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تسرهف
5تسرهف

امندزیا 9هنییآ 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  تعن  رد  یبرع  تایبا  اب  9هبطخ 

تسا ناهج  ناوناب  يهبطاق  نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  س )  ) ارهز يهمطاف  ترضح  سدقم  دوجو  هکنیا  نایب  10رد 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  يهکلم  بسن  11نایب 

11هراشا

ارهز همطاف  ترضح  12ردام 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  تداعس  اب  تدالو  15نایب 

15هراشا

ارهز همطاف  ترضح  دلوت  تیفیک  15نایب 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  هینک  باقلا و  ءامسا و  17نایب 

اهیباما روحم  یشرع  رین  قیقحت  نایب  20رد 

20هراشا

فلوم رظن  زا  اهیباما  نایب  روحم  یشرع  21قیقحت 

بلطم 22نایب 

23هلمجلاب

تسا ءایبنا  متاخ  هب  ادخ  یئاطعا  رثوک  قادصم  س )  ) ارهز يهمطاف  دوجو  هکنیا  23نایب 

23هراشا

؟ هچ ینعی  23رثوک 

رثوک قیداصم  زا  یخرب  روحم  رصتخم  یلامجا و  24نایب 

رثوک يهکرابم  يهروس  لوزن  نأش  30نایب 
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دراد تبترم  یمتخ  ترضح  هب  صاصتخا  رایسب  يهیرذ  لسن و  31ترثک 

نآ تالمج  روحم  یشرع  رین  قیقحت  اب  س )  ) ارهزلا همطاف  ترضح  حیبست  نایب  32رد 

32هراشا

بلطم 33نایب 

ارهز همطاف  ترضح  حیبست  تلیضف  35نایب 

باوخ زا  لبق  ارهز  همطاف  شرتخدب  ایبنا  متاخ  37روتسد 

نیملاع ءاسن  لک  زا  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تیلضفا  تیفرشا و  39نایب 

39هراشا

رهطا يارهز  همطاف  رهگالاو  رتخد  هرابرد  ربمغیپ  40یهاوگ 

تسا هلهابم  نارای  زا  ارهز  43يهمطاف 

راصتخا تیاعر  ظاحل  هب  هطوبرم  دانسا  تاور و  هلسلس  فذح  اب  ءاسک  فیرش  44ثیدح 

تسا همطاف  روحم  ءاسک  باحصا  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  هجوت  46لباق 

تسا هداد  رارق  روحم  ار  همطاف  ءاسک  باحصا  یفرعم  ماقم  رد  يادخ  ارچ  هکنیا  رس  46نایب 

یفجنلا یلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  هتمالعلا  نب  دمحم  لجالا  دیسلل  امظن  ءاسکلا  46ثیدح 

تسا جراخ  ءاصحا  يهطیح  زا  همطاف  ترضح  لئاضف  هیلامک و  49نوئش 

تسا رشحم  يهعیفش  ارهز  يهمطاف  50ترضح 

ارهز همطاف  ترضح  نیبحم  ماقم  51تیمها 

یضترم یلع  ترضح  اب  س )  ) ءارهز يهمطاف  ترضح  جاودزا  52نایب 

52هراشا

نیمز رد  یضترم  یلع  نینمؤملاریما  نیفراعلا و  ناطلس  اب  ارهز  همطاف  ترضح  نیملاع  ءاسن  هدیس  ارس و  ود  يهکلم  جاودزا  حاکن و  دقع  53عوقو 

ارهز همطاف  ترضح  فافز  بش  نایب  54رد 

تسا تیمها  لباق  تیاهنیب  رایسب و  ترخآ و  ایند و  تداعس  بجوم  نامیا و  لامک  تمالع  ارهز  همطاف  ترضح  هب  تبسن  تبحم  تدوم و  هکنیا  57نایب 

تیمدآ تیناسنا و  نازیم  60نایب 

60هراشا
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تدابع ثیح  زا  تسا  نازیم  یضترم  66یلع 

تسا نامیا  نازیم  یضترم  66یلع 

تسا يوقت  نازیم  یضترم  67یلع 

داهج ثیح  زا  تسا  نازیم  یضترم  67یلع 

یشرع 69قیقحت 

یشرع رین  71قیقحت 

ترخآ قفا  تمایق و  ات  تسا  ناهج  ناوناب  ناوسن و  هبطاق  يوگلا  هودق و  هوسا و  نازیم و  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  هکنیا  72نایب 

72هراشا

يربک تمایق  ات  هیناسنا  هیلامک  نوئش  مامت  تسا  نانآ  یلمع  یملع و  قشمرس  نایناهج و  ناوسن  هبطاق  يوگلا  هوسا و  نازیم و  ارهز  همطاف  73ترضح 

هنیدم دجسم  رد  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  ءارغ  82هبطخ 

82هراشا

يداشرا 88هیبنت 

داب مادتسم  نیملسم  يهبطاق  رس  رب  ترتع  نآرق و  88يهیاس 

یظاقیا هیبنت  يراذنا و  هیبنت  نایب  98رد 

يراذنا 98هیبنت 

نآ توعن  نیدلا و  99موی 

یظاقیا 100هیبنت 

تسا بلطم  شش  يوتحم  قارشا  104نیا 

104هراشا

ربمغیپ رضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هدنخ  هیرگ و  104ببس 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  گرم و  106ببس 

ارهز همطاف  ترضح  107تیصو 

ارهز همطاف  ترضح  یبتک  همان  108تیصو 

ارهز همطاف  ترضح  تافو  108نایرج 
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همطاف ترضح  تافو  تلحر و  خیرات  رد  اما  111و 

ارهز همطاف  ترضح  ربق  ندوب  111یفخم 
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امندزیا هنییآ 

باتک تاصخشم 

ص 11. نمهب 1376 :)  18  ، ) تاعالطا هلاقم ، :  اشنم  امندزیا  هنییآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   24121-76 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
(س ارهزهمطاف رگفیصوت :  اضردمحم  ینابر  رگفیصوت :  امندزیا  هنییآ  باتک  رگفیصوت : 

همدقم

لها نابحم  نامیا و  لها  مومع  راضحتسا  هب  هلآ . دمحم و  یلع  مالسلاو  هولصلا  هلالج و  هلامج و  یلع  هّللدمحلا  ْمیحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
لسوت و روظنم  هب  هک  اهیلعهللامالـس ) ارهز  يهمطاف  امندزیا  هنیئآ   ) ناونع تحت  رـضاح  باتک  دـناسریم  تمکح  نداعم  تمـصع و  تیب 

نآ تیانع  فطل و  لومـشم  هّللادـمحب  تسا ، هدـش  موقرم  اتکی  يادـخ  تافـص  ءامـسأ و  ّمات  تآرم  ارهز  يهمطاف  ترـضح  تیانع  لذـب 
نادنمتجاح عیمج  هعورـشم  تاجاح  لآ ، دمحم و  قح  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  دیما  دیدرگ . هدروآرب  رظن  دروم  تجاح  عقاو و  ترـضح 

افش الجاع  ار  لیلج  نادناخ  نیا  نیبحم  نینمؤم و  نیملسم و  مومع  ياضرم  اور و  لالجلاوذ  تاذ  لالج  لامج و  رهظم  نآ  هب  لسوت  اب  ار 
ۀّیلو نآ  تعافش  لومشم  ربکا  رشح  رد  ار  ام  دیامرفب و  نیمضت  نیمات و  توکلم  کلم و  هکیلم  نآ  هانپ  رد  ار  ام  ترخآ  ایند و  تداعس  و 

 ] دـهد رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  يهمطاف  رـشحم  هعیفـش  هللا  هیلو  نآ  رـشحم  هعیفـش  هللا 
تلم صخالاب  نامیا  مالـسا و  لها  هبطاق  ِرَـس  رب  ترخآ  ایند و  نیتأشن  نیماظن و  رد  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  تخد  يهیاس  و  هحفص 0 ]

هللا مالـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  نیع  رد  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  رّکذت  هب  مزال  هچنآ  درادـب . مادتـسم  ناریا 
لها تسا  سکنآ  تسا . قیاقح  قاشع  بولطم  هک  تسا  زین  يرایـسب  رارـسا  تاراشا و  فئاطل و  قیاقح و  نایب  نمـضتم  دـشابیم ، اهیلع 

هب مات  هجوت  رظن و  تقد  اب  هک  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  دوریم  راظتنا  تساجک  رارـسا  مرحم  یـسب  تسه  اههتکن  دـناد  تراشا  هک  تراشب 
نیا يرامیب  تلاسک و  تلاـح  هکنیا  هب  رظن  دـنامن  هتفگاـن  دـنهد . رارق  هعلاـطم  دروم  ار  هلاـسر  نیا  رـسارس  دـنیامرف و  تیاـنع  نآ  تاـکن 

مرکم يهدنناوخ  زا  اعد  سامتلا  رکشت و  اذل  تسا ، هدادن  بناجنیا  هب  ار  نآ  یپاچ  طالغا  حیحـصت  رد  تقد  يارب  يرتشیب  هزاجا  هدنراگن 
رقحالا نارهت -  هتاکرب  هّللاۀمحر و  مکیلع و  مالسلاو  دنشاب . روجأم  هللادنع  تسا  دیما  دنیامرفن ، غیرد  نآ  حیحصت  زا  هک  دیامنیم  اضاقت 

هحفص 1] ینّابرلا [  اضردمحم 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  تعن  رد  یبرع  تایبا  اب  هبطخ 

نیلوالا و فرـشا  دـمحم  نیطلاو  أملا  نیب  مدآ  انیبن و  ناک  نم  یلع  مالـسلاو  هولـصلا  نیملاـعلا و  بر  هّللدـمحلا  ْمیحَّْرلا  ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
سفن هروص  هیسنالا  نیعت  یف  هیسدقلا  هرهوجلا  یلع  امیس  نیموصعملاهترتع  نیرهاطلا و  هلآ  یلع  نیلسرملا و  ءارفـسلا و  متاخ  نیرخالا و 
هرجـش هرمث  رانلا  نع  اهیبحم  هیجنملا  هیمطافلا  رارـسالا  نویع  نیع  هیولعلا  راونـالا  علطم  هیوبنلا  هقیقحلا  هعـضب  هیلقعلا  ملاـعلا  داوج  هیلکلا 
زنکلا نم  سدقلا  رهوج  مالسلاو : هولصلا  اهیلع  لوتبلا  ارهزلا  لاوسرلا  نیع  هرق  ربقلاب  هلوهجملا  ردقلاب  هفورعملا  نیملاعلا  أسن  هدیـس  نیقیلا 

بیغ یف  همکحلا  تاملکلا  ما  یه  لب  هملک  یمـسا  أمـسالا  ملاع  نم  همظعلا  أمـس  نم  یلجت  دـق  فرحالا و  تایلاع  تدـبأف  تدـب  یفخلا 
هلوفک نم ال  وفک  أفکلا  یف  هتلزنملا و  میظع  یف  یبنلا  حور  هحفص 2 ] للعلا [  هتلع  وه  اهیبا و  ما  لبرغلا  لوقعلا  همئا  ما  همهبم  تاکن  اهتاذ 
هتعیدب هروصب  لامکلا  هقیقح  تروصت  راوکالاو  راودالا  هجیتن  راوطالا  لضفا  یف  تروطت  دوهـشلا  نع  تلج  هفیطل  دوجولا  هتقیقر  تلثمت 

طیحم یف  سیل  دوعـصلا و  لوزنلا و  یـسوق  یف  دوجولا  یحر  بطق  اـهناف  لوقعلا  روحم  دوعـصلا  یف  لوزنلا و  یف  ءاروحلا  اـهناف  لاـمجلا 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


غرفت هقیدـص  اهلثم  ـال  هقیدـص  همرکملا  فحـصلا  یف  هزومرم  همـس  مسر و  لـک  نع  هنوصم  هرهاـطلا  ـالا  مظعـالا  اهرادـم  هرئادـلا  هکلت 
اهناف ءاوس  رهطلا و ال  میرمک  ءارذعلا  رهطلا و  لوتبلا  یه  رهاظملا  یف  ّقحلا  روهظ  ّرِـس  ارهزلا  دوجولا  کلاذـب  ادـب  هتقیقحلا  نع  قدـصلاب 

سومـشلا و علطم  راونالا و  ملاع  رون  یه  لب  أیـضلا  اهترهز  نم  سمـشلل  ءارهزلا  یه  دـجملا  قفا  یف  أـفخالب  يربکلا  میرم  أـسنلا و  هدـیس 
بیغ نع  أیحلا  رتسلاب و  هبرعم  أطخلا  همص  نع و  هموصعم  ءاوهلا  للز  نم  هموطفم  لیزنتلا  مکحم  هفیلح  لیلجلا  نم  یحولا  هعیضر  رامقالا 

هلبق ای  دودحلا  نع  هینغ  یهف  دویقلا  همصو  نم  هیکز  هحفص 3 ] أضفلا [  عساو  هنع  قیضی  امب  أضقلا  یضق  ام  لکب  هیضار  أیشالا  يراب  تاذ 
دیس ایانهلا  کل  اهب  لسرلا  دیس  هتینهت  هیانعلا  همکحلا و  فدص  نم  هیالولا  همـصعلا و  هردای  لوصولاو  دوهـشلا  هبعک  لوقعلا و  حاورالا و 

بهاوملا مظع  اب  هیربلا  دیـس  ای  انهلا  کل  یلجتلا  یف  رارکت  فیک و ال  لثم  نع  اهنأهـش  یلاـعت  نمب  دوهـشلا  بیغلا و  تائـشن  یف  دوجولا 
هک رابررُد  راعشا  نیا  أنثلا  حیدملا و  نع  تلج  أمسالا  تافصلا و  هنج  نم  سنالا  تاحفن  نم  هحفنب  سدقلا  ضایر  سوواط  كاتا  هینـسلا 

نیـسح دمحم  خیـش  جاح  یمـضعلا  هللا  تیآ  موحرم  همالا  هیقف  نمزلا و  فوسلیف  رهدلا  هتغبان  نآ  مظان  میدـیزرو  راصتقا  نآ  زا  یخرب  هب 
ینالیم ياقآ  یئوخياقآ و  نیملع  نیتیآ  موحرم  دیتاسا  زا  راوگرزب  نیا  هک  تسا  یناپمک  همالعب  رهتشم  یناحبـسلا  هرـس  سدق  یناهفـصا 
موحرم لوصالا  هیافک  رب  ياهیشاح  هلمج  زا  هک  تسا  يرایـسب  تافینـصت  تافیلأت و  ار  ینابر  ملع  نیا  دوریم . رامـش  هب  اهماقم  هللا  یلعا 

رد تسا  ياهموـظنم  هک  میکحلا  هفحت  باـتک  زین  هیلع و  هَّللا  هـمحر  یناـسارخ  مظاـک  هحفـص 4 ] دـمحم [  الم  دـنوخآ  يربکلا  هَّللا  تیآ 
هحفص 5] داب [ . شحوتفرپ  حور  رب  دورد  هک  رگید  لئاسرو  هیلاعتم  تمکح 

تسا ناهج  ناوناب  يهبطاق  نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  س )  ) ارهز يهمطاف  ترضح  سدقم  دوجو  هکنیا  نایب  رد 

تسا یئاههدیزگرب  تابختنم و  تاراتخم و  عیرشت  ماظن  نیوکت و  ماظن  زا  معا  دوجو  ماظن  رد  ار  میکح  يادخ  هک  تسین  یکـش  ۀمّدقم ) )
فرـشا باختنا  تیاـعر  تسا و  تفارـش  تلیـضف و  كـالم  رب  همه  تسا و  هیرمـالا  سفن  یناـبم  تحلـصم و  تمکح و  قبط  رب  همه  هک 

ماظن ّلک  رد  داجیا و  دوجو و  ماـظن  ماـمت  رد  هناـمیکح  نوناـق  نیا  تسا و  هدـیدرگ  اـهنآ  قّقحت  نّیعت و  رد  لـضفالاف  لـضفاو  فرـشالاف 
هماظن نم  لکلاف  تسا . هتفرگ  همـشچرس  یناـبر  یئامـسا  نسحا  هحفـص 6 ] ماظن [  زا  یناـیک  نقتا  ماـظن  تسا و  يراـج  عیرـشت  نیوکت و 

تأـشنم و تاعدـبم و  زا  معا  تاـقولخم  ناـیم  رد  نقتا و  نسحا  ماـظن  رد  یهلا  تاـبختنم  تاراـتخم و  یناـبرلا : هماـظن  نم  أـشنی  یناـیکلا 
نآ زا  یخرب  هب  راـصتخا  تیاـعر  يارب  تسا و  رامـش  دـح و  زا  نوریب  رایـسب و  عیرـشت  ماـظن  رد  هـچ  نیوـکت و  ماـظن  رد  هـچ  تاـعرتخم 

نایم زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  یلع )  ) مسا دوخ ، ءامـسأ  نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  دوشیم . هراشا  تاراتخم 
نایم زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  لوا  لقع  لوقع ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  تمحر  تفـص  دوخ ، تافص 
نایم زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  نیمّیهم )  ) کـئالم ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  تسا  هیهلا  هیلک  سفن  سوفن ،

يهدـیزگرب راتخم و  تسا  مینـست  بارـش  یتشهب ، يهبرـشا  نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  تسا  تشهب  روشک  یتسه ، کـلامم 
يهدـیزگرب راتخم و  تسا  دوسالارجح  راجحا ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  رثوک  رهن  یتشهب ، راهنا  نایم  زا  راـگدرورپ 

راتخم و تسا  همظعم  يهبعک  یضرا ، تویب  نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  رومعملاتیب  يوامـس ، تویب  نایم  زا  راگدرورپ 
تـسا سمـش  بکاوک ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  هحفـص 7 ] تسا [  قارب  يوامـس ، بکارم  نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب 
تـسا بلق  یناسنا ، أضعا  نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  هّیناـسنا  تروص  رَوُص ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و 

راتخم و تسا  میظع ) قلخ   ) اهقلخ نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  تسا  تّین  تادارا ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و 
تـسا میقتـسم  طارـص  لبـس ، قُرُط و  نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  نیعـست  هعـست و  دادعا ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب 

راتخم و تسا  اضر  ماقم  لاوحا ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  ضئارف  لاـمعا ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و 
راـتخم و تسا  زاـمن  نـید  ناـکرا ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  تـسا  مالـسا  نـید  ناـیدا ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب 
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راتخم و تسا  نامیا  لئاضف ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  تسا  هیدـمحم  تعیرـش  سیماون ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب 
راتخم تسا  دیحوت  لصا  هیداقتعا ، لوصا  نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  هَّللا  هفرعم  فراعم  نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب 

راـتخم و تسا  هللا ) هلا  هللا  ـال   ) راـکذا ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  تـسا  تاولـص  هـینثا ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  و 
يهروس هینآرق ، روس  ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  هحفـص 8 ] تسا [  نآرق  ینامـسآ ، بتک  نایم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب 

تایآ نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  دـیحوت  يهروس  لصفملاراصق ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  نیـسای 
مایا نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  ناضمر  رهـش  روهـش ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  یـسرکلاهیآ  هینآرق 

، تاقوا نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  ردـقل  هلیل  یلایل ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب  راتخم و  تسا  هعمجلا  موی  عوبـسا ،
راـتخم و تسا  جـع )  ) يدـهملا روـهظ  رـصع  راـصعا ، ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  يهدـیزگرب  راـتخم و  تسا  رحـس  تـقو 
أیبنا و أیـصوا  افلخ و  نایم  زا  راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  تسا  أیبنالامتاخ  ص )  ) دمحم ترـضح  أیبنا ، نایم  زا  راگدرورپ  يهدـیزگرب 

رخآ بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ناشیا  لوا  رفن و  هدزاود  اهنآ  ددع  هک  تسا  نیبنلا  متاخ  ترضح  أیـصوا  أفلخ و  نیلـسرم ،
هحفـص 9] يروـلا و [  قزر  هنمیب  يذـلا  تسا . مهیلع  تاولـص  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  يدـهم  ترـضح  هَّللا  هـّیقب  رـصع  یلو  ناـشیا 

رتخد همئـالاما  توکلم  کـلم و  يهکلم  ناـهج ، ناوناـب  أـسن و  ناـیم  زا  راـگدرورپ  يهدـیزگرب  راـتخم و  أمـسلاو  ضرـالا  تتبث  هدوجوب 
ود يهصرع  رد  تسا . نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلاأسن  هدّیـس  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  ترـضح  ص )  ) متاـخ ربمغیپ  رهگـالاو 

تـسه هچ  ره  زو  ادیپ  تسه  هچ  ره  زا  نایعا  نیرتخرف  أیـشا  نیرتابیز  ناحبـس  ضیف  دـمآک ز  یعیدـب  نیرتابیز  ناهنپ  راکـشآ و  زا  یتیگ 
زو رـسفا  تساهبیز  زو  ربنع  تساهبیط  زا  نایرـش  تساـهقرع  زو  هدـید  تساـهوضع  زا  تسا  راـهب  اهلـصف  زو  تسا  رازَه  اـهغرم  زا  ناـهنپ 

تساهلقع ناگژم ز  تساههنشد  زو  ربا و  تساهغیت  زو  تسوا  مغ  اهـشیع  زو  تسود  لد  اهگنـس  زا  ناسنا  تساهعون  زو  رثوک  تساهرهن 
زا تثعب  تساـههدژم  زو  لـیربج  تساـهکیپ  زا  هحفـص 10 ] ناـسحا [  تساـهقلُخ  زو  نآرق  تساـه  هـمغن  زو  یـسدق  تساهـسفن  زو  لّوا 

تـسایلوا زا  ناوضر  تساهغاب  زو  یبوط  تساه  هخاش  زو  (ص ) دمحم أیبنا  زو  هنیدم  اهرهـش  زا  نامیا  تساهلـضف  زو  دیحوت  تساهلـصا 
ناهج ردـنا  تسا  أسن  يهدّیـس  ناز  يهدـیزگرب  تسارهز  ملع  ناوناب  زا  نآرق  ناج  حور و  ای  قطاـن  مـالک  دـشاب  رداـم  دازن  شلثم  ردـیح 

هب دـمآ  یهِلا  یئاطعا  ص )  ) دـمحم رثوک  وا  هّمئَا  ردام  وا  نادزی  تاذ  يالجَم  تاضویف  نزخم  وا  نساحم  عمجم  وا  لئاضف  عبنم  وا  ناـکما 
ةُّرق ای  ص )  ) دّـمحم تنب  ای  ارهزلا  همطاف  اـی  ناـّبحم  يهلمج  اـب  تسوا  تیاـنع  زا  نیا  رـشحم  هب  دَُوب  ارهز  تعیفـش  را  یناـبر )  ) نآرق ّصن 

انل یعفـشا  هللادـنع  هیجو  ای  انتاجاج  يدـی  نیب  كانمدـق  هللا و  یلا  کب  انلّـسوت  انعفـشتسا و  انّهجوت و  ّانا  انتالوم  انتدیـس و  اـی  لوسرلانیع 
هحفص 11] هللادنع [ .

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  يهکلم  بسن  نایب 

هراشا

ناکما ملاع  صخش  لّوا  ِتخد  هک  اهیَنب ، اهلعبو و  اهیبا  یلع  اهیلعهللامالس و  ارهز  همطاف  ترضح  یبسن  يالاو  ماقم  نأش و  تعفر  رد  سب 
يهمطاف نیملاعلا . بر  يهولج  نیلّوا  نیتسخن و  رداص  رثا  نامه  ءایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاـخ  ترـضح  ینامـسج  یناـحور و  رثا  تسا و 

بجاو تاذ  رگم  تسین ، یسک  ماقم  هبترم و  رد  وا  تسدالاب  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  ماظن  رد  هک  تسا  یـسک  رتخد  اهیلع  هللا  مالـسارهز 
نآرق ّصن  حیرـصتب  تسا : نیلـسرملا  ءایبنالا و  متاخ  نیملاعلل و  همحر  نیرخالاو و  نیلوـالا  فرـشا  هک  تسا  یـصخش  رتخد  وا  دوجولا .

هیآ 40 زا  هحفـص 12 ] نّیبـنلا [ ) متاـخ  هَّللالوسر و  نکلو   ) زین ءاـیبنا و  هروس  هیآ 107  ( نیملاعلل همحر  الا  كانلـسرا  ام  و   ) یلاـعت هلوقل 
هتیاهن غلب  اهرـساب و  بتارملا  متخ  نم  متاخلا   ) دـناهتفگ متاـخ  فیرعت  رد  نیخماـش  ياـفرع  مظاـعا  رباـکا و  زا  ناـگرزب  بازحا : يهروس 
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شنیملاعلل همحر  نآ  نیا و  زا  دیزگرب  ار  وا  رم  قح  دوب  دـنهاوخ  ین  دوب و  ین  وا  لثم  دوجب  هک  وا  تسا  هدـش  متاخ  ببـس  نیز  لامکلا )
نّیعت هّکـس  هک  هدومن  تباث  ار  تیعقاو  نیا  هّیلقن  هّیلقع و  نیهارب  قبـس  هلمج  ناـّیبورک  زا  هدُرب  قح  بوبجم  قح و  قشع  رهظم  نآ  زا  درک 
نایم زا  ار  وا  زارفارس و  ّتیمتاخ  هبت  رب  ار  راوگرزب  نآ  میکح  يادخ  هدش و  هدز  ترضح  نآ  مانب  ًارصحنم  یلامک  یعمج  یمتخ  نّیعتلاُّما 

هیامنارگ رهوگ  نیا  لباق  هک  ياهّدام  ره  تسا : هدومن  تمحرم  اطع و  ترـضح  نآ  هب  ار  تّیمتاخ  خـماش  ماقم  يهدـیزگرب و  اوساـم  ّلُـک 
تابن زا  يرایـسب  زا  تابن و  ار  یکدـنا  دامج  زا  يرایـسب  زا  نیرفآ  نارکیب  وا  کـلک  رب  هک  نیرفآ  ناـهج  يادـخ  هک  ینیبیمن  اـیآ  تسین 

تسا و ناویح  دوخ  دوجو  قـیرط  رد  هک  یتاـبن  ینعی  دوـمن ؟ ناـسنا  ار  یکدـنا  ناوـیح  زا  هحفـص 13 ] يرایـسب [  زا  ناویح و  ار  یکدـنا 
يرایـسب زا  ملـسم و  ار  یکدـنا  ءالقع  يرایـسب  زا  لقاع و  ار  یکدـنا  سانا  يرایـسب  زا  تسا و  ناـسنا  دوخ  دوجو  طارـص  رد  هک  یناویح 

ار یکدنا  نیملاع  زا  ملاع و  ار  یکدنا  نیدهاز  زا  دهاز و  ار  یکدنا  نیدباع  زا  دباع و  ار  یکدـنا  نینمؤم  زا  نمؤم و  ار  یکدـنا  نیملـسم 
یکدنا ءافرع  زا  فراع و  ار  یکدنا  ءایلوا  زا  یلو و  ار  یکدنا  ءافرع  زا  فراع و  ار  یکدنا  ءامکح  زا  میکح و  ار  یکدـنا  ءاهقف  زا  هیقف و 

رورـس ءایبنلا و  متاخ  ترـضح  تاعونـصم  لضفا  تاقولخم و  فرـشا  ّلک  ماظن  رد  سپ  دـیرفآ  متاخ  ار  یکی  مزعلاولوا  زا  مزعلاولوا و  ار 
ار تانئاک  يا  دوعـص : سوق  رد  تسا  متاخ  لوزن و  وق  رد  تسا  حتاف  هک  تسا  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  ءایفـصا 
( راگدرک تسا  هدومن  وت  رد  لامک  متخ  دوجو  متاخ  مه  وت  دوجو و  حـتاف  وت   ) راگدـیرفآ مک ز  شنیرفآ و  شیب ز  يا  راـختفا  وت  دوجوب 

تابثا رد  ینابر  يهولج   ) يهلاـسر نمـض  اـم  هحفـص 14 ] راـختفا [ ) وت  دوجوب  ار  تاـنئاک  سپ  هدـمآ  رادـیدپ  وت  یتـسه  ضیف  ملاـع ز  )
ناهرب و هد  ناهُرب : قیرط  زا  زین  تمکح  نداعم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص  بطخ  ثیداحا و  رابخا و  هینآرق و  تایآ  رب  هوـالع  تیمتاـخ )

تسرهف هک  میاهدومن  هماقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  متاخ  لوسر  مرکا و  ّیبن  تیمتاخ  تابثا  رب  یلقع  لیلد 
قیرط زا  مّوس  ناهُرب  يدوعـص  ریـس  ياهتنا  موزل  قیرط  زا  مود  ناهُرب  عماج  رهظم  موزل  قیرط  زا  لوا  ناهُرب  تسا : لیذ  رارق  هب  نیهارب  نآ 

ناکما يهدـعاق  قیرط  زا  مشـش  ناهُرب  هْعبرَا  رافـسا  قیرط  زا  مجنپ  ناهُرب  نیماظن  قباطت  قیرط  زا  مراهچ  ناـهُرب  یهِلا  ضیف  لـیمکت  موزل 
ناهرب قیرط  زا  مهن  ناهُرب  ینامسآ  ّمتا  مات و  نوناق  موزل  ناهرب  قرط  زا  متشه  ناهُرب  سخا  ناکما  يهدعاق  قیرط  زا  متفه  ناهُرب  فرـشا 

هّیهِلا ترافـس  تّوبن و  رئاد  لّمکم  متاـخ  هچ  یلْوَا ، قیرطب  فطل  بوجو  يهدـعاق  قیرط  زا  مهد  ناـهُرب  قولخم  قلاـخ و  نیب  طـبار  موزل 
 ] تسا فلؤم  ّطخ  اب  هک  هدربمان  باتک  تسا  جردنم  تّیمتاخ  تابثا  رد  ینّابر  يهولج  باتک  رد  ًاحورشم  هناگهد  نیهارب  نیا  نایب  تسا :

تروص رد  هک  تسا  دوـجوم  فـلؤم  دزن  نآ  زا  هخـسن  دـنچ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هجراـخ  ناریا و  رد  يرادربسکع و  ًاـنیع  هحفص 15 ]
هک ربمیپ  رازه  دص  دـسرن ز  ایبنا  متخ  يهبترم  هب  یـسک  دوجو  ماظن  رد  هک  مراد  هنّیب  رازه  هفلؤمل  ددرگ : یم  ءادـِها  نآ  نابلاط  هب  هعجارم 

دـسرن ام  راک  ِراکنا  نخـس  نیا  رد  ار  وت  ْدَُوبَن  وا  لاثم  تروص  ینعم و  نسح  هب  دـسرن  یفطـصم  لضف  تلزنم و  هب  یـسک  دـمآ  ناـهج  رد 
امس هب  ام  ياعد  دنیوگ  وا  يانث  کئالم  هلمج  ادخ و  دسرن  ام  رای  هب  زُج  یسک  هب  انث  قح  دودو ز  تاذ  دوتس  ار  وا  هک  تسا  ص )  ) دّمحم

هک عماـج  رهظم  تسوا  هچ  دـسرن  اوساـم  ز  ص )  ) دـمحا هبتر  هب  یـسک  تسوا  رـضحم  زور  هب  قیـالخ  هلمج  عیفـش  دـسرن  اـنث  اـب  هک  زُج 
دـسرن ام  رای  هب  سک  دـبا  لزا و  زا  هک  يرای  نینچ  نیا  ناـماد  هب  تسد  تسارم  هحفـص 16 ] دـسرن [  اوسام  تقایل ز  هب  وا  زُج  ار  تیمتاخ 

هدمآ رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ّینم ) لضفا  ًاقلخ  هَّللا  قلخ  ام   ) هدومرف هک  تسا  لوقنم  تبترم  یمتخ  ترضح  دوخ  زا  فیرش  ثیدح  نیا 
( لیئربج وا  لضفا  َتنَاَف  هَّللالوسر  اـی   ) دیـسرپ ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  لـص  متاـخ  ربمغیپ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  مظعا  هَّللا  یلو  ترـضح  هک 

ُلْضَْفلاَو نیلـسرملا  نّیبنلا و  عیمج  یلَع  یَنلَّضَف  َو  نیبّرقملا  هتکئالم  یلَع  نیلـسرملا  ءایبنا  َلَّضَف  هَّللا  ّنا  یلع  ای   ) دومرف باوج  رد  ترـضح 
امهیلع هَّللا  ناوضر  قودص  خیـش  زا  یناشاک  ضیف  نسحمالم  ققحم  همالع  ار  ینارون  ثیدح  نیا  كدعب ) نم  ۀمئالاو  یلع  ای  کل  يدعب 

هحفص 17] تسا [ . هدومن  لقن  دوخ  نیقیلا  ملع  باتک  رد 

ارهز همطاف  ترضح  ردام 
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يوناب هناگی  شردام  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  (ع ) ارهز ترـضح  رداـم  يربُک  يهجیدـخ  همّرکم  اـْیلُع  یمظُع  يوناـب  ّتیِوُه 
اهیلع هَّللا  مالـس  همّظعم  همرتحم  هّردـخم  نیا  تسا . ءانّثلا  ۀـّیحتلا و  اهیلع  يربک  هجیدـخ  هلّلجم  هّمرکم  ایلع  بانج  هبترملاو  نأـشلا  همیظع 

لبق تشه  تصـش و  هنـس  رد  شتدـالو  تسا و  هدومن  جاودزا  وا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبـن  ترـضح  هک  تسا  ینز  لّوا 
قالخا تّفع  ماقم  ياراد  تسا  هدوب  رایسب  تورث  لام و  ياراد  تمشح و  تسایر و  تدایس و  ماقم  ياراد  همّظعم  يوناب  نیا  هدوب  هرجهلا 

يارب ناگیار  هب  ار  دوخ  تورث  لاوما و  مامت  هک  شیراکادـف  توتاخـس و  ماـقم  رد  سب  هدوب و  دـجاو  ار  هلیمج  فاـصوا  هدوب و  هدـیمح 
يهجیدخ ترضح  نوئش  تمظع  تفارش و  تشاذگ . ماقم  یلاع  ربمغیپ  شرهوش  ّمات  رایتخا  رد  اقلطم  مالسا  جیورت  دیحوت و  هملک  ءالِعا 

نایب زا  زاینیب  ار  ام  هکیروطب  هحفص 18 ] تسا [  طبظ  تبث و  نیخروم  يهیحان  زا  مالسا  خیرات  رد  ًاقالخا  ًانامیا و  ًابـسح و  ًابـسن و  يربک 
ترـضح توعد  دروآ و  نامیا  ناربمغیپ  متاخ  هب  هک  ناوناب  ناـیم  رد  تسا  یـسک  لوا  مالـساهیلع  يربک  هجیدـخ  باـنج  دـیامنیم . نآ 

هجیدخ هّمرکم  ایلع  ترـضح  دیدرگ . مالـسا  نیبم  نید  هب  هفرـشم  تفریذپ و  ار  ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  یلع  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ 
ءایبنا متاخ  رب  یهلا  یحو  هتشرف  نیما  لیئربج  هاگره  هک  شماقم  رد  سب  نیمه  تسا  ادخ  يهدیزگرب  ناوناب  زا  ءانثلاو  هّیحتلا  اهیلع  يربک 
تقو ره  لیئربج  دوب . شمایپ  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  ترـضح  رب  ادـخ  مالـس  دـیدرگیم ، لزان  ص )  ) یفطـصم دـمحم  ترـضح 

یمظع يوناب  نآب  دیناسرب و  هجیدخ  بانج  هب  ارم  مالـس  دیامرفیم  ادخ  درکیم  ضرع  دـشیم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رونا  رـضحم  بایفرش 
َّنِا هدش  لقن  هر )  ) یـسلجمراحب باتک  رد  زین  و  میاهدومن : هدامآ  اّیهم و  وا  نأش  قباطم  ابیز  للجم و  يرـصق  تشهب  رد  وا  يارب  ام  دیئوگب 
اذه هجیدخ  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  لاقف  مالسلا  اّهبر  نم  هجیدخ  ءَْرِقا  لاقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یتا  مالسلاهیلع  لیئربج 

شرهوش اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  مالـسلا . هیلاو  مالـسلا  هنم  مالـسلا و  هللا  هجیدـخ : تلاق  مالـسلا  کبر  نم  کئرقی  لیئربج 
مظعا هَّللا  یلو  نیقتملا  ماـما  نینموـملاریما و  هحفـص 19 ] نیدـحوملا و [  سیئر  نیفراعلا و  ناطلـس  دـیحوت ، کئارا  بطق  سدـقم  دوجو 

مامت تسا و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  مالسلاهیلع  یضترم  یلع  ترضح  تسا . هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  یـضترم  یلع  ترـضح 
یسفن نامه  تسا  هّیهلا  هّیلک  سفن  ياراد  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  تسا . دجاو  ار  تماما  تازایتما  تامالع و  تیالو و  نوئش 
يدابع یف  ینلخداف  هیضرم  هیـضار  ّکبر  یلا  ینعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتّیا  ای   ) رجف يهروس  نایاپ  هفیرـش  هیآ  رد  تسا  باطخ  دروم  هک 

ملحا ، تسا سانلا  یْقتَا  تسا ، سانلا  مکحا  تسا ، سانلا  ملعا  مالسلاهیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  رجفلا . هروس  هیآ 30  یتنج :) یلخدا  و 
هّیلک تیالو  نوئـش  مامت  رد  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  تسا : سانلا  دبعا  تسا ، سانلا  یخـسا  تسا  ساّنلا  عجـشا  تسا ، سانلا 

هکنانچ تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  صتخم  هیمتخ  توبن  هکنیا  الا  تسا  کیرـش  ص )  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  اب  هقلطم 
نوراه هلزنمب  ینم  تنا  ( ) ع  ) یضترملا یلعل  ابطاخم  ص )  ) هَّللالوسر لاق  تسا : هدش  ّتیعقاو  نیا  هب  حیرـصت  تلزنم ، فیرـش  ثیدح  رد 
ترضح هب  باطخ  تبترم  یمتخ  ترضح  هحفـص 20 ] تسا [  هصاخ  هماع و  قافتا  دروم  ثیدح  نیا  يدـعب ) یبن  نال  هنا  الا  یـسوم  نم 

دعب تسا و  هدش  متخ  نم  هب  توبن  هکنیا  رگم  یسوم ، زا  ینوراه  يهلزنمب  نوئش  مامت  رد  نم  زا  وت  هدومرف  یضترم  یلع  نامیا ، لها  ریما 
، ترـضح نآ  تیمتاخ  رب  تسا  یمکحم  دنـس  هکنیا  رب  هوالع  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ناسل  زا  يدعب ) یبن  و ال   ) هلمج تسین : يربمغیپ  نم  زا 

مه اب  هیلامک  نوئـش  مامت  رد  امهیلع  هللا  مالـس  نوراه  یـسوم و  نوچ  دشابیم . ع )  ) یـضترم یلع  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیالو  تبثم  زین 
هّیلک تیالو  نوئـش  عیمج  رد  امهیلع  هللا  تاولـص  یـضترم  یلع  یفطـصم و  دـمحم  ءایبنا  متاـخ  يارب  ینعم  نیمه  دناهتـشاد و  تکراـشم 
رخف زا  يدعب ) یبن  ال   ) هفلؤمل دراد . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترـضح  هب  صاصتخا  هک  توبن  رگم  هدشن  ءانثتـسا  تسا و  تباث  هقلطم 
نیع دنـس  نیا  رد  وا  یـضیرعت  تفگ  یلو  ار  قیالخ  دـشاب  وا  دـعب  ع )  ) لـمع یناد  اـت  تفگ  ینم  تنا   ) رثا رد  تیمتاـخ  لـیلد  دوخ  رـشب 

هلوسر هللا و  مکیلو  امنا   ) یلاعت هلوقل  تسا  هکرابم  هیآ  نیا  رد  احیرـصت  هیولع  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  مالعا  درخ  لها  رب  تسا  حیرـصت 
نیرسفم قافتا  هب  هکرابم  هیآ  نیا  هدئام  هحفص 21 ] هروس [  هیآ 55  نوعکارمه ) هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو 

هیآ رد  یلو  تسا . هداد  هقدص  هوکز و  عوکر  لاح  رد  هک  هدوب  ترضح  نآ  هچ  تسا ، هدش  لزان  مالسلاهیلع  یلع  نأش  رد  هصاخ  هماع و 
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اساسا دوش  هتفرگ  تسود  يانعم  هب  رگا  هچ  تسود  يانعم  هب  هن  تسا  قلطم  مکاح  رایتخا و  بحاص  قلطم و  فرـصتم  يانعم  هب  هروکذم 
نیاربانب هک  دـیآ  مزال  درادرب ، رد  ار  قلخ  عیمج  هک  هموقرم  يهیآ  رد  مک )  ) باطخ ینایَرَـس  یلک و  لومـش  اـب  هوـالع  تسا . طـلغ  ینعم 

لاح دنشاب و  مه  نیکرـشم  نیقفانم و  نیرفاک و  نیرجاف و  نیقـساف و  تسود  ع )  ) یلع نینموملاریما  ادخلوسر و  ادخ و  هَّللاب  ذایعلا  ینعم 
دنادیم و طلغ  لطاب و  ار  ینعم  نیا  حیحص ، لقع  سپ  دنـشاب . دساف  هورگ  نیا  تسود  هک  دسر  هچ  ات  اهنیا ، زا  دنرازیب  يرب و  اهنآ  هکنآ 

فرـصتم ینعی  میدومن . هراشا  ام  هک  دوشب  ییانعم  نآ  میلـست  ناهرب ، مکح  هب  دـیاب  تسا و  موکحم  نادـجو  لقع و  همکحم  رد  فلاخم 
هقلطم هیلک  تیالو  هینیوکت و  تیالو  يانعم  نیا  نآ و  زا  یئزج  ناهج و  هشوگ  رد  هن  ناکِما ، َملاع  لک  رد  قلطم  رایتخا  بحاـص  قلطم و 

طابنتـسا و اجک  زا  ار  هقلطم  هیلک و  اما  قیدـصت  دروم  تسرد و  فرـصت  يانعمب  یلو  تیـالو  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مهناـف )  ) تسا
هیلک هقلطم و  تیالو  نیا  هللا ) مکیلو  امنا   ) رگم هکرابم ، يهیآ  نیمه  دوخ  هحفص 22 ] زا [  مه  ارنآ  میئوگیم  باوج  رد  میئامن ، هدافتسا 

ار ادـخ  هدرک و  دودـحم  ملاع  رد  ار  ادـخ  فرـصت  تیـالو و  هللااـب  ذاـیعلا  یئاـمن  راـکنا  هچناـنچ  رگا  تسا  یلک  تیـالو  نیا  هتبلا  تسین ،
یناوتیم ایآ  دیقم . یئزج و  هن  تسا  دودحمان  یلک و  ادـخ  فرـصت  دـیوگیم  ناهرب  لقع و  دـنکیم . موکحم  ار  وت  لقع  ياهتخانـشن و 

، دراد تموکح  فرـصت و  تیالو و  هیلاع  ملاوع  رد  ای  درادن و  نیمز  رد  تیالو  هللااب  ذایعلا  دراد و  تیالو  نامـسآ  هب  تبـسن  ادـخ  یئوگب 
، لاعتم رداق  يادـخ  هک  ینک  لوبق  تسیاـبیم  ناـهرب  لـقع و  مکح  هب  سپ  درادـنار !؟ فرـصت  تیـالو و  نیا  رگید  هلفاـس  ملاوع  رد  اـما 
رد ینعم  نیمه  تسا و  هیلصا  هیتاذ  هقلطم  هیلک  تیالو  ياراد  تسا و  لک  ماظن  رد  قلطم  مکاح  قلطم و  رایتخا  بحاص  قلطم و  فرـصتم 
نآ نأش  رد  هروکذم  يهکرابم  هیآ  هک  ع )  ) یضترم یلع  ترضح  يارب  و  ص )  ) دمحم تبترم  یمتح  ترـضح  ادخ  لوسر  يارب  تیالو ،

تواـفت قرف و  اـما  تسا  هیلع  فوطعم  مکح  رد  فوطعم  هکنیا  مکح  هب  تسا ، نهربـم  ققحم و  تباـث و  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  ترـضح 
همه هک  ترـضحنآ  يایـصوا  ءافلخ و  رفن  هدزاود  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیالو  اـب  تیدـحا ، ترـضح  هیهلا  هیلک  تیـالو 

 ] یللِض ناشیا  تیالو  تسا و  یلصا  یتاذ و  ادخ  تیالو  هک  تسا  نیا  دنـشابیم  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  دجاو  همه  رمالاولوا و  قادصم 
هک ترضح  نآ  يافلخ  هَّللالوسر و  ینعی  ناشیا  هقلطم  هیلک  تیالو  رگید  ترابع  هب  دنتـسه و  قلطم  ّیلو  رهظم  نانآ  تسا و  هحفص 23 ]

ینوکت نذا  دارم  نذا  نیا  زا  هک  تسا ، هَّللا  نذا  هب  جع )  ) رصع یلو  يدهم  هَّللا  هیقب  ترضح  اهنآ  رخآ  یضترم و  یلع  ترـضح  اهنآ  لوا 
ءافلخ و رفن  هدزاود  تماما  تیالو و  تابثا  رد  هک  یلئاسر  نمـض  تیالو  نوئـش  تیـالو و  ياـنعم  هب  تبـسن  ار  ّفلؤم  منتغاو . ذـخ  تسا 

میتساوخ طقف  ماقم  نیا  رد  دوش . هعجارم  لئاسر  نآ  هب  تسیاب  تسا و  یلیصفت  نایب  تسا ، هتشاگن  ص )  ) تبترم یمتخ  ترضح  ءایـصوا 
نوئش نایب  هب  رظن  میئامن و  یفّرعم  تسا  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  بحاص  یضترم  یلع  ترضح  هک  ار  (س ) ارهز همطاف  ماقم  یلاع  رهوش 
همطاف ترـضح  نأش  تعفر  تمظع و  ماقم  رد  سب  اما  دراد و  یماقم  هتکن  ره  یئاج و  نخـس  ره  اریز  میتشادـن . مالـسلاهیلع  یلع  یتیالو 
یتسه ناهج  هحفص  رد  يوفک  اتمهیب ، يوناب  نیا  يارب  ، درکیمن قلخ  ار  یضترم  دوجو  یلعا  یّلع  يادخ  رگا  هک  اهیلع ، هَّللامالـس  ارهز 

همطافل ناک  امل  ایلع  قلخا  مل  ول   ) لج زع و  هللا  لاـق  تسا : هدـش  تقیقح  نیا  هب  حیرـصت  ربتعم  تیاور  رد  هچناـنچ  تماـیق . زور  راـت  دوبن 
مزال بجاو و  نآ  زا  تاـنکمم  همه  رد  شرـسمه  دـیدن  وچ  قح  لـِْیقام ) معنلو  [ ) هحفـص 24 هنود [ ) نم  مدآ و  ضرـالا  هجو  یلع  وـفک 

یهلا يالعَا  لَثَم  یضترم  یلع  تسا . یهُُولا  تافص  يالجم  ینسح و  ءامـسا  رهظم  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  دروآ  ردیح  تقلخ  شدمآ 
(: یلعالا لثملا  تنا  و  : ) دومرف یضترم  یلع  هب  باطخ  مرکا  ربمغیپ  یلعالا ) لَثَملا  هل  و   ) دراد العَا  لَثَم  اّما  درادن ، ْلثِم  اتکی  يادخ  تسا .

