روصنم  يور ,  ره  هب  (( . 624  )) دننیب یمام  رب  تفالخ 

دنوادـخ هک  نآ  دانتـسا  هب  تسادـخ ,  لوسر  دـنزرف  هیکز  سفن  هک  نیا  نـفـس  1 ـ  درک : دـیکءات  لئاسم  نیا  رب  تخاـس و  راکـشآ  ار  وا 
يرت ـ خد هون  هیکز  سفن  هک  تشاد  دـیکءات  نیا  رب  روـصنم  (( . 625  )) تسا هدوبن  امـش  نادرم  زا  کی  رد هـیـچ  دـمحم پـ تسا :  هدومرف 

ـ  2 درادـن . تماـما  قح  زین  دوخ  اـساسا  (ص )  ربماـیپ رتـخد  هکلب  ودوش  یمن  ندرب  ثرا  ببـس  یتبـسن  نینچ  تسا و  ص )   ) مرکا لوـسر 
هک دراد  هراشا  نادب  دوخ  ترابع  نیا  دندیزگرب . تفالخ  هب  ار  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هکلب  ع )   ) یلع هن  ناناملسم ,  هک  نیا  هب  نتخادر  پـ
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هناگ هس  يافلخ  شور  هب  هعماج  نتشاداو  ربارب , رد  مدرم و  یگدنز  هنحـص  زا  ع )   ) یلع مان  هویـش و  ندرک  رود  یپ  رد  یـسابع  تموکح 
نب دمحا  راگزور  رد  هک  نآ  ات  دروآ , یمن  زین  هناگراهچ  ناگفیلخ  رامـش  رد  ار  ع ,)   ) یلع یتح  دو و  نایباحـص بـ رگید  هکلب  نیتسخن و 

رب تسا  نادناخ  نیا  زا  هک  يور  نآ  زا  ار  نامثع  دندیـسر , تموکح  هب  هک  یماگنه  نا  ـ یو ـ ما دندرمـش . مراهچ  هفیلخ  ار  ع )   ) یلع لبنح 
ناس نیدب  ـد و  ندر رود کـ دنتشاد  هنیک  يو  اب  هک  يور  نآ  زا  ار  ع )   ) یلع هویش  دنداد و  جاور  ار  وا  هویـش  ـتـنـد و  ـشاد ـر  تر افلخ بـ رگید 

دـنتخاس و انبم  ار  نیتسخن  هفیلخ  ود  هویـش  ندیـسر  تردـق  هب  اب  نایـسابع  اما  دـش . گنرمک  راگزور  نآ  رد  تنـس  طخ  و  ع )   ) یلع هقف 
رود هعماج  هصرع  زا  نایولعاب  ینمـشد  رـس  زا  ار  ع )   ) یلع هویـش  دـنداهناو و  نایوما  اب  ینمـشد  رـس  زا  ار  نامثع  هویـشو  دـندرک  تیوقت 
همان نیا  زا  هـم  3 ـ  دنام . تیمولظم  رد  نانچمه  تیمکاح  هرود  ود  نیا  لوط  رد  يوبن  تنـس  هار  و  ع )   ) یلع طخ  ناس  نیدـب  دـندرک و 

زا یکی  ار  دوخ  هب  نانآ  ندرک  کـیدزن  نا و  زا فـقـیـهـ نتـسج  يراـی  يو  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نینچ  وا  تسایـس  لوصا  زا  مه  روصنم و 
ياه هیجوت  زا  , دروآ گنچ  هب  ار  مزال  تیعورـشم  رذـگهر  نیا  زا  ـت  ـس ـ ناو يو مـی تـ هچ ,  تسناد ,  یم  شیوخ  تموکح  ياـهترورض 

هاگتـسد مه  ییارجا و  هاگتـسد  مه  نامز  کی  رد  همه ,  نیا  رذگهر  زا  دبایب و  ار  ندش  نوریب  ياههار  اهان  رد تـنـگـ دبای , یهاگآ  ینید 
رد تعیرـش  هقف و  زا  وا  نتـسج  هرهب  رد  و  دوب , كریز  يدرم  هک  روصنم , هویـش  نیا  رد  ـبـتـه  لا دـشاب . هتـشاد  راـیتخا  رد  ار  يراذـگنوناق 
نار ـگـ ید ـت و  سا هدو  زین بـ وا  زا  شیپ  نانارمکح  بلغا  هویش  نیا  هک  ارچ  تسین ,  یتفگش  ياج  چیه  تموکح  یـسایس  فاد  ـ ها تمدخ 

هک تشذـگ  رتشیپ  دـنا . هتـسناد  یم  ناـفلاخم  نتخا  ـنـ ـشزا يارب بـ هار  نیرتـهب  ار  یهقفرظن  لـمع و  تواـفت  هقف و  زا  نت  ـ ـس هر جـ هـم بـهـ
دمحم زامن , رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  تئارق و  رد  رهج  ای  مارحالا  ةریبکت  عون  یپ  رد  رص  رد مـ نامثع  رازگراک  حرس  یبا  نبا  هنوگچ 

حرس یبا  نبا  تسایس  نیا  هب  هباحـص  هک  تشذگ  مه  نیا  تسا .  نامثع  نافلاخمزا  يو  هک  درب  یپ  درک و  ییاسانـش  ار  وا  هفیذح  یبا  نب 
نامثع و دزن  هب  ار  یتءایه  دسانشب  ار  شیوخ  نافلاخم  هار  نیا  زا  ات  دوب  هداد  رییغت  ار  اهزامن  تقو  يو  هک  ببـس  نادب  دنتـشاد و  ضارتعا 

نایم هک  يدابع  لامعا  زا  یخرب  رب  دـیکءات  اب  نانارمکح  میا  هتفگ  زین  رتشیپ  هک  نان  چـ يور ,  بـه هـر  دنداتـسرف . هراب  نیا  رد  تیاکـش  هب 
چیه رد  دوب  يوبن  تنس  هب  دنبیاپ  رادافو و  هک  سک  نآ  هچ ,  دننک , ییاسانش  ار  دوخ  نافلاخم  دنتشاد  یعـس  دوب  فالتخا  دروم  هبا  صـحـ
هبار يو  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  عاضوا  هک  نآ  رگم  دهد , ماجنا  ار  نآ  فالخ  يراک  دـشکب و  تسددوخ  داقتعا  زا  تسناوت  یمن  یطیارش 
هرود رد  دش و  هدیشاپ  نامثع  نارود  رد  نیتسخن و  هفیلخ  ود  نارود  رخاوا  رد  نآ  رذب  هک  ییاهتسایس  زا  یکی  دنک . دیدهت  یناج  يرطخ 

زا يوریپ  تموـکح و  يوـس  زا  هد  ـ ـش رداـص  ماـکحا  شریذـپ  هـب  توـعد  دیـسر  یگدـنلاب  هـب  نایـسابع  هرود  رد  درک و  ـد  ـشر نا  ـ یو ـ ما
نآ زا  دیامن , یم  خر  اهدادیور  زا  يرایـسب  رد  یخیرات  تقیقح  ـن  یا دنناتـسب . تا  ییاراد  دنزاون و  هنایزاتوت  رب  دـنچ  ره  دوب , نانارمکح 

 , ةویح نب  ءاجر  هرابرد  ریبج  نب  دیعـس  هتفگ  ای  ناورم ,  نب  کلملادبع  هقف  شریذپ  رب  ینبم  مدر  زا مـ رمع  نب  هّللادبع  توعد  تسا  هلمج 
نینچ کلملادبع  دیوگ  یم  هک  يدید  یم  یکلم  ار  وا  يدیسرپ  یم  وا  زا  نوچ  تفگ :  هک  نایوما ,  نارود  رد  هناگتفه  ناهیقف  زا  یـکـی 
حابر یبا  نب  ءاطعزج  یـسک  ناه !  هک  دز  یم  دایرف  يوما  تموکح  يدانم  هک  دوب  بوچراه  ـن چـ یا رد  هـم  تسا .  هدرک  مکح  نانچ  و 

. درادن نداد  اوتف  قح  بیؤذ  یبا  نبا  سنا و  نب  کلام  زج  یـسک   ! ناه هک  دز  یم  دایرف  یـسابع  تموکح  يدانم  درادـن و  نداد  اوتف  قح 
نب نامیلس  دهد , شزو  ـ مآ مدر  هب مـ ار  ننس  ات  دوش  یم  هداتسرف  رـصم  هب  رمع  نبا  هتـسباو  یملید  عفان  هک  تسا  بوچراهچ  نیمه  رد  زاب 

ياهراکزا یخرب  هک  دیوگ  یم  ناوکذ  نب  هّللادـبع  هرابرد  یب  ـ هذ ای  و  دـنوش , یم  ءاتفا  ماقم  راد  هدـهع  قشمد  رد  لوحکم  یـسوم و  یبا 
عفانم تمدخ  هب  ار  تعیرـش  هقف و  نانارمکح  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  همه  تشذگ  هک  ـنـهـا  یا دوب . هدـش  راد  هدـهع  ار  هیما  ینب  تموکح 

رتاـناو و نا تـ ـیـ ـسا هصرع عـبـ نیا  رد  هتبلا  و  دنتـسج , یم  هرهب  قفاوم  فلاـخم و  ییاسانـش  يارب  نآ  زا  دنتـشامگ و  یم  شیوـخ  یـسایس 
یم لیمحت  ار  شیوخ  ياههاگدید  دازآ  ياهوگ  تفگ و  یملع و  ياه  هرظانم  اهثحب و  ششوپرد  نانآ  هک  ارچ  دندوب , نایوما  زا  رتکریز 

. دنتفرگ یم  یهام  دوخ  يارب  ییاهوگ  تفگ و  اه و  هرظانم  نینچ  دولآ  لگ  بآ  زا  دندرک و 

 ( ع  ) قداص ماما  هفینحوبا و  نایم  ییوگ  تفگ و 
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نم هب  روصنم  رفعجوبا  تسا :  هتفگ  نینچ  نآ  رد  هدرک و  لقن  ار  ع )   ) قداص رفعج  ماما  اب  دوخ  يوگ  تفگ و  ناتـساد  هف  ـنـیـ حو ـ با ما  ـ ما
لهچ وا  يارب  نم  زاس . هدامآ  وا  يارب  تخـس  ییاهـش  ـ ـسر پـ ـد . نا هد  ـ ـش وا  هتفیـش  ودـمحم  نب  رفعج  راـتفرگ  مدرم  هفینحوبا ,  يا  تفگ : 

رد دمحم  نب  رفعج  هک  مدش  دراو  روصنم  رب  یلاح  رد  دیازفا : یم  هفین ,  ـ حو ـ با میدرک .  رادید  رگیدکی  اب  هریح  رد  مدرک و  هدامآ  هلءاسم 
مدر و مالـس کـ روصنم  وا  رب  دوب . هداـتفین  روصنم  زا  هک  داـتفا  ملد  رد  وا  زا  یتبیه  ناـنچ  مدـید  ار  وا  نو  چـ دو . هتـسشن بـ وا  تسار  تمس 
درک و نم  هب  ور  سپـس  یلب .  دوـمرف : تسا ,  هفینحوـبا  نیا  هّللادـبعوبا ,  يا  تفگ :  درک و  وا  هب  يور  سپ  متـسشن .  نم  در و  هرا کـ ـ ـشا

خساپ وا  مدیـسرپ و  یم  کی  هب  کی  متخادرپ و  میاهـشسرپ  حر  نم بـه طـ نک .  حرطم  هّللادبعوبا  رب  ار  تیاهـشسرپ   , هفینحوبا يا  تفگ : 
یم هفینحو  ـ با مییوگ .  یم  نانچ  ای  نینچ  اـم  دـنیوگ , یم  ناـنچ  هنیدـم  ناـملاع  دـییوگ , یم  نینچ  امـش  تفگ :  یم  خـساپ  رد  داد و  یم 

خـساپ شـسرپ و  نیا  درک . یم  تفلاخم  يود مـا  ره  اب  هاگ  و  هنیدم ]  ياهقف   ] نانآ زا  هاگ  درک , یم  يوریپ  ام  هاگدید  زا  هاگ  وا  دـیوگ :
یم نینچ  تیاور  نیا  نایاپ  رد  ـنـیـفـه  حو ـ با دـنامن . کی  چـیه  رد  وا  مدیـسرپ و  ار  هلءاسم  لهچ  نآ  همه  نم  هک  یماگنه  اـت  تفاـی  همادا 
دنچ زا  ار  ام  تیاور  نیا  (( . 626  )) دشاب هاگآ  یهقف  لئاسم  رد  ناملاع  فالتخا  زا  همهزا  شیب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهاگآ  دیوگ :

رد ار  تواـضق  هک  دوب  ییاـهنآ  زا  ناـنارمکح و  ناـفلاخم  رامـش  رد  هک  نآ  مغر  هب  هفینحوبا  زا  روصنم  هک  نیا  1 ـ  دنهاگآ : یم  هلءاسم 
يوگ تفگ و  داهنشیپ  ندیشک  نایم  هب  اب  تسج و  یم  هرهبدوخ  فادها  هب  ندیسر  يارب  تفریذپن  یسابع  يوما و  هرود  ود  زا  کی  چی  هـ

رد تخیگناربوگ ,  تفگ و  نیا  رد  تکرـش  شیو و  ـی عـمـلـی بـا خـ هار هب هـمـ ار  وا  یهقف  رادتقا  حرط  بهاذم و  نایاوشیپ  نایم  یملع 
نا ـ نآ هب  يو  دوخ  هک  تسا  یناسک  زا  و  ع )   ) یلع نادـنزرفزا  تیب ,  لها  ناهیقف  زا  ع )   ) قداـص ماـما  تسناد  یم  یبوخب  يو  هک  یلاـح 

داتفا ملدرد  وا  زا  یتبیه  نانچ  ـد : یو هک مـی گـ مه  هفینحوبا  هلمج  نیا  دنک . یم  فارتعا  ناشیا  شنادو  لض  دراذ و بـه فـ مار مـی گـ ـتـ حا
روصنم يوس  زا  هفینحوـبا  و  ع )   ) قداـص ماـما  ناـیم  راد  ـ ید ـن کـه  یا 2 ـ  تسا .  تقیقح  نیا  رب  یلیلد  دوـخ  دوـب  هداـتفین  روـصنم  زا  هک 

هدش وا  هتفیـش  دمحم و  نب  رفعج  راتفرگ  مدرم  هفینحوبا ,  يا  تفگ :  نم  هب  روصنم  دیوگ : یم  هفینحوبا  هک  نانچ  دوب , هدـش  هداد  بیترت 
ماجنارس و   , نک حرطم  هّللادبعوبا  ار بـر  تیاهـشسرپ  دیوگ : یم  هفینحوبا  هب  دوخ  روصنم , ای  زاس . هدامآ  وا  يارب  تخـس  ییاهـشسرپ  دنا ,

هک دهد  یم  یهاوگ  همه  اه  ـنـ یا داد . یم  خساپ  وا  مدیـسرپ و  یم  کی  هب  کی  متخادرپ و  میاهـشسرپ  حرط  هب  نم  دیوگ : یمزین  هفینحوبا 
هک مه  نیا  دـنک . هدامآ  شیپ  زا  یخـساپ  ات  تسا  هتـشادن  یعالطا  اهنآ  زا  رتشیپ   ( ع  ) قداص ماما  هدرک و  یم  حرطم  هفینحوبا  ار  تالاؤس 

فالتخا زا  همه  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهاگآ  : دـیوگ یم  اـی  دـنامن  اـه  هلءاـسم  نآ  زا  کـی  چـیه  رد  وا  دـیوگ : یم  هفینحوبا 
هک نیا  3 ـ  دوب . شیوخ  راگزور  رد  ناسک  نیرتهاگآ  ع )   ) قداص ماما  هک  نآ  رب  تسا  یهاوگ  دـشاب  هاگآ  یهقف ]  لـئاسم  رد   ] ناـملاع
ای نینچ  ام  و  دنیوگ , یم  نانچ  نینچ و  هن  ـ ید ناملاع مـ دییوگ , یم  نینچ  امش  دومرف : یم  خساپ  رد  ع )   ) قداص ماما  دیوگ : یم  هفینحوبا 
ـ  هنیدم ج بتکم  نایقارع ب ـ  بتکم  فلا ـ  تسا :  هتشاد  دوجو  هدمع  بتکم  هس  هقف  هنیمز  رد  هک  دهد  یمربخ  نآ  زا  مییوگ  یم  نانچ 

يءار و هیاـپ  رب  بتکم  ود  نیازا  یکی  هچ ,  دـنا , هدوـب  تیب  لـها  بتکم  ربارب  رد  ییاـهبتکم  هنیدـم  قارع و  بتکم  ود  تیب  لـها  بـتکم 
تموکح ربارب  رد  هرامه  دنا و  هت  ـ ـشاد یفالتخا نـ مکاح  هاگتـسد  اب  فالتخا  نیا  مغر  هب  هدش و  راوتـسا  تیاور  ـر و  ثا ـه  یا ير بـر پـ ـگـ ید

راکتـسرد و هاوخ   , نانارمکح زا  يربنامرف  بوجو  هد و بـه  ـ ناو تموکح مـی خـ اب  یماگمه  یهارمه و  هب  ار  ناـمدرم  دـنا و  هدوب  میلـست 
يوریپ ام  هاگدید  زا  هاگ  دیوگ : یم  هفینحوبا  هک  نیا  دنا . هتشاد  هدیقع  ینارمکح  ره  رس  تشپ  ندناوخ  زامن  زاوج  هب  زین  راکهبت و  هاوخ 

همه هک  دـهد  یم  یهاوگ  تقیقح  نیا  رب  درک  یم  تفلاخم  ام  يود  ره  اب  هاگ  درک و  یم  يوریپ   [ هنیدـم ياهقف   ] ناـنآ زا  هاـگ  درک , یم 
ره زا  شیب  هک  ع )   ) قداص ماما  هچ ,   , تسین حیحـص  تسا  هدـش  لقن  ثیدـح  ياهباتک  رد  هدـش و  تیاور  (ص )  ربما زا پـیـ هک  یثیداحا 
 ( (ص ربما زا پـیـ نا  ـ نآ ـت  یاور يور کـه  نآ  زا  تسا ,  قفاوم  قارع  ناهیقف  هاگدـید  اب  هاگ  دراد  یهاـگآ  ربماـیپ  ثیداـحا  زا  رگید  سک 
اب زین  هاگ  تسا و  حیحص  (ص )  ربمایپ زا  نانآ  تیاور  هک  يور  نآ  زا  تسا ,  قفاوم  هنیدم  ناهیقف  هاگدید  اب  هاگ   , تسا یحیحص  تیاور 
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کی اب  ماما  تقفاوم  يور ,  ره  هب  تسین .  حیحـص  (ص )  ربمایپزا مادک  چیه  ثیدح  هک  يور  نآ  زا  تسا ,  فلاخم  اهبتکم  نیا  يود  ره 
رد نیسح  لماک  دمحم  رتکد  ـخـی بـه سـخـن  ـسا دو پـ ـن خـ یا تسا و  تیب  لها  بتکمرد  نآ  يارب  ییاه  هشیر  دوجو  زا  یکاح  هاگدید 
یم هک  دـنک  یم  لقن  (ص )  ربمایپزا یثیداحا  ع ])   ) قداص ماما  ینعی   ] وا قیرط  زا  هعیـش  دـیوگ : یم  هک  تسا  کلام  ماما  ءاـطوم  همدـقم 

زا مادک  چیه  هب  دسیون : یم  تاقبط  رد  هک  دعس  نبا  نخـس  هب  تسا  یخـساپ  مه  (( . 627  )) تفای هعی  ـ ـش رد کـتـب  ار فـقـط  ـهـا  نآ ناوت 
ناناملسم یهقف  تیعقاو  هفینحوبا و  نخـس  ار  ود  نیا  نخـس  (( . 628  )) درک لالدتـسا  ناوتن  تسا  هدـش  تیاور   ( (ع رقاب زا  هک  ییاهتیاور 

بـصعت زا  اهنت  هدربن و  تقیقح  زا  ییوب  چیه  تمهت  نیا  هک  دنک  یم  تلالد  نآ  رب  ـی  بو تیعقاو بـخـ نیا  نخـس و  نیا  دهد و  یم  خـساپ 
هقف اـب  ع )   ) قداـص ماـما  هقف  هک  دوـش  یم  ـن  ـشور ـن  یا زا  هـمـچـنـیـن  تسا .  ناناملـسم  هقف  رب  هیاـپ  یب  یماـهتا  دریگ و  یم  همـشچرس 
ناس نیمه  هب  هفیذـحدزن و  يا  هراپ  تسا ,  هشیاع  دزن  يا  هراپ  تسه ,  زین  کلام  دزن  هقف  نیا  تایر  زا نـظـ يا  هراپ   , تسین هناگیب  هباحص 

رد فـقـه نآ  زا  یماکحا  هاـگ  هک  تسا  (ص )  ادـخ لوسر  هقف  ع )   ) قداـص ماـما  هقف  تفگ :  ناوت  یم  ناـس  نید  بـ نایباحـص .  رگید  دزن 
تساهیءار رگید  همه  فالخ  ع )   ) قداص ماما  يءار  هک  مه  ییاجرد  رگید . ییاوشیپ  هقف  رد  هاگ  کلام و  هقف  رد  هاگ  تسا ,  هفین  ـ حو ـ با

 . تسا هدوب  راک  رد  یعامتجا  یطیارـش  هچ  ای  یمیلقا و  ياهـشیارگ  هچ  یتموکح و  ياه  هنیمز  هچ  دید  دیـسرربار و  عوضوم  بوخ  دـیاب 
رخآ نخـس  رد  هفین  ـ حو ـ با دنک : یم  رظن  راهظا  نینچ  وگ  تفگ و  نیا  لقن  زا  سپ  هیمالـسالا  بهاذملا  خیرات  باتک  رد  هرهزو  ـ با دا  ـتـ ـسا

يءار و نیرتراوتـسا  فشک  هب  ار  ناسنا  ناـنآ  طاـبن  ـتـ ـسا هویـشو  ءارآ  هلدا  ناـهیقف و  فـالتخا  زا  یهاـگآ  هچ  تسا ,  هتفگ  تسار  دوخ 
سپ ناسنا  نآ .  ریغ  زا  هاوخ  دشاب و  هدش  هدیزگرب  ناهیقف  يارآ  هعومجم  نیمه  نایم  زا  هاگدـید  يءار و  نآ  هاوخ  دـناسر . یم  هاگدـید 

قارع و هقف  هن  هک  دسر  یم  یهقف  هب  دشک و  یم  نوریبدیجنس  ناوت  یم  ار  يا  هیرظن  يءار و  ره  نادب  هک  ار  یتسرد  رایعم  یهاگآ  نیا  زا 
دیدـپوا لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  وترپ  رد  یهقف  ياههاگدـید  نیا  همه  هک  دـنچ  ره  تسا ,  هقفزا  رگید  يا  هنوگ  هکلب  هنیدـم ,  هقف  هن 

زا وا  یملع  هاگیاج  زا  نتساکو  ع )   ) قداص ماما  هرهچ  بیرخت  رب  ینبم  دوخ  هشقن  يارجا  رد  نایـسابع  يور ,  ره  هب  (( . 629  )) دنا هدمآ 
رب زور  هب  زور  اه  هرظانم  اهوگ و  تف و  نیا گـ هکلب  دـنتفاین , تسد  دنتـساوخ  یم  هک  یفدـه  هب  اهوگ  تفگ و  اه و  هرظاـنم  نیا  رذـگهر 
یط قراخم ,  دسا , ینب  ياه  هلیبق  هکدش  نینچ  درک . رتنوزفا  ار  ترضح  نآ  هب  مدرم  هجوت  دوزفا و  وا  یعامتجا  یملع و  هاگیاجو  تلزنم 

ار دوخ  ياه  هشوگرگج  نادـنزرف و  بلطملادـبع  ینب  ثراح و  ینب  هبـض ,  ینب   , موزغم معث ,  خـ ـه ,  عاز خـ دزا , رافغ , نافطغ ,  میلـس ,  , 
ـن با يرا ,  ـ ـص ـ نا ـعـیـد  ـس دننامه یـحـیـی بـن  ناثدحم  ناملاع و  زا  ناگرزب  و  (( 630  )) دندرک هناور  وا  رـضحم  هب  يزودـنا  شناد  يارب 
زا رگید  یناسک  یعوبری و  ضایع  نب  لیـض  فـ ـی ,  نا ـتـ ـس ـجـ ـس بو  ـ یا هبعـش ,  هنییع ,  نبا  يروث ,  هفینحوبا ,  سنا ,  نب  کـلام  ـح ,  یر جـ

ملع و رد  دـناوتب  هک  تسین  سک  چـیه  الوصا  (( . 631  )) دـندرک وا  یـسرد  سلجم  گنهآ  ترـضح  نآ  زا  نتفرگ  هرهب  يارب  تسد  نیا 
 , ناملاع نیرترب  هک  دـنراد  فارتعا  نادـب  همه  هک  ار  چـ ـه کـنـد , ـشد وا خـ دـنلب  هاگیاجرد  اـی  دـیوگ و  نخـس  ع )   ) قداـص ماـما  شناد 

صاخ روط  هب  یبرع  رکفتو  یمالـسا  گنهرف  دـنا و  هتـساخرب  وا  بتکم  زا  نید  ملع و  هصرع  رادـناد  نالی مـیـ نادـهتجم و  نیرت  هدـیزگ 
اما دـناشک , یتسـسو  فعـض  هب  ار  ماما  نآ  یملع  یعامتجا و  هاگیاپ  تساوخ  یم  روصنم  همه  نیا  اب  تسا .  روآ  مان  نامرهق  نیا  رادـماو 

فوـطعم ع )   ) قداـص و  ع )   ) یلع نایعیـش  هب  ار  دوـخ  هجوـت  همه  نیا  زا  سپ  يور  نیا  زا  دـنام و  رمث  یب  هار  نیا  رد  شیاهـشال  هـمه تـ
نیدب دمآرد و  هفوک  هب  شنازابر  ـ ـس زا  ـد تـن  ـص ـ نا اب پـ هارمه  دادغب , نداهن  ناینب  زا  شیپ  هک  تسا  لقن  دناتـسب . ماقتنا  نانآ  زا  ات  تشاد 

هایـس گـنر  هب  ار  ناـشیاه  هماـج  داد  ناـمرف  دنتـسه  هیکز  سفن  هّللادـبع  نب  دـمحم  نارادـفرط  زا  رهـش  نیا  ناـمدرم  هـک  ناـمگ  اـعدا و 
ار نامدرم  ياه  هماج  نالاقب  دنتـشادن و  دش  یم  هدرپس  ناشیدب  هک  يراک  ماجنا  ناوت  نازرگنر  دوش  یم  هک گـفـتـه  ییاج  ات  دندروآرد ,

عازن زا  دوخ  تفـالخ  لـیاوا  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  هـمـچـنـیـن  (( . 632  )) دندیـشوپ یم  نت  رب  هایـس  هماج  دندرک و  یم  هایـس  دادـم  اب 
وا باحصا  هفینحوبا و  تیوقت  نایقارع و  زا  يرادفرط  هب  تسج و  هرهب  دوخ  دوس  هب  دوب  هت  ـ فر ـ گرد هنیدم  قارع و  بتکم  نایم  هک  يرکف 

ار نایسابع  تفالخ  هک  ار  هنیدم  ياهبرع  هژیوب  برع و  ینیب  رذگهر  نیا  زا  ات  درامگ  راک  هب  ار  برع ]  ریغ  ناگتسباو   ] یلاوم تخادرپ و 

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 128 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دلامب كاخ  هبدنتسناد  یمن  عورشم 

نییولع هقف  ای  فلاخم  هقف  هب  نانارمکح  يدنبیاپ 

میاد و یتساـی  ـ ـس دو و نـه  یـسایس بـ يدـعب  ياراد  ثیدـح  لـها  بتکم  لـباقم  رد  يءار  لـها  بتکم  تیوقت  هک  دـنناد  یم  قیقحت  ـل  ها
ماما هرظانم  رد  هک  نانوچ  درب , هرهب  يءار  لها  بتک  ند بـه  ـ ـش کیدزن  نیا  زا  زین  المعروصنم  دوب . تقوم  ارذگ و  یمادقا  هکلب  ریگارف ,

بتکم ياوشیپ  هک  کلام  ماما  زا  درک و  نوگرگید  ار  دوخ  تسایـس  اهدعب  رو  ـ ـص مـنـ تشذگ .  نآ  زا  يا  هنومن  هفینحوبا  و  ع )   ) قداص
ـک لا مـ نک .  یکی  ار  هقف  ینعی  ملع  نیا  هّللادـبعوبا ,  يا  تفگ :  کـلام  هب  وا  دـسیونب . ار  دوخ  ءاـطوم  اـت  تساو  تسا خـ ثیدـح  لـها 

تسا هدوب  ناشرظن  هچنادب  دوخ  نیمزر  رهش و سـ رد  مادک  ره  هدش و  هدنکارپاهنیمزرس  اهرهش و  رد  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  تف :  گـ
هویـش اب  یلکب  هک  دنراد  رگید  يرظن  مه  قارع  نامدرم  دنراد , رگ  ـ ید ير  هنیدم نـظـ نامدرم  دنراد , رظن  کی  هکم  نامدرم  دـنا . هداد  اوتف 
هنیدم نامدرم  دزناهنت  ملع  ار . ناشتساران  هن  میریذپ و  یم  ار  ناشتسار  هن  قارع  مدرم  زا  تف :  رو گـ مـنـصـ تسا .  توافتم  نارگید  رظن  و 
نادب ناشتساران ,  هن  مریذپ و  یم  ار  ناشتـسار  هن  قارع  مدرم  زا  هک  روصنم  هتفگ  نیا  (( . 633  )) راذگ هیاپ  مدرم  يارب  ار  ملع  نیا  تسا . 
رگید ییوس  زا  دـندوب و  کلـسم  يولع  هدـیقع  ظاـحل  هب  دوـخ  ییوـس  زا  هک  ارچ  دوـب , هدـش  دـی  ـ مو مدر نـ ـن مـ یا زا  يو  هک  دراد  هراـشا 

وا زا  دنک و  یم  هژیو  یهجوت  کلام  هب  روصنم  هک  تسور  نیمه  زا  دوب . نانآ  نایمرد  تشادـن  يراگزاس  رـس  نانارمکح  اب  هک  هفینحوبا 
شناد و نیا  میرادـبوت و  ياهباتک  شناد و  رب  ار  مدرم  دـهاوخب  ادـخ  رگا  ات  دـیوگ : یم  کلام  هفیلخ بـه  دـسیونبار . ءاـطوم  دـهاوخ  یم 

باتک هدن  ـ ـس ـ یو نـ دننارن . مکح  نآ  زج  يزیچ  يانبم  رب  دـننکن و  تفلاخم  نآ  اب  هک  میراپـسب  نامدرم  هب  میرتسگب و  اهرهـش  رد  ار  باتک 
میهاوخ میزرو  لمءات  نیدشار  يافلخ  هبتر  هرابرد  کلام  يارآ  ردرگا  دسیون : یم  ۀـعبرالا  بهاذـملا  ۀـمئا  نم  نیـسابعلا  ءافلخلا  فقوم 

هب ار  نیدـشار  تفـالخ  دـناد , یم  نت  هس  هکلب  نتراـهچ  هـن  ار  نیدـشار  يا  وا خـلـفـ تسادـج .  نارگید  زا  هـنیمز  نـیا  رد  يو  هـک  دـید 
 ( ع  ) یلع وا  هاگدـید  زا  دـهد . یمرارق  ناـمدرم  رگید  زا  رتارف  يا  هبترم  رد  ار  هس  نیا  اـهنت  دود مـی کـنـد و  ناـمثع مـحـ رمع و  , رکبوـبا

يوس هب  روصنم  یسایس  شخرچ  هک  دننآرب  ناگدنسیون  زا  یخرب  (( . 634  )) درادن نارگید  رب  نوزفا  زیچ  چیه  تسا و  نایباحص  زا  یکی 
سیونب ار  باتک  نیا  هک  هیـصوت  نیا  اب  ءاطوم  نتـشون  يارب  کلام  زا  يو  تساوخرد  کلا و  ما مـ ـ ما هب  يو  ندش  کیدزنو  ثیدـح  لها 

 ( ع  ) قدا ما صـ ـ ما ـی  ـسا ـیـ ـس یملع و  ذوفن  شیازفا  زا  يو  هک  ددرگ  یمزاب  تلع  نیدب  (( , 635  )) تسین وت  زا  رتهاـگآ  سک  هک هـیـچ 
یملع هاـگیاپ  نیا  تیوـقت  دوـبن و  ناـسآ  هفیل  ـث بـر خـ ید ملع و حـ بسک  يارب  وا  دزن  يواررازه  راـهچ  ندـمآ  درگ  هچ  دوـب , كاـنمیب 

رب نوزفا  هدنراگن  هاگدید  زا  (( . 636  )) دوب نانارمکح  یمومع  تسایس  تموکح و  ياه  هشقن  تیعقوم و  فیعضت  يانعم  هب  دوخ  هبدوخ 
شردارب مایق  هنیدـم و  رد  هیکز  مایق  زا  سپ  هژ  ـ یو را بـ ـ گزور نآ  یـسایس  عاضواو  طیارـش  هک  هدوب  راک  رد  زین  يرگید  لـماع  لـماع  نیا 

نآ ددص  رد  تفرگ و  یپار  تشحو  بعر و  تسایـس  ود  نیا  رب  يزوریپ  زا  سپ  روصنم  تسا .  هدرک  یم  اضتقا  ار  نآ  هرـصب  رد  میهاربا 
روصن ـت مـ ـساو ـ خرد هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  ناس  نیدب  دنک . ییاسانـشار  شیوخ  نافلاخم  تدابع ,  یگنوگچ  قیر  زا طـ هک  دمآرب 

نیمه رد  هقف  هب  ندیشخب  تدحو  فده  هب  زین  نایولع و  هویـش  فلاخم  یثیدح  هقف و  نداهن  ناینب  فده  هب  ءاطوم  نیودت  يارب  کلام  زا 
ییاههاگدید هقف  نیا  رب  ینتبم  ياههاگدید  هدـنار و  نوریب  عامتجا  هنحـص  زا  نایول  قیرط فـقـه عـ نیا  زا  ات  هتفریذـپ  تروص  بوچراهچ 

روصنم هک  دربن  نایاپ  هبار  راک  نیا  زونه  دوب و  لوغـشم  ءاطوم  راک  هب  هتـسویپ  کلام  هک  تسا  ینتفگ  دوش . دادملق  هماعزا  يادج  ذاش و 
(( . 637  )) تسا هدرک  فیلءات  روصنم  هرود  رخاوا  رد  ار  باتک  نیا  يو  نیاربانب  تشذگرد , 

رگید یعضوم 

لوا تمسق 
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ریذبت فارـسا و  هرابرد  دـید و  ینم  رد  ار  روصنم  ق .  ای 144 ه .  لاس 140  رد  يروث  نایفـس  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  ياهباتک  رتش  رد بـیـ
یتسه و هک  ینآ  زا  رتمک  اما  شابم .  نم  دـننامه  تفگ :  نایفـس  مشاب ؟  وت  دـننامه  یهاوخ  یم  تفگ :  روصنم  درک . ضارتعا  وا  هب  يو 
يریگ و هدرخ  هب  اـجنآ  رد  دـش و  هفوک  هناور  تفر و  نوریب  وا  دزن  زا  يروـث  ور . نوریب  تفگ :  روـصنم  شاـب .  مراد  نم  هک  نآ  زا  رتارف 

زین وا  اما  دـننک . تشادزاب  ار  واداد  روتـسد  ماجنارـس  درک و  لمحت  یتدـم  روصنم  تخادرپ .  ناناملـسم  يو بـا  زیمآ  متـس  راـتفرزا  داـقتنا 
 . تسا هتفر  نایم  زا  مه  تموکح  وا و  فالتخا  روصنم  گرم  اب  تشادـنپ  يروث  تشذـگرد  لاس 158  رد  روص  نو مـنـ چـ ـد . ـش نا  پـنـهـ

مالس يو  رب  مدرم  هماع  دننامهو  دیسر  یـسابع  يدهم  روضح  هب  دمآ و  نوریب  هکم  زا  داد و  نایاپ  هاگیفخم  رد  یگدنز  هب  يور  نیمه  زا 
وت هب  میشاب  هتـشاد  وت  هرا  ـ برد رگید  يدصقرگا  يرب  یم  نامگ  يزیرگ و  یم  يوس  نآ  يوس و  نیدب  نایفـس ,  يا  تفگ :  يد  مـهـ درک .

 : تفگ نای  ـفـ ـس مینک .  مکح  تا  هرابرد  میهاوخ  یم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  يراد  نآ  میب  میا  هتفای  تسد  وت  رب  هک  مه  کنیا  میباین !  تسد 
ـن یا ـیـع کـه  بر درک . دـهاوخ  مکح  تا  هرابرد  دزاس  یم  ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  قح و  هک  اـناوت  يدـنوادخ  یهد  یمکح  نم  هراـبرد  رگا 
هد هزاجا  دوش ؟ يورایور  وت  اب  نینچ  دراد  قح  نادان  نیا  ایآ   : تفگ دوب  هداتسیا  نایفس  رـس  يالاب  رب  هک  يدهم  هب  دینـش  یم  وگ  تفگ و 

تواق ـ ـش هب  میـشکب و  ار  نانآ  ام  هک  دـنهاوخ  یم  نیا  زج  وا  لاثما  درم و  نیا  ایآ  درم ! يا  شوماخ  تفگ :  يدـه  مـ منز .  ندرگ  ار  وا  ات 
(( . 638  )) دنکن ضارتعا  وا  رب  یمکح  چیه  رد  سک  چیه  هک  هیاپ  نیارب  دیسیونب , ار  هفوک  رد  وا  تواضق  نامز  میوش ؟  راتفرگ  نانآ  لتق 

یهاوگ دوخ  تیاور  نیا  دنتـشاد و  ار  نانآ  ندرکرد  هب  تفلاخم  هنحـص  زا  ندرک و  دوبان  دصق  ناهیقف  هب  تواضق  ندرپس  اب  نانارم  حـکـ
وا رب  ار  تنـس  ثیدـح  تساوخ  نایفـس  زا  نوچ  هک  دـنک  یم  لقن  بیعـش  زا  يذوحالا  ۀـفحت  رد  يروفکراب  مـ تسا .  هراب  نیا  رد  نشور 
 , بی ـعـ ـش يا  ـد ـ : یو هک مـی گـ اـجنآ  اـت  تسا ـ...  قولخمریغ  یمـالک  نآرق  میحرلا .  نمحرلا  هّللا  مسب  سیوـنب :  تفگ :  دـنک  ـت  یاور

هّللا مسب  ندـناوخ  یفخم  هک  يوش  هدـیقع  نیا  رب  يریذـپب .  ار  رازفااـپ  رب  حـسم  هک  یماـگنه  رگمدـتفا  یمن  دـنمدوس  ار  وت  یتـشون  هچنآ 
ره رـس  تشپ  زامن  هک  يریذـپب  ار  هدـیقع  نیا  يروایب و  نامیا  ردـق  اـضق و  هب  تسا ,  نآ  ندـناوخ  رهج  زا  رترب  زاـمن  رد  میحرلا  نمحرلا 

ربص و و  دوب , دـهاوخن  يداهج  تمایق  زور  اـت  سپ  نیا  زا  هتـشذگ و  هک  تسا  هدوب  ناـمه  داـهج  تسا ,  حـیح  ـ ـص راـکهبت  راکتـسرد و 
نینچ اهزامن  همه  ایآ  مدیـسرپ :  دیوگ : یم  يوار  تسا .  هدیدنـسپ  رگتلادع  هاوخ  رگمتـس و  هاوخ  ینارمکح  ره  ییاورنامرف  رب  ییابیکش 

 . یناوخب داتـس  ـ یا زامن  هب  هک  ینارمکحره  رـس  تشپ  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  رطف  نابرق و  دیع  هعمج و  زامن  اهنت  هن ,  تفگ :  دراد ؟ یمکح 
تنس لها  زا  یناد  یم  يراد و  نانیمطا  وا  هب  هک  يرازگب  زامن  یسک  رـس  تشپ  اهنت  یناوت  یم  تسوت و  اب  رایتخا  اهزامن  رگید  هرابرد  اما 
ناوت یم  هنوم  نیا نـ رد  تقد  اب  دوبراوتسا . قیوشت  دیدهت و  لماع  ود  هیاپ  رب  هک  تسا  روصنم  تسایـس  زا  يا  هنومن  ـن  یا (( . 639  )) تسا
یمرب ار  رگید  یتیاور  کنیا  درک . یم  راتفر  وا  تیـصخش  بسانم  سک  ره  اب  هک  دوب  كریز  يارادمتـسایس  روصنم  هنوگچ  هک  تفاـیرد 

رو ـ ـص يزور مـنـ تخانـش .  یمزاب  دومزآ و  یم  ار  نانمـشد  هنوگچ  تسب و  یمراک  هب  یـسوساج  يارب  ییاههار  هچ  يو  مینیبب  ات  میـسر 
یم هاگیاج  دنلب  تمه و  دنلب  يدرم  ار  وت  هبقع گـفـت :  هب  وا  درک . راذگاو  ودب  یتیرومءام  تساوخ و  ار  يدزا  عفان  نب  ملـسم  نب  ۀـبقع 

تقیقح هب  ار  شیوـخ  هراـبرد  ناـنمؤمریما  ناـمگ  مراودـیما  تفگ :  تسا .  مهم  میارب  هک  ما  هتـساوخ  يراـک  يارب  ار  وـت  کـنیا  مـینیب و 
دزن نیعم  دـعوم  ناـمه  رد  يزور  دـنچ  زا  سپ  درک و  نینچ  وا  اـیب . نم  دزن  زور  نـالف  نک و  ناـهنپ  ار  دوـخ  تـفگ :  روـصنم  مروآرد . 

رد ار  نا  ـ نآ دـنزادرپ . یم  هلیح  نآ  ندناتـس  يارب  دـنراد و  گنرین  ام  تموکح  اب  ام  ناگدازومع  تفگ :  ار  وا  روصنم  تشگزاب .  روصنم 
اه و هماج  وت  دنتـسرف . یم  ناغمرا  تایلام و  ناشیارب  دـننک و  یم  يراگن  همان  ناشیا  اب  هک  تسا  ینارادـفرط  يدا  ـ بآ نال  رد فـ نا  ـ ـسار خـ
رد سپس  ورب . نانآ  دزن  هب  یسیون  یم  يدابآ  مدرم  فرط  زا  هک  يا  هما  سانـشان و بـا نـ تروص  هب  وش و  هناور  رادرب و  دوخاب  ییاهناغمرا 

يءار رب  رگا  اما  دنا , ینتفریذپ  ینتشاد و  تسود  هچ  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  دنا  هتـشگربدوخ  يءار  زا  يدید  رگا  نک .  رفـس  نانآ  هقطنم 
نب هّللادـبع  اب  هنانتورف  ات  يور  شیپ مـی  ناس  نیمه  هب  ینک و  یم  رذـح  ناـنآ  زا  يوش و  یم  ربخاـب  نیا  زا  دـنا  هدـنام  ناـنچمه  شیوخ 

سنا و وت  اب  ات  ورب  شرادید  هب  هتسویپ  ـبـر کـن و  ـص در ـ  ـد کـ هاو زین خـ نینچ  هک  درکن ـ  لابقتـسا  وت  زا  یبوخب  رگا  ینک .  رادید  نسح 
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ماجنا دوب  هتفگ  روصنم  هچنآ  درک و  نینچ  وا  يآ .  زاب  نم  دزن  باتـش  هب  درک  راکـشآ  وت  رب  شیوخ  دـصق  هک  هاـگنآ  سپ  دـبای . یتسود 
فرط زا  هک  يا  همان  همان  خساپ  تفگ :  وا  هب  هبقع  ماگنه  نیا  رد  درک . نانیمطا  ودب  تفای و  ییانشآ  وا  اب  نسح  نب  هّللادبع  هک  نآ  ات  داد 
يارب نم  همان  دوخ  وت  مسیون .  یمن  همان  یسک  يارب  مـن  هّللاد گـفـت :  عـبـ دش ؟ هچ  تسا  هتـشون  نسح  نب  هّللادبع  رادفرط  يدابآ  مدرم 

روصنم گنهآ  دینـش  نیا  هک  هبقع  درک . دـهاوخ  مایق  تقو  نالف  رد  مدـنزرف  هک  هد  ربخ  ناـشیا  هب  ناـسرب و  مالـس  ناـنآ  هب  یمدرم ,  نآ 
دمحم و شدنزرف  ود  نسح و  نب  هّللاد  عـبـ ع ,)   ) قدا ما صـ ـ ما رو  ـ ـص مـنـ (( . 640  )) دادربخ يو  هب  ار  ارجام  دیـسر و  وا  روضح  هب  درک .

يرظ هچ نـ روشک  تسایـسو  یمومع  لاوما  هنیمز  رد  دنیبب  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هدومزآ و  نوگانوگ  ياهتروص  هب  ار  نایولعرگید  میهاربا و 
يولع نادناخ  زا  سک  هناگی  ع )   ) قداص ماما  دندروخ و  ار  نایسابع  گنرین  بیرف  نایولع  رگید  شنادنزرف و  نسح و  نب  هّللادبع  دنراد .

ار ع )   ) قداص ماما  هک  دوب  نآ  یپ  رد  هتـسویپ  روصنم  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ناـخروم  (( . 641  )) داـتفین ناـنآ  هلیح  بیرف و  ماد  رد  هک  دوب 
رگید دـننام  ارچ  تفگ :  ع )   ) قداـص ماـما  هب  روصنم  هک  تسا  یتـیاور  رد  دزاـس . شلیاـمتم  شیوخ  تموکح  ماـظن  هب  دـنک و  ییوجلد 

دزن نآ  دیما  هک  يراد  يورخا  يزیچ  وت  هن  میـسرتب ,  وت  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  میراد  يزیچ  ام  هن  دومر : فـ ییآ ؟  یمن  ام  رادـید  هب  نامدرم 
نآ رب  ار  وت  ات  یناد  یم  باذع  رفیک و  دوخ  رب  ار  تموکح  نیا  هن  مییوگ و  کیربت  نآ  رب  ار  وت  هک  یتسه  یتمعن  رد  هن  میشاب ,  هتشاد  وت 

دهاوخب ار  ایند  سک  ره  دومرف : یهد .  نامزردنا  ات  وش  مدمه  ام  اب  دیوگ : یم  ماما  هب  روصنم  هک  تسا  رگید  یتیاور  رد  مییوگ .  تیزعت 
هرهب داتفا و  یمن  دنمدوس  روصنم  يارب  چیه  اه  هویـش  نیا  اما  دوش . یمن  مدمه  وتاب  دهاوخب  ار  ترخآ  سک  ره  دهد و  یمن  زردـنا  ار  وت 
يارب یلپ  ار  نید  نایومادـننامه  ناس  هچ  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  نید  ماکحا  روصنم  هنوگ  هک چـ دـید  یم  ع )   ) قداـص ماـما  هچ ,  داد , یمن 

هک یماگنه  يو ,  ـ ـس نآ  زا  دـنک ؟ یهارمه  يراکمه و  یـسک  نینچاب  دـناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا  هداد  رارق  شیوخ  ياـیند  هب  ندیـسر 
هب ار  ناـیولع  دراداو و  دوخ  اـب  يراـک  ار بـه هـمـ ما  ـ ما دـناوت  یمن  هک  دـش  نشور  روصنم  يارب  هیکز ,  سفن  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هژیوـب 
راک هب  شتسایس  نکرود  ناونع  هب  ار  تنوشخ  يراکبیرف و  داد و  رییغت  ار  دوخ  تسایس  دناشک  شیوخ  يودرا  هب  یسایس  يرکف و  ظاحل 

تدش ار  نایولع  بوکرس  يریگتخس و  تسایس  هرـصب  رد  میهاربا  مایق  هنیدم و  رد  هیکز  سفن  مایق  ندیبوک  مهرد  زا  سپ  روصنم  تسب . 
مه هب  ناشتـسوپ  نوـخ و  هک  ییاـج  اـت  تخاوـن  ـه  نا ـ یزا ناـنآ تـ رب  تسب و  ناـشریجنز  هـب  دروآدرگ , هذـبر  رد  ار  مشاـه  ینب  وا  دیـشخب .
هک دنکفا  یکیرات  نادـنز  هب  ار  نانآ  رهـش  نیا  رد  درب و  هفوک  هب  درک و  قارع  هناور  بکرم  نیرت  نشخ  رب  راوس  ار  اهنآ  هاگنآ  تخیمآ . 