یلاعت هَّللا  ناوضر  ياهشمق ،) یّهلا   ) فراعلا انداتـسالا  لاق  ام  معنل  و  یتسه . وت  عقاولا  یف  یئایربک  يـالعَا  لَـثَم  قادـصم  ناـج  یلع  ینعی 
ص)  ) دمحم یهِلا  یحو  یم  زا  دنتسم  هک  یهاش  مزب  نادهاش  نایم  تخومایب  ءامسالا  مّلع  مدآ  هب  تخورفا  رب  ار  شنیرفآ  عمـش  وچ  هیلع :

وچ رون  رپ  درک  ار  ناهج  یقارشا  هب  روشرپ  ناتـسمرس  وچ  وا  هگنآ  سپ  هحفص 25 ] یتسلا [  يابهـص  قشع  ماج  یتسم ز  دنکفا  تسخن  ار 
تـسا بیر  چـیه  یب  یلع »  » شناد ِرَد  تسا  بیغ  ملع  رهـش  هک  رتفد  نآ  رب  داشلد  درک  ار  یملاـع  شناد  هب  داـشگب  قشع  زا  يرتفد  نآرق 

ملاع دوصقم  ناگدازآ  ِهَش  رادهگن  ار  ینامسآ  ماظن  رادهپس  ار  یّلُک  لقع  ياوق  ناکما  ناطلس  یفطصم  ریزو  ناحبـس  ِّرِـس  نامیا  لها  ریما 
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ناتـسبش رد  یناهج  دوب  مک  قلخ  ناهج  زا  هام  نآ  رگ  هتـسب  هار  کئالم  رب  شلالج  هتـسکش  اهتب  قنور  شلامج  مدآ  دالواز  نایبورّک  ُِتب 
هنیئآ دـیامن ز  یلازیال  تاذ  تساوخ  ملاـع  هب  هحفـص 26 ] ار [  هَش  هدـنبیز  يا  هدـنب  يدوبن  ار  هگراـک  نیا  رگ  هجاوخ  نآ  دوبن  دوب  مدـع 

ار یَفو  سمـش  نآ  لثِم  ناد ز  هّزنم  ار  يو  سانـشب  ْلَثَملا ) هِّلل   ) شلاثم ز دش  ادـیپ  هنیئآ  نآ  زو  شلامج  لاثمت  دـیدرگ  یلع  یلاثم  ناکما 
هحفص 27] ناحبس [  ضیف  نالوسر  متخ  رب  وچ  نادزی  رون  ددرگ  قارشا  وا  رب  ار  ادخ  دسانشب  هک  ره  دسانش  ار  یضترم  نامیا  لها  ماما 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  تداعس  اب  تدالو  نایب 

هراشا

ثیداـحا راـبخا و  قباـطم  نآ  یگنوگچ  اـهیلع و  هَّللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  توکلم  کـلم و  يهکلم  تدـالو  روحم  هکنیا  زا  لـبق 
تاولص ْنیَقداّصلا  نع  يور  میئامنب : تراشا  ترضح  نآ  نّوکت  أشنم  هب  ًاودب  تسا  مزال  میزادرپب  تمسق  نیا  رد  تمصع  ماقم  زا  هرداص 

هنجلا رامث  نم  لکا  ءامـسلا  یلا  هب  جرع  امل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ّنا  اهب  اهنع  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  لمح  ءدـبم  ناک  و  امهیلع : هَّللا 
ص)  ) یبنلا املک  هیـسنا و  ءاروح  همطافف  مالـسلااهیلع  همطافب  تلمحف  هجیدـخ  عقاو  ضرالا  یلا  طبه  املف  هرهظ  یف  ام  یلاعت  هَّللا  اهلوحف 

امل هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  لاق  هشیاع : نع  اضیا : و  هحفص 28 ] ثیدحلا [ . هنجلا  هحئار  اهنم  دجیف  اهمـشی  ناک  هنجلا  هحئار  یلا 
هرمث بیطا  الو  اقرو  اهنم  ضیبا  اهنم و ال  نسحا  هنجلا  یفرا  مل  هنجلا  راجشا  نم  هرجـش  یلع  تعقوف  هنجلا  تلخدا  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا 
انااذاف اهنع  هَّللا  یضر  همطافب  تلمحف  هجیدخ  تعقاو  ضرالا  یلا  تطبه  املف  یبلص  یف  هفطن  تراصف  اهتلکاف : اهرامثا  نم  هرمث  تلوانتف 

یکی مه  اب  ربتعم  تیاور  ود  نیا  نومضم  يرسا ) هروس  روثنملارّدلا ج 5 ص 218  باتک  زا  : ) همطاف حیر  ُتْمَمَش  هنجلا  حیر  یلا  ُتقتـشا 
نآ جارعم  زا  سپ  هتفرگ و  تأـشنم  تنج  راجـشا  يهرمث  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  ِْبلُـص  رد  هفطن  نوـکت  هک  تسا  نآ  تـبثُم  تـسا و 

(س) رهطا يارهز  همطاف  دوجو  هب  همرکم  يوناب  نآ  لمح  بجوم  مالـسلااهیلع ، هجیدخ  ترـضح  اب  هعقاوم  اب  نیمزب  شطوبه  راوگرزب و 
زا ار  تشهب  يوب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـیدرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللایلـص  متاـخ  ربمغیپ  رهگـالاو  رتخد 
هک یلصا  تماقا  لصا  ببس  اروح  يهّیسنا  تسا . هدیمان  ءاروح  هیسنا  ار  وا  تسا و  هدومنیم  مامشتسا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  شرتخد 

تماق هتخارفا  یبوُط  یبن  غاب  رد  تمارک  رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ  تمایق  داز  شدق  دیلوت  هک ز  یلخن  هحفص 29 ] تماما [  لخن  ودب  دیلابب 
وج بل  رس و  یلو  ناتسب  تحاس  رد 

ارهز همطاف  ترضح  دلوت  تیفیک  نایب 

تدـالو هدوب  هنوگچ  مدرک  لاوس  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  قیاـقح  فشاـک  ترـضح  زا  هتفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  نب  لـضفم  زا 
هَّللا یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  اب  تجوازم  رایتخا  هجیدخ  نوچ  دومرف  هیلعهللا  تاولص  قداص  ماما  مالسلااهیلع : همطاف  ترـضح 

وا رب  هکیروطب  دنتـشاذگاو  ار  وا  رود  هدومن و  ترجه  هجیدـخ  زا  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اـب  هک  یتوادـع  زا  هّکم  ناـنز  هدومن ، هلآ  هیلع و 
تراص مالسلااهیلع  همطافب  تلمح  املف  تفرگ : تشحو  ببس  نیدب  ار  هجیدخ  سپ  دورب . وا  دزن  ینز  دنتشاذگیمن  دندرک و  یمن  مالس 

ای اهل  لاقف  همطاف  ثدـحت  هجیدـخ  عمـس  اموی و  لخدـف  ص )  ) هَّللالوسر نع  کلاذ  متکت  هجیدـخ  تناک  اهربصت و  اهنطب و  یف  اهثدـحت 
اّهنا یثنا و  اهنا  ینّرـشبی  لیئربج  اذـه  اـهل  لاـقف  ینـسنؤی  ینثدـحی و  ینطب  یف  يذـلا  نینجلا  هحفـص 30 ] تلاق [  ّکثدـحی : نم  هجیدـخ 
دعب هضرا  یف  ءافلخ  مهلعجی  هتمالا  یف  هتمئا  اهلسن  نم  لعجیـس  اهنم و  یلـسن  لعجیـس  یلاعت  وكرابت  هللا  نا  هنومیملا و  هرهاطلا  هتمـسنلا 

وا سنوم  تفگیم و  نخس  وا  اب  مکش  رد  س )  ) همطاف دش ، هلماح  ع )  ) همطاف ترضح  دوجوب  ع )  ) هجیدخ ترـضح  نوچ  ِهیْحَو . ءاضقنا 
يزور سپ  تشادیم ، ناـهنپ  هدوـمن و  ناـمتک  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  ار  تلاـح  نیا  س )  ) هجیدـخ دوـمرفیم  ربـصب  رما  ار  وا  دوـب و 
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اب ینکیم و  تبحص  یسک  اب  امش  هجیدخ  دومرف : دیوگیم . نخس  س )  ) هجیدخ هک  دینش  دش و  هناخ  لخاد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ترضح 
ترضح دشابیم . نم  سنوم  دیوگیم و  نخس  نم  اب  وا  تسا . نم  نطب  رد  هک  يدنزرف  اب  درک  ضرع  س )  ) هجیدخ یئوگیم ؟ نخس  هک 

تاذ و  تکرب ، تنمیم و  اب  رهاط  لسن  تسوا  تسا و  رتخد  دنزرف  نیا  هک  دهدیم  تراشب  نم  هب  تسا و  لیئربج  کنیا  هجیدخ  هب  دومرف 
یحو ءاضقنا  زا  دـعب  دـنیآ و  دـیدپ  نم  تما  رد  نید  نایاوشیپ  ناـماما و  وا  لـسن  زا  دروآ و  دـهاوخ  دوجوب  وا  زا  ارم  لـسن  یلاـعت  يراـب 

(. ] دراذـگیمن یلاخ  ناـنآ  دوجو  زا  هاـگچیه  ار  نیمز  و   ) دـهد یم  رارق  ناـکما  ملاـع  ضرا  رد  دوخ  هجح  ار  ناـشیا  دـنوادخ  یعیرـشت 
دیدرگ و کیدزن  اهیلعهللامالس  همطاف  ترضح  تدالو  ماگنه  هکنآ  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  ع )  ) هجیدخ هتسویپ  هک  دراد  يراب  هحفص 31 ]
رد ناشیا  دنوش . رضاح  وا  دزن  هک  داتسرف  يدصاق  مشاهینب  ءاسن  شیرق و  نانز  يوسب  تهج  نیدب  دومن . ندیئاز  عقوم  ساسحا  دوخ  رد 

تورث لام و  دـقاف  ریقف و  هک  بلاطوبا  میتی  دـمحم  اب  ام  لیم  فالخ  رب  یتفریذـپن و  ار  اـم  يهتفگ  هکنیا  هب  رظن  دنداتـسرف  ماـیپ  وا  باوج 
ناشیا ماغیپ  هجیدخ  نوچ  هک  دراد  میوشیمن . وت  روما  هجوتم  میئآیمن و  وت  هناخ  هب  ام  ببـس  نیدب  يدیدرگ ، وا  نز  هدومن  جیوزت  تسا 

نهنم تعزفف  مشاهینب  ءاسن  نم  ُنّهَنآک  لاوط  هوسن  عبرا  اهیلع  لخد  ذا  کلاذک  یه  انیبف  دیدرگ : كانهودـنا  نیگمغ و  رایـسب  دینـش  ار 
یف کتقیفر  یه  محازم و  تنب  هیـسآ  هذـه  هراس و  انا  کتاوخا : نحن  کیلا و  کبر  لسراناف  هجیدـخ  ای  ینزحتـال  نهادـحا  اـهل  تلاـقف 

: ءاسنلا نم  ءاسنلا  یلتاـم  كرما  نم  یلنل  کـیلا  یلاـعت  هَّللا  اـنثعب  بیعـش  تنب  اروفـص  وا  ءارفـص  هذـه  نارمع و  تنب  میرم  هذـه  هتنجلا و 
میتسه و وت  راگدرورپ  نالوسر  ام  دنتفگ  هدش و  رضاح  وا  دزن  الاب  دنلب  نز  راهچ  دید  هاگان  تلاح  نیا  رد  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 

هیسآ یمود )  ) نیا و  لیلخ : میهاربا  يهجوز  هراس  منم  تفگ  یلّوا  دندومن  هحفص 32 ] یفرعم [  ار  دوخ  هجیدخ و  يا  میاهدمآ  وت  يوسب 
بیعـش رتخد  اروفـص  یمراـهچ )  ) نیا تسا و  نارمع  رتـخد  میرم  یموس )  ) نیا تشهب و  رد  دوب  دـهاوخ  وت  قیفر  هک  تسا  محازم  رتـخد 
اهنیمی نع  هدـحاو  تسلجف  میئاـمن : تنواـعم  تلاـح  نیا  رب  ار  وت  میـشاب و  وت  دزن  نداز  تقو  رد  هک  تسا  هداتـسرف  ار  اـم  یلاـعتقح  تسا 

یلا تطقـس  اّملف  ًةرهطم  ًةرهاط  مالـسلااهیلع  همطاف  هتجیدـخ  تعـضوف  ءاهفلخ  نم  هعبارلا  اهیدـی و  نیب  نم  هثلاثلاو  اهراسی  نع  يرخُـالاو 
هاگنآ سپ  رونلا : کلاذ  هیف  قرـشا  الا  عضوم  اهبرغ  ضرالا و ال  قرـش  یف  قبی  مل  هتّکم و  تاتویب  لـخد  ّیتح  روّنلا  اـهنم  قرـشا  ضرـالا 

رارق شرـس  تشپ  رد  یمراهچ  وا و  يور  شیپ  رد  یموس  پچ و  بناج  رد  يرگید  تسـشن و  هجیدـخ  تسار  بناـج  رد  ناوناـب  زا  یکی 
دیدرگ عطاس  وا  رون  نیمز  رد  درک  یلجت  دیدرگ و  دلوتم  نوچ  دمآ و  ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  سپ  دنتفرگ .
دنامن یعـضوم  تفرگارف و  ار  ملاع  رـسارس  ناهج و  برغ  قرـش و  وا  رون  یلجت  قارـشا و  دـیادرگ و  نشور  ار  هکم  ياـههناخ  هکیروطب 

تـشهب زا  یتشط  یقیربا و  کی  ره  دندمآرد و  هناخ  نآ  هب  نیعلاروح  زا  رفن  هد  هک  دراد  هحفص 33 ] دش [ . نشور  رون  نآ  زا  هکنآ  رگم 
رثوـک بآ  هب  تشادرب و  ار  همطاـف  دوـب  هجیدـخ  يور  شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوـک . بآ  زا  دوـب  وـلمم  اـهقیربا  دنتـشاد و  تـسد  رد 

زا هماج  کی  رد  ار  همطاف  ترضح  هاگنآ  دوب و  رتوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  دروآ  نوریب  يدیفس  هماج  داد و  وشتسش 
یبا نا  و  هللا ) الا  هلا  نا ال   ) هداهشب مالسلااهیلع  همطاف  تقطنف  دروآ : رد  نخـس  هب  ار  وا  سپ  دینادرگ  وا  هعنقم  ار  رگید  هماج  دیچیپ و  نآ 

ار کی  ره  درک و  مالس  ناوناب  نآ  زا  کی  ره  رب  سپس  طابسالا .) دیس  يدلو  نا  ءایصوالا و  دیـس  یلعب  نا  ءایبنالا و  دیـس  ص)  ) هللالوسر
تدالو هب  دـنداد  تراشب  ار  تشهب  لها  دـندش و  نادـنخ  یتشهب  ناـیروح  دـندرک و  يداـش  راـهظا  ناوناـب  نآ  سپ  دـناوخ . ناـشیا  ماـنب 

رتشیپ هک  دیشخرد  يرون  نامسآ  رد  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  يهدیس  تنج و  لها  ءاسن  هدیس  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
هجیدخب هسدـقم  ناوناب  نآ  سپ  مالـسلااهیلع : ءارهزلا  تیمـس  کلاذـلف  دـندوب . هدرکن  هدـهاشم  يرون  نانچ  ناگتـشرف  کئالم و  نآ  زا 

یلاعتقح سدقا  تاذ  تسا  تکرب  اب  هیکز و  هرهطم و  هرهاط و  هک  ار  رهگ  الاو  رتخد  نیا  ریگب  هحفص 34 ] دنتفگ [  هدومن  باطخ  همرکم 
و تشاذگ : وا  ناهد  رد  ار  دوخ  هنیس  يداش  یلاحشوخ و  لامک  رد  مالسلااهیلع  هجیدخ  سپ  ار  وا  لسن  ار و  وا  هداد  تکرب  یلعا  ءدبم  و 

یهام ره  رد  دـننکیم و  ومن  هاـم  کـی  رد  رگید  لاـفطا  هک  درکیم  دومن  ردـقنآ  يزور  ره  رد  اهیلعهَّللامالـس  همطاـف  ترـضح  هک  دراد 
ارهز همطاف  ترضحردپ  رب  و  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  رب  ادخ  درود  تاولـص و  لاسکی : فرظ  رد  رگید  لافطا  هک  درکیم  ومن  ردقنآ 
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ارهزلا ۀمطافلا  ترضح  تدلو  ًادمرس . ًادبا و  ًالزا و  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  نادنزرف  رب  و  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  رهوش  رب  و  (س )
اب تدـالو  ربتعم  خـیرات  نینـس : سمخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ثعبم  دـعب  اـهنم  نیرـشعلا  موی  هرخـالا  يداـمج  یف  اـهیلعهللامالس 

یمتخ ترـضح  هب  یهلا  یئاطعا  رثوک  رهگ و  ـالو  رتخد  تافـص ، یتوهـال  همطاـف  ترـضح  توکلم  کـلم و  هکلم  تکرب  اـب  تداـعس و 
ینابر همالع  موحرم  تسا . هدرک  طبض  ص )  ) ربمایپ ثعب  زا  دعب  مچنپ  هنس  رخالا  يدامج  متسیب  رد  ار  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  دمحم  تبترم 

يدامج نم  نیرـشعلا  هتلیللا  دالیملا  هتلیل  نم  اذـبح  ای  هحفـص 35 ] يردلا [ ) بکوک  زا  : ) تسا هدورـس  وکین  یناردنزاملا  يدهم  خیـشلا 
تنب تدلو  ذا  ص )  ) دمحم اهبرس  هلیل  ای  ءارهز  هیکز  همطاف  ءاروح  هیسنا  هدیـس  لوتب  هرهاط  هقیدص  ص )  ) لوسرلا یفطـصملا  تنب  دالیم 
هکمب هجیدخ  اهالاو  نم  نیع  ترق  كاذک  اهانبا  نم  نویعلا  ترقو  رـشحملا  یف  هعیفـش  اهنال  رـشبلا  بولق  رـس  اهدالیم  (ص ) دـمحا یبنلا 
نـصغ قوشا  یحـض و  دق  هلالا  رون  (ع ) نسحلا نیـسحلا و  ما  اهتنبب  نمزلا  يدم  ترخف  ول  اهل  تقح  هکیرالاو  شیرعلا  یلع  تناک  هکیلم 
یلعلا تاومسلا  قابطا  رانا  یحض  اهئایض  قافالا  لکب  راهزالاب  كاذک  هبیط  راونالاب و  هکم  تقرشا  و  هحفص 36 ] قاروا [  الع و  دق  یبنلا 

توکلم کلم و  هکلم  تمعن  رد  یناهفصا  يافص  میکح  ینابر  میکح  قحلا  ءایربکلا  شرع  قاس  یف  اقلعم  ءایضلا  لیدنق  ناک  دق  اهرون  و 
غرم توقای  هدوس  افـص  رولب  رغاس  رد  توهـال  مخ  زا  زیرب  هنادـکی  رهوگ  يا  تسا : هدورـس  یلاـع  اهیلعهللامالـس  ءارهز  همطاـف  ترـضح 

فدص يربک  هقیدص  توترف  می  هن  رهگ  حدم  یم  مشون  توسان  هطخ  رد  هک  تسا  یتوربج  توق  توق  دـهد  هک  یجاجز  تسا  یتوکلم 
تسا ز نورب  تاذـلاب  هک  هولج  نآ  هحفـص 37 ] دیرجت [  هصرع  رب  هدز  تمـصع  همیخ  شک  دـیحوت  هتکن  هملاع  ادـخ  تآرم  ولول  هدزای 

يالب وش  نت  تفه  نآ  لماح و  نز  راچ  نیز  دیلاوم  هس  نیا  دیدپ  هدرک  يدـحا  تاذ  دـیبات  هردان  نادـب  هک  ص )  ) دـمحم دولوم  دـیدحت 
دیـشم رـصق  وا  تمـصع  مرح  قاط  دیوم  قاط  یلو  تفج  یبن  دنزرف  درجم  تسا  یناکم  ینامز و  صقن  زک  دجمم  تاذ  نامز  قوف  ناکم 
تماما لخن  ودب  دیلابب  هک  یلـصا  تماقا  لصا  ببـس  اروح  هیـسنا  وا  ِرَد  كاخ  زجب  دنباین  دنیوج و  دـلخم  دـلخ  زک  هحئار  ناک  هعفاش  نآ 

وج بل  رس و  یلو  ناتسب  تحاس  رد  تماق  هتخارفا  یبوط  یبن  غاب  رد  تمارک  رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ  تمایق  داز  شدق  دیلوت  هک ز  یلخن 
موهوم هیاپ ز  شدوب  رترب  لتخم  هلحرم  نیا  رد  ریپ  کلف  سفن  هحفص 38 ] لطعم [  كاپ  رثا  کی  رد  لقع  ُهن  لوا  رداص  رثا  لک  دنس  رس 

رد يو  هییهولا  ما  يا  ما  يدوب  ار  ادخ  میدینشن  گره  وت  هن  دبنگ  نیا  زا  رتالاو  هلحرم  دص  لب  یهب  ناجیـشخ  هراچ  نیا  زا  رتالاب  لیخم  و 
كاخ زا  دفکشب  ات  مسبت  يامنب  دمآ  ناج  هب  وت  یب  لد  مدرم  يهدید  رب  تمیناشن  هدید  رب  مجنا  هتخورفا  مدرم  ام  هک  يآ  زاب  مگ  درخ  وت 
تمدق ات  رس  یهانتمان  تتفص  یهانتم  تتاذ  یهلا  مولعمب  تسا  طیحم  وت  ملع  یه  امک  تسادیوه  وت  رد  ادخ  فاصوا  وریخ  ددنخ  لگ و 
تسین کمس  هب  امس و  هب  تیور  وچ  دیشروخ  وپاکت  تساراین  وت  دنمس  درگ  اب  یهامب  هاگ  همب  تفات  یهگ  دیـشروخ  یهاش  تعلط  هنیئآ 

ناک رد  وت  نیریـش  بل  روش  تسین  کش  وت  قاشع  هنیـس  رد  وت  قشع  زا  هحفـص 39 ] تسین [  کلف  دیـشروخ  هک  تسادیپ  وت  يور  نوچ 
وت قشع  زا  مراد  هلدـکی  یلد  دـیحوتب  وت  اب  نم  وهایه  نینوکب  تساپ  رب  وت  قشع  زا  تسین  کلم  تیبوخب  هک  ناسنا  هداز  يا  تسین  کمن 
ات مراد  هلفاق  ورشیپ  ار  وت  قشع  نم  مراد  هلص  مشچ  وت  تایانع  رهب  زا  مراد  هلصوح  نوزف  رحب  زا  هک  هرطق  نم  مراد  هلـسلس  ناج  ندرگ  رب 
ریگ افـص  تسد  ادـخ  تسد  يا  ار  اپ  فک  نایاسب  هتـسخ  نم  قرف  رب  ار  امـس  دیـشروخ  هدز  ولهپ  وت  ياپ  يا  وه  مرح  يانف  هب  میاشگ  راب 

يوکین خر  ار  ادخ  تاذ  يا  وزاب  توق  لد و  توق  نت و  مارآ  ار  ام  وت  تسد  ددم  زا  دوب  هکنآ  يا  ار  افص )  ) زادنیم هدننیب  هدید  زا  ار  ادخ 
هاشنهـش وت  يا  قح  هگرد  رب  تاـبثا  وت  شیپ  دوـب  شیورد  نم  یفن  هحفـص 40 ] تاذ [  نآ  رد  فصو  رثا و  لـعف و  وت  هب  یناـف  تآرم  وت 

تردق کلف  ردنا  یهلا  ءامسا  مظعا  یتفص  ره  رد  وراد  تمـشح  دُوب  درد  زا  هک  يارـسب  تاجاح  يهدنرآ  رب  وت  يا  ارم  تاجاح  تابارخ 
ارهزلا همطاف  ای  یهانپ  يذالم و  ینـصح و  وت  ریغ  هن  یهاگن  فاطلا  رد  زا  جاتحم  یهاش  وت  هدنمرـش  هدـنب  یگمه  ملاع  یهام  وت  وچ  دوبن 

هحفص 41] وکشن [  کب  انا 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  هینک  باقلا و  ءامسا و  نایب 
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ترضح هک  هدومرف  مالسلاو  هولصلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نایبظ  هب  سنوی  زا  ربتعم  دنـسب  هیوبابنبا 
هیـضرملاو و هیـضارلا  هیکزلا و  هرهاطلا و  هکراـبملا و  هقیدـصلا و  همطاـفلا و   ) لـجوزع يادـخ  دزن  تسا  مسا  هن  ار  اهیلعهللامالـس  همطاـف 

هدب ربخ  دومن  ضرع  سنوی  (ع ) همطاف ریـسفت  تسیچ  هک  ینادیم  ایآ  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هاگنآ  ءارهزلا .) هثدحملا و 
نینمؤملاریما رگا  هک  دومرف  سپـس  اهیدب . لّک  زا  تسا  هدش  هدیرب  ینعی  ( رـشلا نم  ْتَمُِطف   ) دومرف ترـضح  نم . دیـس  يا  نآ  ینعم  زا  ارم 

زا دعب  هک  اهنآ  هن  مدآ و  هن  تمایق . هحفص 42 ] زور [  ات  نیمز  يور  رب  ار  وا  دوبن  يریظن  يوفکار و  وا  دومنیمن  جیوزت  مالـسلاهیلع  یلع 
دیـس نینموملاریما و  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  عطاق  لیلد  عطاس و  ناـهُرب  ینارون  فیرـش  ثیدـح  نیا  هریغ ) راـحب و  باـتک  زا   ) دـندوب وا 

زا دـعب  ناشیا  ءایـصوا  لسر و  ءایبنا و  عیمج  زا  ءانّثلا  هیّحتلا و  فالآ  هیلع  یـضترم  ّیلع  مظعا  هللا  یلو  توکلملا  کـلملا و  ملعم  ءاـیلوالا 
رب تسا  ینـشور  عطاس و  ناهرب  زین  دـشابیم و  عفرا  فرـشا و  لضفا و  شاهبترم  لسرلاو ، ءایبنالا  متاخ  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح 

یفطصم و دمحم  ترضح  ایبنا  متاخ  ردپ  زا  دعب  اهیلعهللامالس  ارهزهمطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  تیعفرا  تیفرـشا و  تیلـضفا و 
یلع اوساـم  يهبطاـق  زا  نینچمه  ناـشیا و  ءایـصوا  لـسر و  ءاـیبنا و  ّلُـک  زا  اـمهیلعهللا  تاولـص  یـضترم  یلع  ترـضح  شرهوش  زا  دـعب 

قح سدـقا  تاذ  دروآ  ردـیح  تقلخ  شدـمآ  مزال  بجاو و  نآ  زا  تانکمم  همه  رد  شرـسمه  هدـیدن  وچ  قح  لیق : اـم  معنلو  قـالطالا .
زا ربتعم  تیاور  رد  هکنانچ  تسا . هدومرف  قتـشم  دوخ  مسا  زا  ار  وا  مسا  هتـشاد ، (س ) همطاف ترـضح  هب  هک  یتیانع  زا  یلعا  ءدبم  یلاعت و 
زا ( ) همطاف تنا  رطافلا و  وهف  هئامـسا  نم  ًامـسا  همطاف  ای  کل  هَّللا  قش  همطاـفل  ص )  ) یبنلا هحفـص 43 ] لاق [  هک  هدمآ  (ص ) ربمغیپ لوق 

يالجم یهلا و  يانسح  ءامسا  رهظم  اهیلعهللامالس  همطاف  ترضح  هک  تسا  عطاس  لیلد  ناهرب و  ینارون  فیرش  ثیادح  نیا  راحب ج 43 )
هیهارب اب  هیلاعتم  تمکح  مالک و  ملع  رد  هچ  دراد  توکلم  کلم و  هکلم  نآ  تمصع  رب  تلالد  ثیدح  نیا  تسا و  یبوبر  يایلع  تافص 

تسا صئاقن  بویع و  لک  زا  يربم  هزنم و  یهولا  لالجلايذ  تاذ  لاعتم و  يادخ  هک  هدیدرگ  نهربم  تباث و  همکحم  هنقتم  هلدا  هیلقع و 
لقع مکح  هب  تسیابیم  تسوا  ءامسا  تافص و  رهظم  هک  یـسک  نیاربانب  تسا . هیلالج  هیلامج و  توعن  هیلامک و  تافـص  عیمج  عماج  و 
هلمج زا  دافتـسم  سپ  تسا . دوجولا  نکمم  دوجو  مزاول  زا  نیا  هک  ناکما  صقن  رگم  دشاب  صقاون  بویع و  لک  زا  يربم  هزنم و  ناهرب  و 

اهیلعهللامالس همطاف  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  عطاق  لیلد  رطاف )  ) كرابم مسا  زا  همطاف  قاقتـشا  و  ع )  ) همطاف ریـسفت  رد  رـشلا ) نم  تمطف  )
نساحم و عیمج  ياراد  تاریخ و  عیمج  دـجاو  هک  تسا  مزـال  سپ  تسا  نینچ  نوچ  صئاـقن و  بویع و  رورـش و  عیمج  زا  تسا  همطفنم 

هحفـص ءامـسا [  لک  رهظم  س )  ) همطاف هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  و  دشاب . هدوب  نوئـش  مامت  رد  تالامک  لک  هب  فصتم  مراکم و 
س)  ) همطاف تسادخ . ملح  رهظم  س )  ) همطاف . تسادـخ ملع  رهظم  س )  ) همطاف تسا  هیبوبر  تافـص  تاذ و  يهنیئآ  تآرم و  هیهلا و  [ 44

لالج الا  اهلالج  قوف  سیل  لالج  اهل  و  تسادـخ . لالج  رهظم  س )  ) همطاف تسادـخ . لامج  رهظم  س )  ) همطاف تسادـخ . تردـق  رهظم 
تندول لاجم  شدوبن  دـنار و  یـسب  لقع  قیرط  شدوبن  تفر و  یـسب  مهف  هلاون  مع  هللا  لاون  الا  اهلاون  قوف  سیل  لاون  اهل  هلالج و  لج  هللا 
اهانتکا اهیلعهللامالس  همطاف  ترضح  يالعا  ماقم  قفا  هب  دناوتب  هک  تسا  یسک  مک  يرآ  لالجلا  تاحبس  نم  تقرتحال  اهبجح  نم  هرکفلا 

، ترضح نآ  تفرعم  ماقم  رد  اریز  دسانشب . ار  س )  ) همطاف ترـضح  تینارون  ماقم  هب  دناوتب  هک  تسا  یـسک  مک  دیامن و  لصاح  تفرعم 
هک تسا  الاب  يردقب  یمظع  يوناب  نیا  هخماش  هبترم  تمظع  نأش و  تعفر  تسا  یعْرَـص  ماهفالا  يوذ  ماهفا  يرایح و  لوقعلايوذ  لوقع 
رد دـیامن ؟ ردـقلاهلیل  كاردا  یـسک  دـناوتیم  رگم  تسا و  ردـقلاهلیل  نطاـب  تقیقح  رظن  زا  س )  ) همطاـف هک  دـیاین . كاردا  يهـطیح  رد 

ردقلا هلیلا  یف  هانلزنا  انا  تسا  هدومرف  هک  هدش  لقن  نینچ  مالسلاو  هولصلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  قیاقح  فشاک  ناسل  زا  ربتعم  ثیدح 
نع اومطف  قلخلا  نال  همطاف )  ) تیمس امنا  ردقلا و  هلیل  كردا  دقف  اهتفرعم  قح  همطاف  فرع  نمف  هحفص 45 ] هللا [ )  ) ردقلاو همطاف  هیلیللا 

ثیدـح نیا  روحم  ار  تمکح  ملع و  ضرع  نانیـشنیسرک  تفرعم و  ناـفرع و  باـبرا  ص 56 ) یـسلجم ج 43  همالع  راحب  زا   ) اـهتفرعم
هک يروطنامه  هکنآ  هلمج  زا  تسا . یتاهیجوت  اهیلعهللامالـس  همطاـف  ترـضح  دوجو  اـب  ردـقلا  هلیل  تاـهاضم  هباـشت و  هب  تبـسن  فیرش 

يدـحا يارب  زین  تافـص  یتوهـال  همطاـف  تاذ  هنکب  یهاـنتکا  تفرعم  تـسین ، روـسیم  يدـحا  يارب  یهوـلا  تاذ  هـنکب  یهاـنتکا  تـفرعم 
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هکیروطنامه و  تسا . لوهجم  قلخ  رب  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تلزنم  ردقلاهلیل و  تقیقح  هکیروطنامه  تسین و  ریذـپناکما 
هکنیا تهج  زا  اهیلعهللامالس  همطاف  ترضح  دوجو  زین  ناخد ، هروس  هیآ 4- میکح ) رما  لک  قرفی  اهیف   ) هدمآ نآرق  رد  ردقلاهلیل  نأش  رد 

تاـیآ و يارب  زا  تسا  فرظ  ردـقلاهلیل  هکیروطناـمه  زین  و  تسا . لـطاب  زا  قح  قیرفت  نازیم  عقاو  رد  سپ  مدرم  يارب  تسا  وگلا  هوـسا و 
روط نیمه  تسا  هدش  لزان  ردـق  يهلیل  رد  نآرق  هحفص 46 ] هچ [  ردقلا  يهروس  هیآ 1 - ردـقلا ) هلیل  یف  هانلزنا  انا   ) مکح هب  ینآرق  روس 

هک راگدرورپ  تافـص  ءامـسا و  يهمات  رهاظم  راهطاهمئا و  هیدوجو  هینارون  تایآ  يارب  تسا  فرظ  ءاـع و  اهیلعهللامالـس و  همطاـف  دوجو 
ءاـعو ناـماما و  همه  دوجو  فرظ  ارهز  همطاـف  دوجو  فدـص  اریز  دنـشابیم . اهیلعهللامالـس  همطاـف  ینعی  راوگرزب  نآ  هیرذ  لـسن و  همه 

هک دنتسه  یهلا  ياربک  هیآ  کی  ره  قطان و  هللا  مالک  دوخ  ماما  ره  تسا و  همئالاما  هک  تسوا  تسا و  مالسلامهیلع  راهطاهمئا  ياهرهوگ 
ینارون یفحـصم  هکنیا  هب  اـفاضم  دـناهدش . لزاـن  رگید  تراـبع  هب  هدومن و  روـهظ  یلجت و  یمطاـف  ردـقلاهلیل  فرظ  رد  یبوـبر  عقـص  زا 
يوطنم هکرابم  فیحـص  نآ  رد  دبا  ات  لزا  زا  رارـسا  مولع و  عیمج  هک  دـیدرگ  لزان  س )  ) همطاف ترـضح  رب  یهلا  قیاقح  عیمج  يوتحم 

يدهم رصع  یلو  ترضح  دزن  هفیرش  هفیحص  نآ  هعاسلا  هدوب و  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هدافتـسا  دروم  هشیمه  فحـصم  نآ  تسا و 
تاکرب و تاضویف و  هیفطل و  ءامـساب  هیهلا  هصاـخ  تاـیلجت  هصوصخم  هلیل  ردـقلاهلیل  هباـشت  هلمج  زا  و  تسا . دوجوم  ءادـفلا  هل  اـنحاورا 
ناگدـنب و لـسوت  اـب  زین  دـسریم ، تباـجاب  یهولا  راـبرد  رد  ناگدـنب  تاـجاح  هیعدا و  هک  تسا  ردـقلاهلیل  رد  تسا و  هیناـبر  تاقارـشا 

هیمیحر تمحر  یلجتت  فرظ  يونعم و  ردقلاهلیل  هک  اهیلعهللامالس  ءارهز  همطاف  ترضح  هحفص 47 ] تیانع [  لیذ  هب  نامیا  اب  تاقولخم 
یهلا یئاطعا  رثوک  قادصم  و  رهش ) فلا  نم  ریخ   ) قادصم تسا و  هللادنع  هیجو  هللا و  رهظم  عبساو و  تمحر  باب  عقاو  رد  تسا و  ینابر 

تطاـسو هلیـسوب و  نادـنمتجاح  تاـجاح  تسا ، هلآ  هیلع و  هللایلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یهاـنتمان  ریثـک  ریخ  عبنم  و 
افراع نانآ  ترایز  تیالو و  تمـصع و  نادناخ  هب  لسوت  یلو  دـبای  افـش  نادـنمدرد  ياهدرد  اور و  ادـخ  دزن  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح 

الا المع  دابعلا  نم  هللا  لبقی  یتلا ال   ) ینسحلا ءامسالا  هللاو  نحن  مالـسلاو : هولـصلا  هیلع  قداصلا  لاق  امک  تسا  نآ  یـساسا  طرـش  مهقحب 
دروم ناحبس  دنوادخ  دزن  ناگدنب  لمع  یهلا  يانسح  ءامـسا  میئام  دومرف : توکلملا  کلملا و  هل  فشکنا  يذلا  قیاقح  فشاک  انتفرعمب )
هلمج رهظم  ام  میتاذ  يامن  ناهج  ماج  ام  مهیلع : هللا  تاولـص  مهناسل  نع  لیق  و  تینارونماقم ) هب  . ) اـم تفرعم  هب  رگم  دوشیمن  عقاو  لوبق 
مینوک ود  لمجم  هک  دـنچ  ره  میتانکمم  ناج  ینعم  مه  میدوجولا  بجاو  رهظم  مه  میتانئاک  مسلط  جـنگ  ام  میهلا  همان  هخـسن  ام  میتاـفص 

عیمج فاشک  میمولع  هلمج  يداه  ام  میتاـهجت  رد  تاـهج و  نوریب ز  میناـکم  رد  ناـکم و  رترب ز  هحفص 48 ] میتالمجم [  عیمج  لیـصفت 
هدیشک درد  يا  میتارف  ام  هک  ایب  هنشت  وگ  میشخب  حور  هک  ایب  هدرم  وگ  میتاجن  ار  فیحن  سوبحم و  میئافش  ار  فیعض  رامیب و  میتالکـشم 

هچ ره  هعورـشم - تجاح  ماقم  رد  هشیمه  هک  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  دنک  یم  دیکا  يهیـصوت  فلوم  میتاود  ام  هک  رذـگم  ام  زا  يوج  اود 
عیرس نآ  تباجا  رثا  اریز  دنیامنن . تلفغ  تسا  ربتعم  هیعدا  بتک  ریاس  یمق و  نانجلاحیتافم  باتک  رد  هک  لسوت  ياعد  ندناوخ  زا  دشاب -

ربمغیپ تبترم  یمتخ  ترضح  هب  لسوت  زا  هباجالا  عیرـس  ینارون  ياعد  نیا  تسا و  هدیـسر  هبرجت  هب  هدنراگن  يارب  اهراب  دیفم و  رایـسب  و 
ترـضح هب  لسوت  ددرگیم و  متخ  (ع ) رـصع یلو  ءایـصوالا  متاـخ  ترـضح  تیـالو  تماـما و  جرب  رین  نیمهدزاود  هب  عورـش و  تمحر 

نانا انتالوم  انتدیـس و  ای  لوسرلانیع  هرق  ای  دـمحم  تنب  ای  ارهزلا  همطاف  ای  ترابع  نیاب  تسا . جردـنم  ـالعد  نآ  رد  اهیلعهللامالـس  همطاـف 
يربک هقیدص  هحفـص 49 ] هللادنع [ . انل  یعفـشا  هللادنع  هیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کی  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و 

یتوعال رهظم  کی  تلالض  وید  ررش  مظعا  هللا  مسا  تلادع  دیـشروخ  تیهولا  خرچ  رب  تلالج  دقعلا  هطـساو  ابجنلا  ما  تلاسر  جرد  رهگ 
شخر زا  نایع  دیدرگ  یهلا  راثآ  هب  دوب  يرگ  هولج  رد  یهلا  راونا  دوب ز  یلزا  شرون  ناهرب  هدزای  اب  ینادزی  تجح  کی  تلاح  هدزای  رد 
هدزای اب  هنیآ  قح  رهظم  يا  نافرع  هویم  وا  زا  دیارایب  هک  یخاش  یهلا  رابرپ  هخاش  يده  غاب  رد  یهلا  رادیب  هدـید  وا  هدـید  ود  یهلا  رارـسا 

ترضح هنیئآ  يا  همطاف  يا  رـشحم  شیارآ  وت  يابیز  هرهچ  يا  ردیح  رـسمه  يو  ربمغیپ  رتخد  يا  رهظم  حور  يو  ینارون  رکیپ  يا  رهظم 
هقیدـص و دـننام  تسا  يرگید  ياهمان  ار  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  يراب  هحفـص 50 ] ناحبـس [  تیآ  يا  دـیحوت و  لـکیه  يا  رواد 
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هناحبس و هللا  تبناج  نم  همه  هفیرش  ءامسا  نیا  هب  ترضح  نآ  هیمـست  هک  ءارهز  هیـضرم و  هیـضار و  هیکز و  هرهاط و  هثدحم و  هکرابم و 
و ثیدحلا . لجوزع  هَّللادنع  ءامسا  هعست  همطافل  مالسلاهیلع : هلوق  هروکذملا  هیاورلا  یف  حرص  امک  ، تسا لاعتم  دنوادخ  نییعت  هب  یلاعت و 
زا یخرب  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  صونم  ریغ  یخرب  صونم و  یـضعب  هک  تسا  راوـگرزب  نآ  يارب  رایـسب  هریثـک و  باـقلا  ءامـسا و  اـما 
زا رابْرَرُد  راعشا  نآ  تسا و  یلاع  قحلا  هدش و  هدورس  هتخیر و  مظن  بلاق  رد  هللامالسارهز  همطاف  ترـضح  تعن  رد  هک  ياهفیرـش  باقلا 

ءاروح هیـسنا  هدیـس  اهینب  عم  یلولا  اهلعب  اهیبا و  ادف  اهادـف و  یـسفن  هریـسی  هذـبن  اهنم  تمظن  هریثک  یفطـصملا  تنب  باقلا  تسا  رارق  نیا 
همیلع هملاع  هیفص  همرکم  همیلس  هرباص  همرتحم  هبیبح  هفیرش  هحفص 51 ] هدیشر [  هعناق  هفیفع  هدیهـش  همیحر  همیرک  ءارذع  هبناح  هیرون 

هَّللا و هبیبـح  يوقتلا  هداـبعلا و  هفیلح  يوکـش  ریغب  يولبلا  هلماـح  همظعم  هلیلج  هلیمج  همـشتحم  هروظنم  هنومیم  همولظم  هبوصغم  هموـصعم 
نطوم اهبر و  هوفـص  یفطـصملا  تنب  ءاسنلا  هدیـس  هرهطملا  هنجلا و  هحاـفت  ریخلاما  هاـصعلا  هعیفـش  هوبنلا  هیآ  يدـلا و  نکر  هوفـصلا  تنب 

هبورکم هنوزحم  همیکح  هلیقع  همیهف  هیقب  اذـک  هبلق  هجهم  همیکح  هلیقع  همیهف  هیقب  اذـک  هبلق  هجهم  هعـضب  یفطـصملا و  نیع  هرق  يدـهلا 
رون یبنلا  هحود  نیطبـسلا  هدـلاو  هنانالا  هقیفـشلا  هربلا  هناـنح  هفور  هفوطع  هحفـص 52 ] هماوص [  هرباص  هیکاب  هماوق  هدـهاز  هدـباع  همیکح 
ُهَنیِمَا هللا  رس  هللا و  هیلو  دوجلا  فرشلا و  رحب  هرد  دوجولا  هدالق  هطـساو  ءاضیب  هرد  اهیبا  حور  ءارغ  هرغ  مامت  ردب  یـصولا  هجوز  يوامس و 

رخاخملا یحر  بطق  لالجلا  هزعلا و  هرهوج  لامکلا  ملعلا و  رحب  هرد  ءانبالا  فرـش  ءابالا  لامج  ءامـسا  ملاع  یف  هنیکم  هللا  نیع  یحولا و 
هحفص هکئالملا [  هب  تلص  نم  هنبا  هکرابم  هلیل  ردق  هلیل  هجاحلا  لهال  لامالا  هبعک  هجاجزلا  هللا و  رون  هاکشم  هیلعلا  رثاملا  هعومجم  هینسلا 

هینارونلا تایبالا  هذه   ) ربقلا یفخ  قحلا  هتبوصغم  ردصلا  ضیـضر  علـضلا  هروسکم  همظعلا  رـس  لحملا  هتیلاع  همظعملا  اهما  بلق  رارق  [ 53
قلاف یلعلا و  تاوامـسلا  رطاف  ای  مهللا  کناحبـس  هیمطافلا : صئاصخلا  بحاص  رقاب  دـمحم  الم  یناـبرلا  ققحملا  لاـق  همـصاعلا ) هنجلا  نم 

كروهظل رهظملا  وه  نوکی  یتـح  كروـنب  کمـسا  تبهوـف  كروـن  نم  هتققتـشا  کمـسا و  نم  امـسا  ترطف  يذـلا  تنا  يوـنلاو  بحلا 
همطاف و یه  رطافلا و  انا  یلعالا : ءالملا  یف  تیدان  کئاما و  هدیـسل  همورا  رونلا  کلاذ  کئامـسا و  هلمجل  هموثرج  مسالا  کـلاذ  تلعجف 
کلظ و لامک  لک  كریغ و  هلا  كروهظ و ال  اهروهظ  كرون و  اهرون  کمسا و  اهمساف  همتاخلا  یلا  هحتافلا  نم  ءایـشالا  ترهظ  اهرونب 

هیرصنعلا تانوعرلا  نع  هموطفم  هیمطافلا  صئاصخلاب  اهتصصتخاو  هتیرـشبلا  تارودکلا  نع  اهتمطف  ترطف  املف  كدوجو  لظ  دوجو  لک 
اعدـف اهتفرعم  هنک  نع  اومطف  سانلا  اهکاردا و  نع  لوقعلا  تزجع  ثیحب  هیـضرملا  لـئاصخلا  نم  هعومجم  صئاـقنلا  عیمج  نع  اـهتهزن  و 
هناحیر هحفــص 54 ] نیقفاـخلا [  یلع  هللا  جــجح  ربـکا  نیطبــسلاما و  هروـصنملا  همطاـفب  هیوامــسلا و  هیرونلاـب  كـالفالا  یف  كـالمالا 

ءاروحلا هیسنالا  یطسولا و  هولصلا  يربکلا و  میرملا  یمظعلا و  هدیعسلا  یـضمرا و  هللارـس  یقثولا و  هورعلاو  يوقتلا  هملک  یهتنملاهردس و 
ءاضیبلا هرحلا  ءارذـعلا و  لوتبلا  یـصقتال : اهلـضاوف  یـصحت و  اهلئاضف ال  نا  اهانث و  یـصحا  فیکو  یلوالا : نورقلا  تراد  اـهتفرعمب  یتلا 

همطاف ترـضح  يارب  اهینب . اهلعب و  اـهیبا و  یلع  اهیلعهللامالـس و  ءارهزلا  همطاـف  هقیدـصلا  ءاـیبنالا  هتکلم  اـهینب  اهتعیـش و  هدیـس  اـهیلاما و 
ترـضح نآ  اریز  ءامـسالاما  هریخلا و  ملا  باـتکلاما ، مولعلاما ، لـئاضفلاما ، تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  ياهددـعتم  ياـههینُک  مالـسلااهیلع 

ترضح نآ  ياههینک  باقلا و  زا  یهام و  وت  وچ  دوبن  تردق  کلف  ردنا  یهلا  ءامسا  رهظم  یتفص  ره  رد  تسا . یهلا  ینسح  ءامـسا  رهظم 
تیبترم یمتخ  ترـضح  تیناـحور  ماـقم  تهج  یبرم  موقم و  ترـضح  نآ  هچ  اـهیباما  همئلاما و  نسحملاما ، نیـسحلاما ، نسحلاما ، تسا 

هحفص تسا [ . هدومن  هلاسر  نیمه  نمض  ار  قیقحت  نیا  فلوم  تسا و  یـشرع  رین  قیقحت  هب  جاتحم  مهم  بلطم  نیا  حیرـشت  نایب  تسا و 
[55

اهیباما روحم  یشرع  رین  قیقحت  نایب  رد 

هراشا
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شرهگ الاو  رتخد  هرابرد  راوگرزب  نآ  ریبعت  ماقم و  یلاع  ربمغیپ  مانالا  ریخ  ترـضح  كرابم  ناـسل  زا  ماـظن  زجعم  مـالک  نیا  رودـص  رد 
هماع و هیحان  زا  هک  اصوصخم  تسین . دـیدرت  کش و  چـیه  ياج  اهیباما )  ) هب اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  توکلم  کـلم و  هکلم 

هتمکحلا یف  نوخـسار  يارب  رگم  تسین ، سک  همه  كاردا  عـسو  رد  مهم  هـتکن  نـیا  مـهف  یلو  تـسا . هدـش  تـیاور  هـتفگ  نـیا  هصاـخ 
ضحم اهیباما )  ) شرتخد هرابرد  مرکا  ربمغیپ  هتفگ  نیا  هک  تسا  ملسم  دشاب ؟ ردپ  ردام  يرتخد  دوشیم  هنوگچ  تفگ  یهاوخ  نافرعلاو .
راوازس ترـضح  نآ  زا  ریبعت  نیا  شرتخد  هب  ینابرهم  تفوطع و  باب  زا  زین  دوش و  ریبعت  هیفرع  ياههتفگ  زا  ات  هدوبن  تبحم  زاربا  راهظا و 

نینچ شرتخد  هراـبرد  مـالک  نیا  هب  ریبعت  اـب  مارتحا  ماـقم  رد  ص )  ) ربمغیپ هحفـص 56 ] هک [  تفگ  دوشیمن  مرداـم و  دـیوگب  هک  تسین 
هب متاخ  ربمغیپ  نتفگ  سپ  دیدرگ . دهاوخن  ردام  هلزنم  هب  ای  ردپ  ردام  دشاب  ردپ  مارتحا  دروم  رایـسب  دنچ  ره  اریز  تسا ، هدومن  یـشیامرف 
ارنآ ناوتیمن  هللااـبذایعلا  یفرط  زا  درک و  هیفرع  تاـساسحا  نیا  رب  لـمح  دوـمن و  یقلت  تاـفراعت  نیا  زا  دوـشیمن  ار  اـهیبا ) ما   ) شرتـخد

تسا و تمـصع  همـسجم  هک  ص )  ) دـمحم لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  سدـقم  تحاس  اریز  دومن ، روصت  مهوت و  زاـجم  فازگ و 
تسین ياههبش  هکلب  دیوگب . فازگ  هکنیا  زا  تسا  هزنم  تسا ، دجاو  نوئش  مامت  رد  الاعفاو  اقالخاو  الاوحا  الاوقا و  ار  تمصع  هبترم  یلعا 
همطاف ترضح  شرتخد  هب  تبسن  ترـضح  نآ  ناسل  زا  هک  تسا  تیعقاو  نیع  تقیقح و  نایب  اهیباما )  ) ریبعت رد  ماظن  زجعم  مالک  نیا  هک 

: تسا نیا  هدنراگن  رظن  زا  تیعقاو  تقیقح و  نیا  قیقحت  تسا و  هدش  رداص  اهیلعهللامالس 

فلوم رظن  زا  اهیباما  نایب  روحم  یشرع  قیقحت 

رارسا هیهلا و  ءامـسا  تافـص و  ندوب  ناهن  قلطم و  ماقم  نیا  دنمان و  تیدحا )  ) ارنآ هک  تسا  یماقم  قح  يارب  هک  روطنیمه  تسناد  دیاب 
هیئامسا ترثک  هلحرم  نآ  هک  تیدحا )  ) تیهولا و ماقم  نآ  هحفص 57 ] زا [  دعب  و  تسا ، فیلکت  نیوکت و  ملاع  رارسا  ندوب  ناهن  اهنآ و 