دناوخ نسح مـی  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  هک  ییاـهنآرق  ءزج  هلیـسو  هب  اـهنتو  دـش  یم  ـتـه نـ خا ـنـ ـش زا  زا هـم بـ شزور  بش و  چـیه 
ار ناـنآ  وا  هدومرف  هب  اـت  تشاـمگاجنآ  یناـسنا  هفطاـع  زا  رودـب  محر و  یب  ینانابـساپ  وا  (( 642  )) تشاد دوجو  تقو  صیخـشت  ناـکما 

يوب هک  ییاج  ات  دوش , هتـشاذگاو  ناگدـنز  ناـی  رد مـ ناد و  ـ نز نا  رد هـمـ ناـگدرم  رکیپ  دوب  هداد  روتـسد  نینچمه  يو  دـننک . هجنکش 
ـی کـه ما هـنـگـ دندرم . یمو  دنداتفا  یم  كاخ  هب  شیوخ  ناردارب  رگید  رانک  رد  کی  هب  کی  دوب و  هدنکفا  جنر  هب  ار  ناگدنز  ناگدرم 

زامن هّللادبع  دش  دراو  نادنز  هب  عیبر  هک  یماگ  هـنـ داتـسرفدوب . نادنز  رد  هک  شردپ  دزن  عیبر  اب  ار  وا  رـس  دش  هتـشک  هّللادـبع  نب  میهاربا 
رسپ رس  هاگنآو  درب  نایاپ  هب  ار  شزامن  هّللادبع  ناوخب .  باتـشب  ار  تزامن  دمحموبا , يا   : تفگ وا  هب  سیردا  شرگید  دنزرف  دناوخ , یم 

 : ـت سا هدو  ـ مر ناش فـ هرابرد  دنوادخ  هک  يدوب  اهنآزا  وت  دنگوس  دنوادخ  هب  داب , یمارگ  تمد  مـقـ ـم ,  سا ـقـ لاو ـ با يا  تفگ :  هتشادرب  ار 
تـسا هداد  نامرف  نآ  اب  نتـشاد  دـنویپ  هب  ادـخ  هچنآ  اب  هک  یناسک  و  دننکـش , یمن  نامیپ  چـیه  دـننک و  یم  افو  ادـخ  ناـمیپ  هب  هک  ناـنآ 

هک درمناو  جـ تسا :  هتفگ  رعاـش  هک  ناـس  نآ  تفگ :  دوـب ؟ یـسک  هنوـگچ  دوـخ  مساـقلاوبا  دیـسرپ : وا  زا  عـیبر  (( . 643  )) دنراددنویپ
تفگ عیبر  هب  ور  سپس  دنک . رذح  ناها  زا گـنـ هک  دوب  هدنسب  اروا  نیمه  درک و  یم  يرادساپ  ینوبز  يراوخ و  ربارب  رد  ار  وا  شریـشمش 

بش و دـندنام و  ـک  یرا ناد تـ ـ نز نآ  رد  نا  ـ نآ مینک  رادـید  ار  رگیدـکی  تمایق  رد  درذـگب و  مه  اـم  ربزور  دـنچ  نیا  وگب  تیاوشیپ  هب  : 
دنبرد و هک  اهنآ  رس  رب  ار  نادنز  داد  روتسد  روصنم  ماجنارس  دن . ـتـ خا زاب مـی شـنـ مه  زا  دندناوخ  یم  هک  ینآرق  رادقم  هلیـسو  هب  ار  زور 
دـنب و رد  هک  لاح  ناـمه  رد  ار  گرم  درد  اتدـننک  بارخ  (( 644  )) دوب هدـش  بوکخیم  راوید  هب  یخرب  ياه  ـتـ ـسد یتح  دـندوب و  ریجنز 
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سا و ـعـبـ لاو ـ با رتخد  هطیر  درک  جح  گنهآ  هک  یماگنه  روصنم  هک  دنا  هدروآ  ير ,  نآ جـمـلـه طـبـ زا  و  نا ,  ـ خرو مـ دنـشچب . دنریجنز 
يدهم هب  ات  درپس  ودب  زین  ار  اه  هنیزخ  ياهدیل  درک و کـ وا  هب  ییاهـشرافسو  تساوخ  روضح  هب  دوب ـ  ير  رد  دوخ  هک  ار ـ  يدهم  رـسمه 

ربخ ات  سک  چیه  هک  تسا  هدناتـس  نامیپ  وا  زا  روصنم  تفگ  يو  هب  داد و  وا  ار بـه  اهدیلک  نز  نآ  دـمآ  دادـغب  هب  يدـهم  نوچ  دراپـسب .
ـد بـه ـش تفالخ  راد  هدهع  يو  دیـسر و  يدهم  هب  روصنم  گرم  ربخ  هک  یماگنه  درادن . ار  اهرد  ندرک  زاب  هدیـسرن حـق  روصنم  گرم 
ره شوگ  رد  دنتـشادرارق و  نآ  رد  بلا  یبا طـ لآ  ناگتـشک  زا  یهورگ  هک  تفای  گرزب  ینادـنز  اجنآ  رد  دوشگار و  اهرد  هطیر  هارم  هـ

نیا يدـهم  نوچ  دـندوب و  ناریپ  ناـناوج و  ناـکدوک ,  هورگ  ـن  یا نا  رد مـیـ دوـب . هتـشون  ناـنآ  بسن  نآ  رد  هک  هتخیوآ  يا  هعقر  مادـک 
یم هویـش  نیدب  نایـسابع  دنتخاس . ییوکـس  نآ  رب  دندرک و  نفد  نآ  رد  ار  ناگدرم  دندنک و  یلادوگداد  نامرف  دیـسرت و  دـید  ار  هنحص 
یم هک  ارچ  دندوبن , لئاق  ییاهب  چـیه  نارمکح  يارب  نایعیـش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـنبایب . یـسایس  يرکف و  هرطیـس  نایولع  رب  دنتـساوخ 

. دراد كاپ نـمـی  نماد  تسد و  دنوادخ  مارحزا  دیوش و  یمن  تسد  متس  زا  تسین ,  دنبیا  ـیـن پـ یآ عر و  هب حـکـم شـ نارمکح  دنتـسناد 
تیصو نا  ـ نآ يراد  ـ ما ـ مز يار  بـ (ص )  اد لوسر خـ دنرتراوازـس , تموکح  هب  تیب  لها  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  نا  ـ نآ يو ,  ـ ـس ـگـر  ید زا 

. دنرادن هودنا  هشیدنا و  يرگتمالم  چیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  هک  دـنیاهنآ  زا  ادـخ و  نامرف  هب  مدرم  ناگدـننک  توعد  نانآ  و  هدرک , 
دننک یمن  شزاس  شمرن و  چیه  هک  دید  یم  ینانمشد  هاگیاج  رد  ار  نایولع  وا  اریز  داتفا , یمن  دنیاشوخ  ار  هفیلخ  رواب  نیا  ـع و  ضو ـن  یا

هاگدید زا  هک  ارچ  داد , ناشرفیک  دیاب  هک  تسناد  یم  ینایـض  ـ فار ار  هورگ  نیا  هفیلخ  دتفا . یمنرگراک  نانآ  رد  باعرا  دیدهت و  چـیه  و 
زا ندش  نوریب  هقدنز و  هب  ندید و  هجنکـش  هداهن  ربارب  زین  نیا  دوب و  ندرک  در  ضفر و  نار  ياه حـکـمـ هتـساوخ  زا  نتفاترب  يور  هفیلخ 

ياـفلخ فـیدر  زا  ع )   ) یلع ندـنار  نوریب  مود و  لوا و  هفیلخ  نتـشاد  مدـقم  تسایـس  هب  اـهنت  یـسابع  ـت  مو حـکـ نتـشگ !  مـهتم  نـید 
یم وا  ـد کـه  ـش ـا  عدا ـن  یا حر  و طـ ع )   ) قداـص ماـما  هب  ندز  تمهتراـک  هب  تسد  تفر و  رتارف  زین  نیا  زا  هـکلب  درکن , هدنـسب  نیدـشار 

هشدخ زا  ودوخ  رابرد  هب  وا  بذج  زا  هک  دش  هدز  ماما  هب  ـی  ما تمهت هـنـگـ نیا  دوش . یم  لزان  وا  رب  یحوای  تسا و  ربمایپ  ای  ادخ  دیوگ 
ور نآ  اب   ( ع  ) قداص ماما  هک  دوب  ییاهیراوشد  نیرت  نیگنـسزا  یکی  نینچمه  تمهت  نیا  دندش . دیمون  وا  دـیاقع  راکفا و  رد  ندرک  دراو 

ياهیوخ نآ  هک  یماگن  هژیوب هـ دندرک . یم  رواب  ار  اه  تمهت  اه و  هعیاش  نیا  نارواب  هداس  ناراگنا و  هداسزا  ـی  خر بـ چـه ,  ـد , ـش ور  رد 
 , يدنه دئاص  نوچ  یناسک  مه  نآ  رانک  رد  دندید و  یم  ماما  دزن  ار  هدرتسگ  تهاقف  ملع و  نآ  یسدق و  ياهتمارک  نآ  هتسجرب و  دنلب و 

ناماما هرابردولغ  زا  هدنکآ  ثیداحا  نارگید  یلجع و  هصفح  یبا  نب  ملاس  دیعس , نب  ةریغ  مـ یضاق ,  بهو  نب  بهو  سالقم ,  نب  دمحم 
چیه دومرفو : داـهن  شباحـصا  يارب  یمومع  يا  هدـعاق  دـناوخ و  وـگغورد  ار  ناـیلا  ـن غـ یا ع )   ) ما ـ ما ـا  ما دـندنکارپ . یم  مدرم  ناـیم  رد 
دیعس نب  ةریغم  هک  دیبای , یم  نآ  رب  ام  هتشذگ  ثیداحا  زا  يدهاش  ای  تسا  قفاوم  تنـس  نآرق و  اب  هچنآ  رگم  دیریذپن  ام  هرابرد  یثید  حـ

دـینکاورپ و ادـخ  زا  تسا .  هدومرفن  ار  اهنآ  وا هـیـچ  هداد کـه  ياج  یثیداحا  مردـپ  باحـصا  ياـهباتکرد  داـنک ـ  تنعل  ار  وا  ادـخ  هک   ـ
زا ار  تمهت  دندیشوک  یم  ییاه  هیصوت  نینچ  اب  ع )   ) ناما ـ ما دیریذپن . تسا  فلاخم  نامربمایپ  تنـس  اب  نامراگدرورپ و  مالک  اب  ار  هچنآ 
زا يور ,  ره  بـه  دـنهد . یهاگآ  يرادـیب و  نازاب  گـنرین  زین  نارادمتـسایس و  ياـه  هعیاـش  ربارب  رد  ار  نارواـب  هداـس  دـنزاس و  رود  دوخ 

. دندیشوک یم  یسایس  يرکف و  ظاحل  هب  ناهیقف  بذج  يارب  نادناخ  نیا  يافلخ  هک  میتفگ  یم  نیا  زا  یسابع و  نارود  یملع  تکرح 

مود تمسق 

هچرگ , دـندرواین تسد  هب  یقیفوـت  هفینحو  ـ با ما  ـ ما و  ع )   ) قدا ـ ـص ماـما جـعـفـر  بذـج  رد  دوـخ  شـشوکو  شـالت  هـمه  مـغر  هـب  ناـنآ 
میهاربا هیکز و  سفن  مایق  بوکرس  زا  سپ  وا  دنراداو . نایتموکح  کلس  هب  ندمآرد  هب  دو و  يرا بـا خـ هب هـمـکـ ار  کلام  ماما  دنتسناوت 

هاگیاپ و نادـنچ  دریگ  رارق  تموک  هجوت حـ دروم  هک  نآ  زا  شیپ  وا  درک . نیودـت  ار  ءاطوم  وا  تساوخردرباـنب  یـسابع  روصنم  تسد  هب 
زا يزیچ  خـیرات  هن  دوب و  هدـش  هتخانـش  نا  ـمـ لا نا عـ رد مـیـ صاع نـیـز نـه  یبا  نب  کلام  نب  سنا  شردـپ  هک  ناـنوچ  تشادـن ,  یتلزنم 
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نیا هدـمآ  کلام  هرابرد  خـیرات  رد  هلحرم ,  نیا  زا  شیپ  ات  هچنآ  همه  درپس . شیوخ  هنیـس  هب  ناگد  ـنـ یآ يارب  وا  تشذـگرد  یگدـنز و 
هتفگ هدرک  لقن  یناعنـص  رکبوبا  دنک . یم  تیاور  سابع  نبا  زا  هک  تسومه  دوب و  رادروخرب  یبسن  یترهـش  زا  رـضن و  رداربوا  هک  تسا 
کی يو  میتساوخ و  یم  رتنوزفا  یثیدـح  وا  زا  مـا  در . ـث کـ ید لقن حـ ام  يارب  هعیبردوخ  داتـسا  زا  وا  میتفر و  سنا  نب  کلام  دزن  تسا : 

وت رب  کـلام  هک  تسا  هنوگچ   : میتفگ میتفر و  هعیبر  دزن  اـم  دـیهاوخب . وا  زا  دـیرگنب و  دوخ  تسا .  هتفخ  هناـخ  نیا  رد  هعیبر   : تفگ زور 
؟ )) 645  )) تسا رتهب  ملع  راورخ  کی  زا  تموکح  لاقثم  کی  هک  دـیناد  یمنایآ  تفگ :  يرادـن ؟  هطاحا  شیوخ  دراد و تـو بـر  هطاـحا 

اب لوضفم  نتـشاد  مدقم  ای  بهذم و  کی  ندرکراوتـسا  رد  تموکح  تسایـس و  هنوگچ  هک  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  یبوخب  تیاور  نیا 
يا هیدـه  يءارلا  ۀـعیبر  هب  داد  ناـمرف  حافـس  ساـبعلاوبا  هک  تسا  هدـمآ  داد  ـخ بـغـ یرا رد تـ (( . 646  )) دراد رثا  تلاـخد و  لـضاف  دوجو 

زا يو  اما  درخب , دوخ  يارب  يزینک  نآ  اب  ات  دـنهد  مهرد  رازه  جـنپ  وا  هب  داد  نامرف  سپ  در . يراددو کـ نآ خـ شر  ـ یذ زا پـ وا  اـما  دـنهد .
ماما تسناوتناـما  دـنک , بذـج  دوخ  هب  ار  کـلام  تسناوت  یـسابع  تموکح  هچرگ  يور ,  ره  هب  (( . 647  )) دز زاب  رـس  مه  نیا  شریذـپ 

یـسابع نا  ـ نار دـنامن حـکـمـ هتفگان  هتبلا  درادـب . زاب  نانارمکح  اب  يراکمه  مدـع  ینعی  دوخ  هویـش  زا  ار  هف  ـنـیـ حو ـ با ما  ـ ما و  ع )   ) قداص
بـصنم ندراذـگاو  يؤلؤل و  دایز  نب  نسح  ینابیـش و  نسح  نب  دـمحم  فسویوبا ,  هب  ندـش  کیدزن  قیرط  زا  هفینحوبا و  گرم  زا  سپ 

ار هعیش  فوفـص  دنتـسناوتن  زگره  اهـشالت  همه  مغر  هب  یلو  دنزاس . لیامتم  دو  ار بـه خـ هفینحوبا  یهقف  بهذم  نانآ ,  هب  ءاتفا  تواضق و 
ـن یا ـد . ندر رود مـی کـ هعماج  نیا  زا  ار  شزاس  ره  تعدـب و  ره  هک  دوب  تیب  لها  زا  ینالداع  رایتخا  رد  نایعیـش  ير  ـبـ هر هچ  دنفاکـشب ,
زا نتفاترب  رس  هب  ار  نانآ  دندرک و  میسرتدوخ  نایعیش  يارب  ار  اهتموکح  ربارب  رد  یعامتجا  ینامرفان  نایـصع و  تسایـس  هعیـش  ناماما  کـه 

نیا هب  ندـش  یکتم  ناـنارمکح و  نیا  دزن  هـب  ندرب  يرواد  هـک  دـندرک  دـیکءات  نـیارب  دـندش و  نوـمنهر  رگمتـس  نارادـمامز  يربناـمرف 
, دیرادب مه  ار مـتـ نانآ  دنا  هدییارگ  ناهاشداپ  هب  دیدید  نوچ  سپ  دنناربمایپ , نانیما  ناهیقف  دندومرف : هک  نیا  زین  و  تسیناور ,  نارگمتس 

رادیب ار  تما  هک  تفرگ  یم  ماجنا  فده  نیا  یپ  رد  همه  همه و  دـندناوخ , رکنمزا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  ار  مدرم  هک  نیا  ماجنارـس  و 
بلـسو ناـنآ  نتفریذـپن  ياـنعم  هب  ناـنارمکح  اـب  ندرکن  يراـک  ـل بـیـت هـمـ ها نا  ـ ما ـ ما ها  ـ گد ـ ید زا  دـنزاس . هاـگآ  تـقیقحزا  دـننک و 

رگید ینمؤ  ـنـی مـ مؤ هـر مـ دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما  دنا . متـس  نانارمکح  اهنآ  هک  دوب  انعم  نادـب  زین  نانآ و  تموکح  زا  تیعورـشم 
يو اب  یـضاق  اـی  نارمکح  نآ  هاـنگ  رد  دـنک , مکح  نمؤم  نآ  رب  ادـخ  مکح  ریغ  هب  وا  دربرگمتـس و  هاـشداپ  اـی  یـضاق  دزن  یعازن  رد  ار 

یکـشم رـس  رب  یخن  منزب ,  یهرگ  نارگمتـس ـ  ینعی  نانآ ـ  يارب  مرادن  تسود  دومرف : هک  تسا  رگید  یثید  رد حـ تسا .  هدـش  کیرش 
دنوادخ هک  یماگنه  ات  دنشتآ  زا  يا  همیخ  رد  تمایق  زور  رد  نارگمتس  ناتـسدمه  ناراکمتـس و  مزیر .  نانآ  تاود  رد  يرهوج  ای  مدنبب 

زا یکی  دزن  يرواد  هب  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  یعازن  شردارب  اب  سک  ره  دومرف : زین  ـگـر  ید ـثـی  ید رد حـ دنک . مکح  يرواد و  نامدرم  نایم 
نت تسا ـ  تموک  نا حـ ـیـ ـضا دوصقم قـ تعامج ـ  نیا  يرواد  هب  اهنت  دریذپن و  زین  وا  دـنک و  مکح  ناشنایم  ات  دـناوخب  ناترگید  ناردارب 

هب هدش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  دنا  یعدم  هک  ار  یناسک  يدـید  ایآ نـ تسا :  هدومرف  نانآ  هرابرددـنوادخ  هک  تسا  یناسک  مکح  رد  دـهد 
یب نادب  دنراد  نامرف  هک  نآ  اب  دنرب , توغاطدزن  هب  يرواد  دـنهاوخ  ـی مـی  لو ـد , نراد نا  ـمـ یا تسا  هدـش  هداتـسرفورف  وت  زا  شیپ  هچنآ 

نارمکح زا  دوـخ  تواـضق  ربارب  رد  يداـبآ ,  ود  ناـیم  ییـضاق  هک  دندیـسرپ  هراـب  نیا  رد  ع )   ) قداـص ما  ـ ما زا  (( . 648  )) دنـشاب هدیقع 
همه تسا  یـضار  متـس  هب  هک  نآ  دـهد و  یم  يراـی  اروا  هک  نآ  دـنک , یم  متـس  هک  نآ  و  تسا ,  مارح  نـیا  دوـمرف : دریگ . یم  قوـق  حـ

یخرب هک  ناس  نآ  هن  دـنا , هدـش  هدـناوخ  هضفار  نانارمکح  اب  يراکمه  در  ضفر و  لیلد  هب  هعیـش  هک  تسا  نینچ  دـنرگیدکی . کـیرش 
نیما دمحا  نخس  نیا  تسرد  ریـسفت  نیداینب و  زار  ناس  نیدب  دیوگ : یم  هینغ  داو مـ مـحـمـد جـ مالـسا .  در  ضفر و  لیلد  هب  دنا , یعدم 

زا مالـسا  هک  ار  چـ ـد , ندو مالـسا بـ يدوبان  یپ  رد  هک  دوب  یناسک  همه  هاگهانپ  هاـگیاپ و  هعیـش  دـنا : هتفگ  هک  میباـی  یمرد  ار  نارگ  ـ ید و 
هیاپ نیا  رب  و  روداد , هاوخ  دشاب و  رگمتس  نارمک  ـن حـ یا هاو  خـ تسا ,  یلجتم  نارمکح  صخشرد  اهنت  شناینیشیپ  نیما و  دمحا  هاگدید 

بوچراهچ زا  هک  تسا  یـسک  رگمتـس  هعیـش ,  هاگدـید  زا  اما  تسا .  هدـیروش  مالـسا  رب  دـن  تفلاخم کـ وا  اب  ای  دروشب و  وا  رب  سک  ره 
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 ( (ص ربمایپ تنـس  نآرق و  هب  هداد و  ناشن  يدـنبیاپ  نید  هب  دروشب  ینارمکح  نینچ  رب  هک  مه  یـسک  نیاربانب  دور . نوریب  نییآ  مالـسا و 
رد ریگارف  يداضت  تیب  لها  تموکح و  نایم  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  تشذـگ  هک  اهتیاور  نیا  زا  يور ,  ره  هب  (( 649  . )) تسا هدرک  لمع 

نانارمکح یهاگدید  نینچ  تسا  یعیبط  تسا .  هدوب  عورـشمان  تموکح  تیب  لها  هاگدید  زا  هتـشاد و  دوجو  فادها  اه و  هشیدنا  ارآ و 
اب راـگزاس  ياـه  هشیدـنا  ارآ و  حرط  اـب  هتـشاد و  راـی  ـتـ خا رد  ار  ینینقت  ییارجا و  يورین  ود  ره  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  هچ ,  دـهد , رازآ  ار 

نانارمکح يارب  ییاهب  چیه  نافلاخم  نیا  هک  دوب  تخـسرایسب  ناشیارب  دندی , ـ ـشو مدر مـی کـ نانیمطا مـ ندروآ  تسد  هب  يارب  تموکح 
هدر و بصغ کـ ار  تفـالخ  هک  هدوـب  نیا  زا  طـقف  هـن  یـسابع  يوـما و  رـصع  ود  ناـنارمکح  اـب  هعیـش  تفلاـخم  نیارباـنب ,  دنـشابن . لـئاق 

هاگدید نیمه  مکاح  هاگت  ـ سد دنا . هتشادن  تنـس  باتک و  زا  ییهاگآ  چیه  هک  هتـشگ  یمرب  زین  نیدب  هکلب  دنا , هدوب  عورـشمان  یناگفیلخ 
نییآ زا  ندـش  نوریب  هدـیقع و  يژک  هب  ار  ناـشنایع  ـیـ ـش نا و  ـ ما ـ ما يور  نیمهزا  تسناد و  یم  شیوخ  يربناـمرف  زا  نتفاتربرـس  یعون  ار 

زا هک  ارچ  تفرگ ,  یم  تمدخ  هب  نانآ  هب  نتفگ  ازسان  نتفگ و  دب  يارب  ار  را  ـ برد نا  ـظـ عاو ما ,  ـهـ تا نیا  رانک  رد  ودرک  یم  مهتم  مالـسا 
, دش یمن  دودحم  ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما هب  اهنت  ندز  تمهت  نیا  هنماد  دیبلط . یم  ار  یمادقا  نینچ  یعامتجا  عاضوا  مکاح  هاگتـسد  هاگد  ـ ید

ناگدـننکدییءاتزا هفینحوبا  هچ  تفرگ ,  یمرب  رد  زین  ار  هفی  ـنـ حو ـ با يروث و  نایفـس  دـننامه  تموکح  یـسایس  ناـفلاخم  رگید  همه  هکلب 
داد و بـر یم  اوتف  نانمؤمریما  هاگدید  هب  کیدزن  ییاههاگدید  هب  دوب , میهاربا  شردارب  مایق  هیکز و  سفن  مایق  دـننامه  يولع  ياهـشروش 

دربن هرابردوا  تسا .  هدوب  قح  رب  لمج  نایهاپس  اب  دربن  رد  ع )   ) یلع تسا و  همطاف  و  ع )   ) یلع نادنزرف  قح  تفالخ  هک  دو  روا بـ ـن بـ یا
یم نینچمه  وا  دوب . یغب  لها  اب  راکیپ  راک  رد  ناناملـسم  نیرتها  ـ گآ وا  درک و  راتفر  تلادـع  هب  راک  نیا  رد  ع )   ) یلع دـیوگ : یم  لمج 

هحلط و اب  یماگنه  اهنت  ع )   ) یلع نانمؤمریما  دیوگ : یم  ماجنارـس  دوب . قح  رب  هک  نآ  رگم  ـد  ما ـیـ نرد يراکیپ  چیه  هب  ع )   ) یلع دـیوگ :
هـصرع رد  نانارمکح  تسایـس  هب  هراشا  یپ  رد  نانخـس  نیا  اب  هفینحوبا  دیاش  دندوب . هتـسکش  ار  تعیب  نیا  هدرک و  تعیب  هک  دیگنج  ریبز 

یبو هک بـخـ لیلد  نادب  تسا .  هداهناو  ار  اهتموکح  هتخاسرب  ثیداحا  زا  يرایـسب  دوخ  يو  هک  دو  نیا حـقـیـقـت بـ ندنامهف  زینو  ثیدح 
ـ  ـد نراد مـی پـنـ (( 651  )) نود ـن خـلـ با و  (( 650  )) يرذـنم هک  ناس  نآآ  هن  دراد , ربخ  ثیداحا  نیا  لعج  رد  ناـنارمکح  رثا  شقن و  زا 

هچنآ هتبلا  دندرک . یم  تیاور  ار  ثیداحا  نیا  زین  لفاغ  ناثدحم  دندرک و  یم  ثیدح  لعج  وا  راگزور  ناقیدنززا  يرایسب  هک  لیلد  نادب 
ار وا  یهقف  یتدـیقع و  ياههاگدـید  ای  هدوب  دنـسرخ  وا  زا   ( ع  ) قداص ماما  ای  هدوب  هعیـش  وا  هک  تسین  انعم  نادـب  میتفگ  هفینحوبا  هراـبرد 

مکاح هاگتسداب  وا  تفلاخم  زا  تسا  هدش  هفینحوبا  هرابرد  هک  اهییوگد  زا بـ يرایسب  مییوگب  میهاوخ  یم  هکلب  تسا .  هتـسناد  یم  تسرد 
هدش راوتسا  ماکحا  هتفریذپن و  ار  هفینحوبا  یهقف  کلسم  تیب  لها  هنرگو  دریگ , یم  همشچرس  نایولع  هب  تبسن  وا  رگدییءات  عضاوم  زا  و 

بهذم هب  هفینحوبا  هک  درب  یم  یپ  تموکح  رگا  دیوگ : یم  يدـنج  میلحلادـبع  دنتـسناد . یمن  تسردزین  ار  یهقف  ینابم  لوصا و  نیا  رب 
 , يور ره  بـه  (( . 652  )) دنک سیردت  لاس  نیدنچ  يارب  تنس ـ  لها  زکرم  هفوک ـ  رهش  رد  وا  داد  یمن  هزاجا  چیه  دهن  یم  ندرگ  عیـشت 
 ( ع  ) قداص ماـما  يوس  زا  ساـیق  رب  ینتب  يارآ مـ در  رب  هک  تسا  تسد  رد  هفینحوبا  و  ع )   ) قداـص ماـما  ياـهوگ  تفگ و  زا  ییاـهتیاور 

نیا نایب  میراد  دـیکءات  نآ  رب  ام  هچنآ  همه  نیا  اب  اما  دـنا , هتـشون  ساـی  در قـ رد  یناوارف  ياـهباتکزین  هعیـش  ناـملاع  و  دـنک , یم  تلـالد 
رب دندوب و  یـسایس  یتدیقع و  ظاحل  هبدوخ  اب  نانآ  ندرک  وسمه  ناملاع و  بذـج  یپ  رد  را  ـ گزور نآ  نارادمتـسایس  هک  تسا  تقیقح 

همه دوخ و  ياـهورین  هاـگ هـمـه  یتح  دـندز و  یم  تمهت  دـندنکارپ و  یم  هعیاشدـنداد  یمن  نت  ناـنآ  اـب  یهارمه  هب  هک  یناـس  ضـد کـ
ار نانآ  هدـیقع  هتفگای و  دـنهد  تبـسن  نانآ  هب  دـنا  هتف  نافلاخم نـگـ نیا  هک  يا  هدـیقع  نخـس و  ات  دـندرک  یم  جیـسب  ار  هتـسباو  ناملاع 

دننامه یناـسک  ناـیوما  هرود  رد  هنوگچ  هک  دـیدناوخ  رتشیپ  دـنهد . ناـشن  گرزب  تسه  هچنآ  فـالخ  رب  ار  یبلطم  اـی  دـننک و  فیرحت 
شریذ ـ پر تموـکح بـ ناـس  هچ  دـندیرفآ و  یم  شقن  هصرع  نـیا  رد  هنیدـم  هناـگتفه  يا  ير و فـقـهـ ـ هز ـن عـمـر, با هشیاـع ,  هریرهوـبا , 

دیدناوخ تشذگ و  نا  ـ نار ـت و حـکـمـ مو هرابردرمع حـکـ نبا  نانخـس  رتشیپ  نینچمه  تشاد .  دیکءات  مدرم  يوس  زا  نانآ  ياههاگدید 
رمع نبا  يارآ  هرابرد  کلام  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  مه  روصنم  هرابرد  دناوخ . یم  ارف  ناورم  کلملادبع  هقف  شریذپ  هب  ار  مدرم  وا  هک 
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رگید ـتـی  یاور رد  دنک . تفلاخم  سابع  نبا  و  ع )   ) یلع هاگدید  اب  دـنچ  ره  ریذـپب , ار  اههاگدـید  نیمه  تفگ :  خـساپ  رد  يو  دیـسرپ و 
يا گـفـت :  ینک !  یم  هیکت  رمع  نبا  ياه  هتفگ  هب  اهنت  (ص )  ادـخ لوسر  باحـصا  همه  نایم  زا  منیب  یم  کـلام ,  يا  تفگ :  هک  تسا 

گنچ وا  هتفگ  هب  دندیـسرپ و  وا  زا  دندش و  دنمزاین  ودـب  مدرم  دوب و  (ص )  ادـخ لوسر  باحـصا  هدـنام  ياجرب  نیرخآ  وا  نانمؤمری ,  ـ ما
(( . 653  )) ینک دیلقت  سابع  نبا  و   ( ع  ) یلع زا  دابم  و  ینک ,  راهظا  یناد  یم  قح  ار  هچنآ  دـیاب  وت  کلام ,  يا  تفگ :  رو  ـ ـص مـنـ دـندز .
زارد ینامز  هک  ـد , ندو ـت بـ مو ناهیقف حـکـ یلیل  یبا  نبا  همربش و  نبا  فسویوبا ,  کلام و  زا  شیپ  یسا ,  هرود عـبـ رد  ـت  سا گـفـتـنـی 

ناوریپ رب  وا  رذـگهر  زا  اـت  دـنک  بذ  ها جـ ـتـگـ ـسد دزاو و بـه  ار بـنـ فسویوبا  تسناوت  تموکح  اهدـعب  اـما  دـندنام , تمـس  نیا  رد  مه 
زا دـنچ  ین  تـ درک . دوخ  نآ  زا  ار  ةاـضقلا  یـضاق  بصنم  هک  دوب  مالـسا  خـیرات  رد  سک  نیتـسخن  وا  ناـس  نیدـب  و  دراذـگرثا , هفینحوبا 
رد یمومع  ياهبصنم  ندش  راد  هدهع  هرابرد  شداتسا  اب  تشاد  هک  يرقف  ببس  هب  هژیوب  فسویوبا  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  نیا  رب  ناخروم 

هرود اـت  يوـما  هرود  رخاوا  زا  ناـشیاهاتمه  یلیل و  یبا  نـبا  هـمر و  ـبـ ــش ـن  با (( . 654  )) دوب هدرک  ادـیپ  رظن  فـالتخا  یـسابع  تموکح 
یهاگیاج نداد  اب  کلام و  هب  ندـش  کیدزن  اب  روصنم  اما  دـندوب , تموکح  ناهیقف  روصنم  تفـالخ  هرود  زا  یتدـم  حافـس و  ساـبعلاوبا 

هرود رخاوا  اـت  روصن  هرود مـ ـر  خاوا زا  تساـک !  نارگید  ذوفن  زا  يو  هب  هقف  ثیدـح و  ندرک  تسدـکی  تیرومءاـم  ندرپس  وا و  هب  دـنلب 
نب دـمحم  فسویوبا و  هب  ندـش  کیدزن  نآ  اب  نامزم  و هـ ـنـه ,  ید رد مـ کلام  نتـشادرایتخا  رد  رذـگهر  زا  تسناوت  تموکح  نوراه , 

. دریگ رایتخا  رد  ار  ثیدح  لها  بتکم  مه  يءار و  لها  بتکم  مه  نانآ ,  هب  تواضق  بصنم  ندرپس  دادغب و  رد  ینابیش  نسح 

رگید یهاگدید 

یم هتفگ  میزادرپ :  یم  ع )   ) قداص ماما  مان  هب  هعیـش  ندش  هدیمان  تلع  هرابرد  رگید  یهاگدید  حرط  هب  اههاگدید  ـن  یا زا  ـنـک پـس  یا
رشن يارب  بسانم  ـتـی  صر هرود فـ ـن  یا تسیز و  یم  یسابع  تموکح  زاغآ  يوما و  تموکح  نایاپ  نایم  هرود  رد  ع )   ) قداص ماما  دوش :

هک تسا  حرطم  مه  يرگید  لماوع  هکلب  تسین ,  هلءا  ـ ـس ـن مـ یا رد  ـبـب  ـس هناگی  نیا  هدـنراگن  هاگدـیدزا  اما  دوب . هدروآ  مهارف  بهذـم 
نوچ ع )   ) قداص ما  ـ ما تسا .  هلمج  نآ  زا  نارعاشو  ناثدـحم  ناهیقف و  بذـج  يارب  نانآ  شالت  یعرـش و  ماـکحا  رد  ناـنارمکح  شقن 

ناملاع و ندرک  کیدزن  يارب  دراد و  شقن  اهبهذـم  یخرب  ندرک  راوتـساای  نداهن  ناینب  سپـس  ثیدـح و  نیودـت  رد  تموکح  دـید  یم 
تموکح شالت  نیا  هک  دوب  هدـش  نشور  شیارب  دراد  مامتها  یملع  ـت  کر دـنک و بـه حـ یم  شالت  دوخ  هب  نایراقو  ناثدـحم  نارعاـش و 

را ـکـ فا ـهـا  نآ نایم  رد  هک  ار  دوخ  راکفا  هفینحوبا  ماما  تسا :  ناناملسم  خیرات  هقف و  ياهداینب  اهرواب و  لو  ـ صا ـد  ـض رب  یگنهرف  یبالقنا 
توعدزکرم رب  کلام  ماما  درت , ـ ـس عیـشت مـی گـ زکرم  ینعی  هفوک  رد  دراد  دوجو  (ص )  ربماـیپ حیرـص  مـالک  فلاـخم  ییاـه  هشید  ـ نا و 

ییادج هک  یعازوا  (( , 655  )) دهد یم  اوتف  مدرم  ياربرصم  رد  دعس  نب  ثی  لـ دهد , یم  اوتف  اجنآ  رد  دراد و  هرطیس  هنیدم  ینعی  یمالسا 
زا , دایز ای  مک  بلغا  هک  دراد  صاخ  يا  هدیقع  هژیو و  یهقف  يرهش  ره  هرخالاب  دهد و  یم  اوت  ما فـ رد شـ ـت  ـسا فورعم  تیب  لها  زا  شا 
هب ناـهیقف  نیا  زا  تموکح  دـید  نو  چـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما دراد . هلـصاف  یهقف  حیحـص  ياههاگدـید  و  (ص )  ربماـیپ ياـه  هزومآ  لوـصا 
دض رب  یسابع  تموکح  یگنهرف  يرکف و  مجاهت  اب  ییورایور  درک و  رط  سا خـ ـسـ حا دنک  یم  تیامح  تحارـص  هب  ای  یحیولت  تروص 
هب هجو  ار بـر تـ دوخ  باحصا  وا  تسب .  مجاهت  نیا  اب  ییورایور  هب  تمه  رمک  يور  نیا  زا  دید و  ریذپانزیرگ  یترورـض  ار  يولع  بتکم 
هب دوب  كانمیبراگزور  نآ  رد  ـم  کا ير حـ طوطخ فـکـ زا  نایعیـش  يریذپریثءات  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  تشادب و  ماکحا  يریگارف  هقف و 

(ص ربمایپ هب  ثیداحا  نیا  تبسن  نشور  حیحص و  دنس  هبو  تخادرپ  تسا  هدیسر  ترضح  نادب  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  ینانخـس  حرش 
ماما ارچ  هک  دوش  یم  نشور  زین  هتکن  ـن  یا زا هـمـیـن جـا  دـنامن . يزیواتـسد  هناهب و  ار  نافلاخم  ناـیوج و  هناـهب  اـت  تخاـس  نشور  ار  ( 

هب تسد  نایـشروش  هچنآ  زا  رت  تیمها  اب  رت و  يدـج  رایـسب  يراکیپ  وا  هچ  درک , ـت نـ کر ـ ـش نایولع  ياهمایقو  اهـشروش  رد  ع )   ) قداص
ماما هک  تسا  خـیرات  نشور  ـق  یا زا حـقـ ـن  یا دیـشیدنا . یم  نامیا  هدـیقع و  ياهزرم  زا  يرادـساپ  هب  دـید و  یم  يورارف  دـندوب  نآ  راـک 
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ياربو دنیشنب  دجسم  رد  داد  نامرف  بلغت  نب  نابا  هب  درک , تمسق  یصا  ـتـصـ خا یتروص  هب  دوخ  باحصا  نایم  ار  یملع  ثحب  ياه  هنیمز 
ـت یرو ـ مءا مـ دراـمگ , هقف  رد  هرظاـنم  هب  ار  هرارز  دـیوگ , خـساپ  ار  نآرق  مولع  لـئاسم  هک  درپـس  نیعا  نار بـن  هب حـمـ دـهد , اوـتف  مدرم 
رد هرظانم  هب  ار  مکح  نب  ماشه  درک و  راذـگاو  رایط  هب  ار  نآ  دـننامه  تمامارد و  هرظاـنم  داد , قاـط  نمؤم  هب  ار  یمـالک  ياـه  هلدا  مـجـ

ياهباتکرد تسا و  هتفهن  اهباتک  ياج  ياج  رد  ماما  باحـصا  نیا  ياهوگ  تف و  هر هـا و گـ ـ ظا مـنـ تشاـمگ .  تماـما  زینو  دـیاقع  مومع 
ثیدح هنیمز  رد  ـر تـنـهـا  ثا دـصراهچ  ات  ار  راثآ  نیا  هعومجم  هدـش و  هراشا  دـنا  هدرک  فیلات  اه  هصرع  نیا  رد  هچنآ  ياهمان  هب  تسرهف 
تیانع ـنـک بـا  یا تسا .  هتفرگ  رارق  هعیش  هقف  هیاپ  هدش و  رومان  هءامعبرا  لوصا  هب  اهدعب  هک  تسا  نامه  رثا  دصراهچ  نیا  دنا . هدرمشرب 

 , تسین نایولع  دنیاشوخ  هک  یهقف  يارآ  زا  یخرب  حرط  يارورد  تموکح  تسد  هک  دـنام  یمن  يدـیدرت  نیا  رد  تشذـگ  هچنآ  همه  هب 
رگید يوس  زاو  هدیشخب  یم  يرتشیب  تردق  تموکح  یهقف  هویش  هقف و  هب  ییو  ـ ـس زا  اههاگدید  ارآ و  نیا  حرط  هچ  تسا ,  هدوب  راک  رد 
یتخا ـنـ ـشزا ياهرازبا بـ نیرترب  زا  یکی  یهقف  ماکحا  هب  ندومزآ   , نانارمکح يارب  هتخاس و  یم  مهارف  ار  نایولع  ندـش  هتخانـشزاب  هنیمز 
نوراه نیچربخ  هنوگچ  هک  تشذ  ـت گـ یاور نیا  رتشیپ  دـننک . یم  ضفر  در و  ار  نآ  دـنرادن و  لوبق  ار  تموکح  هک  تسا  هدوب  یناسک 

تخانـشزاب و دناوخ  یم  مه  اب  ود  هبود  ار  اهزامن  هک  هناشن  نیا  زا  وا و  ند  ـ ناو زامن خـ یگنوگچ  قیرط  زا  ار  نسح  نب  هّللادـبع  نب  ییحی 
زامن نیا  يدرپس .  رطاخ  هب  بوخ  وت ! رب  نیرفآ  تفگ :  نوراه  دروآ و  نوراه  يارب  ار  نآ  ودر خـبـر  ار کـشـف کـ وا  ندش  ناهنپ  ناکم 
نـسح نب  هّللادبع  نب  سیردا  هب  ریرج  نب  نامیلـس  هک  تشذگ  زین  تسا .  نامدرم  نآ  هاگدید  زا  رـصع  زامن  نامز  مه  نیا  تسا و  رـصع 
هنوگچ هک  تشذگ  هـمـچـنـیـن  ما .  هدـمآ  وت  دزن  کنیا  دـناوخ و  دوخ  دزن  هب  ارم  دـناد  یم  مبهذـم  زا  هچنآ  لیلد  هب  هاشداپ  دـیوگ : یم 

يا هناگیب  امـش  نایم  رد  ایآ  ـیـد : ـسر ند پـ ـ ناو زا خـ ـت و پـیـش  ـشاد سرت  دوب   ( (ص ربمایپ زامن  هک  يزامن  ندناوخ  زا  يرعـشا  کلاموبا 
یگلمج اهتیاور  هنو  ـن نـمـ یا تسا .  نانآ  زا  يدرف  نادناخ  کی  هدازرهاوخ  تفگ :  نامناگدازرهاوخ .  زا  یکی  رگم   , هن دنتفگ : تسه ؟ 

تموکح و 1 ـ  دیـسر : یم  دوخ  عبانم  هب  قیرط  ود  زا  ـالمع  هک  دـمآرد  يا  هنوگ  هب  نارود  نیا  رد  یمالـسا  هقف  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح 
يوما و رـصع  ود  نایراق  ناثدحم و  ناهیقف ,  ـلـب  غا دوب . ع )   ) قداص ماما  یهقف  طخ  نانآ  یهقف  طخ  هناگی  هک  نایولع ,  نایتموکح 2 ـ 

ياهلح هار  ,و  دندرک یم  میسرت  ار  وا  دنیاشوخ  ینابم  لوصا و  دندرک , ـت مـی  کر تساوخ حـ یم  تموکح  هک  ییاضف  نامه  رد  یسابع 
نانآ کیدزن و  تموکح  هاگتسد  هب  دندوب  وا  فادها  تمدخرد  هک  ار  یناملاع  زین  هفیلخ  يوس  نآ  زا  دنداد و  یم  هئارا  هفیلخ  هب  ار  هزات 

. دنار یم  هنحـص  زا  درک و  یم  رود  دوخ  زا  دـندز  یم  زابرـس  تموکح  اب  يراکمه  زا  هک  ار  یناسک  رباربرد , تخاس و  یم  رادروخرب  ار 
ـر پـا یز يار  يا بـ هرا  هار و چـ یپ  رد  تفاـی  تسدوا  هب  نوچ  داد و  ناـما  نسح  نب  هّللادـبع  نب  ییحی  هب  نوراـه  هک  دـنا  هدروآ  ناـخروم 

يارجام نآ  رد  هک  جرفلاوبا  تیاور  نیا  تایئز  زا جـ تسج .  يرای  راـک  نیا  رد  يا  هلیح  نتفاـی  يارب  ناـهیقف  زا  دوب و  ناـما  نیا  نداـه  نـ
هک ار  رادقم  نیمه  میـشوپ و  یم  مشچ  تسا  هدروآ  زین  ار  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هّللادبع  نب  ییحی  ندش  هتـشک 

يؤلؤلدایز نب  نسح  یضاق ,  فسویوبا  رای  نسح  نب  دم  مـحـ دروآ . در  ار گـ نا  سـپـس فـقـیـهـ مینک :  یم  لقن  تسا  طوبرم  ام  ثحب  هب 
نـسح نب  دـمحم  تسد  هب  دروآ و  ار  هماـن  ناـما  گرزب  رورـسم  سلجم  نیا  رد  دـندوب . عـمج  نیا  رد  بهو  نب  بـهو  يرتـخب  ـ لاو ـ با و  , 

رد ار  همان  ناما  مه  رتشیپ  تفای .  ناوتن  نآ  رد  هلیح  چـیه  تسا و  دـکؤم  يا  همان  ناـما  نیا  تفگ :  تسیرگن و  نآ  رد  وا  داد . ینابیـش ]  ]
همان ناما  نیا  رد  اعقاو  هک  دنتفایرد  نسح  دمحم  نخس  ندش  همیمض  اب  کنیاو  دندوب  هداد  ناشن  نارگید  يرارد و  نبا  کلام و  هب  هنیدم 

وا داد و  يؤلؤلدایز  نب  نسح  هب  ار  نآ  سپ  هدـب !  ار  نآ  تفگ :  دیـشک و  دایرف  رورـسم  ماگنه  نیا  رد  تسین .  ضقن  يارب  یبیـسآ  هطقن 
هدـش ضقن  لطاب و  ـه  ما ناما نـ نیا  تفگ :  دوبرردار و  نآ  بهو  نب  بهو  سپ  تسا .  همان  ناما  کـی  نیا  تفگ :  مارآ  ییاد  ـ ـص زین بـا 

 . مریگ یم  ندرگرب  نم  ار  شنوـخ  شکب ,  ار  وا  تسا .  هتخیر  اـهنوخ  هتفاـترب و  رـس  هتفاکـشار و  يربناـمرف  تعاـط و  ياـصع  وا  تسا . 
رگا وگب : وا  هب  درگرب و  تفگ :  رورـسم  هب  نوراه  داهن . نایم  رد  وا  اب  ار  ارجام  دیـسر و  نوراه  روضح  هب  دش و  نوریب  عمج  زا  رور  ـ ـس مـ

يا تفگ :  رورـسم  هب  بهو  تفگ .  وا  هب  دوب  هتفگ  نوراه  ار  هچنآ  دمآ و  بهو  دزن  رورـسم  نک .  هراپ  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  تسا  لطاب 
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یلاح رد  تفرگ و  ار  نآ  ـب  هو تسا .  هدـش  ضقن  هک  رگا  نک ,  هراپ  ار  نآ  دوخ  وت  داد : خـساپ  رورـسم  نک .  هراپ  ار  نآ  وت  مشاهوبا , 
زا ار  نآ  دـیرپ  اج  زا  زین  يو  دروآ و  نوراه  دزن  ار  هدـش  هراپ  همان  ناما  رورـسم  دـیرد . مه  زا  ییوقاچ  اب  ار  نآ  دـیزرل  یم  شناتـسد  هک 

کی يرتـخبلاوبا  بهو ,  نب  بهو  هب  ها  ـگـ نآ تسا !  شوـخ  هچ  هو  تسا !  شوـخ  هچ  هو  دیـشک : داـیرف  هناـمداش  دناتـسرورسم و  تـسد 
یتدـم يارب  ار  نسح  نب  دـمحم  یتح  دادـن . يزیچ  نارگید  هب  تشا و  تواضق گـمـ بصنم  هب  ار  وا  داد و  راـنید  رازه  دصـشش  نویلیم و 

 , يرآ (( . 656  )) درک یعطق  هّللادبع  نب  ییحی  هرابرد  ار  دوخ  میمـصت  هسلج  نیا  زا  سپ  يور ,  ره  هب  اما  درک . عنم  نداد  اوتف  زا  ینالوط 
دننامه یـسابع ,  تسایـس  الوصا  دنداد . یم  رییغتار  نید  ماکحا  دنتفرگ و  یم  تمدخ  هب  ار  ناهیقف  هویـش  نید  ـی بـ ـسا نا عـبـ ـ نار حـکـمـ

يار ـر بـ گا دـندوب . يرتـنوزفا  یتخـس  رد  ع )   ) یلع نادـنزرف  ناـیم  نیا  رد  دوـب و  راوتـسا  دـیدهتو  بیغرت  هیاـپ  ود  رب  نارگید ,  تساـیس 
میباـی یهاـگآ  تسا  هتفر  وا  رب  ـتـمـی کـه  ـس زا  میـسررب و  تسا  ناـیولع  زا  یکی  هک  ار  نسح  نب  هّللادـبع  نب  ییحی  تشذگرـس  هنو  نـمـ

نم متفگ :  مردپ  هب  دیوگ : یم  دـیز  نب  نیـسح  نب  ییح  یـ دـش . دـهاوخ  نشور  نایمـشاه ,  ياربراگزور  نآ  عاضوا  تقیقح  زا  يا  هولج 
دوخ نادناخ  ناگرزب  زا  یکی  تسا  دنـسپان  تشز و  نم  دننام  یـسک  يارب  هک  ارچ  من ,  ار بـبـیـ دیز  نب  یـسیع  دوخ  يومع  مراد  تسود 

هک دراد  میب  نآ  زا  تسا و  نیگنس  يو  يارب  يراک  نینچ  تفگ :  یم  تشاد و  یمزاب  هتساوخ  نیا  زا  ارم  هتـسویپ  مرد  پـ دنیبن . ار  وا  نوچ 
اب ییوجلد و  ار  مردپ  نانچمه  زین  نم  دتفا . جنر  رد  دنک و  ناکم  لقن  رگید  يا  هناخ  هب  شا  هناخ  زا  ینیبب  ار  وا  دشاب  هتشادن  شوخ  نوچ 
زا يدمآرد  رهش  نادب  نوچ  تفگ :  درک و  هناور  هفوک  هب  ارم  وا  داد . رد  نت  ما  هتـساوخ  نیا  هب  ماجنارـس  هک  نیا  ات  مدرک  یم  ینابرهم  وا 
 . تسا نانچ  نینچ و  يا  هناخ  هچوک  هنایم  رد  ورب . هچوک  نالف  هب  يدـش  نومنهر  اه  هناخ  نادـب  نوچ  سرپب و  یح  ینب  ياه  هناخ  ناـشن 

يا هرهچ  اب  لاسنایم ,  تسا  يدرم  دمآ : دهاوخ  برغم  ماگنه  هب  وا  نیـشنب .  هچوکرـس  رد  رترود  ییاج  رد  نک و  ییاسانـش  ار  ـه  نا نآ خـ
ادخرکذ هک  نیا  رگم  دهن  یمن  ماگ  زا  ماگ  بآ مـی کـشـد , يرتش  رب  دراد , نت  رب  نیمشپ  يا  هبج  یناشیپ .  رب  هدجـس  ناشناب  هدیـشک و 

ناسرت نایشحو  هک  ناس  نآ  وا  شک .  شوغآ  رد  ار  وا  نک و  مالس  وا  ربو  زیخر  بـ دو . ریزارس مـی شـ شنامشچ  زا  کشرـس  دیوگ و  یم 
ام همه  زا  دیوگ , نخس  رایسب  وت  اب  دوش , مارآ  لد  ات  وگب  وا  هب  ار  دوخ  بسن  نک و  ـی  فر وا مـعـ ار بـه  دو  ـو خـ تا ـ ما ـد . سر وت بـتـ زا  دنوش 

دوردب ار  وا  نامن و  اجنآ  رد  يزارد  نامز  دوش . هدرزآ نـ لدوا  اب  تا  ینیـشنمه  زا  دناهاگایب و  ار  وت  شیوخ  لاح  عضو و  زا  دسرپ , وت  زا 
هک هد ,  ماـجنا  دـیوگ  یم  وـت  هب  هراـب  نیا  رد  هچ  ـ نآ ـت .  ـساو ـد خـ هاو شزو خـ زا تـو پـ يو  دزن  هب  تتـشگزاب  هراـبرد  زین  وا  هـک  يوـگ 

تفر دهاوخ  رگید  ییاج  هب  دوخ  هناخزا  درک , دهاوخ  یگناگیب  راهظا  وت  اب  درک . دهاوخ  ناهنپ  وت  زا  ار  دوخ  يدرگرب  وا  دزن  هرابودرگا 
هفوک هناور  ارم  هاگنآ  يدومرف .  هک  منک  یم  ار  يراک  ناـمه  متفگ :  دـیوگ : یم  ییحی  دـش . دـهاوخ  يراوشد  هیاـم  وا  يارب  راـک  نیا  و 

هناخ نآ  نتخانشزاب  زا  سپ  مدرک و  یح  ینب  هچو  گنهآ کـ ناهاگرـصع  مدیـسر  هفوک  هب  نوچ  مدش .  هناور  متفگ و  دوردب  ار  وا  درک .
دراد و شیپ  رد  يرتش  دیآ و  یم  هک  مدید  ار  وا  درک  بورغ  دیشروخ  نوچ  متـس .  ـ ـش هچوک نـ نوریب  رد  دوب  هتفگار  شعـضو  مردپ  هک 
رد ـک  ـشا تسایوگ .  ادـخ  رکذ  هب  شنابل  هک  نیا  رگمدراد  یمنرب  مدـق  زا  مدـق  دوب : هتفگ  مردـپ  هک  دراد  یف  ـ ـصو ناـمه  و  دـنار , یم 

ناسنا زا  نایشحو  هک  نا  نآ سـ وا  ـتـم .  فر شوغآ گـ رد  ار  وا  متـساخرب و  دتلغ . یم  شتروصرب  ییاه  هناد  هاگ  هدز و  هقلح  شنا  ـمـ ـش چـ
تسیرگ هزادنا  نآ  درشف و  شوغآ  ردارم  وا  مءاوت .  هدازردارب  دیز , نب  نی  ـ ـس رـسپ حـ ییحی  نم  ومع , يا  متفگ :  دیـسرت . نم  زا  دنـسرتب 

نم زا  ناکدوک  نانز و  نادرم ,  کی  کی  هرابرد  تسـشن .  نم  اـب  دـناشن و  ار  شیوخ  رتش  سپـس  دراپـس ! یم  ناـج  نونکا  مه  متفگ  هک 
یم رد  هچنآ  زا  یـشخب  و  مشک ,  یم  بآرتش  نیا  اب  نم  مرـسپ !  تفگ :  سپـس  تسیرگ .  یم  وا  متفگ و  یم  ار  ناـنآ  لاـح  نم  دیـسرپ .

ـ  نابایب هب  نم  و  دیآ , یم  شی  ند پـ بآ کـشـیـ زا  یعنام  زین  هاگ  منارذگ ,  یم  یگدنز  نآ  هدنامیقاب  هب  مهد و  یم  رتش  بحاص  هب  مروآ 
نیا زا  يرتخد  اب  نم  منک .  یمدوخ  هنازور  ياذغ  مراد و  یمرب  دنا  هتخیر  رود  مدرم  هک  ار  ییاهیزبس  مور و  یم  هفوک ـ  رهش  نوریب  ینعی 

نس هب  دش و  گرزب  هک  متشاد  يرتخد  دوخ  رسمه  زا  متسیک .  نم  دناد  یمنزورما  نیمه  ات  درم  نیا  هک  یلاح  رد  ما ,  هدرک  جاودزا  درم 
هب ار  ترتخد  تفگ :  نم  هب  شردام  يزور  نامز  نیمه  رد  متسیک .  نم  تسناد  یمن  تخانـش و  یمن  ارم  زین  وا  هک  یلاحرد  دیـسر , غولب 
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نا هـم ـ مر ـتـ خد زا  تسا و  رتاراد  ام  زا  هک  روآرد , تسا ـ  شکبآزین  وا  هک  نامناگیاسمه  زا  یکی  تساقـس ـ  ـی کـه  نال رـسپ فـ يرـسمه 
نآ تسین و  تسرد  جاودزا  نیا  هک  مناـهاگای  نیا بـ زا  ار  وا  متـسناوت  یمن  نم  درک و  رارـصا  نم  رب  مرـسمه  تسا .  هدرک  يراگتـساو  خـ
زا مه  نم  درک و  یم  رارـصا  نم  هب  هتـسویپ  وا  دوش . شخپ  مربخ  موش و  هتخا  ـنـ ـش مدیـسرت  یم  هک  ارچ  تسین ,  نامرتخد  ياتمه  زین  درم 

ـن ید چیهرب چـیـز بـ ایند  رد  نم  کنیا  تشذگرد .  يزور  دنچ  زا  سپ  مرتخد  هک  نآ  ات  دیاشگربار , لک  ـن مـشـ یا متـساوخ  یم  دنوادخ 
میومع دیوگ : یم  ییحی  دراد . یتبسن  هچ   ( (ص ادخ ربمایپ  اب  تسناد  یمن  هک  تشذگرد  یلاح  رد  مرتخد  هک  مدشن  نی  ـگـ هود ـ نا هزاد  ـ نا

مدوب هدرک  تاقالم  ار  وا  هک  اج  نامه  هب  يدـن  زا چـ مـن پـس  مدرگنزابرگید .  مورب و  هک  داد  مدـنگوس  تفگ و  دوردـب  ارم  نآ  زا  سپ 
زین نیا  زا  هکلب  دوب و  هنوـگ  نیا  ناـیول  ـع عـ ـضو يرآ ,  (( . 657  )) دوب وا  نم و  رادید  نیرخآ  رادـید  نامهو  مدـیدن ,  ار  وا  متـشگزاب و 

ناردپزا هک  ییوضو  هویش  نتخاس  راوتـسا  رد  نایولع  دو و نـقـش  ـلـی خـ ـصا ـخـن  ـس هب  مینک و  یم  هدنـسب  هزادنا  نیمه  هب  رت . هدنرازآ 
 . میدرگ یمزاب  دندوب  هدینش  (ص )  ادخ لوسر  زا  دوخ 

وضو روصنم و 

یقر دوواد  زا  نا ,  ـلـیـمـ ـس نب  دـمحا  زا  يزار ,  لیعامـسا  نب  دـمحم  زا  ریـصن , نارـسپ  میهاربا  هیودـمح و  زا  یـشک  لاـجر  با  رد کـتـ
رد اضعا  نتـسش  تاعفد   ] تراهط موش !  تیادـف  متفگ :  مدـش و  دراو  ع ))   ) قداـص ماـما   ) هّللادـبع وبا  رب  تفگ :  هک  تسا  هدـش  تیاور 

رگید یک  مدرم یـ یتسس  فعض و  هطـساو  هب  زین  (ص )  ادخ لوسر  تسا .  یکی  هدرک  بجاو  دنوادخ  هچنآ  دو : ـ مر فـ تسات ؟  دنچ  [ وضو
هب ما  ـ ما بـا  ـد : یو يوار مـی گـ تسین .  زاـمن  ار  وا  دـیوشب ] راـب  هس  اراـضعا  ینعی   ] دریگب وـضو  هس  هس  سک  ره  اـما  تسا .  هدوزفا  نادـب 
 [ تسا وضو  رد  اـضعا  نتـسش  تاـعفد  ناـمه  دوصقم   ] تراـهط تاعفدرامـش  زا  دـمآ و  یبرز  نب  دوواد  هک  مدوب  لوغـشم  نخـس  نیمه 

يزیچ داـتفا و  نم  مادـنا  رب  هزرل  دـیوگ : يوار مـی  تسین .  زاـمن  ار  وا  دروآ  اـج  هب  رتـمک  نیا  زا  سک  ره  هس ,  هس  دومرف : ماـما  دیـسرپ .
 . تسا هدـش  نوگرگید  ما  هرهچ  گـنر  هک  دـید  تسیرگن و  رد مـن  هّللاد  ـبـ عو ـ با دـبای . هار  نم  هب  ناطیـش  ياـه  هسوسو  هک  دوب  هدـنامن 

غاب رانک  رد  یبرزوبا  میتفر .  نوریب  ماـما  دزن  زا  اـم  يور  ره  هب  تسا .  ندز  ندرگ  اـی  رفکدـیدرت و  نیا  هک  ریگب , مارآ  دوواد , يا  دومرف :
دوخ اب  روصن  مـ دراد . دش  دمآ و  دمحم  نب  رفعج  اب  تسا و  یضفار  یبرز  نب  دوواد  هک  دوب  هدیسر  ربخ  روصنم  هب  تشاد و  هناخ  روصنم 
یم ار  وا  تسا و  تسار  دنا  هتفگ  شا  هرابرد  هچنآ  دریگب , وضودمحم  نب  رفعج  ناس  هب  رگا  مرگن .  یم  دوواد  يوضو  رد  نم  دوب : هتفگ 
ناس نآ  هس ,  هس  ار  وضو  دوواد  تشادرظن .  ریز  ار  وا  روصنم  دربب  یپ  هک  نآ  یب  دوب و  زامن  يارب  ند  ـ ـش هدا  ـ مآ لا  رد حـ دوواد  مشک . 

: دـیوگ يوار مـی  تساوخ .  روضح  هب  ار  وا  روصنم  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شیوضوزونه  داد و  ماـجنا  دوـب  هدوـمرف  ع )   ) قداـص ماـما  هک 
ینخـس وت  هرابرد  دوواد , يا  دوزفا : هاگنآ  تف و  دماشوخ گـ ارم  مدمآرد  روصنم  رب  نوچ  تفگ :  نم  هب  رادید  نیا  هرابرد  دوواد  اهدـعب 

وا ات  دومرف  هاگنآ  نک .  لالح  ارم  تسین .  نایضفار  يوضو  هک  مدید  ـسـتـم و  یر ار نـگـ وت  يوضو  نم  یتسین .  نانچ  وت  دنا و  هتفگ  اوران 
ماما گـفـت هبدوواد  هک  میدوب  ع )   ) قداص ماما  دزن  یبرز  دوواد بـن  يزور مـن و  ـد : یو ـی مـی گـ قر دوواد  دنداد . مهرد  رازه  دـص  ار 
: دومرف دروآرد . تشهب  هب  شیوـخ  تکرب  نمی  هب  ار  وـت  دـنوادخ  میراودـیما  يدـیناهر .  رطخ  زا  ار  اـم  ناـج  اـیند  رد  مو !  ـ ـش ـت  یاد فـ : 
رد یقر  دوواد  اب  تشذـگ  وت  رب  هچنآ  دومرف : یبرز  نب  دوواد  هب  ماـما  ها  ـگـ نآ دـهد . ازج  نینچ  زین  تنمؤم  ناردارب  همه  وت و  هب  دـنوادخ 
وا هک  ارچ   , مدوب هداد  اوتف  يدید  هک  نانچ  ار  وا  ببـس  نیدب  نم  دومرف : ماما  سپ  دیوگ : یم  يوار  دنیـشن . ورف  شا  ینارگنات  راذگ  نایم 
نآ رب  رگا  هک  يازفیم  نآ  رب  زاـس و  وـضو  ودود  یبرز ,  دوواد  يا  دوزفا : هاـگ  ـ نآ ما  ـ ما دوـب . نمـشد  تـسد  هـب  ندـش  هتـشک  هناتـسآ  رد 

دندوب نآ  یپ  رد  نانارمکح  هک  دوش  یم  هتـسج  هرهب  نیا  دـننامه  ییاـه  ـتـ یاور زا  ـت و  یاور ـن  یا زا  (( . 658  )) تسین زاـمن  ار  وت  ییازفیب 
رب ار  یمومع  راکفا  شنادنزرف  یلع و  نافلاخم  ياههاگدید  ارآ و  نداد  رارق  انبم  اب  هباحص و  نارود  یهقف  ياهفالتخا  ندرک  هد  ـ نز اب  هک 

نایم هب  ینییآ  هدش و  جراخ  تسا  یناگمه  هدارا  هچنآ  زا  هورگ  نیا  هک  هناهب  نیدب  دنناروشب ,  ( ع  ) قداص ماما  هقف  ناوریپ  نایولع و  دـض 
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ما ـ ما يو ,  ـ ـس نآ  رد  تسا .  یهابت  قسف و  هماع  نییآ  زا  ندش  نوریب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنرادن و  ییانـشآ  نآ  اب  هماع  هک  دنا  هدروآ 
رذگهر زا  هک  تسور  نیا  زا  دهدب . دوخ  ناگتسباو  نایعیـش و  رازآو  بوکرـس  يارب  يا  هناهب  نانارمکح  هب  ـد  هاو نـمـی خـ ع )   ) قدا صـ
ترـضح نآ  هرابرد  دـنک . یم  یـشیدنا  هرا  نا چـ ـ نار ـتـم حـکـمـ ـس رازآ و  زا  نا  ـ نآ نتـشاد  هگن  ناـنمؤم و  ناـجظفح  يارب  هیقت  هشیدـنا 

ار رـس  همه  (( , 661  )) تفرگرب هزات  یبآ  رـس  حـسم  يارب  تسـش ,  ار  دوخ  (( 660  )) ندرگ و  (( 659  )) اهـشو هک گـ تسا  هدش  تیاور 
تموکح ناگدـننکدییءات  زا  یناوج  یلا و  ـ ـسدر نارود خـ زا  وا  يور ,  بـه هـر  (( . 663  )) تسشار شیوخ  ياهاپ  و  (( 662  )) درک حسم 

ياهمچرپ اب  یسابع  تموکحروهظ  حافس و  سابعلاوبا  روهظ  هب  نداد  هدژم  رد  یـصاص  ـتـ خا ـث  ید ود حـ يوار  هناگی  ومهو  دوب  یـسابع 
قلخ هنتف  رد  هچنآ  همه  مغر  هب  لـبنح  نـبا  (( . 687  )) تسا ناـگفیلخ  همه  ردـپ  ساـبع  تفگ :  یم  هک  تسومه  و  (( 686  )) تسا هایس 

زا قثاو  دـض  رب  شروش  هرابرد  یهورگ  هک  یماگنه  یتح  ـد و  نا رادا مـ ـ فو نانچمه  دروخ  هنایزات  هک  نآ  مغر  هب  دـمآ و  شرـس  رب  نآرق 
لوسر زا  هچنآ  اب  هتفاکش و  ار  ناناملسم  تدحو  ياصع  دروشب  وا  رب  سک  ره  هک  نخس  نیا  اب  ـفـت و  لا راک مـخـ نیا  اب  دنتـساوخ  اوتفوا 
زیهرپ نایـسابع  زا  یلاـم  هنوگره  ندناتـس  زا  ـنـد : یو مـی گـ درک . دـییءات  ار  وا  تموـکح  تسا  هدرک  تفلاـخم  هدـش  تیاور  (ص )  ادـخ

ار ع )   ) یل نآ کـه عـ وا بـا  تسا !  بـصغ  لاوـما  نـیا  هـک  يور  نآ  زا  هـکلب  دنعورـشمان , ناـنارمکح  نـیا  هـک  يور  نآ  زا  هـن  تـشاد , 
رب هیواعم  هک  تفریذـپ  یمن  تفگ ,  یم  یعفا  ـ ـش ـچـه  نآ فالخ  رب  لاح ,  نیع  رد  اما  تسناد ,  یم  نیدـشار  ياـفلخ  زا  هفیلخ  نیمراـهچ 
زا یهقف  بهاذم  نایاوشیپ  رگید  ناس  هب  لبنح  نب  دمحا  هک  تسا  ینتف  گـ تسا .  هتفاترب  تعاط  زا  رس  هدیروش و  ناناملـسم  عورـشم  ماما 
هد هب عـقـیـ وا  ترهش  دنا : هتفگ  دوب . ثدحم  طقف  دوبن و  هیقف  وا  هک  دنناد  یم  نآ  ار  هلءاسم  نیا  تلع  ـی  خر بـ تسین .  رادروخرب  ترهش 
ار رظن  نیا  دروـخ  هناـیزات  تبرـض  تشه  یـس و  یـسابع  مصتعم  راـگزوررد  هـک  یماـگنه  يو  ددرگ و  یمرب  نآرق  قـلخ  هـب  شنتـشادن 
اب وا  تاقالم  عنم  هب  اهنتو  دناسرن  يرازآ  وا  هب  راب  نیا  اما  دو , ـ مزآ ار  دمحا  راب  رگید  دیـسر  تموکح  هب  قثاو  هک  مه  یماگنه  تفریذپ . 
اه هدید  زا  عضو  نیمه  رد  قثاو  یگدنز  نایاپ  ات  دماین و  نوریب  رگیدراک  چیه  ای  زامن  يارب  تسـش و  هناخ نـ رد  زین  وا  درک , هدنـسب  مدرم 

نانآ رب  تشاد  تی  لها بـ هب  تبـسن  هک  یناوارف  هنیک  ببـس  هب  دیـسر  تفالخ  هب  لکوتم  لاس 232 ه ق .  رد  هک  یماگن  ـا هـ ما دوب . ناـهنپ 
ناشیاهییاراد داد و  هجنکـش  ار  تایز  کلملادبع  دمحم بـن  دواد و  یبا  نبا  دـنار . تفالخ  هاگتـسد  نوماریپ  زا  ار  هلزتعم  تفرگ ,  تخس 

مدرم يارب  دنور و  ربنم  رب  تساوخ  نانآ  زا  داد و  تردق  تورث و  ناثدحم  هب  دش و  کیدزن  ثیدـح  لها  هب  جـیردتب  و  درک , هرداصم  ار 
ما ـجـ نا نب حـنـبـل  دمحا  ماما  تروشم  اب  مثکا  نب  ییحی  هب  ندرپس  تیلوت  ریثک  نبا  هتفگ  هب  هک  تفر  شیپ  اجنآ  راک تـا  دنیوگب . ثیدح 

رارق تجح  ادخو  دوخ  نا  ار مـیـ ـم تـو  هاو نم مـی خـ دـمحا , يا  تفگ :  وا  هب  لکوتم  هک  تسا  يرگید  ـت  یاور رد  (( . 688  )) ـت فر گـ
هاگآ دنا  هتشون  (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  زا  ناعبات  ناعباتزا و  نانآ  يا و  هتـشون  باحـصا  زا  هچنآ  زا  تعامج و  تنـس و  زا  ارم  مهد , 
هقدنز رفک و  هب  ار  نانآ  دیوگ و  یمازسان  ار  هفیلخ  ناردپ  هک  درک  ینیچ  نخس  دمحا  هرابرد  لکوتم  دزن  هب  یکی  دنیوگ : (( . 689  )) نک

درم نیا  گرزب و  ياوـشیپ  نیا  هب  اریز  تفگ :  دندیـسرپ  هراـب  نیا  رد  نوـچو  دز  هناـیزات  ار  نیچ  نخـس  نآ  لـکوتم  اـما  دـنک . یم  مهتم 
نایولع زا  یکی  هب  دـمحا  هک  دینـش  دوخ  ناسوساج  زا  لکوتم  راب  کـی  نینچمه  (( . 690  )) تسا هدز  تمهت  لبنح  نب  دمحا  راکتـسرد 
لکوتم دندرب  یپ  نخس  نیا  یتسردان  هب  نوچ  دندرک و  شیتفت  دنتـسب و  ار  وا  هناخ  رد  داد  نامر  پـس فـ ـد . هد هانپ مـی  هفیلخ  زا  هتخیرگ 

وا هب  مهرد  رازهراهچ  ههام  ره  درک و  یم  ینابرهم  وا  اب  داد , یم  لبنح  نبا  هب  دنمـشزرا  ییاه  هلـص  لـکوتم  (( . 691  )) تشذگرد وا  زا 
تـساوخرد نیا  شریذپ  زا  زاغآرد  وا  اما  درب . هرهب  شـشناد  زا  دیوج و  كربت  شرادـید  هب  ات  دـیبلط  ارماس  هب  ار  وا  یت  حـ تخادرپ .  یم 

(( 693  )) مناد یمن  مالسا  نییآ  رب  ار  نایضفار  تفگ :  یم  هک  تسا  هدش  تیاور  وا  زا  (( . 692  )) تفریذپ يدنچ  زا  سپ  یلو  دز , زابرس 
یم وـت  ياذـغ  زا  هن  دـمحا  تفگ :  وا  هب  لـکوتم  ناریما  زا  یکی  دـنا : هتفگ  هک  درک  بلج  دوـخ  هب  ار  لـکوتم  تـبحم  هزادـنا  نآ  وا تـا  . 

تفگ خساپ  رد  لکوتم  اما  دناد . یم  مارح  یشو  وت مـی نـ مه  ار  هچنآ  دنیشن و  یموت  شرف  رب  هن  دماشآ و  یم  وت  یندیماشآ  زا  هن  دروخ ,
هب ارذـگ  یهاگن  زا  سپ  کن  ـ یا (( . 694  )) مریذپ یمن  وا  زا  دیوگ  ینخـس  نم  اب  دمحا  دض  رب  دـیآرد و  ربق  زا  مصتعم  رگا  , دـنوادخ هب  : 
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همه هدـش ,  لقن  بهاذـم  نیا  ياهباتک  رد  هک  وضو  تایاور  تفایرد کـه  ینـشوربو  یبوخب  ناوت  یم  یهقف  هناگراهچ  بهاذـم  شیادـیپ 
ناس نآ  ثیدح ـ  هقف و  هچ ,   , تسا سابع  نبا  و  ع )   ) یلع بهذـم  دـبعت و  بتکم  فلاخم  هقف  نامثع و  يوضو  زا  دـننامه  ییاه  هخـسن 
رظن بلج  يارب  یتخـس  نانآ بـ هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفای .  شرورپو  دوشگ  هدید  یـسابع  يوما و  يا  ـتـهـ مو ـن حـکـ ماد رد  میتفگ ـ  هک 

هاگدید زا  هک  ارچ  , دننک رود  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  هقف  زا  ار  مدرم  رذگهر  نیا  زا  ات  دندرک  شالت  نایعبات  زا  یخرب  ناهیقف و  بذج  و 
هب زین  نیا  توبن و  نادـناخ  هب  مدرم  ندـش  کیدزن  تموکحزا و  ناـنآ  ندرک  رود  يارب  يا  همدـقم  ع )   ) یلع هقف  جاور  شریذـپ و  ناـنآ 

نانارمکح رارصا  زا  یکاح  ییاهتیاور  هنوم  ـتـر نـ ـش پـیـ تخاس .  یمن  ناشدونـشخ  داد و  یم  رازآ  ار  نانارمکح  هک  دوب  يزیچ  دوخ  هبون 
يورارف تسد  نیمه  زا  رگید  يا  هنومن  کنیا  تشذگ و  دشاب  فلاخم  ع )   ) یلع سابع و  نبا  مالک  ابدنچ  ره  رمع , نبا  مالک  شریذپ  رب 

لوـسر باحـصا  همه  ناـیمزا  منیب  یم  ارچ  کـلام ,  يا  تـفگ :  ودـب  روـصنم  دیـسر . روـص  رو مـنـ ـ ـض ـک بـه حـ لا يزور مـ مـیهن :  یم 
دوب (ص )  ادخ لوسر  باحـصا  هدـنامیقاب  نیرخآ  وا  نانمؤمر ,  ـیـ ما يا  گـفـت :  ینک ؟  یم  هیکت  رمع  نبا  ياه  هتفگ  هب  اهنت  (ص )  ادـخ

قح یناد  یم  هچنادب  دیاب  وت  کلام ,  يا  تفگ :  رو  ـ ـص مـنـ دنتـسج . کسمت  وا  هتفگ  هب  دندیـسرپ و  وا  زا  دندش و  دـنمزاینودب  مدرم  هک 
يرترب و قیقحت و  نودب  ناوت  یمن  تسا  نو کـه چـنـیـن  ـنـ کا (( . 695  )) ینک دیلقت  سابع  نبا  و  ع )   ) یلعزا هک  نآ  هن  یهد ,  اوتف  تسا 

رودص یسایس  یعامتجا  رتسب  ای  طیارش و  عاضوا و  هب  هجوت  نودب  ای  ثیدح و  رد یـک  ـتـی  سا ای کـ یمکو  تلالد  دنس و  یسراو  نودب 
تـسد دنزگ  زا  اه  ـ با نیا کـتـ ثیداحا  هچ ,  درک , نانیمطا  تسا  هدمآ  ثیدح  ياهباتک  رد  هچنآ  همه  هب  اوتف  مکح و  کی  ای  تیاور  کی 

 . تسا هدوبدنیاشوخان  ثیداحا  نداهناو  شیوخ و  دنیاشوخ  ثیداحا  نیودت  ناهاوخ  یسایس  ماظن  يوس  رگید  زا  هدنامن و  نمیا  تسایس 

حسم ياضعا  نتسش  اب  هناگ  هس  يوضو 

هراشا

رد نا  ـ نار فادهازا حـکـمـ میداهن و  يورارف  هناگراهچ  ياهبهذم  يراذگناینب  یگنو  زا چـگـ ير  ـ یو ـ ـص ـنـک کـه تـ یا یـسابع  نارود  رد 
ریـس هب  هک  تسا  نآ  نامز  میتفای  یها  ـ گآ ـب  هذ راهچ مـ هب  اهبهذـمراصحنا  هقف و  نیودـت  زا  تیاـمح  زین  ناـهیقف و  رظن  بلج  بذ و  جـ
یم رظن  دنراد  هراب  نیا  رد  بهاذم  ناملاع  هک  ییاوتف  تیاور و  هاگدید و  هب  تس  نـخـ میرگنب .  زین  راگزور  نیا  رد  وضو  هلءاسم  یخیرات 

زا مینک و  یم  هسیاقم  تیب  لها  بهذم  ینعی  ضحم  دبعت  بهذم  نایاوشیپ  ياههاگدید  اب  ار  اهتیاور  ـهـا و  ها ـ گد ـ ید ـن  یا سپس  مینکفا , 
ناراگزور نیا  رد  هک  ار  یعورف  تایئزج و  نینچمه  هرود و  نیا  ات  هدمآ  دیدپ  نامثع  رصع  رد  هک  ار  یفالتخا  دراوم  دادتما  رذگهر  نیا 

ياضعا نتـسش  و  وضو , ياضعا  نتـسش  راب  هس  وضو , هلءاسم  رد  فالتخا  روحم  نیتسخن  میزاس .  یم  نشور  دوب  هدش  هدوزفا  نادب  ریخا 
ار دوخ  ياـهاپ  رمع  نبا  هک  مینیب  یم  هنومن  يارب  تسا .  هدومن  خر  ییاـهینوگرگید  فـالتخا  هطقن  نیا  رد  ناـمز  رذ  هدوب و بـا گـ حـسم 
تفرگ و وـضو  مدرم  يارب  هک  تسا  هدـش  تـیاور  هیواـعم  هراـبرد  اـی  دـناد . یم  یگزیکاـپ  هداـهن  ربارب  ار  وـضو  دـیوش و  یم  راـب  تـفه 
هب تخیر  دوخ  رـس  طسو  رب  پچ  تسداب  هاگنآ  تخیر و  ـت چـپ  ـسد فک  رد  تشادرب و  بآ  یتشم  دیـسر  رـس  هب  نوچ  شیوضورد 

دیـشک حـسم  سکع  رب  رـس و  تشپ  هب  رـس  شیپ  تمـسق  زا  هاـگنآ  دوش . ریزارـسدوب  کـیدزن  اـی  دـش  ریزارـس  بآ  تارطق  هک  يا  هنوگ 
ـیـفـی و قو روـما تـ زا  وـضو  بتکم  نیا  هاگدـید  زا  هچ ,  تسا ,  هتـشادن  شوـخ  ار  ینوـگرگید  نـیا  ضحم  دـبعت  بـتکم  اـما  (( . 696 ))
هب دـشاب ـ  یگزیکاپ  هداهن  ربارب  تفگ ـ  رمع مـی  نبا  هک  ناس  نآ  هک  نآ  هن  درک , عوجر  عرـش  هب  تسیاب  یم  اـهنآ  رد  هک  تسا  يدـبع  تـ
رب (ص )  ربمایپو هدش  لزان  نآرق  رد  هدومرف ,  دـنوادخ  هک  يزیچ  نآ  ماج  ـ نا زا  تسا  ترابع  وضو  بتکم  نیا  هاگدـید  زا  نخـس ,  رگید 

لزان نآرق  رد  هچنآ  دـیوگ : یم  جاجح  روضح  رد  کلام  نب  سنا  هک  دـیدناوخ  رتشیپ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسا .  هدرک  دـیکءات  نآ 
نخـس ها  ـ تو کـ مبای .  یمن  حسم  زج  نآرق  رد  نم  اما  دنا , هتفریذپ  ار  نتـسش  اهنت  مدرم  دیوگ : یم  عیبر  اب  سابع  نبا  ای  تسا .  حسم  هدـش 
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دیکءاـت تسا  هدروآ  ناـمدرم  يارب  ترـضح  نآ  هدـش و  یحو   ( (ص ربماـیپ رب  هچنآ  زا  يوریپ  موزل  رب  همه  تیب  لـها  بتکم  رد  هـک  نآ 
شیپ ناربمایپ  يوضو  نم و  يوضو  نیا  : دومرف اضعا  نتـسش  نیموس  زا  سپ  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  نبا  زا  دـنراد .

یمومع فیلکت  ناونع  هب  تنـس و  قبا  هداد مـطـ ما  ـجـ نا (ص )  ربمایپ هچنآ  هک  تسین  نیا  رب  یتلالد  چـیه  تیاور  نیا  رد  اما  تسا .  نم  زا 
هب تسین و  عورـشم  مدرم  هماع  يارب  موس  راب  نتـسش  هک  دـنک  یم  تلـالد  نیا  يز بـر  ره چـیـ زا  شیب  تیاور  نیا  هکلب  دـشاب . ناناملـسم 
رب دومر : ـت فـ ـسا بجاو  لصا  رب  هدایز  بحتـسم و  يراک  هک  اضعا  مود  نتـسش  زا  سپ  ترـضح  نآ  هچ  دراد , صاص  ـتـ خا (ص )  ربمایپ
زا سپ  اما  تسا .  بابحتـسا  تنـس و  يانعم  دوخ  نیا  هک  دوش  یم  هداد  شاداپ  ود  راـک  نیا  رب  اـی  دوش  یم  هداد  شاداـپ  راـبود  راـک  نیا 

ياـهیگژیو زا  نتـسش  نیا  هک  نیا  رب  دوش  یلیلد  دوخ   , نخـس نیا  اـت  تسا ,  نم  زا  شیپ  ناربماـیپ  نم و  يوضو  نیا  دومرف : موس  نتـسش 
تیاور چـیه  رد  رـس , تشپات  وم  شیپ  زا  ندرک  حـسم  رـس و  طسو  رب  نتخیر  بآ  هیواـعم و  تیاور  ناـیم ,  ـن  یا رد  تسا .  (ص )  ربماـیپ
یناـشن نآ  زا  ناـمثع ,  زا  هد  ـیـ ـسر حیحـص  ياـهتیاور  رد  یتح  تسا و  هدرک  ناـیب  ار  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  هک  ییاـهتیاور  زا  رگید 

هب تیاور  نیا  باستنا  یگنوگچ  هب  هدنیآ  رد  هت  ـبـ لا ـت .  سا هد  ـ ـش لقن  ذوعم  تنب  عیبر  مصاع و  نب  دیز  نب  هّللادبع  زا  هچنآ  رگم  تسین . 
هب هیواعم  راگزور  زا  هک  میراد  یم  هدنـسب  هتکن  نیمه  هب  اهنت  اجنیا  رد  تخادرپ و  میهاوخ  هلءاسم  نیا  یهقف  ریـس  زین  دـیز و  نب  هّللادـبع 
هب اررـس  نتـسش  ناهی  زا فـقـ یخرب  میدـهاش  زورما  هک  ییاج  اـت  داد  تسد  زا  ار  دوخ  نیتسخن  مکحو  درک  رییغت  رـس  حـسم  عوضوم  دـعب 

يارب ییمازلا  مکح  چیه  دـهاش  هزورما  ام  ناس ,  نید  بـ دـنا . هتـسناد  هورکم  ار  نآ  مه  یخرب  دـنچ  ره  دنرمـش , یم  زیاج  نآ  حـسم  ياج 
هناـگ هس  يوضو  ناـیب  هب  میهناو و  ار  ارذـگ  هراـشا  نیا   , يور ره  بـه  (( . 697  )) میتسین یهقف  هناگراهچ  بهاذم  زا  کی  چـیه  دزن  حـسم 

 : میزادرپب یهقف  بهاذم  نایاوشیپ  دزن  اضعا ] نتسشراب  هس  اب  ینعی  ]

یفنح هقف  1 ـ 

ماکحا دننامه  بهذـم  نیا  مه  ياهباتک مـ تسا .  حـسم  ياضعا  نتـسش  زین  اضعا و  نتـسش  راب  هس  اب  وضو  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هی  حـنـفـ
ةدمع 587 ه ق ,) .  ف .   ) یناشاک عئابض  ـ لا عئاد  بـ ق ,) .  321 ه ـ ف .   ) يواحط راثالا  یناعم  حرش  370 ه ق ,) .  ف .   ) صاصج نآرقلا 

يواـتفلاو 483 ه ق ,) .  ف .   ) یــسخرسطوسبملا 681 ه ق ,) .  ف .   ) مامه نبا  ریدـقلا  حـتف  حرـش  855 ه ق ,) .  ف .   ) نیعردـب يراقلا 
میوش یم  روآداـی  رتشیپ  میرگن .  یم  ار  یـسخرس  طوسبملا  زا  ینتم  هنوم  يار نـ ـنـک بـ یا تسا .  بلطم  نیا  هاوگ  نآ  دـننامه  هیدـنهلا و 
يور ار  طو  ـ ـس ـمـبـ لا مان  درک و  نیودت  یباتکرد  دوب  هدرک  طابنتـسا  یهقف  عورف  ناونع  هب  هفینحوبا  ار  هچنآ  ینابیـش  نسح  نب  دمحم  هک 
نیمه یـسخرس  نیدلا  سمـش  هاگنآ  دیمان . رـصتخملا  ار  نآ  درک و  هصالخ  ار  باتک  نیا  يزورم  دمحا  نب  دمحم  سپـس  تشاذگ .  نآ 
تروص سپـس  تسا :  نینچ  هدمآرـصتخملا  نتم  ناونع  هب  هتبلا  ـر و  ـضا با حـ رد کـتـ هچنآ  دیمان . طوسبملا  ار  نآ  هدرک  حرـشار  باتک 

. دیوش یم  راب  کی  ار  شیوخ  ياهـشوگ  رـس و  نآ  زا  سپ  دیوش و  یم  راب  هس  جنرآ  ات  ار  دوخ  ناتـسد  هاگنآ  , دیوش راب مـی  هس  ار  دوخ 
رد ـت .  ـسا ندر  ـح کـ ـس بآ مـ کی  اب  ندرک و  حسم  راب  کی  تسا  تنـس  حسم  رد  ام  هاگدید  زا  هچنآ  دـیازفا : یم  حرـش  رد  یـسخرس 

تـسا هتفگ  هک  ددرگ  یمرب  يزورم  ترابع  نیا  هب  ـه  مادا رد  یـسخرس  دنک . حـسم  بآ  کی  اب  راب  هس  هک  هدـش  لقن  هفینحوبا  زا  درجملا 
(( . 698  )) دیوش یم  اپ  يور  یگدمآرب  ات  راب  هس  ار  دوخ  ياهاپ  سپس  :

یکلام هقف  2 ـ 

نآرقلا ماکحا  باتک  دننام  هـ بهذـم ,  نیا  ياهباتکرد  سک  ره  دـنا . هدرک  لمع  نادـب  هتفریذـپ و  ار  نامثع  يوضو  هویـش  نامه  هیکلام 
رد یتـح  اـی  595 ه ق , ) .  ف .   ) دـشر نبا  دـهتجملا  ۀـیادب  543 ه ق ,) .  ف .   ) یبرع نـبا  نآرقلا  ماــکحا  340 ه ق ,) .  ف .   ) یبـطرق
یم يورارف  کلام  ءاطوملا  زا  تیاور  کی  هنومن  يارب  تفای .  دهاوخرد  یبوخب  ار  تقیقح  نیا  درگنب  کلام  ءاطوملا  يربکلا و  هنودملا 
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نب رم  جـد عـ ـم ,  ـصا نب عـ دیز  نب  هّللادبعزا  هک  تسا  هدروآ  ثیدح  ارم  شردـپ  زا  ینزام ,  ییحی  نب  رمع  زا  کلام ,  نب  ییح  یـ میهن : 
؟  تفرگ یم  وضو  هنوگچ  (ص )  ادـخ لوسر  یهد  ناـشن  نم  هب  یناوت  یم  اـیآ  : دیـسرپ (ص ,)  ادـخ لوـسر  باحـصا  زا  ینزاـم و  ییحی 
بآ راب  هس  هاگنآ  تسش .  راب  ود  ار  شناتـسد  تخیر و  تسار  تسد  رب  بآ  تساوخ .  یبآ  فرظ  هاگ  ـ نآ يرآ .  تفگدیز :  نب  هّللادبع 
دوخ رس  هاگنآ  تسش .  را  ود بـ جنرآ  ات  ار  شناتسد  سپس  تسشراب .  هس  ار  دوخ  يور  سپـس  دناخرچ . ینیب  رد  بآ  راب  هس  ناهد و  رد 
سپس دیشک و  حسم  ندرگ  سپ  ات  درک و  زاغآ  زا پـیـش سـر  دناخرچ  یم  ور  تشپ و  هب  ار  اهتسد  هک  یلاحرد  درک و  حسم  ناتسد  اب  ار 

(( . 699  )) تسـش ار  دوخ  ياهاپ  زین  هاگنآ  داد . همتاخدوب  هدرک  زاغآ  ار  حـسم  هک  هطقن  نامه  هب  دـنادرگرب و  بیترت  نیمه  هب  ار  اهتـسد 
یتح وا  راب . هس  ای  تسا و  مزال  راب  ود  ای  تسا  مزال  راب  کی  اهنت  اضعا  نتـسش  ایآ  هک  هدرکن  صخـشم  ءاطوم  رد  کـلام  تسا  ین  گـفـتـ

هدنـسب دراد  تیاکح  اهاپ  نتـسش  نینچمه  تروص و  نتـسش  راب  هس  زا  هک  تیاور  نیمه  لـقن  هب  اـهنت  هدوشگن و  هراـب  نیا  رد  مه  یباوبا 
دریذپ ماجنا  لماک  تروص  هب  اضعا  نتـسشرگا  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناملاع  دیوگ : یم  یکلام  یبطرق  دشر  نبا  لاح  نیا  اب  تسا .  هدرک 

یقیقحت هراب  نیا  رد  نآرقلا  ماـکحا  رد  یبرع  نبا  (( . 700  )) تسا بحتسم  موس  مودراب و  يارب  نتـسش  و  دنک , یم  هدنـسب  مه  راب  کی 
نآ يو  دوصقم  تسـش  ار  وضو  ياضعا  راب  هس  ای  ود  (ص )  ربماـیپ دـیوگ  یم  يوار  هک  نیا  دـسیون : یم  هک  نیا  نآ  دراد و  یـصاصتخا 
هک تسا  یبی  نیا غـ هتبلا  تسا .  هداد  ماـجنا  نیا  رب  نوزفا  ار  موس  مود و  راـب  هتفرگربرد و  ار  وضع  همه  ـتـن  ـس ـ ـش را  کـی بـ اـب  هک  تسا 

دوخ تشم  راب  کی  وضع  ره  يارب  (ص )  ربمایپ تسا  هدرک  هدهاشم  يوار  هک  تسا  نیا  اهنت  دبای و  یهاگآ  نآ  زا  دناوت  یمن  ناسنا  کی 
 , تسا حیحص  انعم  تروصظاحل و  هب  نیا  و  تسش ,)  ار  وضع  راب  کی   ) ةر ءاضوت مـ هتفگ :  يور  نیمه  زا  يوار  تسا .  هدرک  بآ  رپ  ار 

ماجنا ار  راک  نیا  مود  راب  يارب  تسـش  یمن  ار  وضع  همه  نتخیر  بآراب  کی  نتـسش و  راب  کـی  اـب  ترـضح  نآ  رگا  میناد  یم  اـم  هچ , 
بآ وـضووضع  رب  را  کـی بـ زا  شیب  يارب  اـی  تخیر  وـضو  وـضع  رب  بآ  تشم  ود  اـی  تشم  کـی  رب  نوزفا  هـک  یماـگنه  ـا  ما داد . مـی 

رد ای  تسا ,  هداد  ماجنا  هدایز  ناو  ار بـه عـنـ مود  را  ـ بو هتـسش  ار  وضع  همه  نتخیر  بآ  راب  کی  اب  وا  هک  میرادن  نانیمطا  چیه  ام  تخیر 
مک نتخیراب  هک  نیا  هب  هتسب  وضع و  تفاظن  عضو  بآ و  رادقم  هب  هتسب  نیاربانب  هتسشن و  هتفرگنربردار و  وضو  وضع  همه  مود  لوا و  راب 
رما تقیقح  هب  دوخ  دنوادخ  هتبلا  ایوگ ـ  نیاربانب ,  تسا .  هتخیر  بآ  مه  رگید  راب  دنچ  دوش . یم  زیمت  وضع  وضو  وض  بآ بـر عـ دایز  ای 
یمن مدرمرتشیب  هک  نیا  هچ  دنک , داجیا  یش  ـ یا دوخ گـشـ تما  يارب  نتخیر ,  بآ  رارکت  اب  تسا  هتـساوخ   ( ص  ) مرکا ربمایپ  تسا ـ  هاگآ 

يزرورهم و فطل و  باب  زا  (ص )  ربمایپ يور  نیمه  زا  و  دـنیوشب , ار  وضع  هم  نتخیر هـ بآ  راب  کی  اـب  اـی  بآ  تشم  کـی  اـب  دـنناوت 
ـک لا مـ يور ,  نیا  زا  مه  تسا .  هداد  رارق  ناشیارب  يدـش  نوریب  شیاشگ و  هار  نانآ ,  ییاناوت  نیرتمک  بسح  هب  مدرم  رب  يریگ  ناـسآ 
. دریگ ماجنا  لماک  رپ و  وضو  هک  تسا  نیا  اهنت  هدرک  دیق  وا  هچنآ  تسا .  مزال  نتـسش  راب  هس  ای  ود  ای  کی  هک  هدرکن  صخـشموضو  رد 

تاعفد رامـش  نایب  هن  اهتیاور , نیا  همه  زا  دارم  هک  تسا  نآ  يو  دوصقم  و  تسا ,  توافتم  رگیدمه  اب  تیقوت  هرابرد  اهتیاور  دـیوگ : یم 
هـس هب  ار  تروص  دوخ  يوضو  رد  تفرگ و  وضو  ص )   ) مرکا ربمایپ  دریگ . ماجنا  لماک  ورپ  وضو  دـیاب  هک  تسا  نیا  نایب  هکلب  نتـسش , 
ابلاغ نیاربانب  تسا و  كورچ  نیچ و  وطوطخ  اهیگتفرورف و  اهیگتسجرب , ياراد  تروص  اریز  تسش ,  بآ  تشم  ود  هب  ار  اهتسد  تشم و 
يور رب  بآ  ندرک  يراج  تسا و  حطـسم  فاص و  هک  اهتـسد  فالخ  رب  دریگ . یمنارف  ار  تروص  همه  بآ  ـخـتـن ,  یر بآ  راب  کی  اـب 

ییوضو نیا  دومرف : تخاس و  وضو  کی  کی  ص )   ) مرکا ربماـیپ  دوش : هتف  ـد گـ یا ـ ـش تسا .  رتناـسآ  رایـسب  تروص  اـب  هسیاـقمرد  اـهنآ 
[ دیوش ار بـ ـو  ضو ياضعا  راب  ود   ] دریگوضو ود  ود  سک  ره  دومرف : تخاس و  وضو  ود  ود  مه  تسین .  هتفریذ  ناد پـ زج بـ زامن  هک  تسا 
نم و زا  شیپ  ناربمایپ  يو  ـ ـضو يو مـن و  ـ ـضو نیا  دومرف : تخاس و  وضو  هس  هس  زین  رگید  ییاـج  دـهد . شاداـپ  راـب  ود  ار  وا  دـنوادخ 

ققحت دـح  رب  نوزفا  توافتمو و  ددـعتم  تاعفد  ياراد  وضو  ياضعا  نت  ـ ـس ـ ـش هک  دـنک  یم  تیاـکح  نآ  زا  اـهنیا  تسا .  میهاربا  يوضو 
زین نم  دنتـسین . حیحـص  یثیداحا  نیا  مییوگ :  یم  خـسا  رد پـ دـسر . یم  صخـش  هب  شاداپ  تاـعفد  نیا  بسح  هب  تسا و  لـماک  يوضو 

هنوگچ نیاربانب ,  دینکن . لوغـشم  تسا  حیحـص  ناشیاهدنـس  هک  یثیداحا  نادـب  زج  ار  دوخ  ما کـه  هتفگ  هسلجره  نامز و  ره  رد  اهراب و 
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هیجوت ياراد  نتفر ]  ـ یذ ضرف پـ ربانب   ] ثیداحا نیا  هک  نیارب  نوزفا  دوش . راوتـسا  تلاصا  دـقاف  یثیداحا  دـناوت چـنـیـن حـکـمـی بـر  یم 
. دریذـپن نادـب  زج  ار  زامن  دـنوادخ  هک  تسا  ییوضو  نیا  دومرف : تفرگ و  وضو  کی  کی  (ص )  ربماـیپ هک  نیا  نآ  تسه و  زین  یتسرد 
ار وضع  همه  دشاب و  ریگارف  نتـسش  دـیاب  ثیداحا  نیارهاظ  ياضتقا  هب  زین  نیا  رد  هتب  ـ لا تسا و  وضو  رد  مزال  لقادـح  رگنایب  تیاور  نیا 
یـک نوز ,  ـ فا یتـمحز  ره  رد  تـسا و  شاداـپ  راـب  ود  ار  وا  دوـمرف : تسـش و  ار  وـضع  ره  بآ  تـشم  ود  ـگـر بـا  ید يرا  بـ دریگب . رب  رد 

يرا ـن کـ یا یـعـنـی  ـت .  سا يو مـن  ـ ـضو ـن  یا دومرف : تخاس و  وضو  هس  هس  مه  رگید  ییاج  رد  دسر . یم  صخـش  شادا بـه  ـت پـ ـش مـ
هورکم راب  هس  رب  ندوزفا  زین  اج  نیمه  زا  مداد .  ماجنا  ناـنآ  يارب  بحت  ـ ـس ناونع یـک مـ هب  متما و  رب  يریگ  ناـسآ  فدـه  هب  هک  ـت  ـسا

در نایم مـی بـ زا  ار  وضع  یبرچ  مود  تشم  دربیم , نایم  زا  ار  نآ  یکـشخ  دنک و  یم  مرن  ار  وضع  بآ  لوا  تش  هک مـ لیلد  نادـب  تسا , 
ار ییوخمرن  دیاب  تسا و  کشخ  يود و  دوب بـ ریخا  نیا  رب  شا  هویش  یسک  رگا  نیاربانب ,  دنک . یم  هزیکاپ  زیمت و  ار  نآ  مو  ـت سـ ـش و مـ

یناسک هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  دنک . مادقا  راک  ـن  ید در تـا بـ راو کـ وا هـمـ يارب  ار  نتفرگ  وضو  هار  تسیاب  و  دریگارفات , تخومآ  ودـب 
یم وضو  نوچ  دـسیون : یم  زین  اـیاصولا  باـتک  رد  یبرع  ـ لا ـن  با (( . 701  )) تسا هدرک  زواجت  متـس و  دـیازفیب  هسرب  سک  ره  دـنا : هتفگ 

(( . 702  )) تسا رتراوازس  راک  نیا  هک  ینک  حسم  مه  ییوشب و  مهار  اپ  هک  شاب  نآ  رب  يریگ 

یعفاش هقف  3 ـ 

یهاگآ نانآ  يوضو  زا  ناوت  یم  بهذم  نیا  مهم  ياهباتک  هب  يا  هعجارم  كدنا  اب  دنا و  هتـشون  رایـسب  ماکحا  هرابرد  هیع  ـ فا ـ ـش نا  ـمـ لا عـ
رثا درادن و  ینادنچ  توافت  تنـس  لها  بهاذم  ـگـر  ید يو  ـ ـضو اب  تایلک  رد  بهذم  نیا  هاگدید  زا  وضو  هک  دیـسر  هتکن  نیدب  تفای و 

 . ف  ) يزورم ءاملعلا  فالتخا  زادـنترابع : هقف  هنیمز  رد  بهذـم  نیا  هدـمع  ياهباتک  زا  یخر  بـ تسا .  ناـمثع  يوضو  تیاور  زا  هتفریذـپ 
بذ ـمـهـ لا ق , ) .  ه . ـ  388 ف .   ) یباـطخ ننـسلا  ملاـعم  ینزمرـصتخملا ق , .  204 ه ,) ).  ف .   . ) ف  ) یعفاــش مــالا  ق ,) .  388 ه . 

زا ار  ییوضو  یعفا  شـ ق ) 852ه .  ف .   ) ینالقـسع يرابلا  حتف  و  ق ).  676 ه .  ف .   ) يوون عوـمجملا  ق ).  476 ه .  ف .   ) يدابآزور فـیـ
نآ زا  سپ  درب و  بآ  فر  نورد ظـ ار بـه  دو  ـت خـ ـسد وضو  رد  تخاسوضو و  (ص )  ادخ لوسر  تسا :  هتفگ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا 

 . تخیر بآ  دوخ  تروص  رب  راب  کی  درب و  فرظ  نورد  هب  تسد  سپـس  دـناخرچ . ینیب  رد  بآ  مه  راب  کی  ناهد و  رد  بآ  راب  کـی 
نارمح تـیاور  نآ  زا  سپ  یعفا  ـ ـش (( . 703  )) درک حـسمراب  کی  زین  ار  دوخ  ياهـشوگ  رـس و  تخیر و  بآ  راـب  کـی  زین  شناتـسد  رب 
يانعم هب  نیا  هتبلا  دـیازفا : یم  هاـگنآ  (( . 704  )) تخاس وضو  هس  هس  اههاگنتـسشنرد  هک  دروآ  یم  وا  يوضو  هراـبرد  ار  ناـمثع  هتـسباو 

هب یباختنا  لماک و  يوضو  تخاس  وضو  هس  هس  مه  مه یـک یـک و  (ص )  ادـخ لوسر  نوچ  هک  تسانعم  نادـب  هکلب  تسین ,  فالتخا 
اهاپ ناتسد و  تروص و  هک  مدنسپ  یم  صخش  يارب  ار  نیا  ساسا  نیمه  رب  نم  دنک . یم  تیاف  مه کـ راب  کی  تساضعا و  نتـسشراب  هس 
کی هب  اهنت  اهاپ  اهتسد و  تروص و  نتسش  رد  رگا  اما  دریگ . ربرد  ار  نآ  همه  رـس  حسم  رد  دنک و  حسم  هس  هس  ار  رـس  دیوشب , هس  هس  ار 
رادقم ره  هب  دنک و  هدنسب  راب  کی  هب  مه  رس  حسم  رد  رگا  دنک . تیافک  ار  وا  دریگ  رب  رد  ار  وضع  همه  راب  کی  نیمه  دنک و  هدنـسب  راب 

کی ار  اضعا  زا  یخرب  مه  رگا  تسا .  بجاو  صخـش  رب  هک  تسا  يزیچ  لقادح  نیا  دن . تیافک کـ ار  وا  دریگ  رب  رد  ار  رـس  دهاوخب  هک 
اـضعا زا  کی  ره  رددشاب  هدننک  تیافک  اضعا  همه  رد  نتـسش  راب  کی  یتقو  اریز  دنک , هدنـسب  زاب  دیوشب  راب  هس  اراض  ـ عا زا  یخرب  راب و 

يار بـ دیوگ : یم  نآ  زا  سپ  دروآ و  یم  ار  مصاع  نب  دیز  نب  هّللادـبع  تیاور  رظن  راهظا  نیا  زا  سپ  ـعـی  فا ـ ـش درک . دـهاوخ  تیافک  زین 
(( . 705  )) تسین هورکم  دنوادخ ـ  تساوخ  هب  دیازفیب ـ  مه  رگا  هتبلا  و  دیازفیب , نتسش  راب  هس  رب  هک  مدنسپ  یمن  ار  نیا  هدنر  ـو گـیـ ضو

یلبنح هقف  4 ـ 

ثیداـحا ناـمه  زا  ـب  هاذ نیا مـ همه  درادـن و  یتواـفت  تاـیلک  رد  تنـس  لـها  یهقف  بهاذـم  رگید  يوـضو  اـب  یلبن  رد فـقـه حـ ـو  ـضو

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 143 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دیشک نوریب  اهنآ  زا  ار  یهقف  لئاسم  ناوت  یم  هک  دراد  رگ  ـ ید باتک  ود  دوخ  دنسم  رب  نوزفا  دمحا  ماما  دنریگ . یم  همـشچرس  هتفگـشیپ 
درگ ار  اهنآ  یناتسجس  ثعشا  نب  نامیلـسدووادوبا  هک  تسا  دمحا  لئاسم  يرگید  دمحا و  هّللادبع بـن  وا  رـسپ  لئاسم  اهباتک  نیازا  یکی 

 . ف  ) همیمت نـبا  هـقفلا  یف  ررحملا   .( , ق 620 ه .  ف .   ) همادـق نبا  ینغملا  باتک  زین  یلبنح  یهقف  ياـهباتک  نیرتروهـش  مـ تسا .  هدروآ 
نایلبنح يوضو  تقیقح  ات  میروآ  یم  دـمحا  دنـسم  زا  ار  ییاهتیاور  اـجنیا  رد  اـم  ق ) .  885 ه .  ف .   ) يوادرم فاــصنالا  ق , ) 652 ه . 