نابرقم رابرد و  ناـصاخ  زج  هب  راـهظا  روهظ و  مرحم  هک  يوحن  هب  تسا ، لیـصفت  وحن  هب  قیاـقح  روهظ  هلحرم  نیا  رد  تسا و  هیتافـص  و 
ءاوتـسا شرع  هک  دـنناوخ - طسبنم  دوجو  ارنآ  هک  یلعف  یلجت  قارـشا و  هب  تسا  قح  روهظ  ماقم  نیا  زا  دـعب  تسین ، یـسک  یهلا  هاـگرد 

هس ياراد  تسین ، يزیچ  نآ  زا  قح  هب  برقا  هک  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  نینچمه  تسا - هیدمحم  تقیقح  لک و  لقع  لوا و  رداص  ماقم 
نآ تسا و  نجتـسم  نکتـسم و  بیغ  ماقم  نآ  رد  نآ  تاکرب  صاوخ و  تیـالو و  نوئـش  عیمج  هک  بیغ  ماـقم  لوا  تسا : روهظ  زا  هبترم 

یـضترم یلع  ترـضح  زا  ترـضح  نآ  زا  هلـصفنم  ياههتـشر  هک  تسا  ص )  ) دـمحم لـک  لـقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  يدوـجو  روـط 
مامت دندوب  رایغا  هدـهاشم  زا  بوجحم  دوجوم و  بانجنآ  دوجو  بیغ  رد  همه  مالـسلاهیلع  يدـهم  تجح  ترـضح  ات  هتفرگ  مالـسلاهیلع 

يدـهم مهدزاود  یـصو  ات  شتالامک  مولع و  همه  اب  شراب و  ررد  نانخـس  همه  اب  ع )  ) یلعزا مالـسلامهیلع  ماما  هدزاود  هیلامک  فاـصوا 
ققحتم و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  مرکا و  یبن  بیغ  يهدرپ  رد  تطاـسب  لاـمجا و  وحنب  ناـشتالامک  مولع و  همه  اـب  (ع )

لوا ماقم  نامه  لیـصفت  هک  مالـسلامهیلع  همئا  يهکرابم  تاـیوه  رد  تسا  نآ  زورب  تیـالو  روط  زا  مود  ماـقم  هحفص 58 ] دوب [ . روتـسم 
، هلضاف قالخا  میلعت  تالکشم و  لح  هعیبطلا و  ءاروام  مولع  دیحوت و  لحارم  رد  نخس  طسب  مولع و  لیـصفت  هک  تسا  ادیپ  هکنانچ  تسا 
رد نکیل  دوب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  متاخ  لوسر  ترـضح  نآ  نزخم  دش ، عورـش  هک  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  زا 

نیسح ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترضح  زا  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ترـضح  زا  دعب  راهطا  همئا  تاروهظ  میلاعت و  بیغ و  تیدحا و  هبترم 
ترـضح يداه و  ترـضح  داوج و  ترـضح  اضر و  ترـضح  مظاک و  ترـضح  قداص و  ترـضح  رقاب و  ترـضح  داجـس و  ترـضح  و 

ریظن نانآ  همه  اطوسبم  هک  لاونم  نیمه  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  رـصع  ماـما  رهد و  یلو  يدـهم  تجح  ترـضح  ادـعب  يرکـسع و 
ماقم دومن . ناضیف  دوجو  ملاع  هب  هناگادـج  کی  ره  زا  تالامک  لئاضف و  تمکح و  مولع و  بعـش  رهاظ و  ددـعتم  روطب  هیئامـسا  ترثک 

یهیدـب تسا و  عنـص  ماقم  هک  تانئاک  همه  رد  یلاعت  هللا  نذاب  نیوکت  یلعف و  یلجت  فرـصت و  تروصب  تسا  تیالو  روهظ  هلحرم  موس 
هحفص 59] دوجو [  هکینانچمه  تسا  تیـشم  روهظ  هبترم  ماقم  نیا  لالقتـسا و  ناونع  هب  هن  تسا  روظنم  هیهلا  تفالخ  ناونع  هب  هک  تسا 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیهلا هثالث  بتارم  نوئش و  ياراد  قح  تیرهظم  هب  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات  تسا : تیشم  هبترم  لعف و  ماقم  طسبنم 
ماقم اما  لیـصفت  ماقم  کی  دراد و  لامجا  ماقم  کی  تیـالو  هک  دـش  مولعم  زین  و  دـشابیم ). یلعف  یلجت  ماـقم  تیدـحا و  تیدـحا و  زا  )

هلآ هیلع و  هللا  لص  دـمحم  لک  لـقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  نآ  نزخم  تسا  بیغ ) تیدـحا و   ) هبترم رهظم  هک  تیـالو  روط  زا  لاـمجا 
لاح تسا . لوا  ماقم  نامه  لیـصفت  هک  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  هکرابم  تایوه  رد  تسا  نآ  زورب  تیالو  روط  زا  لیـصفت  ماـقم  تسا و 
رتخد همطاف  ترضح  انامه  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  یلیصفت  روهظ  زورب و  ءاشنم  هک  تسین  ياههبش  میئوگیم  هینافرع  همدقم  نیا  زا  سپ 
هبترم رد  یلیـصفت  روهظ  هب  لامجا  نطب  زا  تیالو  زورب  تلع  ملاع  یبیب  نیا  هک  تسا  امهیلع  همالـس  هللا و  تولـص  ءایبنا  متاخ  ترـضح 

شردپ تیناحور  تیالو و  تهج  هدش و  ءایبنا  متاخ  شردپ  تیناحور  تیالو و  تهج  موقم  تقیقح  رد  تسا  هدـیدرگ  راهطاهمئا  دوجو 
هحفص 60] تسا [ . هتخاس  رگولج  روهظ  طسب و  ماقم  رد  ار 

بلطم نایب 

تـسنآ ظاحل  هب  دنیوگ  ردام  ارنآ  یـسراف  هب  هک  ما  هکنآ  لوا : همدقم  تسا . رگید  همدقم  دـنچ  جاتحم  زین  رتحـضاو  ناسل  هب  بلطم  نایب 
نوکتم دـلوتم و  ما  تیبرت  زا  دـلو  نوچ  دـشابیم و  دـسرب  تیلعف  هب  هوق  ملاـع  زا  هک  يدـح  اـت  ندـنارورپ  دـلو و  هداـم  تیبرت  لـحم  هک 

محر رد  ندنارورپ  هکلب  دـشابیمن  تیما  طرـش  تناضح  ندادریـش و  اذـل  دوشیم و  قاطا  ما )  ) ردام هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ددرگیم ،
تبترم یمتح  ترـضح  تیناحور  تیالو و  هبنج  یلیـصفت  روهظ  ماقم  كراـبم  ثیدـح  رد  با )  ) زا دارم  مود : همدـقم  تسا . تیما  طرش 

تیـالو و یلیـصفت  روهظ  ماـقم  هک  ص )  ) مرکا لوـسر  ترـضح  دوـجو  زا  روـط  نیا  هوـحن و  نیا  هکنیا  رد  تسین  یکـش  و  تسا . (ص )
لوسر ترـضح  توعد  ودب  رد  هکنآ  هچ  نیعمجا  مهیلعهللامالـس  راهطا  همئا  دوجو  هب  رگم  ددرگن ، ققحتم  تسا  ترـضح  نآ  تیناحور 

نآ لاثما  تابراحم و  اهگنج و  هب  تائالتبا  ترثک  تقو و  یمک  هطـساوب  راوگرزب  نآ  تلحر  نامز  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ 
اهنآ تافص و  ءامسا و  ماکحا  درآ و  نایب  هحفص 61 ] هب [  ار  دوخ  هلماک  تیناحور  هیلک و  تیالو  ماقم  هک  دیدرگن  ترـضح  نآ  رودقم 
وحن هب  مالـسلامهیلع  راهطاهمئا  نکیلو  دـیامرف . راهظا  ناـیامن و  الیـصفت  ارط و  ـالک و  ار  تیـالو  ماـقم  رارـسا  دنئامـسا و  تایـضتقم  هک 

، دنداد هولج  یلیـصفت  روهظ  طسب و  ماقم  هب  ار  هیمتخ  ترـضح  تیناحور  تیالو و  لیـصفت  ماقم  ینعی  ار  هبترم  نیا  لیـصفت  هب  طوسبم و 
زا هرداص  رابخا  اصوصخم  تسا . تمـسق  نیا  ناهرب  دهاش و  تمکح  ملع و  نزاخم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص  ثیداحا  رابخا و  هکنانچ 
قح تافص  ءامسا و  ءامسا  حرـش  نایب  رد  مالـسلاو  هولـصلا  مهیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح  مولعلا و  رقاب  ترـضح  نیمامه  نیماما 

تسا و طبظ  تبث و  هریغ  یـسربط و  جاجتحا  قودص و  دیحوت  ینیلک و  یفاک  لوصا  باتک  رد  هک  دـیحوت  قیاقد  رارـسا و  زومر  یلاعت و 
زین تسا  لوقنم  هربتعم  بتک  رد  تسا و  تیالو  روهظ  لیصفت  طسب و  ماقم  هک  ماقم  نیمه  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  هیورم  راثآ  مه 
هیلک تیالو  ماقم  لماک  روهظ  هک  راهطا  همئا  تعجر  هرود  هب  دـسرب  ات  میدومن  نایب  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  مکحم  ناـهرب  يوق و  دـهاش 

تـسا رحـس  مئاسن  زا  زونه  نیاک  دـمدب  شتلود  حبـص  ات  شاب  ترخآ : ملاع  قفا  هب  دوشیم  لصتم  اهنآ  یلک  تموکح  تلود و  هقلطم و 
. مالـسلاهیلع قداـص  ماـما  ترـضح  هب  تسا  بوسنم  تیب  نیا  هحفـص 62 ] رهظی [ ) رهدـلا  رخآ  یف  انتلود  اـهنوبقری و  هتلود  ساـنا  لـکل  )

هیلع هللا  یلص  متاخ  لوسر  ترضح  یلیصفت  دوجو  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  هک  دیوگب  یـسک  هاگره  لبق ، همدقم  ود  هب  رظن  موس : همدقم 
هیوناث تدالو  تقیقح  اریز  تسا . هتفگ  حیحـص  تسرد و  تینامـسج ، ماقم  ظاحل  هب  هن  تیناحور ) تهج  رابتعا  هب   ) دنتـسه ملـس  هلا و  و 
دیهمت زا  سپ  تسا . هدش  لصاح  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  هبترم  رد  یلیـصفت  روطب  لامجا  نطب  زا  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  تیناحور 

رما ود  تیاعر  طرـش  هب  تسا  ص )  ) لوسر ترـضح  ردام  ینعی  ( اهیباما  ) اهیلعهللامالـس همطاـف  ترـضح  میئوگیم  لاـح  همدـقم ، هس  نیا 
هب شردپ  يارب  ع )  ) ءارهز همطاف  ترضح  ندوب  ردام  هکنآ  مود  تسا و  ترـضح  نآ  تیناحور  ماقم  لوسر  ترـضح  زا  دارم  هکنآ  یکی 

سپ تسا . هدوب  اراد  وا  دـلوت  اهیلعهللامالـس و  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  لـبق  هک  ص )  ) لوسر ترـضح  تیناـحور  یلیـصفت  دوجو  ظاـحل 
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اریز ددرگیم . بوسحم  شرتخد  یلیـصفت  یناحور  دولوم  ص )  ) متاخ لوسر  ترـضح  هک  تسا  نیا  اهیباما )  ) زا دارم  هک  دـش  نیا  هجیتن 
یلص مرکا  لوسر  ترضح  یلیصفت  یناحور  دوجو  مالسلامهیلع  هحفـص 63 ] همئا [  دشابیم و  ع )  ) راهطا همئا  ردام  ع )  ) همطاف شرتخد 

ترضح شیمارگ  رتخد  نطب  زا  ص )  ) متاخ لوسر  ترـضح  هیناحور  هیوناث  تدالو  يرخا : ترابع  هب  دنـشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
. تسا اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف 

هلمجلاب

رینلا قیقحتلا  اذه  ذخ  الامجا .) امـسج و ال  ال   ) اهتنب نم  الیـصفت  احور و  دـلوتم  وهف  اهوبا  اما  اهیبا و  نم  احور  امـسج و  هدـلوتم  همطافلا  )
تعن یف  ناوضرلاـب :) صلختملا   ) هیلع یلاـعت  هللاناوـضر  یمقلا  دوـمحم  ازریم  ینادمـصلا  فراـعلا  هلاـتملا و  مـیکحلل  مـنتغا : یـشرعلا و 

کلم و روشک  همه  نوتاخ  وت  يا  متاـخ  یندـم  لوسر  سوماـن  رـس  مدـق  بیغ  مرحلا  تیب  يوناـب  نیهم  يا  اهیلعهللامالـس  ارهزلا  همطاـفلا 
درجم شقن  نیا  زا  سپ  ثودح  نطب  رد  هن  شقن و  نیامدـق  تشپ  هب  هن  هحفـص 64 ] مجع [  هب  ات  برع  کلم  همه  يوناب  وت  يو  توکلم 

زا تتمصع  هدرپ  ادخ  رون  هتفاب  زا  تتفع  رداچ  میـش  قلخ  کلم  دوجو و  رـس  قرـشم  لالج  هام  قفا  لامج و  سمـش  علطم  ملق  فج  دقلف 
رد هدرپ  ادخ  راونا  رهظم  همه  هولج  رد  هولج  مرک  ملع و  هقراب  همه  بلـص  رد  بلـص  ادخ  رون  هعمال  همه  نطب  رد  نطب  مدـق  رهـش  هشمقا 

راونا رهظم  همه  هدود  رد  هدود  مما  تاجاح  هلبق  همه  باب  رد  باب  تمـشح  هاج و  بحاص  همه  ماـم  رد  ماـم  مظعا  لـالج  رـس  همه  هدرپ 
ناگرزب وت  نارسپ  مشح  زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام  دوجو  ناراوس  هکی  همه  وت  ناردپ  معن  فاطلا و  ندعم  همه  تشپ  رد  تشپ  ادخ 

نآرق هب  نیسای و  ترضح  هعضب  هط  روهظ  يردق و  هروس  ینعم  هحفص 65 ] ملظ [  ردب  یحض  سمش  همه  نبا  رد  نبا  ناکم  نوک و  همه 
سدق رهوج  زا  تنت  لوسر و  حور  زا  تحور  مقر  درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و  مقر  هن  داجیا  سیون  هخسن  رگد  هخسن  نینچ  نیا  ماوت 

هحبـس و زا  لجخ  مدآ  رب  ینک  رخف  ناز  دمحا و  تردـپ  اوح  رب  ینک  رخف  ناز  ردـیح و  ترـسمه  مغدـم  دـمح  ارـس  اپ و  وت  ياپارـس  رد 
دنک تشپ  ترد  میظعت  یپ  نانک  هدجس  کلم  کلم و  ترد  كاخ  رب  هک  يا  میرم  تزینک  یـسیع و  وت  سدق  هدنب  ییحی  تدهز  هداجس 

یئوت نوچ  ضیف  همـشچرس  هب  وت  يوک  تسا ز  زاب  هار   ) مهرم ار  هنگ  تاحارج  وت  یتسود  دازآ  تمایق  بیـسآ  وت ز  ناگدنب  مخ  نودرگ 
ادخ مشچ  ات  مشچ  هحفـص 66 ] مکبا [  درجم  قطن  ار  وت  لضف  يهراپ  لال  دـشاب  ماهقطان  ار  وت  لضف  هئمـش  ملاـع ) ضیف  عبنم  مه  رثوک و 
باب زا  بلط  یتافوب  لجع  يدرک  تسین  وت  ياوام  قیال  ناهج  هک  يدـید  وت  نوچ  مرحم  یهلا  رارـسا  مرحم  يا  وت  اـب  دوشنیم  دوشن  نیب 
هاوخ یم  ناوضر )  ) هبرجت نیا  تداع  فالخ  رب  ملا  دنباذع و  جـنر و  رد  تمقن و  رد  همه  ناناد  تقیقح  هک  مدرک  هبرجت  نم  هچرگ  مرک 
هحفص 67] من [  نامع  تمرک  ودوج  هرطق ز  کی  شیپ  ناوضر )  ) رب تمرک  ربا  زیر ز  ياهرطق  مقن  تسد  زا  دهد  تتاجن  هقیدص  هک  ات 

تسا ءایبنا  متاخ  هب  ادخ  یئاطعا  رثوک  قادصم  س )  ) ارهز يهمطاف  دوجو  هکنیا  نایب 

هراشا

هتمظع تلج  تیدـحا  ترـضح  سدـقا  تاذ  رتبالاوه . کـئناش  نا  رحنا ، کـبرل و  لـصف  رثوکلا ، كاـنیطعا  اـنا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
توکلملا کلملا و  کلام  هک  ام  دیامرفیم : ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  شبیبح  هب  باطخ 

هحفص 68] میدومرف [ . اطع  رثوک  یتسه  اوسام  لکزا  ام  هدیزگرب  راتخم و  هک  وت  هب  میتسه  توربجلا  زعلابحاص و  و 

؟ هچ ینعی  رثوک 

عیمج تسا  لماش  تبترم ، یمتخ  ترـضح  هب  تسا  یهُوُلا  تاذ  تیانع  لضفت و  ماقم  هک  ماـقم  نیا  رد  تسا و  ریثک  ریخ  ياـنعم  هب  رثوک 
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هیتوهال و يایاطع  بهاوم و  زا  معا  قالطالا  یلع  ار  هینابر  معن  ءالآ و  ایاطع و  هیلک  هیهلا و  تاضویف  بهاوم و  ماـمت  هیهاـنتمان و  تاریخ 
زا هینطاب و  هیرهاـظ و  معن  زا  معا  هیدوهـش و  هیبیغ و  معن  زا  معا  هیورخا و  هیخزرب و  هیویند و  معن  زا  معا  هیتوساـن و  هیتوکلم و  هیتوربج و 

دوجو راد  یتسه و  میلقا  رد  یتلیضف  یلامک و  یتمعن و  ریخ و  چیه  هکیروطب  هیشرف  هیشرع و  زا  هیقلخ  هیرما و  معن  هیـسفنا و  هیقافآ و  معن 
دمحم ترـضح  ءایفـصا  رورـس  ءاـیبنلا و  متاـخ  شبیبـح  هب  یهلا  یئاـطعا  رثوک  هطیح  تحت  رد  همه  هکنیا  رگم  تسین ، دوهـش  بیغ و  زا 

هب رثوک )  ) هملک هب  تبـسن  دـش  هراشا  هک  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا : هتفرگ  رارق  عقاو و  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  هلآ  هیلع و  یفطـصم 
ات یلالقتـسا ، يانعم  هنتسا  ریثک  ریخ  نیمه  قیداصم  زا  همه  هصاخ  هماع و  ریـسافت  رد  یناعم  ریاـس  هک  تسین  ياههبـش  ریثک  ریخ  ياـنعم 

يارب دروم  هحفـص 69 ] هن [  دـیآ و  مزـال  رثوک  یناـعم  فـالتخا  مهوت  هن  ساـسا  نیا  رب  و  دوش . عـقاو  نیرـسفم  زا  یخرب  لاکـشا  دروـم 
دهدیم و تسد  زا  تیاهنیب  ریثک  ریخ  يانعم  رظن  زا  ار  دوخ  ياوتحم  رثوک  هن  دیآ و  مزال  ددـعتم  یناعم  يارب  لیلد  كردـم و  نتـساوخ 

دوخ قیداصم ، نآ  تابثا  يارب  ناهرب  لیلد و  تسا و  یهاـنتمان  ریثک  ریخ  ياـنعم  هب  رثوک  قیداـصم  هچ  ددرگیم ، دودـحم  نآ  ياـنعم  هن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  هکنانچ  ءاشی ) نم  هیتوی  هللا  لـضف  کـلاذ  تسا و  ربمغیپ  صخـش  هب  یهلا  ءاـطعا  هک  تسا  رثوک 

هکیتروـص رد  تسین  تیعقاو  نیا  رد  يدـیدرت  یکـش و  سپ  ءاـسن . هروـس  هـیآ 13   8 امیظع ) کـیلع  هللا  لـضف  ناـک  و   ) دـیامرفیم ملس 
یلاعت قح  میظع  لضف  یئاطعاریثک و  ریخ  تسا  زرحم  تباث و  ققحم و  ملـسم و  تسا ، هدومرف  لیلق  عاتم  هب  ریبعت  اـیند  زا  لاـعتم  دـنوادخ 
باتک تسا . یهانتمان  نوچ  تسا  جراخ  رامش  ءاصحا و  هطیح  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یئاطعا  رثوک  قیداصم  سپ  تسا . تیاهنیب 

رت رحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  وا  تیاهن  یب  لضف  زا  دـنز  مد  هک  یـسک  راجـشا  ملق  رحبا و  دوش  دادـم  رگا  درک  ناوتن  مامت  ربمیپ  لضف 
ام رحبا  هعبس  هدعب  نم  هدمی  رحبلا  مالقا و  هرجش  هحفص 70 ] نم [  ضرالا  یف  ام  نا  ول  و   ) هینآرق هفیرش  هیآ  قادصم  هب  کنیا  راقنم  دنک 

جاجتحا  ) یـصقتست انلئاضف و ال  كردـت  یتلا ال  تاملکلا  نحن  مالـسلاهیلع  يداهلا  ماما  لاق  ناـمقل و  هروس  هیآ 27  هللا ) تاملک  تذـفن 
یمتخ ترـضح  اهنآ  سأر  رد  هک  تمکح  نداـعم  تمـصع و  تیب  لـها  لـئاضف  هک  دراد  ناـعذا  فارتعا و  هدـنراگن  ص 332 ) یسربط 

تـشادرب ناونع  هب  هنومن  يارب  میئامنب و  یلامجا  هراشا  رثوک  قیداصم  زا  ياهمـش  هب  میهاوخیم  اهنت  تسین و  ءاصحا  لـباق  تسا ، تبترم 
دوخ كاردا  عسوردـق  هب  تبترم - یمتخ  ترـضح  زا  ترذـعم  لامک  اـب  قیداـصم - نآ  زا  يدادـعت  رکذ  هب  نارکیب ، ياـیرد  زا  ياهرطق 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  هلک ) كرتی  هلک ال  كردی  ام  . ) میزادرپب

رثوک قیداصم  زا  یخرب  روحم  رصتخم  یلامجا و  نایب 

رد هکنآ  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یئاطعا  یهانتمان  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 
توعد تهج  نیمه  هب  دینادرگ و  وه )  ) مسا هب  ققحتم  ار  وا  دادرارق و  قح  تیوه  وه  رد  قلطم  ءانف  ماقم  دجاو  ار  وا  هقلطم  تیدحا  ملاع 
یئاطعا ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  داد  رارق  تسا  دیحوت  هبترم  یلعا  هک  دمـصلا  هللا  دحا ) هللا  وه  لق   ) هب ار  ترـضح  نآ  هحفص 71 ] ] 

رارق دوخ  مظعا  مسا  لمکا  يالجم  تیهولا و  ماقم  متا  رهظم  ار  تافـص و  ءامـسا و  ملاع  توهـال و  ملاـع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا 
یئاطعا ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  تسا  ترـضح  نآ  دوجو  هطاـحا  رد  هیبوبر  تافـص  ماـمت  هیهلا و  ءامـسا  عیمج  تاروهظ  سپ  داد .

سیئر تـالقعت و  سلجم  نیـشنردص  ار  وا  هیـسدق ، هدرجم  هکئـالم  لوقع و  ملاـع  یلعا و  توربج  ملاـع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا 
رثوک و قیداصم  زا  تسا  هتفرگ  رارق  ص )  ) يدـمحم یلک  لقع  هطیح  رد  همه  هیـضرع  هیلوط و  لوقع  عیمج  سپ  داد . رارق  هدرجم  لوقع 

عیمج سپ  داد . رارق  هیلک  سوفن  هیدبهپـسا و  راونا  نیـشنردص  ار  وا  یلعا  توکلم  ملاع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ 
هب یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  تسا . هتفرگ  رارق  ص )  ) يدـمحم مظعا  حور  هیهلا و  هیلک  سفن  هطیح  رد  حاورا ، سوفن و 

سپ هداد ، رارق  هجزما  لدـعا  هیدام و  ماسجا  نیرتفیطل  ياراد  ار  وا  تعیبط  يهناشن  توساـن و  ملاـع  هحفص 72 ] رد [  هکنآ  ترـضح  نآ 
نآ هب  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  تسا . هتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  ینارون  فیرـش  فیطل  مسج  هطیح  رد  ماـسجا  عـیمج 
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ریخ رثوک و  قیداصم  زا  تسا . هداد  رارق  دوجولایف  ام  فرشا  ار  وا  دوجو  دوهش ، بیغ و  زا  دوجو  میلقا  یتسه و  ملاع  رد  هکنآ  ترـضح 
هب ار  ناکما  ناهج  داد و  رارق  نیملاعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداـص  ار  وا  تقلخ  ماـظن  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک 

ناکما ملاع  زا  هیانک  اجنیا  رد  كالفا  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  یـسدق  فیرـش  ثیدح  مکح  هب  هدـیرفآ  ترـضح  نآ  دوجو  لیفط 
موحرم مردـپ  قیقحت  هک  رگید  ياـنعم  مدومن . قلخ  ار  ناـکما  ملاـع  وت  دوجو  لـیفط  هب  مراد  وت  هب  هک  یتـبحم  تیاـغ  زا  نم  ینعی  تسا ،

هک تیفیرشا  ثیح  زا  دوب  یم  وت  دوجو  هن  رگا   ) هک تسا  نیا  دوب  لوقنم  لوقعم و  مولع  عماج  ینابر  دهتجم  مظاک  دمحم  خیـش  هللا  تیآ 
و دنلیفط ) رسکی  ار  وت  ملاع  همه  دنلیخ  كالفا  همه  هاش و  یئوت  .( ) دوبن نکمم  كالفا  تقلخ  نکمم ، بجاو و  نیب  دیدرگ  ضیف  هطساو 

بوجولا قرشم  نم  بجاح  ریغب  سمشلاک  قرشا  هر :)  ) یناهفصالا هحفص 73 ] يورغلا [  نیسح  دمحم  خیـشلا  ینابرلا  ملاعلا  لاق  ام  معنل 
یـضاملا هرما  نم  داجیالا  دوجولا و  ردصم  نم  يدابملا  ءدـبم  یلجت  دـقل  ءاضیبلا  هیدـمحملا  رون  ءامـسالا  ملاع  ءامـس  نموا  بجاولا  رون 

هتعیدـب تروـصب  یناـمحرلا  سفنلا  سفن  سفن  وا  هیدـمحملا  هقیقحلا  وا  هیلعفلا  همیـشملا  هقیقر  یئاـضقلا  یلعفلا و  هملع  وا  ءایـشالا  یلع 
هآر نمف  قحلا  وه  لب  یناث ال  قح  قحلا  لها  دنع  یناثملا و  هقیقح  هنا  وا  قافآلا  سفنالا و  یلع  ضاف  یقالطالا  سدقملا  هضیف  وا  یناعملا 

کلام متالا و  یلجملا  ماتلا و  یلجتلا  وه  دوهشملا  دهاشلا و  هینیع  دوهـشلا  یف  ءانفلا  یـضتقم  اذا  هحفـص 74 ] هالجا [  امف  قحلا  يار  دقف 
یلعا وا  مالقالا  ملق  وا  مکحلا  عماجم  حاولالا  حول  روصلا و  يروص  يوقلا و  هوق  رـشبلا و  سوفنلا و  لوقعلاوبا و  مدـقلا  ناطلـس  ثودـحلا 
ملکلا عماوج  عمج  هدوجو  هیولعلا  رهاوجلا  رهوج  هیلکلا و  قیاقحلا  هقیقح  لوالا  لوا  وهف  لوقعلا  لقع  للعلا  هلع  وهف  لوصالا  لـصا  ملقلا 

یلع يذـلا  کلملا  يوقلا و  یف  دـیدشلا  زیزعلا و  وه  هیمتخلاـب  دومحملا  هماـقم  هیدـمحملا  هیوهلا  شرع  مسقنی  ـال  يذـلا  درفلا  رهوجلا  و 
هرون لظ  نیوکتلا  هتاشن  هروهظ و  نم  عادـبالا  ملاع  و  هحفـص 75 ] هدوج [  نیهر  دوجوم  لکف  هدوجو  نم  وه  دوجو  لک  يوتـسا  شرعلا 

لک هیار  تحت  وه  یبن  لک  دـماح  يا  ءاصحا  نع  لج  ام  دـماحملا  نم  هل  دـمحم  حابـشالا  حاورالا و  لعاج  حاورالا و  ملاع  حور  وه  لـب 
قیداصم زا  لقف  تئـش  ام  ءانثلا  نع  لج  لسرلا  متاخ  دوجولا  هحتاف  همارکلا  هذه  جات  هیلع  همایقلا  یف  لکلا  عیفـش  وه  هیالو و  یف  وه  یلو 

نآ تقیقح  رد  عـقاو و  رد  سپ  داد . رارق  دوـخ  تیدمـص  ماـقم  تـیرهظم  ار  وا  هـکنآ  ترـضح  نآ  هـب  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوـک و 
لامکلا لک  رهظم  دمآ  دمحا  هفلومل  هحفص 76 ] تسا [ . هیهلا  هیلعفلا  هیتافصلا و  هیتاذلا و  تالامکلا  لکو  هقیقحلا  طیسب  رهظم  ترضح 

ین وا  لثم  دوجو  رد  دمآ  متاخ  دمحم  ناز  دمـص  درف  رهظم  وا  دوب  هکنوچ  دمـصلا ) هللا   ) هب دمحا  توعد  لامجلا  لک  رهظم  دـمآ  دـمحا 
نآ هب  یهلا  یئاطعا  رثوک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دـحا  تاذ  رهظم  ص )  ) دـمحم رب  دـبا  ات  وگاـنث  یناـبر )  ) ناـج دوب  دـنهاوخ  ین  دوب و 

هلوقل یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  اـمک  داد . رارق  ناـیناهج  ماـمت  يارب  تمعن  ناـیملاع و  ماـمت  يارب  تمحر  ار  وا  دوجو  هکنآ  ترـضح 
ار یناکما  ملاوع  مامت  هک  تسین  ایرـس  شلومـش  تسا و  عمج  نیملاـع  ءاـیبنا  هروس  هیآ 107  نیملاعلل ) همحر  الا  كانلـسرا  ام  و   ) یلاـعت
هیآ 56 ءیـشلک ) تعـسو  یتمحر  و   ) تسا هدومرف  ناـنم  دـنوادخ  تسا و  هیهلا  هعـساو  تمحر  رهظم  هیدـمحم  تقیقح  هچ  . تسا لـماش 

هیآ نیا  تسا و  ملاوع  عیمج  هب  طیحم  یطاسبنا و  یلک و  شتمحر  هیهلا و  هعساو  تمحر  يارب  تیرهظم  نیا  مکح  هب  سپ  فارعا . هروس 
متاخ لوزن و  سوق  رد  تسا ، نیملاـعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداـص  ص )  ) هیدـمحم تقیقح  هکنیا  رب  تسا  ناـهرب  نیرتهب  هکراـبم 

ام و   ) دومرف هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخن  تمحر  قحل  نم  قبـس و  نمب  تبـسن  شدوجو  دشابن  نینچ  رگا  هچ  دوعـص . سوق  رد  تسا  نییبنلا 
هفلؤمل تسا . ملاوع  عـیمج  يارب  تمحر  ترـضحنآ  دوـجو  هک  تسا  نهربـم  تباـث و  سپ  هحفـص 77 ] نیملاعلل [ ) همحر  الا  كانلـسرا 
تمحر رهظم  ماوق  دراد  ودـب  ملاع  هلمج  ماظن  ردـنا  تسا  يو  لوا  رداص  قحل  نم  اب  قبـس  نم  اب  شتمحر  قح  هدـناوخ  شنیملاعلل  همحر 

نآ نیا و  زا  دیزگرب  ار  وا  رم  قح  نیلـسرم  ناربمغیپ و  متاخ  نیملاعلل  اتمحر  شدوجو  دـش  نادـب  وا  لیفط  مدآ  ملاع و  ناهج  ردـنا  هدـش 
رهظم دمحم  رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )  ) ناج تسا  ینابرق  سپس  لص )  ) نآ رکش  تسا  ینابر  رثوک  ياطع  نیا  نآ  زا  درک  شنیملاعلل  همحر 

نآ هب  ارـصحنم  ار  توبن  رد  نیمتاخ  ماقم  هکنآ  ترـضحنآ  هب  راگدرورپ  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  هحفص 78 ] دمص [  تاذ 
هللا ناک  نییبنلا و  متاخ  هللالوسر و  نکل  مکلاجر و  نم  دـحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  یهلالا و  باتکلا  صن  هیلاراشا  امک  دومرف  اـطع  راوگرزب 
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اما تسا  هدیدرگ  تئارق  ات  رسکب  مهو  ات  حتفب  مه  هفیرش  يهیآ  نیا  رد  متاخ )  ) كرابم هملک  بازحا : يهروس  هیآ 40  امیلع ) ءیش  لکب 
ترافـس تلاسر و  توبن و  دنـس  تسا و  هدیدرگ  متخ  واب  لسر  ءایبنا و  هلیلج  هلـسلس  ینعی  دـشابیم  هب ) متخی  ام   ) يانعمب ات  حـتفب  متاخ 

تسا و لسر  ءایبنا و  هدننکمتخ  ینعی  ات  رسکب  متاخ  تسا : هدش  هدیدرگ  رهم  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  ینعی  وا  دوجوب  هیهلا 
رد رهم  هک  تسین  یکش  تسین : یلوسر  یبن و  راوگرزب  نآ  زا  دعب  رگید  دیدرگ و  رهم  تفای و  ماتتخا  تمس  ترـضحنآب  تلاسر  توبن و 
دنس هدیدرگ و  لیمکت  مامت و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  بلطم  ینعی  تسا  دنس  نایاپ  متخ و  تمالع  مالعا و  هک  دوشیم  هدز  دنـس  همتاخ 
دنس متخ  زا  دعب  تسا  ملسم  تسا و  دنس  همتاخ  رابتعا و  هناشن  تمالع و  رهم  نیا  دیدرگ و  موقرم  دبای  شراگن  دیاب  هچنآ  تسا و  لماک 
تاذ درادن : تیدنـس  هجوچیه  هب  تسا و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  دیاز و  دوش  هحفص 79 ] هتـشون [  هچ  ره  رهم  ندز  نآ و  ماتتخا  و 

هلآ هیلع و  یفطصم  دمحم  لبـس  يداه  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  ار  توبن  هرئاد  دوخ  يهغلاب  تمکح  هب  هتمظع  تلج  تیدحا 
ریغ لاحم و  رگید  دـیناسر و  يدوعـص  لاـمک  هجرد  ياـهتنم  هب  لـیمکت و  ار  تلاـسر  توبن و  دنـس  دومرف و  متخ  ءاـنثلا  هتیحتلا و  لـضفا 

هملـسم هدعاق  مکح  هب  تسین  ریذپرارکت  یلعا  ءدـبم  یلاعتقح و  یلجت  اریز  دتـسرفب  یلوسر  یبن و  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نکمم 
رادرب یناث  هک  تسا . ینادرف  دـحاو  يادـخ  یلجتم  تسا و  یلجتم  رد  رارکت  شاهمزال  یلجت  رد  رارکت  هچ  یلجتلا ) یف  رارکت  ال   ) هیناهرب
یکی یتسه  روشک  تقلخ و  ماظن  رد  توبن  متاخ  دوجو  هک  بولطملا  تبثف  تسین  رادرب  مود  تسا  عماج  مسا  رهظم  هک  متاخ  سپ  تسین 

نیا هب  يدوجوم  لاعتم  يادخ  (ص ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دـعب  هک  تسا  عنتمم  لاحم و  رگید  تسا و  درف  هب  رـصحنم  تسا و 
یلا دابع  قلخ و  يوسب  يریفس  یلوسر و  یبن و  ترـضح ، نآ  زا  سپ  عیرـشت  ماظن  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  داجیا  لامک  تیعماج و 
هبتر هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ارـصحنم  میکح  يادـخ  هک  تسا  نهربم  تباث و  نیاربانب  دتـسرفب . داعملا  هتمایقلا و  موی 
هبترم متخ و  وا  هب  تالامک  عیمج  هک  تسا  یـسک  متاخ  تسا . هدومن  اطع  ترـضح  نآ  هب  ار  تیمتاـخ  هحفص 80 ] زارفارس و [  تیمتاخ 

تاذ هقلطم  تفالخ  ياراد  ینابر و  لالج  لامج و  لک  عماج  یناسنا و  لامک  لک  متاخ  دـجاو و  متا  یلعا و  وحن  هب  ار  یلامک  ره  یئاـهن 
متاخ قادـصم  هتمظع و  تلج  هضحم  تیدـحا  هبترم  رگم  دـشابن ، ياهبترم  وا  ماقم  هبترم و  قوف  دـشاب و  اوسام  لک  زا  فرـشا  یناحبس و 

دشابیم و ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  صخـش  لسرلا  دیـس  لک و  لقع  مانالا  ریخ  ترـضح  مالـسا  ربمغیپ  ارـصحنم 
نآ هب  هدـیدرگ  متخ  لالجلاوذ  يادـخ  تایانع  زا  ماظن  ردـنا  وا  قوف  ام  سک  تسین  ماقم  رد  دـمآ  متاـخ  ص )  ) دـمحم سپ  هفلومل  سب :
رد لالح و  رد  اضیا  شمکح  مایقلا  موی  یلا  تباث  وا  عرـش  وا  نیئآ  زا  رتهب  دـشابن  هک  وا  نید  اب  دـش  خـسن  عیارـش  نآ  لاـمک ز  ترـضح 

سپـس لص  نآ  رکـش  تسا  ینابر  رثوک  ياطع  نیا  مالـسلاو  توبن  متخ  وا  هب  دـش  مالک  نیا  نآرق  ناـهرب و  زا  ونـشب  هحفـص 81 ] مارح [ 
ترـضح نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دمـص  تاذ  رهظم  ص )  ) دـمحم رب  دـبا  ات  وگانث  یناـبر )  ) ناـج تسا  یناـبرق 

عیمج سان و  هفاک  يارب  متاخ  لوسر  مظا و  ریفـس  ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  دینادرگ و  نایناهج  مامت  قیالخ و  لک  رب  ثوعبم  ار  وا  هکنآ 
هروس هیآ 1  اریذـن ) نیملاعلل  نوکیل  هدـبع  یلع  نآرقلا  لزن  يذـلا  كرابت   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلاراشا  اـمک  تسا  هداتـسرف  ملاـع  لـها 
هروس هیآ 258  اعیمج ) مکیلا  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  لق  : ) ابـس هروس  زا  هیآ 27  اریذن ) وا  ریشب  سانلل  هفاک  الا  كانلسرا  ام  و   ) ناقرف

یلص دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  ترافـس  تلاسر و  توبن و  هکنیا  رب  دراد  تلالد  احیرـص  تاکرابم  تایآ  نیا  رگید  تایآ  فارعا و 
یموق رب  تسا  ثوعبم  ترـضح  نآ  هک  دوشن  روصت  سپ  ءانثتـسا  نودـب  تسا  ناـیملاع  ماـمت  هب  طوبرم  یلک و  یموـمع و  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلک رب  هقلطم  تلاسر  ناونع  هب  هحفـص 82 ] ترـضح [  نآ  هک  تسناد  دـیاب  هکلب  یتما ، نود  یتما  رب  یتلم و  نود  یتلم  رب  یموق و  نود 
سنا و لک  يارب  هکلب  ناهج  مدرم  لک  يارب  هیمتخ  توبن  یلاع  بصنم  ناونع  اب  ار  وا  نانم  يادـخ  هدـیدرگ و  ثوعبم  مما  للم و  ماوقا و 

متاـخ نیملاـع  ریذـن  تسا و  ریـشب  وا  تسا  یفطـصم  دـمحم  قح  ریفـس  وا  تسادـخ  لـیزنت  یحو و  نیما  وا  هّفلوِمل  تسا . هداتـسرف  ناـج 
نیرخآ نیلوا و  عیفـش  وا  نید  موی  ردـنا  قلخ  عیفـش  وا  لـک  لـقع  نآ  دوب  مظعا  رهظم  لبـس  يداـه  قح و  بیبح  وا  نیلـسرم  ناربـمغیپ و 

ینابر ناج  تسا  ینابرق  سپـس  لص )  ) نآ رکـش  تسا  ینابر  رثوک  ياطع  نیا  يدمحا  نید  دیواج  تباث و  يدمرـس  يادـخ  تاذ  تلود 
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ماـقم ءاـطعا  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  هحفـص 83 ] دمـص [  تاذ  رهظم  ص )  ) دـمحم رب  دـبا  ات  وگانث 
هاکزلا نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  یهلالا  باتکلا  صن  هیلاراشا  امک  تسا  هقلطم  هیلک  تیالو 

نایب تسا و  لک  ماظن  رد  قلطم  مکاح  رایتخا و  بحاص  فرـصتم و  يانعم  هب  هکرابم  هیآ  نیا  رد  یلو  هدئام  هروس  هیآ 55  نوعکار  مه  و 
یلع هللالوسر و  هب  تبـسن  تسا و  هتلاصالاب  تاذلاب و  ادـخ  هب  تبـسن  هقلطم  هیلک  تیالو  نیا  میتفگ  دـیدرگ و  نایب  لیـصفت  هب  اقباس  نآ 

رد تیالو  دـشابیم . تسا  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ  هک  قلطم  یلو  زا  تیرهظم  ناونع  هب  هدـش  لزاـن  ترـضح  نآ  نأـش  رد  هیآ  هک  یـضترم 
هیهلا و قیاقح  رب  عالطا  توهال و  ملاع  هب  يدوهـش  لاـصتا  زا  تسا  تراـبع  تمکح  ملع و  ضرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  لـها  فرع 
زا يدوـجوم  ره  تاـنکمم و  زا  ینکمم  ره  تباـث  نـیع  صاوـخ  راـثآ و  نتـسناد  هتباـث و  ناـیعا  زا  نآ  مزاوـل  هیناـبر و  تافـص  ءامــسا و 

یلع هیتوساـن  هیتوکلم و  هیتوربـج و  ملاوع  زا  معا  تأـشن  تاـنئاک و  عیمج  ملاوع و  لـک  رد  فرـصت  قـح  اـب  دوهـش  وـحن  هب  تادوـجوم 
نودام بتارم  زا  هیـسمش و  هقلطم  هیلک  تیـالو  هب  دوشیم  ریبعت  نآ  هبترم  یلعا  زا  هک  تسا  یتاـجرد  بتارم و  ياراد  تیـالو  قـالطالا .

وحن هب  تایالو  ریاس  رب  دراد  هطاحا  تیعم و  هقلطم ) هیلک  تیالو  . ) هیمجن هیرمق و  هدـیقم و  هیئزج و  تیـالوب  دوشیم  هحفص 84 ] ریبعت [ 
هب دراد  صاـصتخا  هیـسمش ، هقلطم  هیلک  تیـالو  تاـیالو . ریاـس  رب  دراد  يونعم  قارـشا  دـیقم و  رب  قـلطم  ءزج و  رب  لـک  هطاـحا  تیعم و 

موجن رامقا و  سوسحم ، ساح و  سح و  ملاع  رد  هکیروطنامه  ترـضح و  نآ  نیـسیدق  ءایـصوا  و  ص )  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح 
هقلطم هیلک  تیالو  سمـش  زا  همه  ءایـصوا  ءایبنا و  موجن  رامقا و  زین  نطاب  ینعم و  ملاـع  رد  روط  نیمه  دـنیامنیم ، سمـش  زا  رون  بسک 

لک لک  رهظم  ام  لد  ام  رونا  لد  هوکـشم  وترپ  نارتخا  مالـسلامهیلع  مهناسل  نع  لیق  ام  معنلو  دنیامنیم . قارـشتسا  هرانتـسا و  هئاضتـسا و 
زا یسبتقم  یفسلف  تسیناتسریبد  لفط  درخ  ریپ  ام  رب  ام  رس  رود  هب  دننارود  رد  کلف  هن  میهللا  همه  ار  نیمز  لها  نیمه  هن  ام  رهظم  یگمه 
زا دومن  بسک  ءایض  رون و  رگ  هام  هحفص 85 ] ام [  رمجم  زا  دوب  يرارش  روط  شتآ  ار  ام  بارش  هنشت  دوب  رضخ  يهمـشچ  ام  روشناد  لد 

رثوک قیداصم  زا  ام  رسفا  انف  كرات ز  هب  رقف  زا  هلک  میئام  تقیقح  هب  تیالو  کلم  ورسخ  ام  رتخا  هعشعش  زا  بستکم  دوب  روخ  دیـشروخ 
تلج تیدحا  سدقا  تاذ  ار  تعافش  رد  يالعا  عفرا و  ماقم  نیا  هک  تسا  يربک  تعافـش  ماقم  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  رثک  ریخ  و 

ءافـشلا عیفـش  ار  ترـضح  نآ  هداد و  صاصتخا  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  یلع  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  هتمظع 
تعافش هلئسم  نیا  تسا و  مالسا  سدقم  نید  تایرورض  زا  نآ  هب  نامیا  تسا و  هیداقتعا  همهم  لئاسم  زا  یکی  تعافـش  تسا . هداد  رارق 

نآ نایب  هدومن و  نافرع  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  هناـقیمع  قیقحت  هضماـغ  هلئـسم  نیا  روحم  فلوم  تسا . هعیبطلا  ءارواـم  مولع  ضماوغ  زا 
ترـضح نآ  تعافـش  لوا  تسا . تعافـش  هس  ار  ترـضح  نآ  یلک  روطب  هک  تسناد  دـیاب  و  تسا . جردـنم  احورـشم  ام  لئاسر  ریاس  رد 

( كـالفالا تقلخ  اـمل  كـالول   ) مکح هب  تاـنکمم  تقلخ  يارب  تسا  یهلا  ضیف  هطـساو  هک  داـجیا  ماـظن  يارب  اـنیوکت  تسوا  تطاـسو 
مامت رد  قح  میقتـسم  طارـص  هب  ار  هحفص 86 ] قلخ [  یئامنهر  رـشب و  تداعـس  يارب  اعیرـشت  تسوا  تطاسو  ترـضح  نآ  مود  تعافش 

ترـضح نآ  موس  تعافـش  يروش . هروـس  هیآ 52  میقتـسملا ) طارـص  یلا  يدـهتا  کـنا   ) مکح هب  یلاـعفا  یقـالخا و  يداـقتعا و  نوئش 
هروس هیآ 5  یضرتف ) کبر  کیطعی  فوسل  و   ) مکح هب  تما  نایصاع  يارب  يربک  تمایق  هئـشن  ترخآ و  رد  تسا  راوگرزب  نآ  تطاسو 

هر وت  هک  دیوگ  ناهج  نیا  نانج  رد  اجنآ  نید و  رد  ناهج  نیا  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  عیفش  وا  تسا  هتفگ  یلاع  يونعم  يولوم  یحـضلا .
باب ود  ره  وا  مد  زا  هتـشگ  حتف  نوملعی  مّهنا ال  یموق  ِدِْها  نومک  رد  زورب و  ردـنا  شاهشیپ  امن  ناش  هش  وت  هک  دـیوگ  ناهج  نآ  امن  ناش 

دمحم رب  دـبا  ات  وگانث  ینابر )  ) ناج تسا  ینابرق  سپـس  لـص  نآ  رکـش  تسا  یناـبر  رثوک  ياـطع  نیا  باجتـسم  ملاـع  ود  رد  وا  توعد 
زا یقارشا  یندل و  ملع  هبترم  یلعا  هکنآ  ترضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  هحفص 87 ] دمص [  تاذ  رهظم  (ص )

بسک يدحا  دزن  دوب و  هدناوخن  سرد  یما  ترضح  نآ  هکنیا  اب  هک  تخومآ  دومن و  هضافا  راوگرزب  نآ  هب  دوخ  يدمص  یتوهال  نزخم 
هب ینعی  مجنلا - هروس  هیآ 5  يوقلا ) دیدش  هملع   ) قادصم هب  دـیدرگ و  نیرخآ  نیلوا و  مولع  دـجاو  کلاذـعم  دوب ، هدرکن  شناد  ملع و 

نآرقلا یقلتل  کنا  و   ) قادـصم ءاسن و  هروس  هیآ 113  امیظع ) کیلع  هللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کـملع  و   ) قادـصم هب  زین  و  هللا .
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نم راگن  دیدرگ . ادوهش  افشک و  یهامک  هیدوجو  رارسا  هیهلا و  قیاقح  مامت  هب  ملاع  شترـضح  لحن . هروس  هیآ 6  میلع ) میکح  ندل  نم 
یهاش هکس  هدز  هللا  یلا  رقف  رد  یهامک  ملع  ره  يهدنناد  یما  يا  دش  سردم  ره  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک 

 ] درجم تسین  وت  وچ  دیرجت  ملاع  رد  یهلا  تایانع  فیرـشت  همه  نآ  اب  یهانت  چیه  دوبن  تسدق  ملاع  رد  یهابم  كالول  رـسفا  رف  تقرف ز 
دوخ بیبح  كرابم  بلق  رد  مارکالا  لـالجلايذ و  تاذ  هک  تسا  يرون  ترـضح  نآ  هب  یهلا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا  هحفص 88 ]

ثیدـح نیا  تسا . هصاـخ  هماـع و  قاـفتا  دروم  هک  ربتعم  تیاور  رد  هکناـنچ  تسا . هدومرف  قارـشا  ماـقمالاو  ربمغیپ  ماـنالا  ریخ  ترـضح 
انا  ) تسا هدومرف  رثوکلا  كانیطعا  انا  هکرابم  هیآ  لـیوأت  رد  هک  هدـش  لـقن  مالـسا  هیلع  قیداـص  ماـما  ترـضح  قیاـقحفشاک  زا  فیرش 

ار وت  رون  نیا  هک  میدومن  اطعا  قارـشا و  داجیا و  وت  بلق  رد  يرون  ام  ینعی  ياوس ) امع  کعطق  یلع و  کلد  کـبلق  یف  ءارون  كاـنیطعا 
تقیقح هب  ار  ام  وت  یهلا  رون  نیا  یلجت  رثا  رد  اریز  تخاس  انـشآ  ام  هب  عطقنم و  ام  ياوسام  زا  ار  وت  ام و  يوسب  دومن  یئاـمنهر  تلـالد و 

نم زج  هک  يدـش  هاگآ  لالجلا و  لک  لاـمجلا و  لـک  لاـمکلا و  لـک  ریخلا و  لـک  دوجولا و  لـک  مدمـص و  نم  هک  یتسناد  یتخاـنش و 
نیا يدـش . عطقنم  یلکب  نم  ریغ  زا  يدومن و  رایتخا  ار  نم  اذـل  تسا ، تاذـلا  لـطاب  تسه  هچ  ره  نم  زا  ریغ  تسین و  یتیعقاو  یتقیقح و 

مه ار  دوخ  هللا  یف  ءاـنف  ماـقم  رد  هک  تخاـس  عطقنم  تدوخ  دوجو  زا  ار  وت  هلکب  تخاـس . عطقنم  یلکب  هللا  يوساـم  زا  ار  وت  اـهنت  هن  روـن 
زا هحفـص 89 ] دندیدن [  ار  هللا  يوسام  هللا  دندیرد ز  ار  شنیرفآ  باجح  دز  ملع  ناکاپ  لد  ناویا  رب  دزیا  ياتکی  مظعا  نسح  هچ  يدیدن .
نآ رب  قلطم  میکح  مسا  هب  دومرف و  اطع  ءایـشا  قیاـقح  هب  ملع  تمکح و  ترـضح  نآ  هب  هکنآ  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم 

هیآ 269 زا  اریثـک ) اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  یتوـی  نم  و  . ) تسا قـلطم  مـیکح  رهظم  تـبترم  یمتخ  ترـضح  سپ  درک . یلجت  ترـضح 
ءامـسا و ماظن  هیهلا و  قیاقح  ءایـشا ، همه  ساسا  هشیر و  یهامک و  تسا  ءایـشا  قیاقح  هب  ملع  تفرعم  لها  رظن  رد  تمکح  هرقب . يهروس 

تافـصلا ءامـسالا و  ماظن  هیهالا و  قیاقحب  هفرعملاو  ملعلا  یه  همکحلا   ) میئوگب تمکح  فیرعت  رد  میناوتیم  ام  و  تسا . هیناـبر  تاـفص 
هیهلا قیاقح  رب  لماک  عالطا  سک  ره  سپ  انامز . ارهد و  ادـم و  رـس  اهتموکح و  اـهلود و  روهظ  هتباـثلا و  ناـیعالا  نم  اـهمزاول  و  هیناـبرلا )

هب اناد  دوب . دـهاوخ  یهولا  لاعفا  تافـص و  تاذـب و  فراع  میکح و  یـسک  نینچ  تسا و  ءایـشا  قیاقح  هب  اناد  میکح و  وا  دـشاب . هتـشاد 
هحفص ص [ )  ) یفطـصم دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  نآ  لمکا  متا و  قادصم  ار و  یلعا  ءدبم  تخانـش  هک  سکنآ  تسیک  ءایـشا  قیاقح 

یناـمیا و تمکح  ینآرق و  تمکح  زا  معا  هدوـمن  اـطع  ترـضح  نآ  هب  ار  تمکح  بـتارم  یلعا  دوـخ  تیاـنع  هـب  ادـخ  هـک  تـسا  [ 90
تمکح یملع و  تمکح  یسایس و  تمکح  یعیبط و  تمکح  یضایر و  تمکح  یهلا و  تمکح  ینادجو و  تمکح  یناهرب و  تمکح 
هاگشناد رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  هتمظع  تلج  تیدحا  تاذ  هک  تمکح ، ماسقا  عیمج  هلمجلاب  یلمع و 

مجنلا هروس  هیآ 5  يوقلا ) دـیدش  هملع   ) بتکم ءاسن و  هروس  هیآ 13  زا  ملعت ) نکت  مل  ام  کملع   ) سردـم رد  دوخ و  يدمـص  یتوهال 
قلطم و میکح  رهظم  وا  هچ  تسین ، وا  يارب  یلوهجم  چیه  هکیروطب  تسا . هداد  میلعت  راوگرزب  نآ  هب  لیئربج  هطـساو  نودب  هللا ) هب  ینعی  )

دقل . ) تسا هداهن  تنم  ناـمیا  لـها  رب  ار  وا  تثعب  ثوعبم و  تیمدآ  هزوح  هب  تمکح  ملعم  ناونع  هب  ار  وا  ادـخ  تسا و  قلطم  میلع  رهظم 
یفل لبق  نم  وناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی  مهـسفنا  نم  ـالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم 

هدـیمان میکح  نآرق  تمکح و  باـتک  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  رب  لزاـن  نآرق  تیدـحا ، تاذ  نارمعلآ . هروس  هیآ 164  نیبم ) لـالض 
تـسا تمکح  باتک  هک  نآرق  راعـش  سی . هکرابم  يهروس  کی  هیآ  میکحلا ) نآرقلا  سی و   ) یهلالا باـتکلا  صن  هیلاراـشا  اـمک  تسا .