راب هس  شیوضو  رد  تخاس و  وضواههاگنتسشن  رد  هک  تسا  هدروآ  نامثع  هرابرد  دیعس  نبرـسب  زا  دوخ  دنـس  هب  دم  ـ حا دوش . رتراکـشآ 
زا ـمـد  حا ـگـر  ید ـت  یاور (( . 706  )) ـیـد ـش حسم کـ هس  هس  ار  شیوخ  ياهاپ  ورـس  سپـس  تسـش و  ار  دوخ  ياهتـسد  راب  هس  تروص و 
هـس هک  تسا  نامثع  هرابرد  نارمح  زا  دمحا  تیاور  نیمو  ـ ـس (( . 707  )) تخاس وضو  هس  هس  نامثع  دیوگ  یم  هک  تسا  دیعـس  نب  رـس  بـ

 . تسـش اپ  يور  یگدـمآربات  ار  شیوخ  ياهاپ  راب  هس  سپـس  و  تسـش ...  جـنرآ  ات  ار  دوخ  ناتـسد  راب  هس  تسـشار ,  دوخ  تروص  راب 
رد تسـش .  هس  هس  ار  اضعا  شیوضو  رد  و  تخاس ...  وضو  اههاگنتـسشنرد  هک  تسا  ناـمثع  هراـبرد  نارمح  زا  زین  وا  تیاور  نیمراـهچ 

یلاح رد  دنک و  یم  لقن  ار  نتسش  را  هس بـ زا  یکاح  ياهتیاور  همه  يو  مینیب  یم  دمحا  دنسم  رد  وضو  باب  رد  نامثع  ياهتیاور  یسرر  بـ
دـنک و یمنرکذ  نتـسش  راب  کی  اب  يوضو  هرا  ـ برد ـت هـم  یاور یتح یـک  دروآ  یم  نتـسش  راب  هس  هراـبرد  تیاور  هدزاود  زا  شیب  هک 

دمحا مینیب  یم  ناـس  ـن  ید بـ (( . 708  )) درک حـسمار  شیوخ  ياهاپ  يور  رـس و  سپـس  هک  دروآ  یم  نینچ  شیاهتیاور  زا  یکی  رد  اـهنت 
یم لقن  تسا  يوما  نانارمکح  موس و  هفیلخ  هار  همادا  تسا و  نوگمه  نایـسابعو  لکوتم  هاگدـید  اب  هک  ار  ینامثع  يوضو  تیاور  اـهنت 

ای ییوگغورد  هب  ار  دمحا  ماما  میهاوخ  یمنام  (( . 709  )) دهد یم  تبسن  زین  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  ار  وضو  هویـش  نیا  یتح  وا  دنک .
هک میوش  یم  روآدای  ار  هتکن  نیا  اما  تسا .  هدر  زین نـقـل کـ یلع  لیاضف  رد  ناوارف  یثیداـحاوا  هک  ارچ  مینک ,  مهتم  ثیدـح  نتخاـس  رب 

هطبار نانارمکح  اب  دـندرک , یگدـنزراگزور  نیا  رد  دـنتخودنا , شناد  یـساب  يو و عـ ـ ما نارود  رد  رگید  هناـگ  هس  ناـهیقف  مه  وا و  مه 
زا دوب , نانار  زا حـکـمـ هتفریذپ  رثا  دنتفرگ  ارف  هچنآ  يور  نیمه  زا  دنتخومآ و  ملع  یسابع  يوما و  ياهـشیارگ  اب  یناداتـسا  زا  دنتـشاد و 
 (, ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نوچ  یناسک  یهقف  هاگدـید  هدـش ,  فیرحت  ابلاغ  مه  نآ  كدـنا و  يدراوم  رد  زج  نانیا  هک  تسا  يور  نیمه 

هناگراهچ بهاذـم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیدـب  تشذـگ  هچ  ـ نآ زا  دـنروآ . یمنار  میمت  نبدابع  سوا و  یبا  نب  سوا  ساـبع ,  نب  هّللادـبع 
نیا رب  دـیکءات  و  موس ,  راب  يارب  وضو  ياضعا  نتـسش ,  تیبوبحم  1 ـ  دـنراد : رظن  قافتا  ریز  دراوم  رد  وضو  هلءاسمرد  تنـس  لها  یهقف 
زاوج 4 ـ  جنرآ ,  ات  اهتـسد  نتـسش  3 ـ  تسا ,  هدرک  نینچ  (ص )  ادـخ لوـسر  هک  نیا  و  اـپ , نتـسش  موزل  2 ـ  تسا ,  تنـس  راـک  نیا  هک 

ناناملـسم همه  هاگدید  زا  نآرق ,  مکح  عبت  هب  وضو , لاعفا  اضعا و  اما  ناهیقف ,  یخرب  هاگدید  زا  تهارک  اب  هارمه  دـنچ  ره  رـس , نتـسش 
هک تسا  فالتخا  اپ  مکح  هرابرد  اهاپ  نتـسش  ای  حسم  رس 4 ـ حسم  اهتسد 3 ـ  نتسش  تروص 2 ـ  شـسـتـن  1 ـ  تسا :  ریزرارق  هب  یکی و 
زا یتمـسق  حسم  اهنت  ای  درک  حسم  ار  رـس  همه  دیاب  ایآ  هک  تسا  فالتخازین  رـس  حسم  رد  هک  نانچ  تسـش .  ای  درک  حسم  ار  نآ  دیاب  ایآ 
یم دنناد  یم  یفاک  تهارکاب ,  دنچ  ره  حسم ,  ياج  هب  ار  رـس  نتـسش  هناگراهچ  بهاذ  رد مـ ـن کـه  یا بـا نـظـر بـه  دنک . یم  تیافک  نآ 
نیا دنچ  ره  تسا ,  حسم  يا  ـضـ عا وضو و شـسـتـن  ياضعا  نتسش  راب  هساب  يوضو  بتکم  یـسابع ,  رـصع  رد  وضو  بتکم  تفگ  ناوت 

هفینحوبا ماما  بهذم  رد  هنومن ,  يارب  دنا . هتفای  رظن  توافت  رگیدکی  اب  تایئزج  عورف و  زا  يا  هراپ  رد  دوخ  لماکتریس  رد  اهدعب  بهاذم 
هزادنا اب  نازیم  نیا  رـس . مراهچ  کی  حسم  3 ـ  جنرآ .  ات  اهتسد  نتسش  2 ـ  تروص .  نتسش  1 ـ  تسا :  زیچ  راهچ  وضو  ضئارف  تاـبجاو 

 . تسا هورکم  راک  نیا  دنچ  ره  دنک , یم  هدنسب  دیوشب  ندرک  حسم  ياج  هب  ار  رس  صخـش  رگاو  دوش  یم  هتـسناد  ربارب  تسد  فک  کی 
ـ  حیحـص تیاور  ربانب  موس ـ  مود و  راب  يارب  بجاو و  راب  کی  يارب  وضع  لماک  نتـسش  دنا : هتفگ  اپ . يور  یگدمآرب  ات  اهاپ  نتـسش  4 ـ 

همه حس  مـ جنرآ 4 ـ  ات  اهتسد  نتسش  تروص 3 ـ  نتسش  تین 2 ـ  1 ـ  تسا :  زیچ  تفه  تابجاو  نیا  هیکلام  بهذم  رد  تسا .  بحتـسم 
نآ 6 يور  یگدمآرب  ات  اهاپ  نتسش  5 ـ  دنک . یم  تیافک  حسمزا  ار  وا  اما  تسا  هدرک  هورکم  يراک  هچ  رگ  دیوشب , ار  رس  مه  رگا  رس و 
, اهاپ رد  یتح  دوش , یم  هتـسش  هک  ییاضعا  زا  کی  ره  رد  موس  مود و  راب  يارب  نتـسش  دنا : هتفگ  وضو . ياض  ـ عا ند  ـیـ لا مـ تالاوم 7 ـ   ـ
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ـ  تروص 3 نتسش  تین 2 ـ  1 ـ  دوش : یم  هصالخ  دروم  شش  هب  یعفاش  بهذم  رد  لاعفا  نیمه  دوش . یم  هدرمش  بحتـسم ]  و   ] تلیـضف
دنک و یم  هدنسب  ار  وادشکب  حسم  نتسش  ياج  هب  ار  رـس  مه  رگا  و  كدنا ,  دنچ  ره  رـس , زا  يرادق  ـح مـ ـس مـ جنرآ 4 ـ  ات  اهتسد  نتسش 
هک هناگراهچ  ياضعا  نایم  بیترت  نآ 6 ـ  يور  یگدمآرب  ات  اهاپ  نتسش  5 ـ  تسا .  یلوا  فالخ  اما  تسین ,  مه  هورکم  هچرگ  راـک  نیا 

نیا زا  دوصقم  هتبلا  و  تسا ,  بودنم  بحتـسم و  تنـس ,  موس ,  مود و  راب  يارب  نتـسش  دنا : هتفگ  تسا .  هدش  هدرب  مان  اهنآ  زا  نآرق  رد 
ات اهتسد  نتسش  تروص 2 ـ نتسش  1 ـ  تسا :  دروم  شـش  وضو  بجاو  لاعفا  زین  یلبنح  بهذـم  رد  ماجنارـس ,  تسا .  یکی  ریبعت  هس  ره 

تالاوم بیترت 6 ـ  اهنآ 5 ـ  يور  یگدـمآرب  ات  اهاپ  نتـسش  4 ـ  تسا .  هدنـسب  یلو  هورکم  دیوشب  ار  نآ  رگا  رـس . همه  حـسم  جنرآ 3 ـ 
(( . 710  )) تسانعم کی  هب  هسره  نیا  هتبلا  و  تسا ,  بودنم  بحتسم و  تنس ,  موس  مود و  راب  يارب  نتسش  ـد : نا گـفـتـه 

یسابع رصع  رد  اپ  رس و  حسم  اب  اضعا و  نتسش  راب  ود  اب  يوضو 

لوا تمسق 

هـشیر میتفای و  یهاگآ  ناهیق  بذج فـ بلجرد و  نانارمکح  فادـها  زا  میدـنارذگ و  رظن  زا  هناگراهچ  بهاذـم  زا  يریوصت  هک  ـنـک  یا
هک تسا  نآ  ماگنه  میدیـسررب ,  ار  یـسابع  نارود  رد  هناگراهچ  بهاذم  يریذپ  رثا  یگنوگچزین  اضعا و  نتـسش  راب  هس  اب  يوضو  ياه 
هک میناد  یم  مه  ار  نیا  میرگنب .  زین  راگزور  نیا  رد  تیب  لـها  هویـش  ناـمه  اـی  ضحم  دـبعت  هویـش  یگنوگچ  وضو و  یخیراـت  ریـس  رد 
زا ررکم  يریوصت  زین  دمحا  یعفاش و  ماما  و  دـندوب , هتخودـنا  شناد  هرود  نیا  رد  دـندوب و  رـصاعم  يوما  تموکح  اب  کلام  هفینحوبا و 
رد میرگنب  لا  حـ دنتـشاد . هژیو  یتایئزجو  لوصا  دوخ  يارب  زین  اهنآ  زا  کی  ره  دنچ  ره  دندنایامن , یمزاب  ار  کلام  هفینحوبا و  هقف  نیمه 
هب یهاگن  اب  ار  یـسررب  نیا  دندیـشخب . رارم  ـتـ ـسا ار  دوخ  يوضو  هویـش  هنوگچ  دنتـشاد و  یهاگدـید  هچ  تیب  لها  ناماما  راـگزور  نیا 
یم تقیقح  نیا  ناـیب  هب  میرگن و  یم  دـنیوا  نادـنزرف  هک  ار  هـعی  ـ ـش نا  ـ ما ـ ما رگید  يوـضو  سپـس  میزاـغآ و  یم   ( (ع رقاـب ماـما  يوـضو 

وا هک  ییوضو  هچ ,  درک , یمن  زین  هیقت  وضو  هرابرد   ( (ع رقاب ماـما  هک  دـنامن  هتفگاـن  دنتـشاد . دـیکءات  وضو  تاـیئزج  رب  ارچ  هک  میزادرپ 
حیحص ياهتیاور  همه  رد  هک  دوب  يزیچ  نیا  درک و  یم  دیکءات  نتسش  راب  ود  راب و  کی  رب  وااریز  دوبن , ریذپ  هشدخ  درک  یم  فی  ـ ـصو تـ

يارب نت  ـی کـه شـسـ لا رد حـ ـت ,  سا هد  ـت شـ با ثـ (ص )  اد لوسر خـ یلمع  هریـس  رد  راب  ود  راب و  کی  دراد و  دوجو  وضو  هرابرد  يوبن 
هد ـت شـ یاور هرارز  زا  1 ـ  میرگن :  یم  ار  اهتیاور  زا  یخرب  کنیا  يور ,  ره  هب  تسا .  یفالتخا  دراد  دـیکءات  نآ  رب  نامثع  هک  موس  راـب 
نآ رد  هک  ار  یفرظ  ماـما  پـس  ارچ . میتـفگ :  منکن ؟  تیاـکح  ناـتیاربار  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  اـیآ  دومرف : (ع )  رقاـب ماـما  هک  تسا 

درب و ورف  بآ  رد  ار  شیوخ  تسار  تسد  سپـس  دز و  الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  هاگنآ  داـهن . يور  شیپ  ار  نآ  تساوخ و  دوب  بآ  يردـق 
مـسب نتفگ  اب  داهن و  یناشیپ  رب  تسد  درک و  بآ  رپ  ار  دوخ  تش  ـپـس مـ ـس دوش . یم  زاغآ  وضو  هنوگ  نیا  دشاب  كاپ  تسدرگا  : دومرف
شیوخ پچ  تسد  سپس  دیشک . تروص  يور  یناشیپ و  رب  راب  کی  ار  تسد  هاگ  ـ نآ ـخـت و  یر ـش  یر فار  ـ طا رب  هرهچرب و  ار  بآ  هّللا 

بآ هک  نآ  ات  دیشک  تسد  تخیر و  ار  بآ  داهن و  تسار  تسد  جنرآ  يور  رب  ار  دوخ  تسد  درک و  بآ  رپ  یتشم  درب و  ورف  بآ  رد  ار 
هاگنآ تخیر و  ار  بآو  داهن  پچ  تسد  جنرآ  يور  رب  درک و  بآ  رپ  ار  دوخ  تسار  تسد  نآ  زا  سپ  دـش . ریزارـس  ناتـشگنا  كون  زا 
تسد رب  هدنامیقاب  يرت  هب  سپـس  دش . ریزارـس  شنات  ـ ـش ـگـ نار ـ ـس زا  بآ  يا کـه  ـه  نو دیـشک بـه گـ پچ  تسد  يور  رب  ار  شیوخ  تسد 

: دومرف هاـگنآ  (ع )  رقاـب ماـما  دـیوگ : يوار مـی  دیـشک . حـسم  ار  دوـخ  ياـهاپ  يور  رـس و  شیپ  تسار  تسد  يرت  هدـنامیقاب  هب  پچ و 
اررـس شیپ  اهتـسد , يارب  ات  ود  تروص ,  يارب  یکی  دنک : هدن  ـ ـس ار بـ بآ تـو  تشم  هس  وضو  رد  دراد . تسود  درف  تسا و  درف  دنوادخ 

 . شکب حسم  پچ  تسد  يرت  هب  زین  ار  پچ  ياپ  يور  تسد و  نیمه  يرت  هدنامیقاب  ار بـه  ـت  سار يا  يور پـ تسار و  تسد  يرت  هب  مه 
فیـصوت هنوگ  نیا  زین  ترـضح  نآ  دیـسرپ و   ( (ص ربمایپ يوضو  هرابرد  نانمؤمریما  زا  يدرم  دومرف : (ع )  رقاـب ماـما  دـیو : هرارز مـی گـ
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ترـضح نآ  دندیـسرپ . (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  هراـبرد  (ع )  رقاـب ماـما  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  ریکب  هرارز و  زا  2 ـ  (( . 711  )) درک
رب ار  نآ  تشادرب ,  بآ  یتـشم  درب و  ورف  بآ  رد  دوـخ  تسار  تسد  سپ  تساوـخ .  دوـب  بآ  نآ  رد  هـک  گرزب  يا  هساـک  اـی  یتـشط 

تـسد جنرآ  رب  تشادرب ,  بآ  یتشم  درب و  ور  بآ فـ رد  ار  شیوخ  پچ  تسد  سپـس  تسـش .  نادـب  ار  دوخ  تروصو  تخیر  تروص 
رد ار  شیوخ  تسار  تسد  هاگنآ  تسـش .  دـنادرگرب  الاب  ار بـه  ـت  ـسد نآ کـه  بـی  نییاپ ,  هب  الاب  زا  ار  تسار  تسد  و  تخیر ,  تسار 

بآ و هدنامیقاب  هب  ار  شیوخ  ياهاپ  رس و  سپس  تسـش .  تسار  تسد  دننام  هب  ار  نآ  تخیر و  پچ  تسد  جنرآ  رب  بآ  درب و  ورف  بآ 
ـد: یو يوار مـی گـ دوش . هدرب  رازفااپ  دـنب  ریز  هب  تشگنا  تسین  مزـال  دومرف : نآ  زا  سپ  دیـشک و  حـسم  دریگرب  هزا  ـی تـ بآ نآ کـه  بـی 
ار صخـش  سپ  مکیدیا .)  مکهوجو و  او  ـلـ ـس ـ غا ةالـصلا فـ یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  دومرف : ها  ـگـ نآ ما  ـ ما
هک دسرن  ار  صخـش  يور  نیا  زا  داد و  نامرف  جنرآ  ات  اهتـسد  نتـسش  هب  دنوادخ  مه  دراذـگ . یقاب  هتـسشان  تروص  زا  يزیچ  هک  دـسرن 

: دوـمرف سپـس  قـفارملا .)  یلا  مکیدـیا  مکهوجواولـسغاف و  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  دراذـگب , هت  ـ ـس ـ ـشا جـنرآ نـ اـت  تـسد  زا  يزیچ 
كون ات  اپ  يور  یگدـمآرب  نایم  اـهاپ , زا  يردـق  اـی  رـس  زا  يردـق  یـصخش  رگا  سپ   (. نیبعکلا یلا  مکلجرا  مکـسوؤرب و  اوح  ـ ـس ـ ماو )

. اپ قاس  زا  رت  نییاپ  لصفم  ینعی  اجنیا , دومرف : تساـجک ؟  نیبعک  مدیـسرپ :  دـیوگ : يوار  دـنک . هدنـسب  ار  وا  دـشکب  حـسم  ار  ناتـشگنا 
نآ یب  تراب  رد عـ ـت  یاور ـن  یا رد  (( . 712  )) تسا نیا  زا  رت  نییاپ  بعک  تسا و  قاس  ناوختسا  زا  نیا  دومرف : تسیچ ؟  نیا  مدیـسرپ : 

حـسم دریگرب  هزات  یبآ  هک  نآ  یب  بآ و  هدنامیقاب  هب  ار  شیوخ  يا  رـس و پـ سپـس  ترابع  رد  مه  و  دنادرگرب , الاب  تمـس  ار  تسد  هک 
هزات یبآ  حسم  يارب  ای  دندیشک  یمرگید  ـت  ـسد يور  ـج بـر  نرآ ـمـت  ـس ار بـه  ـت  ـسد نا کـه  ـ مدر راک مـ نیا  هب  تسا  يا  هراشادیـشک 

نامدرم زا  يا  هراپ  راک  نیا  هک  دوش  روآدای  دـهاوخ  یم  دـیق  نیا  اب  تیاور  دندرمـش . یمرب  مه  تنـس  زا  يوزج  ار  نیا  و  دـنتفرگ , یمرب 
لوسر يوضو  اـیآ  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع )  رقاـب ماـما  زا  نی  ـ عا زا بـکـیـر بـن  3 ـ  درادـن . ییاج  چـیه  (ع )  رقاب ماما  يوضورد 

ـپـس بـا ـس تسـش ,  نادـب  ار  دوخ  تروصو  تشادرب  بآ  یتشم  شیوخ  تسار  تسد  اب  هاگنآ  منکن ؟  تیاـکح  ناـتیارب  ار  (ص )  ادـخ
دوخ پچ  تسد  تشادرب و  بآ  یتشم  تسار  تسد  اـب  هاـگنآ  تسـش ,  نادـب  ار  دوخ  تسار  تسد  تشادرب و  بآ  یتشم  پچ  ـت  ـسد

هک تسا  هدـش  تیاور  (ع )  رقاب ماـما  زا  رـسیم  زا  4 ـ  (( . 713  )) دیـشک حسم  ار  شیوخ  ياهاپ  رـس و  بآ  هدنامیقاب  هب  سپـس  تسـشار و 
یتشم سپـس  تخیر ,  شیوخ  تروص  رب  تشادرب و  بآ  یتشم  هاگنآ  تیاکح نـکـنـم ؟  ناتیارب  ار   ( (ص ادخ لوسر  يوضو  ایآ  دومرف :

ار شیوخ  ياهاپ  رـس و  سپـس  تخیر و  رگید  تسد  جنرآ  رب  تشادرب و  رگید  یتشم  هاگنآ  تخیر ,  شیوخ  جنرآ  رب  تشادرب و  رگید 
نییاـپ هب  ماـما  ها  نآ گـ ـد : یو يوار مـی گـ تسا .  بعک  ناـمه  نـیا  تـفگ :  داـهن و  اـپ  يوررب  ار  دوـخ  تـسد  نآ  یپ  رد  درک و  حـسم 

رب هرامش 2 )  ) هتفگـشیپ تیاور  نین  ـت و هـمـچـ یاور ـن  یا زا  (( . 714  )) تسا قاس ]  ناوختـسا   ] بوبنط نیا  دومرف : درک و  هراشا  بوقرع 
ةرارز بـن زا بـکـیـر و  ـنـه ,  یذا ـن  با زا  5 ـ  تسا .  هدومن  خر  هرود  نیا  رد  بعک  يانعم  هرابرد  فالتخا  ياه  هناشن  نیتسخن  هک  دـیآ  یم 

سپ تساوخ .  بآ  یگرزب  هساـک  اـی  یتشط  ماـما  دندیـسرپ . (ص )  ربماـیپ يوضو  هراـبرد  (ع )  رقاـب ماـما  زا  هک  تسا  هدـش  تیاور  نیعا 
و تسش ,  دوب ] هتشادرب  هک  یبآ  تشم   ] نادب ار  شیوخ  تروص  درب و  فرظ  نورد  هب  ار  ـت  سار ـت  سد سپس  تسـش .  اردوخ  ياهتـسد 

تسد تشادرب و  بآ  یت  درب و مـشـ ورف  بآ  رد  ار  دوخ  تسار  تسد  سپـس  تفرگ .  کمک  زین  پچ  تسد  زا  تروص  نتـسش  رد  هتبلا 
درب ورف  بآ  ردار  شیوخ  تسار  تسد  نآ  زا  سپ  تس .  دنادرگ شـ یمنرب  الاب  تمـس  هب  ار  بآ  هک  یلاح  رد  بآ و  نآ  اب  ار  دوخ  پچ 

نییاـپ تمـس  هب  جـنرآ  زا  تشگ و  یمنرب  ـالاب  هب  چـیه  بآ  هک  یلاـح  رد  تخ ,  ـ یر تسد چـپ  جـنرآ  يور  رب  تشادرب و  بآ  یتشم  و 
ار دوخ  ياـهاپ  نینچمه  رـس و  دریگرب  هزاـت  یبآ  هک  نآ  یب  بآ و  هدـنامیقاب  اـب  سپـس  تسار .  تسد  نتـسش  ناـس  هب  دـش , یم  ریزارس 

ناـمدرم زا  یخرب  هـک  دراد  تیاــکح  نآ  زا  هرامـش 2  ثیدـح  نـینچمه  ثـید و  ـن حـ یا (( . 715  )) درک حـسم  اهنآ  يور  یگدـمآربات 
رب تیاور  ـن  یا اما  دنتفرگ . یمرب  هزات  یبآ  حسم  هاگ  هب  ای  دندنادرگ , یمرب  جنرآ  تمس  هب  ار  بآ  اهتـسد  نتـسش  هاگ  هب  وضو , ماگنهرد 
زا جارد  نب  زا جـمـیـل  6 ـ  تفرگرب .  هزات  یبآ  حسم  يارب  هن  دنادرگرب و  جـنرآ  تمـس  هب  ار  بآ  هن  (ع )  رقاب ماما  هک  دراد  دـیکءات  نآ 
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 . تساوخ یبآ  فرظ  وا  درک . تیاکح  نامیارب  ار  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو   ( (ع رقاب ماما  دـنتفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  نیعا  نب  ةرارز 
سپـس دیـشک . تسد  زینار  نآ  فارطا  تخیر و  تروص  رب  تروص  يالاب  زا  تفرگرب و  بآ  یتشم  درب و  ورف  بآ  رددوخ  تسد  هاـگنآ 

رد ار  تسار  تسد  هاگنآ  دیشک . تسد  نآ ,  رب  تخیر و  تسار  تسد  يور  رب  هت ,]  ـ شادر بآ بـ  ] در و بآ بـ نورد  دوخ بـه  پچ  تسد 
اب سپـس  تسـش .  زینار  تسد  ـن  یا دو  هتـسش بـ ار  تسار  تسد  هک  ناـنچ  تخیر و  پچ  تـسد  يور  رب   [, تـشادرب یبآ   ] درب و ورف  بآ 
نب دم  زا مـحـ 7 ـ  (( . 716  )) درک حسم  ار  شیوخ  ياهاپ  رـسدرب و  ورف  بآ  رد  هرابود  ار  اهتـسد  هک  نآ  یب  شتـسد و  رب  هدنامیقاب  يرت 

ار ندب  همه  دراد و  یمرب  نغور  یبرچ  تش  امش یـک مـ زا  یـسک  هک  دوش  یم  هاگ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  (ع )  رقاب ماما  زا  ملـسم 
ـت ـسد پـس  ارچ . میتفگ :  منکن ؟  تیاکح  ناتیارب  ار  (ص )  ادـخ لوسر  يوضو  اـیآ  تسا .  رتریگارف  نیازا  بآ  دـنک . یم  برچ  نآ  اـب 
ار تروـص  همه  فرط و  ود  ـخـت و  یر شیوـخ  تروـصرب  تشادرب و  بآ  یتـشم  دـیوشب  ار  تسد  هـک  نآ  یب  درب و  ورف  بآ  رد  دوـخ 
زا سپ  تسـش .  ار  دوخ  تسار  تسد  نآ  اب  تخیر و  پچ  تسد  فک  رد  تشادرب و  رگید  یتشم  تسار  تسد  اب  سپـس  دیـشک . تسد 
درک حسم  ار  شیوخ  ياهاپ  رـس و  اهتـسد  رب  هدنامیقاب  يرت  هب  هاگنآ  تسـش و  نآ  اب  ار  دوخ  پچ  تسد  تشادرب و  بآ  رگید  یتشم  نآ 

تیاکح ار  (ص )  ادخ لوسر  يوضوام  يارب  (ع )  رقاب ماما  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  هرارز  زا  لیمج ,  نابا و  زا  نینچم  هـ (( . 717 ))
سپـس دیـشک . تسد  ار  تروص  فرط  ود  سپ  ـ ـس تخیر و  نآ  رب  تروص  يالابزا  تشادرب و  بآ  یتشم  تساوخ .  یبآ  فرظ  وا  درک .

رد ار  تسار  تسد  هاگنآ  دیـشک . تسد  نآ  رب  مه  تخیر و  بآ  شیوخ  تسار  تسد  رب  نآ  اب  درب و  بآ  فرظ  رد  ار  دوخ  پچ  تسد 
یب اهتسد و  رب  هدنامیقاب  يرت  اب  سپس  تسش .  تسار  تسد  ناس  هب  زین  ار  پچ  تسد  تخیر و  پچ  تسد  رب  ار  بآ  نیا  درب و  ورف  بآ 

زا تفگ :  هک  تـسا  هدـش  ـت  یاور ـد  قر دوواد بـن فـ زا  8 ـ  (( . 718  )) درک حـسم  ار  اهاپ  رـس و  درب  ورف  بآ  رد  هرابود  ار  اهتـسد  هک  نآ 
شاداپدور رتارف  هزادـنا  نیا  زا  هک  ره  تسا و  يا  هزادـنا  ار حـد و  ـو  ـضو دو : ـ مر مردـپ مـی فـ تفگ :  یم  هک  مدینـش  ع )   ) قداـص ماـما 

ییوگ یم  هک  هزادنا  نیا  دیـسرپ : يو  زا  یـسک  نایم  نیا  رد  تسا .  هدرک  يرـس  هریخ  دنک  نینچ  هک  یـسک  دومرف : یم  نینچمه  درادـن .
نیا رد  ار  ددـلتی  امنا  ترابع  یـس  مـجـلـ (( . 719  )) ینک حـسم  ار  تیاـهاپ  رـس و  ییوشب و  ار  تناتـسد  تروص و  دومرف : تسا ؟  مادـک 
دوش یم  روآدای  هتـسناد و  شماکحا  رد  دنوادخ  ـر  بار رد بـ ير  ـ ـس هر  فلکت و خـیـ وضو و  هزادـنا  دـح و  زا  نتفر  رتارف  يانعم  هب  تیاور 

رح (( . 720  )) دـنک یم  لقن  زین  ار  ۀـیاهن  رد  ریثا  نبا  رظن  هاگنآ  يو  تسا .  يرـس  هریخ  تموصخ و  يانعم  هب  ددـل  هشیر  زا  هژاو  نیا  هک 
ینادرگرـس و هب  ار  دوخ  دور  رتار  وضو فـ هزادنا  زا  سکره  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـنک : یم  رظنراهظا  نینچ  تیاور  نیا  هرابرد  زین  یلماع 

دنک قدص  ندرک  حسم  نتسش و  مان  هک  هزادنا  نآ  زا  شیب  هب  يو  هک  ارچ  دربب , یـشاداپ  راک  نیا  زا  هک  نآ  یب  دنکفا , یم  جنر  دیدرت و 
نیا تشذـگوضو و  هزادـنا  زا  زواجت  هرابرد  ع )   ) قداـص ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  زین  رگید  یت  ـ یاور ـتـر  ـش پـیـ (( . 721  )) تسا هتفاین  ناـمرف 

دنتفگ دندیـسرپ و  ثدح  نم لـم یـ ءوضو  اذـه  هک  ع )   ) نانمؤمریما ثیدـح  نیا  هرابرد  (ع )  رقاب ماما  زا  نوچ  هک  دـش  حرطم  زین  ـت  یاور
ثدح يانعمو  وضو  رد  هزادنا  زا  زوا  نا تـجـ ـنـ مؤ ـ مر ـیـ ما ـخـن  ـس نآ  زا  دوصقم  دومرف : خساپ  رد  تسا ,  رتارفراردا  عفد  زا  ثدح  مادـک 

ع  ) قداص ماما  دزن  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  نامثع  نب  دامح  زا  دوخ  دنس  هب  ینیل  کـ (( . 722  )) دور رتارف  وضو  هزادنا  زا  هک  تسا  نآ 
یتشم سـپـس  تسش .  ار  شیوخ  تروص  همه  بآ  نادب  درک و  بآ  رپ  نآ  زا  ار  دوخ  تشم  تساو و  ـی خـ بآ فر  مدوب کـه ظـ هتـسشن  (

زا سپ  تسش .  نادب  ار  شیوخ  پچ  تسد  درک و  بآ  رپ  يرگید  تشم  هاگنآ  تسش .  نادب  ار  دوخ  تسار  تسد  درک و  بآ  رپ  رگید 
تـسا هدرکن  زواجت  وضو  هزادنا  زا  ینعی  تسا  هدرکن  ثادحا  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  دومرف : درک و  حسم  ار  دوخ  ياهاپ  رـس و  نآ 
ربنامرف یسک  هچ  هک  دوش  هتـسناد  رذگهر  نیا  زا  ات  تسا  یهلا  دودح  زا  يدح  وضو  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ماما  زا  مه  (( . 723 ))

دنلام ندب  رب  نغور  هک  هزادنا  نامه  هب  وضو ] بآ   ] ار وا  دنک و  یمن  سجن  زیچ  چیهار  نمؤم  دنک . یم  شا  ینامرفان  یـسک  هچ  تسوا و 
ار ـن  ید ماکحا  ندرک  رت  فرژدصق  دوخ  يءار  داهتجا و  هب  هک  دراد  هراشا  یناسک  هب  نخـس  نیدـب  (ع )  رقاب ما  ـ ما (( . 724  )) دنک هدنسب 
رب دنا , هدوز  ـ فا ـضـا  عا تا شـسـتـن  ـعـ فد رامـش  رب  ای  دنا  هدرک  حسم  نیزگیاجار  نتـسش  هدروآرد و  نید  هب  ینید  ریغ  ییاهزیچ  هتـشاد و 
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رب نغور  هک  هزادنا  نامه  ار  نمؤم  هک  نخـس  نیا  اب  ماما  نینچمه  تسوضو !  نتخاس  وکن  ندرک و  لماک  يانعم  هبراک  نیا  هکرادـنپ  نیا 
وضو رد  لصاح  یگزیکاپو  تراهط  درادن . ترورـض  اضعا  نتـس  ـ ـش را  ـت کـه چـنـد بـ ـسا هدو  ـ مر هراشا فـ نیدب  دنک  هدنـسب  دنلام  ندب 
ندرک برچ  رد  شدـننا  هک هـمـ ندـب  هب  بآ  هزادـنا  نآ  ندیـسراب  يور  نیمه  زا  و  یقیقح ,  هـن  تـسا ,  یمکح  تراـهط  یگزی و  ـ کا پـ

ـ  1 دیآ : یم  تسد  هب  تاکن  نیا  تشذگ  هچنآ  زا  دوش . یمن  سجن  زیچ  چیه  هب  نمؤم  و  دـبای , یم  ققحت  تراهط  نیا  دـنک , یم  هدنـسب 
يوضو نیمه  و  دناد , ـیـفـه مـی  ظو فیلکت و  زا  ندشرانکرب  هیام  ار  نتسش  راب  کی  ددنـسپ و  یمن  ار  موسراب  يارب  نتـسش  (ع )  رقاب ماما 

بحتسمو تنس  مود  راب  يارب  نتـسش  ماما ,  هاگدید  زا  تسا .  هدروآ  ياج  هب  زین  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسا  ییوضو  نتـسش  راب  کی  اب 
هکلب دروآ , یمن  یقیقح  یتراـهط  تساـجن ,  عفر  ناـس  هب  وـضو  هک  تسا  نآ  زین  نخـس  نیا  لـیلد  دـنک . یم  ربارب  ود  ار  شاداـپ  تسا و 
حـسم اهتـسد  يرت  هدنامیقاب  اب  اهاپ  رـس و  تسا  مزال  2 ـ  دریذـپ . یم  ققحت  نتـسش  راب  کـی  هب  هک  تسا  یمکح  یتراـهط  نآ  زا  دوصقم 

نتس شـ 4 ـ  تسین .  حیحص  جنرآ  فرط  هب  اهتسد  رس  زا  بآ  ندنادرگرب  دوش و  هتـسش  نییاپ  تمـس  هب  جنرآ  زا  اه  ـتـ ـسد ـد  یا بـ 3 ـ  دوش .
. دنک یم  هدنسب  دوش  حسم  نآ  زا  مه  یکدنارادقم  رگا  و  درک , حسم  ار  رس  يولج  تمسق  دیاب  هکلب  تسین ,  زیاج  رس 

مود تمسق 

تروص ییاهفالتخا  وضو , لامعا  تایئزج  تروص و  هزادنا  دننامه  لئاسم  رگید  زا  يا  هراپ  هرابرد  تشذـگ  هچنآ  رب  نوزفا  تسا  ینتفگ 
وضو هرابرد  یلـصا  ياهفال  ـتـ خا نوز بـر  ـ فا يوما  هرود  رد  وضو  یفالتخا  لئاسم  میزادرپ :  یم  اهنآ  یـسررب  هب  ریز  رد  هک  تسا  هتفریذپ 

زیاج اهتـسد  نتـسش  ماگنه  رد  الاب  تمـس  هب  بآ  ندنادرگرب  ایآ  1 ـ  تسا :  هتـشاد  دوجو  فـالتخا  يوما  هرود  رد  زین  ریز  تاـیئزج  رد 
لصف نیمه  رد  هک  هرامش 2 و 5 تیاور  رد  دنا . هداد  رظن  زاوج  مدع  ـی بـه  خر هد و بـ ـیـ یار زاو گـ هب جـ یخرب  هلءاسم  نیا  رد  هن .  ای  تسا 
هویـش زین  نیمه  دنادرگ و  یمنرب  الاب  فرط  هب  ناتـشگنا  كون  تمـس  زا  ار  بآ  ـر(ع )  قا ما بـ ـ ما دزادر کـه  ناد مـی پـ يوار بـ ـت  ـشذ گـ
رتشیپ هک  هرامـش 2 و5  تیاور  رد  هن .  ای  تسا  زاجم  هزات  یبآ  نتفرگرب  اـهاپ  رـس و  حـس  يار مـ ـا بـ یآ 2 ـ  دوب . (ص )  ادـخ لوسر  یلمع 

یم ققحت  زین  هزات  بآ  نودب  تسا  دنمزاین  نتفرگرب  بآ  هب  هک  نتـسش  فالخ  رب  حسم  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ددـصرد  يوار  تشذ  گـ
هدنـسب دشاب  هک  مه  وضع  زا  يرادقم  هب  حسم  3 ـ  درک . یم  حسم  ار  اهاپ  رـس و  وضو  زا  هدنامیقاب  يرت  نامه  اب  زین  (ع )  رقاب ماما  و  دـبای ,

بعک زا  دوصقم  اـنع و  مـ 4 ـ  دراد . هراشا  هتکن  نیدب  هرامـش 2  ثیدح  رد  دریگ . رب  رد  ار  وضع  همهدیاب  هک  نتـسش  فالخ  رب  دنک , یم 
رارق اپ  فرط  ود  رد  هک  یگدـمآرب  ود  نآ  هن  تساپ ,  يور  یگدـمآرب  نامه  بعک  هک  دـنک  یم  دـیکءات  نیا  رب  (ع )  رقاب ماـما  تسیچ ؟ 

(ص ادخ لوسر  يوضو  رد  لوا ,  راب  يارب  نتـسش  هک  دراد  دیکءات  نیا  رب  ماما  هن ؟  ای  تسا  زیاج  وضو  دح  زا  نتفر  رتار  ـا فـ یآ 5 ـ  دراد .
دودـح زا  يرـس و  هریخ  دور  رتارف  هزادـنا  نیا  زا  هک  ره  اـما  تسه ,  ترـضح  نآ  يوضورد  مه  مود  راـب  يارب  نتـسش  تسا ,  هدوب  زین  ( 

نایب زی  ار نـ نیا  و  درک , ریسفتوضو  هزادنا  زا  نتشذگ  هب  یهلا  دودح  زا  زواجت  (ع )  رقاب ماما  و  ع )   ) قداص ماما  تسا .  هدرک  زواجت  یهلا 
وزج زین  هاـگجیگ  هنوگ و  ـا  یآ 6 ـ  تسا .  هدروآ  نایم  هب  اه  هتخاسون  نید  رد  هک  تسا  یـسک  يوضو  وضو , هنوگ  نیمه  هک  دـنا  هتـشاد 

. دومرف نایب  ار  نآ  هرارز  خـساپ  رد  ماما  دـش و  حرطم  (ع )  رقاـب ماـما  ناـمز  رد  هک  تسا  یلئاـسم  رگید  زا  یکی  نیا  هن .  اـی  تسا  تروص 
ماما نک .  هاگآ  دوش  هتسش  وضو  رد  تسا  هدومرفدنوادخ  هک  ناس  نآ  تسیاب  یم  هک  تروص  هزادنا  دح و  زا  ارم  دیسر : ما پـ ـ ما زا  هرارز 

نآ زا  دـیازفیب و  نآ  رب  تسی  اور نـ ار  سک  چـیه  هداد و  نامرف  وضو  رد  شنتـسش  هب  هدومرف و  دـنوادخ  هک  نامه  ینعی  تروص ,  دومرف :
تـشگنا نایم  هلـصاف  رد  هناچ  ات  وم  هاگنتـسر  زا  هک  تسا  هزاد  ـ نا نآ  تسا ,  راکهانگ  دهاکبرگا  درادن و  شاداپ  دیازفیب  رگا  هک  دهاکب 

دریگ ياج  تسا  هدش  نهپ  هرهچ  يور  رب  تسد  هک  لاح  نآ  رد  تشگنا ,  ود  نیا  هلصاف  رد  ـچـه  نآ دریگب . ياج  تسـش  تشگنا  هنایم و 
مک حـ 7 ـ  (( . 725  )) هن دومرف : تسا ؟  تروص  زا  هاگجیگ  ایآ  دیـسرپ : يوار  تسین .  تروص  زا  دـشاب  نیا  زج  هچنآ  تسا و  تروص  زا 

تسا رس  زا  نآ  نورب  تروص و  زا  شوگ  نورد  دنا  هتفگ  یخرب  هک  نیا  ایآ  درک ؟ حسم  دیاب  ای  تسش  ار  اهنآ  دیاب  ایآ  تسیچ ؟  اهشوگ 
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و تروص ,  زا  شوگ  نورد  دـنیوگ  یم  یخرب  مدیـسرپ :  دـیوگ : یم  هرارز  هک  تسا  هد  ـ مآ ـب  یذ ـی و تـهـ فا رد کـ هن ؟  ای  تسا  تسرد 
رد ین  کـلـیـ (( . 726  )) اهنآ حـسم  هن  تسا و  بجاو  اـهنآ  نتـسش  هن  دومرف : (ع )  رقاـب ماـما  دـییامرف ؟ یم  هچ  تسا .  رـس  زا  شوگ  نورب 

سپ نیبعکلا .)  یلا  مکلجرا  مکـسوؤرب و  اوحـسماف  : ) دیامرف یمدـنوادخ  دومرف ... : هک  دـنک  یم  تیاور  (ع )  رقاب ماما  زا  رگید  یثیدـح 
مادک بعک  میدیـسرپ :  دیوگ : یم  يوار  تسا .  هدنـسب  ار  وا  دنک  حسم  بعک  ات  ناتـشگنا  رـس  نایم  ار  اپ  زا  يردق  ای  رـس  زا  يردـق  رگا 
بعک تسا و  قاس  ناوختـسا  زا  نیا  دومرف : تسیچ ؟  نیا  میدیـسرپ :  قاـس .  ناوختـسا  زا  رت  نییاـپ  لـصفم  ینعی  اـجنیا ـ  دومرف : تسا ؟ 
نامه نیا  دومرفو : داـهن  اـپ  يور  یگدـمآرب  رب  ار  دوخ  تسد  وضو  زا  سپ  هک  تسارگید  ـثـی  ید رد حـ (( . 727  )) تسا نآ  زا  رت  نییاـپ 

مالسالا مئاعد  رد  تسا .  نامه  نیا  : دومرف درک و  هراشا  هنـشاپ  یپ  زا  رت  نییاپ  هب  دوخ  تسد  اب  هاگنآ  دهد : یم  همادا  يوار  تسا .  بعک 
رب حـسم  ـت :  ـسا هدو  ـ مر ـتـه و فـ ـس ـ ناد ـز  یا هیآ جـ رد  فرح ب  دانتـسا  هب  ار  رـس  زا  يرادـقم  رب  حـسم  زاوج  (ع )  رقاب ماـما  تسا :  هدـمآ 

مکیدیا مکهوجوباوحسماف و   ) هیآ دانتسا  هب  زین  ممیت  رد  هک  هنوگ  نآ  مکسوورب ,  ترابع  رد  فرح ب  دانتسا  هب  تسا ,  رـس  زا  يرادقم 
تـسا هدوـمرف  يور  نیمه  زا  دوـش و  یمن  يراـج  تسد  همهو  هرهچ  همه  رب  كاـخ  راـبغ  هک  دـناد  یم  دـنواد  خـ هـچ ,  تـسا ,  نـینچ  ( 

هتفگ نیا  لقن  زا  سپ  يرکذ  بات  رد کـ لوا  شـهـیـد  (( . 728  )) تسا هنوگ  نیمه  هب  زین  وضو  رد  اپ  رـس و  حسم  مکیدیا )  مکهوجوب و  )
هک درک  تیاور  ارم  ءارف  زا  هملس ,  تسا :  هدروآ  ار  ثیدح  نیا  تسا  قاس  نییا  رد قـسـمـت پـ اپ  فرطود  یگتسجرب  بعک  هک  یعمـصا 

ار نآ  یعمصا  هچنآ  دیوگ : یم  سابعلاوبا  اجنیا .  : تفگ درک و  هراشا  شیوخ  ياپ  اب  هاگنآ  و  تساپ ـ  یگدمآرب  رد  کـعـب  تسا :  هتفگ 
نب دـمحم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لـقن  میارب  ءارف  زا  دروآ : یم  نینچ  ـهـیـد هـمـ ـش دوـش . یم  هدـناوخ  مجنم  برع ,  دزن  هدـیمان ,  بعک 

و تسا ـ  هنوگ  نیا  هکلب  تسین ,  هنوگ  نیا  هن ,  دومرف : هنوگ ؟  نیا  دنتفگ : تسا .  بعک  نیا  تفگ :  تسشن و  یلجم  رد  نیـسح  نب  یلع 
نآ تسا و  نیا  هصاـخ  رظن  دومرف : تسا .  هنوگ  نیدـب  دـنیوگ  یم  مدرم  اـما  دـنتفگ : درک . هراـشا  اـپ  يور  یگدـمآرب  هب  ماـگنه  نیا  رد 

اجکزا هک  ییوـگ  یمن  نم  هب  اـیآ  متفگ :  (ع )  رقاـب ماـما  هب  تفگ :  هک  تـسا  هدـش  تـیاور  هرارز  زا  (( . 729  )) تسا هماـع  رظن  يرگید 
لوسر هرارز ,  يا  دومرف : دـید و  ما خـنـ ـ ما تسا ؟  تسرد  اـپ  زا  يرادـقم  رـس و  زا  يرادـقم  هب  حـسم  هک  یتـفگ  يور  هچ  زا  یتـسناد و 

: دــیامرف یم  دــنوادخ  اریز  تـسا ,  هدــش  لزاـن  لـجوزع  دــنوادخ  باــتک  زا  يا  هـیآ  هویــش  نـیمه  رب  و  هدوـمرف ,  نـینچ  (ص )  ادــخ
رد دنوادخ  و  قفارملا )  یلا  مکیدیاو  : ) دـیامرف یم  سپـس  تسـش .  ار  تروص  همه  ـد  یا هک بـ میبای  یمرد  نیا  زا  و  مکهوجواولـسغاف )  )
رد ـپـس  ـس دوش . هتـسش  جـنرآ  ات  اهتـسد  تسیاب  یم  هک  میبای  یمرد  نیا  زاو  تسا  هدرک  فطع  ترو  ـ ـص ار بـر  ـج  نرآ ات  تسد  اـج  نیا 
رب حـسم  هک  میتفایرد  فر ب  دو حـ ـ جو هطـساو  هب  دومرف  مکـسوورب )   ) هک اجنآ  و  مکـسوؤرب ,)  اوحـسماو  : ) دومرفو دروآ  لـصف  مـالک 

یلا مکلجرا  و  : ) دومرف درک و  فطع  رـس  رب  ار  اهاپ  دو  هدر بـ تروص عـطـف کـ رب  ار  اهتـسد  هک  ناس  نآ  سپـس  تسا .  رـس  زا  يرادقم 
ریـسفت هنوگ  نیدب  مدرم  يارب  ار  هیآ  مه  (ص )  ادخ لوسر  تساپ .  زا  يرادـقم  رب  حـسم  هک  می  ـتـ فا ـ یرد رـسرب  فطع  نیا  زا  و  نیبعکلا ) 
یهاگآ يرایـسب  عورف  یهقف  ریـس  هب  درگنب  تیب  لها  زا  هدیـسر  ياـهتیاور  هب  سک  هـر  (( . 730  )) دـنتخاس هابت  ار  نآ  مدرم  اما  دـندرک ,

نایم بیترت  موزل  رب  ترـضح  نآ  دـیکءاتزین  تسا و  هدـش  لقن  (ع )  رقاب ماـما  زا  هچنآ  هک  دـییارگ  دـهاوخ  روا  ـن بـ ید تفاـی و بـ دـهاوخ 
 . تسا هتـشاد  رظن  وضو  ياضعا  نایم  بیترت  موزل  مدـع  رب  ینبم  ناشناکلـسم  مهو  کلام  هفینحوبا و  هاگدـید  هب  ـالامتحا , , وضو ياـضعا 
نآ رد  حرطم  ياههاگدـید  اب  ار   ( ع  ) قداص ماـما  نخـس  يرگـشهوژ  ـر پـ گا تسا و  قداـص  تقیقح  نیمه  زین  یهقف  عورف  رگید  هراـبرد 

یکدـنا تشذـگ  هچ  ـ نآ دیـسر . دـهاوخ  یعرـش  مکح  هب  تیعقاو ,  هب  کیدزن  يا  هیواز  زا  درگنب  اهنآ  رانک  رد  دـنک و  هسیاـقم  راـگزور 
رد دوب . هراب  نیا  رد  (ع )  رقاب ماما  زا  هدی  ـ ـسر يا  ـتـهـ یاور هب  یهاگن  زینو  يوما  هرود  رد  نآ  تایئزج  وضو و  هلءاسم  یخیرات  ریـس  هرابرد 
. دوش رتنشور  عوضوم  نیا  تقیقح  ات  دنکفا  میهاوخ  یهاگن  تسا  هدیسر  زین  رگید  ناماما  زا  هک  ییاهتیاور  زا  یخرب  هب  هدنیآ  تاحفص 

یسابع هرود  رد  وضو  یفالتخا  لئاسم 
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زیاج ار  رازفااپ  رب  حسم  هک  نانآ  ربارب  رد  یتخسبو  دندیشخب  رارمتـسا  شیوخ  ناردپ  هویـش  نامه  هب  وا  زا  سپ  ناماما  و  ع )   ) قداص ماما 
نتـسش زا  دیـشک و  حـسم  دـیاب  ار  اهاپ  (( , 732  )) دـشاب رـس  يوـلج  تمـسق  رب  دـیاب  حـسم  هک  نیا  رب  و  (( 731  )) دنداتسیا دنتـسناد  یم 

ار دنوادخ  لاس  لهچ  یـسک  هک  دوش  یم  هاگ  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ما  ـ ما زا  دـندیزرو . دـیکءات  درک  يراددوخاهنآ 
رد (( . 733  )) دـیوش یم  تسا  هداد  نامرف  شندرک  حـسم  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  ارچ  دربن , نامر  وا فـ زا  ـو  ـضو رد  ـی  لو تدابع کـنـد ,

مدیسرپ دیوگ : یم  يوار  دریذپ . یمن  يزامن  چیه  وازا  دنوادخ  درذگ و  یم  لاس  تصـش  یناسنا  رب  هاگ  دومرف : هک  تسا  رگید  یثید  حـ
ار نیا  نی  هـمـچـنـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما (( . 734  )) دیوش یم  تسا  هداد  نامرف  شندرک  حـسم  هب  دـنوادخ  ار  هچنآ  اریز  دومرف : هنوگچ ؟  : 

یم دوـخ  ـن  یا (( . 735  )) تروص وزج  هن  تسا و  رـس  وزج  هن  اهـشوگ  تسا :  هدومرفو  هدرک  یفن  دـشاب  رـس  اـی  تروص  وزج  شوگ  هک 
ار نآ  رگید  یهورگ  دنا و  هدرک  یم  نآ مـسـح  رب  هتسناد ,  یمرـس  وزج  ار  شوگ  ناناملـسم  زا  یهورگ  ماما  نآ  راگزور  رد  هک  دنامهف 

تروص وزج  هن  تسا ,  لقتسم  يوضع  شوگ  هک  دراد  هراشا  نیدب  تیاور  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما  دنا . هتسش  یمو  هتسناد  تروص  وزج 
دیت ـسـ ناد هک  نانوچ  حسم ـ  اریز  تسین ,  مزال  نآ  رب  ندیشک  حسم  مه  زاب  دشاب  زا سـر  يوز  ضر هـم کـه جـ رب فـ و  رس , وزج  هن  تسا و 

ع  ) قداص ماما  هب  یثیدح  رد  دریگربرد . ار  رس  همه  هک  تسین  نادب  يزاین  دنک و  یم  ادیپ  ققحت  مه  رس  زا  یتمـسقرب  ندیـشک  تسد  هب   ـ
هب ماما ـ  زا  ار  ییاهتیاور  نینچ  رودص  ام  ـت .  فر ـ گر هزا بـ یبآ تـ ندرک  حسم  يارب  ای  درک  حسم  ار  اهـشوگ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ( 
هب و  دوب , باعرا  دیدهت و  عاونا  نیرتدب  ربارب  رد  اهراشف و  نیرت  تخـس  رد  ماما  هک  نآ  هژیوب  میناد ,  یمن  رود  اهنآدنـس ـ  تحـص  ضرف 

يرتشیب تدش  زین  راشف  نیا  هفوک ,  هب  نادـناخ  نیا  ندـنار  نایمـشاهرب و  وا  یگریچ  زا  سپ  روصنم و  تفالخ  نارود  رخاوا  رد  صوصخ 
جور خـ طئا , لوب و غـ عفد  هب  ار  وضو  تالطبم  ترـضح  نآ  هدیـسر ,  ع )   ) قداص ماـما  زا  هک  رگید  یثیدـح  رد  تسا  ینتفگ  دوب . هتفاـی 

ندوبن لـطبم  تسا ,  هدیـسر  نادـب  شتآ  هچنآ  ندوـبن  لـطبم  هب  تسا  يا  هراـشا  نیا  و  (( , 736  )) هدرک دودـحم  تباـنج  باو و  خـ دا , بـ
هک دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دنناد . یم  لطبم  ار  اهنآ  تنـس  لها  هزورما  هک  نآ  دـننامه  نوخ و  ندـمآ  نوریب  ای  تلآ  هب  ندز  تسد 
هک تسا  هدـش  تیاور  مادـقم  نبورمع  زا  هیقفلا  هرـض  رد مـن ال یـحـ تسا .  هدوب  حرطم  زین  ع )   ) قداص ماما  راگزور  رد  اههاگدـید  نیا 

تـسود هک  یـسک  زا  نم  : دومرف یم  ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  نم  يارب  دوب  هدینـش  ع )   ) قدا ـ ـص ماما  زا  هک  یناـسکزا  یکی  تفگ : 
ترـضح نآ  زا  نین  هـمـچـ (( . 737  )) تسا هتفرگ  وضو  ود  ودزین  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یلاـح  رد  متفگـشرد ,  دریگ  وـضو  ود  ود  دراد 

(( 738  )) تسا تعدب  نتسش  راب  هس  درادن و  شاداپ  نتسش  راب  ود  تسا ,  بجاو  نتـسش  راب  کی  وضو  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور 
رب هک  ره  و  تسا ,  ود  ود  وضو  هک  تسا  هدومرفریـسفت  نینچ  رگید  یثیدح  رد  درادن  شاداپ  نتـسش  راب  ود  هک  ار  نخـس  نیا  ماما  هتب  ـ لا . 