نیز یلقاع  رگ  ورب  لـحن . هروس  هیآ 89  ءیش ) لکلانایبت  هحفـص 91 ] باتکلا [ ) کیلع  هانلزن  یلاعت و  هللا  لاق   ) تسا ءیـش ) لکل  انایبت  )
نایاپ یب  رحب  نآرق  وچ  ینادواـج  رمع  تسار  ناـجرم  هک  ینامـسآ  یحو  ونـشب ز  نخـس  زورفیب  ناـج  نآ  تمکح  رون  هب  زومآ  تمکح 
دمحا نآرق  تمکح  شیپ  هب  تسا  ناج  لقع و  شوگ  زیوآ  رهگ  تسا  نایبلا  هملع  هک  یجنـس  نخـس  نافرع  نایاش  هنیجنگ  یکی  ناـفرع 
دنیوگ هچ  ره  نآرق  ملع  زا  ریغ  هب  ءاشعا  موق  ناهج و  نیا  دوب  بش  هک  ءاـشم  قارـشا و  هناـسفا  راـیم  دمرـس  رارـسا  نزهم  رب  دز  هک  (ص )
روهظ نآرق  تسا  ینابر  ملع  باتک  هحفص 92 ] نآرق [  تسا  یبیغ  دهاش  روهظ  نآرق  تسا  یبیرال  رـس  باتک  دنیوپ  ههاریب  رد  هریت  نابش 
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شمالک بایرد  تسا  نافرع  هلمج  شدافم   ) بایرد تسا  ناحبـس  رـس  هفیحـص  بایرد  تسا  نآرق  قشع  باتک  نآرق  تسا  یناحبـس  رس 
دیواج اذـل  تمکح  رتهب ز  يزجعم  دـشابن  ( ) یلک لقع  رب  هدـش  لزان  قح  یلقع ز  زاجعا  تمکح و  شمامت  ( ) بایرد تسا  ناهرب  هلمج 

ترضح هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  زورفیب  ناج  نآ  تمکح  رونب  زومایب ) تمکح  نیا  زا  ینابر )  ) وت ( ) تمایق ات  دشاب 
نآ یناروـن  بلق  رب  هک  تسا  یناـبر  یمـالک  یلجت  یهلا و  یملع  روـهظ  نآرق  تسا . نآرق )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ 

تسا هدیدرگ  لزان  ترضح  نآ  رب  هتمظع ، تلج  تیدحا  ءامس  یهولا و  عقص  زا  تمکح  ملع و  باتک  نیا  تسا . هدش  قارـشا  ترـضح 
يهروس هیآ 113  امیظع ) کیلع  هللا  لضف  ناکو  ملعت  نکت  مل  ام  کملع  همکحلا و  باتکلا و  هحفص 93 ] کیلع [  هللا  لازنا  و   ) مکح هب 
تیمتاخ دنـس  هنیب و  ناهرب  دشابیم ، ینامـسآ  بتک  متاخ  تسا و  عماج  مسا  رهظم  هک  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  یهولا  سدقم  تاذ  ءاسن .

یهولا مارکالا  لالجلايذ و  تاذ  هکنیا  اب  تسا . ص )  ) هیدمحم هیدبا  هیمئاد و  هیقاب  هیلقع  هزجعم  نآرق  نیا  تسا . هداد  رارق  ترضح  نآ 
هزجعم هکلب  تسا . هدومنن  ءاطع  هیقب  هزجعم  ناـنآ  زا  کـیچیه  هب  یلو  تسا ، هدومرف  اـطع  هنیب  تیآ و  هزجعم و  ماـظع  ناربمغیپ  عیمج  هب 

نیمه هب  تسا و  هداد  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هیلع  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  هب  صاصتخا  تسا  نآرق  هک  ار  هیناهرب  هیلقع  هیقاب 
يادـخ تسارح  ظفح و  اب  نآرق  دوب . دـهاوخ  راوتـسا  تباث و  نوئـش  مامت  رد  نآ  ماکحا  یقاب و  تمایق  ات  نآرق  تموکح  تلود و  تهج 

زع هللا  لاقامک  دشابیم . نآ  نابهگن  ظفاح و  دوخ  ادـخ  ظوفحم و  نوصم و  نامزا  عیمج  رد  لدـبت  ریغت و  زا  ناصقن و  هدایز و  زا  ناحبس 
نیدـلالالج یهلالا  فراعلا  لاق  ام  معنل  و  هحفص 94 ] رجح [ . يهروس  هیآ 9  نوظفاحل ) هل  انا  رکذـلا و  هانلزن  نحن  نا   ) هباتک یف  لـج  و 

ار ترجعم  باـتک و  نم  قبـس  نیا  دریمن  وت  يریمب  درگ  قح  فاـطلا  درک  هدـعو  ار  ص )  ) یفطـصم يونعملا  يونثملا  باـتک  یف  دـمحم 
رهب مزاس  بارحم  ربنم و  وجم  رگید  یظفاـح  نم  زا  هب  وت  وا  زا  ندرک  مک  شیب و  دـناتن  سک  مضف  ار  نآرق  ار ز  نک  مک  شیب و  مظفاـح 

زا سرتم  وت  ام  مراد  شیقاب  تمایق  ات  هام  هب  ات  یهام  دریگ ز  وت  نید  هاـج  دـنریگ و  اههرهـش  تنارکاـچ  وت  رهق  دـش  نم  رهق  تبحم  رد  وت 
دشک رد  ار  اهرفک  اصع  نوچمه  ار  وت  رم  نآرق  تسه  یتسیـسوم  هقرخ  مه  یقداص  یتسین  وداج  وت  ام  لوسر  يا  یفطـصم  يا  نید  خسن 
راکیپ رهب  نامـسآ  رد  ناج  رون  هتفخب  نت  ياهتفگ  هچنآ  وت  ناد  شیاصع  نوچ  ياهتفخ  یکاـخ  ریز  رد  رگا  وت  هحفص 95 ] اهدژا [  نوچ 
دیواج تباث و  دـحا  تاذ  رهظم  نآ  تلود  تفخن  شلابقا  تخب و  تفخب و  وا  تفگ  هک  نوزفا  نآ  زا  درک و  ناـنچنآ  ناـمک  هدرک  هز  وت 
یمتخ ترـضح  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  دمـص ) تاذ  رهظم  دـمحم  رب  دـبا  ات  وگانث  یناـبر )  ) ناـج ( ) دـبا اـت  دـشاب 
هروـس مکح  هب  تسا  هدوـمرف  اـطع  راوـگرزب  نآ  هب  ار  دـیحوت  هب  تفرعم  ناـفرع و  هبترم  یلعا  هکنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم 

همه یهلا  ءارفـس  عیمج  لسر و  ءایبنا و  مامت  هکنیا  اب  دـحا .) اوفک  هل  نکی  مل  دـلوی و  مل  دـلی و  مل  دمـصلا  هللا  دـحا . هللا  وه  لق   ) هکراـبم
امک تسا ، هدوب  یتسرپهناگی  دـیحوت و  هب  ناـشتوعد  ناربماـیپ  همه  هکنیا  اـب  زین  و  دـناهدوب ، يدـیحوت  تفرعم  دـجاو  همه  هللااـب و  فراـع 

هروس يهیآ 25  نودـبعاف ) انا  الا  هلا  هحفـص 96 ] هنا ال [  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و   ) یهلالا باـتکلا  صن  هیلاراـشا 
هبترم اریز  دننک . توعد  دیحوت  زا  خمـشا  یلعا و  هبترم  نیا  هب  دناهتـسناوتن  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  تسا  یبتارم  ار  دـیحوت  نوچ  اما  ءایبنا ،

نیا مهف  دادعتـسا  كاردا و  تیلباق  نانآ  ممما  ماوقا و  هکنیا  هب  افاضم  تسا . هدوبن  خمـشا  یلعا و  هبترم  نیا  رد  يدـیحوت  نافرع  رد  نانآ 
دوخ هک  تسا ، تبترم  یمتخ  ترضح  صتخم  تیدمـص ، تیدحا و  ماقم  هب  توعد  سپ  دناهتـشادن : دیحوت  هب  تفرعم  رد  ار  هیلاع  هبترم 

. دناهتشاد ار  دیحوت  نافرع و  يالعا  سرد  نیا  یگتسیاش  تقایل و  ترضح  نآ  تما  تسا و  تیدمص  ماقم  يالجم  تیدحا و  ماقم  رهظم 
لوصا زا  ثیدـحلا  دـحا  هللا  وه  لق  هللا  لزناف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  نوکیـس  هنا  ملع  لج  زع و  هللا  نا   ) مالـسلاهیلع داجـسلا  لاـق 

هروس تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  رایسب  باقلا  یماسا و  ياراد  تسا ، دیحوت  سرد  هبترم  یلعا  يوتحم  هک  هکرابم  هروس  نیا  ینیلک . یفاک 
رونلا و هروس  نامالا و  هروس  تاجنلا و  هروس  لالجلا  لامجلا و  هروس  و  (ص ) ـالخالا دـیحوتلا و  هروس  ساـسالا ، سـالا و  هروس  هفرعملا .

حیضوت الیصفت  باقلا  میاسا و  زا  کی  ره  هب  تبسن  ار  هکرابم  هروس  نیا  هیمـست  هجو  فلوم  هحفص 97 ] دمصلا [ . هروس  هتبسنلا و  هروس 
یتاذ و دیحوت  تیعناص و  رد  دـیحوت  تیدمـص و  رد  دـیحوت  تیهلا و  رد  دـیحوت  تیدـحا و  رد  دـیحوت  زا  ار  دـیحوت  ماسقا  مامت  هداد و 
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دیحوت  ) باتک رد  یلقع  مکحم  لالدتـسا  قظنم  ناهرب و  اب  دوجو ، لصا  رد  دـیحوت  يراثآ و  دـیحوت  یلاعفا و  دـیحوت  یتافـص و  دـیحوت 
. تسا هدش  رـشتنم  هدیـسر و  عبط  هب  روبزم  باتک  لوا  شخب  روطـسم  جردنم و  ، تسا هتـشاگن  دیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  هک  ینابر )

تسه درخ  دزن  رد  تسا  دیحوت  سرد  دمص  هللا  دحا  هللا  وه  لق  ناهج  دنوادخ  یسانشب  هک  ات  ناوخ  (ص ) الخالا دیحوتلا و  هروس  هفلومل 
نوچ هحفص 98 ] لامجلا [  لک  نآ  تاذ  هللا  تسه  لامکلا  لک  نآ  تاذ  هللا  تسه  دودو  ياتکی  تاذ  هللا  تسه  دوجولا  هلک  نآ  تاذ  هللا 

وا نادـب  یعمج  تدـحو  ار  شتدـحو  ناکم  نوک و  همه  رب  تسا  طیحم  نوچ  دـحا  هللا  وه  لق  دـمآ  شفـصو  دـح  وازجا  زا  دـشاب  يربم 
ءیف ءیش و  قح  ءیـش  دشاب  ءیـش و  يوس ال  ام  قح  ریغ  یقیقح  یتسه  تسین  دمـص  وا  تسا  قلطم  ینغ  وا  دحا  وا  تسا و  قلطم  دوجو 

سانشب و دمص  ور  دمص  دمآ  لامکلا  لک  عبنم  دمص  دمآ  لامکلا  لک  نزخم  نادب  ار  وا  دحا  اوفک  نکی  مل  ناهج  رد  ینیب  هچ  ره  تسا 
وه دحا  متفگ  لزا  زا  هحفص 99 ] ساسا [  دشاب  نیدب  منامیا  سا  سانش  اتکی  منم  ینابر  دبع  شابم  اهتب  نیا  مانـصا و  هدنب  شاب  هدنب  ار  وا 
رثک ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  تسا  نم  نیئآ  ضرف و  وا  تعاط  تسا  نم  نید  دمص  تاذ  نآ  قشع  دمص  ای  وه  دمص  میوگ  دبا  ات  دحا  ای 

. تسا هدومرف  تمحرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  ار  نآ  تیدحا  تاذ  هک  تنج  رد  تسا  يرهن  یهلا  یئاطعا 

. ریثکلا ریخلا  نم  وه  لاقف  هنجلا  یف  رهن  وه  نولوقی  اسانا  نا  ریبج  نبدیعـس  لاقف  ریثکلا  ریخلاب  رثوکلا  رـسف  هنا  سابع  نب  هللادبع  نع  يور 

. تسا هدرک  ریـسفت  ریثـک  ریخ  هب  ار  رثوـک  وا  تسا  مالـساهیلع ، یلع  نینمؤـملاریما  نادرگاـش  زا  نیرـسفم و  زا  یکی  دوـخ  هـک  ساـبعنبا 
اطع ملـس  هلآ و  هیلعهللا و  یلـص  متاخ  ربمغیپ  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  رثوک  دـنیوگیم  مدرم  تفگ  وا  هب  ریبج  نبدـیعس 

یهلا یئاـطعا  ریثـک  ریخ  قیداـصم  زا  یکی  دوخ  یتـشهب  رهن  نآ  تفگ  وا  باوج  رد  دوب  يدنمـشناد  ملاـع و  درم  ساـبعنبا  تسا . هدومن 
ینعم کی  طقف  رثوک  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبج ، نبدیعـس  باوج  رد  سابعنبا  ناینبلامکحم  نایب  نیا  زا  ترـضح . نآ  هب  تسا 

قیداـصم زا  همه  رثوک  ریـسفت  يارب  رگید  یناـعم  نآ  ماـمت  نیارباـنب  ریثک ، ریخ  زا  تسا  تراـبع  ینعم  هحفـص 100 ] نآ [  درادـن و  رتشیب 
رثوک و قیداصم  زا  تسا . هدیدرگ  لقن  ود  ره  هعیـش  ینـس و  قیرط  زا  هصاخ  هماع و  ریـسفت  رد  رکذلا  قوف  تیاور  تسا . ریثک  ریخ  نیمه 

هللا لاـق  اـمک  تسا  هدومن  تیعقاو  نیا  هب  حیرـصت  نآرق  حیرـص  صن  هکناـنچ  تسا . ردصحارـشنا  ترـضحنآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ 
حارشنا يهروس  هیآ 1  كردص ) کل  حرشن  ملا   ) هیلع هللا  تاولص  دمحم  هبیبحل  ابطاخم  یلاعت 

رثوک يهکرابم  يهروس  لوزن  نأش  نایب 

هب تیدـحا  سدـقا  تاذ  تیاـنع  فطل و  هب  نآ  ءاـطعا  هک  تسا  ناوارف  هیرذ  ریثـک و  لـسن  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوـک و  قیداـصم  زا 
لسن و ترثک  نیا  ترـضح  نآ  رتخد  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  دوجو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح 

نأش رد  اریز  تسا ، تیعقاو  نیا  دـهاش  تقیقح و  نیا  ناهرب  رثوک  هکراـبم  هروس  رد  هریخا  هیآ  هکناـنچ  تسا . هتفرگ  تأـشن  رایـسب  هیرذ 
نارـسپ هک  دیدرگ  لزان  (ص ) مرکا ربمغیپ  هحفـص 101 ] رب [  یتقو  هکرابم  هروس  نیا  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  نیرـسفم  رثوک  يهروس  لوزن 

نادوسح و نانمـشد و  دـندوب و  هتفر  ایند  راد  زا  هدومن و  تلحر  هللادـبع  مساق و  مانب  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  هیلع  ءاـیبنالا  متاـخ  ترـضح 
ص)  ) مرکا رمبغیپ  ینعی  صخش  نیا  دنتفگ  دندومن و  يداش  ترـسم و  راهظا  راوگرزب  نآ  رـسپ  ود  گرم  زا  ص )  ) متاخ ربمغیپ  نافلاخم 

نابز مخز  و  امـش ، متاخ و  ربمغیپ  لاسدرخ  نارـسپ  نادقف  دنام . دهاوخن  یقاب  وا  زا  يرثا  رگید  دش و  عطق  وا  لسن  تسا و  بقعالب  رتبا و 
عقوم نیارد  اذل  دیدرگ . ص )  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترضح  یگدرسفا  یتحاران و  بجوم  دندناوخ ، رتبا  ار  وا  هک  راوگرزب  نآ  نانمـشد 

رب تیانع  فطل و  هب  ار  رثوک  هکرابم  هروس  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  ءایبنلا  متاخ  رطاوخ  یلـست  يارب  الع  لـج و  قح  سدـقا  تاذ 
اطع و تیاهنیب  ریثک  ریخ  ینعی  رثوک  وت  هب  ام  هک  داد  تراشب  هدژم و  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  شبیج  هب  دومرف و  لزان  ترضح  نآ 

وت هب  وت  رهگـالاو  رتـخد  همطاـف  ترـضح  دوجو  زا  هک  تسا  ناوارف  هیرذ  ریثـک و  لـسن  وـت  هب  اـم  ياـیاطع  هلمج  زا  میدوـمرف و  تمحرم 
رثوک ءاطعا  ربارب  رد  سپ  تسا ) هتفای  ققحت  دوهشم و  نآرق  زاجعا  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  هیرذ  تکربرپ و  لسن  کنیا  و  . ) داد میهاوخ 
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اققحم هک  نـک  یناـبرق  رحن و  وا  يارب  راذـگب و  هحفـص 102 ] زاـمن [  تراـگدرورپ  يارب  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  تیاـهنیب و  ریخ  نیا  و 
یناحور راثآ  تسا و  یقاب  تدایـس  تزع و  ترثکب و  وت  يهیرذ  وت و  لسن  اما  و  تسا : بقعالب  لسنلاعوطقم و  رتبا و  وت  يوگدب  نمـشد 

وت نآ  زا  توکلم  کلم و  نیتاـشن  تدایـس و  ترخآ و  اـیند و  فرـش  دـیواج و  تباـث و  ترخآ  قفا  اـت  ترتع  نآرق و  زا  وت  ینامـسج  و 
يا تسا  رثوک  ياطع  نآ  ریثک  ریخ  وت  هب  هداد  ام  فطل  دوجو  لک  زا  دـصقم  ار  ام  وت  ياک  دودو  ياـتکی  تاذ  شداد  هدژم  هفلومل  تسا :

همئاد تباث  دیواج و  وت  لسن  ع )  ) همطاف دوجو  نآ  رثوک  تسیچ  بیـسح  تسا و  رامـش  زا  نوریب  ریخ  بیبح  يا  ام  یئاطعا  رثوک  ریظنیب 
وت لسن  ياقب  هک  تسا  رثوک  نیا  ریثک  ریخ  عبنم  هحفـص 103 ] لوتب [  يارهز  هقیدص  وت  تخد  ص )  ) لوسر يا  رثوک  هک  میداد  ار  وت  ام 

ماوق دراد  وت  نید  تمایق  ات  ماقم  یلاـع  متاـخ  یبن  يا  تسا  هدـنبوک  نم  رهق  ار  تنمـشد  تسا  هدـنیاپ  دـبا  اـت  وت  تلود  تسا  رهوگ  نیز 
دیواج تا  هیرذ  تلود  دحا ) اوفک  هل  ام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب   ) دمـصلا هللا  وت  نید  ظفاح  دـبا  ات  نادوسح  مشچ  يروک 
تلود اطع  تدومنب  هک  ار  دزیا  رکـش  دودو  دـنوادخ  هدرک  وت  صاخ  دوجو  نیماظن  رد  تفارـش  نیا  داش  شاـب  رثوک  ءاـطعا  ندـب  وت  داـب 
تـسا رحنا  لصف و  رثوک  نیا  رکـش  هحفـص 104 ] ریظنیب [  يا  نآ  رکـش  مزـال  وت  رب  ریثک  ریخ  نیا  یئاـطعا  رثوک  ارـس  ود  ردـنا  دـیواج 

ود رد  امئاد  ام  رس  رب  مادتسم  ترتع  نآرق و  هیاس  دمص  تاذ  رهظم  دمحم  رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )  ) ناج تسا  رتبا  وا  رثایب  دوخ  تنمـشد 
هک دومرف  اطع  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  مانب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضحب  يرتخد  تیدحا  سدـقا  تاذ  ماظن 

تسا یقاب  يربک  تمایق  ات  رهگالاو  رتخد  نیا  دوجو  زا  متاخ  ربمغیپ  هیرذ  تسا و  مالسلامهیلع  همئالما  ارـس  ود  هکلم  یمظع و  يوناب  نآ 
لسن و ترثک  تسا  نیا  تسا و  رادیاپ  یقاب و  راوگرزب  نآ  زا  راگدرورپ  يهدعوب  هک  رایسب  هیرذ  و  (ص ) يدمحم ریثک  لسن  تسا  نیا  و 

هحفص 105] دراد [ . ترضح  نآ  هب  صاصتخا  هک  رامشیب  هیرذ 

دراد تبترم  یمتخ  ترضح  هب  صاصتخا  رایسب  يهیرذ  لسن و  ترثک 

ياراد ناربمغیپ  زا  رگید  هک  تسا  راوگرزب  نآ  يهصیـصخ  رایـسب  هیرذ  لسن و  ترثک  نیا  روط  هچ  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  لاح 
تباث القن  القع و  اناهرب  اریز  تسا  عفدنم  تسا  لوارداص  هک  ص )  ) هیدمحم تقیقح  نتخانش  اب  لاکشا  نیا  باوج  دناهدوب ؟ ناوارف  لسن 
ینعی لوالامدآ ) انا  ( ) ص  ) هلوقل تسا  لوا  مدآ  عقاو  رد  تسا و  نیملاعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداص  ترضحنآ  هک  تسا  نهربم  و 

مدآ نم ز  تروصب  رگ  یتوباب  دـهاش  ینعم  هیف  یلف  اتروص  مدآ  نب  تنک  نا  ینا و  و  ص )  ) هناسل نع  لـیق  و  یتوربج : یتوهـال  مدآ  منم 
رتخد تبترم و  یمتخ  ترـضح  دوجيذ  يدوجو  يهدـیلو  ریثک و  لسن  دوجو  ملاع  عقاو  رد  سپ  مأ  هداتفا  دـج  دـج  ینعم  هب  نم  مأ  هداز 

عبنم یقیقح  رثوک  تسا  نیا  دشابیم  امهیلع  همالس  هللا و  تاولـص  ارهز  همطاف  ترـضح  يربک  تمـصع  توکلم  کلم و  هکلم  شیمارگ 
دمحم ءایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاخ  ترـضحب  هتمظع  تلج  تیدحا  ترـضح  تیاهنیب  هحفـص 106 ] لـضف [  ءاـطعا  یعقاو و  ریثک  ریخ 
تسین یکـش  و  يرون ) هللا  قلخ  ام  لوا   ) هدومرف هک  تسا  تهج  نیمهب  دنیوا و  هیرذ  همه  مدآ  ملاع و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم 

یفرش و مدقت  زین  دراد و  يدمرس  تقبس  قالطالا  یلع  اوسام  لک  رب  اهنآ  تقلخ  دندحاو و  رون  همطاف  شیمارگ  رتخد  مرکا و  ربمغیپ  هک 
رون نآ  زا  دعب  بیر  چیهیب  وا  كاپ  رون  دوب  بیغ  بیج  زا  دیدپ  دش  لوا  هچنآ  دنراد . تاقولخم  تادوجوم و  عیمج  رب  يرهد  ياهبتر و 
منبـش وچمه  تسا  مدآ  تسا و  تیرذ  ملع  کی  تسا  ملاـع  شکاـپ  رون  زا  ملع  کـی  ملق  حول و  یـسرک و  شرع و  تشگ  ملع  دز  قلطم 
ياطع ضیف  زا  هلمج  تسوا  تایرذ  دنـشاب و  وا  لسن  تسوا  تاذ  عاعـش  زا  ملاع  هلمج  دوجو  رد  شلیفط  زا  شنیرفآ  دوج  رحب  زا  دندمآ 

( ینابر  ) ناج نیلـسرملا  متخ  هب  اطعا  نیا  هدرک  نیبم  قالخ  فطل  رب  نیرفآ  هحفص 107 ] تسا [  رواد  ياطع  نامحر و  ضیف  تسا  رثوک 
صاخ شربکا  يادـخ  تایانع  زک  شرهطا  تخد  ارهز و  همطاف  شرتخد  یمارگ  نابرقب  ناـج  دمـص  تاذ  رهظم  دـمحم  رب  دـبا  اـت  وگاـنث 

ود رد  ام  رـس  رب  ماقم  یلاع  ربمغیپ  هیاس  شرـشحم  زور  هب  عفاش  دوب  واک  شرثوک  بحاـص  ناـماد  اـم  تسد  شرثوک  نیا  وا  هدرک  دـمحا 
هحفص 108] مادتسم [  ملاع 
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نآ تالمج  روحم  یشرع  رین  قیقحت  اب  س )  ) ارهزلا همطاف  ترضح  حیبست  نایب  رد 

هراشا

راـکذا نآ  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  هک  صوـصخم  يرکذ  زا  تسا  تراـبع  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  حـیبست 
اعومجم تسا و  راگدرورپ  حـیبست  دـیمحت و  ریبکت و  نمـضتم  رکذ  نیا  تسا  هدومرف  اطع  شرهگالاو  رتخدـب  هتخومآ و  وا  هب  ار  راـبرَرُد 

هبترم هس  یس و  هللادمحلا )  ) نتفگ هبترم  هس  یـس و  ربکاهللا )  ) نتفگ هبترم  راهچ  یـس و  دوشیم : نایب  الیذ  هک  وحن  نیدب  تسا : ددع  دص 
تفرعم هجرد  هچ  ره  ددرگیم  هدـنیوگ  حـیبست  دـئاع  لـصاح و  نآ  هب  تفرعم  مهف و  رد  حـیبست  نیا  باوـث  تذـل و  هللاناحبـس )  ) نتفگ
تـسیچ هک  یناد  تسا  تفرعم  عرف  تداـبع  هچ  تسا  مزـال  تفرعم  تداـبع  ره  رد  تسا  رتشیب  مهنآ  باوث  هحفـص 109 ] تسا [  رتیلاع 

قحب قشع  دشابن  ار  هقرف  نیاک  یـسانشقح  رارـسا  دیـسرپم  نالهاج  زا  ندینـش  ادخ  تروص  ندوشک  ادخ  عمـس  نتـسشن  نافراع  اب  تذـل 
رخاک تمکح  ملع و  نهر  رد  يراد  هچ  ره  راذگب  ندیرفآ  هدنب  زا  قلاخ  دصق  هدوب  نیاک  ینادب  یگدنب  ات  نک  تفرعم  لیصحت  ندیـسر 

عمجتـسم تاذ  ینعی  هللا  تسا  یلعا  ءدـبم  یلاعت و  قح  تاذ  مسا  هللا  هچ ؟ ینعی  هللا  میئوگیم : ربکاهللا  ندـیرخ  اـیمیک  نیز  ینیب  هن  ناـیز 
 ] هیرهق و ءامسا  هیفطل و  ءامسا  عیمج  عمجتسم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : هتلاصالاو  تاذلاب  هیلعفلا  ءامسا و  توعن و  هیلامک و  تافص  عیمج 
نآ هللا : تسا  دوجولا  لک  لالجلا و  لک  لامجلا و  لک  لامکلا و  لک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  هیهیبشت  هیهیزنت و  ءامسا  هحفص 110 ]
نآ هللا : تسا : هویحلا  لک  هردـقلا و  لک  ملعلا و  لک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا : ریخلا  لک  نسحلا و  لک  ءاـهبلا و  لـک  هک  تسا  یتاذ 
هک تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  تایثیحلا  تاـهجلا و  عیمج  نم  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا : تاذـلاب  دوجولا  بجاو  هک  تسا  یتاذ 

دوجو لامک  لک  فرـص  دوجولا و  فرـص  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  هویحلا  لـجاو  هردـقلا و  بجاو  ملعلا  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ 
کیرـش تیهلا  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  هویحلا  فرـص  هردـقلا و  فرـص  تسا و  ملعلا  فرـص  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا 

: هللا درادن : کیرـش  تینادحو  تینادرف و  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : درادن : کیرـش  تیدحا  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : درادـن 
دوـجو بوـجو  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : هحفـص 111 ] درادن [  کیرـش  تیدمـص  نوئـش  تیدیمـص و  ماقم  رد  هک  هک  تسا  یتاذ  نآ 

تسا یتاذ  نآ  هللا : درادن  کیرـش  دوجو  لصا  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : درادن  دوجو  تقیقح  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : درادن : کیرش 
هدـجوم تلع  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  هیقیقح  هقح  تدـحو  ياراد  هک  تسا  يدوجو  نآ  هللا : تسا  هیقالطا  تعیمج  ماقم  دـجاو  هک 

: هللا تسا  تادوجوم  ءایشا و  لک  یبرم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  ءایشا  عیمج  عناص  قلاخ و  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  ءایـشا  عیمج 
هیلا هلاتی  يذلا  وه  هللا : تسا  تایاهنلا  هتیاهن  تایاغلا و  تیاغ  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : تسا  للعلا  تلع  يدابملا و  ءدبم  هک  تسا  یتاذ  نآ 

زا دارم  تسا و  تیهام  اجنیا  تیئام  هتیفیکب  هطاحالا  هتیئام و  كرد  نع  قلخلا  هلا  يذـلا  هانعم  هللا : دـئادشلا : جـئاوحلا و  دـنع  قولخم  لک 
ضحم دوجو  هفرص و  هحفص 112 ] تینا [  تسا و  طیـسب  قح  تاذ  اریز  وه ) ام  باوج  یف  لاقیام  وه ال  وه  هب   ) ام ینعی  اجنیا  رد  تیهام 
لیصفت هب  دیحوت  هکرابم  هروس  ریسفت  ینابر ، دیحوت  باتک  رد  دیحوت  ماسقا  تیهولا و  يانعم  نایب  تسا : دمص  وا  هک  تیهام  نودب  تسا 
يدعـس میکح   ) دش هراشا  هللا )  ) هملک روحم  نآ  تسرهفب  ماقمنیا  رد  تسا و  هدیـسر  عبطب  ادخ  فطلب  هدیدرگ و  هیلقن  هیلقع و  نیهارب  اب 

هدرپ شبتاذ  رب  هن  تفاین  شلامج  ياهتنم  رـصب  تفاین  شلالج  ياروام  رـشب  شتییهاـم  هنک  رد  دـنام  درخ  شتیهلا  رب  قفتم  ناـهج  دـیوگ )
هب تحاصف  رد  ناوت  دـسر  شبتافـص  روغ  هب  ترکف  هن  دـسر  شبتاذ  هنک  رد  كاردا  هن  مهف  تسد  دـسر  شفـصو  لـیذ  رد  هن  مهو  غرم 

دناهدنام ورف  کت  زا  یـصحا ) ال   ) هب دناهدنار  صرف  هر  نیا  رد  ناصاخ  هک  هحفص 113 ] دیسر [  ناحبس  نوچیب  هنک  رد  هن  دیـسر  نابحس 
نیا رد  ار  یـسک  تشگزاب  رد  يو  رب  دندنب  هب  تشگ  زارمرحم  یکلاس  رگ  نتخادنا و  دیاب  رپس  یئاج  هک  نتخات  ناوت  بکرم  ياج  ره  هن 

هنک كاردا  هب  اهنت  هن  ار  ماهفالا  يوذ  عیمج  ماهفا  لوقعلا و  يوذ  عیمج  لوقع  نیاربانب  دنهد  رد  شیـشوهیب  يوراد  هک  دـنهد  رغاس  مزب 
دنرادن رگید  ياهراچ  دوخ  زجع  هب  فارتعا  زج  دننادرگرس و  ناریح و  يداو  نیا  رد  همه  هکلب  تسین  یهار  لاعتم  يادخ  تافـص  تاذ و 
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رـصتخم نایب  : ) ربکاهللا : ) دوشیم رـصتخم  یلامجا و  هراشا  الیذ  نآ  نایب  هب  هک  ربکاهللا :)  ) رکذ رد  دوشیم  هصالخ  رارقا  فارتعا و  نیا  و 
لقع رکف و  مهوب و  هچ  ره  اریز  دیآرد  فصوب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  فصوی : نا  نِم  ربکا  ینعی  ربکاهللا  ربکاهللا :))  ) يانعم روحم 

. دیآرد فصوب  دهاوخیم  هحفص 114 ] هنوگچ [  سپ  تسا  نآ  قوفام  تسا و  نآ  زا  لجا  لالجلاوذ  تاذ  لاعتم و  قح  دیآ  ام 

بلطم نایب 

دوجو طیحم : یلاعت  قح  میطاحم و  ام  دودـحمان : الع  لج و  قح  میدودـحم و  ام  تسا : یهانتمان  یلاعتقح  میتسه و  یهنتم  ام  هکنیاـب  رظن 
هک تسا  رسیم  نکمم و  هنوگچ  سپ  تسا : يرعم  مدع  بوض  تیهام و  زا  تسا و  فرص  دوجو  قح  مدع و  تیهام و  هب  تسا  بوشم  ام 
ام هکنیا  هب  افاضم  دـیامن  هقح  وه  امک  ار  دوجولا  فرـص  كاردا  بوشم  دوجو  دودـحمان و  كاردا  دودـحم  یهانتمان و  كاردا  یهاـنتم 

یهولا تاذ  یئایربک  تمظع و  میئامنن  ملاوع  عیمجب  ار  دوخ  لاصتا  كاردا  ات  مینکیمن و  یهانتمان  ملاوع  عیمجب  ار  دوخ  لاـصتا  كاردا 
( ربکاهللا  ) ناـهربلاب سپ  دـش  دـهاوخ  كاردا  لـالجلاوذءایربک  تاذ  تمظع  اـم  يارب  هنوگچ  سپ  دومن  میهاوخن  وا  تیلعاـف  هبترم  رد  ار 
( ربکاهللا  ) يانعم رد  هک  تسا  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  قداـصلا  اـنالوم  قیاـقح  فشاـک  زا  ماـظن  زجعم  ملک  نیا  و  فصوی ) نم  ربکا   ) ینعی

هللادبعیبا نع  تسا : هدش  لقن  ترـضحنآ  زا  هحفـص 115 ] ربکاهللا [  يانعم  رد  باب 45  قودص  دـیحوت  باتک  رد  هچنانچ  تسا : هدومرف 
لجرلا لاقف  هتدددح  مالساهیلع : هللادبعوبا  لاقف  ءیـش  لک  نم  لاقف  ءیـش  يا  نم  ربکاهللا  لاقف  ربکاهللا ، هدنع  لجر  لاق  لاق : مالـسلاهیلع 

هدش لقن  تسا  مالساهیلع  قداص  ماما  ترضح  دارم  هک  هللادبعیبا  ترضح  زا  فصوی :) نا  نم  ربکاهللا   ) لق مالـسلاهیلع  لاقف  : لوقا فیک 
اب دومرف  لاوس  وا  زا  ترضح  درک  يراج  نابز  رب  تسا  ریبکت  هک  ربکاهللا )  ) يهملک مالسلاهیلع  ماما  رضحم  رد  رفنکی  هک  روبزم  باتک  رد 
زا ءایشا و  لک  زا  ار  ادخ  نم  ءیش ) لک  نم   ) درک ضرع  درم  نآ  يرادنپیم  رتگرزب  زیچ  هچ  ءیش و  مادک  زا  ار  لاعتم  يادخ  ریبکت  نیا 

لایخ و وت  يدومن  دیدحت  ار  یهولا  یئایربک  تاذ  تسا  وت  داقتعا  دروم  هک  تاهتفگ  نیا  اب  وت  دومرف  ترـضح  منادیم : رتگرزب  زیچ  همه 
رتگرزب ربکا و  ءایشا  لک  زا  اهنآ و  همه  زا  ار  ادخ  اهنآ  اب  هسیاقملاب  یلو  دنراد  دوجو  ملاع  رد  یگرزب  تادوجوم  ءایشا و  ینکیم  روصت 

چیه تادوجوم  ءایـشا و  ادـخ  لابق  رد  اریز  تسا  كرـش  رفک و  عقاو  رد  هکلب  تسا  لطاب  طلغ و  وت  روصت  نیا  هکنیا  لاـح  يرادـنپیم و 
منک ینعم  ار  ربکاهللا )  ) هنوگچ سپ  درک  ضرع  ددرگ . روصت  رتگزرب  ربکا و  ءایشا  نآ  لک  زا  اتکی  يادخ  ات  دنرادن  یلالقتسا  تیمسر و 

میوگب هچ  مسیانشب و  ار  ادخ  تسرد  حیحص و  يداقتعا  اب  دیاین و  مزال  تسا  داقتعا  رد  داسف  نیا  شاهمزال  هحفص 116 ] هک [  دیدحت  ات 
رتگرزب ادخ  ینعی  فصوی :) نا  نم  ربکا   ) ینعی ربکاهللا  لق  دومرف  مالسلاهیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح  مشاب . یعقاو  دحوم  هک 

قودص دیحوت  باتک  نامه  رد  زین  و  تسین : فیـصوت  لباق  یهولا  تاذ  یئایربک  تمظع و  رگید  ترابعب  دیآرد  فصوب  هک  تسا  نآ  زا 
تقیقح قح و  هرهچ  زا  باقن  رتهب  رتحضاو و  هک  هدش  تیاور  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  زا  ربکاهللا )  ) يانعم رد  يرگید  ثیدح  باب 45 
مالسلاو هولـصلا  هیلع  قداص  ماما  ینعی  هللادبعوبا  ترـضح  تسا  هدش  هداد  نامیا  لها  هب  دیحوت  نافرع و  سرد  نیرتیلاع  هدش و  هتـشادرب 

ع)  ) لاـقف وه  اـم  تلقف  هنم :) ربـکاهللا  نوکیف  ءیـش  مث  مالـسلاهیلع  لاـقف  ءیـش ) لـک  نم  ربـکاهللا  : ) تفگ هک  رگید  صخـش  باوـج  رد 
اـساسا هک  تسا  نیا  هنم ) ربکاهللا  نوکیف  ءیـش  مث  ناک  و   ) دومرف هک  مالـسلاهیلع  ماما  ماظن  زجعم  مـالک  داـفم  فصوی :) نا  نم  ربکاهللا ) )

هحفص 117] دنراد [ . ءیـشال )  ) ناونع هللا  يوسام  هچ  تسا  رتگرزب  ءیـش  نآ  زا  ادخ  یئوگب  ات  تسین  وا  لابق  رد  قح و  لایح  یف  يزیچ 
دوجوم دوجو و  لمح  قاقحتـسا  هکلب  دـنرادن  یتیوه  دوخ  زا  دنـضحم و  ءیـش  همه ال  قح  تیوه  لاـبق  رد  تادوجوم  ءایـشا و  نیارباـنب 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  رضحم  رد  تسا  نآرق  بتکم  هدش  تیبرت  تدحو و  قیحر  تسم  رس  هک  دیبل  هچنانچ  دنتاذلا  لطاب  همه  هچ  دنرادن 
زا ایبنا  متاخ  ترـضح  يارب  هک  دراد  لئاز  هتلاحم  میعن ال  لک  لطاب و  هللا  الخ  ام  یـش  لک  الا  دـیدرگ  تیب  نیاب  منرتم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

دروم ار  وا  و  برعلا ) هب  لاق  رعـش  قدـصا   ) دومرف دـیدرگ و  لصاح  يدـجو  لاـح  یتوکلم و  زازتها  تیب  نیا  هدنیارـس  رعاـش  دـیبل  هتفگ 
صن یحو و  قطنم  درادـن  يدوجو  تلاصا  تیمـسر و  زیچ  چـیه  ادـخ  زج  هک  تقیقح  تیعقاو و  نیا  يهشیر  داد : رارق  نیرفآ  نیـسحت و 
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جح هروس  هیآ 62  ریبکلا ) یلعلا  وه  هللا  نا  لطابلاوه و  هنود  نم  هنوعدـی  اـم  نا  قحلا و  وه  هللا  ناـب  کـلاذ   ) تسا هدومرف  هک  تسا  نآرق 
يزاریش يدعس  میکح  هحفـص 118 ] لیطاباو [ : مادعا  قالطالا  یلع  هاوس  ام  هتیوه و  الا  هتیوه  ال  نافرعلا -: نآرقلا و  ناهربلا و  هوقب  لقف 

لها دـنریگ  هدروخ  یلو  سانـش  تقیقح  اب  نیا  نتفگ  ناوت  تسین  چـیه  ادـخ  زج  نافراع  رب  تسین  چـیپ  رد  چـیپ  زج  لقع  هر  تسا : هتفگ 
هک دنسپ  دیآ  رگ  تباوج  میوگب  دنمـشوه  يا  يدیـسرپ  هدیدنـسپ  دنتـسیک  دد  وید و  مدآ و  ینب  دنتـسیچ  نیمز  نامـسآ و  سپ  هک  سایق 

میظع دـنرب  یتسه  مان  شا  یتسه  اب  هک  دـنرت  مک  نازا  دنتـسه  هچ  ره  همه  کلم  وید و  داز و  یمدآ  يرپ  کـلف  هوک و  اـیرد و  نوماـه و 
رگ هک  دنرد  یکلم  هب  ینعم  بابرا  هک  دـنرب  یپ  اجک  تروص  لها  یلو  جوا  هب  نودرگ  دیـشروخ  تسا  دـنلب  جوم  هب  ایرد  وت  شیپ  تسا 

ناهج بیج  هب  رس  ناهج  دشکرب  ملع  تزع  ناطلس  وچ  هحفـص 119 ] تسین [  هرطق  کی  تسایرد  تفه  رگو  تسین  هرذ  هب  تسا  باتفآ 
يراید نیب  تدحو  مشچ  دوش و  هدیشک  اوس  ام  مامت  يور  نالطب  طخ  دیامرف  یلجت  هیراهق  تیدحا  هب  تزع  ناطلـس  نوچ  ینعی  دشکرد 

ادخ صتخم  دمح  ینعی  هللادـمحلا : هللادـمحلا »  » وه الا  هلا  هدـحو ال  وا  زج  تسین  چـیه  تسه و  یکی  هک  دوش  مولعم  دـنیب و  هن  قح  ریغ  ار 
تسا و تلیـضف  لامک و  ءازا  رد  ءانث  دمح و  اریز  دشابیمن : ءانث  راوازـس  شیاتـس و  قیال  دمح و  قحتـسم  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  تسا و 
هدارا و تایح و  تردـق و  ملع و  زا  يدوجو  تالامک  زین  تسوا و  صتخم  یتاذ  دوجو  هچ  تسا . ادـخ  زا  همه  لئاضف  تـالامک و  لـصا 

لامج هحفـص 120 ] يهعـشعش [  زا  يوترپ  تسا  ءاوسام  رد  هک  یتلیـضف  لامک و  ره  و  تسوا : صتخم  هتلاـصالاب  تاذـلاب و  همه  اـهریغ 
ات دنرادن  یتلیضف  لامک و  چیه  دوخ  زا  تادوجوم  ءایشا و  تسا و  یناحبس  ترضح  غورف  زا  ياهیاس  ّلِظو و  لامک  زا  ياهحـشر  ینابر و 

دومرف اذل  تسا و  یهولا  يدمـص  لامکلا  لک  تاذ  ارـصحنم  ءانث  دمح و  قحتـسم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  سپ  دنـشاب  انث  دمح و  راوازس 
یعی میریگب  یـسنج  رگا  دمحلا و  لک  ینعی  مینادب  یقارغتـسا  رگا  ار  دـمحلا )  ) مال فلا و  تسا و  صاصتخا  مال  هللا )  ) مال هک  هللادـمحلا ) )