تسا بحتسم  يراک  مود  نتسش  دنک و  یم  هدنسب  ار  وا  نتـس  ـ ـش راب  کی  هک  دریذپن  سکره  ینعی  (( , 739  )) درادن شاداپ  دیازفیب  نیا 
اب ع )   ) قدا ما صـ ـ ما تساراد .  ار  مکح  نیمهدور  رتارف  زین  نتسش  راب  ود  زا  هک  یـسک  دش . دهاوخن  هداد  شاداپ  چیه  مود  نتـسش  يارب  ,

ياـهتیاور ع )   ) قداـص ماـما  زا  دـنتفر . یم  رتار  یهلا فـ دودـح  زاوضو  رد  هک  داتـسیا  یم  یناـسک  يورردور  هویـش  نیدـب  نانخـس و  نیا 
هراب نیا  ردو  تسناد  یمن  وضو  لاعفا  وزج  ار  هضمـضم  ترـضح  نآ  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدیـسر  تقیقح  نیا  دییءات  رد  یناوارف 

تاداـهتجا ربارب  رد  اـت  دوـمرف  ار  نخـس  نیا  ماـما  تسا .  تروـص ]  ندـب و   ] ینورد ياـهت  ـمـ ـس زا قـ نا  ـ هد هک  دروآ  یم  لالدتـسا  نینچ 
! دنیبن خزود  شتآ  هک  دیاش  دینک . زاب  بوخ  ار  دوخ  ياهمشچ  وضو  ماگنه  رد  دیوگ : یم  هک  دتسیاب  رمع  نب  هّللادبع  دننام  ـی هـ نا کـسـ
ما ـ ما زا  (( . 740  )) دیـشاپب تروص  رب  ار  بآ  هکلب  دـینزن , ناـتیاهتروص  رب  بآ  دـیریگ  یم  وضو  نوچ  دـیامر : مـی فـ ع )   ) قدا ـ ـص ما  ـ ما
 : مدیسرپ رفع  ـی بـن جـ سو ـحـسـن مـ لاو ـ با زا  دیوگ : یم  یشاقر  رفعجوبا  تسا .  هدیـسر  نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  یتیاور  ـم نـیـز  ظا کـ

نییاپ هب  الاب  زا  ار  تروص  هکلب  بوکم ,  ترو  بآ بـر صـ يور مـکـن و  هدا  ـ یز طارفا و  وضورد  دومرف : مریگ ؟  وضو  هنوگچ  زامن  يارب 
وضو و رد  يور  هدایز  طارفا و  هدـیدپ  جاور  هب  ماـما ,  خـساپ  ـن  یا (( . 741  )) تسا هدـش  حـسم  بآ  هب  تروص  ایوگ  هک  نانوچ  يوشب , 
زا هک  يوار  شسرپ  خساپ  رد  ترضح  نآ  دوش  یم  ببس  يا  هراشا  نینچ  يارب  ماما  دصق  دراد . هراشا  وضو  يارب  نتخیر  بآ  رد  فارسا 
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مه يا مـ هد هـ ـ ید زا پـ یکی  هب  دوخ  نیا  نکم .  يور  هدایز  طارفاوضو و  رد  دیامرفب : دروایب و  يا  همدقم  تسا ,  هدیسرپ  وضو  یگنوگچ 
همدـقم نیااب  دـهاوخ  یم  ماما  تسا و  حـسم  ياض  ـ عا نتـسش  نتـسش و  تاعفد  رامـش  رب  ندوزفا  هدـیدپ  نآو  دراد  هراشا  راگزور  نآ  رد 

رب بآ  هک  تسین  نادب  دنیوگ ـ  یم  یخرب  هچنآ  فالخرب  وضو ـ  هک  دـنامهفب  وا  هب  دزاس و  نشور  هدـننک  شـسرپ  يارب  ار  وضو  تیهام 
ياهقادصم زا  اهنیا  همه  هک  ارچ  دـنیوگن , خـسا  ـو پـ ـضو لا  رد حـ ـی  ـس مال کـ ـ ـس ـد و بـه  نر ـم بـبـ ـش نورد چـ بآ بـه  دـنبوکب , تروص 

تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  بآ  اب  تروص  حسم  زا  هتفگـشیپ  تیاور  لیذ  رد  تسا .  هدش  یهن  نآ  زا  هک  تسا  نید  ماکحا  رد  يور  هدایز 
ریبع ندروآ تـ اب  اجنیا  رد  ماما  عقاوب  تسا .  تقیقح  نیع  زین  نیمه  و  دنا , هتـسناد  نتـسش  نامه  يانع  زاجم و بـه مـ یعون  ار  نیا  ناهیقف  و 

هب تسا و  نتسش  راب  کی  تسا  بولطم  وضو  رد  هچنآ  هک  تسا  بلطم  نیا  ندناسر  یپ  رد  وضو  رد  تروص  نتـسش  يارب  حسم  يزاجم 
زا زین  تسد  نتسش  رد  رگید  ياهتیاور  یخرب  رد  لیلد  نیمه  هب  ـت  سرد دنک . یم  قدص  یعرـش  تراهط  نتـسش و  ناونع  راب  کی  نیمه 

دنک و یم  هدنـسب  وضع  ره  نتـسش  راب  کی  وضو  رد  هک  دوش  هراشا  نادب  همه  نیا  رذگ  ـ هر زا  تـا  ـت ,  ـسا هدـش  هتـسج  هرهب  حـسم  هژاو 
هدومرف وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  (ص )  ربمایپ يوضو  زین  مظاک  ما  ـ ما تسین .  اور  حـسم  ياضعا  نتـسش  زین  نتـسش و  تاعفد  رامـشرب  ندوزفا 

یلع هب  (ص )  ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  شردـپ  زا  رفعج , نب  یـسوم  نسحلاوبا  زا  دافتـس  نب مـ یـسیعزا  تسا :  هدرک  نایب  نینچ 
ار مالـسا  دیوگ : دناوخ و مـی  یم  مالـسا  هب  ار  امـش  تسا و  نم  دزن  نونکا  مه  لیئربج  دومرف : ندروآ ,  مالـسا  هاگ  هب  هجیدـخ ,  و  (ع ) 

وـضو ندرک  لـماک  و  دـیامرف ـ : یم  هک  ـی  یا اـت جـ تسین ...  هّللا  زج  ییادـخ  هک  میهد  یم  یهاوـگ  : دـییوگب هک  نـیا  تـسا :  ییاـهطرش 
مظاک ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  (( . 742  )) نآ يور  یگدمآرب  ات  اپ  حسم  رس و  حسم  و  جنرآ ,  ات  اهتـسد  تروص و  راکـشآ , ياضعارب 

ار هچنآ  دنتفگ : دیناد ؟ یم  ار  مالـسا  ماکحا  ایآ  دیـسرپ : رذوبا  ناملـس و  دادقمزا و  (ص )  ادخ لوسر  دومرف : شردپ  زا  لقن  هب  هک  تسا 
یهاوگ دیریگب و  هاوگ  شیوخ  رب  ارم  تسا :  رامـش  زا  رتارف  ماکحا  نیا  دومرف : میناد .  یم  دنا  هدناسانـش  ام  هب  (ص )  ادخ لوسر  ادـخ و 

ات رـس و  رب  حـسمو  جـنرآ ,  اـت  اهتـسد  تروـص و  رب  لـماک  يوـضو  رب ] دـی  ـ هد ـی  هاو و نـیـز گـ  ...] ـت ـس هّللا نـیـ زج  ییادـخ  هـک  دـیهد 
تسا مالـسا  طورـش  زا  يا  هراپ  اهنیا  دیامرف ـ : یم  هک  اجنآات  همامع ـ...  رب  هن  دنبور و  رب  هن  رازفا , ياپ  رب  حسم  هن  نآ ,  يور  یگد  ـ مآر بـ

مالـساطورش زا  ار  نآ  دراد , دیکءات  وضو  تیمها  رب  هتفگـشیپ  تیاور  دـننامه  ـت  یاور ـن  یا (( . 743  )) تسارتنوزفا نیا  زا  هدـنام  هچنآ  و 
تـشذگ هچ  ـ نآ ـو  تر رد پـ دزادرپ . یم  دنوش  حسمدیاب  هک  ییاضعا  دنوش و  هتـسش  دیاب  هک  ییاضعا  زین  نآ و  دودـح  نییبت  هب  دـناد و  یم 

 ( (ص ادـخ لوسر  بتکم  همادا  یکی و  همه  (ع )  اضر ماما  و  مظاک ,  ماما  قداـص ,  ماـما  رقاـب , ماـما  بتکم  هک  میـسر  یم  تقیقح  نیدـب 
یمیمت هورع  نب  مثی  زا هـ دننک . یم  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  نانآ  لقن  هب  شیوخ  ناردپ  زا  رایـسب  مه  تیاور  لقن  رد  هک  نانوچ  تسا , 

ار دوخ  تسد  کی  فک  مدیسرپ و  قفارملا )  یلا  مکید  ـ یا مکهوجو و  اولسغاف   ) هیآ هرابرد  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور 
تسد تفریذپن و  ار  يو  راک  وا , خساپ  رد  ما  ـ ما ـا  ما تسا ؟  هنوگ  نیا  متفگ :  مدیشک و  رگید  تسد  يور  رب  جنرآ  تمس  هب  ناتـشگنا  زا 

زا هک  تسا  يرگید  تیاور  نآ  اب  تخاونمه  نوگمه و  تیاور  ـن  یا دیشک . رگید  تسد  يور  رب  ناتـشگنا  تمـس  هب  جنرآ  زا  ار  شیوخ 
قداص ماما  دزن  زین  وضو  دح و  زا  زوا  يا تـجـ مـعـنـ دنادرگ . یمنرب  الاب  فرط  هب  ناتشگنا  تمـس  زا  ار  بآ  هک  میدرک  لقن  (ع )  رقاب ماما 

هک مدوب  هتـسشن  قداص  ماما  دزن  تسا :  هدرک  تیاور  نامثع  نب  دام  حـ تسا .  ناـماما  رگید  دزن  ودوب  (ع )  رقاـب ماـما  دزن  هک  تسا  ناـمه 
دوخ تسار  تسد  درک و  رپ  رگید  یتشم  سپس  تسـش .  نادب  ار  شیوخ  تروص  همه  تشادر و  بآ بـ یتشم  سپ  تساوخ .  یبآ  فرظ 
درک حسم  ار  دوخ  ياهاپ  رس و  سپس  تسش .  نآ  هب  ار  شیوخ  پچ  تسد  همه  درک و  بآ  رپ  يرگید  تشم  هاگنآ  ـت .  ـس ـ ـش ناد  ار بـ
(( . 744  )) تسا هتفرن  رتارفدودـح  زا  هدرکن و  زوا  نید تـجـ رد  ینعی  تسا ,  هدرکن  ثادـحا  هک  تسا  یـسک  يوضو  نیا  : دومرف هاـگنآ  و 

نوـی با عـ رد کـتـ (( 745  )) تـسا هدرک  لـطاب  ار  وـضو  هـک  تـسا  یـسک  دـننامه  دور  رتارف  دودـح  زا  وـضو  رد  سک  ره  دوـمرف : مـه 
تـسا نآ  ندرک  لـماک  مود  نتـسش  بجاو و  نتـسش  راـب  کـیوضو  رد  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) متـشه ماـما  زا  اـضرلارابخا 
نتـسش هدومرف ,  شیوـخ  باـتکرد  دـنوادخ  هک  ناـنچ  وـضو , تسا :  هدـمآ  یـسابع  نومءاـم  هب  تر  ـ ـض نآ حـ ـه  ما رد نـ هـم  (( . 746 ))
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هدومرف شیوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  نانچ  ماما ,  نخس  نیا  تسا .  راب , کی  مادک  ره  اپ , رس و  ندرک  حسم  جنرآ و  ات  اهتسد  تروص و 
دیهاوخ دوخ  ياج  رد  هک  ناس  نآ  تسین .  مزال  رارکت  تسا و  راب  کی  يارب  نتـساوخ  ـر , ما بلط و  تقیقح  هک  نادـب  تسا  يا  هراـشا  , 

هدش لقن  وا  زا  هباحـص  رتاوت  هب  هچنآ  هداد و  یم  ماجنا  (ص )  ادخ لوسر  هچنآ  هدش ,  بجاو  ام  رب  ادخ  باتک  رد  هچنآ  زین  اعقاو  دناوخ ,
: دراد یم  نایب  نینچ  ار  اهنآ  نتـسش  اپ و  رـس و  حـسم  بوجو  للع  ترـضح  نآ  اـضر  ماـما  زا  یتیاور  رد  تسا .  نتـسش  راـب  کـی  نیمه 
ود ره  هرابرد  هداد و  نامرف  ندرک  حـسم  هباـپ  رـس و  دروم  رد  نتـسش و  هب  اهتـسد  تروص و  دروم  رد  نوگاـنوگ  ییاـهتل  ـد بـه عـ نواد خـ

عوکر و نیا  تسا و  هدجـس  عوکر و  تدابع  نیرترب  هک  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا :  هدومرفن  مکح  اهنت  حـسم  ای  اـهنت  نتـسش  هب  هتـسد 
دنیوشب ار  اهاپ  رس و  دنناوت  یمن  تقو  همه  رد  مدرم  هک  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  اپ . رس و  هب  هن  دریگ , یم  ماجنا  اهتسد  تروص و  هب  هدجس 

تسا رتناسآ  اهاپ  رس و  نتسش  زا  اهتسدو  تروص  نتسش  اما  تسا .  راوشد  نانآ  رب  زور  بش و  رد  يرامیب و  رفس و  امرس و  رد  راک  نیا  و 
هدیدرگ فلکماهنآدب  همه  فیعـض ,  يوق و  هیاپ  نیمه  رب  هدش و  هتـشاد  ررقم  ملاسدارفا  نیرت  ییاناوت  مک  هزادنا  هب  مه  ینید  تابجاو  . 

هنهرب هشیمه  اهتـسد , تروص و  فالخ  رباهاپ  رـس و  نآ ,  دـننامه  باروج و  رازفااپ , همامع ,  دوجو  هطـساو  هب  هک  نیا  هلمج  نآ  زا  دـنا .
يوضو دومرف : زین  وا  دندیسرپ و  تسا  هدش  بجاو  ادخ  باتک  رد  هک  ییوضو  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  رگید  یثیدح  رد  تسین . 

هماـن نسحلاوـبا  يارب  تفگ :  هک  تسا  هدـش  ـت  یاور حو  بو بـن نـ ـ یا زا  تسا .  یگزیکاـپ  يارب  وـضو  رد  نتـسش  تسا و  حـسم  بـجاو 
دیوشب مه  سک  ره  و  تسین ,  بجاو  نیا  زج  نآ  رد  تسا و  ندی  ـت کـشـ سد ـو , ضو دو : ـ مر فـ مدیسرپ .  اپ  حسم  هرابرد  نآ  رد  متـشون و 

یگزیکاپ و يارب  نتسش  يانعم  هب  یسوط  خیش  ار  ریخا  تمسق  نیا  دیوگ : یم  ۀعیشلا  لئاسو  رد  یلماع  رح  خیش  (( . 747  )) درادن لاکشا 
نینچمه اـضر  ماـما  زا  دـنا . هدـییارگ  رییخت  هب  مه  یخرب  و  تسا ,  نکممزین  هیقت  رب  نآ  لـمح  هتبلا  تسا .  هتـسناد  وـضو  يارب  نتـسش  هن 

مئا ـ عد رد  (( . 748  )) نکم حـسم  شیوخ  رازفا  ياپ  هالک و  هماـمع ,  رب  : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  رازفااـپ  هماـمع و  رب  حـسم  هراـبرد 
رازفا ياپ  دنب  هک  نآ  رگم  دنا , هدرک  یهن  رازفا  ياپ  باروج و  , دوخ هلک  هالک ,  دنبور , همامع ,  رب  حسم  زا  ناماما  تسا :  هدمآ  مال  ـ ـسالا

هیقت رازفااپ  رب  حـسم  رد  رمخ و  برـش  رد  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  متـشه  ماما  زا  اضر  ـ لا رد فـقـه  (( . 749  )) دشابن اپ  رب  حـسم  عنام 
ـچـه نآ (( . 750  )) يراد میب  شیوخ  ياپ  رب  نآ  زا  هک  یخی  فرب و  ای  يرذـع  هطـساو  هب  رگم  نکم ,  حـسم  باروج  رب  زگره  ـت .  ـس نـیـ
ع  ) یلع (ص )  ربمایپ زا  سپ  دومرف و  میسرت  شربمایپ  ياربدنوادخ  هک  ضحم  دبعت  هویش  هک  دنایامن  یم  ار  تقیقح  نیا  یبوخب  تشذ  گـ
تفای و همادا  نیعبات  نیعبات  نیعباـت و  نارود  اـت  دـندش  راد  هدـهع  ار  بتکم  هویـش  نیا  ییاوشیپ  مدرمزا  یناـگرزب  رگید  ساـبع و  نبا  و  ( 

وـضو هراـبرد  تیب  لـها  زا  هدیـسر  ياـهتیاور  همه  هک  نآ  رگید  هت  نـکـ دندیـشخب . رارمتـسا  ار  نآ  طیارـش  نیرتراوشد  رد  هعیـش  ناـماما 
هک یهقف  هناـگراهچ  بهاذـم  فـالخ  رب  تسرد  درادـن , رگیدـکی  اـب  یفـالتخا  دروخرب و  ضراـعت و  چـیه  تسا و  تخاونمهو  نوگمه 

ـش چـیـز مـی ـش ار  اهنآ  رگید  یخرب  زیچ و  راـهچ  یخرب  زیچ , تفهار  وضو  تاـبجاو  یخرب  دـنراد : رگیدـکی  اـب  يدوه  ـ ـش فـالتخا مـ
دوخ ـیـر , خا قا نـظـر  ـفـ تا ـن  یا حسم .  ياضعا  نتسش  و  وضو , ياضعا  نتـسش  راب  هس  دنرظن : مه  رگید  هتکن  ودرد  همه  هک  هچرگ  دنناد ,

هلءاـسم نیمه  دـیاش  تسا .  ضحم  دـبعت  بتکم  ـی بـا  یورا ـ یور رد  يریگتخـسو  وضو  لاـعفا  زا  يا  هراـپ  رب  تموکح  دـیکءات  رب  یهاوگ 
موس نتـسش  درادن و  شاداپ  مود  نتـسش  تسا ,  بجاو  نتـسش  راب  کی  وضو , رد  دـیوگ : دـنک بـ یم  راداو  ار  ع )   ) قداص ماما  هک  تسا 

هدنـسب ار  وا  وضو  رد  نتـسش  راب  کی  هک  دریذپن  سک  ره  هک  درک  ریـسفت  نینچ  ار  نخـس  نیا  رگید  یتیاور  رد  ماما  هتب  ـ لا تسا .  تعدب 
 . تسا ود  ود  وـضو  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نیعا  نـب  ةرارز  (( . 751  )) درادن شاداپ  زین  مود  نتـسش  رب  دـنک  یم 

کی طقف  ع )   ) یلع يوضو  دومرف : دندیـسرپ و  ترـضح  نآ  زا  وضو  دروم  رد  راب  کی  (( . 752  )) درادن شاداپ  دـیازفیب  نیا  رب  سکره 
خـساپ رد  مه  ترـضحو  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  زامن  يارب  وضو  هراـبرد  ترـضح  هژیو  کـیدزن و  نارا  زا یـ یـکـی  (( . 753  )) دوب کی 

نینچ (ص )  ربمایپ يوضو  هرابرد  دـنک و  یم  دای  دـن  ـ گو ـ ـس ما  ـ ما ير  ـگـ ید ـت  یاور رد  (( . 754 [ )) راب کی  وضع  ره   ] کی کـی  دومرف :
هک دنک  یم  دیکءات  نیا  رب  ما سـپـس  ـ ما (( . 755  )) دوبراب کی  راب  کی  اهنت  (ص )  ادخ لوسر  يوضو  دنگوس , دنوادخ  هب  دـیامرف : یم 
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هدیقع نیا  رب  دـیوشب و  راب  کی  زا  شیب  ار  اضعا  وضو  رد  سک  يور هـر  نیا  زا  تراهطو و  وضو  وزج  هن  تسا و  نامیا  وزج  هن  ساوسو 
تسا نینچ  تسا .  هداد  نامرف  نادب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  فلاخم  حیحصان و  شیوضو  دنک  یمن  هدنسب  نتسش  راب  کی  هک  دشاب 

زا دوشن . هتفریذـپ  نادـبزج  زامن  هک  تسا  ییوضو  نیا  تسـش .  راب  کی  ار  وضع  ره  شیو  ـ ـضو رد  ـبـر(ص )  ما پـیـ دـیامرف : یم  ماما  هک 
یسک هچ  درب و  یم  نامرف  ار  وا  یـسک  هچ  دوش  هتـسنادات  تسا  یهلا  دودح  زا  يدح  وضو  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  ما هـمـ ـ ما
هدنسب ندب  رب  ندیلام  نغور  رد  هک  تسا  هدنسب  بآ  هزادنا  نامه  وضو  رد  ار  وا  و  دنک , یمن  سجنزیچ  چیه  ار  نمؤم  دنک . یم  ینامرفان 

ار وا  دـهاوخب  اد  دـنز و خـ گنچ  اهنادـبدهاوخب  هک  ره  يارب  تسا ,  نید  ماـکحا  نیا ,  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  رگید  یثیدـح  رد  دـنک .
رس و حسم  زین  جنرآ و  ات  اهتسد  تروص و  نتس  ـ ـش تسا ,  هدومرف  دوخ  يایوگ  باتکرد  دنوادخ  هک  نانچ  لماک ,  يوضو  دنک . تیاده 
 , تحارص هب  ای  اهتیاور  نیا  (( . 756  )) تسازیاج دوش  ماجنا  مه  راب  ود  رگا  هتبلا  و  راب , کی  مادک  ره  تساهنآ .  يور  یگدمآربات  اهاپ ,

تفلاخم یعرش و  دودح  زا  زواجت  تعدب ,  وضو  رد  اضعا  نتـسش  راب  هس  هکدیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  هراشا  هب  ای  یحیولت و  تروص  هب  ای 
هداد نامرف  نادـب  دـنوادخ  هک  تسا  ییوضو  نتخاس  لماک  اب  تفلاخم  ع ,)   ) یلع هریـس  اب  تفلاخم  (ص ,)  ادـخ لوسرراتفگ  راتفر و  اـب 

هک تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  دوشب . مه  رفیک  بجوم  دـیاش  هکلب  درادـن , شاداـپ  صخـش  يارب  قف ط  هن  تسا و 
ود دومرف : هک  تسا  رگید  یثیدح  رد  (( . 757  )) دباین شاداپ  دیازفیب  ود  رب  سک  ره  تسا و  نتسش  راب  کی  نامه  رد  تلیـضف  دندومرف :
رد ع )   ) قداص ماما  بتکم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیدب  تشذگ  هچنآ  ـو  تر رد پـ (( . 758  )) تسا نتسش  لماک  نامه  قادصم  نتسش ,  راب 
هک ارچ  دـنتفرگ , (ص )  ادـخ لوسر  زا  ار  دوخ  مکح  زین  ناـنآ  تسا .  ع )   ) نیدـباعلا نیز  ماـما  شردـپ  رقاـب و  ماـما  بتکمدادـتما  وضو 

ناماما هک  دش  هت  ـسـ ناد ـن هـم  یا دنام . شنادنزرف  دزن  وا  زا  سپ  هفیحص  نیا  دیزگرب و  هژیو  هفیحـص  تباتک  هب  ار  ع )   ) یلع (ص )  ربمایپ
ماجنا (ص )  ربمایپ هک  ارچ  دنرمش , یم  تعدب  ار  نآ  دنناد و  اور نـمـی  ار  نتـسش  راب  هس  دنناد و  یم  زیاج  اپ  رـسدروم و  رد  ار  حسم  اهنت 

تاـیاور رد  هک  ناـنوچ  دـنتفرگ , یمنرب  هزاـت  یبآ  حـسم  يارب  ناـنآ  هک  میتسناد  نینچ  هـمـ تسا .  هتـشادن  شوخ  ار  ناناملـسم  يارب  نآ 
راب رگید  ار  نا  ـتـ سد هک  نآ  یب  دوب و  هدنام  تسد  رد  هک  یتبوطر  هب  سپـس  ما مـی گـفـت :  ـ ما يو  ـ ـضو ـف  ـصو رد  يوار  هک  تشذگ 

سپس ای  (( , 760  )) دیشک حسم  ار  شیوخ  ياها  دوب سـر و پـ هدنام  ناتسد  رب  هچنادب  سپس  ای  (( 759  )) درک حسم  درب  ورف  بآ  فرظ  رد 
بآ فرظ  هب  ار  ناتسد  هک  نآ  یب  هدنامیقاب و  يرت  هب  سپـس  ای  (( , 761  )) دیش ار مـسـح کـ دوخ  ياهاپ  رـس و  تسد ,  يرت  هدنامیقاب  هب 
یب بآ و  هدنامیقاب  هب  اهنآ  يور  یگدمآرب  ات  ار  دوخ  ياهاپزین  ورس  سپس  ای  و  (( , 762  )) درک حسم  ار  دوخ  ياهاپ  تسد و  دنادرگرب ,

يوبن ثیدـح  رد  هک  ار  وضو  نتخاس )  لماک   ) غابـسا هژاو  ناـماما  هک  تشذـگ  مه  نیا  (( . 763  )) درک حـسم  دریگرب  هزاـت  یبآ  هک  نآ 
ینام ها عـثـ ـ گد ـ ید هک  مکاح  هاگتسد  ریسفت  ابریـسفت  نیا  ناس  هچ  دندرک و  یم  ریـسفت  هنوگچ  ار  ثادحا  يدعت و  هژاو  زین  تسا و  هدمآ 

ياهباتک رد  هدرک و  جیورت  هتفر ,  ـ یذ ار پـ نآ  يور غـفـلـت  زا  هاوخ  یهاگآ و  رس  زا  هاوخ  یپایپ  ياهرـصع  ناهیقف  درک و  یم  تیوقت  ار 
یسابع نوراه  روصنم و  يدهم و  هک  دیدناوخ  رتشی  پـ تشاد .  فالتخا  توافت و  دنتفرگ  نانآ  زا  زین  ناینیـسپ  دندوب و  هدرک  نیودت  دوخ 

زا سپ  رازآ  نیا  هنوگچ  دنداد و  یم  هجنکش  رازآ و  ار  تیب  لها  ناما  ـ ما ـم و  شا ناس بـنـی هـ هچ  دنتـشاد , یعـضوم  هچ  نایولع  ربارب  رد 
دوواد هک  تشاداو  نادب  ار  ع )   ) قداص ماما  هلءاسم  نیمه  بیترت  هچ  هب  تفای و  تدش  هیکز  سفن  هّللادـب  رب مـحـمـد بـن عـ ندـش  هریچ 

شا همان  رد  داد و  زردنا  نینچ  وا  هب  نیطقی  نب  یلع  اب  دروخرب  رد  ـم  ظا ما کـ ـ ما دوش . نومنهر  هیقت  هب  شنید  ناج و  ظفح  يارب  ار  یبرز 
نخس هدیک  چـ دهد . تاجن  ار  شنیدو  دوخ  ات  درک  شرافس  تسناد  یم  وضو  تقیقح  دوخ  هچنآ  فالخ  رب  ندرک  لمع  هب  اروا  يو ,  هب 

راب کی  اب  يوضو  هدـننک  تیاف  هد و کـ هدنـسب کـنـنـ يوضو  هک  تسا  نیا  هدـش  تیاور  تیب  لها  ناماما  زا  وضو  باـب  رد  هچنآ  هک  نیا 
تعدـب نید و  دودـح  زا  زواجت  موس  راب  يارب  نتـس  ـ ـش ـت و  ـسا (ص )  اد لوسر خـ تنـس  رادرک و  مود  راب  يارب  نتـسش  تسا ,  نتـسش 

راب ود  ای  کی  راب , ود  ای  کی  زا  دوصقم  هاگدید  نیا  رد  هک  دنامن  هدیـشوپ  درادن . شاداپ  چیه  دور  رتارف  نیا  زا  سک  ره  تسا و  ندروآ 
. دنک قدص  نتسش  دیاب  هکلب  وضو , وضع  رب  نتخیر  بآ  هن   , تسا نتسش 
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یسابع هرود  رد  حسم  يوضو  ناگدننکدییءات  زا  یخرب  مان 

لوا تمسق 

اضعا و نتسش  راب  هس  رب  يوضو مـبـتـنـی  بتکم  تفای .  لماکت  یسابع  هرود  رد  وضو  بتکم  ود  ره  هک  دش  ـن  شور ـت  شذ ـچـه گـ نآ زا 
لوسر هب  هک  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  هفیلخ  يوـضو  ناـنآ  دـندرک . یم  يربـهر  هناـگراهچ  بهاذـم  ناـیاوشیپ  ار  حـسم  ياـضعا  نتـسش  زین 
هدـیقع (ص )  ربمایپ زا  وضو  هویـش  نیا  ياـهتیاور  تحـص  هب  هک  يور  نآ  زا  یـا  ـد , نداد جاور  دـنتفریذپ و  تسا  هداد  تبـسن  (ص )  ادـخ

ـر ثا ـت  مو زا حـکـ هـک  يور  نآ  زا  اـی  دندرمـش , یم  تـجح  ار  اـهتیاور  نـیاو  دنتـسناد  یم  حیحــص  ار  اـهت  ـ یاور ـن  یا ـق  یر دنتــشاد و طـ
تلع دنداد . یم  تبـسن   ( (ص ربمایپ بـه  ع )   ) نادنزرف عـلـی هک  دوب  ییاهتیاور  زا  مدرم  ندرک  رود  یپ  رد  هک  یتموکح  , دـندوب هتفر  ـ یذ پـ

یمزاب لیلد  ود  هب  دوخ  نیا  و  درک , یم  اضتقا  ار  نایولع  زا  مدرم  ندرکادج  نایسابع  تحلصم  اریز  دوب , نشور  زین  تموکح  هتساوخ  نیا 
تفالخ تموکح و  نایعدـم  زا  دوخو  نایـسابع  فلاخم  هک  ارچ  نانآ ,  هجنکـش  رازآ و  يارب  ناـیولع  ییاسانـش  نا  ـکـ ما یـک :  تشگ : 

ندـنارتسگ يارب  هتفاترب و  يور  ناناملـسم  تعاـمج  زا  هک  راـبتعا  نیدـب  ناـیولع ,  اـب  دروخرب  يارب  زیواتـسد  هناـهب و  داـجیا  ود : دـندوب .
 . تسا بهاذم  رگید  يوضو  زا  ریغ  ناشیوضو  یتح  تسا و  ناناملـسم  رگید  تدابعزا  ناشتدابع  دنا , هدیـشوک  ناناملـسم  نایم  فالتخا 
هب تموکح  هک  ارچ  دنریذپ , ار بـ نامثع  هفیلخ  يوضو  هک  تشاد  یم  نآ  رب  زین  ار  هعبرا  بهاذم  هک  دوب  ریخا  دروم  نیمه  زا  سرت  دـیاش 
يا هیرظنره  ندروآ  نابز  رب  زی  نا و نـ ـ نآ ـد و شـد بـا  مآ ـد و  نو زا پـیـ ار  ناملاع  دز , یم  تسد  نافلاخمدض  رب  یتخـس  یغیلبت  ياه  هلمح 

ناـملاع زا  يرگید  رامـش  زین  راـگزور  نیا  رد  عاـضوا ,  نیا  مغر  هب  يور ,  ره  هب  تشاد .  یمزاـب  دراد  تموـکح  اـب  تفلاـخم  يوـب  هک 
رظن دروم  تیاور  هک  هزادنا  نامهو  میتسین  ناسک  نیا  همه  ياهمان  ندرمـشرب  یپ  رد  ام  هتبلا  دنداد . یم  ماج  ـ نا ار  تیب  لها  هویـش  يوضو 

زا نت  راـهچ  تسیب و  ياـهمان  رتـشی  پـ دـنک . یم  هدنـسب  دوش  تباـث  میناد  یم   ( (ص ربماـیپ يوـضو  هویـش  ار  نآ  هک  ییوـضو  هویـش  اـم و 
ـ  25 مینک :  یم  لماکار  تسرهف  نآ  ریز  ياهمان  اب  کنیا  تشذـگ و  دنتـسناد  یم  تسرد  ار  هویـش  نیا  رب  يوضو  هک  ناعبات  نایباحص و 
ـ  30 نیعا ,  نـب  ریکب  29 ـ  نیطقی ,  نـب  یلع  28 ـ  دـقرف , نب  دوواد  27 ـ  (ع ,)  اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  26 ـ  رفعج , نب  یـسو  ما مـ ـ ما

یلع 36 ـ   , جارد نب  لیمج  35 ـ  هنیذا ,  نب  رمع  34 ـ  ریمع , یبا  نبا  33 ـ  نامثع ,  نب  نابا  32 ـ  ملسم ,  نب  دمحم  31 ـ  نیعا ,  نب  ةرارز 
42 مشاه ,  نب  میهاربا  نب  یلع  41 ـ  یشاقر ,  ریرجوبا  40 ـ   , بوبحم نبا  39 ـ  ناذاش ,  نب  لضف  38 ـ  سیق ,  نب  دمحم  37 ـ  باثر ,  نب 

فرح هرسک  هب  ار  مکلجراو  هملک  وضو  هیآ  رد  هک  مه  ار  یناسک  میهاوخب  رگا  هتبلا  همئا .  نارای  زا  رگید  یناسک  و  دافتسم , نب  یـسیع   ـ
رامـش مینک ,  هفاضا  عمج  نیدـب  دـندرک ـ  یم  نینچ  همئا  باحـصا  زا  یناسک  هماع و  ياهقف  زا  یناگرزب  هک  ناس  نآ  دـندناوخ ـ  یم  مال 

 , حسم هویـش  هک  نیا  نآ  تسا و  هراشا  نایاش  يرگید  هلءاسم  اجنیا  رد  دیـسر . دهاوخ  نت  اهدص  هب  تشذگ و  دـهاوخ  نت  اههد  زا  نانآ 
هویـش ربارب , رد  ,و  دندرک یم  عافد  نآ  زا  دندوب و  دـنبیاپ  نادـب  نیعبات  هباح و  ـ ـص زا  ـی  نا ـ گرز دو و بـ تلاصا بـ ياراد   , میتفگ هک  نانوچ 

هک دینیبب  دیناوت  یم  دوخ  دوب . دراو  ییاه  هدرخ  نآ  رب  ناگرزب  نایم  رد  یتح  دوبن و  رتاوتم  يا  هویش  نامز  رذگ  رد  وضو  رد  اپ  ـتـن  ـس شـ
رگا  , نیاربانب دنا . هتفرگ  نآرق  زا  ار  ءارآ  ـن  یا دو کـه  هرا مـی شـ ـ شا زین  نیدب  نآ  رانک  رد  رکذ و  فلس  بتک  رد  حسم  هب  نادقتعم  يارآ 

. دنوش روآدای  هراب  نیا  رد  ار  فلـس  ياه  هتفگ  هک  تسا  هدوبن  نادـب  يزاین  چـیه  رگید  دوب , ناناملـسم  همه  قافتا  دروم  هویـش  اپ  نتـسش 
هو ـیـ ـش ـن  یا هدر و بـر  لمع مـی کـ حـسم  يوضو  هویـش  هب  هدـش ,  ضرقنم  ياهبهذـم  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  هک  یلامتحا 

تسا يرهاظ  دوواد  هاگدید  هدنهد  ناشن  دوخ  هک  (( 764  )) یسلدنا مرخ  نبا  هاگدید  هب  رگا  هنومن ,  يار  بـ ـد . نا ـتـه  شاد قا  ـفـ تا ـر و  تاو تـ
نیا راـگزور  رد  حـسم  هکدـید  میهاوخ  مینک  هجوـت  (( 765  )) تسا دوـخ  بهذـم  هدـنیامن  ير کـه  ریرج طـبـ نبا  رظن  هـب  رگااـی  مـیرگنب 
حسم هک  دوب  رظن  نیا  رب  يربط  ریرج  نبا  دسیون : یم  مظتنملا  رد  يزوج  نبا  دنا . هدرک  یم  لمع  نادب  هدش و  یم  هتسناد  عورـشم  ناملاع 

دزن وا  هرابرد  ییارجام  دوواد  یبا  نب  رکبوبا  ای  دنا , هداد  يو  هب  ضفر  تبسن  يور  نیمه  زا  تسین .  بجاو  اهنآ  نتـسش  تسازیاج و  اهاپ 
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تاریثءات زا  رود  هب  ار  هقف  يرگشهوژپ  رگا  (( . 766  )) تفریذپن ار  نانخس  نیا  يو  اما  تفگ .  نخس  وا  هرابرد  ییاهزیچ  زا  درب و  بجاح 
نارادفرط ای  و  دش , یم  هداد  نامرف  اوتف و  رازفااپ  رب  حسم  موزل  هب  هع  ـیـ ـش جراوخ و  هب  تبـسن  هنیک  رـس  زا  هنوگچ  هک  دید  دهاوخ  دسررب 

اه ـ نآ تموکح  هک  ییاه  هیرظن  نارادفرط  ابو  ناملاع  اب  نانارمکح  دندش . یم  موکحم  یتشونرـس  هچ  هب  وضو  رد  اهاپ  حـسم  زاوج  هیرظن 
دوش هداد  رب  نآ کـه بـه هـیـچ کـس خـ یب  هنابش و  تسا :  هدش  هتفگ  يربط  هرابرد  هک  ییاج  ات  دنتـشاد  تخـس  يراتفر  تفات  یمن  رب  ار 
زامن وا  ربق  رب  هام  دـنچ  تدـم  هب  زور  بش و  يا  هدـع  دـندرک و  تکرـش  عییـشت  نآ  رد  رامـش  زا  نورب  یعمج  لاح  نیا  اب  اـما  دـش . نفد 

وا هنازور  نفد  زا  دـندمآ و  درگ  هماـع  هک  دنتـشاد  ناـهنپ  ار  وا  ربـخ  يور  نآ  زا  دـسیون : یم  دوخ  خـیرات  رد  نانـس  نب  تباـث  دـندناوخ .
هچنآ ینعی  حسم  هیرظن  هب  هک  لی  ـ لد ناد  ـا بـ یآ ارچ ؟ (( . 767  )) دندرک مهتمداحلا  هب  سپس  ندوب و  یضفار  هب  ار  وا  و  دندرک , يریگولج 

نیا دوـب و  هتــشون  رید  ـث غـ ید هرا حـ ـ برد ـر عـمـر  خاوا رد  ـبـب کـه  ــس ناد  اـی بـ دوـب ؟ هدـییارگ  تـسین  هناـگراهچ  بهاذــم  هاگدــید 
نیودـت تکرح  يارو  رد  هک  دـیآ  یمر  ـت بـ ـشذ ـچـه گـ نآ زا  دوب ؟ راک  رد  رگید  لیلد  اـی  768 ؟ ))  )) داتفا یمن  دـنیاشوخار  نانارمکح 

بهاذم و يراذگ  هیاپ  هدوب و  راک  رد  نانارمکح  یسایس  حلاصم  تسد  ددنسپ  یمن  تموکح  هچنآ  نداهناوو  ددنسپ  یم  تموکح  هچنآ 
هقف رد  هک  هدوب  یتموکح  یتوعد  تسا  ربتعم  عورشم و  اهنآ  ياههاگدید  اهنت  دنعورشم  بهاذم  نیا  هک  هدیقع  نیا  ند  ـ نا یـسرک نـشـ رب 
یم یهاگآ  نآ  زا  یبوخب  ثیدح  خیرات و  هقف و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  يرگشهوژپ  ره  تسا و  هتـشاذگ  ياجار  دوخ  ناشن  زین  ثیدح  و 
نابز یتح  خیرات و  نیودت  رد  هکلب  دشن , دودحم  ثیدـح  هقف و  نیودـت  رد  يراذـگرثا  هب  اهنت  تسایـس  شقن  هک  دـنامن  هت  ـفـ گا نـ دـبای .

دیس 1 ـ  دـنناد . یم  یبوخب  ار  تقیقح  نیا  قیقحت  شهوژپ و  لـها  دوبن و  هنیمز  ود  نیا  رد  يراذـگرثا  زا  رتمک  شا  يراذـگرثا  زین  یبرع 
نم زا  سپ  تسا  هتفگ  یهقف  ياوشیپ  مادک  هدش و  هتـسب  داهتجا  ياهرد  یعرـش  ـیـل  لد ـیـن  ماد بـه کـ دیوگ : یم  يدابآدسا  نیدلا  لامج 

هک يا  هویش  رب  جاتنتسا  طابنتـسا و  ینید و  میهافم  نداد  هعـسوت  رد  ای  دیوج , هار  حیحـص  ثیداحا  نآرق و  وترپ  رد  درادن  قح  سک  چیه 
داهتجا شـشوک و  دشاب  هتـشادن  يراگزاسان  یعرـش  لیالد  رهو  مهو بـا جـ دشاب  هتـشاد  يراگزاس  نیون  ياهـشناد  زور و  ياهزاین  اب  مه 

دزومایب و نانآ  هب  تسا  نامدرم  هب  شندنامهف  یپ  رد  ار  هچنآ  ات  تخیگنارب  دوب  یبرع  هک  شمدرم  نابز  هب  ار   ( (ص دمحم دنوادخ  دنک ؟
ار دمحا  و  یعفاش ,  کلام ,  هفینحوبا ,  لجا ,  رگا  هک  تس  يد نـیـ ـ یدر ـن هـیـچ تـ یا رد  دنبایرد . دنریگ و  ارف  وا  زا  دیوگ  یم  وا  ار  هچنآ 
دندیشوک و یم  ـث  ید نآرق و حـ هیاپ  رب  لئاسم  همه  رد  یعرش  مکح  طاب  ـتـنـ سا نا بـه  ـد هـمـچـنـ ندو هد بـ ـ نز نو  ـنـ کا ـ تو داد  یم  تلهم 

نادر نآ مـ نا و  ـ یاو نا و پـیـشـ ـ ما ـ ما نآ  يرآ ,  دش . یم  نوزفا  ناشتقد  مهف و  دنتفر  یم  ورف  ینید  مهف  يافرژ  هب  رتشیب  هچ  ره  هار  نیا  رد 
تسرد چیه  اما  دهد . شاداپ  نیرتدنمازـس  ار  ناشیا  دنوادخ  و  دندناسر ـ  ماجنارـس  هب  هتـسیاش  يراک  دندر و  دا کـ ـتـهـ جا ـت  ما روآ  ما  نـ

لاعتملادبع 2 ـ  (( . 769  )) دننک نیودت  شیوخ  ياهباتک  رد  ار  اهنآ  دنا  هتـسناوت  هتفایرد و  ار  نآرق  رارـسا  همه  نانآ  هک  میرادـنپب  تسین 
روز رز و  کمک  هب  هنارگمتـس و  ياههار  زا  داهتجا  عنم  هک  منک  مکح  مناوت  یم  نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  رهزالا  ناملاع  زا  یکی  يدـیعص 

مهارف دیلقت مـی کـنـیـم  اهنآزا  ام  هک  هناگراهچ  ياهبهذم  زجب  یبهذـم  ره  يارب  اهرازبا  لیاسو و  نیا  رگا  نامگیب  تسا .  هدـمآ  لصاح 
نیا هب  يدـنبیاپ  زا  ام  نیاربانب  دوب . لوبقم  دنتـسه  شرکنم  هک  یناـسک  دزن  نونکا  و  دـندنام , یم  نآ  دـیلقت  رب  مدرم  زا  يا  هدوت  دـمآ  یم 

 , مییاهر شیوخ  نید  ماکحا  رد  داهتجا  ـت بـه  ـش ـ گزا تسا و نـیـز بـ هدش  لیمحت  ام  رب  تسردان  ياهرازبا  نادـب  هک  هناگراهچ  بهاذـم 
ناـیم اروـش  مدرم و  يدونـشخ  رذـگ  زا  هچنادـب  زج  مالـسا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هتفر و  ـ یذ روز پـ قـیرط  زا  اـهنت  داـهتجا  عـنم  هـک  ارچ 
ناـیم رد  يروش  هب  ناـشراک  و  دومرف : يروش  هروـس  هیآ 28  رد  دنوادخ  هک  نانوچ  دـهد , یمن  تیاضر  دـشاب  هدـمآ  لصاح  ناناملـسم 
باب نیمه  تسا .  داهتجا  عنم  رد  نانا  ـلـمـ ـس ـی مـ گد ـ نا زار عـقـب مـ دیوگ : یم  يراصنا  يرقب  مئادلادبع  رتکد  3 ـ  (( . 770  )) تساهنآ

دوب کـه هـمـه رد  نیا  ندش  هتسب  یپ  رد  درک . تفرشیپ  ایند  هک  دندنام  بقع  هزادنا  نامه  هب  نانام  ـسـلـ مد هتسب شـ نوچ  هک  تسا  تکرب 
هب ناهاشداپ  نانارمکح و  هک  ارچ   , ـت ـس اهنآ نـیـ لیدبت  رییغت و  ناکما  چیه  هک  دـش  دادـملق  یتباث  لوصا  دـنا  هداهن  ناینـش  ار پـیـ ـچـه  نآ

یفلاخم چیه  هک  دنبای  نانیمطا  دـن و  ار حـفـظ کـنـ دو  ـت خـ مو ـکـ حرذ ـگـ هر نیا  زا  ات  دـنتفرگ  ار  داهتجا  يولج  یـسایس  الماک  یلیالد 
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هک ار  چـ داد , دـهاوخن  شوگ  وا  نخـس  هب  یـسک  دـهد  دوخ  هب  یتءارج  نینچ  یـسک  مه  رگا  و  تسارآدـهاوخ ,  تماـق نـ ناـنآ  ربارب  رد 
تما و ناج  هک  نآ  اب  تفرگ ,  دوخ  هب  دومج  تلاح  یمالـسا  نینقت  عیرـشت و  دادـخر , نیمه  یپ  رد  تسا .  هدـش  هتـسب  داـهتجا  ياـهرد 

تاـحوتف فـقوت  ببـس  داد و  يور  ناـمثع  هفیلخ  نارود  رد  هک  ار  يزادـنارب  ناـمناخ  هنت  مـن فـ تسا .  عیرـشت  نـیمه  ناناملـسم  تاـیح 
نآ دوب و  راک  هظفاحم  يدرموا  هک  منادرگ  یمزاـب  نادـب  درک , لیدـبت  گـنج  هب  ار  یجراـخ  ياـهگ  يرو کـه جـنـ بـه طـ ـد , ـش یمالـسا 
نیا درک , حرطم  ندش  هفیلخ  يارب  يا ,  هزات  داهتجا  هنوگ  چیه  نودبار  نیخیش  هریـس  هب  يدنبیاپ  طرـش  فوع  نب  نمحرلادبع  هک  ماگنه 

تفریذپن و ارطرـش  نیا  ع )   ) یلع هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسناد .  یم  دنبیاپ  طرـش  نید  ار بـ دوخ  رمع , رـساترسرد  تفریذـپ و  ار  طرش 
اروا طوقس  بابسا  نامه ,  دش , تفالخ  هب  نامثع  ندیسر  بجوم  هچنآ  هک  میبای  یمرد  ناس  نیدب  تسا .  هدش  نوگرگید  هنامز  تفگ : 

اب دلقم  ناهیقف  زا  یخر  ـت کـه بـ سا روآ  شـگـفـت و شـگـفـتـی  دیوگ : یم  مالـسلادبع  نیدلازع  داتـسا  4 ـ  (( . 771  )) تخاس مهارف  زین 
زا نانچمه  اما  دنروآ , یمن  تسد  هب  لاکشا  یتسس و  نیا  يارب  یخساپ  چیه  دنبای و  یم  یها  ـ گآدو ياوشیپ خـ هاگدید  یتسس  زا  هک  نآ 

ياههاگدید زا  یکاح  حیحـص  ـه  لدا تنـس و  باتک و  رگید  ياههاوگ  همه  اوشیپ  نامه  دـیلقت  رب  دومج  رـس  زا  ـقـلـیـد مـی کـنـنـد و  توا
رد دـننک و  یم  ییوج  هراچ  دراد  تلالد  ـبـش  هذ فال مـ تنـس کـه بـر خـ باتک و  رهاظ  هب  خـساپ  يارب  یتح  دـنراذگ و  یماو  ار  رگید 

ـت کـه ـسا هدو  ـتـه چـنـیـن بـ ـشذ رد گـ دـنیوج . یم  لسوت  تقیقح  زا  رود  تسردان و  ییاهلیوءات  هب  دوخ  ياوشیپ  زا  هنارـس  هریخ  عاـفد 
نادـلقم دـندمآ و  ـد  ید ـب پـ هاذ ـن مـ یا نآ کـه  تـا  ـد . نا هد  ـیـ ـسر ـی پـ مدو نید خـ ماکحا  هرابرد  دـنا  هتفای  یم  هک  یملا  زا هـر عـ مدر  مـ
نایاوشیپ نآ  زا  Ơ مه دنک  یم  اضتقا  هلدا  هچنآ  زا  ناشیاوشیپ  هاگدـید  يرود  همه  اب  هک  ینادـلقم  , دنتـشار ـ فا تماق  زین  اهنآ  بصعتم 

ـتـی سرد زا حـقـیـقـت و  يرود  ـن عـیـن  یا دنا . هدوب  راگدرورپ  بناج  زا  هدش  هداتسرف  یناربمایپ  اهنآ  ایوگ  هک  ناس  نآ  دننک , یم  دیلقت 
رد دلقم  نادب ,  دیوگ : یم  يزوج  نبا  نیدلا  لامج  5 ـ  (( . 772  )) دوش یمندونشخ  نادب  دشاب  هتشاد  يا  هره  در بـ زا خـ ـت و هـر کـه  سا

یـسک يارب  هدش و  هدیرفآ  ندیزرو  ربد  يار تـ لقعاریز بـ درب , یم  نایم  زا  ار  لقع  تعفنم  دیلقت  درادـن و  نانیمطا  دـنک  یم  دـیلقت  هچنآ 
ناوری هـمـه پـ ناد ,  بـ دـیامیپ . هار  یکیرات  رد  دـنک و  شوماخ  ار  عمـش  نیا  تسا  تشزدرب  هرهب  نآ  رون  زا  ات  دراد  تسد  رد  یعمـش  هک 

. دننک یم  يوریپ  وا  ياه  هتفگ  زا  تسا  ـچـه گـفـتـه  نآرد يربدت  چیه  یب  دیامن و  یم  گرزب  نانآ  دزن  رد  یسک  هاگ  هک  دننینچ  بهاذم 
هک یبهذـم  ره  دـیوگ : یم  يوـلهد  6 ـ  (( . 773  )) اـه هدـنیوگ  هب  هن  دـنک  هجوـت  اـه  هتفگ  هب  دـیاب  ناـسنا  هچ  تسا ,  یهارمگ  نیع  نیا 

هتسناوت اراکشآ  هت و  ـ فا ـی یـ تر مدر شـهـ نا مـ رد مـیـ ناشراثآو  هدش  هدرپس  نانآ  هب  یهد  اوتف  تواضق و  دنا و  هدوب  رتروهـشم  شنایاوشیپ 
ماقم دنا و  هدوب  مانمگ  شنایاوشیپ  هک  یبهذم  ره  اما  تسا .  هتفای  زین  يرتشیب  شرت  هتـسویپو گـسـ هدرتسگ  اج  همه  رد  دننک , سیردت  دنا 

تـسا هتفر  نایم  زا  یتدم  زا  سپ  دنا  هدشن  قیوشت  بیغرت و  ناشیا  هب  ندیورگ  هب  زین  مدرم  هدـشن و  هدرپس  نانآ  هب  ـی  هداو تواضق و فـتـ
ار شیوخ  یگژیو  هکلب  دوبنرادروخرب و  یتموکح  بهاذـم  رگید  اـب  ناـسمه  یتیعـضو  زا  تیب  لـها  بتکم  ییاـضف  نینچ  رد  (( . 774 ))

نیا ناماگـشیپ  نایاوشیپ و  زا  یخرب  هک  نآ  ـر  تار و فـ دوب , هدش  هتخانـش  تموکحربارب  رد  يریذپان  میلـست  يرکف و  لالقتـسا  هب  تشاد و 
ناگفیلخ و زا  يرود  هب  ار  دوخ  ناوریپو  دـنداد  یمن  شیوخ  راک  رد  تلاخد  هزا  ـ جا رمالا  ولوا  هب  دنتـشاد و  مه  داضت  تموکحاـب  بتکم 

يراوتـسا تردـق و  زا  دوـخ  یگژیو  نیا  اـب  یبهذـم  ياـقب  یطیارـش  نینچ  مغر  هب  دـندناوخ . یم  ارف  رکنم  زا  فورعم و نـهـی  هب  رما  هـب 
تفرشیپ دیدناوخ  هک  نانوچ  و  دوبن , هنوگ  نیا  بهاذم  رگید  شر  ـتـ ـس ـا گـ ما دهد . یم  ربخ  نآ  ینابر  ياه  هکلم  زا  یناحورو و  ینورد 

یفنح بهذـم  هنومن ,  يارب  تشگ .  یمزاب  ناشناربهر  يوس  زا  ءاتفا  تواضق و  ماـقم  ندـش  راد  هدـهع  نوچم  یبناـج هـ یلماوع  هب  اـهنآ 
: دیوگ یم  روکدـم  مالـس  دـمحم  رتکد  دوب . هدـمآرد  تموکح  لوبقم  هجوم و  ياه  هرهچرامـش  هب  فسویوبا  هک  تفای  تردـق  یماگنه 

تسا هتشادن  یتلاخد  چیه  نانآ  موسر  نییآ و  رد  ای  يریگ و  لکش  رد  تسایس  هک  ما  هتفای  غارـس  جراوخ  هعیـش و  دننامه  بهاذم  یخرب 
یب ـفـت و یـا  لا ربارب هـر مـخـ رد  هک  دوب  ییاهناهرب  لیالد و  دنتشاد  يراگزور  نینچ  رد  هک  يا  هناوتشپ  هناگی  تیب  لها  هعیش  (( . 775 ))

مهلذخ مهفلاخ و  نم  مهرـضیال  قحلاب  نیمئاق  نیرو  ـ ـص یتما مـنـ نم  ۀفئاط  لازتال  ثیدح  دیاش  دوب . هتخاس  ناشریذـپان  بیـسآ  ییانتعا 
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بهذم راهچ  هب  یمالسا  بهاذم  ندرک  دودحم  تفگ :  ناوت  یم  هیاپ  نیا  رب  ناثدحم .  هب  هن  دشاب , هتشاد  هراشا  هورگ  نیمه  هب  (( 776 ))
مدرم هب  روز  هب  لسوت  هب  ار  دوخ  هاگدید  هلءاسم  نیا  رد  هراومه  نانارمکح  و  (( 777  )) تسا هتفریذپ  ترو  يروصنم صـ سربیب  نامز  هب 

هاگدـید شریذ  ار بـه پـ مدر  مـ ق .  لاس 422 ه . ـ رد  یـسابع  رداق  تسا :  هدمآ  بهذملا  تارذـش  رد  هنومن  يارب  دـنا . هدرک  یم  لیمحت 
ره اـت  تشون  یباـتک  تخاـسراداو و  نآرق  ندوب  قولخم  هب  هدـیقع  لـیلد  هب  هلزتعم  ریفکت  هب  مکح  زین  هباحـص و  هب  نداد  يرترب  رد  دوخ 

تفلاخم مـی وا  اب  هک  ینایعیـش  نایلزتعم و  نداد  هبوت  موزل  هب  هدیقع  تنـس  هب  داقتعا  رب  ار  مدرم  نینچمه  وا  دوش . هدناوخ  مدرم  رب  هعمج 
ار تنـس  زین  ناـسارخرد  اـت  تساوـخ  وا  زا  داتـسرف و  دوـمحم  ناطلـس  يارب  تـفرگ و  هماـن  هبوـت  ناـفلاخم  یخر  ـ بزا ـت و  ـشاداو کـنـنـد 

(( . 778  )) دنارتسگب

مود تمسق 

ـد و ندر شال کـ صا تـ ـبـی خـ هاذ هب مـ نانآ  رابجارذگهر  زا  تما  نایم  هقرفت  حور  ندنارتسگ  يارب  نانارمکح  هک  نآ  هد سـخـن  چـکـیـ
نیا دـنداد  ناـمرف  ناگدنـسیون  هب  زین  دـجاسم و  ناـظعاو  هب  دـنتخاس و  مهتم  نید  زا  جورخو  دـیاقع  رد  يژک  هب  ار  دوخ  هعیـش  ناـفلاخم 

بجو هقرف مـ ای  هاگدـید و  ای  بهذـم  کی  هب  تموکح  هجوت  الوصا  هک  تسین  تقیقح  نیا  رک  هـیـچ کـس مـنـ دـننز . نماد  ار  فـالتخا 
ربارب رد  ندروآ  دورف  رـس  يور  ره  هب  هک  ارچ  دوش , یم  یعیبطریغ  یـسایس و  ماـظن  کـی  بوچراـهچ  رد  نآ  تردـق  راـبتعا و  تیوقت و 
تما ياـیندو  نـید  يارب  دـندرک  یمن  تلاـخد  لـئاسم  هنوـگ  نـیا  رد  خـیرات  هتــشذگ  رد  اـهتموک  ـر حـ گا تساریذـپانزیرگ .  اـهتموکح 

هاگتـسد ياهیتسا  زا کـ مدر  ـی مـ ها ـ گآ يارب  يرتسب  زینو  دوخ  يارب  يرطخ  هنیمز  ار  ناناملـسم  تدحو  اهتموکح  ـا  ما دو . ـر بـ تد ـنـ مدو سـ
بهذم ربارب  رد  یبهذم  زا  هکدندید  یم  نیا  رد  ار  راک  هراچ  يور  زا هـمـیـن  دنتسناد و  یم  نآ  نامرف  زا  نتفاترب  رـس  هجیتن  رد  مکاح و 

هب دـنزاس و  لوغـشم  دوـخ  هـبار  ناناملـسم  دنتـسناوت  یم  نآ  رذـگ  زا  هـک  دوـب  یهار  نـیرت  ـه یـا بـهـ نا نـیا یـگـ دـننک . يرادـبناج  رگید 
در و نا بـ زا مـیـ ار  نا  ـلـمـ ـس تما مـ رب  مکاح  يافـص  ماجنارـس  هک  دوبرما  نیمه  دـنا . هدوب  رود  اهنآ  زا  رتشیپ  هک  دـنناشکب  ییاـهفالت  ـ خا

هرهچ هتشادرب و  هدرپ  راک  نیا  رد  نانآ  موش  فادها  نانار و  هدولآ حـکـمـ ياهتین  نیا  زا  خیرات  تسـسگ .  مهزا  ار  هلبق  نادنزرف  فوفص 
یتح يا ,  هفیاط  ياهماع  لتق  هب  یسک  رگا  تسا و  هدرک  اشفاار  تسایـس  نیا  رد  اهتموکح  تینا  ـ ـس ـ نا زا  رود  تقیقح و  زا  رود  ناهارمه 
هنوگ نآ  دنتـساوخ و  یم  نانارمکح  هک  ناس  نآ  يور ,  ره  هب  درب . دـهاوخ  یپ  مییوگ  یم  ام  هچنآ  هب  , درگنب هناگراهچ ,  بهاذـم  ناـیم 

یم دوخ  هک  یبهذمره  هب  دندیـشوک  نانارمکح  نایم  نیا  رد  دندش و  هقرف  هقرف  دـندنکار و  مه پـ زا  ناناملـسم  تشاد  اضتقا  تسایـس  هک 
اب ینمـشد  هب  راک  تفای و  شیازفا  ناناملـسم  نایم  فالتخا  ناس  نید  بـ دشاب . رود  رایـسب  تقیقح  زا  دنچ  ره  دنهد , تیعورـشم  دندنـسپ 

ناحلصم دید و  یم  دنمدوس  تما  يارب  ار  هچ  ره  هتشارفا  تماق  دادبتـسا  دنتفای و  ییاهر  زین  نانارمکح  رذگهر , نیا  زاو  دیـشک  رگیدکی 
هدوهیب لطاب و  رس  زا  دندیزای و  تسد  هعیـش  زا  تساوخزاب  هب  همانرب  نیا  بوچراهچرد  اهتموکح  دنیاشگب  ار  تما  تالکـشم  دنتـسناوتن 

رد نیا  دناد . یم  رفاک  ار  هباحـص  هعیـش  دنتفگ  هک  تسا  نیا جـمـلـه  زا  دنتـسب . هعیـش  رب  دنتـساوخ  هک  یتمهت  ره  قح  زا  يرود  ییوگ و 
 . تسا نامسآ  نیمز و  هلصاف  ناس  هب  يا  هلـصاف  نتـسناد  رفاک  ات  ار  دقن  دنک و  یمدقن  ار  نایباحـص  زا  یخرب  راتفر  هعیـش  هک  تسا  یلاح 

ریذپدقن ای  نتشاذ  مار گـ ـتـ حا هک  یلاح  رد  دنهد , یم  نانآ  هب  هژیو  یسدقت  هبا  ـحـ ـص مار بـه  ـتـ حا ـه  نا ـی بـه بـهـ خر يو هـم بـ ـ ـس نآ  رد 
؟ اـجک یقطنم  تسرد  يوـگ  تفگ و  هار  نتـسب  ناـنآ و  هـب  تمـصع  سدـقت و  نداد  واـجک و  هباحـص  ياـه  هـتفگ  اـه و  هدرک  نتـسناد 

يرکف روج  دـنب  زا  تساو  اـی مـی خـ تفگ و  یم  قح  هک  ار  سک  ره  هکلب  دـندرکن , هدنـسب  زین  نیا  هب  ناـنارمکح  هک  ـد  نا ـفـتـه نـمـ گا نـ
زین نانآ  اب  ندـش  نوگمه  تسا و  نایـضفار  راتفر  دـننامه  هک  هناـهب  نیدـب  ار  حیحـص  تنـس  اـی  دـنتخاس و  مهتم  ندوب  یـضفار  هب  دـهرب 
دنا هتفگ  ناهیقف  یخرب  هک  تساج  نیمه  زا  دسیون : یم  هعیـش  اب  ندش  دـننامه  هرابرد  ۀنـسلا  جاهنم  رد  همیمت  نبا  دنتـشاذگاو . تساوران 
اما هتفگن ,  كرت  ار  یبجاو  لمع  راـک  نیا  اـب  درف  هچرگ  تشاذ .  ـ گاو ـد  یا تسا بـ هدـش  هعیـش  ناـشن  راعـش و  یتقو  ار  تابحتـسم  یخرب 
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رد دوش , یمن  هتخانـشزاب  یـضفار  زا  ینـس  ناس  نیدب  تسا و  نانآ  اب  ندرک  يدننامه  دهد ] یم  ماجنا  هعیـش  هچنآ  ینعی   ] راک نیا  راهظا 
بحتسم راک  نآ  رد  دوجوم  تحلصم  زا  نانآ  اب  تفلاخمو  نانآ  نتفگ  كرت  روظنم  هب  نایضفار  زا  ندش  هتخانشزاب  تحلـصم  هک  یلا  حـ

نو ـا چـ ما ـت ,  سا عورـشم  بحتـسم و  ندرک  تسار  تسد  تشگنا  هب  رتشگنا  دیوگ : یم  تسا  هیفنح  زا  هک  هیادهلا  فلؤم  تسا .  رتشیب 
اما تسا ,  هدیدنـسپ  عورـشم و  اهربق  ندرک  راوم  هـ دیوگ : یم  یلازغ  مینک .  یمرتشگنا  پچ  تسد  هب  ام  دنا  هتفرگ  ار  راک  نیا  نایـضفار 
خیش میروآ .  یم  الاب  رتش  ناهوک  ناس  هب  ار  ربق  يور  میا  هتـشاذگاو  ار  هویـش  نیا  ام  دنا , هتخاس  دوخ  ناشن  ار  نیا  نایـضفار  هک  اجنآ  زا 

, اهرب درو قـ رد مـ ـسـد : یو مـی نـ ( 88 , 1 ینارعش :  نازیم  هیـشاحرد  هدش  پاچ   ) ۀمئالا فالتخا  یف  ۀمالا  ۀمحر  باتک  رد  نمحرلادبع  نب 
هفینحوبا و تسارتراوازس .  راک  نیا  تسا  یعفاش  بهذم  رد  رتیوق  لامتحا  هچنآ  رب  انب  تساهنآ ,  يور  ندرکراومه  تسا  بحتسم  هچنآ 
ـنـه ید ـب لـلـ هاو ـ لا رد  ـی  نا ـ قرز تسا .  هدش  یقلت  هعیـش  ناشنربق  ندرک  راومه  اریز  تسا ,  رتهب  ربق  يور  ندروآ  الاب  دـنیوگ : یم  دـمحا 
وا يارب  نتـشاذگ  همامع  ماگنه  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر ـد  یو هک مـی گـ ع )   ) یلع تیاور  رب  انب  (ص )  ادـخ لوسر  همامع  یگنوگچ  هراـبرد 

تـسیاب یمو  هدـش  نایعیـش  ناشن  راک  نیا  تسا :  هتفگ  یقارع  ظفا  حـ ـد : ـس ـ یو مـی نـ ـت ,  خاد ـ نا ترـضح  هناـشرب  ار  نآ  کـنحلا  تحت 
ربارب رد  ندرک  طایتحا  هب  تیب  لها  مه  يوس  نآ  زا  هک  تسا  نین  چـ دیزرو . بانتجا  راک  نیا  زا  نانآ  اب  ندش  دـننامه  زا  يراددوخ  يارب 

هتشذگ راصعا  رد  يور ,  بـه هـر  تسا .  هتشاذگ  ياج  رب  اهرثا  هچ  هقف  نیا  رد  تسایس  دنا  هتـسناد  یم  هک  ارچ  دنا , هداد  نامرف  هماع  هقف 
هب مدرم  جیردتب  تسایـس ,  نیمه  هیاس  رد  هدو و  ـه و کـفـر بـ قد ـ نز تمهت  زا  رت  تخـسو  سک  ره  يارب  تمهت  نیرتگرزب  عیـشت  تمهت  , 
هب دــیرادب . تـسود  مالــسا  یتــسود  هـب  ار  اــم  دــیامرف : یم  نـید  ـ با ـعـ لا ـن  یز ما  ـ ما دــنا . هدــییارگ  وا  قـیرط  ناوریپ  و  ع )   ) یلع هـنیک 
هچ وگغورد و  ردـقچ  دـیامرف : یموـمه  (( . 779  )) دـیتخاس مدرم  ضوغبم  ار  ام  هک  ییاج  ات  دـیتفگ  ام  هراـبرد  هتـسویپ  دـنگوسدنوادخ 
(( . 780  )) میشاب دوخ  موق  ناحلاص  زا  هک  تسا  هدنسب  ار  ام  نیمه  میشیوخ و  موق  ناحلاص  زا  ام  دیراد ! تراسج  دنوادخ  ربارب  رد  هزادنا 

, دوش هداتسرف  دورد  اصاصت  ـ خا وا  زا  ریغ  تیب  لها  زا  یـسک  رب  رگا  اما  دیوگ : یم  (ص )  ربمایپ رب  تاولـص  یگنوگچ  هرابرد  يرـشخ  ـ مز
هب راک  نیا  نیا ,  رب  نوزفا  هدـش و  (ص )  ادـخ لوسر  مان  هناشن  تاولـص  اریز  تسا ,  هورکمراک  نیا  دـننک , یم  نینچ  یخرب  هک  ناس  نآ 

دوخ دیابن  دراد  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  سک  ره  تسا :  هدومرف  (ص )  ادخ لوسر  یلاح کـه  رد  دماجنا , یم  ندوب  یـضفار  تمهت 
هک لیلد  نادـب  , دـننک یم  موکحم  مادـعا  هب  عیـشت  ماـهتا  هب  ار  نیدـلا  ریهظ  ـالم  هک  تسا  هنوگ  ـن  یا هـم  دـهد . رارق  تمهت  عضوم  رد  ار 

شا هراـبرد  یـضا  ـد و قـ ندر ریگتـسد کـ ار  وا  هناـهب  نیمه  هب  اـهنت  تسا .  ضرف  هن ,  بجاو و  هن  ربنم , رب  هباحـص  حد  مـ ـت :  ـسا گـفـتـه 
نامیلس نب  ۀش  خـیـ (( . 781  )) دندرک نازیوآ  هلیوز  هزاورد  رب  دندیرب و  ار  وا  رـس  دـندرکارجا و  ار  مکح  نیا  درک و  رداص  مادـعا  مکح 

مهتم عیـشت  هب  ار  وا  درک  فیلءات  باتک  ع )   ) یلع لـیاضف  رد  هلمجزا  هباحـص و  لـیاضف  رد  نوچ  هک  تسا  یناـسک  رگید  زا  یکی  دـباع 
بهذم هعیش  وا  مدیسرپ :  تسا .  هقث  تسا .  هقث  داد : خساپ  بیطخ  مدیـسرپ و  وا  هرابرد  بیطخ  زا  دیوگ : غـیـث بـن عـلـی مـی  دندرک .

یبهذ (( . 782  )) تسا هدرکن  ادـج  ار  یـصاخ  درف  هتـشون و  هباحـص  لـیاضفرد  يو  هک  مناد  یم  ار  نیا  اـهنت  مناد .  یمن  تفگ :  تـسا . 
لقن حا نـیـز  ـحـ ـص رد  وا  ـث  ید دنا و حـ هتـسناد  هقث  اروا  دـنچ  ینت  تسا .  یتافیلءات  بحاص  وا  دـسیون : یم  مامه  نب  قازرلادـبع  هرابرد 

 ( ع  ) یلعاهنت تشادن و  ولغ  عیشت  رد  وا  هتبلا  تسا .  هعیـش  هک  دنا  هتفرگ  هدرخ  وا  رب  تسارادزینار و  دوخ  ياهیگژیو  وا  هتبلا  تسا .  هدش 
وا تسا :  هدمآ  زین  یعبض  نامی  ـلـ ـس هرا جـعـفـر بـن  ـ برد (( . 783  )) تشاد یم  نمـشد  تسا  هدیگنج  وا  اب  ار  هک  ره  تشاد و  تسود  ار 

نسحلاوبا (( . 784  )) دش هتفرگ  وا  زا  عیـشت  تعدب  دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  مامه  قازرلادبع  متاح و  نب  رایـس  تسا .  هعیـش  هقث  نایوار  زا 
هک لـی  ـ لد ناد  تـنـهـا بـ ـت .  ـسا ـتـه  فر رارق گـ رطخ  ضرعمرد  هدـش و  مهتم  ضفر  عیـشت و  هـب  مـه  ناـمثع  نـب  ۀـحلط  نـب  دـمحم  لاـعن , 
زا یکی  زین  ق ) .  668 ه .  ف .   ) يوما ینامثع  نیدلا  یی  مـحـ (( . 785  )) تسا هتفگ  ازـسان  ار  هیواعم  هک  هدرک  لقن  شا  هرابرد  مساقلاوبا 
یم رترب  ناـمثع  رب  ار  ع )   ) یلع دوب و  یعیـش  وا  دـسیون : یم  وا  لاـح  حرـش  رد  داـمع  نبا  دـنا . هدرک  نینچوا  اـب  هک  تسا  یناـیوار  رگید 
چیه وا  زج  دوب و  دنبیاپ  نادب  یـصو  هک  مدنبیاپ  نادـب  تفگ :  یم  هک  دوب  ومه  دوب و  زین  نامثع  اب  یبسن  یعدـم  يو  هک  هچرگ  تسناد . 
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تسج یم  رذع  مراک  نیا  يارب  برح  ینب  نادناخ  دید  یم  ارم  نایهاپس  نیف  ـر صـ گا ما .  هتساخرب  هیما  نادناخ  زا  دوخ  هچرگ  منیب ,  یمن 
نآ زا  اهنت  دوب , هعیـش  دـنا : هتفگ  يروباشین  مکاح  هرابرد  نینچمه  (( . 786  )) داتفا یم  دـنیاشوخان  ار  نادـناخ  نیا  اجنآ  رد  نم  روضحو 

هرابرد هک  هدوزفا  نیارب  یبهذ  هتبلا  و  هدرک ,  تیاور  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  زی  هدـش و نـ بابک  هدـنرپ  ثیدـح  هک  يور 
یـضفار هب  (ص )  دمحم نادـناخ  اب  یتسود  هطـساو  هب  مه  یعفاش  (( . 787  )) تسا هدـید  ار  نآ  هیحان  نیا  زا  هتفگ و  ینخـس  زین  هیواـع  مـ
يوقلادب نا بـن عـ ـلـیـمـ ـس دناد . یم  فیعـض  تسا  هدرمـش  یم  کچوک  ار  هیواعم  هک  يور  نآ  زا  ار  يو  یـسیع  نبا  هدش و  مهتم  ندوب 

رد هک  نآ  زا  تسا  يا  هلـصاف  هچ  دوـب : هتفگ  ع )   ) یل هراـبرد عـ هـک  يور  نآ  زا  , دروـخ هناـیزات  رـصم ) یلبنح  ناـملاع  زا  716 و  (ف . 
زا هتفگ و  یم  وجه  ار  نیتسخن  هفیلخ  ود  هک  دنا  هداد  تبـسن  وا  هـم بـه  تسا .  هدناوخ  ادخ  ار  وا  هک  نآ  ات  تسا  هدرک  دیدرت  وا  تفالخ 

ضراعت هتفریذـپ ,  تروص  ناملاع  نایم  هک  یفالت  ـ خا عـلـت  دـیوگ : یم  نیعبرا  حرـش  رد  هک  اجنآ  تسا ,  هتـساک  باطخ  نب  رمع  ماـقم 
نیودت ار  تنس  ات  دنتـساوخ  هزاجا  وا  زا  هباحـص  هک  ارچ  دش , راک  نیا  ببـس  رمع  دنا  یعد  ناملاعزا مـ یخرب  تسا .  صوصن  تایاور و 

زا ار  نا  ـ نآ ـیـد , ـش دنب کـ رد  تباتک  هب  ار  ملع  ای  دیـسیونب  ةاش  وبا  يارب  تسا :  هدومرف  (ص )  ربمای ـت پـ ـس ـ ناد نآ کـه مـی  اب  وا  دـننک و 
مظن و تنـس  دنک , نیودـت  هد  ـنـیـ ـش ـبـر(ص )  ما زا پـیـ ار  هچنآ  نایباحـص  زا  کی  ره  ات  داد  یم  هزاجا  وا  رگا  اما  ـت .  ـشادزا را بـ ـن کـ یا

تسا هدرک  تباتک  نیودت و  ار  ترضح  نآ  تیاور  هک  یباحص  کی  اهنت  (ص )  ربما تما و پـیـ ياهلسن  نیرخآ  نایم  تفای و  یم  ماجسنا 
یم لقن  وا  زا  رتاوت  هب  يراخب  حیحص  هک  هنوگ  نآ  دنام , یم  نانآ  زا  رتاوت  هب  دش ] یم  هتـشون  رگا  ] اهناوید نیا  هک  ارچ  دنام , یم  هطـساو 

دقعلا بحاص  هبر  دبع  ـن  با هب  فورعم  باهش  نبا  هک  تسا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  رد  ریثک  نبا  نخس  همه  زا  رتروآ  تفگش  نایم  نیا  رد  دوش .
وا ياهیرادرکدب  يرسق و  دلاخ  خیرات  هک  يور  نآ  زا  اه  دوب تـنـ راکشآ  دنسپان و  یعیـشت  ار  وا  دیوگ : یم  دناد و  یم  هعیـش  زا  ار  دیرفلا 

اوسر یعیشت  راتفرگ  دیرفلا  دقعلا  بحاص  هچ  تسا ,  هدش  هداد  وا  هب  یتسردا  يا نـ نـسـبـتـهـ دسیون : یم  ریثک  نبا  تسا !  هدرک  تیاور  ار 
. دـنامهفن دراد  دوخ نـهـفـتـه  رد  هک  ار  یعیـشت  وا  ياه  هتفگ  زا  کـی  چـیه  دـیاش  هک  نآ  اـب  دوب , تیب  لـها  هراـبرد  ول  را غـ ـتـ فر زین گـ و 

الاـب هزادـنا  نآ  ـهـا تـا  ما ـهـ تا ـن  یا را  کـ (( . 788  )) تسا هدوتـس  رگید  یتافـص  ظـفح  هب  ار  وا  هدـش و  يوار  نیا  هتفیرف  یبهذ  نامداتـسا 
ملع وا  تسا  هد  ـ ـش ـت  با ـیـل کـه ثـ لد ناد  تـنـهـا بـ ـت ,  ـسا يا  ـه  نا ـ ـس ـ فا تیـصخش  کی  نایح  دـننامه  یتیـصخش  دـنا : هتفگ  هک  هتفرگ 

هـصفح یبا  نبا  هب  دیوگ : یم  هک  مدینـش  دیمحلادبع  نب  دـمحم  زا  دـیوگ : یم  یـشایر  (( . 789  )) تفرگ ع )   ) قداـص ماـما  زا  ار  یعیش 
اما تسین ,  رت  ینتـشاد  تسود  نانآ  زا  سک  چیه  نم  يارب  گـفـت :  تسا ؟  هتخیگنارب  ع )   ) یلع نادـنزرف  دـض  رب  ار  وت  زیچ  هچ  متفگ : 

ـی با ـن  با مبای .  یمن   [ نانآ اـب  یگناـگیب  تیب و  لـها  اـب  ینمـشد  ینعی   ] نآ زا  رتدـنمدوس  زیچ  چـیه  ناـمدرم  دزن   [ هک درک  ناوت  یم  هچ  ]
زا روصنم  هک  ییاج  ات  تخا  تـ ع )   ) نادناخ عـلـی رب  یتخـسب  یـسابع  يدـهم  روضح  رد  دوخ  رهـش  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  ـه  ـص حـفـ

دنچرعش نیا  دیسرپ : هاگنآ  دناسر , رعاش  شرف  يور  هب  ار  دوخ  دینـش  یم  هچنادب  یگدز  قوذرـس  زا  دیزخ و  رتشیپ  شیوخ  زامن  هاگیاج 
یم قح  نتفگ  هب  ار  ناس  ـ نا تر ,  ها فـطـ گـ يرآ ,  دنداد . هلص  مهرد  رازه  دص  ار  وا  داد  نامرف  سپ  تیب .  رازه  دص  دنتفگ : تسا ؟  تیب 

. دروآ یم  یپ  رد  ار  نآ  دننامه  نید و  زا  جورخ  هباحـص و  ییوگمانـشد  هب  ندش  مهتم  ضفر و  هب  ندش  مهتم  ییوگ  قح  نیا  اما  دناشک 
لوسر ایآ  تسا ؟  یعرـش  دـنداد  تبـسن  عراش  هب  اـی  دـندرک  عیرـشت  بهاذـم  نیا  هچنآ  اـعقاو  اـیآ  دیـسرپ : ناوت  یم  یفـصو  بـا چـنـیـن 

ار مالـسا  نایـضفار  ایآ  تسا ؟  هداد  نامرف  دشاب , نانآ  اب  مه  قح  هک  دـنچ  ره  هعیـشاب ,  ندرک  دـننامه  زا  يراددوخ  هب  دوخ  (ص )  ادـخ
هناشن نیا  هب  هعیـش  طقف  دیاب  زورما  ارچ  دندز ؟ نآ  هنیـس  هب  در  تسد  دـنتفریذپن و  ار  متـس  تموکح  هاگتـسد  اب  يراکمه  ای  دـنا  هدرکدر 

نداتسرف دورد  دمحم و  نادناخ  یتسود  هب  ار  مدرم  دوخ  (ص )  ادخ لوسر  ایآ  دتـسرف ؟ دورددمحم  نادناخ  دمحم و  رب  هک  دوش  هتخانش 
 ( (ص ادخ لوسر  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ایآ  دـنزاتب ؟ وا  نادـنزرف  و  ع )   ) یلع هزاد بـر  ـ نا ـن  یا ـد  یا ار بـ پـس چـ دادـن ؟ نامرف  نانآ  رب 

یتــسود رگم  مهاوـخ  یمن  شاداــپ  امــش  زا  وـگب  دوـمرف : هـک  تـسیچ  هـیآ  ـن  یا يا  ـعـنـ ما یـ تـسا ؟  هدوـمرف  شرافــس  نادــب  ار  مدرم 
هـصالخ نانآ  اب  یتسود  رد  ار  دوخ  شاداپ   ( (ص ادخ لوسر  ارچ  و  دنا ؟ یناسک  هچ  نادنواشیوخ  نیا  790 ؟ ))  )) شیوخ نادنواشیوخاب 
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صـالخا داـهج  توعد و  رد  هکار  وت  ربماـیپ  باحـصا  مییوج و  یم  يرازیب  دـنیوگ  یم  نازرو  هنیک  هچنآ  زا  اـم  ادـنوادخ , تسا ؟  هدرک 
, ارا ـ گدرور پـ نک !  مکح  تسا  قح  هچنآ  هب  نامنامدرم  اـم و  ناـیم  ادـنوادخ , میراد .  یم  تسود  يدونـشخ  ناـنآ  زا  زین  وت  دـندیزرو و 
هب مـا  ارا , ـ گدرور پـ (( . 791  )) تسرف یتمحر  ار  ام  دوخ  هاگـشیپ  زا  ناشنن و  راگنز  هب  ناـمیا  رون  هب  ندرک  نشور  زا  سپ  ار  اـم  يا  ـهـ لد
رد دنداهن , ماگ  يو  هار  رب  هک  ار  وا  نایباحـص  تیب و  لها  میتفرگ ,  شیپ  رد  وا  تنـس  هار  میدرک ,  يوریپ  تربمایپ  زا   , میدروآ نامیا  وت 

اپرب ار  نید  ننـس  ضیارف و  مه  دـنتفریذپ و  ناـج  هب  ار  نآ  دـندرپس و  شوگ  ناد  دندینـش و بـ ار  قح  توعد  , دنتـسج ار  وا  تیادـه  وـترپ 
هار ردـالب  ياـهماد  دـندنام و  قاـفن  رب  هک  یناـقفانم  زا  میدروآ و  ناـمیا  تربما  مـا بـه پـیـ ارا , ـ گدرور پـ میدـیزگرب .  یتـسود  هب  دنتـشاد 

دندروآ نابز  رب  ار  یناملـسم  مالـسا و  ياه  هژاودوخ  لام  ناج و  ظفح  يارب  اهنت  دـندرواین و  ناـمیا  وا  هب  ناـج  هب  دـندرتسگ و  تربماـیپ 
هرابرد نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یناسک  مییوج ,  یم  يرازیب  دـندیزرو  تفلاخم  (ص )  ادـخ ربماـیپ  اـب  هک  نا  ـ نآ زا  هـم  مییوج .  یم  يرازیب 

نادب ار  وا  دنک  يوریپ  نانمؤم  هار  زج  يا  هویـش  زا  دزرو و  تفلاخم   ( (ص ربمایپ اب  تیاده  هار  ندش  راکـشآ  زا  سپ  سکره  دومرف : ناش 
ار هباحص  هرابرد  (ع )  داجـس ماما  ياعد  نیا  پـس  (( . 792  )) میروآرد خزود  هب  و  میراذگاو ]  نادـب  و   ] مینادرگبدـهاوخ دوخ  هک  يوس 

يراـی رد  دـندرک , یهارمه  ار  وا  یکین  هـب  هـک  اـهنآ  تـسرف ,  هژیو  يدورد  (ص )  دـمحم باحـصا  رب  ایادـخ  هـک :  مـیروآ  یم  ناـبز  رب 
یشیپ رگیدکی  رب  وا  توعد  هب  ندروآ  نامیارد  دنتفاتش , وا  نارای  کلـس  هب  دنتفرگ و  شیوخ  نایم  رد  ار  وا  دندش , هدومزآ  هنازارفرـسوا 

وا بتکم  هتـساوخ و  نتخاس  دنلبرـس  هار  رد  دـندیورگ و  ودـب  دـناسر  ناشیدـب  ار  دوخ  ياهمایپ  تلاسر و  تهج  هک  هاـگنآ  دـن و  ـتـ ـس جـ
وا نامسیر  هب  نوچ  هک  ینایباحص  نامه  دندیگنج , نادنزر  ناردپاب و فـ وا  يربمایپ  ندرک  اج  رباپ  رد  دندش و  ادج  نادنزرف  نارسمهزا و 

يرود ناـشیا  زا  نادـنواشیوخ  دـنتفای  شمارآ  (ص )  ربماـیپ اـب  يدـنواشیوخ  هیاـس  رد  نوچو  دـنداهناو  ار  ناـنآ  اهنادـناخ  دـندز  گـنچ 
دندروآرد وت  هار  هب  ار  نامدرم  هک  نآربارب  رد  رب و  دای  زا  دنتـشاذگاو  دندرک و  ادف  وت  هار  رد  وت و  يارب  ار  هچنآ  ـا , یاد سپ خـ دـندیزگ .

هناخ و نی و  ـ مزر هار تـو سـ رد  نآ کـه  سا  زاس و بـه پـ رادروخرب  شیوخ  يدونشخزا  ار  نانآ  دندش  هار  نیا  نایادانم  تربمایپ  اب  هارمه  و 
هرابرد ام  هاگدید  ـن  یا رادب . ناشیا  ساپـس  دندمآرد  یتسدگنت  یتخـس و  هب  یگدنز  شیاسآ  شیاشگ و  زا  دندرک و  اهر  اردوخ  هناشاک 

پـس تسا :  هدومرف  هغالبلا  جـهن  ياج  دـنچ  رد  نانمؤمریما  هک  مییوگ  یمار  نیمه  تیب  لها  هرابرد  زین  نانآ و  هرابرد  ام  تسا و  هباحص 
؟ اـج ـی تـا کـ هار گـمـ  , ـت ــسا ـ جر اــه بـ هناــشن  ادــیوه و  اــهلیلد  ـا  پر ـتـهـا بـ مــال کـه مـ ـد ؟ یدر زا مـی گـ و کـی بـ ـد ؟ یور کـجـا مـی 

تسار راتفگ  لیمج و  رکذ  اب  دننید و  نایاوشیپ  دننیقیو , قح  نارادمامز  هک  تسامـش  نایم  ناتربمایپ  نادناخ  ارچ ؟ یک و  ات  یگتـشگرس 
 , مدرم دیرآ . نانآ  هب  يور  دنور  روخ  بآ  هب  هک  هنـشت  نارتش  نوچ  دیرادب و  لد  رد  ار  نانآ  تمرح  کین  نآرق ,  نوچمه  سپ  دـننیرق .

هدـی ـ ـسو ـد و پـ ـسو نآ کـه مـی پـ دـسوپ  یم  و  تسین ,  هدرم  دریم و  یم  هـک  نآ  اـم  زا  دریم  یم  دـیریگ : ارف  ص )   ) نارب ـ ما ـم پـیـ تا زا خـ
منم نآ  و  دیرادن ـ  یتجح  وا  رب  هک  ار  نآ  و  ـیـد , نآ تسا کـه مـنـکـر  يزیچ  رد  قح  رتشیب  هک  دیناد . یمن  ار  هچنآ  دـییوگم  سپ  تسین . 

تیار متشاذگن ؟  امش  يارب  ار  (ص )  ربمایپ نادناخ  ار و  مدنزرف  ود  متشادن و  يراج  امش  نا  رد مـیـ ار  نآرق  مکح  ایآ  دیرامش . روذعم   ـ
تو ـ عد پـس  دـیامرف : یم  رگید  يا  هـبطخ  رد  (( . 793  )) ادـج ناتیارب  ار  مارح  لالح و  ياهزرم  مدرک و  اجرباپ  امـش  ناـیم  ردار  ناـمیا 

هشوگ هب  نانمؤم  دنداهناو . ار  اهتن  ـ ـس ـتـنـد و  فر اراهتعدب گـ دندش و  رد  هنتف  ياهایرد  هب  دیربب , نامرف  ار  اورنامرف  دیهد و  خساپ  ار  هدننک 
زا زج  اه  هناخ  هب  میتلاسر .  ياهرد  توبن و  ناروجنگ  ناگـصاخ و  اـم  دـنتفگ , نخـسو  دـندمآ  ناـبز  هب  نزغورد  ناـهارمگ  دـنتفر و  يا 

نآرق و ینعم  دنلب  ياهتیآ  ياهقادصم  تیب  لها  نانیا  دـندناوخ . دزد  ار  وا  دـمآرد  هناخ  هب  رد  زا  زج  هک  ره  دـمآ و  رد  ناوتن  نآ  ياهرد 
ار و اه  هدعو  نداد  ماجنا  ار و  اهمایپ  ندناسر  مت  ـ ـس ـ ناد اد  بـه خـ دیامرف : یم  رگید  ییاج  رد  مه  (( . 794  )) دننامحر يادخ  ياه  هنیجنگ 
هک دینادب  تسا .  هتخورفا  ام  ییامنهاراب  نید  غارچ  تسا و  هدوشگ  تیب  لها  ام  دزن  یهلا  ياهرد حـکـمـت  ار . اه  یهنو  رما  نتشاد  نایب 
رد هک  یـسک  درب و  تمینغ  دسر و  لزنم  هب  دریگ  شیپ  رد  ار  هار  نآ  هک  یـسک  تسا .  هاتوکو  تسار  نآ  تسا و  هار  کی  نید  ياههار 
امش ناشیرابدرب  هدناریم  ار  ینادان  هدننک و  هدنز  ار  شناد  نانآ  دیامرف : یم  رگید  يا  هبطخ  رد  (( . 795  )) دوش نامیشپ  هارمگ و  دورن  نآ 
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. دـنراد فالخ  نآ  رد  هن  دـنزیتس و  قح  اب  هن  نایب .  تمکح  زا  ناشن  دوب  شوما  و خـ نا ,  زا نـهـ نانآ  نورب  دـهد و  ربخ  نانآ  شناد  زا  ار 
دـش و هدـنار  دوب  هک  اجنآ  زا  لطابو  دـیدرگ  زاب  دوخ  ياج  هب  نانآ  هب  قح  دـنراد . یم  هاگن  ار  نامدرم  هک  اههاگهانپ  دـننید و  ياـهنوتس 
هک دـنتفگ , نارگید  هب  دنتفنـش و  ار  ار  نآ  اهنت  هک  هن  دنتـسب , راکبو  دـنتفرگ  ارف  دنتـسناد و  دـیاب  هک  ناـنچ  ار  نید  دـیرب . نب  زا  شناـبز 
اب ار  یـسک  تما  نیا  زا  دیامرف : یم  رگید  يا  هبطخ  رد  ماجنارـس  (( . 796  )) رامش هب  كدنا  نآ  نارادساپ  نکیل  دنرایـسب , شناد  نایوار 

نید ـه  یا لآ مـحـمـد پـ ـت کـه  ـشاد نا  ـ نآ ـبـت  قر رد  ار  ناشیا  تمعن  هدرورپ  ناوت  یمن  زگره  و  تشادنپ ,  ناوتن  هیاپمه  دمحم  نادـناخ 
تسا و ناشیا  صاخ  تیالو ,  قح  ددنوی . ـ پرد نا  ـ ـش ـ ید ـد بـ نا ـ ماو ددر و هـر کـه  ـ گزا نا بـ ـ نآ هب  درذگرد  دح  زا  هک  ره  دننیقی . نوتـس  و 

تیب لـها  تلیـضف  رد  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  نانخـس  اـه  هنوـمن  نیا  رب  نوزفا  هـتبلا  (( . 797  )) ناـنآ صوصخم   ( (ص ربماـیپ ثاریم 
دنتـشاد (ص )  ادـخ لوسر  هار  زا  تما  ندـش  رود  یهارمگ و  رد  هک  یـشقن  ناـنآ و  یگدـننک  هارمگ  يراـکبیرف و  ناـیوما و  شهوـکنو 

 . تسا هدیسر 

نخس نایاپ 

هب زگر  ـم هـ ید ـیـ ـسر ناد  بـ (ص )  ربمایپ يوضو  یگنوگچ  زا  یخیرات  یـسررب  نیا  رد  هچنآ  هک  مینک  یم  دـیکءات  هتکن  نیا  رب  ناـیاپ  رد 
رد نآ  حرط  تسا و  هزات  یهاگدـید  ون و  يا  هویـش  اب  یملع  شـالت  یـسررب  نیا  هکلب   , تسین نارگید  يوضو  رد  ندروآ  دـیدرت  ياـنعم 

ياه هزوح  رد  هتـشذگ  زا  هک  ینیرید  هویـش  تسا ,  شیوخ  داتـسا  اب  درگاش  دونـش  تفگ و  ناـس  هب  زین  هدـنراگن  يوس  زا  یملع  عماـجم 
ناـققحم ناگدنـسیون و  ناداتـسا ,  دـنیب  یم  هک  تسا  هداـهن  يورارف  يور  نآ  زا  ار  هویـش  نیا  هد  ـ نرا نـگـ مـیا .  هـتفرگ  وـخ  نادـب  یملع 

نامز رد  مکاح  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ,  طیارش  هب  هجوت  زا  حیرشت  یـسررب  رد  یمالـسا ,  یـشزومآ  یملع و  زکارم  اههاگـشناد و 
یم ودننک  یم  یسررب  هتسب  دودحم و  یهاگدید  هیا  یـصاخ و بـر پـ یبهذم  لوصا  هیاپ  رب  ار  تیاوراهنت  دنا و  هدنام  لفاغ  تیاور  رودص 
نانچ هتفای و  یتیمکاح  نانچ  شرگن  نیا  دنرگنب . نآ  رودص  عاضوا  طیارش و  تخانش  یسراو مـتـن و  هب  راک  نیا  رد  هک  نآ  یب  دنریذپ ,
نیا هب  دسر  هچ  ات  تسین  شا  هرابرد  ییوج  سرپ و  چیه  ناکما  هک  تسا  هداد  رارق  يا  هلاه  نانچ  رد  ار  ـث  ید هدروآ و حـ ـد  ید یعضو پـ

نتسکش زین  عیرـشت و  عاضوا  طیارـش و  زا  رگید  يور  کی  زا  نتـشادرب  هدرپ  دیاش  هک  دناد  یم  هدنرا  نـگـ دنک . هشدخ  نآ  رد  یـسک  هک 
نایدانم يدونشخان  یشیدنا ,  ـت  سرد يرگن و  تسرد  هب  توعدو  نارگید  هلدا  نایب  نینچمه  نانامل و  دز مـسـ دو نـ ـ جو ـی مـ ناور ـع  ناو مـ

یم ارف  تسا  هتشذگ  ناناملـسم  تافالتخا  خیرات  رد  مالـسا و  خیرات  رد  هچنآ  رب  نتـسب  ورف  شوگ  مشچ و  هبو  دنا  فلـس  يارآ  رب  دومج 
هک تسا  هدید  باتک  ياج  ياج  رد  هچ  دنک , یم  دییءات  ار  هدنراگن  ياعدا  باتک ,  هعلاطم  زا  سپ  هدـنناوخ  يور ,  ـا بـه هـر  ما دـنناوخ .

اهشسرپ دنک  راد  هحیرج  ار  نارگید  تاساسحا  هک  نآ  یب  هدیشک و  شیپ  ار  خساپو  شسرپ  وگ و  تفگ و  هویـش  دوخ  ثحب  رد  هدنراگن 
نآ هن  میـسرب ,  ثحب ,  يانثا  رد  هاوخو  اهوگ  تفگ و  يال  هب  رد ال  هاوخ  یجیاتن ,  اهنآ بـه  رذگ  زا  ات  تسا  هدروآ  نایم  هب  ییاهدـیدرتو 
دوش هتفگ  تسا  نکمم  هک  یلامتحا  دقن  نآ  ات  میزادرپب  وضو  رد  نارگید  ياهثحب  جیاتن  رد  نتخیگنارب  دیدرت  شسرپ و  حرط  هب  اهنت  هک 

زا یمالسا  هقف  تقیقح  هب  ندیـسرو  ثحب  رد  هزات  يا  هویـش  نتفرگ  شیپ  هب  توعد  هدنراگن  نیداینب  نی و  ـتـ ـس فد نـخـ هـ دبای . قادصم 
 . نآ زج  يزیچ  هن  و  تسا ,  هار  نیرتهاتوک 

همانباتک

 , توریب یـصابرش ,  دمحا  ۀـعبرالا ,  ۀـمئالا  3 ـ  ق .  ه   1411 توریب ,  يوـضر ,  یـضترم  نیملـسملا ,  ءاـملع  ءارآ  مـیرک 2 ـ  نآرق  1 ـ 
 , يدنج میلحلادبع  مالسالا ,  یف  حماستلا  ۀیرحلا و  لطب  هفینحوبا  5 ـ  1979 م .  هرهاق ,  هکعش ,  یفطصم  ۀعبرالا ,  ۀمئالا  4 ـ  لیجلاراد . 

دومحم ةریضملا ,  خیش  هریرهوبا  7 ـ  1384 ه ق .  ۀیردیحلا ,  ۀعبطملا  فجن ,  نیدلا ,  فرش  نیـسحلادبع  هریرهوبا ,  6 ـ  هرهاق 1978 م . 
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یف ۀـیلوصالا  دـعاوقلا  یف  فالت  ـ خالا ـر  ثا 9 ـ  اغبلا . یفطـصم  اهیف , فلتخملا  ماـکحالارثا  8 ـ  م .   1969 فراـعملاراد ,  هرهاـق ,  هیروبا , 
 , هباحصلا یلع  ۀشئاع  هتکردتـساام  داریال  ـۀ  با ـ جالا 10 ـ  1402 ه ق .  ۀلاسرلا ,  ۀسسؤم  توریب ,   , نخلا دیعس  یفطـصم  ءاهقفلا , فالتخا 

ۀـسسؤم توریب ,  يرمعلا ,  فیرـش  ۀیدان  لوسرلا ,  داهتجا  11 ـ  1405 ه ق .  یمالسالا ,  بتکملا   , توریب یـشکرز ,  هّللادبع  نب  دمحم 
نینمؤملا ما  ثیداحا  13 ـ  1404 ه ق .  ۀفاقثلاراد ,  برغم ,  يدهملا ,  یفاو  ۀیمالسالا ,  ۀعیرشلا  یف  داهتجالا  12 ـ  1408 ه ق .  ۀلاسرلا , 

 . 1403 ه ق یضترم ,  رشن  یـسربط ,  یلع  نب  دمحا  جاجللا ,  لها  یلع  جاجتحالا  14 ـ  1380 ه ق .  نارهت ,  يرکسع ,  یضترم  هشئاع , 
لوصا یف  ماـکحالا  16 ـ  ق .  ه   1406  , یمالـسا تاـغیلبت  رتـفد  458 ه ق ,) .  ف .   ) ءارف نیـسح  نـب  دـمحم  ۀیناطلـسلا ,  ماـکحالا  15 ـ 

 , توریب 204 ه ق ,) .  ف .   , ) یعفاش سیردا  نب  دـمحم  نآرقلا ,  ماک  ـ حا 17 ـ  ف 4560 ه ق .)   ) دـمحا نب  یلع  مزح ,  نبا  ماکحالا , 
ـ  19 رکفلاراد . توریب ,  ق ) .  ه   370 ف .   ) صاـصج يزار  یلع  نـب  دـمحا  نآرقلا ,  ماـکحا  18 ـ  ق .  ه   1400 ۀـیملعلا ,  بتکملاراد 
 . ف  ) راکب نب  ریبز  تایقفوملا ,)   ) تایقفوملارابخالا 20 ـ  ۀـفرعملاراد .  توریب ,  543 ه ق ,) .  ف .   ) هّللادبع نب  دـمحم  نآرقلا ,  ماکحا 
 . ف  ) يدادغب نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دابعلا , یلع  هّللا  ججح  ۀفرعم  یف  دا  ـ ـشرالا 21 ـ  1972 م .   , یناعلا ۀبتکم  دادـغب , 256 ه ق ,) . 

460 ه ف .   ) یسوط نسح  نب  دمحم  رابخالا , نم  هیف  فلتخا  امیف  راص  ـتـبـ ـسالا 22 ـ  1413 ه ق .  تیبلا ,  لآ  ۀسـسؤم  مق ,  413ه ق ,) . 
هرهاق 463 ه ق ,) .  ف .   ) یبطرق يریمن  ربلادبع  نبا  باحصالا ,  ۀفرعم  یف  باعی  ـتـ ـسالا 23 ـ  1390 ه ق .  هیمالسالا ,  بتکلاراد   . (, ق

 . یبرعلا ثارتلا  ءاـیحاراد ,  , توریب 630 ه ق ,) .  ف .   ) يرزج دمحم  نب  یلع  ۀباحـصلا ,  ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دـسا  24 ـ  رصم . ۀضهن  ۀبتکم  ,
دمحا نب  یلع  ددعلا , نم  مهنم  دحاو  لکلام  ةاورلا و  ۀباحصلا  ءامـسا  26 ـ  1977 م .  هرهاق ,  هکعش ,  یفطصم  بهاذم ,  الب  مالـسا  25 ـ 

852 ف .   ) ینالقسع رجح  نبا  ۀباحصلا ,  زییمت  یف  ۀباصالا  27 ـ  نآرقلا 1991 م .  ۀبتکم  هرهاق ,  456 ه ق ,) .  ف .   ) مزح نبا  یسلدنا , 
 , توریب هیروـبا ,  دوـمحم  ثیدـحلا ,)  نع  عاـفد   ) هیدـمحملا ۀنـسلا  یل  ءاو عـ ـ ـضا 28 ـ  ق .  ه   1328 ةداعـسلا ,  ۀـعبطم  رــصم , ه ق ,) . 