صقن زا  تئارب  تهج  هب  میظعت  ءانث و  دـمح و  رگا  و  تسا : ادـخ  هتلاصالاب  تاذـلاب و  قلطم  لماک  اریز  تسا  ادـخ  صتخم  دـمح  تعیبط 
زا تسا و  ضحم  دوجو  هک  تسا  ادخ  ارـصحنم  دشاب  صئاقن  عیمج  زا  هزنم  ياربم و  هک  يدوجوم  اریز  تسا  ادخ  صتخم  دمح  زین  دشاب 

صقاون و لک  زا  هزنم  يربم و  ادخزا  ریغ  يدوجوم  چیه  تسا و  يرعم  تملظ  اب  بوش  زا  تسا و  فرـص  رون  تسا و  يربم  مدع  اب  طلخ 
یلو دشاب  هتـشاد  صقن  ره  زا  تئارب  اضرف  رگا  دوجولا  نکمم  اریز  دشابن  یـصقن  یتملظ و  یمدع و  چیه  هب  بوشم  هک  دـشابیمن  بویع 

تفرـص رقف  دوجولا  نکمم  هکنآ  لاـح  دوب و  دـهاوخن  تاذـلاب  دوجولا  نکمم  ـالاو  تشاد  دـهاوخن  ریغب  قـلعت  ناـکما و  صقن  زا  تئارب 
یهولا يدمـص  ياتکی  تاذ  مه  تهج  نیا  زا  میظعت  هحفـص 121 ] انث و [  راوازـس  دمح و  ققحتـسم  هک  تسا  نهربم  تباث و  سپ  تسا .
صتخم اهانث  اهتیدومحم و  هکیروطنامه  و  رطاـف : هروس  هیآ 16  دـیمحلا ) ینغلا  وه  هللاو  هللا  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اـهیا  اـی  : ) سب تسا و 
شعجرم زین  يدومحم  ره  يارب  يدماح  ره  تیدماح  روط  نیمه  ءانثلا ) بقاوع  عجری  هیلا   ) ثیدحلا یف  امک  تسوا  هب  دئاع  تسا و  ادـخ 

تسا و وا  نآ  زا  تمعن  تسوا و  شخب  یتـسه  نوچ  تسوا  هوق  لوـحب و  هکنیا  اـمک  تسوا  صوـصخم  تسا و  وا  هب  دـئاع  تسا و  ادـخ 
دـمح و هک  مه  ظاحل  نیا  زا  سپ  تسا : وا  قالطالا  یلع  تاکرب  تاضویف و  تالامک و  لـک  هدنـشخب  معن و  لـک  بهاو  یقیقح و  معنم 

قلطم داوج  تسا  وا  ماعنالاب و  درفتم  تسه  وا  هچ  تسین  یـسک  ادخ  زج  هتقیقحلاب  رکـش  دمح و  قحتـسم  زین  دـشاب  تمعن  ربارب  رد  رکش 
دمحلاف تسین : تاذ  رب  دـئاز  ضرغ  ار  قلطم  لماک  اریز  ضرغ  ضوع و  تهجب  هب  تسا  تیاـنع  ضیف و  لـیبس  رب  وا  شـشخب  دوج و  هک 

يداع زا  یهتنی :) کیلاو  یغبنی  کل  هل و  دافن  هل و ال  عاطقنا  ادبا ال  ادمرـس  دـمحلا  کل  مهللا   ) میناوخ یم  اعد  رد  و  هیلا : هنم و  لک هللا و 
هللا سدـق  يراوزبسلا  يداهالم  جاحلا  هلاتملا  میکحلل  [ ) هحفـص 122 هیلع [ : هللاهتمحر  یمق  سابعخیـش  جاح  نانجلا  حیتافم  رد  تارـشع 

دمحلا لک  دـمحلاف  لئاضف  لضاوف  ذا هللا  لئآ  هیلا  هتقیقحلا  یقف  تبث  دومحم  يـال  اـهرهاظ  تدـب  دـماح  يا  نم  دـماحم  یناحبـسلا ) هرس 
رون دنع  ءیـش و  لک  رانتـسا  ههجو  رونب  دـصاقملا  یهتنا  کبانج  یلا  دـماحلا  کل  لقعلا  بهاو  ای  هلوحب  هتیدـماح  لک  لب  هب  صوصخم 

یتساتمه یب  هک  یتاذ  دزـس  ار  دـح  یب  دـمح  لیق : اـم  معنل  هروهظ و  یف  نطاـبلا  رهاـظلا  هرون  طرفل  یفتخا  وه  نم  اـی  ءیف  هراوس  نهجو 
ءیـش لک  یف  لخاد  یتسادیپ  ههجو  الا  کلاه  ءیـش  لک  اوسام  ردـنا  دوبن  یئاوسام  تقیقح  رد  یتسایـشا  قلاخ  مه  یتسرپاتکی  دـحاو و 
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لفـسا و رگ  ار  تادوجوم  لک  تسا  دـحاو  دوجو  زا  بتارم  اراد و  تسوا  یتسادـیپان  ادـیپ و  مه  شیوخ  روهظ  زو  ءیـش  لک  نع  جراخ 
بجاو تبسن  هحفص 123 ] یتساتکی [  شوترپ  سمش و  هک  نتفگ  ناوت  یک  نیقی  دوبن  دحتم  لظ  يذ  لظ و  سکاع و  سکع و  یتسالعا 

یف و لیبق  زا  تسا  بجاو  زا  ریغ  هچرگ  شتافـص  اب  نکمم  تاذ  یتسانب  تبـسن  انب و  دـننام  هب  ین  ءوض  تسا و  سمـش  تبـسن  نکمم  هب 
قح قح  یتسادیپ  نیردنا  نآ  دوب و  ناهنپ  نآ  رد  نیا  تست  رثک  ردـنا  تدـحو  تسا و  تدـحو  ردـنا  ترثک  یتسایرد  يهحـشر  ین  یش 
زیم اـم  لـک   ) تسا نکمم  بجاو  تسین  دـیا  هچره  مهوت  رد  یتساـناد  ره  دزن  يرعم  لوا  زا  یناـث  يرب  یناـث  زا  لوا  قلخ و  قـلخ  تسا و 
لک  ) تسا هدومرف  هک  دشابیم  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  ماظن  زجعم  مالک  زا  تسا  ذختم  ریخا  تیب  یتساوعد  نیا  رب  دـهاش  اومت )
مهو ردنا  هکنآ  تسا  انف  ياریذپ  یـشیدنا  هچ  ره  (: ) مکیلا دودرم  مکلثم  عونـصم  مکل  قولخم  وهف  هیناعم  قدا  یف  مکماهواب  هومت  زیم  ام 
تسا هدش  لقن  نینچ  هللا ) ناحبس   ) ینعم رد  باب 44  رد  قودص  دیحوت  فیرش  باتک  رد  هللا » هناحبس  [ » هحفص 124 تسا [ ) ادخ  وا  دیان 

اب دـش  لاوئـس  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یلاوملا  یلوم  نیدـحوملا  سیئر  نیفراـعلا  ناطلـس  نینمؤملاریما و  ترـضح  زا  هک 
هیلع یلص  دبعلا  اهلاق  اذاف  كرشم  لک  هیف  لاق  امع  هیزنت  لج و  زع و  هللا  لالج  میظعت  وه  مالسلاهیلع  لاق  هللاناحبس ) ریـسفت  ام   ) نسحلاابا
ماقم رد  هللا ) ناحبس   ) دومرف لالجلاوذ  یلو  دیدرگ  لاوئـس  هللا ) ناحبـس   ) ریـسفت ینعم و  زا  مالـسلاهیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  زا  کلم : لک 

کئالم لک  دزاس  يراج  نابز  رب  هللاناحبـس  دوش و  هملک  نیا  هب  لئاق  دبع  هاگره  دوشیم و  لامعتـسا  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هیزنت  میظعت و 
یقیلاوج ماشه  زا  رگید  ثیدح  باب 44  نیمه  رد  دیحوت  باتک  نامه  رد  زین  و  دنتسرف : تاولص  ادخ  هدنب  دبع و  نآ  رب  ناگتشرف  همه  و 

دصق هچ  هللا ) ناحبس   ) لج زع و  يادخ  لوق  زا  مدرک  لاوئس  مالسلاهیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  زا  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن 
هحفـص صقن [ : بیع و  ره  زا  تسا  يربم  هزنم و  لاعتم  يادخ  هک  ادخ  هیزنت  رب  دراد  تلالد  ( هللا ناحبـس   ) دومرف ترـضح  نآ  زا  دوشیم 

نتفگ دعب  و  ربکاهللا )  ) نتفگ لوا  نآ  نتفگ  بیترت  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  رد  روهـشم  تئارق  رب  انب  دنامن  هتفگان  [ 125
دزن رد  تسا  هدـنب  راذـتعا  راکذا  نیا  رخآ  رد  هللا ) ناحبـس   ) نتفگ دـیاش  دـیوگ  هدـنراگن  تسا . هللا ) ناحبـس   ) رکذ سپـس  و  هللادـمحلا ) )

زا ار  قح  دنکیم  هیزنت  هللاناحبـس )  ) نتفگب اذل  انعم  ای  اظفل  دشاب  هتـشاد  یـصقاون  وا  حیبست  رکذ و  ادابم  هک  یهولا  هاگـشیپ  راگدرورپ و 
عیمج بلـس  زا  تسترابع  عقاو  رد  حـیبست  هچ  دوشیم  وا  ضراـع  دـمح  اـی  ریبکت  ياـنثا  رد  هک  یماـهوا  تارطخ  اـی  صقاون و  نآ  نتفگ 
دیـس لاـق  ـالاب  ملاـع  ناـیبورک  همه  اـب  نتفگ  وت  دـمح  قح  میناوتن  اـم  يربم  یهزنم و  یبیع  همه  زو  ربدـم  ینمیهم و  ایادـخ  راـب  صقاون :
یمق حیتافم  زا  کلالجب ) قلی  امک  کئانث  غولب  نع  نسلالا  ترصق  یهلا   ) هتاجانم یف  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  نیدباعلا  نیز  نیدجاسلا و 

وت هاگرد  همه  یئامنهار  مئوت  هک  هار  نامه  هب  زج  مورن  یئادـخ  یکاپ و  وت  هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم  دـیوگ  یئانـس  میکح  هحفص 126 ] ] 
وت یلـضف  هدنیامن  وت  یمیرک  وت  یمیظع  وت  یمیکح  وت  یمیحر  وت  یئازـس  دیحوتب  هک  میوگ  وت  دیحوت  همه  میوپ  وت  ضیف  زا  همه  میوج 
وت دیحوت  همه  یئانس  نادند  بل و  یئاین  مهو  رد  وت  هک  نتسج  وت  هبـش  ناوتن  یجنگن  مهف  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن  یئانث  راوازس 

دنوادـخ وت  ملاـع  همه  یبرم  وت  شـشخب  تمحر و  تتفـص  شیاتـس  راوازـس  وت  هفلومل  یئاـهر  يور  شدوب  حزود  شتآ  زا  رگم  دـیوگ 
راـی زا  ینغ  وت  يدمـص  وت  يدـحا  یئاـهب  يرون و  همه  یلاـمک  یـضیف و  همه  تمکح  همه  یملح  همه  تردـق  همه  یملع  همه  یناـهج 

هب هک  میوگ  وت  حـیبست  همه  میوگ  وت  دـیمحت  همه  میوـگ  وـت  ریبـکت  همه  هحفـص 127 ] یئاـقب [  هـب  درفتم  يریظن  هبـش و  زا  يرب  يریزو 
رکذلا قباس  ددعب  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  هللا ) ناحبـس   ) نتفگ حیبست  هللادمحلا :)  ) نتفگ دیمحت  ربکاهللا :)  ) نتفگ ریبکت  یئازـس  دیمحت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیطع  عقاو  رد  تسا و  ارهز  همطاف  شرتخدب  راوگرزب  ردپ  هیحان  زا  راکذا  نیا  میلعت  تسا . هدش  هدیمان 
دمحم ترـضح  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  راگدای  هک  حـیبست  نیا  رب  ار  تما  تموادـم  تسا  ترـضح  نآ  هب  ملس 
تمکح نداـعم  تمـصع و  ماـقم  زا  هرداـص  راـبخا  رد  نآ  يارب  رایـسب  باوـث  تلیـضف و  تـسا  اـنثلا  هـتیحتلا و  فـالآ  اـمهیلع  یفطـصم 

: دوشیم هراشا  الامجا  نآ  زا  همش  هب  هک  تسا  دراو  مالسلامهیلع 

ارهز همطاف  ترضح  حیبست  تلیضف  نایب 
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رهگالاو رتخد  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حـیبست  تلیـضف  هب  تبـسن  تمکح  نداعم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص  هربتعم  ثیداـحا 
دنچ رکذب  مینکیم  ءافتکا  ماقم  نیا  رد  ام  و  هحفص 128 ] تسا [ : رایسب  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ترضح  ربمغیپ 

نآ تموادم  بجوم  راوگرزب  ربمغیپ  رتخد  راگدای  رابر  رد  راکذا  نیا  ردق  نآ  تلیضف  نتـسناد  اب  هک  دشاب  اکربت  انمیت و  رـصتخم  ثیدح 
هدومن لمع  اریثک ) ارکذ  هللاو  رکذا  و   ) همیرک هیآ  هب  هدرک و  دای  رایسب  ار  ادخ  هلیسو  نیدب  دشاب و  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  زامن  ره  زا  دعب 

هیف امب  ایندلا  نم  کل  ریخ  وه  ام  کیطعا  هتمطاف  ای  ع )  ) ارهزلا همطاف  هتنبل  ص )  ) هللالوسر لاق  لوا : ثیدـح  تسا  هلمج  نآ  زا  و  میـشاب :
مث اتحیبست  نیثالث  اثالث و  هللا  نیحبـست  اتدـیمحت و  نیثالث  اـثالث و  هللا  نیدـمحتت  اـتریبکت و  نیثـالث  اـعبرا و  هالـص  لـک  دـعب  هللا  نیربکت 

هاولص لک  دعب  حیبستلا  اذه  اهیلع  هللا  تاولص  تمزلف  اهیف  ام  ایندلا و  نم  تدرا و  يذلا  نم  کل  ریخ  کلاذ  هللا و  الا  هللااب  کلاذ  نیمتحتت 
وت منکیم  اطع  نم  همطاف  يا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  شرتخدب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دومرف  راحبلا ج 58  اهیلا : تبسن  و 
هللا  ) ریبکت هبترم  راـهچ  یـس و  زاـمن  ره  زا  دـعب  نتفگ  زا  تراـبع  زیچ  نآ  تسا و  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتهب  زیچ  نآ  هک  يزیچ  ار 
نیا و  هللا ) ـالا  هلا  ـال   ) لیلهترکذـب ارنآ  نک  متخ  و  هللا ) ناحبـس   ) حـیبست هبترم  هس  یـس و  و  هللادـمحلا )  ) دـیمحت هبترم  هس  یـس و  و  ربکا )

ترـضح سپ  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتهب  زین  نآ و  لوصوب  يراد  هحفـص 129 ] هدارا [  هچنآ  زا  وت  يارب  زا  تسا  رتهب  حیبست 
: تسا هدـش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآب  حـیبست  نیا  اذـل  دومرف  راکذا  نیاب  تموادـم  راوگرزب  ردـپ  روتـسد  قبط  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاـف 
نیملسم و هبطاقب  زامن  ره  زا  دعب  ار  رابر  رد  راکذا  نیا  نتفگ  تموادم  قیفوت  دنوادخ  اهیلعهللامالس  ارهزلا  حیبست  هب  هدش  روهشم  هچنانچ 
هک تسا  هینارون  ثیداحا  انامه  هدـش  لقن  ع )  ) ارهزلا حـیبست  تلیـضف  رد  هک  یثیداـحا  هلمج  زا  زین  و  دـیامرف . اـطع  قـالطالا  یلع  نیموم 

هولـصلا هیلع  نیرخآ  نیلوا و  مولع  رقاـب  دـمحم  ماـما  اـنالوم  مجنپ  ماـما  زا  تسا . هدروآ  حـیتافم  رد  ارنآ  یلاـعت  هللاناوضر  یمق  ثدـحم 
همطاف ترـضح  حیبست  زا  رتهب  لضفا و  هک  يزیچ  هب  یهولا  سدقا  تاذ  تسا  هدشن  هدرک  تدابع  تسا  هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالـسلاو 
همطاـف شیمارگ  رتخدـب  ارنآ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  دوـبیم  رتـهب  يزیچ  رگا  دـشاب و  اهیلعهللامالــس  ارهز 

دعب دیوگب و  ار  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  هک  ره  هک  تسا  يورم  ترضحنآ  ربتعم  دنسب  زین  و  دومرفیم : اطع  مالسلااهیلع 
دنکیم و رود  ار  ناطیـش  رازه و  لمع  هحفـص 130 ] نازیم [  رد  تسادص و  نابز  رب  نآ  دزرمایب و  ار  وا  رافغ  يادخ  دنک  رافغتـسا  نآ  زا 
ره هک  تسا  لوقنم  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح  زا  حیحص  ياهدنسب  زین  دنادرگیم و  دونـشوخ  ار  ادخ 
وا رب  تشهب  دوش و  هدیزرمآ  دنادرگب  زامن  تئیه  زا  ار  اهاپ  هکنآ  زا  شیپ  دیوگب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  زامن  زا  دـعب  هک 
ره زا  دعب  ار  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  حیبست  تسا  هدومرف  هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و  ددرگ . بجاو 
رما ام  هدومرف  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و  يزور : ره  رد  دراذـگن  زاـمن  تعکر  رازه  هکنآ  زا  نم  دزن  تسا  رتهب  ندـناوخ  زاـمن 

هک ره  هک  نکم  كرت  ارنآ  سپ  زامن  هب  هب  ار  ناشیا  مینکیم  رما  هچنانچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  حیبست  هب  ار  دوخ  ناکدوک  مینکیم 
يهلاـسر نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  ع )  ) ارهزلا حـیبست  تلیـضف  رد  ثیداـحا  يراـب  دوشیمن . تخبدـب  یقـش و  نآ  رب  دـیامن  تمواد 

هس یس و  و  هللادمحلا )  ) هبترم هس  یس و  و  ربکا ) هللا   ) هبترم راهچ  یس و  هک  تسا  نآ  رهـشا  ربانب  نآ  تیفیک  و  درک : ناوت  داریا  هرـصتخم 
هک تسا  هتهفن  يرارسا  تاحیبست  راکذا و  رد  هچ  دومن  دایز  مک و  ارنآ  دیابن  تسا و  دص  نآ  ددع  اعومجم  دیوگب و  هللا ) ناحبـس   ) هبترم
رود هبولطم  هجیتن  زا  اریز  مئیامن : ارچ  نوچ و  میـشاب و  دـبعتم  نادـب  اـم  هک  هب  ناـمه  تسین و  هحفـص 131 ] نآ [  هب  یهگآ  ار  یـسک  ره 

تـسا یجنگ  مدق  دص  رـس  دنیوگب  امب  رگا  الثم  دشاب  هدـش  رداص  موصعم  ناسل  زا  يروتـسد  نآ  دادـعت  رد  رگا  هک  اصوصخم  مینامیم :
ریغ رد  هچ  میرادرب  لابند  ای  ولج و  مدق  کی  میناوتیمن  ام  تسا  یهیدب  دیـسرب  جنگ  نآ  هب  ات  دیرادرب  مدق  دص  دـیاب  امـش  هدـش و  ناهنپ 

زا یهلا  راکذا  قیفوت  دنوادخ  میئامن : لمع  دیاب  هدش  هداد  روتسد  هچ  رهب  نآ  دادعت  هدراو و  راکذا  رد  سپ  میـسریمن  جنگب  تروص  نیا 
ارهز ترـضح  حـیبست  رب  تموادـم  اصوصـصخم  دـیامرف  تمحرم  اطع و  ناتـسرپادخ  هفاک  اـمب و  ار  تاـحیبست  تادـیمحت و  تاریبکت و 
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همطاف شرهگالاو  رتخدب  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  راگدای  یئاطعا و  هک  ار  اهیلعهللامالس 
شرتخدب مرکا  مرکا  ربمغیپ  هیده  هیطع و  نیرتهب  اذل  تایدامب  هن  تسا  تایونعمب  ناشهجوت  لیلج  نادناخ  نیا  هکنیا  هب  رظن  و  ع )  ) ارهزلا

رتهب يزیچ  ایآ  تسا  توکلم  کلم و  ملاع  مامت  زا  رتالاب  نآ  شزرا  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  هک  دشابیم  هیهلا  تبهوم  هیطع و  نیا  همطاف 
اب رتهب و  ناسنا  يارب  يزیچ  مسق  ادـخب  هن  تسه  لاعتم  يادـخ  لامک  ریبکت  لامج و  دـیمحت  لـالج و  حـیبست  رکذ  زا  رتسیفن  رتـالاب و  و 
رد تسا و  هللا  رکذ  یحور  يونعم و  تاذل  ذلا  تسین : وا  حیبست  رکذ  ادـخب و  تفرعم  هحفص 132 ] ادخ و [  تبحم  نامیا و  زا  رتتلیـضف 

ریغب لغش  لک  نم  كرکذ و  ریغب  هذل  لک  نم  كرفغتسا  یهلا  تسا : هدمآ  مالسلاهیلع  داجس  دیـس  نوینابر  هوسا  نویهلا و  تنیز  تاجانم 
ثدـحم نانجلا  حـیتافم  ( ) الیـصا هرکب و  هوحبـس  و   ) اریثک ارکذ  هللاو  رکذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی  قحلا : کـلوق  تلق و  تنا  یهلا  کـتعاط 

دوبن ز تسود  رکذب  وت  ناک  نابز  هللارفغتسا  راعتسم  دوب  هللارفغتسا ز  رای  رکذ  زا  زجب  دیوگ : یناشاک  ضیف  نسحمالم  ینابر  همالع  یمق )
يا ترکذ  زج  نخس  ره  زو  هبوت  رای  يا  تخر  قشع  زج  هچ  ره  زا  دیوگ : ياهشمق  یهلا  میکح  ماقم  یلاع  داتسا  هللارفغتـسا  رذحلا  شرش 

تلاصو ام و  میدرگنرب  هر  زا  یئوگ  ینارت  نل  دـص  هبوت  رادـید  تذـل  زا  ریغ  هچ  ره  زک  تلاصو  هار  رد  میـشوک  دوب  ناج  اـت  هبوت  رادـلد 
دوجو ناتسلگ  راخ  ام  یتسه  هبوت  راسخر  لگ  يوم  لبنس  رای  اب  لگ  لبنـس و  رب  رظن  زا  ملاع  غاب  رد  هحفص 133 ] هبوت [  راک  ره  زا  رگید 

رب زج  رظن  ره  زا  هبوت  راد  نیا  لگ  راـخ و  زا  میدرک  میدـید  رازلگ  نیا  رد  تنـسح  هولج  اـت  هبوت  راـخ  زا  نیرفآ  لـگ  يا  تیور  اـب  تسا 
زج هبوت  رادرک  ره  یتشذگب ز  ود  ره  نیز  صالخا  میلست و  ادخ  اب  ناسحا  قلخ  اب  هبوت  راب  دص  تتعاط  زج  لمع  ره  زو  هللارفغتسا  تخر 

هبوت رافغ  يا  تهاگرد  رب  میدرک  یهلا  نوچ  یهانگ  ره  زا  یقشاع 

باوخ زا  لبق  ارهز  همطاف  شرتخدب  ایبنا  متاخ  روتسد 

الا و یمانت  همطاف ال  ای  لاقف  مونلل  یشارف  تشرتفا  دق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  یلع  لخد  تلاق : اهیلعهللاتاولص  ارهزلا  همطاف  نع 
یف ذـخا  اذـه و  لاق  ترمتعاو : تبجح  کـسفن و  نع  نینموملا  تیـضراو  کئاعفـش  ءاـیبنالا  تلعج  نآرقلا و  تمتخ  هتعبرا : تلمع  دـق 
لاق هیلع و  هللا  یلـص  مسبتف  لاحلااذه  یف  اهیلع  ردـقا  هتعبراب ال  ترما  هللالوسر  ای  تلق  هتالـص : متا  یتح  تربصف  هحفص 134 ] هالصلا [ 

اذا هتمایقلا و  موی  کناعفـش  انک  یلبق  ءاـیبنالا  یلع  یلع و  تیلـص  اذا  نآرقلا و  تمتخ  کـناکف  تارم  ثـالث  دـحا  هللا  وه  لـق  تءارق  اذا 
هـصالخ  ) زا ترمتعا : تججح و  دـقف  ربـکا  ـالا هللا  هلا  ـال  هللادـمحلاو و  هللا  ناحبـس  تـلق  اذا  کـنع و  مـهلک  اوـضر  نینموـملل  ترفغتـسا 

هکیماگنه هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  تافـص  یتوهال  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  زا  ات  ینارون  فیرـش  ثیدح  نیا  راکذالا :)
دومرف روتسد  نم  هب  نینچ  سپس  هدش و  دراو  نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  مدوب  هدرتسگ  ار  مباوخ  رتسب 
یئامن متخ  نآرق  هرودکی  هکنیا  تسخن  یهدب  ماجنا  ار  لمع  راهچ  نیا  هکنیا  رگم  راذگم  باوخ  رتسب  هب  رـس  مرهگ  الاو  رتخد  همطاف  يا 

جح و کی  هکنیا  مراهچ  يزاس  دونشوخ  یضار و  دوخ  زا  نامیا  لها  هکنـسا  موس  یهدب  رارق  دوخ  عیفـش  ار  ناربمغیپ  ءایبنا و  هکنیا  مود 
هک رکف  لاح  رد  نم  دـیدرگ  لوغـشم  زامنب  دومرف و  رما  داد و  روتـسد  نمب  ار  هناگراهچ  لامعا  نیا  مراوگرزب  ردـپ  یهدـب : ماـجنا  هرمع 

ردـپ ات  مدومن  لمات  ربص و  سپ  هحفص 135 ] تسا [  یلکشم  رایـسب  راک  هکنیا  اب  منک  ارجا  ار  مردپ  نامرف  نیا  تسا  رـسیم  میارب  هنوگچ 
راوشد مرظن  رد  نآ  ماجنا  هک  دـیداد  نم  هب  يروتـسد  نینچ  امـش  هللالوسر  ای  مدرک  ضرع  هاگنآ  دـیناسر  ماـمتا  هب  ار  شزاـمن  مراوگرزب 

دومرف و مسبت  مردـپ  لاح  نیا  رد  سپ  مرادـن : امـش  روتـسد  دروم  لمع  راـهچ  نیا  ماـجنا  ناوت  تردـق و  مک  تقو  نیا  اـب  نم  دـیآیم و 
متخ کی  هک  تسا  نیا  لـثم  یئاـمن  تئارق  هبترم  هس  ار  دـحا ) هللا  وه  لـق   ) يهکراـبم يهروس  رگا  وت  دومرف  نینچ  نمب  هاـگنآ  دـیدنخ و 
لها يارب  رگا  میتسه و  وت  اعفش  همه  يربک  تمایق  زور  رد  ام  یتسرفب  تاولص  نم  زا  لبق  ناربمغیپ  رب  نم و  رب  رگا  ياهداد و  ماجنا  نآرق 

رب ار  رابررد  راکذا  نیا  رگا  دش و  دـنهاوخ  دنـسرخ  دـنمتیاضر و  وت  زا  نانآ  يهمه  یئامنب  راگدرورپ  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  نامیا 
: ياهداد ماجنا  ار  هرمع  جح و  لمع  هک  تسا  نیا  لثم  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا ال  هللا و  ناحبـس   ) یئوگب يزاس و  يراج  دوخ  نابز 
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شیمارگ رتخدـب  ءانثلاو  هتیحتلا  فالآ  هیلع  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  یئاهبنارگ  سیفن و  روتـسد  هچ  قحلا  دـیوگ  فلوم 
رد رایـسب  شاداپ  باوث و  ردـقنیا  اما  یناسآ  لهـس و  نیاب  لمع  راهچ  تسا : هدومرف  تمحرم  اطع و  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح 

لاـمعا نیا  ياوـتحم  تیمها  تهج  زا  رگم  تـسین  نـیا  و  هحفـص 136 ] دوشیم [ : اـطع  نآ  هدـنهد  ماـجنا  هب  روظنم و  روتـسد  نیا  لاـبق 
هللاهتفرعم هک  تسین  ههبـش  تسا  نآرق  متخ  هرودکی  ربارب  دـیحوت  هروس  هبترم  هس  تئارق  ارچ  دـیمهف  دـیاب  تسناد و  دـیاب  سپ  هناگراهچ 

ادخ لماک  همانـسانش  هچ  تسا  یلاعت  قح  نتخانـش  رد  تفرعم  نافرع و  سرد  نیرتیلاع  يوتحم  هکرابم  هروس  نیا  تسا و  فراعملا  یلعا 
ءایفصا رورس  ایبنا و  متاخ  ییاهن  یلاع و  هاگشنادب  دراد  صاصتخا  تسا و  دیحوت  هبترم  یلعا  يوتحم  هک  تسا  هکرابم  هروس  نیا  تسا و 

هفلاس لسر  ایبنا و  زا  کی  چیه  تسا : ترـضحنآ  هبتر  یلاع  تما  صتخم  و  ءانثلا : هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  ترـضح 
هچ تسا  هدوبن  یلعا  قفا  رد  توعد  نیا  یـضتقم  نانآ  هبترم  هکنآ  یکی  تهج  ودب  دنیامن  توعد  دیحوت  زا  هیلاع  هبترم  نیاب  دناهتـسناوتن 

توعد ماقم  رد  دناوتیمن  هک  يروطب  تسادوخ  هب  صوصخم  هبترم  ماقم و  نآ  رد  فقاو  هک  تسا  یفقوم  هبترم و  ماقم و  ار  يربمغیپ  ره 
هبترم نیا  مهف  كاردا و  تیلباـق  دادعتـسا و  ناـشیا  مما  ماوقا و  هکنآ  تهج  دـیامنزواجت و  دوخ  صاـخ  ناـفرع  فقوم  نطوم و  زا  قلخب 

هک تسا  هبترم  نیا  دـجاو  تبترم  یمتخ  ترـضح  هـچ  هدوـب  توـعد  نـیا  یـضتقم  تیمتاـخ  هـبترم  یلو  دناهتـشادن . دـیحوترد  ار  هیلاـع 
نطوم فقومب و  توعد  اذل  تسا  ترضح  نآ  صتخم  هبترم  ماقم و  نیا  تساراد و  ار  هحفص 137 ] تیدمص [  تیدحا و  ماقم  تیرهظم 

نا  ) مالسلاهیلع داجسلا  لاق  تسا  نویهلا  تنیز  نیدباعلانیز  داجس  ماما  ماظن  زجعم  مالک  انامه  هتکن  نیا  دیوم  تسا و  هدومن  دوخ  نافرع 
و  ) هلوق یلا  دـیدحلا  هروس  نم  تایالا  دـحا و  هللا  وه  لق  هللا  لزناف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  نوکی  هنا  ملع  لج  زع و  هللا  وه  لـق  هللا 

لاعتم يادخ  تاذ  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع  داجس  ماما  مالک  دافم  یفاک : لوصا  کله : دقف  کلذ  ءارو  مار  نمف  رودصلا  تاذب  میلع  وه 
تایآ هینابر و  قیاقح  هیهلا و  فراعم  مهف  رد  قیمع  قیقد و  رکف  ياراد  هک  رکفتم  قمعتم و  یماوقا  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسنادیم  لزا  رد 
دیوج نیا  زا  ریغ  سک  ره  دومرف و  لزان  ار  دـیدح  يهروس  لوا  تاـیآ  و  دـحا ) هللا  وه  لـق   ) تهج نیدـب  دـنیآیم  دوجوب  دنتـسه  هینآرق 

تاکرابم تایآ  دـیحوت و  يهروس  ياوتحم  یقیقح  نازیم  یعقاو و  نافرع  كالم  یلاعتقح  دـیحوت  یـسانشادخ و  يارب  اریز  تسا  كاله 
طارص تکاله و  تلالـضب و  ار  یمدآ  تسا و  نآ  فلاخم  هک  يراکفا  لاوقا و  زا  درک و  هیکت  نآ  رب  دیاب  سپ  تسا  دیدح  يهروس  لوا 

رد سب  لیطابا و  هیبشت و  لیطعتو و  تکرـش  رفک و  رگم  تسین  دیحوت  کلـسم  ءارو  اریز  دومن  زیهرپ  دهدیم  قوس  دـیحوت  میقتـسم  ریغ 
تماـما تیـالو و  جرب  هحفـص 138 ] رین [  نیمجنپ  نیرخآ  نـیلوا و  موـلع  هدنفاکـش  رقاـب  ترـضح  هـک  دـیحوت  هروـس  ياوـتحم  تـیمها 

نم عیارـشلاو  نیدلا  نامیالا و  مالـسالا و  دیحوتلا و  ترـشنل  هتلمح  لج  زع و  هللا  یناتا  يذلا  یملعل  تدجو  ول  تسا  هدومرف  مالـسلاهیلع 
مهف ناوتیم  هک  ار  ینالماح  هدومرف  هضافا  اطع و  نمب  لجوزع  يادـخ  هک  یملع  يارب  زا  مباـیب  نم  رگا  ینعی  قودـص : دـیحوت  (: دمـصلا
زجعم مالک  زا  مهدیم  رشن  دمصلا )  ) هکرابم هملک  زا  ار  عیارش  نید و  نامیا و  مالـسا و  دیحوت و  قیاقح  مامت  هنیآ  ره  دنـشاب  هتـشاد  ارنآ 

ماما نآرق  اب  تفگ  هفلومل ) : ) تسا یهولا  يدمـص  ماقم  هیهلا  قیاقح  مامت  نزخم  هک  ددرگیم  دافتـسم  نینچ  نیبنلا  ملع  رقاـب  ماـما  ماـظن 
نیلوا مولع  رـشن  مهدیم  نامز  رد  کنیا  شیوخ  ملع  لمح  رهب  ناهج  ردنا  یلماح  مبایب  رگ  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکـش  نآ  نیمجنپ 
دشاب قیفوت  ارم  رگ  هحفص 139 ] دیما [  مراد  هیتآ  رد  نآ  حرش  دیلک  نیز  متسدب  یحاتفم  داد  نید  ملع  عیارـش  هلمج  دمـص  زا  نیرخآ  و 

نآ رکذ  تسا  نم  رای  دمـص  رای  نآ  فطل  ددم  مریگ  دمـص  زا  میوگب  رگ  دبا  ات  نم  دمـصلا  نوئـش  ادخ  فطل  دوش  ملاح  لماش  ادـخ  زا 
زا یخرب  هب  نآ  ملهچ  قارشا  نمض  هک  ینابر ) دیحوت   ) مانب تسیا  هلاسر  دیحوت  هکرابم  هروس  ریسفت  روحم  ار  ام  تسا  نم  راک  دمص  درف 

رگید ياهـشخب  تسا  دیما  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  باتک  نیا  لوا  شخب  هللادـمحب  میئاهدومن و  یلامجا  هراشا  تیدمـص  نوئـش  یناعم و 
نداتـسرف زین  و  هللاءاـشنا : دریگ  رارق  هیناـبر  فراـعم  نآرق و  قیاـقح  قشع  نادـنمهقالع و  سرتسد  رد  دـسرب و  عبطب  یکیدزن  هیتآ  رد  نآ 

زا هک  تسا  يدـئاوف  رامـشیب و  تلیـضف  رایـسب و  تیمها  زئاح  دـشابیم  شرتخدـب  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  دروم  هک  باوخ  زا  لبق  تاولص 
دافتسم قباطم  هنرگ  دناهدیدرگ و  تمسق  نیمه  رکذتم  طقف  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسا و  تمایق  رد  تعافـش  عوضوم  دئاوف  نآ  هلمج 
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تاولص تسا  ریبکت  هحفص 140 ] لیلهت و [  دیمحت و  حیبست و  اب  لداعم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  تمـصع  ماقم  زا  هرداص  رابخا  زا 
رب تاولـص  تسا  یلاعتقح  ياضر  لوصح  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  دشابیم  اعد  تباجتـسا  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب 
لآ دمحم و  رب  تاولـص  تسا  ناهانگ  وحم  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و 
لآ دمحم و  رب  تاولـص  تسا  يویند  باذع  زا  ینمیا  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  ندـنک  ناج  یتحار  بجوم  دـمحم 
لآ دمحم و  رب  تاولص  تسا  همایقلا  موی  نازیم  لقث  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  تسا  يورخا  باذع  زا  ینمیا  بجوم  دمحم 

دمحم رب  تاولص  تسا  نآ  باذع  خزود و  زا  تاجن  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  تسا  ترخآ  طارص  تینارون  بجوم  دمحم 
رب تاولـص  تسا  تمایق  لوه  زا  ینمیا  بجوم  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  تنج  مالـسلاراد و  رد  لوخد  بجوم  دـمحم  لآ  و 

هچنآ تسا  تعافـش  بوجو  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  تسا  دمحم  لآو  دمحم  اب  تیروشحم  بجوم  دـمحم  لآ  دـمحم و 
( ینابر تاولص   ) ناونع تحت  تسیئا  هلاسر  ار  ام  لمجم :) نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت   ) رابخا زا  ذوخأم  تسیئا  هنومن  دش  هراشا 

هجو هد  اب  تاولـص  بوجو  ِّرِـس  هرـصتخم  هلاـسر  نیا  تسا  هدیـسر  هحفـص 141 ] باـچب [  هللادـمحب  هک  ناـفرع  ناـهرب و  نآرق و  رظن  زا 
تاولـص هکنیا  هدیدرگ و  یناهرب  قیقحت  اب  دوشیم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دـئاع  مه  تما و  دـئاع  مه  تاولـص  هرمث  هکنیا  یلالدتـسا و 

هولـصلاب مکتاوصا  اوعفرا  ( ) ص  ) هلوقل میئاهدراذـگ  مان  یـضرع  تاولـص  ارنآ  ام  تسا و  هللالوسر  دوخ  روتـسد  یلج  توص  اب  نداتـسرف 
ناتناج زا  دربیم  قافتا  ار  امش  درآ  وا  مان  دوب  ناج  ار  ام  دمحا  ناج  ْدَُوب  ناج  يایمیک  دمحا  مان  یفاک : لوصا  قافنلا :) بهذم  اهناف  یلع 

دورس نیا  دمآ  رتشوخ  اوآ  یضرع  دورد  نیا  اب  مکتاوصا ) اوعفرا   ) دوب لفحم  ره  مزب و  ره  تنیز  دوب  لد  ره  لقیص  دمحا  مان  قافن  گنز 
لصاح و هحفص 142 ] نانآ [  يدونشوخ  تیاضر و  نامیا  لها  يارب  رافغتـسا  اب  دمـص و  تاذ  رهظم  دمحم  رب  دبا  ات  وگانث  ینابر )  ) ناج

لئان هرمع  جـح و  کی  لمع  باوثب  ربکا  هللا  هللا و  الاهلا  ـال  هللادـمحلا و  هللا و  ناحبـس  نتفگ  ریبکت و  لـیلهت و  دـیمحت و  حـیبست و  رکذ  اـب 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  متاخ  ترـضح  روتـسد  دروم  هناـگراهچ  لاـمعا  نیا  ماـجنا  قیفوت  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ددرگیم .

هحفص 143] مراد [ : تلئسم  تفرعم  نامیا و  لها  هبطاق  دوخ و  يارب  باوخ  زا  لبق  ار  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  شرتخدب 

نیملاع ءاسن  لک  زا  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تیلضفا  تیفرشا و  نایب 

هراشا

اروح و ترضح  رجاه و  ترضح  میرم و  ترضح  دننام  دناهتـشاد  دوجو  تلیـضف  اب  تفارـش و  اب  ناوناب  ءاسن و  یتسه  ناهج  رد  دنچ  ره 
. دنسریمن اهیلعهللامالس  رهطا  يارهز  همطاف  ترـضح  هبترم  هجردب و  تمارک  تلیـضف و  تفارـش و  رد  نانآ  زا  کی  چیه  یلو  اهنآ  دننام 

لحارم مامت  رد  ع )  ) همطاف ترضح  تسا و  ناسنا  دوخ  یتوکلم  تافص  صخشب و  مئاق  ای  یبسح و  ای  یبسن و  ای  تلیـضف  تفارـش و  اریز 
وا تیناحور  هکنآ  لح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ  و  تسا : هدوبر  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هبطاق  زا  ار  تقبـس  يوگ  روبزم  تاهج 

اهیلعهللامالـس ارهز  همطاف  تسا : ناکما  ملاع  صخـش  لوا  رتخد  ارهز  همطاـف  ترـضح  زین  و  تسا : هیهلا  هیلک  هحفـص 144 ] سفن [  ماقم 
شردپ و وا و  رون  تسا و  هدیرفآ  مدآ  ملاع و  زا  لبق  ار  ارهز  همطاف  رون  لاعتم  يادـخ  تسا . نیملاعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  هرداص 

قرـشا دوـجب و  داـجا  يا   ) هتملکب ملکت  مث  هتینادـحو  یف  درفت  هللا  نا  تسا . هدـمآ  ربـتعم  تیاور  رد  هچناـنچ  تسا  دـحاو  روـن  شرهوـش 
تقیقح هیولع و  تقیقح  هیدـمحم و  تقیقح  عقاو  رد  سپ  هتمطاـف : اـیلع و  ادـمحم و  رونلا  کـلاذ  نم  قـلخ  مث  اروـن  تراـصف  قورـشب )

زین و  تسا : نیتسخن  رداص  تیفرـشا  ناهرب  تسیئا  هیلقع  يهدـعاق  هک  فرـشا  ناکما  ناهرب  دـناهدش و  قلخ  دـحاو  رون  زا  هس  ره  هیمطاـف 
تلع و اب  لولعم  لکاشت  يهدعاق  باب  زا  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  يهمطاف  ترـضح  تیلـضفا  تیفرـشا و  رب  رگید  ناهرب 

روهظ تسا  دلاو  رد  هچنآ  هچ  تسا  توق  لامک  رد  ناهرب  نیا  و  هیبارـس ) دلولا   ) دافم و  هتلکاش ) یلع  لمعی  لک   ) مکحب تسا  رثوم  اب  رثا 
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لـضفا هلآ و  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  لـک  لـقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  تسین  یکـش  و  تسادـلو : نوخ  ْدـَلَو و  حور  رد  شزورب  و 
یهیدـب سپ  تسا  بآ  اب  هباـشم  ثیح  ره  زا  هک  مه  دـلو  زین  تسا و  هللا  يوساـم  هحفـص 145 ] لک [  زا  فرـشا  لضفا و  ءانثلا  هتیحتلا و 

تهج ره  زا  اقلخ  اقلخ و  هک  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  هدعاق : نیاربانب  دوب : دهاوخ  لمکا  ریغ  زا  لمکا  لمکا -  هباشم  هک  تسا 
هباشم لمکا و  ریغ  دالوا  نیملاع  ءاسن  مامت  زا  لضفا  فرـشا و  دراد  شراوگرزب  ردـپ  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  همات  تهابـش  باـب  ره  و 
لمکا لمکالا  هباـشم  مکحب  تسا و  دوجولا  یف  اـم  فرـشا  لـمکا و  هباـشم  لـمکا و  دـلو  (ع ) ارهز يهمطاـف  ترـضح  یلو  دـنلمکا  ریغ 

هیلک هدعاق  نیا  تسا و  زرحم  نهربم و  تباث و  نیرخالاو  نیلوالا  نم  نیملاع  ءاسن  هبطاق  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تیفرـشا و  تیلمکا و 
زرحم تباث و  قیالخ  مامت  زا  اهنآ  تیلـضفا  تیفرـشا و  هک  تسا  يراج  يراس و  ع )  ) راهطا همئا  ینعی  ارهز  همطاف  دالوا  مامت  رد  هیناـهرب 

وا هکنیا  ناهج و  ءاسن  لک  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ءاسنلا  ریخ  ترضح  تیلضفا  تیفرشا و  تیبثت  دیئات و  رد  زین  و  القن : القع و  تسا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناسل  زا  هک  تسا  یتیاور  انامه  نیملاع  ءاسن  نایم  زا  تسا  ادـخ  هدـیزگرب  راـتخم و 

ینراتخاف ایندلا  یلع  فرـشا  لج  زع و  هحفـص 146 ] هللا [  نا  (: ع  ) یلعل ص )  ) هللالوسر لاق  تسا  تیمها  لباق  رایـسب  تسا و  هدش  رداص 
: نیملاعلا ءاسن  یلع  هتمطاف  راتخاف  هتعبارلا  علطا  مث  نیملاعلا  لاجر  یلع  كدلو  نم  هتمئالا  راتخف  هثلاثلا  علطا  مث  نیملاعلا  لاجر  یلع  اهنم 

قاـس یلع  لـیوط : ثیدـح  یف  ص )  ) یمتخلا یبنلا  نع  اـضیا  و  ریبک : ریما  عبط   43 ص ) ( ) ینیمالا همالعلل  (ع ) ارهزلا هتمطاـف  باـتک  نع  )
کلئـسا یناف  بر  ای  لیئربج  لاـقف  هللا : قلخ  ریخ  نیـسحلا  نسحلا و  هتمطاـف و  یلع و  هللالوسر و  دـمحم  هللا ) ـالا  هلا  ـال   ) بوتکم شرعلا 

الم ینادمـصلا  فاعلل  فراعملارحب  باتک  نع  : ) انمداخ مالـسلاهیلع  لیئربجف  تلعج  دـق  یلاعت  هللا  لاق  مهمداـخ  ینتلعجل  کـیلع  مهقحب 
متاخ و ربمغیپ  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  تسا  نیا  ینارون  فیرش  ثیدح  نیا  زا  دافتسم  هحفص 824 :) هک  ینادمهلا  دمصلا  دبع 

نیماما اـهنآ  دـنبلد  دـنزرف  ود  و  ع )  ) ارهزلا هتمطاـف  یمظعلا  هللا  هتیلو  توکلم  کـلم و  يهکلم  ترـضح  یلع و  مظعـالا  هللایلو  ترـضح 
دنتسه ناکما  ملاع  ضرا  رد  هللا  قلخ  نیرتهب  هللا و  قلخ  فرشا  مالسلاو  هولصلامهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترـضح  نیمامه 

تـساوخرد لاعتم  يادخ  دشاب و  هتـشاد  ار  ناراوگرزب  نیا  رابرد  تیمداخ  تمدخ و  راحتفا  هک  تساوخ  لاعتم  يادخ  زا  دوخ  لیئربج  و 
. داد رارق  اهنآ  رازگتمدخ  ار  دوخ  رابرد  برقم  هحفص 147 ] کلم [  تفریذپ  ار  لیئربج 

رهطا يارهز  همطاف  رهگالاو  رتخد  هرابرد  ربمغیپ  یهاوگ 

نیلوـالا و نم  نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  اـهناف  اهیلعهللامالـس  هتمطاـف  یتنبا  اـما  و  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یمتخلا  یبنلا  نع  لـیوط  ثیدـح  یف 
یف تماـق  یتـم  هتیـسنالا : ءاروحلا  یه  یبـنج و  نیب  یتـلا  یحور  یه  يداوـف و  هرمث  یه  ینیع و  روـن  یه  ینم و  هتعـضب  یه  نیرخـالا و 

یتکئالم ای  لج  زع و  هللا  لوقی  ضرالا و  لهال  بکاوکلا  رون  رهزی  امک  ءامـسلا  هتکئالمل  اهرون  رهز  هلالج  لج  اهبر  يدـی  نیب  اـهبارحم 
تنمآ دق  ینا  مک  دهـشا  یتدابع  یلع  اهبلقب  تلبقا  دقو  یتفیخ  نم  اهـصئارف  دـعترت  يدـی  نیب  هتمئاق  یئاما  هدیـس  هتمطاف  یتما  یلا  اورظنا 

رتخد هرابرد  هک  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ترـضح  زا  یلیوط  ثیدـح  رد  قودـص : یلاما  زا  رانلا : نم  اـهتعیش 
نیرخالاو نیلوالا  نم  نیملاع  ءاسن  هدیس  همطاف  نم  رتخد  اما  و  تسا : هدومرف  ینایب  نینچ  اهیلعهللامالس  رهطا  يارهز  يهمطاف  شرهگالاو 

هحفـص ود [  نایم  هک  تسا  نم  حور  وا  تسا و  نم  لد  يهویم  وا  نم و  مشچ  رون  وا  تسا و  نم  نت  يهراپ  یمارگ  رتخد  نیا  اـنامه  تسا 
وا رون  دتـسیایم  دوخ  لالج  تمظع و  اـب  بر  هاگـشیپ  رد  تداـبع  بارحم  رد  هاـگره  تسا  اروح  هیـسنا  همطاـف  تسا : نم  يولهپ  [ 148

هکئالمب و دیامرفیم  یهولا  سدـقا  تاذ  نیمز : لها  يارب  بکاوک  رون  دـشخردیم  هکینانچمه  يولع  ملاع  هکئالم  يارب  زا  دـشخردیم 
رب هزرل  هنوگچ  هک  ام  تمظع  ناطلـس  ربارب  رد  ار  وا  تداـبع  زاـمن و  هرظنم  همطاـف و  يوسب  دـیرگنب  نم  راـبرد  ناگهتـشرف  يا  ناگتـشرف 

خزود شتآ  زا  ترضح  نایعیش  هک  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  امـش  نم  تسا : هدومن  نم  تدابعب  لابقا  دوخ  بلق  هجوت  اب  هداتفا و  شمادنا 
و دنشاب ) تدم  دبا  تنج  لها  همه  ترـضحنآ  نابحم  نایعیـش و  مامت  هچ  دید  دنهاوخن  خزود  يور  نانآ  و   ) دوب دنهاوخ  نمیا  تمایق  رد 
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نم نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  همطاـف  تسا : هدومرف  هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  رگید  ربـتعم  ثیدـح  رد  زین 
نولوقیف میرم : هتکئالملا  هب  تدان  امب  اهنودانی  نیبرقملا و  نم  کلم  فلا  نوعبـس  اهیلع  ملـسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهناو  نیرخالاو  نیلوالا 

نیلوالا و نم  نیملاع  ءاسن  هدیس  همطاف  ینعی  یـسلجم : راحب  زا  نیملاعلا :) ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا   ) هتمطاف ای 
دننامب ار  وا  دـننکیم  ادـن  نیبرقم و  هکئالم  زا  کلم  رازه  داتفه  دـننکیم  مالـس  سپ  دتـسیایم  دوخ  بارحم  رد  هاـگره  تسا  نیرخـالا 
یهولا تاذ  هک  یتسردب  همطاف : يا  تسا : نیا  همطاف  ترـضحب  باطخ  ناشهلاقم  سپ  دـندومن  هحفـص 149 ] ادن [  ار  میرم  هکئالم  هچنآ 

ملاعب و طوبرم  مالساهیلع  يافطـصا  هک  دنامن  هتفگان  تسا : هداد  يرترب  نیملاع  نوناب  ءاسن و  مامت  رب  هداد و  رارق  رهطم  هدیزگرب و  ار  وت 
دوخ نارود  نامز  ملاعب و  طوبرم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  يافطـصا  یلو  طـقف  تسا  هدوب  وا  دوخ  نارود  ناـمز 
نیا تیبثت  دـیئات و  رد  نیرخالا : نیلوـالا و  نم  نیملاـع  ءاـسن  عیمج  زا  تسا  لاـعتم  يادـخ  هدـیزگرب  هافطـصم و  ترـضحنآ  هکلب  تسین 
نانس نب  دمحم  نع  هدیدرگ : لقن  مالسلاو  هولصلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  قیاقح  فشاک  لوق  زا  هک  تسا  یتیاور  ربتعم  دنـس  تیعقاو 

: اهملاع هدیس  یها  نیملاعلا ) ءاسن  هدیس   ) اهنا هتمطاف  یف  ص )  ) هللالوسر لوق  نع  ینربخا  مالسلاهیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : لضفملا  نع 
قداص ماـما  رـضحم  دـیوگ  لـضفم  نیرخـالا  نیلوـالا و  نم  نیملاـعلا  ءاـسن  هدیـس  هتمطاـف  و  اـهملاع :) هدیـس  تناـک  میرمل  كاذ  لاـقف  )

هدیس ترضحنآ  ایآ  تسا  نیملاع  ءاسن  هدیس  وا  هک  هدومرف  همطاف  هرابرد  هللالوسر  ترضح  هکنیا  مدرک  لاوئس  شترضح  زا  مالـسلاهیلع 
ءاسن هحفص 150 ] يهدیس [  همطاف  ترضح  یلو  تسا  دوخ  ملاع  ءاسن  هدیس  هک  تسا  میرمب  طوبرم  نیا  دومرف  ماما  تسا ؟ شدوخ  ملاع 

ترضح اما  تسا ) ملاوع  مامت  هب  تبسن  تسا و  یلک  شلومش  همطاف  ترـضح  تدایـس  هکنیاب  رظن   ) تسا نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع 
تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  تلیضف  افطصا و  تدایس و  رد  توافت  اجنیا  تسوا و  دوخ  تایح  نارود  دوخ و  ملاع  ناوناب  ءاسن و  هدیـس  میرم 
همطاف یلو  تسا  نارمع  رتخد  بسن  رظن  زا  مالـسلااهیلع  میرم  هچ  تسین : همطاف  اب  میرم  تدایـس  رد  هسیاقم  ياج  هدـنراگن  هدـیقعب  هلکب 

ره مالـسلااهیلع  میرم  هکنآ  رگید  تسا : لسرلاو  ءایبنالا  متاخ  لک  لقع  شردپ  هک  تسا  هبتر  رد  ناکما  ملاع  صخـش  لوارتخد  هللامالس 
اما دـناهداد  شتراهطب  یهاوگ  هکئالم  میرمب  تبـسن  تسا و  ساجرا  مامت  زا  هرهطم  رهاط و  همطاف  یلو  تسا  تراـهط  ماـقم  ياراد  دـنچ 

مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلاراشا  امک  تسا  هداد  وا  تراهطب  یهاوگ  دوخ  یهولا  تاذ  همطاف  ترـضحب  تبـسن 
هکرابم هیآ  نیا  تسا و  تیبلا  لها  قادصم  ع )  ) همطاف هک  تسین  یکش  بازحا و  يهروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا 

تبثم هیآ  نیا  درادـن و  دارم  زا  فلخت  هک  تسا  هینوکت  هدارا  ماقم  نیا  رد  مه  ادـخ  هدارا  تسا و  هدـش  لزان  تمـصع  تیبلا  لها  هراـبرد 
یـسیع کی  طقف  مالـسلااهیلع  میرم  دوجو  فرظ  هچنانچ  هحفص 151 ] رگا [  دشابیم و  زین  اهیلعهللامالس  همطاف  ترـضح  تمـصع  ماقم 

کی ره  هک  دندیدرگ  رادیدپ  راهطاهمئا  ياهرهوگ  رهاوج و  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  دوجو  رابر  رد  فدص  یلو  هدنارورپ  مالـسلاهیلع 
رگا تسا : هقلطم  هیلک  تیالو  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  تیالو  اـما  تسا  دـیقم  هیئزج و  شتیـالو  ع )  ) یـسیع دـننیرفآ و  یـسیع  هللا  نذاـب 
رابرا سدقلا  حور  ضیف  : ) دیوگ نآرق  ظفاح  سدقلا ) حورب  هاندیاو   ) یلاعت هلوقل  تسا  هدوب  سدقلا  حور  دیئاتب  دیوم  مالسلاهیلع  یـسیع 

تماما جرب  رین  نیمهدزای  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  ارهز  همطاف  دنزرف  اما  درکیم ) احیـسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگد  دیامرف : ددم 
نیا كردم  تسا  ذختم  ترضحنآ  ینارون  فیرش و  طختـسد  زا  هروکابلا ) انقئادح  نم  قاذ  هروغاصلا  نانج  یف  سدقلا  حور   ) دیامرفیم
نیا رد  مالسلااهیلع  میرم  ماقم  تلیضف و  رگا  تسا  یناشاک  ضیف  همالع  باتک  زین  و  یـسلجم : همالع  راونالاراحب  باتک  زا  هروبذم  هلمج 
لهـس ینامـسآ  هدئام  ندمآ  اهنت  هن  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ماقم  تلیـضف و  رد  تسا  هدمآ  ینامـسآ  هدـئام  شیارب  هک  تسا 

هام نایم  . ) اجک همطاف  ماقم  اجک  میرم  ماـقم  نیارباـنب  تسا  هحفـص 152 ] هدشیم [  لزان  ینامـسآ  هدئام  زین  هضف  شزینک  يارب  هک  تسا 
نسحلا نع  و  کلم : کشر  نآ  فصو  میوگب  ات  کلف  يانهپ  هب  مهاوخ  ناهد  کی  تسا ): نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ  هام  اب  نم 

كاذ مالـسلاهیلع : لاق  اهملاع : ءاسن  هدیـسا  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیـس  هتمطاف  ص )  ) هللالوسر لوق  (ع ) هللادـبع یبال  تلق  لاق  راطعلا  دایز  نب 
ایآ تسا  هتنجلا  لها  هدیس  هک  همطاف  ترضح  زا  مدیسرپ  دیوگیم  يوار  نیرخالآ :) نیلوالا و  نم  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیـس  هتمطاف  و   ) میرم
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نم تسا  هتنجلا  لها  هدیـس  همطاف  ترـضح  هچ  تسا : میرمب  طوبرم  تسا  دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  تسا  نینچ  شدوخ  ناهج  هقطنم و  رد 
هچ تسا  قرافلاعم  سایق  عقاو  رد  هک  اهیلعهللامالـس  ارهزلا  هتمطاـفلا  عم  اهـسایق  میرم  نیاـف  ملاوع ج 11 ) باتک  زا  : ) نیرخـالاو نیلوـالا 

عیمجب تبـسن  قالطالا  یلع  ملاوع  مامت  رد  توکلم و  کلم و  رد  تدم و  ْدـَبَا  تنج  رد  ترخآ و  ایند و  رد  تدایـس  هکنآ  اما  طقف  میرم 
تیفرشا و هک  تسا  ارهز  همطاف  ترضح  ارـصحنم  وا  تسا  راد  دجاو و  ءانثتـسا  نودب  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  هحفص 153 ] ءاسن [ 

یـضترم یلع  ترـضح  شرهوش  زا  دعب  ءایبنا و  متاخ  دمحم  ترـضح  شردپ  زا  دعب  ارـس  ود  هکلم  یمظع و  يوناب  نآ  يرتربو  تلیـضفا 
زا ریغ  سک  ره  و  تسین : ههبـش  کش و  چـیه  ياج  تسا و  نهربم  تباث و  القن  القع و  قـالطالا  یلع  يوساـم  لـک  زا  مهیلع  هللا  تاولص 

دنوادخ تسا : هتخانشن  تینارون  ماقمب  ار  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  سک  نینچ  تسا و  همطاف  ترـضح  تخانـش  رد  رـصاق  وا  دیوگب  نیا 
تفرعم هدـمع  اریز  دـیامرفب  مالـسلاو  هولـصلا  مهیلعراهطاهمئا  ینعی  وا  نادـنزرف  همطاف و  رهوش  همطاف و  ردـپ  همطاف و  قحب  فراع  ار  ام 

: مالـسلامهیلع قداصلا  لاق  هللا :) عاطا  طقف  مهعاطا  نم  هللا و  بحا  دقف  مهبحا  نم  و  هللا ) فرع  مهفرع  نم  و   ) تسا ناشیا  تینارون  ماقمب 
هئامسا و عیمجل  انتیرهظمب  يا  هللا : فرع  انب  مالـسلامهیلع  ولاق  و  انتفرعمب : الا  المع  دابعلا  نم  هللا  لبقیال  یتلا  ینـسحلا  ءامـسالا  هللاو  نحن 

تافص همات  رهاظم  یهلا و  يانسح  ءامسا  میئام   ) دومرف توکلملا  کلملا و  هل  فشکنا  يذلا  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح  هتافص .
ام تفرعمب  رگم  دشیمن  عقاو  شریذـپ  لوبق و  دروم  هحفـص 154 ] نایملاع [  راگدرورپ  دزن  ناگدنب  دابع و  تدابع  لمع و  یهولا  يایلع 
لآ دـمحم و  هلیلج  هلـسلس  هقلطم  هیلک  تیالو  طقف  مهنآ  تسا  تیالو  تدابع  ناـج  حور و  هچ  ( ) تراـهط تیب  لـها   ) تمـصع نادـناخ 

يدمـص تاذ  دنیادخ  يایلع  تافـص  ینـسح و  ءامـسا  هلماک  رهاظم  یلاجم و  هک  دـنناشیا  اریز  تسا ) موصعم  هدراهچ  لماش  هک  دـمحم 
يرآ تسا : هداد  رارق  دوخ  ءامسا  رهاظم  لعفلاب  ار  نانآ  هدومن و  روهظ  یلجت و  دیحوت  لکایه  نیا  رد  دوخ  تافص  ءامسا و  مامتب  یهولا 
لالج لامج و  همات  رهاظم  هک  دنناشیا  دـنیادخ و  تردـق  همات  رهاظم  دـنیادخ و  ملح  همات  رهاظم  دـنیادخ و  ملع  همات  رهاظم  هک  دـنناشیا 
هلمج رهظم  ام  میتاذ  يامن  ناهج  ماج  ام  : ) مالـسلامهیلع مهناسل  نع  لیق  و  هینابر : تافـص  هیهلا و  ءامـسا  ریاس  رهاظم  روط  نیمه  دنقح و 

لمجم هک  دـنچ  ره  ( ) میتانکمم ماج  ینعم  مه  میدوجولا  بجاو  رهظم  مه  ( ) میتانئاک مسلط  جـنگ  ام  میهلا  يهمان  يهخـسن  ام  ( ) میتاـفص
عیمج فاشک  میمولع  هلمج  يداه  ام  ( ) میتاهج رد  تاـهج و  نوریب ز  میناـکم  رد  ناـکم و  رترب ز  ( ) میتـالمجم عیمج  لیـصفت  مینوک  ود 
هحفص میتارف [ ) ام  هک  ایب  هنشت  وگ  میشخب  حور  هک  ایب  هدرم  وگ  ( ) میتاجن ار  فیحن  سوبحم و  میئافـش  ار  فیعـض  رامیب و  ( ) میتالکـشم

جرب رین  نیمهد  نایب  هزجعم  ناسل  زا  کشالب  هک  هریبک  هعماج  ترایز  رد  میتاود ) ام  هک  رذگم  ام  زا  يوج  اود  يهدیـشک  درد  يا  [ ) 155
نآ ياهزارف  زا  یخرب  رد  تسا  هدـش  رداص  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  يداهلا  یقنلا  یلع  ماـما  ترـضح  تیـالو  نازورف  رتخا  تماـما و 

رابجلا ججحو  راربالا  هادهو  رایخالا  رون  متناو  مکردق  فصولا  نم  مکهنک و  حدـملا  نم  غلبا  مکئانث و ال  یـصحا  یلاوم ال  تسا : هدـمآ 
يانث تسا و  رامش  ءاصحا و  هطیح  زا  نوریب  امش  هیلامک  تافص  دیتسه  نم  ِّیلاوم  هلیلج  يهلسلس  امش  ینعی  هللا  متخی  مکب  هللا و  حتف  مکب 

ناگدننکتیاده دیئامش  ناهج و  نابوخ  ناج  رون  دیئامش  دیسر . مناوتن  امـش  فیـصوت  حدم و  هنکب  تسین و  هتخاس  يدحا  هدهع  زا  امش 
ترایز نیا  رگید  زارف  رد  دومن و  شنیرفآ  داجیا و  حاتتفا  راگدیرفآ  امـش  دوجوب  رابج و  يادخ  ردـتقم  ياهتجح  دیئامـش  ناراکوکن و 
يرایسب تاهیجوت  تالمج  نیاب  تبسن  ار  فلوم  خلا ) سوفنلا  یف  مکـسفنا  حاورالا و  یف  مکحاورا  و  . ) تسا هدمآ  هیـشرع  هعماج  هلماک 

مهد ماما  ترضحب  هحفص 156 ] طوبرم [  هوزج  رد  هعماج  ترایز  یلیصفت  نایب  رد  ینارون  تاملک  نیا  ریـسفت  همجرت و  نمـض  هک  تسا 
هیلک و سفن  یتیـالو و  مظعا  حور  هک  تسا  نیا  تاـهیجوت  نآ  زا  یکی  میئاهدومن و  هراـشا  نآ  یناـفرع  یـشرع و  قـیقحت  هب  مالـسلاهیلع 
ار هطاحا  نیمه  نانآ  روبق  راثآو و  نادـبا  زین  داسجا و  ماسجا و  مامت  رب  سوفن و  حاورا و  عیمج  رب  دراد  هیلظ  هیمویق  تیعم  هطاـحا و  هیهلا 

ناشیا روبق  داسجا و  ماسجا و  دـنهدیم و  خـساپ  ار  ام  لاوئـس  هدومن و  در  ار  ام  مالـس  باوج  میئاـمن  مالـس  ار  اـهنآ  اـج  ره  رد  اذـل  دراد 
حور اهنآ  حاورا  زا  کی  رهب  باطخ  لیق : ام  معنل  و  دـننایملاع : ناج  ناـج  اـهنآ  تقیقح  رد  تسا و  ناـنآ  سوفن  حاورا و  مکحب  موکحم 
لقع تُست  ریثأت  زا  حابـشا  يهدجـس  تُست  ریبدـت  رد  حاورا  يهلمج  یئوت  ناطلـس  ار  قلخ  ناج  لقع و  یئوت  ناج  يا  ناـج  ِناـج  ناـج و 
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رد زین  ْدوُج و  يایرد  نآ  شیپ  يرآ  هدجـس  دوجو  رد  یهام  رحب و  نارازه  دـص  تست  نامرف  رد  تاوجوم  لک  تست  ناریح  هلاو و  هلمج 
انایند نم  دسف  ناک  ام  حلصا  اننید و  ملاعم  هللا  انملع  مکتالاومب  یسفن  یما و  متنا و  یباب  هحفص 157 ] تسا [ : هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز 

تاجردـلا هتبجاولا و  هدوملا  مکل  هتـضرتفملا و  هتعاطلا  لـبقت  مکتـالاومب  هقرفلا و  تفلتا  هتمعنلا و  تمظع  هتملکلا و  تمت  مکتـالاومب  و 
ظاحلب هک  امـش  يادف  مناج  ردام  ردپ و  هتلوبقملا : هتعافـشلا  ریبکلا و  ناشلا  میظعلا و  هاجلا  لج و  زع و  هللادنع  دومحملا  ماقملا  هتعیفرلا و 

يویند روما  زا  هچنآ  ره  داد و  میلعت  امب  ار  هینید  هیهلا  قیاقح  دیناسر و  یئاهن  لامک  دحب  ار  هینابر  فراعم  نید و  ملاعم  ادخ  امـش  تیالو 
قلخب قح  نید  يامظع  تمعن  دیسر و  هبترم  یلعا  هب  هیهلا  فراعم  دیحوت و  همات  هملک  امش  تالاوم  هطساوب  دومن و  حالـصا  دوب  دساف  ام 

ددرگیم عقاو  ادـخ  لوبق  دروم  قلخ  هضیرف  تعاط  امـش  تیالو  هطـساوب  تشگ و  داـحتا  تفلاـب و  لدـبم  تما  رد  هقرفت  دـیدرگ و  اـطع 
دومحم ماقم  داد و  هیلاع  تلزنم  تاماقم و  هعیفر و  تاجرد  امشب  دنوادخ  دومن  بجاو  دوخ  ناگدنب  رب  ار  امش  یتسود  تبحم و  دنوادخ 
تعافـش ماقم  دشابیم و  گرزب  هبترم  ناش و  میظع و  گرزب و  تزع  هاج و  ادخ  دزن  ار  امـش  تسامـش و  صوصخم  لجوزع  يادخ  دزن 

زارف رد  و  دیشابیم ) هللا  یلا  برقا  ققحت  قلخب و  برق  ماقم  رد  دیتسه و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  امش  هچ   ) دیراد هللادنع  ار  هلوبقم 
راربالا هتمئالا  رایخالا  هتیب  لها  دـمحم و  نم  کیلا  برقا  ءاعفـش  تدـجو  ول  ینا  مهللا  [ ) هحفـص 158 تسا [ : هدـمآ  ترایز  نیا  زا  رخآ 

نیموـحرملا هرمز  یف  مهقحب و  مهب و  نیفراـعلا  هتلمج  یف  ینلخدـت  نا  کلئـسا  کـیلع  مـهل  تـبجوا  يذـلا  مـهقحبف  یئاعفـش  مـهتلعجل 
حیتافم باتک  زا  لیکولامعن :) هللا و  انبسح  اریثک و  امیلست  ملس  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلـص  نیمحارلامحرا و  کنا  مهتعافـشب 

شراهطا لآ  و  ص )  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترضح  زا  رتکیدزن  وتب  تلزنم  برق و  ثیح  زا  یناعیفش  رگا  نم  اراگدرورپ  اهلا  یمق : نانجلا 
عیفـش وت  هاگردـب  ار  اهنآ  هنیآ  ره  متفاییم  یتسرپقح  ماظن  یتسه و  ناهج  هحفـص  رد  دنتـسه  وت  رابرد  ناـبرقم  راربا و  راـیخا و  همه  هک 

: تسین وت  دزن  رد  دوهـش  بیغ و  زا  دوجو  کلم  رد  ناشیا  زا  رتفیرـش  رتبوبحم و  رتبرقم و  سک  چـیه  هک  متـسناد  یلو  مدادیم  رارق  دوخ 
ماقمب نیفراـع  هلمج  رد  لـخاد  ارم  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  يدـینادرگ و  مزـال  دوخ  رب  وت  ارنآ  هک  هنآ  قحب  مهدیم  مسق  ار  وت  اذـل 

تاولص و نیمحارلا و  محرا  یئوت  هک  یهد  رارق  اهنآ  تعافش  هب  ناگدش  تمحر  يهرمز  رد  هدومن و  ناشیا  قحب  اسانـش  نانآ و  تینارون 
هحفص 159] لیکولا [ : معن  هللا و  انبسح  ادمرس و  ادبا و  الزا و  داب  ناشیا  رب  تیاهن  یبتیحت  دورد و 

تسا هلهابم  نارای  زا  ارهز  يهمطاف 

انئانبا و عدـن  ولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف   ) یلاـعت هلوقل  تسا  هدومرف  هراـشا  نآ  هب  نآرق  هک  هلهاـبم  هصق  رد 
هربتعم تایاور  قباطم  نارمعلآ : هروس  هیآ 61  نیبذاکلا : یلع  هللا  هتنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئاـنبا و 

رتخد ارهز  يهمطاف  ترـضح  انئاسن  زا  دارم  نیـسح و  ماما  ترـضح  نسح و  ماـما  ترـضح  اـنئانبا  زا  دارم  هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  هلوقنم 
: هلهابم يارب  ررقم  موی  رد  هک  دراد  دشابیم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترـضح  انـسفنا  زا  دارم  ربمغیپ و 

هللا یلص  متاخ  ربمغیپ  دندید  دندرک و  هدهاشم  ار  ص )  ) دمحم ترضح  دوخ  اب  ربمغیپ  تیب  لها  ینعی  تعامج  نیا  هک  يراصن  تارضح 
هدومن و رظن  فرص  هلهابم  زا  تسا  هدروآ  دوخ  اب  هلهابم  رما  رد  تکرش  يارب  ار  دوخ  ناسک  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  ملس  هلآ و  هیلع و 

ترضح تیناقح  هب  نوچ  دندومن  یتساوخرد  نینچ  ارچ  دیامرف  رظن  فرـص  هلهابم  زا  دندرک  تساوخرد  ص )  ) متاخ لوسر  ترـضح  زا 
دوبن رـضاح  تشادیمن  ناـقیا  ناـنیمطا و  دوـخ  تیناـقحب  وا  رگا  هلهاـبم و  يارب  هدروآ  ار  دوـخ  ناـسک  نیرتـبوبحم  وا  هک  تبترم  یمتخ 

هدومن و لـصاح  نیقی  ترـضح  نآ  تیناـقحب  تهج  نیدـب  سپ  دـهد  رارق  هحفـص 160 ] هلهاـبم [  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ناـسک  نیرتریزع 
رد دندومن  لصاح  فرـشت  مالـسا  نیبم  نید  هب  هدروآ و  مالـسا  مه  ادعب  دـنهدب و  هیزج  دـندش  رـضاح  دـنیامن و  هلهابم  دـندرکن  تئرج 
نم البج  لیزی  نا  هللا  ولاس  ول  اهوجو  يرال  ینا  يراصنلا  رـشعم  ای  مهفقـسا  لاقف  تسا  هدـمآ  یناشاک  ضیف  همالع  فیلاـت  یفاـص  ریـسفت 

یلمع هلهابم  ادابم  مدرم  يا  تفگ  يراصن  تعامج  ربهر  فقسا  خلا : هتیزجلا  اولذب  هللا و  لوسرلا  ونعذاف  اوکلهتف  اولهابت  الف  هلازال  هناکم 
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ار یمیظع  لابج  هک  دننک  لاوئس  لاعتم  يادخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ار  یناشخرد ) ینارون و  ياههرهچ  و   ) یناعـشعش ياهیور  نم  اریز  دوش 
نیمز هحفـص  رد  ینارـصن  کی  دیوشیم و  كاله  یگلمج  دوش  رجنم  هلهابمب  راک  رگا  سپ  دوشیم : یلمع  هنیآ  ره  دنکب  دوخ  ياج  زا 

زا هماع  بتک  رد  و  تفای : همتاـخ  نارجن  ياراـصن  ياـضاقت  بسحرب  هحلاـصم  هیزج و  تخادرپ  هب  راـک  هک  دوب  نیا  دـنام  دـهاوخن  یقاـب 
هدیـشوپ یئاسک  دمآ  نوریب  هلهابم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  يزور  رد  تفگ  هک  دناهدرک  لقن  هشیاع 

يهیآ نیا  درک و  لخاد  ابع  ریز  ار  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ارهز و  يهمطاف  ترضح  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  سپ  دوب 
: بازحا يهروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مکنع  هحفـص 161 ] بهذـیل [  هللا  دـیری  امنا   ) دومرف توالت  ار  هکرابم 
زا هلوقنم  تایاور  قباطم  تسا  هلهابم  نارای  زا  مه  تسا و  ءاسک  باحصا  زا  مه  اهیلعهللامالس  ارهز  يهمطاف  ترضح  میتشاگن  هچنآ  ربانب 

یلع و نم  مرکا  ادابع  ضرالا  یف  نا  یلاعت  هللا  ملع  ول  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  دراد  هدوملا  عیباـنی  باـتک  رد  هصاـخ : هماـع و 
مرکا لوسر  يراصنلا . مهب  تبلغف  قلخلا  لضفا  مه  ءالوه و  عم  هتلهابملاب  ینرما  نکلو  مهب  لهابا  نا  ینرمال  نیـسحلا  نسحلا و  هتمطاف و 
نسح همطاف و  یلع و  زا  رتهب  رتیمارگ و  یناگدنب  ضرالا  هجو  رد  هک  تسنادیم  لجوزع  يادخ  رگا  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

اهنآ زا  رتیمارگ  نکلو  میامن  هلهابم  يراصن  تعامج  اب  ناشیا  تیعمب  هلهابم  رد  هک  ارم  درکیم  رما  هنیآ  ره  وا  دزن  دراد  دوجو  نیسح  و 
ناهرب فیرش  ثیدح  نیا  دندیدرگ : بولغم  يراصن  تارضح  ناشیا  تیعم  هلیسوب  اذل  دنتسه  هللادنع  قلخلا  لضفا  ناشیا  هچ  دوبن  یـسک 

رد نیقولخم  نیرتبوبحم  نیرتبرقم و  نانآ  تسا و  هللادـنع  هللا  قلخ  نیرتهب  نیرتیمارگ و  زا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  تسا 
تسادخ و هحفص 162 ] رما [  نایصع  نانآ  ینامرفان  تسادخ و  زا  تعاطا  ناشیا  تعاطا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنشابیم و  يادخ  دزن 

هدز ادخ  تیانع  لیذب  گنچ  دنزب  نانآ  نامادب  گنچ  سک  ره  تسادخ و  اب  ینمشد  ناشیا  اب  ینمـشد  تسادخ و  یتسود  ناشیا  یتسود 
مکضغبا نم  هللا و  یصع  دقف  مکاصع  نم  هللا و  عاطا  دقف  مکعاطا  نم   ) تسا هدش  حیرصت  هریبک  هعماج  ترایز  رد  نیماضم  نیاب  تسا و 

حون تفگ  لیق  ام  معنل  و  دنشابیم : هللا  یف  یناف  همه  ناشیا  هک  تسا  نیا  بلطم  رس  و  هللااب : مصتعا  دقف  مکب  مصتعا  نم  هللا و  ضغبا  دقف 
نم هکنوچ  رـصب  كاردا و  عمـس و  دش  ارم  قح  رـشبلاوب  صاوخ  زا  مدرم  هکنوچ  میقاب  ناناجب  مدرم  ناج  نم ز  مین  نم  نم  ناشکرـس  يا 

هحفص 163] تسا [  وا  رفاک  دزمد  هک  ره  مد  نیا  شیپ  تسوه  مدنیا ز  متسین  نم 

راصتخا تیاعر  ظاحل  هب  هطوبرم  دانسا  تاور و  هلسلس  فذح  اب  ءاسک  فیرش  ثیدح 

ص)  ) هللالوسر یبا  یلع  لخد  تلاق  اهنا  امهیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  ءارهزلا  هتمطاف  تعمـس  لاق  هنا  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  نع 
هاتبا ای  هللااب  كذیعا  هل  تلقف  افعض  یندب  یف  دجال  ینا  لاقف  هاتبا  ای  مالـسلاکیلع  تلقف و  هتمطاف  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف  مایالا  ضعب  یف 

همامت هتلیل  یف  ردبلا  هناک  ءالالتی  اذاف  هیلا  رظنا  ترص  هب و  هتیطغ  هتیتاف و  هب  ینیطغ  ینامیلا و  ءاسکلاب  ینیتیا  هتمطاف  ای  لاقف  فعـضلا  نم 
ینیع و هرق  ای  مالـسلاکیلع  تلقف و  هاما  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف  لبقا  دـق  مالـسلاهیلع  نسحلا  يدـلوب  اذا  هتعاس و  الا  تناک  امف  هلامک : و 

نا يدـلو  اـی  معن  تلقف  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  هللالوسر  يدـج  هتحئار  اـهناک  هتبیط  هتحئار  كدـنع  مشا  ینا  هاـما  اـی  یل  لاـقف  يداوف  هرمث 
ءاسکلا تحت  کعم  لخدا  نا  یل  نذاتا  هللالوسر  ای  هادـج  ای  کیلع  مالـسلا  لاق  ءاسکلا و  وحن  ع )  ) نسحلا لـبقاف  ءاـسکلا  تحت  كدـج 

نیـسحلا يدـلوب  اذاف  هتعاس  الا  تناک  امف  ءاسکلا : تحت  هعم  لخدـف  کل  تنذا  دـق  یـضوح  بحاص  يدـلو و  ای  مالـسلا  کیلع  لاـقف و 
كدـنع مسا  ینا  هاما  ای  یل  لاقف  يداوف  هرمث  ینیع و  هرق  ای  مالـسلاکیلع  تلقف و  هاما  غاـی  کـیلع  مالـسلا  لاـق  لـبقا و  دـق  مالـسلاهیلع 

اندف ءاسکلا  تحت  كاخا  كدج و  نا  هحفـص 164 ] ینب [  ای  معن  تلقف  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يدج  هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار 
ءاسکلا اذـه  تحت  امکعم  ونوکا  نا  یل  نذءاتا  هللا  هراتخا  نم  ای  هادـج  ای  کیلع  مالـسلا  لاق  ءاـسکلا و  وحن  مالـسلاهیلع  نسحلا  نیـسحلا 
بلاطیبا نب  یلع  نسحلاوبا  کلاذ  دـنع  لبقاف  ءاسکلا  تحت  امهعم  لخدـف  کل  تنذا  دـق  یتما  عفاش  ای  يدـلو و  ای  مالـسلاکیلع  لاقف و 

ای لاقف  نینموملاریما  ای  نسحلابا و  ای  مالـسلاکیلع  تلقف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  ای  هتمطاف  اـی  کـیلع  مالـسلا  لاـق : و  (ع )
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تحت کیدـلو  عم  وه  اهمعن  تلقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یمع  نبا  یخا و  هتحئار  اـهناک  هتبیط  هتحئار  كدـنع  مشا  ینا  هتمطاـف 
یخا و ای  مالـسلا  کیلع  هل و  لاق  ءاسکلا  تحت  مکعم  نوکا  نا  نذاتا  هللالوسر  ای  کیلع  مالـسلا  لاق  ءاـسکلا و  وحن  یلع  لـبقاف  ءاـسکلا 
ای هاتبا  ای  کیلع  مالـسلا  تلق  ءاسکلا و  وحن  تیتا  مث  ءاسکلا : تحت  یلع  لخدف  کل  تنذا  دق  معن  رـشحملا  یف  یئاول  بحاص  یتفیلخ و 

انلمتکا و املف  مهعم : تلخدف  کل  تنذا  دق  یتعضب  ای  یتنب و  ای  مالسلاکیلع  یل و  لاق  ءاسکلا  تحت  مکعم  نوکا  نا  یل  نذاتا  هللالوسر 
یتیب و لها  ءالوه  نا  مهللا  لاق  ءامـسلا و  یلا  ینمیلا  هدـیب  ءیموا  ور  ءاـسکلا  یفرطب  هللالوسر  یبا  ذـخاف  ءاـسکلا  تحت  اـعیمج  اـنعمتجا 
مهملاس و نمل  ملـس  مهبراح و  نمل  برح  اـنا  مهنزحی  اـم  یننزحی  مهملوی و  اـم  ینملوی  یمد  مهمد  یمحل و  مهمحل  یتماـح  یتصاـخ و 
هحفـص 165] کنارفغ و [  کـتمحر و  کـتاکرب و  کتاولـص و  لـعجاف  مهنم  اـنا  ینم و  مهنا  مهبحا و  نمل  بحم  مهاداـع و  نمل  ودـع 

تقلخ ام  ینا  یتاوامـس  ناکـس  ای  یتکئـالم و  اـی  لـج  زع و  هللا  لاـقف  اریهطت : مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهیلع و  یلع و  کـناوضر 
ءالوه هتبحمل  الا  يرجی  ارحب  يرـسی و ال  اکلف  رودـی و ال  اکلف  ـال  هتئیـضم و  اسمـشال  ارینم و  ارمق  ـال  هتیحدـم و  اـضرا  ـال  هتینبم و  ءاـمس 

هتلاسرلا ندعم  هوبنلا و  تیب  لها  مه  لج  زع و  هللا  لاقف  ءاسکلا : تحت  نم  بر و  ای  لیئربج  نیمالا  لاقف  ءاسکلا  تحت  مه  نیذلا  هتسمخلا 
دق لج  زع و  هللا  لاقف  اسداس  مهعم  نوکال  ضرالا  یلا  طبها  نا  یل  نذاتا  بر  اـی  لـیئربج  لاـقف  اـهونب :) اـهلعب و  اـهوبا و  هتمطاـف و  مه  )

مارکالا و هتیحتلاب و  کصخی  مالـسلا و  کئرقی  یلعالا  یلعلا  هللالوسر : ای  کیلع  مالـسلا  یبال  لاق  لـیئربج و  نیمـالا  طـبهف  کـل  تنذا 
ارحب رودی و ال  اکلف  هتئیضم و ال  اسمـش  ارینم و ال  ارمق  تال  هتیحدم و  اضرا  هتینبم و ال  ءامـس  تقلخ  ام  ینا  یلالج  یتزع و  کل و  لوقی 

ای مالسلا  کیلع  یبا و  لاقف  هللا : لوسر  ای  تنا  یل  نذات  لهف  مکعم  لخدا  نا  یل  نذا  دق  مکتبحم و  مکلجال و  الا  يرسی  اکلف  يرجی و ال 
بهذیل هللا  دیری  امنا   ) لوقی مکیلا  یحوا  دق  هللا  نا  یبال  لیئربج  لاقف  ءاسکلا  تحت  انعم  لیئربج  لخدف  کل  تنذا  دق  معن  هللا  یحو  نیما 

یلص لاقف  هللادنع  لضفلا  نم  ءاسکلا  تحت  اذه  انسولجل  ام  ینربخا  هللالوسر  ای  یلع  لاقف  اریهطت :) مکرهطی  تیبلا و  لها  لسجرلا  مکنع 
ضرالا و لها  لفاحم  نم  لفحم  یف  اذه  انربخ  رکذ  ام  ایجن  هتلاسرلاب  ینافطصا  هحفـص 166 ] ایبن و [  قحلاب  ینثعب  يذلا  هلآ و  هیلع و  هللا 

هللاو اذا  ع )  ) یلع لاقف  اوقرفتی : نا  یلا  مهل  ترفغتـسا  هکئـالملا و  مهب  تفح  هتمحرلا و  مهیلع  تلزن  ـالا و  اـنیبحم  انتعیـش و  نم  عمج  هیف 
نم لفحم  یف  اذاه  انربخ  رکذ  ام  ایجن  هتلاسرلاب  ینافطـصا  قحلاب و  ینثعب  يذـلا  یلع و  ای  ایناث  یبا  لاقف  هتبعکلا : بر  انتعیـش و  زاف  انزف و 

هتجاح بلاط  همغ و ال  هللا  فشک  الا و  مومغم  همه و ال  هللا  جرف  الا و  مومهم  مهیف  انیبحم و  انتعیـش و  نم  عمج  هیف  ضرالا و  لها  لـفاحم 
لها رظن  رد  هتبعکلا : بر  هرخالا و  ایندلا و  یف  اودعـس  اوزاف و  انتعیـش  کلاذک  اندعـس و  انزف و  اذا و هللا  یلع  لاقف  هتجاح  هللا  یـضق  الا و 

فئاطل و تاراشا و  يوتحم  رایسب و  رارسا  تاکن و  نمضتم  ءاسک  فیرش  ثیدح  تمکح  ملع و  شرع  نانیشنیسرک  تفرعم و  نافرع و 
زا کی  ره  هکنآ  لوا  يهتکن  مناد ) نم  بیدا  يا  ینکن  نآ  مهف  وت  راـی  طـخ  رد  تسا  یـسب  كزاـن  ینعم  هتفهن  . ) تسا رامـشیب  قیاـقح 
نآ دوـجو  يهمزـال  هبیط  هحئار  نیا  دـناهدومنیم و  ع )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  دوـجو  يهبیط  هـحئار  مامـشتسا  ءاـسکلا  تـحت  نـیلخاد 
زا راوگرزب  نآ  هکنیا  نودـب  دـیزویم  ربـمغیپ  ندـب  رکیپ و  زا  شوخ  يوـب  و  هحفـص 167 ] رطع [  میـسن  هشیمه  هک  تسا  هدوب  ترـضح 

رطع میـسن  زور  دـنچ  اـت  دومنیم  روـبع  ياهچوـک  زا  ترـضح  نآ  هاـگ  ره  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  دـشاب  هدرک  رطع  لامعتـسا  جراـخ 
روبع رذـگ  هلحم و  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  ترـضح  هک  دـندیمهفیم  دـندومنیم و  مامـشتسا  مدرم  ار  شدوجو 

نایتوکلم و هب  ار  توبن  تمـصع و  لیلج  نادناخ  نیا  هتمظع  تلج  تیدحا  ترـضح  سدقا  تاذ  یفرعم  هکنیا  رگید  هتکن  تسا : هدومرف 
یئاهن و ضرغ  هیلاع  ملاوع  تاوامـس و  نینکاس  يا  کئالم و  هورگ  يا  دـینادب  هک  هدوب  دوخ  یـشرع  نانیـشنخاک  نییلع و  یلعا  هکئالم 
نایتوربج و زا  هلفاـس  هیلاـع و  ملاوع  تقلخ  زا  تاـنوکم و  تاـشنم و  تاعدـبم و  زا  تادوجوم  ماـمت  داـجیا  تقلخ و  زا  یـساسا  دـصقم 

شنیرفآ تشد  نهپ  یتسه و  ورملق  رد  هچنآ  رحب و  رب و  زا  رامقا  سومـش و  كالفا و  زا  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  نایتوسان و  ناـیتوکلم و 
بطق رد  هن  دوب و  تکرح  رتخا  رد  هن  [ ) هحفص 168 تسا [ : هدوب  ءاسکلا  تحت  رد  عقاو  نانیشنكاخ  رفن  جنپ  نیمه  رطاوخ  تهج  تسا 
ایادخ ءاسکلا ) تحت  نم  بر و  ای   ) لاعتم دنوادخ  زا  لاوئـس  لابق  رد  هکنآ  رتمهم  هتکن  و  دـنچ ) ینانیـشنكاخ  نیمزب  يدوبن  رگ  نوکس 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 45 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


شنیرفآ تشدنهپ  یتسه و  ورملق  رد  هچنآ  ياهدیرفآ و  نانآ  هب  تبحم  تهج  هب  ار  تقلخ  داجیا و  ماظن  رسارس  ناکما و  ملاع  هک  ناشیا 
لـصاح نانآ  تیوه  هب  یئاسانـش  تفرعم و  تینارون  ماقم  هب  ام  ات  امرف  یفرعم  امب  ار  ناشیا  ياهدرک  قلخ  نانآ  دوجو  لیفطب  ار  همه  تسا 

تیب لها  مه   ) دش هداد  نینچ  هیلاع  ملاوع  نینکاس  هکئالمب و  خساپ  رداص و  یبوبر  لالج  زع و  هاگـشیپ  یهولا و  عقـص  زا  باوج  میئامن :
دناهمطاف ناشیا   ) دشابیم نانآ  دوجو  لیفط  عیرـشت  نیوکت و  ماظن  هک  ناشیا  اهونب :) اهلعب و  اهوبا و  هتمطاف و  مه  هلاسرلا : ندعم  هوبنلا و 

اهیبا و یلع  اهیلعهللامالـس و  : ) هتمطاف مارک  نادنزرف  دناهمطاف و  ناشیا  همطاف  ماقم  یلاع  رهوش  دـناهمطاف و  ناشیا  همطاف  راوگرزب  ردـپ  و 
هحفص 169] اهنیب [ :) و  اهلعب ،

تسا همطاف  روحم  ءاسک  باحصا  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  هجوت  لباق 

شک يا  هیلاع  همطاف  یلو  ياتمه  رـسمه و  یبن  حور  همطاف  ( ) یلج هب  یقحب و  قح  زا  هملاع  همطاف  یلزا  یفخ  زنک  لک  تمـصع  همطاف  )
ناش فرش و  بسک  یپ  رد  همداخ  اوح  رجاه  میرم و  هیـسآ و  ار  وت  يا  ( ) لاعتم یح  هک  هنوگنآ  دب  لثم  یب  درف و  (( ) ع  ) یلع جوز  رادبن 
نینچ اب  ( ) لاوئس دندومن  وچ  کئالم  دنوادخ  زا   ) ءاسک باحصا  دومرف ز  وت  مان  ادتباک  ادخ  رـس  يا  دوب  سب  نیمه  وت  حیدم  رد  ازـس  هب 

رس ناشتفر  ص )  ) لوسر درک  یمه  وت  قحب  هک  شرافس  نآ  ( ) لوهج موق  ارچ  دندرک  وت  رازآ  دصق  لوقع  وت  تام  هدش  يا  فرش  هاج و 
هحفص 170] لام [ ) ءوس  یبن  مشخ  ادخ  رهق  دوخ  رهب  ( ) لوبق دندومن  دای و  زا  رسب 

تسا هداد  رارق  روحم  ار  همطاف  ءاسک  باحصا  یفرعم  ماقم  رد  يادخ  ارچ  هکنیا  رس  نایب 

توبن و ماقم  هدرپس  رـس  هک  یناسک  رگم  تسین  سک  همه  كردا  مهف و  سرتسد  رد  یهلا  رارـسا  ریاـس  دـننام  رـس  نیا  نتـسناد  هکنیا  اـب 
نافرع نداعم  تراهط و  تمصع و  تیب  لها  بتکم  هتفای  میلعت  ترتع و  نآرق و  هدکیم  زا  تفرعم  نافرع و  ياهبهـص  تسمرـس  تیالو و 

هیهلا هقلطم  هیلک  تیالو  بتکم  رگا  دنتسه و  هتمظع  تلج  تیدحا  تاذ  ملع  نازخ  تقیقح  رد  هک  وا  ع )  ) راهطا لآ  دمحم و  تمکح  و 
هب تسناوتیمن  رشب  دوبن و  كاردا  لباق  رشب  يارب  هجوچیه  هب  هعیبطلا  ءاروام  مولعب  تبـسن  قیاقح  رارـسا و  دوبن  اهنآ  یتوهال  هاگـشناد  و 

رـضحم میوشیم  بایفرـش  هکنیا  داتفا ) رحـس  میـسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب  امـش  يوک  رـس  كاخ  رذگهر  زا  . ) دسرب نآ  هب  دوخ  لقع 
تلاسر و يهبیط  يهرجـش  لصا  هب  تبـسن  مینیب  هب  تسا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  يهدنفاکـش  هک  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  رونا 

یف نیرحبلا  عمجم  هحفـص 171 ] باتک [  زا  تسا : هدومرف  ینایب  هچ  تسا  ص )  ) هیدمحم تعیرـش  مالـسا و  ساسا  سا  هک  توبن  رـصنع 
رـصنع مالـسلاهیلع و  یلع  اهعرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هتبیطلا  هرجـشلا  مالـسلاهیلع : رقابلا  لاق  دوش  هظحالم  رجـش )  ) هدام هغللا 

لصا دوخ  ینارون  نایب  نیا  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترـضح  اهتعیـش : اهقراوا  اهناصغا و  اهدالوا و  اهترمث  مالـسلااهیلع و  هتمطاف  هرجـشلا 
ساسا هک  تسا  نآ  زا  فشاک  ماظن  زجعم  مالک  نیا  دـیامنیم و  یفرعم  اهیلعهللامالـس  ارهز  يهمطاف  ار  توبن  رـصنع  تلاـسر و  يهرجش 

تباث و رـصنع  نیاب  نید  نارق و  ماود  اقب و  رارقرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  همطاـف  دوجو  روحم  مالـسا 
( اهیباما روحم  یـشرع  رین  قیقحت   ) ناونع تحت  اقباس  هک  ینایب  هب  تسا  اهیبا  ما  لب  راـهطالا  هتمئـالا  ما  همطاـف  ترـضح  اریز  تسا  راوتـسا 

موقم هک  تسا  همطاف  اریز  دـشاب  رهطا  يارهز  يهمطاف  روحم  ءاسک  فیرـش  ثیدـح  رد  ادـخ  یفرعم  ماقم  رد  هک  تساـجب  سپ  میدومن :
یلصا دصقم  هک  تسا  همطاف  تسا و  ترضح  نآ  يهقلطم  هیلک  تیالو  یلیصفت  روهظ  ءاشنم  تبترم و  یمتخ  ترـضح  تیناحور  تهج 

هحفص 172] تسا [ . تقلخ  ماظن  رد 

یفجنلا یلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  هتمالعلا  نب  دمحم  لجالا  دیسلل  امظن  ءاسکلا  ثیدح 

یل لاقف  ( ) مایالا نم  اموی  ینئاج  دق  ص )  ) مانالا دیـس  نا  لوقت  ( ) ءاسکلا باحـصا  لضفلا  لها  ثیدـح  ع )  ) ءاسنلا ریخ  هتمطاف  انل  تور  )
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هتعرـشم و هتیبل  دـق  هتبجف و  تلاق  ( ) یناوت الب  ینیطغ  هیف  ینامیلا و  ءاسکلاب  یلع  یموق  ( ) ینلحنا دـق  مویلا  هارا  افعـض  یندـب  یف  يرا  ینا 
لاقف (( ) ع  ) نسحلا دمحم  وبا  یتا  یتح  نمز  نم  ریـسیالا  یـضم  امف  ( ) رـشع لایل  دعب  عبرا  یف  ردبلاک  ههجو  ونرا  تنک  و  ( ) هتیطغ اسکلاب 

ءاسکلا تحت  اذ  وه  اهمعن  تلق  ( ) ع  ) یلع یضترملا  یصولا  یخا  یبنلا  هتحئار  اهناب  [ ) هحفص 173 دقتعا [ ) هتبیط  هتحئار  دجا  ینا  هاما  ای 
( القتـسم طبـسلا  نیـسحلا  ءاج  الا  لیلقلا  الا  یـضم  امف  ( ) امرکم لخدا  هل  لاق  انذاتـسم  املـسم  هنبا  هوحن  ءاجف  ( ) یـستکا یطغم و  هب  رثدم 

تحت معن  تلق  (( ) ص  ) یفطـصملا یبنلا  حیر  اهنظا  افرـش  هنم  كالوا  نم  قح  و  ( ) یکذلا کسملا  اهناک  هتحئار  كدنع  مشا  ما  ای  لاقف  )
امهوبا ءاج  دـق  الا و  هتعاس  نم  یـضم  ام  و  ( ) انعم لـخدا  هل  لاـق  املـسم  انذاتـسم  هل  طبـسلا  لـبقاف  ( ) اذـال هیف  كوخا  هبنجب  اذـه  ءاـسکلا 

یف تجوز  اهب  نم  ءاسنلا و  هدیـس  ای  لاقف  ( ) ءاسکلا باحـصا  عبار  یـضترملا  ءابجنلا  هادـهلا  هتمئـالاوبا  [ ) هحفص 174 دسالا [ ) رفنـضغلا 
تلق ( ) رمتعا فاط و  یبل و  نم  ریخ  رشبلا و  دیـس  فرع  اهاذش  یکحی  ( ) هتحئاف يدنلا  درولا  اهناک  هتحئار  كامح  یف  مشا  ینا  ( ) ءامـسلا

مهوحن تبحف  تلاق  ( ) الجاع لخداف  لاق  لوخدـلا  هنم  الئاس  هنم  نذاتـسی  ءاـجف  ( ) اـفتتکا هیف  کیلبـش و  مض  اـفحتلا و  ءاـسکلا  تحت  معن 
عمـسی ـالع  لـج و  قلخلا  هلا  يداـن  ( ) اوعمتجا ءاـسکلا  تحت  مهلک  عضوملا و  ءاـضا  مهب  امدـنعف  ( ) هتمرکم هتبوبحم  یلخدا  لاـق  هتملـسم 

یف ضرا  سیل  هتینبم و  اهتعفر  امـس  نم  ام  ( ) یلاع لک  قوف  یعافتراب  لالجلا و  هزعلاب و  مسقا  [ ) هحفص 175 یلعلا [ ) تاوامسلا  كالما 
الا ( ) يرـست راحبلا  کلف  الک و ال  يرجی  هاـیملا  یف  رحب  سیل  و  ( ) ارون تئاـضا  اسمـش  ـال  ـالک و  ارینم  ارمق  تقلخ  ـال  و  ( ) هیحدـم يرثلا 