 . (, 854ه ق ف .   ) یمزاح ینادـمه  یـسوم  نب  دـمحم  راثالا , نم  خوسنملا  خـسانلا و  یف  راب  ـتـ عالا 29 ـ  توریب .  یملعـالا ,  تاروشنم 
 , ندرا ۀق ,)  1029 ه  ف .   ) يدیز ماما  دمحم  ـم بـن  سا قـ ـمـتـیـن ,  لا هّللا  ما بـحـبـل  ـتـصـ عالا 30 ـ  1386 ه ق .  سلدنا ,  ۀعبطم  صمح , 

1984 م نییــالملل ,  مـلعلاراد  توریب ,  1396 ه ق ,) .  ف .   ) یلکرز نیدـلا  ریخ  مـالعالا ,  31 ـ  ق .  ه   1403 هیکملا ,  ۀـعیمجلا  عباطم 
يرو ـ لا مـال  ـ عا 33 ـ  لــیجلاراد .   , توریب 751 ه ق ,) .  ف .   ) يزوـج میق  نبا  نیملاـعلا ,  بر  نع  نیعقوـملا  مـالعا  32 ـ  مشـش .  پاچ  ,

 . ف  ) یناهفصا حرفلاوبا  یناغالا ,  34 ـ  موس .  پاچ  هیمالسالا ,  بتکلاراد  548 ه ق ,) .  ف .   ) یسربط نسح  نب  لضف  يدهلا ,  مال  ـ عا بـ
 , نارهت 668 ه ق ,) .  ق .  ه   664 ف .   ) سوواـط نبا  لاـمعالا ,  لاـبقا  35 ـ  یبرعلا .  ثارتـلا  ءاــیحاراد  توریب ,  976 م ,)  ق .  ه   356

ف  ) یطویس نمحرلادبع  نیدلا  لالج  ۀعوضوملا ,  ثیداحالا  یف  ۀعونصملا  یلال  ـ لا 36 ـ  مود .  پاچ  1390 ه ق .   , ۀیمالسالا بتکلاراد 
هرگنک 413 ه ق ,) .  ف .   ) دیفم نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  یلا ,  ـ مالا 37 ـ  مود .  پاچ  ۀفرعملاراد 1395 ه ق .  توریب ,  911 ه ق ,) .  . 

ـ  39 ءاـفولا 1401 ه ق .  ۀسـسؤم  توریب ,  460 ه ق ,) .  ف .   ) یـسوط نسح  نب  دـمحم  یلامالا ,  38 ـ  ,1413 ه ق .  دیفم خیش  یناهج 
ملسم نب  هّللادبع  ۀسایـسلا ,  ۀمامالا و  40 ـ  1411 ه ق .  ردصلا , دیهـشلا  ۀبتکم  نارهت ,  ردیح , دسا  ۀعبرالا ,  بهاذـملا  قداصلا و  مامالا 

 , توریب 2040 ه ق ,) .  ف .   ) یعفاش سیردا  نب  دـمحم  مـالا ,  41 ـ  1392 ه ق .   , ۀــفرعملاراد توریب ,  276 ه ق ,) .  ف .   ) يروـنید
 . 1406 ه ق  , توریب هیملعلا ,  بـتکلاراد  توریب ,  224 ه ق ,) .  ف .   ) مالـس نب  مساق  دیبعوبا  لاومالا ,  42 ـ  1393 ه ق .  ۀفرعملاراد , 

 . 1408 ه ق نانجلاراد ,   , توریب 562 ه ق ,) .  ف .   ) یناعمس یمیمت  دمحم  نب  دمحم  میرکلادب  عـ با ,  ـسـ نالا 43 ـ 

اهتشون یپ 

130 ات 1
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 . تسا هدنب  ندرکدازآ  تسیچ ؟  تخـس  هاگرذگ  نآ  هک  یناد  یم  هچ  وت  و  داهنن . ماگ  تخـس  هاگرذگ  نآ  رد  سپ  : 13 11 ـ  دلب /  - 1
ششیاجنگ هزادنا  هب  زج  ار  سک  چی  ـد هـ نواد خـ : 286 ةر /  بـقـ - 3 دشک . یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چـیه  : 164 ماعنا /  - 2

264  / 2 ملسم :  حیحص  - 6 . 164 ماعنا /  - 5 . 307 , 1 یقهیب :  ننس  - 4 . 215 , 2 كردتـسملا :   : ك تیاور ر . هرابرد  دهد . یمن  فیلکت 
 : ك ر . دوش . رپ  رعش  زا  هک  نآ  زا  تسا  رتهب  دشاب  رپ  كرچ  زا  امش  زا  یـسک  نورد  رگا  - 8 . 25  / 642 , 2 نامه :  - 7 ثیدح 23 . لیذ 

: ریبکلا مجعملا  , 5015  / 304 , 4 دوواد : یبا  ننس  - 9 . 5009  / 302 , 4 دوواد : یبا  ننس  , 45 , 8 يراخب :  حیحص  ,177 , 1 دمحا : دنسم 
وجه رعش  زا  هک  نآ  ات  تسا  رتهب  دشاب  رپ  ینوخ  كرچ و  زا  امـش  زا  یـسک  نورد  رگا  - 10 . 550  / 152 , 1 سودرفلا :  , 3580  / 37 , 4

 / 571 , 1 ملسم :  حیحص  - 12 566 و 567 . , 1 ملسم :  حیحص  , 152 , 1 يراخب :  حیحص  - 11 . 452 , 10 يرابلا :  حـتف  ك :  ر . دوش . رپ 
لاسگرزب هب  نداد  ریـش  نآ کـه  یـعـنـی  - 14 . 153 , 1 يراخب :  حیحص  - 13 278 و 279 . , 1 یئاسن :  ننس  , 124 , 6 دمحا : دنسم  , 295

هک دنا  هدرک  در  دقن و  يوبن  ثیدح  ود  نیا  اب  ار  هاگدید  نیا  یخر  بـ دو . ـ ـش يدنواشیوخ مـی  ببـس  لاسدرخ  هب  نداد  ریـش  دـننامه  زین 
محللا تبنا  مظعلا و  دش  ام  الا  عاضر  و ال  دـیاین ,) لصاح  یهد  ریـش  هب  يدـنواشیوخ  , ریـش زا  ندـیرب  زا  سپ   ) ماطف دـعب  عاضر  ال  دومرف :

ود ناردام  : 233 هرقب /  - 16 . 460 459 ـ  , 7 یقهیب :  ننس  - 15 دنایورب .) تشوگ  دزاس و  راوتسا  ناوختـسا  هکدراد  رثا  یهد  ریـش  اهنت  )
.442 , 7 یقهیب :  ننس  - 18 دوش . هام  یس  وا  ندوشگ  ریـش  زا  وا و  نتـسبآ  : 15 فاقحا /  - 17 دـنهد . ریـش  ار  دوخ  ناکدوک  لماک  لاس 
ات یکشخ  راکش  : 96 هدئام /  - 21 . 233 , 7 یقهیب :  ننـس  - 20 دیـشاب . ... هداد  رز  هسیک  کی  ناـنز  نآ  زا  یـسک  هب  و  : 20 ءاسن /  - 19
 : يراخب حیحص  - 22 . 100 , 1 دمحا : دنـسم  زا  تسا  هدش  لقن  كدنا  توافت  اب  ثیدح  تسا .  مارح  ناتیارب  دیـشاب  مارحا  رد  هک  ینامز 

-24 . 115 , 5 دمحا : دنـسم  ك :  ر . دـندرک . داقتنا  وا  رب  يءار  باحـصا  زا  یخرب  نینچمه ,  - 23 . 86  / 270 , 1 ملسم :  حیحص  , 56 , 1
لقن هب  , 12 ـن :  تملا دقن  جهنم  - 27 217 و 218 . مالسالا :  رجف  - 26 . 79  / 52 , 1 يذمرت :  ننس  - 25 . 314  / 119 , 1 ماکحالا :  بیذهت 
نیسح رتکد  , 432 431 ـ  , 1 ثیدحلا :  دقن  - 29 . 48 , 2 مالسالا :  رهظ  - 28 . 9 نودلخ :  نبا  همدـقم  , 133 130 ـ  , 2 مالسالا :  رهظ  زا 

 , ۀثلاثلا تایسلبار  ـ طلا لئاسملا  تاباوج  یلوالا ,)  ۀعومجملا   , ) یضترملا فیرـشلا  لئا  ـ ـسر - 30 توریب .  ءافو /  هسـسؤم  نسح ط  جاـح 
,81 , 1 يراخب :  حیحص  - 32 . 381 , 2 دمحا : دنسم  , 303 , 1 یمراد :  ننس  , 840  / 222 , 1 دوواد : یبا  ننس  - 31 هلءاسم 13 ص 410 .
و دمحا , یئاسن ,  ملسم ,  - 34 كدنا .  توافت  اب  , 82 , 1 يراخب :  حیحص  , 243 , 1 یمراد :  ننس  - 33 . 119  / 873 , 2 ملسم :  حیحص 
 / دیدح , 4 هدجس /  , 59 ناقرف /  , 7 دوه /  , 3 سنوی /  , 54 فارعا /  - 35 دنا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  ریبکلا  خـیراتلا  رد  يراخب  نینچمه 
رثا - 40 . 61 , 1 نیعقوملا :  مالعا  - 39 . 15 , 1 ملسم :  حیحص  - 38 . 23 نتملا :  دقن  جهنم  - 37 . 85 , 3 مالسالا :  یحض  - 36 . 38 ق /  , 4

 ( (ص ربمایپ يوضو  یگنوگچ  هرابرد  هک  تسا  یثیداـحا  دوصقم  - 41 36 و 37 . ءاهقفلا : فالتخا  یف  ۀیلوصالا  دـعاوقلا  یف  فالتخالا 
 / 100 , 1 هجام :  نبا  ننس  , 59  / 16 , 1 دوواد : یبا  ننـس  ر.ك :  تساپرب .  وضو  هب  اـهن  زا تـ نـمـ - 42 تسا .  هدمآ  دیناسم  حاحـص و  رد 

,288 , 9 لامعلا :  زنک  ر.ك :  تسا .  ناـم  ـ یا زا  ـو نـیـمـی  ـضو - 43 . 68 دیز : مامالا  دنـسم  ب 2 ,  , 204 , 1 ملسم :  حیحص  ,274 271 ـ 
بتکم ود  نیا  ای  هویش  ود  نیا  - 44 كدنا .  یتوافت  اب   260 , 4 دمحا : دنسم   , 1  / 1,203 ملسم :  حیحص  , 26200 و ص 316 /  , 26044
متعزانت ناف  - 45 مینیب .  یم  رگید  يوس  زا  هعیش  یهقف  بهذمو  يوس  کی  زا  تنس  لها  هناگراهچ  ياهبهذم  نایم  زورما  هک  تسا  نامه 

,1 ملسم :  حیحص   , 80 , 1 یئاسن :  ننس  - 47 . 144 مالـسالا :  یف  داهتجالا  جهانم  - 46 . 58 ءاـسن /  لوسرلاو .  هّللا  یلا  هودرف  یـش ء  یف 
راد ننس  - 49 . 59 , 50 , 1 یقهیب :  ننس  , 171  / 210 , 1 ملسم :  حیحص   , 71 , 1 یئاسن :  ننس  - 48 . 68 , 53 , 1 یقهیب :  ننس  , 3  / 204

156 , 1 هجام :  نبا  ننس  - 52 . 156  / 34 , 1 راثالا : یناعم  حرش  - 51 . 68 , 1 یقهیب :  ننس  - 50 . 64 , 1 یقهیب :  ننس  , 5  / 96 , 10 ینطق : 
 / 429 , 9 لاـمعلا :  زنک  - 54 . 27042  / 476 , 9 لاـمعلا :  زنک  - 53 . 161  / 35 , 1 راثالا : یناعم  حرـش  , 44 , 1 یقهیب :  ننـس  , 460 / 

,28  / 296 , 1 کلام :  ءاـطوم  - 57 . 29  / 297 , 1 کلام :  ءاـطوم  - 56 . 89 هدـئام /  - 55 . 162  / 35 , 1 راثالا : یناعم  حرـش  , 26822
يرهاظ و یلع  نب  دوواد  و  يدیز ,  بهذم  نایاوشیپ  زا  قحلل ,  رصان  دننامه  - 58 . 81  / 781 , 2 ملسم :  حیحص  , 41 , 3 يراخب :  حیحص 
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يارب - 61 . 46  / 297 , 1 یشایع :  ریسفت  - 60 رگید . یخرب  يربط و  ریرج  نبا  یئابج ,  یلعوبا  يرـصب ,  نسح  دننامه  - 59 رگید . یخرب 
,405 , 5 یناعمس :  باسنالا  ,163 , 11 ریبکلا : ریـسفتلا  ك :  ر . تسا ,  هدش  تیاور  هراب  نیا  رد  تیب  لهءا  هباحـص و  زا  هچنآ  زا  یهاگآ 

ۀیلح  , 241  / 646 , 3 ملسم :  حیحص  ك :  هنومن ر . يارب  - 63 . 263 , 2 روثنملا : ردلا  - 62 . 75 دیز : مامالا  دنسم  , 468 نییبلاطلا :  لتاقم 
,9 لامعلا :  زنک  - 65 . 3  / 204 , 1 ملسم :  حیحص  , 52 , 1 يراخب :  حیحص  - 64 51 و164 . , 4 نیـسح :  هط  هعومجم  , 322 , 4 ءایلوالا :
,9 لاـمعلا :  زنک  ك :  هنومن ر . يارب  - 67 . 26797  / 423 , 9 لامعلا :  زنک  رد  ومه  زا  , 8  / 207 , 1 ملسم :  حیحص  - 66 . 26890  / 443
رس و نتسش  زین  اضعا و  نتسش  راب  يو بـا سـه  ـ ضو یـک :  تشاد :  دیهاوخ  يورارف  ار  حالطصا  ود  امش  سپ  نیا  زا  - 68 . 26863  / 436
 . نامثع نافلاخم  يوضو  ینعی  اپ  رس و  حسم  اب  اضعا و  نتـسش  رابود  اب  يوضو  ود : نامثع .  يوضو  هویـش  نامه  ینعی  حسم ,  ياج  هب  اپ 
ود رب  هباحـص  نتفرگ  هاوگ  زا  ار  حالطـصا  ود  نیا  دـش ـ  دـیهاوخ  انـشآ  عوضوم  تایئزج  اب  باتک  نیمه  نایاپ  شخب  رد  هک  ناـنچ  اـم  و 

34 , 1 يذمرت :  ننس  - 71 . 26837  / 432 , 9 لامعلا :  زنک  - 70 . 4  / 18 , 1 فنصملا :  - 69 میا .  هتفرگرب  هفیلخ  يوس  زا  وـضو  هوـیش 
هد رکذ شـ ( 233 , 1  : ) یمثیه دـئاوزلا  عمجم  رد  هچناـنچ  . 136 , 1 يذـمرتلا :  حرـش  يذو لـ ـ حالا تـحـفـۀ  - 72 هرامـش 48 . ثیدح  لیذ 

تنـس وضو و  لصف  رد  - 73 تسا .  هدروآ  ( 72 , 1  : ) ننـس رد  یئاسن  هک  دـشاب  نامه  هشیاع  ثیدـح  دراد  لامت  ـ حا و  هدر ,  ـت کـ یاور ,
ـن تـسـلـسـل یا - 75 میزادرپ .  یم  ثیداحا  نیا  یسررب  هب  يوبن  تنس  وضو و  لصف  رد  - 74 میزادرپ .  یم  ثیداحا  نیا  یسررب  هب  يوبن 

هلءاسم رد  مادک  ره  تایاور  دادعت  اما  هتفرگرب ,  یسلدنا  مزح  نبا  ددعلا ) نم  مهنم  دحاو  لکل  ام  ةاورلا و  ۀباحصلا  ءامـسا   ) با زا کـتـ ار 
تغل باـتک و  رد  وـضو  لــصف  رد  ار  وـضو  یگنوـگچ  زین  نمؤـم و  تـن  ـ یز هزاد  ـ نا هرا  ـ برد وا  ـث  ید حـ - 76 میا .  هتـسج  دوخ  ار  وـضو 

ننس ,165 ۀـباصالا :  ك :  ر . درک . دروخرب  نینچ  یقارع  یلظنح  لسع  نب  عیبص  اب  باطخ  نب  ـه کـه عـمـر  نو نآ گـ - 77 دناوخدیهاوخ .
هویش نیا  زا  جراوخ  اب  دروخرب  رد  سابع  نبا  هک  ناس  نآ  - 78 . 114 , 1 يدماغ :  ۀعدبلا  ۀقیقح  , 69 حاضو :  نبا  عدبلا :  , 146 یمراد : 

318 , 4 يربطلا :  خـیرات  ك :  هراب ر . نیا  رد  - 79 . 126 , 2 هلـضف :  ملعلا و  نایب  عماج  ,297 , 7 ۀـیاهنلا :  ۀـیادبلا و  ك :  ر . تسج .  هرهب 
,3 دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش  48و41 , , 5 فارــشالا :  باـسنا  ك :  ر . - 80 . 173 , 7 ۀـیاهنلا :  ۀـیادبلا و  , 137 , 3 خـیراتلا :  یف  لـساکلا 
 : مظتنملا , 224 , 7 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا  , 181 , 3 خیراتلا :  لماکلا  , 398 , 4 يربطلا :  خیرات  - 82 . 55 , 5 فارشالا :  باسنا  - 81 . 47,49,50

,181 , 3  : خیراتلا یف  لماکلا  , 398 , 4 يربطلا :  خـیرات  ك :  هراب ر . نیا  رد  تفرگ ,  تخـس  اهنارپ  رتوبک  رب  هک  ناـس  نآ  - 83 . 338 , 4
ـ  دوب راظتنا  هچنآ  فالخ  رب  هفیلخ ـ  هک  میبای  یمرد  نیازا  - 85 . 400 يربط 4 : خیرات  - 84 . 338 , 4 مظتنملا :  , 224 , 7 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا 
ار نآ  دنشاپب و  ار  دیدج  هشیدنا  نیا  رذب  دنتـسناوت  یم  هک  دیبلط  يرای  هب  ار  یناسک  كدنا  هکل  بـ دناوخن , شیوخ  يرای  هب  ار  مدرم  هماع 

یعمج ندـیبلط  يرای  هب  نامدرم و  همه  روضح  رد  ندروآ  هاوگ  اـب  كدـنا  يرامـش  ندروآ  هاوگ  هک  تسا  نشور  مه  نیا  دـنهد . يراـی 
هویش هب  ییوضو  هک  نانآ  ربارب  رد  هورگ  نیا  زا  مه  یشنکاو  چیه  یتح  هکل  بـ - 86 تسا .  توافتم  مدرم  همه  ندیبلط  يرای  هب  اب  دودحم 

62و63. , 1 یقهیب :  ننس  - 88 . 9  / 85 , 1 ینطق :  راد  ننس  زا  لقن  هب  , 26883  / 441 , 9 لامعلازنک :  - 87 تسا .  هدشن  لقن  دنتشاد  رگید 
و تسا ,  هلپ  هدـش  هتفگ  تسا .  نامثع  ياهناکد  دـعاقم  هدـش  هتفگ  دـعاقملا : تسا ...  هدـمآ  ( 270 , 1  : ) ملسم حیحـص  هیـشاح  رد  - 89

راد ننس  - 90 تسشن .  یم  نآ  دننامه  وضوو و  مدرم  ياهراک  هب  یگدیسر  يارب  اجنآ  رد  هک  دجسم  کیدزن  رد  تسا  ییاج  هدش  هتفگ 
,9 لامعلا :  زنک  - 93 . 9  / 85 , 1 ینطقراد :  ننس  , 26883  / 441 , 9 لامعلازنک :  - 92 8  / 93 , 1 ینطقراد :  ننس  - 91 4 / 91 , 1 ینطق : 
 / 442 , 9 نامه :  - 96 . 26802  / 424 , 9 لامعلا :  زنک  - 95 26800  / 424 , 9 لامعلا :  زنک  - 94 9 / 85 , 1 ینطقراد :  ننس  , 441/26883
زا یخر  بـ - 100 . 26886  / 442 , 9 نامه :  - 99 26872 / 439 , 9 نامه :  - 98 26863  / 436 , 9 لامعلا :  زنک  - 97 26885 و 26887 .

هلمج نآ  زا  تشذـگ .  رتشیپ  تسا  نار  قیرط حـمـ زا  مه  اهنآ  بلغا  هدـمآ و  دـیناسم  حاحـص و  رد  هک  هلءاسم  نیا  زا  یکاـح  ياـهتیاور 
باسنا , 175 , 7 ۀیاهنلا :  ۀـیادبلا و  خ 159 , هغالبلا :  جـه  نـ - 101 . 26886  / 442 26863 و 9 :  / 436 , 9 لامعلا :  زنک  ياـهتیاور  تسا 

30 و 35, , 5 فارشالا :  باسنا  - 103 . 336 , 4  : يربط خیرات  - 102 . 45 , 5 مظتنملا :  ,151 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا  , 60 , 5 فارشالا : 
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.405 , 4 يربط :  خـیرات  - 105 199و200 . , 1 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 104 . 64 , 3 يربکلا :  تاـقبطلا  , 17 , 3 دـیدحلا : یبا  نبا  حرش 
یـضارا يراذـگاو  قلطم  يانعم  هب  عا  ـطـ قا - 108 . 147 , 1 يربـکلا :  ۀـنتفلا  ك :  هنوـمن ر . يارب  - 107 . 333 , 2 بهذـلا :  جورم  - 106

هاـگ تسا و  کـیلمت  ياـنعم  هب  دروآ و  یم  یپ  رد  زین  ار  تیکلم  هاـگ  هک  تسا  یـضارا  هنوـگ  نیا  رد  فرـصت  هحاـباای  کـلام و  نودـب 
.365 , 4 يربط :  خیرات  - 110 . 1023 1019 ـ  , 3 هنیدملا :  خیرات  - 109 م .  تسا ـ  هحاـبا  ياـنعم  هب  افرـص  دروآ و  یمن  یپ  رد  تیکلم 
-115 . 114 113 ـ  , 3 ریثا : نبا  لماک  - 114 . 283 , 4 يربط :  خیرات  - 113 . 167 , 3 خیراتلا :  یف  لماکلا  - 112 . 557 , 4 نامه :  - 111
 : فارشالا باسنا  ك :  ر . - 116 دوعسم . نبا  هن  دوب , قالع  نب  باتع  نخس  نیا  هدنیوگ  هک  تسا  هدمآ  ( 37 , 5  : ) فار ـ شالا با  ـسـ نا رد 

,40 , 28 , 25 , 5 فار :  ـ شالا با  ـ ـس ـ نا - 117 . 3,1331/38 ملسم :  حیحـص  , 276 , 4 يربط :  خـیرات  , 37 , 1 ۀسابـسلا :  ۀمامالا و   , 34 , 5
,39 , 5 فارشالا :  باسنا  - 118 137ـ141 . , 3 خیراتلا :  یف  لماکلا  21و35, , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  322 و 323 , , 4 يرب :  ـخ طـ یرا تـ
.268 , 4 يربط :  خیرات  , 39 , 5 فارشالا :  باسنا  - 121 . 4  / 48 , 2 فنصملا :  - 120 . 3  / 48 , 2 فنصملا :  - 119 7 و 8 . , 5 مظتنملا : 
ۀمامالا و , 25 , 5 فارـشالا :  باسنا  - 125 . 112 فراـعملا :  - 124 . 267 , 4 يربط :  خـیرات  - 123 . 39 , 5 فارـشالا :  باـسنا  - 122

نیشی ود مـنـبـع پـ - 128 راونالاراحب . نتفلا  محالملا و  باتک  مثعا و  نبا  حوتفلا  - 127 . 29 , 5 فارشالا :  باسنا  - 126 . 35 , 1 هسایسلا : 
هداد رییغت  وت  اریز  تفگ :  تساوخ  یهاوگ  ونزا  هک  یماگنه  نامثع  خـساپ  رد  هحلط  تسا :  هدـمآ  نینچ  ( 40 , 1  : ) ۀسایسلا ۀمامالا و  رد 

.36 , 5 فارشالا :  باسنا  - 130  . 36 , 9 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  - 129 يا .  هدرک  نوگرگید  يا و 

242 ات 131

.319 نیفـص :  ۀعقو  - 132 كدـنا .  یتوافت  اب  , 138 , 1 ءایلوالا : ۀیلح   42 , 3 دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش   , 36 , 5 فارـشالا :  باسنا  - 131
خیرات - 136 . 48 , 1 ۀسایسلا :  ۀمامالا و  - 135 . 59 , 5 فارشالا :  باسنا  - 134 . 22 , 8 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  , 338 نیفص :  ۀعقو  - 133

ۀمامالا و , 45 , 5 فارـشالا :  باسنا  - 138 . 40 , 1 حوـتفلا :  , 46 , 5 فارـشالا :  باسنا  - 137 نیفـص .  هعقو  زا  لـقن  هب   43 , 5 يربط : 
-141 . 48 , 5 فارشالا :  باسنا  - 140 . 64 , 1 حوتفلا :  , 49 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  , 48 , 5 فارشالا :  باسنا  - 139 . 38 , 1 ۀسایسلا : 

یم هنیدم  رد  هک  دـنلب  یـشیر  اب  دوب  يدوهی  يدرم  لثعن  - 143 . 9 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 142 . 172 , 1 رشبلا : رابخا  یف  رـصتخملا 
 , 73 , 3 يرب :  ـکـ لا تا  ـطـبـقـ لا - 145 . 64 , 1 حوـتفلا :  ك :  ر . تسا .  هدـش  رفاـک  هک  دیـشکب  ار  لـثعن  تفگ :  یم  وا  - 144 تسیز . 

,1 ۀسایسلا :  ۀمامالا و   , 157 , 2 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  5,82و92و98 ,  فارشالا :  باسنا   , 178 , 3 لماکلا :   , 193 , 7 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و 
-148 . 55 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  , 53 , 5 فارشالا :  باسنا  - 147 . 42 , 5 فارشالا :  باسنا  - 146 نومضم .  نیمه  هب  کیدزن   , 44
-152 . 151  / ماعنا - 151 . 6 , 1 حوتفلا :  , 57 , 5 فارشالا :  باسنا  - 150 . 230 , 4 يربط :  خیرات  - 149 . 196 , 1 دیدحلا : یبا  نبا  حرش 
-158 . 273 , 4 نامه :  - 157 . 273 , 4 نامه :  - 156 . 267 , 4 نامه :  - 155 . 339 , 4 يربط :  خیرات  - 154 . 93/ ءاسن - 153 . 32 هدئام / 

مجنپ دلج  هب  - 161 . 360 , 4 مظتنملا :  , 87 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا  , 251 , 4 ناـمه :  - 160 . 274 نامه 4 :  - 159 . 245 , 4 نامه : 
,1 یقهیب :  ننس  , 176 , 1 یمراد :  ننس  - 164 . 57 ءایلوالا 1 :  ۀیلح  - 163 . 268 , 4 يربط :  خیرات  - 162 دینک . عوجر  فارشالا  باسنا 

ءاضوت ( 51 , 1  : ) يراخب حیحص  رد  یئوضو و  لثم  ءاضوت  ترابع  تیاور  ـن  یا رد  - 166 . 51 , 1 يراخب :  حیحص  - 165 56 و 58 .  , 53
ءاضوت تراـبع  ( 51 , 1  : ) يراـخب حیحـص  رد  یئوـضو و  لـثم  ءاـضوت  نـم  تراـبع  ـت  یاور ـن  یا رد  - 167 تسا .  هدـمآ  یئوضو  وـحن 

ننس  , 65 , 1 یئاسن :  ننس  - 169 . 64 , 1 یئاسن :  ننس   , 48 , 1 یقهیب :  ننس   , 106 , 1 دوواد : یبا  ننس  - 168 تسا .  هدمآ  یئوضووحن 
 , 83/14 , 1 ینطق :  راد  ننـس  - 172 . 68 , 1 یقهیب :  ننـس   , 205 , 1 ملسم :  حیحص  - 171 . 47 , 1 یقهیب :  ننس  - 170 . 48 , 1 یقهیب : 
 : هجام نبا  ننس  - 175 . 33/135 دوواد 1 :  یبا  ننس   , 79 یقهیب 1 :  ننس  - 174 . 207 , 1 ملسم :  حیحص  - 173 . 205 , 1 ملسم :  حیحص 

ننس - 178 . 228 , 7 ۀیاهنلا :  ۀـیادبلا و   , 104 , 3 لماکلا :  - 177 . 57 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش   , 11 , 1 حوتفلا :  - 176 . 146/422 , 1
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رد - 181 . 56 , 5 فارـشالا :  باسنا   , 227 , 4 تاقبطلا :  - 180 ذخءام . ود  نیمه  - 179 . 228 , 7 ۀیاهنلا :  ۀـیادبلا و   , 144 , 3 یقهیب : 
گرم زا  سپ  دوب  هدرک  تیـصو  فو  نب عـ نمحرلادـبع  هک  تسا  هدـمآ  , 28 , 3 دیدحلا : یبا  ـن  با حر  ـ ـش 57 و  , 5 فار :  ـ شالا با  ـ ـس ـ نا
یپایپ ياه  هتخاسرب  هک  یماگنه  رتشیپ  وا  دندناوخ . زامن  يو  رب  صاقو  یبا  نب  دعـس  ای  ریبز  زین  يور  نیمه  زا  دـناوخن . زامن  وا  رب  نامثع 

یبا نبا  حرـش  ك :  ر . درک . یتیـصو  نینچ  زین  دوعـسم  نبا  دیوگن . نخـس  نامثعاب  زگره  هک  دو  هدر بـ دای کـ دنگوس  دوب  هدید  ار  نامثع 
یبا نبا  حرش  - 185 . 90 , 5 نامه :  - 184 . 36 , 5 فارشالا :  باسنا  - 183 . 1052 , 3 ةرونملا :  ۀنیدملا  خـیرات  - 182 . 42 , 3 دیدحلا :

خیراتلا یف  لماکلا   , 367 , 4 يربط :  خیرات  - 187 . 28 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  - 186 . 57 , 5 فارشالا :  باسنا  27 و 28 , , 3 دیدحلا :
باب داـعملا , داز  ك :  ر . - 191 تشذگ .  رتشیپ  ثیدـح  نیا  - 190 . 51 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 189 . 44  / هدئام - 188 . 168 , 3 : 

ناشیا اـب  نآ  رد  هباحـص  رگید  هک  دـنا  هتـشاد  ناـیب  یهیجوت  دوخ  راـک  يارب  هشیاـع  ناـمثع و  تسا :  هتفگ  رجح  نبا  رفـسلا . یف  هتـالص 
زنک ك :  ر . - 195 . 144 , 3 یقهیب :  ننس  - 194 . 402/201 , 1 ءاطوملا : - 193 . 238/22720 , 8 لامعلا :  زنک  - 192 دنا . هدرک  تفلاخم 

ماکحا  , 135 , 3 یقهیب :  ننـس  ك :  ر . - 197 . 482/17 , 1 ملسم :  حیحـص   , 270 , 4 لـحملا :  ك :  ر . - 196 . 238/2272 , 8 لامعلا : 
,3 یقهیب :  ننس   , 190 , 3 دمحا : دنسم   , 481/15 , 1 ملسم :  حیحص   , 53 , 2 يراخب :  حیحص  ك :  ر . - 198 . 254 , 2 صاصج :  نارقلا 
,1 ءاــطوملا : ك :  ر . - 200 . 155 , 2 دـئاوزلا : عـمجم   , 159 , 3 دـمحا : دنــسم  ك :  ر . - 199 . 155 , 2 دـئاوزلا : عـمجم  و 145 ,  136
 : مظتنملا لاس 29 ,  عیاقو   , 267 , 4 يربط :  خیرات  - 203 . 456 , 2 يرابلا :  حتف  - 202 . 154 , 2 دئاوزلا : عمجم  ك :  ر . - 201 . 402/201
 , 15 , 5 يربکلا :  تاقبطلا  - 205 . 268 , 4 يربط :  خـیرات   , 104 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا   , 144 , 3 یقهیب :  ننـس  ك :  ر . - 204 . 5 , 5

61 و , 8 یقهیب :  ننس  - 207 . 239 , 4 يربط :  خیرات   , 16 , 5 يربکلا :  تاقبطلا   , 61 , 8 یقهیب :  ننس  - 206 . 24 , 5 فارشالا :  باسنا 
باسنا - 209 . 60 , 3 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش   , 61 , 8 یقهیب :  ننس  - 208 . 239 , 4 يربط :  خـیرات  15ـ17 ,  , 5 يربکلا :  تاـقبطلا   , 62

هدمآ فارشالا  باس  ـ نا با  رد کـتـ , 75 , 3 خیراتلا :  یف  لماکلا   , 239 , 4 يربط :  خیرات   , 17 , 5 يربکلا :  تاقبطلا   , 24 , 5 فارشالا : 
-210 تسا .  هدـناسر  لـتق  هب  ار  هاـنگیب  یناملـسموا  تسا ,  هدرک  نارگ  يراـک  هک  نک  صاـصق  ار  قساـف  نیا  تفگ :  ع )   ) یلع تـسا : 

خیرات  , 16 , 5 يربکلا :  تاقبطلا  - 212 . 75 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا   , 239 , 4 يربط :  خیرات  - 211 163 و 164 . , 2 یبوقعی :  خیرات 
هب  , 17 , 5 يربکلا :  تاقبطلا  - 214 بطنح .  نب  هّللادـبع  نب  بلطم  زا  لقن  هب  16 و 17 ,  , 5 يربکلا :  تاقبطلا  - 213 . 239 , 4 يربط : 

-215 دـننک . بیغرت  وا  لـتق  هب  ار  ناـمثع  تفرگ :  رارقزیچ  کـی  رب  راـصنا  نارجاـهم و  رظن  میناوخ :  یم  باـتک  نیا  رد  يرهز .  زا  لـقن 
لتق هب  نام  مـتـهـ  ] نا ـ نآ هّللادیبع یـعـنـی قـتـل  رادرک  دندمآ و  درگ  راصنا  نارجاهم و  میناوخ :  یم  اجنیا  رد   , 15  : 5 يربکلا :  تاقبطلا 
حرش  , 17 , 5 يربکلا :  تاقبطلا   , 163 , 2 یبوقعی :  خیرات  - 216 دندیهوکن . ار  وا  دنتخات و  تخس  وا  رب  دنتسناد و  نارگ  يراک  ار  رمع ]
نیا ربخ  يرذالب  . 35 33 ـ  , 5 فارـشالا :  باس  ـ نا - 218 يدـقاو .  زا  لقن  هب   33 , 5 فارـشالا :  باسنا  - 217 . 60 , 3 دـیدحلا : یبا  نبا 

 : يربط خیرات  - 221 يدقاو .  قاحسا و  یبا  زا  لقن  هب  نامه ,  - 220 نامه .  - 219 تسا .  هدرک  تیاور  لقن و  قیرط  دنچ  هب  ار  تفلاخم 
وبا زا  لـقن  هب   , 34 , 5 فارشالا :  باسنا  - 222 . 154 ءافلخلا : خیرات   , 106 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا   , 284 , 2 یبلح :  هریـس   , 274 , 4

 , 106 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا  - 225 . 76 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا   , 240 , 4 يربط :  خـیرات  - 224 نامه .  - 223 نارگید .  فـنخم و 
لی نـ - 228 تشک .  يرفاک  صاـصق  هب  ار  یناملـسم  دـیابن  - 227 . 33 , 8 یقهیب :  ننـس   , 321 , 7 مـالا :  - 226 . 277 , 4 يربط :  خـیرات 

نینچ نیا ,  دـننامه  يا  هلءاـسمرد  يو  هک  تسا  نیا  هدـش  تیاور  اـم  يارب  رمعزا  هچنآ  تسا :  هدـمآ  باـتک  نـیا  رد   , 151 , 7 راطوالا :
نادـنز هب  ار  وا  هکلب  دیـشکن , ار  وا  تشون :  نآ  رد  وداتـسرفرگید  يا  همان  نآ  زا  سپ  اما  دنـشکب , لوتقم  صاـصق  هب  ار  لـتاق  هک  تشون 

,8 یقهیب :  ننس   , 23 , 8 یئاسن :  ننس   , 887/2658 , 2 هجام :  نبا  ننس   , 190 , 2 یمراد :  ننس   16 , 9 يراخب :  حیح  صـ - 229 دینکفا .
لین , 1,65 نآرقلا :  ماــکحا   , 24 , 8 یئاـسن :  ننـس   , 180/4530 , 4 دوواد : یبا  ننــس  و 122 ,   119 , 1 ـمـد : حا ـنـد  ـس مـ - 230 . 28

,2 هجاـم :  نـبا  ننـس  - 233 . 30 , 8 یقهیب :  ننـــس  - 232 . 122 , 1 دـمحا : دنــسم   , 29 , 8 یقهیب :  ننـــس  - 231 . 150 , 7 راطوالا :
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,2  : هجاـم نبا  ننـس   , 433/1434 , 2 يذـمرت :  ننـس   , 211 , 2 دـمحا : دنـسم   , 181/4531 , 4 دوواد : یبا  ـنـن  ــس - 234 . 888/26660
 , 322 , 7 مالا :  - 236 . 142 , 1 صاصج :  نآرقلا  ماکحا  - 235 . 150 , 7 راطوالا : لین   , 142 , 1 صاصج :  نآرقلا  ماـکحا   , 887/2659

-238 . 145 لئاوالا :  ةرضاحم  164 و 165 ,  ءافلخلا : خیرات   , 362 , 3 راطوالا : لین   , 361 , 2 يرابلا :  حتف  - 237 . 29 , 8 یقهیب :  ننس 
تیاور زین  ار  نامثع  هبطخ  ریخا  عبنم  ود   , 162 , 2 یبوقعی :  خیرات   , 48/6 , 2 هبیش :  یبا  نبا  فنصم  ثیدح 5 , لیذ   179 , 1 ءا : ـ طو ـمـ لا

 : هجاـم نبا  ننـس   , 1142  / 297 , 1 دوواد : یبا  ننــس  و 2 ,   602/1 , 2 ملـسم :  حیحـص   , 32 , 2 يراخب :  حـیح  ـ ـص - 239 دـنا . هدرک 
دنسم  , 605/8 , 2 ملسم :  حیح  ـ ـص  , 23 , 2 يرا :  بـخـ صـحـیـح  - 240 . 296 , 3 یقهیب :  ننـس   , 184 , 3 یئاسن :  ننـس   , 1,406/1273

,1 مالا :   , 296 , 3 یقهیب :  ننـس   , 183 , 3 یئاسن :  ننـس   , 21/529 , 2 يذمرت :  ننـس   , 1,407/1276 هجام :  نبا  ننـس   , 38 , 2 دمحا :
زا شیپ  رطف  ناـبرق و  ياهدـیع  رد  رمع  رکبوبا و  ربماـیپ , هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  نب  هّللادـبع  زا  تسا :  هدـمآ  باـت  ـن کـ یا رد   , 245

,1 هجاـم :  نبا  ننـس  - 241 تخادـنا .  شیپ  زاـمن  رب  ار  هبطخ  هیواـعم  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  یعفاـش  سپ  دـندرازگ . یم  زاـمن  هـبطخ 
 : يراخب صـحـیـح  - 242 . 32 , 2 يراخب :  حیحص  , 169 , 1 يربکلا :  ۀنودملا  296 و 297 ,  , 3 یقهیب :  ننس  406/1275 و 409/1288 , 

296 و 298. , 2 یقهیب :  ننس  , 186 , 3  : یئاسن ننس   , 297/1141 , 1 دوواد : یبا  ننس   , 603/403 , 2 ملسم :  حیحص   , 22 , 2

380 ات 243

185 , 3 یئاسن :  ننـس   , 300/1155 , 1 دوواد : یبا  ننـس   , 410/1290 , 1 هجام :  ـن  با ـنـن  ـس - 244 . 169 , 1 يربکلا :  هنودـملا  - 243
 . نیفـص ۀـعقو  زا  لقن  هب   , 43 , 5 يربط :  خـیرات  - 246 . 185 , 3 یئاسن :  ننـس   , 33 , 2 يراخب :  حیحـص  - 245 . 301 , 3  : یقهیب ننس  ,

هدرک لقن  باتک  نیمه  زا  ریثا  نبا  يربط و   , 319 نیفص :  ۀعقو  - 248 . 22 , 8 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  338 و 339 ,  نیفص :  ۀعقو  - 247
ءاضوتف ترابعاب :  اج  ـنـ یا رد  اما  رضن , یبا  زا  ثیدح 26876  هحفص 439 /  رد  نآ  دننامه  و   , 447/26907 , 9 لامعلا :  زنک  - 249 دنا .

69 و 70. , 1 یئاسن :  ننس  - 250 مهد .)...  یمدنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ :  هاگنآ  تفرگ و  وضو  راب  هس  سپ   ) مکدشنا لاق :  مث  اثالث 
,9 لاـمعلا :  زنک   , 117  / 29 , 1 دوواد : یبا  ننـس  - 252 تفای .  دـیهاوخ  ییانـشآ  ناسک  هنوگ  نیا  عضو  اب  هدـنیآ  ياـهراتفگ  رد  - 251
ار ثیدح  رد  فیرحت  لعج و  ندنارتسگ  رد  یـسابع  يوما و  ياهتموکح  رثا  هدنیآ  ياهراتفگ  رد  - 253 توافت .  يردق  اب   459/26967
,9 لاــــمعلا :  زنک   , 75 , 1 یقهیب :  ننـــس  - 255 دـش . دـیهاوخ  انـشآ  ناـسک  نـیا  ياـهمان  اـب  هدـنیآ  رد  - 254 درک . میهاوـخ  یـسررب 

ـ ...  میدرک شا  همجرت  تسا  هدرواین  نایم  هب  يا  هتخاسون  نید  رد  هک  تسا  یسک  يو  ـ ـضو ـن  یا نا کـه مـا بـه  هـمـ - 256 . 456/26949
یف ءوضولا  - 258 دـینک . عوجر  هراب  نیا  رد  یکجارک  هلاـسر  دـیفم و  خیـش  هلاـسر  هب  زین  و  وضو , هیآ  لـیذ  يربط  ریـسفت  هب  - 257 م . 

-260 . 448/26908 , 9 لاــمعلا :  زنک   , 158 , 1 دمحا : دنـسم  - 259 و 158 .  108 , 1 دـمحا : دنـسم  زا  لقن  هب   , 40 ۀنـسلا :  باتکلا و 
دنناـمه هک  نآ  هن  تسا  هدروآ  نا  ـ بز رب  نخـس  نینچ  دیـسرپ , ار  وضو  تقیقح  هک  يدرم  شـسرپ  خـساپ  رد  ماـما  هک  دوش  یم  هدـهاش  مـ

 , تسیچ مناد  یمن  هک  دننک  یم  لقن  ربمایپزا  یثیداحا  ـو  ـضو هرا  ـ برد یناسک  دیوگب : دنک و  نارمح  هب  ور  یـشسرپ  چـیه  یب  موس  هفیلخ 
دنیـشنب و اههاگنتـسشن  رد  بردلا و  باب  رد  هک  نآ  ای  دهد  ناشن  وا  هب  ار  (ص )  اد لو خـ ـ ـسر يو  ـ ـضو هک  دـنک  داهنـشیپ  هراد  نبا  هب  ای 
: دوواد یبا  ننس   , 30/6 , 1 فنصملا :  - 263 . 105 ءاسن / - 262 3 و 4 . مجن /  - 261 دریگب . وضو  نانآ  روضح  رد  دـناوخب و  ار  هباحص 

زنک - 266 . 42/164 , 1 دوواد : یبا  ننـس  - 265 . 56 , 1 ثیدـحلا :  فلتخم  لـیوءات  - 264 لاــمعلا .  زنک  رد  نـینچمه  و   , 42/164 , 1
.86 ءاسن / - 268 . 92/5 , 1 ینطق :  راد  ننــس   , 442/26885 , 9 ناـمه :  - 267 ناـمثع .  دنـسم  رد  يوـغب  زا   , 442/26887 , 9 لامعلا : 

دیهاوخ دعب  رطس  دنچ  رد  یتیاور هـم کـه  رد  هدمآ و  هیلجر  هسءار و  ههجو و  هیعارذ و  هدی و  حسم  ترابع  تیاور  یبرع  نتم  رد  - 269
همه هک  ارچ  تسا ,  نتـسش  تروص  تسد و  يارب  حسمزا  دوصقم  اهنیا  يود  ره  رد  تسا .  هدمآ  هیعارذ  ههجوب و  حسمف  ترابع  دـناوخ 

-270 دنام . یم  یقاب  دوخ  یلـصا  يانعم  نامه  رب  حـسم  هژاو  اپ  رـس و  دروم  رد  امادـنراد  عامجا  ءاضعا  نیا  نتـسش  بوجو  رب  ناناملـسم 
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ننس تسا 271 - هدمآ  نآ  زا  یـشخبزین  يراخب  رد  ترابع و  نیا  هب  کیدزن  یترابع  ( 45 , 2 : ) ریثک نبا  ریسفت  رد  . 139 , 1 دمحا : دنسم 
دنسم - 274 . 75 , 1 یقهیب :  ننـس   , 153 , 1 دمحا : دنسم  - 273 . 144 , 1 دمحا : دنسم  - 272 . 123 , 1 دمحا : دنـسم   , 75 , 1 یقهیب : 
ییاه هتخاسون  ندروآ  نایم  هب  هداهن  ربارب  نآ  تاقتـشم  يارب  ینید و  ياه  هتخاسون  ثاد  ـ حا هژاو  يار  ـم بـ جر مـتـ - 275 . 102 , 1 دمحا :
نیمه رد  206 ـ  , 5 سورعلا :  جات  - ( 278 . 278 , 1 حاحصلا :  - 277 . 36 , 2 ۀغللا :  سییاقم  مجعم  - 276 تسا .  هتفرگ  راک  هب  ار  نید  رد 

ۀلمکتلا - 281 . 170 , 1 سوماقلا :  - 280 . 177 , 3 نیعلا :  - 279 داهن . تعدب  ای  درک  زاغآ  ار  يزیچ  ینعی  هثدحءا ,  تسا :  هدـمآ  باتک 
: را ـبـ خالا ـی  نا مـعـ - 284 . 351 , 1 ۀـیاهنلا :  - 283 و 196 .  195 , 1 يزوـج :  نبا  ثیدـحلا  بیرغ  - 282 . 357 , 1 یناغاص :  لیذـلا  و 
رد نآ  زا  لقن  هب   , 27/8 , 3 یفاکلا :  - 285 ثیدح 25 . باـب 31 , ءوضو : باوبا   / 440 , 1 هعیـشلا :  لئاسو  رد  نآ  زا  لـقن  هب  و   , 248/1

یهاـگآ باـتک  مود  شخب  رد  ینیرفآ  شقن  نیا  زا  ییاـه  هنوـمن  هب  - 286 ثیدح 8 . باـب 31 , ءوضو  باوبا  , 437 , 1 هعیـشلا :  لئاسو 
-290 . 29 یسوط :  یلاما  - 289 (. 276 , 13 دیفم : خیش  تافنصم  هعومجم  رد   ) یلامالا - 288 . 244 , 1 تاراغلا :  - 287 تفای .  دیهاوخ 

لاـس دـیفم 413 و  خیـش  تافو  لاـس  - 293 . 334 , 77 ناـمه :  - 292 . 266 , 77 راونـالا : راـحب  - 291 . 306 , 1 لـئاسولا :  كردتـسم 
-296 . 73  / 451 یـسوط :  لاجر  - 295 مجنپ .  نف  مشـش ,  هلاـقم   , 313 تسرهفلا :  - 294 تـسا .  ق   . یسوط 460 ه خیـش  تشذگرد 
-300 . 511 , 1 باسنالا :  - 299 . 187 , 1 ناهفصا :  رابخا  رکذ  - 298 . 127/394 , 2 لیدعتلا :  حرجلا و  - 297 . 7  / 4 یسوط :  تسرهفلا 
 , 306 تاعجارملا :  - 303 2 / 6 یشاجن :  لاجر  - 302 . 581 , 3 ریثک : نبا  ریسفت   , 75 , 19 يربط :  ریسفت  - 301 . 62 , 1 لادتعالا :  نازیم 

لاح حرش   , 243 , 8 لاجرلا :  سوماـق   , 169 , 8 تانجلا :  تاـضور   , 100 , 1 نی :  ـکـ لا ـسـ لا ضا  ـ یر - 304 مود .  شخب  هعجارم 110 ,
تسرهفلا - 307 . 62 یفاک :  هضور  - 306 . 104 , 2 بیذهتلا :  بیذهت  زا  لقن  هب   , 358 نیودتلا :  لبق  ام  ۀنسلا  - 305 نسح .  نب  هّللادبع 

 : نامه - 312 . 96/402 ناـمه :  - 311 . 24/62 ناـمه :  - 310 . 93/382 ناـمه :  - 309 . 92/381 ناـمه :  - 308 . 369  / 88 یـسوط : 
دراد دیکءات  هیـضرف  نیا  رب  ثیدح  نیا   , 67 , 1 دمحا : مـسـنـد  - 315 . 57 , 1 دمحا : دنسم  - 314 . 124/552 نامه :  - 313 . 136/593

-316 تسا .  هدش  هتـشاذگ  تعدب  نآ  يارب  يزاس  هنیمز  ناونع  هب  اهاپ و  نتـسش  نداهن  تعدـبزا  شیپ  وضو  ياضعا  نتـسش  راب  هس  هک 
-319 . 441/26883 , 9 لاـمعلا :  زنک   , 85/9 , 1 ینطق :  راد  ننـس  - 318 . 447/26907 , 9 نامه :  - 317 . 439/26876 , 9 لامعلا :  زنک 
, دننک یم  نامتک  میا ,  هدرک  ناشنایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  نآ  زا  سپ  ار , ام  هدـننک  تیادـه  نشور و  لیالد  هک  یناسک  : 159  / هرق بـ
92 و , 1 یئاسن :  ننس  - 320 تسا .  هدمآ   206/6 , 1 ملسم :  حیحـص  رد  ثیدح  ناگدننک .  تنعل  مه  دنک و  یم  تنعل  ادخ  مه  ار  نانآ 

حیحص - 323 . 46 , 2 میظعلا :  نارقلا  ریسفت  - 322 . 298/26088 , 9 لامعلا :  زنک  - 321 295/26074 و 26076 . , 9 لاـمعلا :  زنک   , 93
لین  , 475 , 2 يرابلا :  حـتف   , 94 , 4 دمحا : دنـسم  - 325 . 180/915 , 1 لاـمعلا :  زنک  - 324 . 19/5 , 1 ءاـطوملا :  , 213/25 , 1 ملسم : 

-329 . 538/34 , 2 ءاطوملا : - 328 . 137 , 2 روثنملاردلا : - 327 . 238/22720 , 8 لامعلا :  زنک  - 326 . 246 ۀعدبلا :   , 259 , 3 راطوالا :
صـحـیـح ك :  ر . - 333 . 215 , 2 يرابلا :  حتف  - 332 . 95  / 18 نامه :  - 331 . 94  / 18 نامه :  - 330 . 18 لئاوالا :  ةرماسم  یف  لئاسولا 
429 و  , 428 , 4 دمحا : دنسم   , 204 , 2 یئاسن :  ننس   , 221/835 , 1 دوواد : یبا  ننس  , 33  / 295 , 1 ملسم :  حیحص   , 209 , 1 يراخب : 
.154 , 1 نیوزق :  رابخا  یف  نیودـتلا   , 108 , 1 مالا :  - 335 . 18/93 لئاوالا :  ةرماـسم  یف  لـئاسولا   , 432 , 4 دمحا : دنـسم  - 334 . 444
,5 یئاسن :  ننس  - 338 . 360 , 1 نیتملا :  هّللا  لبحب  ماصتعالا   , 113 , 5 یقهیب :  ننس   , 253 , 5 یئاسن :  ننس  - 337 . 108 , 1 مالا :  - 336
,5 يراخب :  حیحص  - 341 . 932/270 , 2 ملسم :  حیحـص  - 340 419 و 420 . , 3 يرابلا :  حـتف  135 و 136 ,  , 7 یلحملا :  - 339 . 253

یبا ننس   , 131 , 7 یئاسن :  ننـس  - 342 تسا .  هدـمآ  ص 341 )  : ) هدـیبع وبا  لاومـالا  باـتک  رد  يدـعب  ياـهتیاور  تیاور و  نیا   , 174
ریبکلا خیراتلا   , 216 , 7 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 345 . 45 , 11 نامه :  - 344 . 44 , 11 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 343 . 146/2980 , 3 دوواد :