ندـعم مه  یل  لاقف  ( ) نبا انل  مهقحب  اسکلا  تحت  نم  بر و  ای  تلق  نیمالا  لاق  ( ) اـسبتلم مهرما  نکی  مل  نم  ءاـسکلا  تحت  مه  نم  لـجال 
طبها نا  یل  نذات  له  هابر  ای  تلقف  ( ) اهلـسن نانـسحلا  یفطـصملا و  اهلعب و  هتمطاف و  مه  لاـق : و  ( ) هتلـالجلا لـیزنتلا و  طـبهم  هتلاـسرلا و 

اولتی املـسم  املـسم  مهئاجف  معن  لاق  ( ) اسراح امداخ و  تلعج  امک  اسداس  ءاسکلا  تحت  يدتغاف  [ ) هحفـص 176 لزنملا [ ) كاذل  ضرالا 
انلعم و لوقی  وه  و  ( ) هتمارکلا تیاغب  مکـصخ  مالاس و  العلا  بر  مکارقا  ( ) اهبتنم ادغ  نمل  هزجعم  اهب  مکـصخ  هللا  نا  لوقی : ( ) امنا مهیلع 
یحولاب و ینـصخ  ینافطـصا و  يذـلا  یبنلا و  لاق  ( ) بیـصنلا نم  انـسولجل  ام  یبیبح  ای  تلق  یلع : لاق  ( ) امدـقت اـمب  رغلا  كـالما  اـمهفم 
هحفص 177] هتمج [ ) دونج  تفح  مهیف  هتمحرلا و  هل  الا  لزنا  الا و  ( ) رشعم ریخ  عایشالا  لفحم  یف  ربخلا  اذهل  رکذ  يرج  نا  ام  ( ) ینابتجا

میرکلا هللا  یـضق  الا  ( ) ارـسعت دق  هیلع  اهئاضق  يری  هتجاح  بلاط  الک و ال  ( ) اوقرفت ام  رهدلا  یف  مهـسرحت  اوقدـص  نیذـلا  کئالملا  نم  )
امدق نیذلا  انعایشا  بابحالا  نحن و  یلع  لاق  ( ) مومه تفـشک  هنع  الا و  مومغم  مهیف  سیل  الک و  ( ) هتحاس الـضف  ناوضرلا  لزنا  هتجاح و 

فیرـش ثیدـح  نتم  نیع  هک  هدومن  يدـنمرنه  لامعا  ردـقیلاع  همالع  قحلا  هبر ) درف  لک  نرکـشیلف  هتبعکلا  بر  انلن و  اـمب  اـنزف  ( ) اوباـط
رب دورد  داش و  شحور  تسا  هدروآرد  مظن  هتـشرب  ار  نآ  دـیامن  نآ  تارابع  رد  یفرـصت  هکنیا  نودـب  هتخیر و  مظن  بلاق  رد  ار  ءاـسکلا 

تاـیبا نیا  یظفللا  تحت  يهمجرت  [ ) هحفـص 178 دیامرف [ : روشحم  مهیلع  تاولـص  تمـصع  تیب  لها  اب  ار  وا  شیادخ  داب  شکاپ  ناور 
همطاف ترـضح  ناسل  زا  ءاسک  ثیدح  روحم  روهـشم  ربتعم  تیاور  نیا  تسا ) رکذلا  قباس  ینارون  فیرـش  ثیدـح  نومـضم  هک  تایلاع 

لها دزن  نآ  تحص  رد  تسا و  هدیسر  امب  هتفای و  رودص  فرش  تسا  یتسرپقح  ماظن  یتسه و  ناهج  رد  ناوناب  نیرتهب  هک  اهیلعهللامالس 
ترضح اهزور  زا  يزور  تسا : هدومرف  نینچ  نیا  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  يهدیس  ع )  ) همطاف تسین  يدیدرت  کش و  تفرعم 

نم روایب و  میارب  ار  ینامی  ءاسک  زیخرب و  منکیم  یفعـض  ساسحا  دوخ  ندب  رد  نم  دومرف  دمآ و  نم  دزن  نم  ماقم  یلاع  ردـپ  مانالا  ریخ 
هراظن وا  ینارون  يهرهچ  هب  عقوم  نیا  رد  مدـیناشوپ و  ءاسک  نآ  رد  ار  شترـضح  هدومن  تباجا  اعیرـس  ار  وا  رما  مه  نم  ناشوپب  نآ  رد  ار 
یـشوخ يوب  مردام  تفگ  دش و  علاط  ع )  ) نسح دمحموبا  هک  تشذگن  هعقاو  نیا  زا  یکدنا  دیـشخردیم . هدراهچ  بش  هام  دـننام  مدرک 
یضترم یلع  ترضح  دوخ  یصو  ردارب  ءایبنا  متاخ  مدج  مرکا  یبن  ترـضح  شخبحور  رطعم  يوب  منکیم  ساسحا   ) میامنیم مامـشتسا 

یمتخ ترـضح  تدج  کنیا  هحفـص 179 ] ياهدومن [  ساسحا  وت  هک  تسا  نانچنآ  هیـضق  مرـسپ  يرآ  متفگ  دـشاب  اـمهیلع  هللا  تاولص 
شدج دورب و  ءاسک  ریز  تساوخ  هزاجا  هتشاد و  هضرع  مالس  هتفر و  ترضح  نآ  يوسب  هاگنآ  تسا : هدیناشوپ  ءاسک  ریز  ار  دوخ  تبترم 

يوب مردام  تفگ  دمآ و  القتـسم  ص )  ) هللالوسر طبـس  ع )  ) نیـسح هک  تشذگن  یکدـنا  سپ  وش . لخاد  تمرکم  مارتحا و  اب  دومرف  واب 
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یبن يوب  نیا  هدومرف  اطع  وت  هب  ار  دوخ  تفارـش  هک  یـسک  نآ  قح  هب  مسق  منکیم و  مامـشتسا  وت  دزن  هدش  هزیکاپ  کشم  دـننام  یـشوخ 
عقوم نیا  رد  تسا  راوگرزب  نآ  راـنک  رد  مه  نسح  تردارب  کـنیا  تسا  نینچ  مدـنزرف  يرآ  متفگ  تسادـخ  يهدـیزگرب  ربمغیپ  یمتخ 

ترضح نآ  رونا  رضحم  بایفرش  لخاد و  ءاسک  ریز  رد  شدجما  دج  رب  مالـس  هزاجا و  بسک  اب  هدروآ و  ءاسک  بناج  هب  ور  مه  نیـسح 
هتمئا و وبا  هکنآ  دیـسر  هار  زا  ع )  ) یـضترم یلع  هللادسا  ترـضح  عاجـش  ریـش  راوگرزب  ود  نآ  ردپ  هک  تشذگن  يزیچ  سپـس  دـیدرگ .
هدومن و ارهز  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلمب  باطخ  هاـگنآ  تسا  ءاـسک  باحـصا  زا  رفن  نیمراـهچ  ادـخ و  هدـیزگرب  هدـننکتیاده و 

ایوگ هک  دزرویم  ممامشب  یئوب  نم  کنیا  هحفص 180 ] ماهدومن [  جاودزا  وا  اب  نامسآ  رد  هک  یسک  يا  نیملاع و  ءاسن  هدیـس  يا  تفگ 
هیبلت هک  یـسک  نیرتهب  رـشبلا  دیـس  نایملاع  رخفم  دوجو  شوخ  يوب  تسیاب  هدومن و  تسمرـس  ارم  شـشوخ  يوب  زا  هک  تسیئاهزات  لـگ 

تمکح ملع و  میـسن  هب  ار  یناـهج  هک  تسوا  دوجو  زا  یکاـح  نازو  يوب  شوخ  میـسن  نیا   ) دـشاب هدوـب  تسا  هدروآ  اـجب  هرمع  هتفگ و 
یـضترم لبـش  ود  هدیمرآ و و  ءاسک  ریز  رد  شترـضح  یلب  یئوگیم  وت  هک  تسا  نینچ  ناج  یلع  يرآ  متفگ  تسا .) هتخاس  رطعم  دوخ 

دورو نذا  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  هدـمآ  ولج  سپـس  تسا  هتفرگرب  رد  تیاـنع  فـطلب و  شیوـخ  لـغب  رد  ار  تترـضح  ناـگهچب  ریش 
يهمطاف ترضح  ءاسک  باحصا  زا  سک  نیمجنپ  دیدرگ : ءاسکتحت  رد  لخاد  هدش و  راوگرزب  نآ  ترایزب  فرشم  تعرـس  اب  تفرگ و 

وـش لخاد  دومرف  مردـپ  رب  مالـس  ضرع  میدـقت  اب  هتفر  نانآ  يوس  هب  مه  نم  دومرف  هک  تسا  متاـخ  ربمغیپ  رهگـالاو  رتخد  رهطا  ياریهز 
دش و ینارون  عضوم  نآ  دنرون  هللا  همات  رهاظم  همه  هک  هسمخ  راونا  نآ  هلیسو  هب  نوچ  یتسه : یمارگ  مرتحم و  رایسب  وت  هک  مزیزع  رتخد 

هبطاق عمـسب  بام  یتوهال  يادن  الع  لج و  یهولا  عنـص  زا  هاگنآ  دـش  رارقرب  هاگیاج  نآ  رد  ابعلآ  عامتجا  عمج و  ءاسک  ریز  رد  یگمه 
قلاخ و مدآ  ملاع و  هدـننیرفآ  ملاع و  دـنوادخ  هک  نم  داد  رد  ادـن  و  هحفص 181 ] دیسر [  یلعا  توکلم  نانیـشنخاک  تاومـس و  كالما 

مدوخ یهولا  يدمـص  يایلع  ماقم  عافترا  یئایربک و  لالج و  تزع و  هب  هک  مروخیم  مسق  منکیم و  دای  دنگوس  متـسه  تاقولخم  عیمج 
یسمش و هموظنم  چیه  يرینم و  رمق  نابات و  هام  چیه  ینیمز و  ینامسآ و  چیه  انامه  تسین  روصتم  تعفر  رد  ياهبترم  ماقم و  نآ  قوف  هک 
تاشنم و تاعدـبم و  زا  معا  يدوجوم  قولخم و  چـیه  هلمجلاـب  یکلف و  کـلف و  چـیه  یئاـیرد و  يرحب و  چـیه  یناـشف و  رون  دیـشروخ 

برقم کلم  لیئربج  دـنراد  رارق  ءاسک  تحت  رد  هک  یناـسک  نیمه  رطاـخ  تهج  رگم  مدـیرفاین  ار  قـالطالا  یلع  تاـنوکم  تاـعرتخم و 
ار نانآ  نایب و  نم  يارب  ار  ناشیا  تیوه  هک  مهدیم  مسق  نانآ  قحب  ار  وت  دنیاسک  ریز  رد  یناسک  هچ  اراگدرورپ  درک  ضرع  یهلا  رابرد 

اهوبا هتمطاف و  مه   ) هلاسرلا ندعم  هوبنلا و  نیب  لها  مه   » دومرف لیئربج  باوج  رد  یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  سدقا  تاذ  امرف : یفرعم  نم  هب 
ملع ياههنیجنگ  تلاسر و  ندعم  توبن و  لیلج  نادناخ  ناشیا  دـشابیم  نانآ  دوجو  لیفط  لک  ماظن  هک  ناشیا  لیئربج  اهونب ):) اهلعب و  و 

نادنزرف دناهمطاف و  ناشیا  همطاف  رهوش  دناهمطاف و  ناشیا  همطاف  ردپ  دناهمطاف و  ناشیا  همطاف  ردپ  دناهمطاف و  ناشیا  دنتـسه  تمکح  و 
تمدـخ رد  ناشیا  دزن  نیمز  يوسب  مورب  هک  یهدیم  تصخر  تزاجا و  ارم  ایآ  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  لیئربج  هحفص 182 ] همطاف [ :

يهیآ ناشیا  رب  نم  مالس  غالبا  اب  ناشیا و  ارضحمب  وش  بایفرش  ورب و  يرآ  دومرف  لاعتم  دنوادخ  مشاب  ءاسک  تحت  رد  رفن  نیمـشش  نانآ 
ریهطت يهیآ  هدومن  غالبا  ار  لاعتم  دـنوادخ  مالـس  لاثتما و  ار  لیلج  بر  یهولا و  نامرف  لـیئربج  اـمن  توـالت  ناـنآ  رب  ار  ریهطت  يهفیرش 

رارق راگدرورپ  رمـالابسح  دوخ  دروآ  هر  ار  بازحا : يهروس  هیآ 33  اریهطت  مکرهطی  تیبلالها و  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  )
رارق امـش  صتخم  ار  تمارک  نیا  تسا و  هداد  صاـصتخا  ساـجرا  ماـمت  زا  ریهطت  نیا  هب  ار  امـش  یهولا  سدـقا  تاذ  دومن  ضرع  هداد و 

هدومرف هضافا  اطع و  امـش  هب  اصوصخم  ار  هیلاع  يهجرد  نیا  هک  دشابیم  هتمظع  تلج  تیدحا  تاذ  تیاهنیب  میظع  لضف  زا  نیا  هداد و 
يا دومن  ضرع  درک و  لاوئـس  ص )  ) یفطـصم دـمحم  متاخ  لوسر  ترـضح  زا  ع )  ) یـضترم یلع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  سپـس  تسا :
یبن ترضح  تسیچ . ام  نایعیش  تما و  لاحب  شعفن  تسا و  بترتم  نآ  رب  هدئاف  هرهب و  هچ  اجنیا  رد  ام  نتسشن  سولج و  امرفب  نم  بیبح 

وا برق  ماقم  رد  یـصاخلا  صخا  یحوب  هدـیزگرب و  هیمتخ  توبن  هبترب  ارم  هک  یـسکب  دـنگوس  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
رایسب و دئاوف  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  راتخم  بختنم و  یتسه  ماظن  رد  يوس  ام  لک  نایم  زا  ارم  هتخاس و  هحفص 183 ] صوصخم [  یندا 
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عفان ربخ  ارجام و  نیا  دای  هکنیا  هلمج  زا  دوشیم : ام  نایعیش  ناتسود و  بیـصن  دئاع و  عضوم  نیا  رد  ام  سولج  نیا  زا  رامـشیب  ياههرهب 
مارکالا لالجلايذ و  تاذ  لاعتم و  دـنوادخ  دـیآ  نایم  هب  دوش و  حرطم  اـم  ناوریپ  نایعیـش و  يهیحاـن  زا  هک  لـفحم  سلجم و  ره  رد  رثا 

تمحر و شخپ  ياوق  هک  یهلا  ناگتـشرف  کئالم و  زا  دوخ  نایرکـشل  هاپـس و  زا  یناـبر  يدونج  لزاـن و  ار  دوخ  هیمحر  هصاـخ  تمحر 
ار ام  تمحر  ضیف و  لزان و  نانآ  رب  ار  ام  تاکرب  دنریگیم و  ار  نانآ  فارطا  عمج و  نانآ  روحم  یعمج  هتـسد  روطب  دنراگدرورپ  ضیف 
ات دنیامنیم  ینابهگن  تظافح و  تسارح و  نانآ  زا  یهلا  یماظتنا  نیرومام  ناگهتشرف و  نآ  هتسویپ  دنزاسیم و  یلجتم  قارـشا و  نانآ  رب 

ءاسک ثیدح  رکذ  لفحم  سلجم و  لیکشت  هکلب  دئاوف  زا  تسا  نیمه  اهنت  هن  دنوش . هدنکارپ  قرفتم و  ینارون  سلجم  نآ  زا  هک  یماگنه 
نآ لفاحم  سلاجم و  رد  ءاسک  ثیدح  رکذ  دـئاوف  هلمج  زا  زین  و  ددرگ . نانآ  هودـنا  ندـش  فرطرب  مومه و  فشک  مومغ و  عفر  بجوم 

راگدرورپ تیانع  فطلب و  تسا  راوشد  رظن  رد  هکیئاهيراتفرگ  هحفص 184 ] اور و [  نادنمزاین  زاین  ءادا و  نادنمتجاح  تجاح  هک  تسا 
ياهدـئاف نیا  زا  رتهب  دـنک و  ناشیا  لاح  لماش  ار  دوخ  يدونـشوخ  ناوضر و  هدـیدرگ  ادـخ  لـضف  لومـشم  تجاـح  باـبرا  هدـش  عفترم 

رکـش تفگ  مالـسلاهیلع  یلع  نامیا  لها  ریما  نآ  دئاوف  رکذ  اسک و  فیرـش  ثیدـح  هطبار  رد  ناربمغیپ  متاخ  نایب  زا  سپ  تسین . روصتم 
دومن اطع  ام  نایعیش  هب  ار  تداعس  نیا  دینادرگ و  یمظع  تمعن  صاخ و  ضیف  نیاب  لئان  ار  ام  یعقاو  ناوریپ  ام و  هک  ار  يادخ  تیاهنیب 

. میشاب هدوب  دوخ  راگدرورپ  راذگساپس  رکاش و  يراگتسر  تداعس و  تمعن و  نیا  لابق  رد  تسیاب  و 

تسا جراخ  ءاصحا  يهطیح  زا  همطاف  ترضح  لئاضف  هیلامک و  نوئش 

يهطیح زا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  تیاـهنیب  اهیلعهللامالـس  ارهز  يهمطاـف  ترـضح  لـئاضف  هیلاـمک و  نوئـش  هک  تسین  یکش 
هحفـص يوناب [  هک  تهج  نآ  زا  اریز  ترـضح  نآ  باقلا  ءامـسا و  تیعقاو  نیا  تابثا  يارب  تسا  یفاک  تسا و  نوریب  هرامـش  ءاـصحا و 

نم نیملاع  ءاسن  يهدیـس   ) دـشابیم ناش  تعفر  هبترم و  ماقم و  ثیح  زا  نانز  نیرتگرزب  دوجولا و  یف  ام  فارـشا  یتشهب و  ناوناـب  [ 185
تهج نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  همیحر )  ) تسا هیهلا  هیمیحر  تمحر  رهظم  هک  تخج  نآ  زا  و  تسا : هدش  هدـیمان  نیرخالآ ) نیلوالا و 

( هفیرش  ) تسا یصخش  یبسح و  یبسن و  تفارـش  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هیفـص )  ) تسادخ يهدیزگرب  راتخم و  هک 
رهظم هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  هلیمج )  ) تسا یهولا  لامجلا  لک  تاذ  لامج  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان 

هدـش هدـیمان  ءاروح ) يهیـسنا   ) تسا وخ  هتـشرف  ناسنا  وا  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  هلیلح )  ) تسا يوهولا  لالجلا  لک  تاذ 
زا و  هحفص 186 ] دناهدیمان [ . هدیشر )  ) ار وا  تسا . یمـسج  یحور و  ینالقع و  لامک  تیاهن  رد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا .

یهتنم رد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدـیمان  هموصعم )  ) تسا تمـصع  يهبترم  یلعا  ياراد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ 
( هتفوطع  ) تسا ینابرهم  تفوطع و  يهبترم  یلعا  رد  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هفیفع )  ) تسا ینمادکاپ  يهجرد 
هک تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هفور )  ) تسا يزوسلد  تفار و  يهبترم  یلعا  رد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان 

هیلک تیالو  ماـقم  ياراد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  هللا ) هیبح   ) اذـل تسادـخ  بوبحم  هللا و  هبیبح  ترـضح  نآ 
هدـش هدـیمان  هوبنلا ) هیقب   ) تسا مالـسا  نید  ياـقب  بجوم  شدوجو  ترـضج  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  هللا ) هیلو   ) تسا

نآ هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  يدـمحم ) رثوـک   ) تسا ریثـک  ریخ  ءاـشنم  شدوـجو  ترـضح  نآ  هـک  تـهج  نآ  زا  و  تـسا .
نکر ترـضح  نآ  هک  تـهج  نآ  زا  و  هحفـص 187 ] تسا [ . هللا  لوسر  يهعـضب  تسا  یبـن  نوخ  حور و  زا  شنوخ  شحور و  ترـضح 

وفک هیلامک  نوئش  مامت  رد  یلع و  رسمه  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  يدهلا ) نکر   ) تسا تیاده  نید و  یـساسا 
نآ زا  و  تسا . ءاضیب  هرد  تسا  شنیرفآ  فدص  يهرد  نیتسخن و  هرداص  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . یـضترملا ) وفک   ) تسوا

دوهش رد  قرغتـسم  هشیمه  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هدهاز )  ) تسا اهیفام  ایند و  كرات  ترـضح  نآ  هک  تهج 
تاراشا باتک  رد  نیفراع  طمن  رد  انیـس  یلعوبا  ءامکحلا  سیئرلا  خیـش  تسا : هدش  هدیمان  هدـهاش ) هفراع و  . ) تسا هدوب  قح  رون  قورش 
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تادابعلا لفن  یلع  بظاوملا  دهازلا : مساب  صخی  اهتابیط  ایندلا و  عاتم  نع  ضرعملا  تسا : هتفگ  نینچ  فراع  دباع و  دـهاز و  فیرعت  رد 
مساب صخی  هرس  یف  قحلا  رون  قورشل  امیدتسم  توربجلا  سدق  یلا  هرکفب  فرـصنملا  دباعلا  مساب  صخی  امهوحن  مایـصلا و  مایقلا و  نم 

نآ هک  تهج  نآ  زا  زین  تسا و  هفراـع  مه  هدـباع و  مه  هدـهاز و  مـه  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  نیارباـنب  هحفـص 188 ] فراعلا [ .
ره زا  هموطفم  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هکیلم )  ) تسا توکلم  کلم و  يهکلم  ترخآ و  ایند و  نوتاخ  ترضح 

قداص و شراتفگ  مامت  رد  ترـضح  نآ  هک  تخهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  همطاـف )  ) هدوب یبوخ  ریخ و  رهب  هتـسارآ  يدـب و  رش و 
( هقیدص  ) تسا هدوب  وا  قیدـصت  دروم  تهج  ره  زا  هدروآ  یهولا  عقـص  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  هچنآ  زین  وگتـسار و 

نانآ اب  هملاکم  لزان و  وا  رب  يولع  ملاوع  زا  هکئالم  تبحص و  مه  ناگتشرف  اب  هشیمه  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان 
ءاضقب دونـشوخ  یـضار و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هثدحم )  ) ببـس نیدب  تسا  هتـشاد 

دروم تاهج  مامت  هب  شراتفر  رادرک و  لامعا و  لاعفا و  مامت  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هدیمان  هیضار )  ) تسا هدوب  یهلا 
هحفـص يهبنج [  موقم  یبرم و  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  هیـضرم )  ) هدوب شراگدرورپ  يدونـشوخ  تیاـضر و 

مرکا لوسر  ترـضح  هیناحور  هیوناث  تدالو  دشابیم و  شراوگرزب  ردپ  ص )  ) یفطـصم دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تیناحور  [ 189
نآ زا  و  تسا . هدـش  هدـیمان  اهیبا ) ما   ) اذـل تسا  هتفای  ققحت  راهظا و  ع )  ) راهطا همئا  دوجو  هبترم  رد  لیـضفت  روطب  لاـمجا  نطب  زا  (ص )
ارف رون  نیا  ار  توسان  ملاهع  توگکلم و  ملاه  توربج و  ملاع  قافآ  رسارس  تسا و  رون  هللا   ) رهظم شدوجو  رون  ترـضح  نآ  هک  تهج 

نوئـش نیا  ماـمت  و  تسا . هدـش  هدـیمان  ارهز )  ) شـسدقم دوجو  اذـل  تسا  هتخاـس  نشور  رونم و  ار  یتسه  ناـهج  عقاو  رد  تسا و  هتفرگ 
رظن تسا و  راوتسا  مکحم  كرادم  دانسا و  نافرع و  ناهرب و  ساسا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  یهانتمان  لئاضف  هیلامک و 

لک رهظم  نآ  لئاضف  لامک و  يایرد  راحب و  زا  ياهرطق  راورخ و  زا  ياهرذ  هنومن و  ناونع  راتفگ  نیا  تسا و  راصتخا  رب  ام  يانب  هکنیا  هب 
رتخد رهطا  يارهز  همطاف  ترـضح  دوخ  دوجو  زا  لاح  نیع  رد  میدومن و  افتکا  رـصتخم  لمجم و  رادـقم  نیمهب  تسا  لالجلا  لاـمجلا و 

هحفص 190] میراد [ . ششخب  وفع و  دیما  هیهلا  هعساو  تمحر  رهظم  نآ  زا  هتساوخ و  ترذعم  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو 

تسا رشحم  يهعیفش  ارهز  يهمطاف  ترضح 

دریذـپ و ققحت  یتیالو  هوق  لامعا  اب  هک  تسا  ینیوکت  نذا  دارم  تسا و  هللا  نذاـب  ترخآ  اـیند و  هئاـشن  رد  تعافـش  رما  هک  تسین  یکش 
رهطا يارهز  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدیسر  امب  تمصع  ماقم  زا  رداص  هربتعم  تایاور  رابخا و  رد  هکنیا  تسادخ و  نذاب  تعافش  اساسا 

فرصت هنوگ  همه  قح  تسا و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  ترضح  نآ  هک  تسا  نآ  ظاحلب  دنکیم  تعافش  رـشحم  رد  ربمغیپ  رتخد 
نهربم تباث و  ترـضح  نآ  قح  هب  تفرعم  لها  دزن  رد  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیالو  دراد : هللا  نذاب  قلطم  راـیتخا  و 

تسا هدیدرگ  ترـضح  نآ  ءافلخ  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیالو  تابثا  هک  هیلقن  هیلقع و  لئالد  نیهارب و  نامه  هب  تسا و 
قداص ماما  ترـضح  هکنیا  هب  افاضم  دـندحاو  رون  همه  هچ  تسا  هدـش  هداهن  تاـبثا  یـسرک  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تیـالو  زین 
تجح اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  ام  ردام  ناهج و  قیالخ  عیمج  امش و  رب  میتجح  ام  هک  تسا  هدومرف  مالـسلاهیلع  قیاقح  فشاک 
تکرش اهنآ  اب  تیالو  نوئش  مامت  رد  همئالاما  همطاف  ترضح  هک  دوشیم  دافتسم  مالسلاهیلع  مامه  ماما  ماظن  زجعم  مالک  زا  ام و  رب  تسا 

نایعیش و هیمالـسا و  تما  زا  تمایق  رد  ترـضح  نآ  نیـسیدق  يایـصوا  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هحفـص 191 ] هکیروط [  ناـمه  دراد و 
ادخ و تارم  اهیلعهللامالس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  هفلومل » . » دیامرفیم تعافـش  ع )  ) همطاف ترـضح  زین  دنیامنیم  تعافـش  دوخ  نابحم 

ارهز تسیک  لامجلا  لک  رهظم  ارهز  تسیک  ( ) ادـخ تاذ  هنیئآ  ارهز  تسیک  اـمندزیا  هنیئآ  ارهز  تسیک   ) تسا اـمندزیا  يهنیئآ  عقاولا  یف 
یح يالجم  رهظم و  دود  تاذ و  هنیئآ  ارهز  تسیک  ( ) لالجلاوذ لامج  نسح  هنیئآ  لامکلا  لک  رهظم  ارهز  تسیک  ( ) لـالجلا لـک  رهظم 

رهظم ص )  ) یفطـصم دمحا  تخد  ارهز  تسیک  [ ) هحفـص 192 ادخ [ ) فاصوا  ءامـسا و  رهظم  ادخ  تاذ  قشاع  ارهز  تسیک  ( ) تومیال
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نکت مل  دـبا  اـت  ردـیح  قلخ  يدوبن  رگ  ( ) يوساـم هلمج  شدـننامیب ز  وفک  ع )  ) یـضترم وا  رهوـش  ارهز  تسیک  ( ) ءاـیربک لاـمکلا  لـک 
دومرف اطع  شک  بر  ياطعا  رثوک  ارهز  تسیک  ( ) لوقع هلمج  نآ  ریبعت  رد  هدـنام  لوسر  شیاـباب  ما  ارهز  تسیک  ( ) دـحا اوفک  همطاـفلل 

( اسک باحـصا  فیرعت  روحم  ابعلآ  زا  مجنپ  ارهز  تسیک  ( ) رـشب رخف  قحب  ناماما  نآ  رهگ  هدزاـی  رداـم  ارهز  تسیک  ( ) َْبا هب  رثوک  نیا 
( ] لامج نآ  دوهش  ردنا  دب  قرغ  لاصو  رحب  قرغتسم  دب  هکنآ  ( ) تسا دهاز  نوچ  يدب  ایند  كرات  تسا  دباع  تسا و  فراع  مه  همطاف  )

يوس و ام  رب  هدزاپ  کلم  کشر  دروم  وا  تمصع  ( ) تسا اوس  ام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک  تسادخ  قشع  قرغتـسم  وا  هکنآ  [ ) هحفص 193
یتسار ( ) یتساندا وا  برق  ماقم  رد  یتسابقع  ییند و  زا  زاینیب  ( ) کحم هدرک  وت  رهب  زا  كدـف  نآ  كدـف  رب  یئانتعا  درادـن  وا  ( ) کلف رب 

هب ار  وا  يهولج  تمایق  رد  ( ) یتسابقع يهصرع  وا  تمشح  یتساربک  رـشحم  رد  هعفاش  ( ) یتس امـسالا ) ملع   ) وا تورث  یتسارهز  همطاف  وا 
هک ای  تمایق  ات  داب  وت  يوگانث  ینابر )  ) ناج ( ) مادتـسم ام  رـس  رب  وت  يهیاس  ماقمیلاع  ربمغیپ  رتخد  ( ) نید موی  رد  نیب  هب  ارهز  يهولج  نیب 

يدانم يدان  نیرخالا  نیلوالا و  نم  قیالخلا  ثعب  اذا  یلاعت  هللا  نا  لاق : هلا  هیلع و  هللا  یلص  یمتخلا  یبنلا  نع  هحفص 194 ] دانتلا [ ) موی  ات 
مهلک قیالخلا  ضغتف  طارصلا  یلع  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  دمحم  تنب  هتمطاف  زوجتل  مکراصبا  وضغ  قیالخلا  رشعم  ای  هشرع : تحت  نم  انبر 

نم نیرهاطلا  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  دمحم و  الا  اهنع  هرـصب  ضغ  الا  هتمایقلا  یف  دحا  یقبیال  طارـصلا  یلع  هتمطاف  زوجتف  مهراصبا 
هیلع و هللا  یلص  متاخ  لوسر  مرکا و  یبن  ترـضح  زا  یـسلجم  همالع  راحب  باتک  رد  ثیدحلا . هتنجلا  تلخد  اذاف  اهدالوا  مهناف  مهدالوا 

يداـنم دروآیم  رـشحم  يهصرعب  ثوـعبم و  ار  نیرخآ  نیلوا و  قـلخ  ادـخ  هک  یلک  رـشح  رد  هدوـمرف  هک  تـسا  هدـش  لـقن  ملـس  هـلآ و 
ءاسن يهدیـس  هک  متاخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  ترـضح  کـنیا  هک  قیـالخ  يهبطاـق  هب  باـطخ  دـنکیم  ادـن  شرعلا  تحت  زا  اـم  راـگدرورپ 

يدحا دنامن  یقاب  و  مکراصبا ) اوضغ   ) امومع هک  تسا  امـش  رب  مزال  نیاربانب  دیامرف  روبع  درذـگب و  طارـص  رب  دـهاوخیم  تسا  نیملاع 
نیسح و ماما  نسح و  ماما  یلع و  دمحم و  ترـضح  رگم  ددنب  هب  تکولم  کلم و  کلم  نآ  دوهـش  تیور و  زا  ار  دوخ  مشچ  هکنیا  رگم 
دوشیم و تشهب  لخاد  مالـسلااهیلع  رهطا  يارهز  يالج  تمـشح و  نیا  اب  سپ  دـناهمطاف  ترـضح  دالوا  ناشیا  هچ  نانآ  نیرهاط  دـالوا 

شتآ زا  هلیسو  نیدب  دنوش و  تنج  راپسهر  هحفص 195 ] شترـضح [  ءاسک  نماد  هب  ندز  گنچ  اب  نیملاع  ءاسن  هدیـس  نآ  نابحم  مومع 
. نیمآ هتمایقلا ) موی  اهتعافشل  نیلومشملا  نم  انلعجا  اهیبحم و  اهتعیش و  نم  انلعجا  مهللا  : ) دنبای تاجن  خزود 

ارهز همطاف  ترضح  نیبحم  ماقم  تیمها 

اهیبحم اهتعیـش و  طقتلتل  يربکلا ) همایقلاموی  ینعی   ) مویلا کلاذ  اهنا  رباج  ای  هللاو  : ) مالـسلاو هولـصلا  هیلع  رفعجوبا  لاق  لیوط  ثیدـح  یف 
ای لج  زع و  هللا  لوقیف  اوقفتلا  اذاف  اوقفتلی  نا  مهبولق  یف  هللا  یقلی  هتنجلا  باب  دـنع  اهعم  اهتعیـش  راص  اذاـف  يدرلا  بحلا  ریطلا  طـقتلی  اـمک 

یئابحا ای  هللا  لوقیف  : مویلا اذـه  یف  انردـق  فرعی  نا  انببحا  بر  اـی  نولوقیف  یبیبح : تنب  هتمطاـف  مکیف  تعفـش  دـق  مکتاـفتلا و  اـم  یئاـبحا 
اوذـخ هتمطاف : بح  یف  هتبیغ  مکنع  در  نم  اورظنا  هتمطاـف  بح  یف  هتبرـش  مکاقـس  نم  اورظنا  هتمطاـف : بحل  مکبحا  نم  اورظناو  اوعجرا 

راونالاراحب فیرـش  باتک  زا   ) ثیدحلا قفانم  وا  رفاک  وا  كاشالا  سانلا  یف  یقبی  هللاو ال  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  لاق  هتنجلا : اولخدا  هدـیب و 
تسا هدش  لقن  نینچ  نیا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  رقاب  ماما  ترـضح  ناسل  زا  رداص  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  هر  یـسلجم  همالع 

ياهدنرپ دننام  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  يربک  رشحم  تمایق و  هحفص 196 ] زور [  رد  رباج  يا  ادخب  مسق  هدومرف  شترضح  هک 
هنحـص رد  قلخ  نایم  زا  تیانع  فطلب و  ار  نانآ  دراد  دوخ  نابحم  نایعیـش و  زا  هک  یتخانـشاب  ترـضحنآ  دزاسیم  ادج  دب  زا  ار  هناد  هک 
بولق اهلدب و  دنوادخ  دنـسریم  تشهب  برد  کیدزن  ترـضح  نآ  اب  شنایعیـش  هکیماگنه  دـهدیم . تاجن  خزود  زا  هتفرگرب و  رـشحم 

ارچ نم  ناتـسود  يا  دـیامرفیم  یلاـعتقح  دـننکیم  هجوت  هتـشگرب و  هکنیمه  دـینک  تاـفتلا  هجوت و  دـیدرگرب و  هک  دـنکیم  اـقلا  ناـنآ 
رد میراد  تسود  اراگدرورپ  دـنیوگیم  ماهدرک  نییعت  مناتـسود  امـش  هعیفـش  ار  مبیبح  رتخد  همطاف  امـش  نیب  رد  نم  هکنیا  اب  دیاهتـشگرب 

یتسود بح و  رطاخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دینیب  هب  دـیدرگرب و  دـیامرفیم  یلاعت  قح  هاگنآ  ددرگ . هتخانـش  ام  تلزنم  ردـق و  يزور  نینچ 
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هچ دینیب  هب  تسا  هدیناشوپ  سابل  تسا و  هدرک  ماعطا  همطاف  یتسود  بح و  رطاخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دیرگنب  تسا  هتـشاد  تسود  همطاف 
بح و ظاحلب  امش  زا  ار  یتبیغ  یسک  هچ  دینک  رظن  تسا  هدومن  بآریس  یتبرش  هب  رابکی  همطاف  یتسود  بح و  رطاخ  هب  ار  امـش  یـسک 

ماما ترـضح  هک  دراد  هاگنآ  دـیئامن : تشهب  رد  لخاد  نانآ  هتفرگ  ار  ناشیا  تسد  دـیتسه  فظوم  امـش  تسا  هدـنادرگرب  همطاف  یتسود 
یقاب هنرگو  دـشاب  قفانم  ای  رفاک و  ای  كاـش و  هکنآ  هحفـص 197 ] رگم [  دنامن  یـسک  مدرم  نیب  رد  دنگوس  ادخب  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب 

نابحم نایعیـش و  دادع  رد  شمان  ناسنا  هک  تسا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هیام  ردق  هچ  اعقاو  دـنوشیم : تشهب  رد  لخاد  اعامجا  ناشهمه 
ترخآ و هناشن  رد  ات  ددرگ  تبث  ناهج  نیا  رد  اهنیب  اـهلعب و  اـهیبایلع و  اـهیلع و  تاولـص  ارهز  همطاـف  ترـضح  توکلم  کـلم و  هکلم 

دیامرفیم تعافش  دوخ  نابحم  نایعیش و  زا  تسا و  رشحم  هعیفش  هک  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  ءارهز  تعافش  لومشم  تدم  دبا  ناهج 
نماد تسد  میئاـم  تسد  دـنز  یعیفـش  هب  یـسک  ره  هک  ادرف  یناـبرلا ) هفلوـملا  : ) نیمآ اـهیبحم . اهتعیـش و  نم  اـنلعجا  مـهللا  ددرگ : عـقاو 

ام دـنک ز  تعافـش  تسا و  هعیفـش  ارهز  تسا  رـشحم  زور  رد  همطاف  هانپ  ردـنا  تسا  رهطم  يارهز  تبحم  لد  هب  سک  ره  همطاف  هموصعم 
ات [ ) هحفص 198 لومـش [  ارم  ارهز  ترـضح  تعافـش  امنب  لوسر  رثوک  نآ  همطاف  قحب  بر  ای  ارجامب  يدوهـش  هکلب  تسارم  نیقیلا  ملع 

تعافشب شرشحم  رد  ع )  ) همطاف نابحم  لزا ز  زا  ینابر ) ( ) مرشحم يارحص  تسارم ز  سرت  میب و  یک  مرس  رب  تسا  ارهز  تیانع  يهیاس 
هحفص 199] همتاخ [ ) تسا  ارهز 

یضترم یلع  ترضح  اب  س )  ) ءارهز يهمطاف  ترضح  جاودزا  نایب 

هراشا

یصخش تالامک  لئاضف و  بسن و  بسح و  رد  هک  لاعتم  بر  لامج  رهظم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضحب  تبسن  هک  هدمآ  رابخا  رد 
راصنا رجاهم و  تارضح  زا  یگرزب  صاخشا  راگزور  هغبان  نآ  يراگتـساوخ  يارب  دوب  هدیـسر  غولب  دحب  دوب و  توکلم  کلم و  يهرهش 

اجنآ زا  یلو  دندش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  اب  جاودزا  راتساوخ  هدش  بایفرـش  راوگرزب  ربمایپ  رونا  رـضحم 
تفریذـپن و ار  ناراگتـساوخ  ياضاقت  دـنکیمن . يراک  چـیه  هب  تردابم  تیدـحا  تاذ  تیـشم  هدارا و  اب  زج  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک 
دشاب و هچ  ادخ  نامرف  ات  متسه  مراگدرورپ  نامرف  رما و  رطتنم  هحفص 200 ] راک [  نیا  ماجنا  رد  نم  دومرف  هدز و  نانآ  هنیس  رب  در  تسد 

رما رظتنم  متاخ  یبن  ترـضح  هک  دراد  دومن . مهاوخ  جـیوزت  واب  ار  همطاف  مرتخد  درک و  مهاوخ  لمع  شناـمرفب  نم  دـهدب  يروتـسد  هچ 
دیامرفیم تیدحا  تاذ  تفگ  ترـضح  نآ  هب  ادـخ  مالـس  غالبا  زا  سپ  دـیدرگ و  لزان  ترـضحنآ  رب  یحو  لماح  لیئربج  هک  دوب  یهلا 

يارب مدوب  هدـیرفاین  ار  یـضترم  یلع  نم  رگا  ینعی  هنود :) نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  کتنبا  همطافل  ناک  امل  اهل  اـیلع  قلخا  مل  ول  )
: لیق ام  معنل  و  یـسلجم : ردقیلاع  ثدـحم  راونالاراحب  زا  دوبن : یئاتمه  وفک و  تمایق  ات  وا  زا  دـعب  مدآ و  زا  نیمز  يور  رب  همطاف  ترتخد 

یمتخ ترضح  تمدخ  درک  ضرع  لیئربج  دروآ ) ردیح  تقلخ  شدمآ  مزال  بجاو و  نآ  زا  تانکمم  همه  رد  شرسمه  دیدن  وچ  قح  )
زا دوجو  ماظن  رد  يدـحا  اریز  يروآ  رد  یـضترم  یلع  ترـضح  جاودزا  هب  ار  همطاـف  ترتخد  هک  هدومرف  رما  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تبترم 

س)  ) همطاف اب  هیلامک  نوئش  مامت  رد  تیوفک  هکنآ  هکلب  درادن  مالـسلاهیلع  یلع  زج  ار  وا  اب  يرـسمه  یگتـسیاش  تقایل و  دوهـش  بیغ و 
ار شرتخد  ع )  ) همطاف ص )  ) مرکا ربمغیپ  یهولا  عقـص  زا  رداص  نامرف  رمـالا و  بسح  اذـل  هحفص 201 ] تسا [  ع )  ) یلع ارـصحنم  دراد 
لـیئربج و جاودزا  دـقع  ناوـخ  هبطخ  دوـب و  ادـخ  اـب  جاودزا  نیا  تیـالو  سپ  داـبکرابم .) جاودزا  نیا  داد و  ع )  ) یلعب يرـسمه  ناوـنعب 

شرع نیلماح  رفن  راهچ  نیا  هک   ) لیئارزع یتوکلم  تایولح  ینیریـش و  لقن و  هدننکشخپ  لیفارـسا و  هدننکتوعد  لیئاکیم و  هدـننکادن 
هک دـیدرگ  رداص  یبوبر  عقـص  زا  روتـسد  انمـض  و  تسا : هدوب  هلفاس  هیلاـع و  ملاوع  هکئـالم  هکراـبم  هعقاو  نیا  دوهـش  دنتـسه و  یبوبر )

زبس و رضخا و  دجربز  خرـس و  رمحا و  توقای  دیفـس و  ضیبا و  رد  راثن  هب  مه  یبوط  تخرد  دیامن  راثن  ار  دوخ  ياههویم  یبوط  يهرجش 
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یـسلجم همالع  راونالاراحب  باتک  زا  راب  ررد  راتفگ  نیا  دـندادیم  هیدـه  رگیدـکیب  هدومن و  عمج  ار  اهنآ  نیعلاروح  تخادرپ و  هزات  ولول 
همطاـف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  ترـضح  هکیماـگنه  هک  تسا  هدـش  لـقن  هللادـبع  نبرباـج  زا  رگید  تیاور  رد  زین  و  تـسا : ذـختم 

اب ار  راوگرزب  ودنآ  دوخ  شرعلا  قوف  زا  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  سدقا  تاذ  دومرف  جیوزت  ع )  ) یـضترم یلع  نامیا  لها  ریماب  ار  (س ) ارهز
هحفص 202] یسلجم [ : راحب  زا  دناهدوب : دقع  دوهش  هتشرف  رازه  داتفه  تیعم  هب  لیئاکیم  ناوخ و  هبطخ  لیئربج  هدومن و  جیوزت  رگیدکی 

یضعب يوامـس و  یـضعب  هک  هدیدرگ  عقاو  هبطخ  نیدنچ  اب  ع )  ) یـضترم یلع  اب  ارهز  همطاف  جاودزا  دقع  هربتعم  رابخا  زا  دافتـسم  قباطم 
ماـقم نیا  رد  اـکربت  بطخ  نآ  زا  یکیب  راـصتخا  تیاـعر  ظاـحلب  اـم  هک  تسا  هتفرگ  ماـجنا  شرف  رد  یخرب  شرع و  رد  یخرب  یـضرا و 

افقاو ربنملا  یلع  يوتـسا  یتح  یقرف  هتمارکلا  ربنم  قرا  نا  لیئربج  نیمالا  یلا  هللا  یحوا  تسا : هدمآ  یلیوط  ثیدـح  رد  میئامنیم : ءافتکا 
جرخم تاتـشلا و  عماج  تاومالا و  یحم  حابـشالا  هسمخ  هشرع  یلع  روص  حابـصالا و  قلف  حاورالا و  قلخ  يذـلا  هللادـمحلا  ابیطخ : لاـقف 

نا ال دهشن  نایسن و  مون ال  هذخات  تاغللا ال  هیلع  یفخت  تاوصالا و ال  هیلع  هبتـشت  مامغلا ال  یـشنم  مانالا و  يراب  تاکربلا  لزنم  تابنلا و 
نیبرقملا و هتکئالم  ای  اودهشا  هیبن و  هتفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع  نا  دهشن  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  دهشن  و  هل : کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا 

همطاف نیمالا  دمحم  تنب  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  تجوز  یناب  نیضرالا  تاوامسلا و  لها  عیمج  نیحبسملا و  هتکئالملا  نیعکارلا و  هتکئالملا 
اهلهس و اهلابج و  اهرحب و  اهرب و  اهئامسو و  اهـضرا  ایندلا  سمخ  نیملاعلا  بر  رماب  اهل  نا  الا  نیـصولا  هدیـس  بلاطیبا  نب  یلعب  ءارهزلا 
زا ءارهزلا : همطاف  نیملاـعلا  هحفـص 203 ] ءاسن [  هدیـسب  بلاطیبا  نبا  اـیلع  یلوسر  یـصو  یلو و  تجوز  دـق  ینا  مهیلا  یلاـعت  هللا  یحوا 

دومن یحو  دوخ  رابرد  برقم  کلمب  یهولا  سدـقا  تاذ  هک  تسا  نیا  ینارون  فیرـش  ثیدـح  نیا  دافم  يهحفص 100 ) همصاعلا  هبنج  )
مالعا مالسلاهیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  ترضحب  ار  (ع ) همطاف ترـضح  جیوزت  ياهبطخ  ندناوخ  اب  دریگ و  رارق  تمارک  یـشرع  ربنم  رب  هک 

حابشا و هناگجنپ  روص  روصم  حابصا و  قلاف  حاورا و  قلاخ  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و  تفگ  نینچ  شاهبطخ  رد  لیئربج  اذل  دیامن .
نانآ و شخب  یتسه  تاکرب و  هدـننکلزان  ناهایگ و  تابن و  هدـنروآ  نوریب  اههدـنکارپ و  هدـنروآدرگ  تاتـشلا و  عماـج  تاوما و  ییحم 
باوخ و ار  وا  دوشن و  یفخم  هدیـشوپ و  وا  رب  تاغل  هبتـشم و  وا  رب  تاوصا  هک  یئادخ  نآ  تسا . اهربا  مامق و  هدـندروآ  دـیدپ  نامدرم و 
وا يارب  یتسه  روشک  رد  یکیرـش  تسین و  یئادخ  وا  زج  هکنیاب  وا  یئاتکی  یگناگیب و  مهدیم  یهاوگ  تداهـش و  و  دریگنارف . یـشومارف 

مهدیم یهاوگ  تداهـش و  زین  تسا و  وا  لوسر  برقم و  هدنب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  مهدیم  یهاوگ  تداهـش و  زین  تسین و 
نیعکار و هکئالم  يا  یبوبر و  رابرد  برقم  ناگتشرف  يا  امش  تسا : (ص ) مرکایبن نیـشناج  هفیلخ و  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  هک 

هدیس نایناهج و  نانز  يوناب  نم  هک  دیشاب  هاوگ  دهاش و  ناتهمه  نیـضرا  تاوامـس و  نینکاس  عیمج  يا  امـش  نیحبـسم و  هحفص 204 ] ] 
همرکم ایلع  توکلم  کلم و  هکلم  ترـضح  دـشابیم  نیما  دـمحم  هب  رهتـشم  هک  نیبنلا  متاخ  ترـضح  رهگـالاو  رتخد  هک  نیملاـع  ءاـسن 

نیملاعلا بر  ترضح  رمالا  بسح  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  مدومن  جیوزت  ءایصوا  رالاس  دیس و  بلاطیبا  نب  یلع  ترضحب  ار  ارهز  همطاف 
هب مارکالا  لالجلاوذ و  سدـقا  تاذ  و  تسوا . نآ  زا  تسا و  قلعتم  وا  هب  تشد  لابج و  رحب و  رب و  نامـسآ و  نیمز و  زا  معا  اـیند  سمخ 

ار بلاطیبا  نبا  یلع  ملوسر  یـصو  یلو و  نم  کنیا  متوربجلا  زعلا و  بحاص  توکلملا و  کلملا و  کلام  هک  نم  هک  دومرف  یحو  ناـنآ 
. مدرک جیوزت  ارهز  همطاف  نیملاع  ءاسن  هدیسب 

رد یضترم  یلع  نینمؤملاریما  نیفراعلا و  ناطلس  اب  ارهز  همطاف  ترضح  نیملاع  ءاسن  هدیس  ارـس و  ود  يهکلم  جاودزا  حاکن و  دقع  عوقو 
نیمز

 ] عقـص زا  ياهتـشرف  دومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  ءایبنا  متاخ  هللالوسر  ترـضح  زا  زین  و 
نبا یلع  نم  کتنبا  تجوز  دق  ینا  لوقی  مالسلاکیلع و  ارقی  هللا  نا  دمحم  ای  تفگ  دمآ و  نم  دزن  یهولا  هاگشیپ  یبوبر و  هحفص 205 ]