نبا تاقبط  رد  مکیلع و  تیلو  ترابع  هدـش  همجرت  ـالاب  رد  هک  یت  ـ یاور رد مـتـن  - 347 . 9 , 5 يراخب :  حیحص  - 346 . 49 , 1 يراخب : 
.210 , 3 يربط :  خـیرات   , 158 , 17 دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش  ك :  نـینچمه ر . تـسا .  هدـمآ  ـم  کر ـ ما ـیـت  لو ترا  عـبـ ( 182 , 3 : ) دعس
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,6 دمحا : دنسم   , 73 , 3 مکاح :  كردتسم   , 1856/9 , 4 ملس :  صـحـیـح مـ - 350 . 238 , 4 نامه :  - 349 . 227 , 4 يربط :  خیرات  - 348
نامه ص 220. - 353 . 217 نیفص :  ۀعقو  - 352 . 93 , 2 هباصالا :   , 503/2060 , 1 سودرفلا :  - 351 . 5,317/3845 يذمرت :  ننس   , 63
.2006/87 , 4 ملسم :  حیحـص  - 356 . 400 , 3 دمحا : دنـسم   , 2007/88 , 4 ملسم :  حیحـص  - 355 . 479 , 4 مکاح :  كردتـسم  - 354
رد تسین !  هانگ  چـیه  ع )   ) یلع نانمؤمریما  هب  نداد  مانـشد  ایوگ  اما  - 359 همان 37 . هغالبلا :  جـهن  - 358 همان 17 . هغالبلا :  جـهن  - 357

-360 دیرگنب . تسا  هدش  پاچ  ص 94 )  ) يزیرقم مصاختلا  عازنلا و  باتک  ینایاپ  تمسق  رد  هک  شا  هلاسر  رد  ظحاج  نخس  هب  هراب  نیا 
ننس  , 1453/10 , 3 ملسم :  حیحص  - 361 223 و 224 . , 4 يربط :  خـیرات  ك :  ر . دراد . ییوگ  تفگ و  رمع  اب  هراـب  نیا  رد  ساـبع  نبا 

-365 . 254 , 5 يربط :  خیرات  - 364 . 88 هیفاکلا :  حئاصنلا  - 363 دش . دوواد  ثراو  نامیلس   , 16  / لمن - 362 . 340/2323 , 3 يذمرت : 
رهظم هناگی  ع )   ) یلع هویـش  هک  داد  میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  لص  رد فـ - 366 راکب . نب  ریبز  تاـیقفوم  زا  لـقن  هب  دـیدحلا : یبا  نبا  حرش 

98 و 99. , 2 یلیبدرا :  همغلا  فشک  - 369 . 105 نارمع /  لآ  - 368 ياعد 48 . هیداجس :  هفیحص  - 367 تسا .  هدوب  يوبن  نیتسار  تنس 
 : بلاط یبا  لآ  بقانم   , 167 , 2 داشرالا : - 372 ثیدح 9 . باب 31 ,   , 324 نیدلا :  لامکا  - 371 ص 45 . یناولح ,  رهازلا : ۀهزن  - 370

-374 . 113 , 5 یقهیب :  ننـس   , 253 , 5 یئاسن :  ننـس  - 373 ح 11 . , 46,288 راونالا : راـحب  رد  ریخا  باـتک  نیمه  زا  لـقن  هب   , 206 , 4
 , 19/5 , 1 ءاطوملا : - 377 . 213/25 , 1 ملسم :  حیحـص  - 376 و 286 .  285 هیمالـسالا :  بهذملا  خـیرات  - 375 . 11 هیفاکلا :  حـئاصنلا 

ننس - 380 . 112 , 6 دمحا : دنسم  - 379 . 23/69 , 1 فنصملا :   , 154/452 , 1 هجام :  نبا  ننـس  - 378 . 38/188 , 1 راثالا : یناعم  حرش 
.156/458 , 1 هجام :  نبا 

514 ات 381

ماکحال عماجلا  - 383 هدـئام .  هروس  زا  هیآ 6  لیذ  44 ـ  , 2 ریثک : نبا  ریـسفت   , 82 , 6 يربط :  ریسفت  - 382 . 193 , 3 ۀباغلا :  دـسا  - 381
 : نزاخلا ریسفت  - 387 . 262 , 2 روثنملا : ردلا  - 386 . 44 , 2 ریثک : نبا  ریسفت  - 385 . 92 , 6 نآرقلا :  ماکحال  عماجلا  - 384 . 92 نارقلا 6 : 

نیا رگید  شخب  رد  - 389 هدئام .  هروس  هیآ 6  لیذ  يربط ,  ریسفت  هیشاح  رد  هدش  پاچ  ناقرفلا  بئاغر  نارقلا و  بئارغ  - 388 . 435 , 1
ار (ص )  ادخ لوسر  يوضو  هک  مه  يو  ـن نـقـل  یا و حـتـی  دوب , راوتـسا  وا  دوخ  يءار  رب  اهنت  نامثع  يوضو  هک  دناوخ  دـیهاوخ  باتک 
وا لقن  رد  مدرم  زا  یناسک  هکلب  دیدن , هباحص  زا  يدی  ـ یءا يو هـیـچ تـ دو کـه  ـتـه بـ سا ـ خر اجنآ بـ زا  صن و  ربارب  رد  يداهتجا  تسا  هدید 

ضرف رب  یتح  هدـش ـ  لقن  وضو  باب  رد  (ص )  ربمایپ زا  هچنآ  دنتـشاد . تفلاخم  وااب  (ص )  ربمایپ لـعف  هراـبرد  اـی  (ص )  ربما ناـبز پـیـ زا 
,9 لامعلازنک :  - 390 تسا .  هدوب  وا  هژیو  فیلاکت  زا  ربمایپ و  ياهیگژیو  زا  هکلب  ناناملـسم ,  يارب  عیرـشت  باب  زا  هن  رودـص ـ  تحص و 
و 118,  84 , 1 دمحا : دنـسم  - 393 ءوضولا . ۀفـص  باب  . 69 , 1 یئاسن :  ننـس  - 392 . 206 , 1 يزار :  رخف  ریــسفت  - 391 . 459/26965
هک نیا  هب  هت  نا و بـسـ ـ ـس ـن  ید بـ - 395 . 116 ریغصلا : مجعملا  - 394 . 3797  / 297 , 5 يذمرت :  ننس  , 9000  / 642 , 2 ریغصلا : عماجلا 

رظن قافتا  هب  يور ,  نیا  زا  هدوبن و  نوریب  لصفم  لسرم و  قلعم ,  ثیداحا  هتـسر  زا  ثیدح  نیا  دشاب  هداتفا  ثیدح  دنـس  زا  هطـساو  دنچ 
.292 , 4 لامکلا :  بیذهت  - 397 . 291 , 4 لامکلا :  بیذهت  - 396 تسین .  تجح  تسا  یهقف  لالدتـسا  ياج  هک  اج  نیا  رد  ناـگمه , 

تاقبط - 400 . 32 ریغصلا : مجعملا  - 399 . 77 , 4 رکاسع : نبا  بیذـهت  رد  نومـضم  نیمه  هب  کیدزن   , 374 , 3 لامکلا :  بیذهت  - 398
: ءایلوالا ۀیلح  - 402 . 77 , 1 هلضفو :  ملعلا  نایب  عماج  - 401 . 107 يدادغب :  ملعلا  دییقت   , 341 , 9 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و   , 389 , 2 دعس : نبا 

جورم 576 و 577 , راکب : نب  ریبز  تایقفوم ,  ـ لا را  ـبـ خـالا - 403 . 107 ناوطع ,  ۀیخیراتلا :  ۀـیاورلا  , 345 , 9 ۀیاهنلاو :  ۀـیادبلا  , 363 , 3
ـل تا مـقـ - 405 . 101 , 10 دـیدحلا : یبا  نـبا  حرـش  - 404 . 238 دـیدحلا 9 : یبا  نـبا  حرـش  , 116 ۀـیفاکلا :  حــئاصن  , 454 بهذلا 3 :
,1679 , 4 باعیتسالا :  - 406 . 3,318 لاجرلاو :  ۀـفرعملا  , 46 , 16 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  , 134 , 8 ۀیاهنلاو :  ۀـیادبلا  , 70 نییب :  ـ لا ـطـ لا
-407 رگید . یعبانم  136 و  45 و 16 : , 2 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  , 409 , 6 قشمد :  خـیرات  , 343 , 2 بهذـلا :  جورم  , 356 , 6 یناغالا : 
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ۀغللا یف  لماکلا  , 242 , 15 دیدحلا : یبا  نبا  حرش  , 72 , 4 رکاسع : نبا  بیذهت  رد  نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  . 137 ۀیاهنلاو 9 : ـۀ  یاد ـبـ لا
.48 , 2 ءایلوالا : ۀیلح  - 410 . 11 ریبز , نب  دیشر  فحتلاو :  رئاخذلا  - 409 . 260 ۀیدمحملا :  ۀنسلا  ءاملع  ءاوضا  - 408 . 185 , 1 بدالاو : 
.182 , 4 يربکلا :  تاـقبطلا  - 414 . 468 , 3 خـیراتلا :  یف  لماکلا  - 413 . 47 , 2 ءایلوالا : ۀـیلح  - 412 . 139 , 8 ۀیاهنلاو :  ۀـیادبلا  - 411

حیحص 206 و 207 , , 4 ۀباصالا :  , 377 , 1 ءایلوالا : ۀیلح  327 و 329 , , 4 يربک :  ـ لا تا  ـطـبـقـ لا - 416 326 و 327 . , 4 نامه :  - 415
,9 يراخب :  حیحص  , 397 , 1 ءایلوالا : ۀیلح  , 206 , 4 ۀباصالا :  - 419 نامه .  - 418 . 333 , 4 يربکلا :  تاقبطلا  - 417 . 9,139 يراخب : 
رد هک  نانوچ  - 422 . 209 , 4 ۀباصالا :  , 379 , 1 ءایلوالا : ۀیلح  , 326 , 4 يربکلا :  تاـقبطلا  - 421 . 384 , 1 ءایلوالا : ۀیلح  - 420 . 128

-424 دیرگنب . خیرات  لاجر و  بتک  هب  هراب  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 423 تشذگرد .  رقم  نامه  رد  يو  هدمآ ,  ( 210 , 4  : ) ۀباصالا
لتاقم - 428 . 198 , 9 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 427 . 323 , 5 نادـلبلا :  مجعم  - 426 ناـمه .  - 425 و 100 .  99 , 7 يربکلا :  تاـقبطلا 

یبا نبا  حرـش  هبطخ 156 , ۀغالبلا :  جـهن  - 431 . 61 , 1 يراخب :  حیحـص  - 430 . 64 , 4 دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 429 . 43 نییبلاطلا : 
حرش اب  هارمه  ملسم :  حیحص  - 433 . 174 , 7 يربط :  دشرتسملا , , 81 , 1 يوون ,  حرش  اب  هارمه  ملسم :  حیحص  - 432 . 189 , 9 دیدحلا :

. دـنا هدروآار  تیاور  نیا  تاقبطلا  باتک  رد  زین  دعـس  نبا  دوخ و  حیحـص  رد  يراـخب  , 84 , 1 نیعقوملا :  مـالعا  - 434  . 83 , 1 يوون , 
,22 , 2 يراخب :  حیحص  - 436 - 435 . 39 , 6 مظتنملا :  , 389 , 10 دادغب : خیرات  , 410 , 18 لامکلا :  بیذهت  , 422 , 6 بیذهتلا :  بیذهت 
,6 مظتنملا :  , 389 , 10 دادغب : خیرات  , 410 , 18 لامکلا :  بیذهت  , 422 , 6 بیذهتلا :  بیذهت  - 437 ربنم . ریغب  یلعملا  یلا  جورخلا  باب 

لضف باب  , 166 , 1 يراخب :  حیحص  - 441 . 140 , 1 يراخب :  حیحص  - 440 . 67 , 9 نامه :  - 439 . 94 , 9 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا  - 438 . 39
,9 ۀیاهنلاو :  ۀیادبلا  - 443 ةویح .  نب  ءاجر  لاح  حرش  , 154 , 9 لامکلا :  بیذهت  - 442 . 109 , 2 يرابلا :  حتف  ۀـعامج ,  یف  رجفلا  ةالص 
,4 يربکلا :  تاـقبطلا  - 447 دـهاجم . زا  لقن  هب  , 349 , 2 ۀباصالا :  - 446 . 9 تارجح /  - 445 . 149 , 4 يربکلا :  تاـقبطلا  - 444 . 68

نبا حرش  - 451 . 207 هرقب :  - 450 . 412 لاومالا :  باتک  - 449 . 392 ۀبیتق :  نبا  ءارعشلاو  رعشلا  - 448 . 213 , 3 ءالبنلا : مالعا  ریس  , 144
. دیرگنب ار  هعیـش  یلوصا  بتک  رد  حـیجارت  لداعت و  ثحب  هراب  نیا  رد  - 453 . 59 , 4 دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 452 . 73 , 4 دیدحلا : یبا 

تاقاسملا باتک  , 80  / 1210 , 3 ملسم :  حیحص  - 455 463 و 464 . ۀنسلا :  ۀیجح  , 27 , 1 يراخب :  حیحص  , 136 , 1 یمراد :  ننس  - 454
ۀفرعملا , 63 , 4 دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش  - 457 . 345 , 9 ۀیاهنلاو :  ۀـیادبلا  , 366 , 3 ءایلوالا : ۀـیلح  - 456 بهذـلا .  عیب  فرـصلا و  باب 

خیش - 459 . 46 , 11 دـیدحلا : یبا  نبا  حرـش  , 89 ۀیفاکلا :  حـئاصن  - 458 هریرهوـبا .  لاـح  حرــش  277 ه ق ,)  ف .   ) يویـسب لاـجرلاو 
يا رد جـ - 462 . 4 , 1 يرابلا :  حـتف  - 461 و 129 .  128 , 2 مالسالا :  یحـض  - 460 . 347 , 2 هدـبع :  خـیرات  زا  لقن  هب  , 202 ةریضملا : 

: دمحا دنس  مـ - 463 دراد . یمکح  هچوضو  ياضعا  موس  نتسش  حسم ,  اب  يوضو  بتکم  ناوریپ  رظن  زا  هک  داد  میهاوخ  ـیـح  ـضو دو تـ خـ
نیا ( 63 , 2  : ) قازرلادـبع فنـص  رد مـ ـت کـه  ـسا نآ  اجنیا  رد  تموکح  هب  یگتـسباو  بصعت و  روآ  گنن  ياه  هنومن  زا  یکی  . 342 , 5

هک ارچ  تسین ,  هدیشوپ  یقیقحت  لها  چیه  رب  هلءاسم  تقیقحاما  دنا . هدرک  تیاور  تروص  رس و  نتسش  هب  ار  وضو  هداد و  ریـسفت  ار  نتم 
-465 . 160  / 35 , 1 راثالا : یناعم  حرش  - 464 درادن . يراکناهنپ  سرت و  هب  يزاین  تموکح  هویش  نامه  هب  ینعی  اپ  رس و  نتـسش  اب  وضو 

ةدمع - 466 تسـش .  یمار  شیوخ  ياپ  وضو  رد  باـطخ  نب  رمع  دـنا  هتفگ  هک  درک  میهاوخ  یـسررب  دـقن و  ار  هلءاـسم  نیا  هدـن  ـ یآ رد 
-469 . 221 , 3 يواضیبلا :  یلع  باهشلا  ۀیـشاح  - 468 . 45 , 2 میظعلا :  نآرقلا  ریـسفت  - 467 ءوضولا . بجوم  باـب  , 240 , 2 يراقلا : 
ـی نا حر مـعـ شـ - 471 تسا .  وضو  ثیدح  يوار  يراصنا ,  ینزام  مصاع  نب  دیز  نب  هّللادـبع  هدازردارب  وا  - 470 . 74 , 6 یناعملا :  حور 
-473 . 217 , 1 ۀباغلا :  دـسا  - 472 تخادرپ .  میهاوـخ  ودـب  هدـنیآ  روطـس  رد  هک  تسا  ـیـر  بز ـن  با نا  هور هـمـ عـ . 162  / 35 , 1 را : ـ ثالا
-477 . 27042  / 476 , 9 لاـمعلا :  زنک  - 476 . 26822  / 429 , 9 لاـمعلا :  زنک  - 475 . 210 , 1 راطوالا : لـین  - 474 . 185 , 1 ۀباصالا : 
 / 41 , 1 دوواد : یبا  ننـس  , 209 , 1 راطوالا : لین  - 479 . 86 , 6 يربط :  ریـسفت  - 478 . 61 , 1 راثالا : نم  خوسنملا  خـسانلا و  یف  راـبتعالا 

نم ال  , 65 , 1 ماکحالا :  بیذهت  - 481 . 27041  / 476 , 9 لامعلا :  زنک  8 و 9 و 10 , , 4 دمحا : دنسم  , 140 , 1 ۀباغلا :  دسا  - 480 . 160
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حرش - 484 يربط .  ریـسفت  رد  نآ  دننامه  و   , 156/460 , 1 هجام :  نبا  ننس  - 483 . 120 , 1 باعیتسالا :  - 482 . 30 , 1 هیقفلا :  هرضحی 
یئاسن ننس  - 487 . 305 , 1 یمراد :  ننس   , 227/858 , 1 دوواد : یبا  ننس  - 486 . 262 , 2 روثنملا : ردلا  - 485 . 35/161 , 1 راثالا : یناعم 

,1 راثالا : یناعم  حرـش  - 490 . 240 , 2 يراقلا :  ةدـمع  - 489 . 241 , 1 كردتسملا :  - 488 . 156/460 , 1 هجام :  نبا  ننـس   , 225 , 2 : 
یم ماشه  هرابرد  اـجنیا  رد  هچ  ـ نآ عو  مـجـمـ - 492 . 31/9 , 1 هبیش :  یبا  نبا  فنـصملا   , 21 , 1 قازرلادبع :  فنـصملا ,  - 491 . 35/162

-495 . 588 , 4 ءالبنلا : مالعا  ریـس  - 494 . 96 , 6 لامکلا :  بیذـهت  - 493 . 241 238 ـ  , 30 لامکلا :  بیذـهت  زا  تسا  لوقنم  دـیناوخ 
: دیفم یلاما  - 499 . 171 جاجتحالا :  - 498 . 359 يذوحالا :  ۀفحت  - 497 . 588 , 4 ءالبنلا : مالعا  ریس  - 496 . 104 , 6 لامکلا :  بیذهت 
,2 صاصج :  نآرقلا  ماـکحا  - 503 . 18/53 , 1 فنصملا :  - 502 . 6 هدئام /  - 501 ثیدح 2 . باب 17 , , 30 , 1 فنـصملا :  - 500 . 77

نآرقلا ماـکحا  - 507 . 19 , 20 لاـمکلا :  بیذـهت  - 506 . 584 , 4 ءالبنلا : مـالعا  ریـس  - 505 . 124 , 6 لاـمکلا :  بیذـهت  - 504 . 345
-510 . 139 , 1 یچ ,  هعلق  ساور  دـمحم  یعخنلا :  میهاربا  هـقف  ۀـعوسوم  - 509 . 275 , 6 يربکلا :  تاـقبطلا  - 508 . 345 , 2 صاصج : 
.75 , 1 لادـتعالا :  نازیم  - 512 144 و 145 . , 2 لیدـعتلا :  حرجلا و   , 314 , 10 بیذهتلا :  بیذـهت  - 511 . 279 , 6 يربکلا :  تاـقبطلا 

 . نامه - 514 . 113 , 8 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 513

659 ات 515

 : ینغملا - 517 . 434 , 9 لامعلا :  زنک   , 20 , 1 فنصملا :  - 516 . 163 , 1 یعخنلا :  میهاربا  ۀعوسوم   , 177 , 7 بیذهتلا :  بیذهت  - 515
 , 262 , 2 روثنملاردلا : - 520 . 274 , 6 يربکلا :  تاقبطلا  - 519 . 473/20726 , 9 نامه :  - 518 . 473/27024 , 9 لامعلا :  زنک   , 117 , 1

/19 , 1 قازرلادبع ,  فنصملا :  - 523 . 82 , 6 نامه :  - 522 . 83 , 6 يربط :  ریسفت  - 521 . 82 , 6 يربط :  ریـسفت   , 30/7 , 1 فنصملا : 
,1 یناـنک :  فرطم  نبا  نیطرقلا :  - 527 . 320 , 4 نامه :  - 526 . 325 , 4 ءایلوالا : ۀیلح  - 525 و 74 .  73 , 6 يربط :  ریـسفت  - 524 . 56
,1 قازرلادبع ,  فنـصملا :   , 82 , 6 يربط :  ریـسفت  - 529 . 83 , 6 يربط :  ریـسفت  - 528 . 537 یئوـخ ,  ناـیبلا :  رد  نآ  زا  لـقن  هب  , 158
 : فنصملا - 534 . 6 هدئام /  - 533 . 73 , 6 يربط :  ریسفت  - 532 . 161 , 11 ریبکلا : ریسفتلا  - 531 . 92 , 6 یبطرق :  ریسفت  - 530 . 19/55

نبا ریسفت  - 538 . 76 , 1 هقفتملا :  هـیقفلا و  - 537 . 345 , 2 نآرقلا :  ماـکحا  - 536 . 19/54 , 1 ناـمه :  - 535 . 18/53 , 1 قازرلادبع , 
7 و 8 , 22 يربط :  ریسفت  - 540 . 55 هدئام /  - 539 . 649 , 1 فاشکلا :   , 186 , 6 يربط :  ریسفت   , 221 , 6 یبطرق :  ریسفت   , 119 , 2 ریثک :
 , 56/158 بیذهتلا 1 :  - 543 . 25/5 , 3 نامه :  - 542 . 25/4 , 3 یفاـک :  - 541 . 258 فراـعملا :   , 184 182 ـ  , 14 یبطرق :  ریـسفت  , 

.55/157 , 1 بیذـهتلا :   , 24/1 , 3 یفاـکلا :  - 546 . 24/3 , 3 یفاـکلا :  - 545 . 75/190 , 1 بیذـهتلا :  - 544 . 57/168 راصبتسالا 1 : 
,1 فنـصملا :  - 550 . 25/78 , 1 فنـصملا :  - 549 . 41/220 , 1 راثالا : یناـعم  حرـش  - 548 . 20/58 , 1 قازرلادـبع :  فنـصملا  - 547

تیاور ار  نتم  نیا  دـننامه  زین  هجام  نبا  دووادوبا و  دـمحا ,  , 88 دیز : مامالا  دنسم  - 552 466 و 467 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 551 . 25/78
.187 , 9 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 556 . 1158 , 4 ۀنیدملا :  خیرات  - 555 . 315  / 5 دمحا : دنسم  - 554 . 88 دیز : مالا  دنسم  - 553 دنا . هدرک 
,2 ما :  ـکـ حـالا ـب  یذ تـهـ - 559 . 276/1003 , 1 راصبتـسالا :  , 39/123 , 2 ماکحالا :  بیذـهت  - 558 . 141 , 1 يراخب :  حیحـص  - 557

یناعم حرش  221 و 283 ,  , 1 دمحا : دنسم  - 560 . 1,139/647 هیقفلا :  هرـضحی  نم ال   , 246/881 , 1 راص : ـتـبـ سالا و 26/73 ,  24/68
,1 ملسم :  حیحص   , 6/1210 , 2 دوواد : یبا  ننس   , 144/4 , 1 ءاطوملا : 1,143 و 147 ,  يراخب :  حیحص  966 و 967 ,  / 160 , 1 راثالا :
144 و 145. , 1 يراخب :  حیحص  - 562 . 4/2 , 1 ءاطوملا :  , 144 , 1 يراخب :  حیحص  - 561 489/49 و490/54 و 491 و 492/57 و 58 .
 : نامه - 567 . 163 , 11 ریبکلا : ریسفتلا  - 566 . 74 دیز : مامالا  دنسم  - 565 . 468 نییبلاطلا :  لتاقم  - 564 . 617 نییبلاطلا :  لتاقم  - 563
 : ۀعبرالا بهاذملا  قداصلا و  مامالا  - 570 . 83 دیز : مامالا  دنسم  - 569 راصتخا . لقن  443 و 447 ـ  نییبلاطلا :  لتاقم  - 568 . 164 , 11

هرامش انثارت : هلجم   , 284 یکرت :  دیجملادبع  ۀیمالسالا :  ۀعیرشلا  یف  تارظانم   , 98 , 2 هیلجلا :  ةریس  ك :  نین ر . هـمـچـ - 571 . 276 , 1
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-573 . 418/6973 , 5 هعیـشلا :  لئاسو  رد  نآ  زا  لـقن  هب   , 187/890 , 1 هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  - 572 . 517 دشرتسملا : ص 324 ,  , 32
 : صیخلتلا  , 494/2827 , 1 راثالا : یناعم  حرش   37 , 4 دمحا : دنسم  - 575 . 149 دیز : مامالا  دنسم  - 574 . 413 335 ـ  نییبلاطلا :  لتاقم 

ۀیوبنلا ثیداـحالاررد   , 41 نییبلاـطلا :  لـتاقم  - 578 . 2828  / 494 , 1 راثالا : یناـعم  حرـش  - 577 . 22 , 2 ۀـباصالا :  - 576 . 112/257
هرابرد لصف 35 )  , 589 , 1  ) دوخ ـخ  یرا رد تـ نود  ـن خـلـ با - 580 219 و 220 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 579 22 و 93 . ۀیویحیلا :  دیناسالاب 
دنهاوخ شیپ  رد  هک  ییاهدادـخر  هرابرد  نادـنواشیوخ  زا  یخرب  هب  وا  هک  تسا  هدیـسر  حـیح  ـ ـص لقن  هب  دـیوگ : یم  ع )   ) قداـص ماـما 
شندـش هتـشک  ماجنارـس  شروش و  هرابرد  دـیز  دوخ  هداز  ومع  هب  وا  تفای .  یم  ققحت  دوب  هتفگ  هک  مه  نامه  وداد  یم  رادـش  تشاد هـ

نادناخ نیا  ریغ  يارب  رگا  دـش . هتـشک  ناجزوج  ـت  ـسا فورعم  هک  نانچ  و  درک , شروش  رادـشه ] نیا  مغر  هب   ] زین وا  دوب . هداد  رادـشه 
تیاـنع هب  دـنوادخ  دـنا و  هتـشاد  هرهب  توبن  ثاریم  شنادزا و  هک  تشادـنپ  ناوـت  یم  هچ  یناـسک  نینچ  هراـبرد  دـهد  یم  يور  تمارک 

لابقا - 582 255 و 256 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 581 تسا .  هاوگ  ار  دوخ  كاپ  ياهراسخاش  هک  هداد  راوگرزب  یبسن  رابت و  ار  نانآ  شیوخ 
 : قشمد خیرات  بیذهت  رد  نومـضم  نیمه  هب  کیدزن  و   , 194/1 , 1 اضرلا : رابخا  نویع  - 584 . 395 , 1 ۀباصالا :  - 583 . 579 لامعالا : 

-587 . 190 یثیل ,  هریمس  ۀعیشلا :  داهج  - 586 . 130 نییبلاطلا :  لتاقم  2 و 4 ,  195 و 196 /  , 1 (ع :)  اضرلا راـبخا  نویع  - 585 . 20 , 6
.453 نامه :  - 592 نامه ص 457 . - 591 . 534 ناـمه :  - 590 . 533 نییبلاطلا :  لـتاقم  - 589 ناـمه .  - 588 . 464 نییبلاطلا :  لـتاقم 
392 , 4 البنلا : مالعا  ریس   , 236 , 17 قشمد :  ـخ  یرا مـخـتـصـر تـ - 595 . 386 , 20 لامکلا :  بیذهت  - 594 . 72 , 1 يربکلا :  ننسلا  - 593

لامکلا بیذهت  - 597 . 26/34 , 1 يذمرت :  ننس  - 596 . 390 , 20 لامکلا :  بیذهت   , 123 , 3 ءایلوالا : ۀیلح  , 216 , 5 دعس : نبا  تاقبط  , 
299 , 2 یلیقع :  ءافعضلا , - 600 . 14 , 6 بیذهتلا :  بیذهت   , 80 , 16 لامکلا :  بیذهت  - 599 . 56 , 1 يربکلا :  ننسلا  - 598 . 107 , 21 : 
80 , 16 لامکلا :  بیذهت   , 1447 يدع 4 , نبا  لماکلا :  - 601 . 14 , 6 بیذهتلا :  بیذهت   , 80 , 16 لامکلا :  بیذهت  رد  نآ  زا  لقن  هب  , 

بتک رگید  هتفگـشیپ و  عبنم  هب  هراب  نیا  رد  - 603 لماک .  نیـسح  دمحم  رتکد  اطوم , همدقم  ك :  ر . - 602 . 14 , 6 بیذهتلا :  بیذهت  , 
ۀعیشلا ةدیقع  - 607 . 489 نامه :  - 606 . 468 نییبلاطلا :  لتاقم  - 605 . 653 ۀیمالسالا :  بهاذملا  خیرات  - 604 دینک . عوجر  لاح  حرش 
همدقم , 36 دیز : مامالا  دن  ـ ـس مـ - 609 . 130 ربلادـبع , نبا  ءاقتنالا : زا  لـقن  هب  , 261 ۀیمالـسالا :  بهاذملا  خـیرات  ك :  ر . - 608 . 143 : 

هماع دننامه  عورف  رد  هیدیز  هک  تسا  هدرک  لقن  یناهبهب  دیحوزا  ناول  نب حـ نیسح  لاح  حرش  رد  ( 336 , 1  : ) لاقملا حیقنت  رد  یناقمام 
لتاقم - 611 . 34 دیز : مامالا  دنسم  - 610 دراد . ینخس  نینچ  ص 31 )  ( ) ع  ) قداصلا رفعج  مامالا  باتک  رد  مه  يدنج  میلحلادبع  دـنا .

,3 ماکحالا :  بیذهت  - 613 . 380/6 , 3 یفاکلا :   , 300/14 قودص :  یلاما   , 25/1126 , 1 هیقفلا :  هرضحی  نم ال  - 612 . 406 نییبلاطلا : 
.292 , 9 دادغب : خیرات  - 616 142 و 143 . , 13 دادغب : خـیرات  ك :  ر . - 615 . 265/1211 , 1 هیقفلا :  هرـضحی  ـال  نم  - 614 . 277/809
 . سابعلا ونب  تلعف  ام  را  ـ ـشعم میهف  ۀـیما  ینب  تلعف  ام  هّللاـت  راـنلا 618 - یف  ساـبعلا  ینب  لدـع  تیلواـنل  ماد  ناورم  ینب  ملظ  تیلف  - 617

-624 . 239 نییبلاطلا :  لتاقم  - 623 . 157 , 10 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 622 . 153 ماعنا /  - 621 . 122 هبوت /  - 620 . 110 نارمع /  لآ  - 619
 , قفوم هفینح :  یبا  بقانم  لقن  هب   , 53 , 1 ۀعبرالا :  ـب  هاذ ـمـ لا و  ع )   ) قدا ـصـ لا ما  ـ مالا - 626 . 40 بازحا /  - 625 . 267 ءافلخلا : خیرات 

مامالا - 628 همدــقم .  1 ك ,  کلام ,  ءاـطوم : - 627 و 167 .  166 , 1 ظافحلا : ةرکذـت   , 222 , 1 هفینح :  یبا  دـیناسا  عماـج   , 73 , 1
دمحم نب  رفعج  - 630 . 693 هیمالسالا :  بهاذملا  خیرات  - 629 دعس . نبا  تاقبط  زا  لقن  هب   440 , 1 ۀعبرالا :  بهاذـملا  و  ع )   ) قداصلا

.319 نییبلاطلا :  لتاقم  - 632 . 55 , 2 لوؤسلا :  بلاطم  زا  لـقن  هب  , 39 , 1 ۀعبرالا :  بهاذـملا  و  ع )   ) قداصلا مامالا  - 631 لهالا .  دیس 
بهاذملا ۀمئا  نم  نیسابعلا  ءافلخلا  فقوم  - 634 . 33 30 ـ  كرادملا :  بیترت  زا   , 133 هکعش ,  یفطـصم  کلام :  مامالا  ك :  ر . - 633

 ,: سنا نب  کلام  - 636 . 412 هکعـش ,  ۀعبرالا :  ۀمئالا   , 415 بهاذمالب :  مالـسا   , 92 یـصابرش :  ۀعبرالا  ۀمئالا  - 635 . 170 ۀعبرالا : 
ۀفحت - 639 و 153 .  152 , 9 دادغب : خـیرات  - 638 . 192 , 1 كرادـملا :  بـیترت   , 180 هرهزوبا :  کـلام :  ماـمالا  - 637 . 371 یلوخ , 

 : نییبلاطلا لتاقم  - 642 . 220 , 4 بوشآ ,  رهش  نبا  بلاط :  یبا  لآ  بقانم  - 641 211 و 212 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 640 . 352 يذوحالا : 
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 , 68 قاحـساوبا ,  ءاهقفلا : تاقبط  - 645 . 551 , 5 خـیراتلا :  یف  لماکلا   , 299 , 3 بهذـلا :  جورم  - 644 . 21 دعر / - 643 . 194 192 ـ 
ع  ) قداصلا مامالا  ك :  ر . دنا . هدییارگ  رظن  نیدب  یمالسا  ياهبهذم  رتشیب  - 646 . 246 , 1 مزح ,  نبا  ماکحالا ,:   , 424 , 8 دادغب : خیرات 

بیهرتلا بیغرتلا و  - 650 . 29 نومکاحلا :  هعیشلا و  - 649 . 60/ ءاسن - 648 . 425 , 8 دادغب : خیرات  - 647 . 1,183 هعبرالا :  بهاذملا  و  ( 
 : تسرهفلا - 654 . 504 , 1 ۀعبرالا :  بهاذملا  و  ع )   ) قداصلا مامالا  - 653 . 213 هفینحوبا :  مامالا  - 652 . 410 ۀمدقملا :  - 651 . 13 , 1 : 

نخـس ناشیارب  نامثع  لئاضف  زا  تساخرب و  مدرم  نیا  نایم  رد  ثیل  اما  دنتفگ . یم  ار  نامثع  بیع  نایرـصم  دوش : یم  هتفگ  - 655 . 286
بیذهتلا هرا 564 ,  شـمـ , 312 لا کـشـی :  ـ جر - 658 409 و 410 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 657 479 و 480 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 656 تفگ . 

.405/1052 , 1 هعیشلا :  لئاسو  - 659 . 1,443 لئاسولا :   , 71/219 , 1 راصبتسالا :  , 82/214 , 1 : 

797 ات 660

كردتسم - 663 . 1071 / 412 , 1 نامه :  - 662 1060 و 1061 و 1062 . / 408 , 1 نامه :  - 661 1070 و 1071 . / 411 , 1 نامه :  - 660
,1 هعیش :  ـ لا لئا  ـ سو - 665 . 1/36 كرادملا :  بیترت  زا  لقن  هب  , 435 ءاغبلا , ببد  د . اهیف : فلتخملا  ماکحالارثا  - 664 . 327 , 1 لئاسولا : 
 , 1015  / 346 , 1 بیذـهتلا :  - 666 280 و284 .  / 88 , 1 راصبتـسالا :  , 127 و 45 /   56  / 22 , 1 بیذـهت :  زا  لـقن  هـب  , 712  / 272

.28 رفاغ / - 670 . 14 هرقب /  - 669 192 و 194 . نییبلاطلا :  لتاقم  - 668 . 142  / 243 , 1 یشایع :  ریسفت  - 667 . 283  / 88 , 1 راصبتسالا :
ردار ناناملسم  يارآ  هیمامالا  ۀعیشلا  ریغ  نم  مالسالا  قرفلادنع  ۀیقتلا  عقاو  باتک  رد  يدیمع  رما  دا ثـ ـتـ سا - 672 . 28 نارمع /  لآ  - 671

. دوب ناهنپ  اهرظن  زا  لیلد  نیمه  هب  تموکح و  ناـفلاخم  زا  زین  نایفـس  تسا  ینتفگ  - 673 دـیرگنب . ار  باتک  نیا   . تسا هدروآ  هنیمز  نیا 
خیرات - 676 . 443 , 1 هعیـشلا :  لئاسو   , 71/219 , 1 راصبتسالا :  , 82/214 , 1 بیذهتلا :  - 675 و 416 .  415 نییبلاطلا :  لـتاقم  - 674

يرولا ص مالعا   , 345/26 , 1 حئارجلا :  جئارخلا و   , 288 , 4 بقانملا :   , 227 , 2 دا : ـ شرالا - 677 لاس 169 . ثداوح  , 176 , 8 يربط : 
.253 , 1 ةرضاحملا :  راوشن  - 678 . 291 , 2 هعیـشلا :  ثیداحا  عماج   , 444/1773 , 1 هعیـشلا :  لئاسو   , 38/14 , 48 راونـالاراحب :  , 293
,6 نایعالا :  تایفو  - 682 . 148 يزاریش ,  قاحساوبا  ءاهقفلا :, تاقبط  - 681 . 150 , 2 ۀسایسلا :  ۀمامالا و  - 680 . 80 , 6 مالعالا :  - 679
 . 289 , 17 ءابدالا : مجعم  - 684 . 151 , 1 ۀـغلابلا :  هّللا  ۀـجح  زا  لقن  هب   , 11 , 2 ۀـعبرالا :  بهاذـملا  و  ع )   ) قداصلا مامالا  - 683 . 144

بهاذـملا و  ع )   ) قداصلا مامالازا  لـقن  هب  همه  یعفاـشلا ص 95 ـ  بادآ   , 282 ۀلبانحلا 1 : تاقبط   , 327 ۀیاه 9 : ـنـ لا ـۀ و  یاد ـبـ لا - 685
هیبنتلا - 689 . 330 , 10 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 688 . 466 بهاذم :  الب  مالسا  - 687 53 و 61 . , 10 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 686 . 244 ۀعبرالا 2 :

-693 . 350 , 10 ۀیاهنلا :  ۀـیادبلا و  - 692 . 36 يزوج ,  نبا  دـمحا : بقانم  - 691 . 354 ۀیاهنلا 10 : ۀیادبلا و  - 690 . 17 یطلم ,  درلا : و 
یبا ننس  - 696 504 و 505 . , 1 ۀعبرالا :  بهاذـملا  و  ع )   ) قداصلا مامالا  - 695 . 354 , 10 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 694 . 214 دمحا : بقانم 

هار هب هـمـ ار  رـس  رگا  تسا :  هدـمآ  هـیفنح  يوـضو  رد  ( 57 , 1  : ) ۀـعبرالا بهاذـملا  یلع  هـقفلا  با  رد کـتـ - 697 . 31/124 , 1 دوواد :
زا رس  همه  حسم  مراهچ  ضرف  تسا :  هدمآ  هیکلام  يوضو  هرابرد  باتک  نیا  رد  نینچمه  دنک . یم  هدنـسب  حسم  ياج  هب  دیوشب  تروص 

طرـش زین  ار  نیا  دنناد و  یم  مزال  ار  حسم  ياربدـیدج  یبآ  نتفرگرب  هیکلام  هک  نیا  هب  تیانعاب  تسا .  رـس  تشپ  يدوگ  ات  وم  هاگنتـسر 
ـن یا رد  دریگ . یم  ماجنا  رـس  نتـسش  المع  راک  نیا  اب  دـشکب , رـس  تشپ  يدوگ  اـت  وم  هاگنتـسر  زا  ار  دوخ  تسد  صخـش  هک  دـننک  یم 

یلوا فالخ  راک  نیا  هک  هچرگ  هدنسب مـی کـنـد , ار  وا  دیوشب  حسم  ياج  هب  ار  رس  رگا  تسا :  هدمآ  هیعفا  ـ ـش يو  ـ ـضو هرا  ـ برد با  کـتـ
نیا رب  طورشم  دنک  یم  هدنسب  حسم  ياج  هب  , دنا هتفگ  زین  نارگید  هک  نانو  رس چـ نتـسش  تسا :  هدمآ  هلبانح  يوضو  هرابرد  مه  تسا , 

18/1 , 1 ءاطوملا : - 699 . 8 6 ـ  , 1 طوسبملا : - 698 تسا .  هورکمدیناد  یم  هک  نانچ  راک , نیا  هتبلا  دوش . هدیشک  رـس  يور  رب  تسد  هک 
لیذ  583 582 ـ  , 2 یبرعلا ,  نبا  نآرقلا :  ماکحا  - 701 . 13 , 1 دهتجملا : ۀیادب  - 700 ثیدح 1 . ءوضولا , یف  لمعلا  باب  هراهطلا  باتک 

-705 . 32 , 1 نامه :  و 3 ـ  - 704 31 و 32 . , 1 مالا :  - 703 . 143 یملعا ,  پاچ  یبرعلا ,  نبا  ایاصولا : باتک  - 702 هدئام .  هروس  هیآ 6 
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78 و 82 و 103 و 114. , 1 نامه :  - 709 . 58 , 1 نامه :  - 708 67 و 68 . , 1 نامه :  - 707 . 67 , 1 دمحا : دنسم  - 706 . 32 , 1 مالا : 
 , 25/4 , 3 ـی :  فا کـ - 711 وضو . باب   1 ۀعبرالا :  بهاذملا  یلع  هقفلا  هب  تسا  دنتـسم  هدش  هدروآ  بهاذم  يوضو  هرابرد  ـچـه  نآ - 710
 . تسا هدمآ  زین  ( 26908  / 448 , 9  : ) لامعلا زنک  باتک  رد  ع )   ) نانمؤمریما زا  (ع )  رقاب ماـما  تیاور  . 24/74 , 1 هیقفلا :  هرضحی  مـن ال 

-715 . 190  / 75 , 1 بیذهتلا :  - 714 . 24/2 , 3 یفاکلا :  - 713 . 211 191 و 81 /   / 76 , 1 بیذهتلا :   , 5 25 و 26 /  , 3 یفاکلا :  - 712
 : یفاکلا  , 58/171 , 1 راصبتسالا :  , 55/157 , 1 بیذهتلا :  - 716 . 24/1 , 3 یفاکلا :   , 57/168 , 1 راصبتسالا :  , 56/158 , 1 بیذهتلا : 
 : لوقعلا ةآرم  - 720 . 21/3 , 3 یفاکلا :  - 719 . 55/157 , 1 بیذهتلا :   , 24/1 , 3 یفاکلا :  - 718 . 24/3 , 3 یفاکلا :  - 717 . 24/1 , 3

,3 یفاکلا :  - 723 . 440 , 1 ۀعیـشلا :  لئاسو  رد  نآ  زا  لـقن  هب  248 و  رابخالا : یناعم  - 722 . 387/1 , 1 ۀعیشلا :  لئاسو  - 721 . 67 , 13
 , 29/10 , 3 یفاکلا :  - 726 . 299/52 , 1 یشایع :  ریـسفت  هب   , 28/88 , 1 هیقفلا :  هرـضحی  نم ال  - 725 . 21/2 , 3 ناـمه :  - 724 . 27/8

مئاعد - 728 . 51  / 298 , 1 یشایع :  ریـسفت   , 25/5 , 3 یفاکلا :  - 727 . 187  / 63 , 1 راصبتسالا :  , 94/249  , 156  / 55 , 1 بیذهتلا : 
 , 56/212 , 1 هیق :  ـفـ لا هر  ـ ـض مـن ال یـحـ - 730 . 299 , 80 راونالاراحب : رد  نآ  زا  لـقن  هب   88 ۀعیـشلا :  يرکذ  - 729 . 109 , 1 مالسالا : 

-732 . 162/591 دانـسالا : برق  - 731 . 62/186 , 1 راصبتسالا :  , 61/168 , 1 بیذـهتلا :   , 279/1 عئارـشلا :  لـلع   , 30/4 , 3 یفاـکلا : 
نیا فلاخم  یتیاور  ص 120 )  ) هعیشلا دئاقع  دقن  یف  ۀعیشولا  باتک  رد  هّللاراج  یـسوم  . 422 , 1 نامه :  - 733 . 418 , 1 هعیشلا :  لئاسو 

نا ـ ـس ـ نا هاـگ بـر  دومرف : یم  ع )   ) قداـص ماـما  تسا :  نینچ  تیاور  نآ  دـناوخ , یمن  زین  ناـنیمطا  دروـم  ار  نآ  هتب  ـ لا دروآ و  یم  تیاور 
ار اهاپ  هک  يور  نآ  زا  تسا ,  هدر  ـح کـ ـس رازفااپ مـ رب  هک  يور  نآ  زا  دریذپ , یمن  ار  يزامن  چیه  وا  زا  دنوادخ  درذـگ و  یم  لاسداتفه 

یتیاور ص 141 )  ) باـتک زارگید  ییاـج ,  رد  نیا  مغر  هب  فـلؤم  ـبـتـه  لا تسا .  تقیقح  زا  راکـشآ  یفیرحت  تیاور  نیا  تسا .  هتـسشن 
نتـسش و تسا :  هدمآ  نینچمه  اج  نیا  رد  دوش . یمروآدای  زین  یـسوط  بیذهت  زا  یتیاور  رد هـمـیـن جـا  دروآ و  یم  ام  دیاقع  اب  قفاوم 
,3 یفاکلا :  - 735 . 92 , 1 بیذـهتلا :   , 289/2 عئارـشلا :  للع   , 31/9 , 3 یفاـکلا :  - 734 تسا !  رتاوـتم  نآرق  ود , ره  اـپ , ندرک  حـسم 
-738 . 25/80 , 1 هیقفلا :  هرـضحی  ـال  نم  - 737 . 397 , 1 ۀعیـشلا :  لئاسو  - 736 . 404 , 1 هعیـشلا :  لـئاسو  رد  نآ  زا  لـقن  هـب   , 29/2
,1 بیذــهتلا :  - 740 . 70/215 , 1 راصبتــسالا :  , 80/210 , 1 بیذــهتلا :  - 739 . 71/217 , 1 راصبتــسالا :  , 81/212 , 1 بیذـهتلا : 
.5 فرطلا :  - 742 . 431 , 1 ۀعیـشلا :  لئاسو  رد  نآ  زا  لقن  هب   , 1215  / 312 دانسالا : برق  - 741 . 69/208 , 1 راصبتسالا :  , 357/1072

نم - 745 ح 8 . باـب 2 , ءوضولا , باوـبا   , 437 , 1 ۀعیـشلا :  لـئاسو  رد  نآ  زا  لـقن  هـب   , 27/8 , 3 یفاـکلا :  - 744 . 11 ناـمه :  - 743
هقف - 748 . 194  / 65 , 1 راصبتسالا :  , 180  / 64 , 1 بیذهتلا :  - 747 . 125/2 , 2 اضرلا : رابخا  نویع  - 746 . 25/79 , 1 هیقفلا :  هرضحیال 

 , 68 اضرلا : هقف  - 750 . 110 , 1 مالسالا :  مئاعد  - 749 ج 1 . باب 32 , ءوضولا , باوبا   , 330 , 1 هعیشلا :  لئاسو  كردتسم   , 68 اضرلا :
 : بیذهتلا - 752 . 71/217 , 1 راصبتسالا :  , 81/212 , 1 بیذهتلا :  - 751 ح 1 . باب 33 , ءوضولا , باوبا   , 331 , 1 لئاسولا :  كردتسم 

,1 بیذـهتلا :   , 26/6 , 3 یفاکلا :  - 754 . 80/207 , 1 بیذـهتلا :   , 27/9 , 3 یفاـکلا :  - 753 . 70/215 , 1 راصبتـسالا :  , 210  / 80 , 1
-757 . 9  / 603 لاصخلا :  - 756 . 70/212 , 1 راصبتسالا :  , 25/76 , 1 هیقفلا :  هرـضحیال  نم  - 755 . 69/211 , 1 راصبتسالا :  , 80/206
-760 . 55/157 , 1 بیذهتلا :   , 24/1 , 3 یفاکلا :  - 759 ح 20 . باب 31 , ءوضولا , باوبا   , 439 , 1 ۀعیشلا :  لئاسو  - 758 . 473 رئارسلا :
56/158 , 1 بیذهتلا :  - 763 . 58/171 , 1 راصبتسالا : - 762 . 58/172 , 1 راصبتسالا :  , 58/162 , 1 بیذهتلا :  - 761 . 24/3 , 3 یفاکلا : 
 : مظتنملا - 767 . 217 , 13 مظتنملا :  - 766 . 83 , 6 يربط :  ریسفت  - 765 . 58 56 ـ  , 2 یلحملا :  ك :  ر . - 764 . 57/168 , 1 راصبتسالا : , 
زا نآ و  زا  مدـید و  ثیدـح  نیا  قرط  هراـبرد  ریرج  نبا  زا  یباـتک  دـسیون : یم  ( 713 : 2 : ) ظاـفحلا ةرکذ  رد تـ ـبـی  هذ - 768 . 217 , 13

خیرات و بحاص  يربط  رفعجوبا  دـسیون : یم  ( 146 , 11  : ) ۀیاهنلا ۀـیادبلا و  رد  ریث  ـن کـ با مدـش .  تفگـش  رد  ثیدـح  نیا  قرط  یناوارف 
. دروآار ثیدح  نیا  ياهترابع  قرط و  دـلج  ود  نیا  رد  دروآ و  درگ  هراب  نیا  رد  باتک  دـلج  ود  دـیزرو و  مامتها  ثیدـح  نیا  هب  ریـسفت 

نادیم زا  لقن  هب  : 178 , 1 نامه :  - 770 . 177 لامج :  دیس  تارطاخ  زا  لقن  هب   , 179 , 1 ۀعبرالا :  بهاذملا  و  ع )   ) قداصلا مامالا  - 769

ربمایپ زا 177يوضو  هحفص 174 
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زا لـقن  هب   177 ۀـعبرالا 1 : بهاذـملا  و  ع )   ) قداصلا ماـمالا  - 772 . 37 فاـصنالا :  زا  لـقن  هب  , 177 , 1 ناـمه :  - 771 . 14 داهتجالا :
-775 . 151 , 1 هغلابلا :  هّللا  ۀجح  زا  لقن  هب   , 11 , 2 نامه :  - 774 . 81 سیلبا :  سیبلت  زا  لقن  هب  , 177 , 1 نامه :  - 773 . 37 فاصنالا : 

هدـنراد ياـپ  رب  زوریپ و  هتـسوی  ـت مـن پـ ما زا  ـی  هور گـ - 776 و 30 . و 6   5 , 1 هـقفتملا :  هـیقفلا و   , 97 مالـسالا :  یف  داهتجالا  جـهانم 
حیحص 170 و 174 ,   / 1523 , 3 ملـسم :  حیحـص  ك :  ر . دناسرن . ینایز  نانآ  هب  دهدن  ناشیرا  ای یـ دنک  تفلاخم  نانآ  اب  هک  ره  دـنقح ,

يزیرقم راثالا : ططخلا و  - 777 5 و 6 و 30 . , 1 هقفتملا :  هیقفلا و  401 و 5/6 و 9 و 10 ,  , 1 هجام :  نبا  ننس  124 و 125 ,  , 9 يراخب : 
-781 . 214 يربکلا 5 : تاقبطلا  - 780 . 214 , 5 يربکلا :  تاـقبطلا  - 779 و 186 .  222 , 3 بهذلا :  تارذـش  - 778 . 235 237 ـ  , 3 , 
: دادغب خیرات  - 785 . 241 , 1 نامه :  - 784 . 364 , 1 ظافحلا : ةرکذت  - 783 . 411 , 2 نازیملا :  ناسل  - 782 . 173 , 8 بهذملا :  تارذش 
و ع )   ) قداصلا مامالا  - 789 . 22 , 10 ۀیاهنلا :  ۀیادبلا و  - 788 . 177 , 3 بهذلا :  تارذش  - 787 . 474 , 5 دادغب : خیرات  - 786 . 384 , 5
 : نامه - 794 هبطخ 87 . هغالبلا :  جـهن  - 793 . 115 ءاسن / - 792 . 115 ءاسن /  - 791 . 23 يروـش /  - 790 . 425 , 1 ۀعبرالا :  بهاذـملا 

هبطخ 2. نامه ,  - 797 هبطخ 239 . نامه :  - 796 هبطخ 120 . نامه :  - 795 هبطخ 154 .

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
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