دیامرفیم دناسریم و  مالـس  وتب  یهولا  تاهج  یـسودق  تاذ  هکیتسردـب  دـمحم  يا  ضرالا  یف  هنم  اهجوزف  یلعالا  ءالملا  یف  بلاطیبا 
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هب نایتوکلم  یـشرع و  نانیـشنخاک  نیب  رد  یلعا  ءالم  ار  ارهز  همطاف  وت  رهگـالاو  رتخد  ما  هقلطم  هیلک  تیـالو  بحاـص  میادـخ و  هک  نم 
هیمئاد تیجوز  دـقع  هب  نیمز  رد  ار  وا  مه  وت  کنیا  مدرک  جـیوزت  وا  يارب  مدروآ و  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ناـمیا  لـها  ریما  جاودزا  دـقع 

لبق تافص  یتوهال  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  جاودزا  دقع  مسارم  هرتاوتم  ثیداحا  هربتعم و  تایاور  لقن  قباطم  روآرد . یضترم  یلع 
یلفس ملاع  رد  یبوبر  نامرفب  سپس  هتفای و  ققحت  یهولا  نامـسآ  الاب و  ملاع  رد  رتشیپ  موی  لهچ  هلـصافب  دوش  راذگرب  نیمز  رد  هکنیا  زا 
یهلا رمالابسح  تسا : نیا  هدراو  تایاور  ربارب  هطبار  نیا  رد  بلطم  هصالخ  و  تسا . هتفای  ماجنا  هدش و  هدراذـگ  ارجا  عقومب  مسارم  نیا 

رما نایرج  راضحا و  ار  مدرم  هتفر  دجسمب  داد  (ع ) یلعب روتـسد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  مالـسلاامهیلع  همطاف  جیوزت  هب  تبـسن  یبوبر  نامرف  و 
یلع اب  رمع  رکبوبا و  هار  نیب  رد  دیدرگ  دجسم  فرطب  هناور  يداش  حرف و  لاح  هحفص 206 ] اب [  ع )  ) یضترم یلع  دیامن  مالعا  نانآب  ار 

نم و جاودزا  اب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دومرف  ع )  ) یلع دندیسرپ  يو  زا  يداش  ببـس  هدومن  تاقالم  نامداش  رورـسم و  ار  یلع  هدش و  وربور 
هدومن ارجا  یلعا  شرع  نامـسآ و  رد  ار  همطاف  نم و  نیبامیف  جاودزا  مسارم  دوخ  ادـخ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هدومرف و  تقفاوم  ع )  ) همطاف

رفن ود  نآ  دیامرف  غالبا  نانآ  هب  مدرم  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  ات  دش  دهاوخ  دجـسم  دراو  نم  لابند  هب  هللالوسر  ترـضح  کنیا  تسا و 
هکیلاح رد  هللالوسر  هک  دیـشکن  یلوط  هاگنآ  دـندمآ . دجـسمب  نم  اب  هدومن  یلاحـشوخ  حرف و  زاربا  دـندش  رـضحتسم  رما  ناـیرج  رب  هک 
يالاب هلصافالب  تسا  هدش  تیعمج  زا  ولمم  دجـسم  دید  درک  رظن  دیدرگ و  دجـسم  دراو  دیـشخردیم  رورـس  يداش و  زا  شکرابم  هرهچ 
دجـسم رد  رـضاح  مدرم  راضحتـسا  هب  ار  دوخ  تیرومام  سپـس  دومرف و  داریا  الـصفم  ياهیـشرع  هبطخ  هداتـسیا  اپ  رـس  هتفرگ و  رارق  ربنم 

رتخد همطاف  هک  هداد  روتسد  هدرک و  رما  نم  هب  مارکالا  لالجلاوذ و  سدقا  تاذ  لاعتم  دنوادخ  دیشاب  هاگآ  دینادب و  مدرم  دومرف  دیناسر .
رگیدـکی جاودزا  دـقع  هب  ار  ودـنآ  یهولا  نامـسآ  الاب و  ملاع  رد  دوخ  یلاـعتقح  میاـمن  جـیوزت  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هب  ار  دوخ  یمارگ 

جیوزت یلعب  نیمز  رد  ار  وا  هک  تسا  هدوـمرف  رما  هداد و  روتـسد  نم  هب  هـتفرگ و  هاوـگ  دـهاش و  ار  ناگتـشرف  هحفـص 207 ] هدروآرد و [ 
شاهبطخ ندناوخ  زا  دعب  کسفنل .) بطخا  یلع و  ای  مق  لاق  سلج و  مث   ) مریگیم هاوگ  دهاش و  بلطم  نیا  رب  ار  امش  نم  کنیا  میامن و 

زا ص )  ) مرکا ربمغیپ  رمـالابسح  مه  یلع  ناوخب  هبطخ  دوخ  يارب  یلع و  اـب  زیخرب  دومرف  یلعب  هاـگنآ  تسـشن و  هدـمآ و  نیئاـپ  ربنم  زا 
رورـس ایبنا و  متاخ  ترـضح  رب  دورد  یهانتمان و  معن  رکـش  یهلا و  ساپـس  دـمح و  زا  سپ  تخادرپ و  ندـناوخ  هبطخب  هتـساخرب و  ياج 

نبدمحم اذه  هیضر و  یلاعت و  هللا  هاضقامم  اذه  انسلجم  هیف و  نذا  هب و  یلاعت  هللا  رما  امم  حاکنلا  نا   ) دومرف ص )  ) یفطصم دمحم  ءایفصا 
نوملـسملا لاقف  اودهـشا . هولـساف و  کلاذب  تیـضر  دق  رانید و  مهرد و  هتئامتعبرا  قادص  هب  همطاف  هتنبا  ینجوز  ص )  ) هللالوسر هللادـبع 

هلمج زا  حاکن  هک  تسا  ملـسم  ققحم و  ینعی  اهمهلمـش  عمج  امهیلع و  اـمهل و  هللا  كراـب  نوملـسملا  لاـق  معن  لاـق  هللالوسر . اـی  هتجوز 
و تسا . هدومرف  رداص  هینـس  تنـس  نیاب  تبـسن  هزاجا  زیوجت و  ارنآ  عیرـشت  ماـظن  رد  هداد و  روتـسد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهزیچ 

. ] تسا هدومرف  تیانع  تمحرم و  نآ  مسارم  ماجناب  تیاضر  هتـساوخ و  ارنآ  لیکـشت  یهلا  ءاضق  هک  تسا  یـسلاجم  زا  نونکا  ام  سلجم 
تجوازم دقع  هب  ار  همطاف  ترضح  شیمارگ  رتخد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  یلص  هللادبع  نب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  نیا  هحفص 208 ]

جاودزا تلـصو و  نیا  زا  نم  دـشاب و  يراـنید  مهرد و  دـص  راـهچ  زا  تراـبع  هک  ياهـیرهم  قادـصب و  تـسا  هدروآرد  نـم  یئوشاـنز  و 
تداهـش و تیعقاو  نیا  رب  دینک و  شـسرپ  لاوئـس و  ترـضح  نآ  زا  ار  هروکذم  بتارم  امـش  ملاحـشوخ  دونـشوخ و  یـضار و  تیاهنیب 

دقع هب  ار  همطاف  ترـضح  امـش  ایآ  هللالوسر  ای  دندیـسرپ  مرکا  یبن  ترـضح  زا  اعامجا  لـفحم  نآ  رد  رـضاح  ناناملـسم  دـیهد . یهاوگ 
كرابم ار  جاودزا  نیا  ود  نآ  يارب  دنوادخ  دنتفگ  یگمه  تعامج  نآ  یلب  دومرف  ترضح  يدروآرد  یـضترم  یلع  ترـضح  تجوازم 

.( تسا ذختم  يربط  هتمامالا  لئالد  باتک  زا  راصتخا  لامجا و  لیبس  رب  نیماضم  نیا   ) دناسرب ناماس  هب  ار  ناشروما  دیامرف و 

ارهز همطاف  ترضح  فافز  بش  نایب  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  دیـسرارف  ع )  ) همطاف فافز  بش  نوچ  هدمآ  یثیدح  رد  همحرلا  هیلع  خیـش  یلاما  باتک  رد 
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 ] ربـمغیپ دوش  راوس  هدربماـن  هقاـن  رب  دومرف  همطاـف  شرتخدـب  هدروآ و  دوب  هدومن  یـشوپ  ورب  زهجم  ارنآ  هکیلاـح  رد  ار  دوخ  ءابهـش  رتـش 
دینش ار  يزیچ  نداتفا  يادص  هار  نیب  رد  دناریم  ار  هقان  رس  تشپ  زا  شترضح  دوخ  داد و  ناملس  تسدب  ار  هقان  راهم  مامز  هحفص 209 ]

دیـسرپ نیمزب  نانآ  دورفرـس  زا  ربمغیپ  سپ  دندومن  نیمز  هب  طوبه  ناگتـشرف  زا  يرایـسب  هورگ  اب  لیئاکیم  لیئاربج و  دید  دومرف  هدهاشم 
تضح ردقیلاع  داماد  هناخ  هب  ار  ماقم  هیلاع  سورع  یهارمه  ناونعب  ات  میدمآ  دندومن  ضرع  دیدمآ  دورف  نیمزب  امـش  هک  هدش  ثعاب  هچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناربمغیپ  متاخ  اب  ناگتـشرف  کئالم و  عمج  اب  لیئاکیم  لیئاربج و  هاگنآ  میرب  هب  بلاـطیبا  نب  یلع 
هدیدرگ موسرم  جـیار و  اهیـسورع  رد  نتفگ  ریبکت  نامز  نآ  زا  دـندمآ و  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  نامیا  لها  ریما  هناخب  نایوگ  ریبکت 

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  همرکم  ایلع  یـسورع  بش  رد  تسا  هتفگ  هک  هدش  تیاور  سابع  نیا  زا  دادغب  خـیرات  باتک  رد  زین  و  تسا .
پچ فرط  رد  لیئربج  ولج و  رد  هیلع  هللا  تاولص  هللالوسر  ترضح  دندربیم . مالسلاهیلع  یضترم  یلع  ترـضح  هناخ  هب  ار  وا  هکیعقوم 

یسورع بش  رد  دنتشاد  لاغتـشا  لاعتم  بر  سیدقت  حیبست و  هب  رجف  عولط  ات  تکرح و  نایوگ  حیبست  شرـس  تشپ  هتـشرف  رازه  داتفه  و 
هحفـص نب [  یلع  ترـضح  شرهوش  هناخب  ار  ماقم  هیلاع  سورع  هکیلاح  رد  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  توکلم  کـلم و  هکلم  ترـضح 

یتاراج و ای  هللا  نوعب  نرـس  دورـس : نینچ  هک  دوب  هملـسلاما  نانآ  لوا  هک  دراد  دـندومن . یناوخزجر  نز  شـش  دـندربیم  بلاـطیبا  [ 210
تنب ای  تالاخ  تامعب و  يدفت  يرولا  ءاسن  ریخ  عم  نرس  تافآ  هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا  ام  نرکذا  تالاح و  لک  یف  هنرکشا 

اهاو اهاو  شیعلا  اذـهل  اهاو  تاجاحلا  یـضاق  ای  یلـضللا  رح  ادـغ  اهیبحم  ظفحا  انل و  كراب  تالاسرلا  هنم و  یحولاـب  یلعلا  وذ  هلـضف  نم 
اذـهل اهاو   ) مانـصالا ناثوالا و  رـساک  ماج و  الا  هروسق  اهلعب  مایالا و  هتکیلم  اهما  مانالا و  دیـس  اهابا  نا  دورـس  نینچ  هک  دوب  یناه  ما  مود 

دق اها  ابا  اهابا و  نا  اهانلن  ینملا  انلن  انناول  اهاو  اهاو  مث  اهاو  دورـس  نینچ  هک  دوب  بلطملادـبع  نباریبز  تنب  همطاف  مّیـس  اهاو ) اهاو  شیعل 
نم یجدلا و  حابصم  نرظنا  یتوخا  ای  دورس  نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  هصفح  مراهچ  اهاو  اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو  اهاتیاغ  دجملا  یف  اغلب 

یضعب رد  اهاو  اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو  یبحت  ریوفک  رهدلا  یف  اهل  سیل  هیـصو  یفطـصملل  نکی  مل  ول  هحفـص 211 ] اجتلا [  الک  سانلا  اهب 
صخ نم  لضفب  يرولا  لک  یلع  هللا  کلضف  رقملا  هجوک  هجو  اهل  نم  رشبلا و  ءاسن  ریخ  همطاف  تسا  هدورس  نینچ  هصفح  هک  هدمآ  خسن 

اهاو شیعلا  اذهل  اهاو   ) رطخلا میظع  تنب  هتمیرک  اهنا  اهب  یتاراج  نرسف  رـضحلا  یف  نم  یخ  ایلع  ینعا  الـضاف  یتف  هللا  کجوز  رمزلا  ياب 
اهلعب سابعلا و  هزمحلا  اهمع  سانجالا و  هتکیلم  اـهما  ساـنلا و  ریخ  ناـک  اـهابا  نا  دورـس  نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  هشیاـع  مجنپ  اـهاو )
ءایبنا ریخ  اهابا  نا  ءاسنلا  هدیس  اهل  یبوط  دورس  نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  نمیا  ما  مشش  اهاو ) اها  شیعلا و  اذهل  اهاو   ) سابلا هدشلاوذ و 

ره لوا  ناوناب  رابر  رد  راعشا  نیا  ندورس  ماگنه  هک  دراد  اهاو ) اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو   ) ءامسلا ضرالا و  لهال  یبوط  ایـصوا  دیـس  اهلعب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ترضح  هک  هدمآ  ربخ  رد  و  هحفص 212 ] دندیدرگ [ . هناخ  دراو  نایوگ  ریبکت  دندومنیم و  رارکت  ار  تیب 

تسد رد  هتفرگ  ار  وا  تسد  هاگنآ  دناوخارف  ار  همطاف  شرهگ  الاو  رتخد  سپـس  راضحا و  ار  دوخ  راوگرزب  داماد  یـضترم  یلع  ترـضح 
و دهد . رارق  ادخ  لوسر  رتخد  رد  وت  هب  ریخ  تکرب و  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  هللالوسر  هتنبا  یف  هللا  كراب  دومرف  هدراذـگ  مالـسلاهیلع  یلع 

ینعی كدنع  هلوسر  هتعیدو  هللا و  هتعیدو  هذـه  نسحلاابا  ای  لاق  هدراذـگ و  یلع  تسد  رد  ار  همطاف  تسد  ترـضح ، هدـمآ  رگید  ربخ  رد 
نیرحبب اـبحرم   ) دومرف هللالوسر  ترـضح  هک  هدـمآ  رگید  ربـخ  رد  وت و  دزن  رد  تسوا  لوسر  ادـخ و  تناـما  هعیدو و  نیا  نسحلاوـبا  يا 

نیرق هک  ياهراتـس  ود  هدرک و  لصاح  تاقالم  لاصتا و  مهب  رگیدـکی  اـب  هک  یئاـیرد  ود  دـندمآ  شوخ  ینعی  ناـنرتقی  نیمجن  ناـیقتلی و 
: میامن رکذ  تسا  یلاع  قحلا  تسا و  یسوط  رتخا  زا  هک  ار  لیذ  رابر  رد  راعشا  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد  راونالاراحب )  ) دناهدش رگیدکی 
اب نتشیوخ  يارس  رد  تدابع  لوغـشم  دوب  هحفـص 213 ] راخف [  جرد  رهوگ  اتکی  راتخم  دـمحا  رابتالاو  هجاوخ  يزور  هک  متـسدینش  نیا 

اداب ارت  دـمحا  ای  تفگ  رادـتقا  رهپـس  رهم  نآ  شیپ  لزان  تشگ  لیلج  راداد  رابرد  زا  لیئربج  ناـهگان  راـبتعایب  ملاـع  بح  یلاـخ ز  یلد 
دبای شرف  ردـنا  رما  ناک  نآ  زا  شیپ  دـیجم  شرع  رد  تسب  ار  یلو  ارهز  دـقع  راگدرورپ  ترـضح  یبقع  ایند و  کـلام  مرک  زک  تراـشب 

تمرکم نامـسآ  يا  مه  وت  نونکا  نیمز  رد  ران  سودورف و  مساق  دوخ  هدـنب  یمارگ  اب  ار  شیوخ  زینک  مدومنب  جـیوزت  نم  تفگ  راهتـشا 
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ار تراشب  نیا  راکـشآ  رون  یلع  رون  ینعم  ددرگ  هک  ات  مامتها  دص  اب  جیوزت  نک  رون  اب  ار  رون  رارقلا  راد  زا  رتشوخ  مهارف  دروآ  یـسلجم 
راک ره  رد  هکنآ  شیوخ ز  شیپ  دـناوخ  ار  یلع  دوخ  مع  نبا  راهبون  میـسن  زا  لـگ  نوچ  تفکـشب  وا  يور  دینـش  قح  ریـشب  زا  نوچ  یبن 

ءاینبا راوع  بیع و  زا  دوب  یلاـخ  هک  سلجم  نارادـنو  نادواـج  تشهب  دـننام  تسارآ  یـسلجم  هحفص 214 ] راشتـسم [  ریـشتسم و  شدوب 
ردـیح و زینک  نوچ  مـالغ و  نوچ  ترـشع  اوح ز  مدآ و  راـطق  ردـنا  راـطق  وس  ره  زا  هداتـسا  اـیلوا  فیدر  ردـنا  فیدر  وس  ره  زا  هتـسشنب 

فرطکی راـگنرز  تشط  هتفرگب  فکب  وسکی  زا  یـسیع  رولب  قیربا  هتفرگب  فکب  وسکی  زا  یـسوم  راذـگتمدخ  ناـج  هتـشگ ز  ار  هقیدـص 
طول و بیعـش  نامیلـس و  دواد و  میهاربا و  حون و  راـن  تخورفا  یم  قوش  دـص  اـب  بویا  فرطکی  بآ  دیـشاپ  یم  قوش  دـص  اـب  بوـقعی 

نارتخا اهکلف  رد  رایتخا  یلغش  هدرک  تمدخ  راهظا  یپ  زا  رشبلا  ریخ  ترضح  يور  شیپ  رد  یکی  ره  راکزیهرپ  حلاص  دوه و  لیعامـسا و 
یپ زا  (ص ) یفطـصم يدینـش  ار  شفـصو  هک  سلجم  نینچ  رد  راکب  وس  ره  زا  هتـشگ  يداش  شیع  رورـس و  اب  روس  هدـنخرف  نآ  روش  زا 

راوتسا ز نادزی  مکح  نوچ  ار  هام  رهم و  دقع  یمرخ  دص  اب  تسب  دناوخب و  ارغ  يهبطخ  هحفص 215 ] راوگشوخ [  ياهبآ  ماعط و  فرص 
تـشاد رورـس  دص  اب  یپ  هدنخرف  هقان  نویامه  نآ  راوس ز  اهبـش  هقان  رب  ار  هقیدـص  ترـضح  ناکم  نوک و  هشنهاش  نآ  دومنب  سپـس  نآ 

مرخ لد  اب  راسی  ردنا  ناور  تکوش  دـصب  شلاکیم  دوب  نیمی  ردـنا  ناور  تزع  دـصب  شلیربج  دوب  راهم  شـشود  رب  هیرخف  یپ  زا  ناملس 
ردـنا دـندب  نایوگ  تینهت  گرزب  درخ و  بلطملادـبع  كاپ  نارتخد  رادـتقا  نارازه  اب  فک  رب  هتفرگب  اهغیت  یپ  رفعج ز  هزمح و  لـیقع و 

اب فرط  ره  زا  کلم  نالغ و  روح و  راوخداش  داش و  دندوب  یفطـصم  نانز  اب  فافز  مرخ  نآ  دجو  زا  فانملادبع  ترتع  راپـسهر  شیافق 
 ] راهچ تشهدلاو و  يارـس  تلود  رد  ات  ار  هقیدص  نآ  دندروایب  تزع  نینچ  اب  رازه  ردنا  رازه  يدندوب  هتـسب  فص  وا  درگ  فعـش  دـص 
ار توبن  نودرگ  دیـشروخ  دـش  داش  رارق  يداش  هلجح  رد  ناشداد  هکنآ  داد و  یلع  تسد  رد  تفرگب و  یبن  ار  رازه  تسد  هحفص 216 ]
ای لاقف  تکب  اهیلعهللامالس و  همطاف  هتتاف  ضرم  ص )  ) یبنلا نا  لاق  يراصنالا  بویایبا  نع  رانک  رد  ار  يرتشم  دمآ  وچ  ارهز  هرهز  ناور 

مهنم ینراتخاف  هتعالطا  ضرالا  لها  یلا  علطا  یلاعت  هللا  نا  اـملع  مهرثکا  املـس و  مهمدـقا  وه  نم  کـجوز  كاـیا  هللا  هتمارکل  نا  همطاـف 
كوبا وه  ءایبنالا و  ریخ  انم  همطاف  ای  ایصو  هذختا  كایا و  هجوزا  نا  یلا  یحواف  کلعب  مهنم  راتخاف  هتعالطا  علطا  مث  الـسرم  ایبن  ینلعجف 

وه ءاش و  ثیح  هتنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اـنم  کـیبا و  ملع  هزمح  وه  ءادهـشلا و  ریخ  اـنم  کـلعب و  وه  ءایـصوالا و  ریخ  اـنم  و 
هذه يدهم  انم  هدیب  یسفن  يذلاو  كانبا  امه  نیسحلا و  نسحلا و  هتنجلا  لها  بابش  يدیس  هتمالا و  هذه  اطبـس  انم  کیبا و  مع  نبا  رفعج 

تـسا جردنم  هدوملا  عیباین  رد  مه  رثالا و  بختنم  باتک  رد  ربتعم  ینارون  ثیدح  نیا  هحفـص 634 ) هدوملا  عیباین  زا   ) كدلو وه  هتمالا و 
ترضح هحفـص 217 ] ملـس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  یبن  ترـضح  دـش  ضیرم  هکیماـگنه  هک  هدـش  تیاور  يراـصنا  بویا  وبا  زا 
شیمارگ رتخدب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسیرگ . ترـضحنآ  يرامیب  هضراع  رب  هدـمآ و  راوگرزب  ردـپ  تدایعب  شرهگالاو  رتخد  همطاف 

یسک يرـسمه  تیجوزب و  ار  وت  تهج  نیدب  هتـشاد  وتب  هتیانع  تیدحا  تاذ  هک  یمارتحا  ماقم و  تعفر  شزرا و  تمارک و  ظاحلب  دومرف 
تسا و رتشیبو  رتالاب  قیالخ  همه  زا  شماقم  شناد  ناـفرع و  ملع و  ثیح  زا  رتولج و  قبـسا و  مدـقا و  نارگید  زا  مالـسا  رد  هک  دروآ  رد 

لک نایم  زا  دومرف و  ناکما  ملاع  ضرا  لها  رب  یصاخ  یلجت  تیانع و  هجوت و  یهولا  تاهج  یسودق  تاذ  انامه  تسا . یضترم  یلع  نآ 
ضرا لهاب  دومرف  رگید  یلجت  سپـس  درک  اطع  تیانع و  نم  هب  ار  هقلطم  تلاسر  هیمتخ و  توبن  ماقم  دـیزگرب و  درک و  رایتخا  ارم  اوسام 

هب ار  وت  ات  دومرف  یحو  نم  هب  داد و  رارق  دوخ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  یضترم  یلع  صخـش  هک  ار  وت  ردقیلاع  رهوش  نانآ  همه  نایم  زا  و 
ماقم و لـضفاو و  فرـشا  ناـنآ  ماـمت  زا  هک  ءاـیبنالا  ریخ  هک  نادـب  همطاـف  مرتخد  مهد  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  مروآرد و  وا  جاودزا  دـقع 
رد دوجولا  یف  ام  فرـشا  هک  يراد ) يردپ  نینچ  وت   ) دشابیم وت  ردپ  ارـصحنم  سکنآ  تسا و  ام  زا  تسا  رتهب  رتیلاع و  همه  زا  شاهبترم 
وا تسا و  ام  زا  لک  ماظن  رد  ایصوا  نیرتهب  تیلضفا  تیفرشا و  ثیح  زا  تردپ  زا  دعب  و  هحفص 218 ] تسا [ .) دوهش  بیغ و  ملاوع  مامت 

يومع هزمح  راوگرزب  نآ  تسا و  اـم  زا  نادیهـش  نیرتفیرـش  نیرتـهب و  زین  و  تسا . یـضترم  یلع  صخـش  وت  هبترمیلاـع  رهوش  ارـصحنم 
رد دهاوخ  اج  رهب  تشهب  رد  نآ  هلیسوب  هک  تسا  هدومرف  اطع  واب  یتوکلم  لاب  ود  لاعتم  دنوادخ  هک  یسک  تسا  ام  زا  دشابیم و  تردپ 
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تهج لها  ناناوج  ياقآ  دیس و  ود  تما و  نیا  طبـس  ود  تسا  ام  زا  زین  و  دشابیم . تردپ  يومع  رـسپ  رفعج  راوگرزب  نآ  تسا و  ناریط 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرف  هاگنآ  دنراد . مان  نیـسح  نسح و  هک  دنـشابیم  وت  دـنبلد  دـنزرف  ود  راوگرزب  ود  نآ  و 
ام زا  هک  تسوا  هقلطم  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  مسق و  كدلو : نم  وه  هتمالا و  هذه  يدهم  انم  هدیب  یـسفن  يذلا 

روط هوک  ارو  تسایند  تحاس  روهظ  رخآ  يو  رون  دـنک  هکنآ  دـشابیم . وت  نیموصعم  نادـنزرف  زا  راوگرزب  نآ  تما و  نیا  يدـهم  تسا 
هحفص 219] ریزو [  میدن و  شیرـضخ  یـسیع و  ریظنیب  هش  دوعوم  يدهم  دنـسپان  دوب  هچ  ره  دوش  تسپ  دنلب  شمودقب  تعیرـش  تسد 
اهیلعهللامالـس و ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  يوناـب  حدـمب  تبـسن  ماـقم  نیا  رد  ءاـیلوا  همه  فاـصوا  ندـعم  ءاـیبنا  همه  فاـصوا  ثراو 

جاح موحرم  ياهشمق  یهلا  میکح  هللا  هتبآ  یناحبـس  فراع  ماقمق  مالع  مالـسالا  هجح  ماقمیلاع  داتـسا  زا  هبیط  هدیـصق  شیمارگ  نادنزرف 
تفرعم جرب  هب  تسا . نیا  هرابرد  راعـشا  نآ  مدـید و  بسانم  اـجنیا  ار  نآ  رکذ  هک  دیـسر  رطاـخب  فیرـشلا  هماـقم  هللا  یلعا  يدـهم  حـیش 

نبلگ نآ  هک  دـشاب  ینبلگ  توبن  ناتـسب  یحو و  غاـب  هب  دراد  يرهوگ  ناـبات  قـشع  رهپـس  دوـخ  بیج  هب  دراد  يرتـخا  ناـشخرد  نودرگ 
لحک زا  مشچ  هب  دراد  يرشحم  تمایق  ياغوغ  وچ  تماق  نآ  هک  یبای  یتماق  ورس  هزات  تیالو  ناتسب  هب  دراد  يرپ  ره  رد  لگ  غاب  نارازه 

نآ کلم ز  دریگ  يربنچ  نیکـشم  يوسیگ  هقلح  نآ  کلف ز  دراد  يرهوگ  نامیا  ملع و  راوشوگ  زا  شوگب  شنیب  همرـس  قیاـقح  كاردا 
 ] دراد يرهظم  ناویح  بآ  لعل  بل  نادـنخ  نآ  زو  دـشاب  یتیآ  ردـقلا  هتلیل  وسیگ  نیکـشم  نآ  زا  دراد  يرغاـس  ناوضر  يالهـش  سگرن 

شنانمشد رب  وا  رهق  زا  میحج  دراد  يرتخا  شنسح  راونا  زا  بناج  ره  کلف  دنیب  يدهاش  شیور  قارـشا  زا  لفحم  ره  نیمز  هحفص 220 ]
تزع ناطلس  زا  رس  رب  شهوکش  ددنب  يرویز  تمصع  يالاب  دق و  رب  شراقو  دراد  يرثوک  شناتـسود  رب  وا  فطل  زا  تشهب  دزورفا  هلعش 

هک علاط  نیرتهب  ار  شرتخا  تقیقح  قافآ  رد  دراد  يرجعم  توبن  كالول  قاف  زا  رـس  هب  ابید  هلح  تنج  يابیز  سلطا  زارب  هب  دراد  يرـسفا 
دراد يربش  ریبش و  تعفر  کلف  بیج  رد  هک  دزورفیب  خر  شرهم  هم ز  باتفآ و  رگ  دزـس  دراد  يرـسمه  شلـصو  ماش  تیالو  هاـش  نوچ 

وا هک  رف  دمحم  ردـق و  یلع  رـسفا  نیـسح  قلخ و  نسح  دراد  يرونا  رهم  هدـنبات  هدزای  هم  زا  هب  تعفر  نامـسآ  يالو  جرب  نآ  زا  نید  ریما 
 ] دراد يروشک  قح  یلاو  نآ  اضر  کلم  رد  هک  شدنبلد  دنزرف  یلع  سپ  مظاک  یـسوم  رگد  دراد  يرفعج  بهذـم  هام  قداص  هاش  نوچ 
نآ ناهج  بطق  نامز  ثوغ  رگد  دراد  يرکسع  رف  نسح  وک  نآ  ناج  كاپ  یقن  رگید  یقت  اتکی  ورسخ  يوقت  ناطلس  رگد  هحفص 221 ]

دراد ز يرتخا  هام و  هدنشخر  هدزای  علاط  هب  رشحم  عفاش  رهطا  رهط  ربمغیپ  تخد  یلب  دراد  يرواد  یلو  مئاق  ناج  سنا و  ماما  نآرق  ینعم 
خزود زا  دشاب  نمیا  رگ  ار  یهلا )  ) دوبن بجع  دراد  يرـشحم  عیفـش  يربک  تمـصع  نانوچ  هک  شکاپ  هعیـش  دساره  یک  تمایق  ياغوغ 

دراد يرواخ  رهم  وچ  نشور  یلد  شرهم  زا  هک 

لباق تیاهنیب  رایسب و  ترخآ و  ایند و  تداعـس  بجوم  نامیا و  لامک  تمالع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  تبـسن  تبحم  تدوم و  هکنیا  نایب 
تسا تیمها 

رجا و نم  یمارگ  ربـمغیپ  يا  وگب  هحفـص 222 ] يروش [ . يهروس  هیآ 23  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  یلاعت : هللا  لاـق 
دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  روظنم  مبلطیمن . دـنراد  تبارق  نم  هب  هک  ناـنآ  تبحم  تدوم و  زج  دوخ  تلاـسر  ربارب  رد  امـش  زا  يدزم 

ود نیا  دـنزرف  ود  ارهز و  همطاـف  یـضترم و  یلع  ترـضح  یلوا  هجرد  رد  اـنامه  دوـخ  ناـکیدزن  یبرقلا و  يوذ  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ای ولاق  یبرقلا ) یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  : ) هتیـالا هذـه  تلزناـمل  هدـش  لـقن  هربتعم  تاـیاور  رد  هکناـنچ  دنـشابیم  راوگرزب 
هک دراد  اـثالث . اـهلاق  و  مالـسلامهیلع )  ) اـمهانبا همطاـف و  یلع و  لاـق : مهتدوـم . اـنیلع  تبجو  نیذـلا  ءـالوه  نم  کـتبارق : نم  هللالوـسر :
ام رب  اهنآ  تبحم  تدوم و  هک  امـش  ءابرقا  نادـنواشیوخ و  هللالوسر  ای  دـندرک  ضرع  باحـصا  دـش  لزان  هروبزم  هفیرـش  هیآ  هکیماـگنه 
زا دومرف : رارکت  رابهس  ار  هلمج  نیا  دنتـسه و  ود  نآ  دـنزرف  ود  همطاـف و  یلع و  اـهنآ  دومرف  مرکا  ربمغیپ  دـننایک ؟ تسا  بجاو  ضرف و 

یلع نامیا  لها  ریما  هکیماگنه  هک  هدـش  لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماـما  ترـضح  زا  زین  ص 2 و  دـلج 3  قحلا  قاقحا 
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ضرتفا تیبلا  لها  نم  انا  : ) دوب نیا  نآ  زا  یشخب  هک  دناوخ  ياهبطخ  نایم  رد  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دیسر  تداهـش  هب  مالـسلاهیلع 
زا نـم  دوـمرف  یبرقلا  یف  هحفـص 223 ] هدوملا [  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  هیبنل ) یلاـعت  كراـبت و  لاـقف  ملـسم  لـک  یلع  مهتدوم  هللا 

( هیآلا مکلئسا  لق ال   ) هدومرف شربمایپ  هب  تسا و  هدرک  بجاو  یناملسم  ره  رب  ار  اهنآ  تدوم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  متسه  ینادناخ 
رد هحفص 172 و  دلج 3  نیحیحصلا  كردتـسم  رد  ثیدح  نیا  تسا . تیب  لها  ام  تدوم  هنـسح  باستکا  ار  ادخ  دوصقم  میئام و  روظنم 

یمق ثدحم  مومهملا  سفن  باتک  رد  زین  و  تسا . هدـش  لقن  هحفـص 101  رجح  نبا  قعاوص  رد  هحفص 137 و  يربط  نیدلابحم  ریاخذ 
دمآ و ترضحنآ  دزن  یماش  يدرم  ریپ  نتشادهگن  قشمد  هزاورد  رب  دندروآ و  تراسا  هب  ار  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ترـضح  یتقو  هک  دراد 

دینش ار  لفاغ  درمریپ  نآ  نخس  هک  ع )  ) داجس دیـس  ترـضح  درک  ادخ  رکـش  دومن و  يداش  راهظا  ءارـسا  ریاس  راوگرزب و  نآ  تراسا  رب 
لق ال  ) ياهدناوخن ار  تیآ  نیا  نآرق  رد  وت  ایآ  یتخانـش ؟ ار  ام  يدرک  رکـش  ام  يریـسا  رب  هک  وت  خیـش  يا  دومرف  ودـب  تساوخ و  ار  يو 

درمریپ دـیراد  تسود  ارم  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  رگم  مهاوخن  تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  ینعی  یبرقلا ) یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا 
هیحان زا  هطبار  نیا  رد  رگید  هیآ  دـنچ  تسا و  هدـش  لزان  اـم  قح  رد  هیآ  نیا  هک  میئاـهنامه  اـم  دومرف  مالـسلاهیلع  ماـما  ماهدـناوخ  تفگ 

رد تایآ  نیا  ایآ  ماهدومن  توالت  دـیآ  هدومرف  هک  ار  تاـیآ  ماـمت  هک  داد  باوج  هحفص 224 ] دش و [  لاوئـس  درمریپ  نآ  زا  ترـضحنآ 
تساوخ و ترذعم  درمریپ  نآ  اروف  يرآ  دومرف  تسا  هدیدرگ  نآ  هب  تراشا  هدربمان  تایآ  رد  هک  دـیتسه  اهنامه  امـش  تسامـش و  دروم 

ادخ دزن  رد  (ص ) دمحم لآ  نانمشد  ناگدنشک  زا  درک و  هبوت  دوب  هدش  ثعاب  وا  تخانش  مدع  هک  تمصع  تیب  لهاب  تبسن  تراسج  زا 
ناوضر ياهشمق  یهلا  میکح  داتسا  يراعشا  دروم  نیا  رد  . تسا هتخاس  هبتـشم  وا  رب  ار  رما  نمـشد  تاغیلبت  هک  دش  مولعم  تسج و  يرازیب 

وچ مشچ  داب  هناریو  هک  كاخ  نآ  زا  يدرم  تسا . بسانم  ماقم  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  تسا  هدورـس  ینیـسح  همغن  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا 
هفیلخ دوسآ  قح  فطل  ناهرمگ  امش  بوشآ  رش و  زک  ار  حور  نت  هب  درک  اطع  هکنآ  ار  حوبـس  دزیا  ساپـس  تفگ  داشگ  ناریـسا  جوف  رب 
يونـش نآرق  هک ز  ات  طلغ  اطخ و  گـنز  وت  لد  زا  هحفص 225 ] دودز [  دیابب  خیش  يا  هک  تفگ  دومن  اغـصا  نخـس  نیا  دابع  نیز  ناهج 

ام ياهدنام  طلغ  هب  نیئآ  رد  هچ  زا  ياهدناوخ  سمخ  ریهطت و  هیآ  قرو  رد  مکلئـسا ) ال   ) هیآ قح  نآرق  خیـش ز  يا  يا  هدناوخ  طخ  دـنچ 
میقح رـس  بحاص  ادـخب  ام  میهگآ  یحو  میملع و ز  ندـعم  میهللا  لوسر  شیوخ  ادـخب  ام  میتلم  ملع  ربمغیپ  لآ  میتیآ  نیا  دـصقم  ادـخب 
لوبق نسحب  میقح  تجح  لوسر  صنب  میقلخ  يداه  میتلم  فرـش  لوسر و  طبـس  میتلذ  يهلـسلس  نیا  رد  هک  ام  میقلطم  هش  میکلم و  یلاو 
ثبع لـطاب  رـس  رب  میاهداـتفا  طـلغ  رد  بجع  تفگ  هحفـص 226 ] دیزگ [  نادـندب  تشگنا  لجخ  دـش  دینـش  نآرق  تبحـص  وا  زک  خـیش 

نوـگژاو نید  هصق  اـم  رب  رد  نود  نبا  دـیزی  هدرک  بجع  تفگ  نم  نیک  نم و  رهم  نیا  رب  ياو  نم  نیئآ  رب  ياو  نـم  هـب  ياو  میئاهداتـسا 
يربت ز درک  رارفلا  دـیزی  تشز  لمع  زو  راگزور  نیا  زا  مرازیب  هک  تفگ  درک  دادـیب  رهظم  نآ  رب  نعل  درک  داـیرف  دـش و  نامیـشپ  تخس 

داب وخوید  نیا  رب  داب  دبا  نعل  لاکسدب  نیا  زا  مرازیب  مراز و  لالجلاوذ  يا  هک  تخیر  یمه  کشا  روفغ  برب  دروآ  لد  يور  روفک  دیزی 
منمشد لوهج  دیزی  هب  سپ  نیا  زا  بر  ای  هحفص 227 ] رذگرد [  مهنگ  زا  امرکلاوذ  ربخیب  نید  لهج ز  زا  یمدوب  وفت  رگمتس  هاش  نادب 

راکفا لد  ریپ  نیا  یتشز  شخب  راکاطخ  نادان  نم  رب  بر  فاطلا  رهظم  يا  هک  تفگ  بدا  زا  تفرگ  داجـس  نماد  لوسر  لآ  هب  تسود  و 
داش وت  زا  لوسر  راـی و  ادـخ  تفگ  دار  خیـش  نادـب  داجـس  ورـسخ  ریگتـسد  ارم  وت  ملاـع  ود  هب  يا  ریذـپتمارک  فطل و  زا  ماهبوت  شخب 

زا هک  یناکح  مکاح  لیزنتلا ) دهاوش   ) باتک زا  یسربط  موحرم  ردقیلاع  رسفم  لوسر  كاپ  ترتع  اب  وت  رشح  لوبق  دش  خیـش  يا  تاهبوت 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  ترـضح  دیامنیم  لقن  نینچ  یلهاب ) همامایبا   ) زا تسا  تنـس  لها  فورعم  نیرـسفم  نیثدحم و 

نسحلاو اهحاقل  ع )  ) همطاف اهعرف و  ع )  ) یلع اهلصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم  ع )  ) یلع انا و  یتش و  راجـشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هللا  نا  دومرف :
فلا مث  ماع : فلا  مث  ماع : فلا  هورملا  افصلا و  نیب  هللادبع  نا  ول  ص ) [ ) هحفص 228 لاق [  نا  یلا  اهقاروا  انعایشا  اهرامث و  ع )  ) نیسحلاو
مرکا یبن  ترـضح  خلا ) ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق   ) الت مث  رانلا  یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبک  انتبحم  كردی  مل  مث  یلابلا  نشلاک  ریـصی  یتح  ماع 

نم دومرف  قلخ  هدحاو  هرجش  ار  ع )  ) یلع نم و  یلو  دیرفآ  یفلتخم  راجـشا  زا  ار  ایبنا  يهلـسلس  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  تاذ  دومرف  (ص )
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ام نایعیـش  نآ و  يهرمث  اههویم و  (ع ) نیـسح نسح و  تسا و  نآ  يروراب  بجوم  ع )  ) همطاف نآ  هخاش  عرف و  یلع  ماهرجـش و  نآ  لـصا 
لاس رازه  زین  نآ  زا  دعب  لاس و  رازه  سپـس  لاس و  رازه  هرورم  افـص و  نیب  ار  ادخ  یـسک  رگا  دومرف  هک  اجنآ  ات  دـننآ  ياهگرب  قاروا و 

تروصب ار  وا  ادخ  دشاب  هتـشادن  ار  ام  قشع  بح و  اما  ددرگ  هدیـسوپ  هنهک و  کشم  دننام  تدابع  ترثک  زا  هک  يروط  هب  دیامن  تدابع 
لاـق يروش . هروس  هیآ 23  ( یبرقلا یف  هدوـملا  ارجا  هیلا  مکلئـسا  ـال  لـق   ) دوـمرف توـالت  ار  هکراـبم  يهـیآ  نـیا  سپـس  دـنکفا  شتآ  رد 

کتبارق نم  هللالوسر  ای  لیق  یبرقلا ) یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال   ) تلزن امل  اهنآ  فاـشکلاب : یمـسملا  ریـسفت  یف  يرـشحمزلا 
یلع تام  نم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ینعی  ص )  ) لاق و  امهانبا : همطاف و  یلع و  لاق : مهتدوم . انیلع  تبجو  نیذـلا  ءـالوه 

دمحم لآ  بح  بح  یلع  تام  نم  الا و  هل  اروفغم  تام  دمحم  لآ  بح  هحفص 229 ] یلع [  تام  نم  الا و  ادیهش : تام  دمحم  لآ  بح 
مث هتنجلاب  توملا  کلم  هرشب  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  نامیالا . لمکتسم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الاا و  ابئات : تام 
لآ بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  اـهجوز . تیب  یلا  سورعلا  فزت  اـمک  هتنجلا  یلا  فزی  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نـم  ـالا و  ریکن  رکنم و 
بح یلع  تام  نم  الا و  همحرلا  هتکئالم  رازم  هربق  هللا  لعج  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  هتنجلا  یلا  ناباب  هربق  یف  هل  حـتف  دـمحم 

الا هللا . هتمحر  نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  هتمایقلا  موی  ءاج  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هتعامجلا  هتنـسلا و  یلع  تام  دمحم  لآ 
.764 ص )  ) فاشکلا ج 3 هتنجلا : هتحئار  مشی  مل  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  ـالا و  ارفاـک : تاـم  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نم  و 

الا ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال   ) هفیرـش هیآ  نیا  هکیماگنه  دیوگ  نینچ  فاشک  مانب  دوخ  ریـسفت  رد  تسا  نیرـسفم  مظاعا  زا  هک  يرـشخمز 
یناـسک هچ  هدـشبجاو  اـم  رب  اـهنآ  هب  تبحم  تدوم و  هک  وت  نادـنواشیوخ  ادـخ  لوسر  يا  دـیدرگ  هتفگ  دـش  لزاـن  يرقلا ، یف  هدوملا 

ایند زا  دیهش  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  هحفص 230 ] دومرف [ : هاگنآ  دنتسه . اهنآ  نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف  دنـشابیم 
زا هدوشخب  هدش و  هدـیزرمآ  دورب  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تساراد .) ار  دیهـش  هجرد  ماقم و  ینعی   ) تسا هتفر 

تبحم رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  هتفر . ایند  زا  نامیالا  لماک  نمؤم  دور  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا . هتفر  ایند 
نارومام هک  رگید  هتـشرف  ود  زین  دـهدیم و  تشهب  هب  هدژم  تراشب و  ار  وا  گرم  يهتـشرف  ینعی   ) توملا کـلم  دور  اـیند  زا  دـمحم  لآ 

مارکا مارتحا و  تزع و  اب  ار  وا  دورب  اـیند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاـگآ  دـنهدیم ). وا  هب  ار  تراـشب  نیمه  ربق  رد  لوئس 
ود وا  ربق  رد  دور  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دنرب . داماد  هناخ  هب  ار  سورع  هزات  هکنانچ  نآ  دنربیم  تشهب  يوسب 

هاگترایز هحفص 231 ] ار [  وا  ربق  ادخ  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  دوشیم . هدوشگ  وا  يورب  تشهب  يوسب  رد 
هاگآ هتفر . ایند  زا  مالسا  تعامج  تنس و  قبط  رب  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دهدیم . رارق  تمحر  ناگتـشرف 

زا سویام   ) هدـش هتـشون  وا  یناشیپ  رد  هک  دوشیم  هصرع  دراو  یلاـح  رد  تماـیق  زور  دورب  اـیند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب 
توادع و اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  هتفر . ایند  زا  رفاک  دور  ایند  زا  ص )  ) دمحم لآ  ضغب  ینمشد و  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  ادخ .) تمحر 

رباکا زا  هک  يزار  رخف  هکنیا  هجوت  بلاج  دومن . دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  هحئار و  زگره  دورب  ایند  زا  ص )  ) دمحم لآ  رب  ینمشد 
هدومن رکذ  ملـسم  لاسرا  تروصب  ار  نآ  فاشک  ریـسفت  بحاص  هک  ینارون  فیرـش  ثیدـح  نیا  رکذ  زا  دـعب  تسا  ننـستلها  نیرـسفم 

رتمکحم و ناشطابترا  هک  یناسک  تسوا  هب  ناشرما  تشگزاب  هک  دنتسه  یناسک  هلآ  هیلع و  هلآ  یلـص  دمحم  لآ  هک  دنکیم  هفاضا  تسا 
ترـضح اب  ار  دـنویپ  نیرتمکحم  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاـف و  هک  تسین  کـش  دـنوشیم و  بوسحم  دـمحم  لآ  اـهنآ  دـشاب  رتلماـک 

مرکا ربمغیپ  هحفـص 232 ] لآ [  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  نیاربانب  تسا  هرتاوتم  ثیداـحا  زا  دافتـسم  تاملـسم و  زا  نیا  دنتـشاد و  هللالوسر 
دنتـسه و متاخ  ربمغیپ  یبرقلا  يوذ  نت  راهچ  نیا  هک  تسا  زرحم  ملـسم و  تباث و  نیاربانب  دـیوگیم  هاگنآ  مینادـب . ملـس  هیلع و  هللا  یلص 

ربمغیپ هک  تسین  ياههبـش  کش و  دـیوگیم  دراد و  هلئـسم  نیا  تابثا  رب  یلئالد  يزار  رخف  دنـشاب  رادروخرب  هداعلاقوف  مارتحا  زا  تسیاـب 
وا هکنآ  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاف  اهیذویام ) ینیذوی  ینم  هتعضب  همطاف   ) دومرف وا  هرابرد  تشادیم و  تسود  ار  همطاف  رایسب  ص )  ) مرکا

ققحم تباث و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناـسل  زا  رداـص  هرتاوتم  ثیداـحا  اـب  زین  تسا و  هدومن  تیذا  هداد و  رازآ  ارم  دـهد  رازآ  ار 
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زا دـنچ  یتایآ  هب  تسا و  بجاو  تما  مامت  رب  اهنآ  تبحم  سپ  هتـشادیم  تسود  ار  نیـسح  نسح و  یـضترم و  یلع  ترـضحنآ  هک  هدـش 
نیا تسا  بجاو  نامیا  لها  نیملـسم و  هفاک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تبحم  تدوم و  هک  دریگیم  هجیتن  دـنکیم و  هراشا  نآرق 

ثیداحا هینآرق و  تاـیآ  رد  همه  نیا  هکنیا  دـیوگ  فلوم  . 165 هحفص 166 / دـلجم 27 / شریـسفت  رد  يزار  رخف  راتفگ  زا  هصالخ  دوب 
هللا تاولـص  دمحم  ترـضح  راهطا  لآ  تمکح و  نداعم  تمـصع و  نادناخ  يهرابرد  اصوصخم  هدـش  تبحم  تدوم و  رب  دـیکات  هربتعم 

زا دوخ  تلاـسر  يارب  يدزم  و  هحفـص 233 ] رجا [  مالـسا  ربمغیپ  هنرگ  تسا و  تما  دوخ  لاـحب  تبحم  تدوم و  نیا  عفن  هدـئاف و  مهیلع 
اب ماوت  هک  تسا  تیالو  هدـننکتابثا  تسا و  تما  دوس  عفن و  هب  تبحم  تدوم و  نیا  هکلب  درادـن  نادـب  مه  يزاـین  درادـن و  راـظتنا  تما 

قباس تاقارـشا  رد  تسادـخ و  زا  تعاطا  ناشیا  زا  تعاطا  هکنانچ  تسادـخب  تبحم  تمـصع  تیب  لـها  تبحم  عقاو  رد  تسا و  دـیحوت 
ادخ قلخب  تبحم  زا  میوش و  ادخ  بح  رهظم  هک  تسا  ام  رب  سپ  تسا .) ادخ  بح  ادخ  بوبحم  بح   ) هک میدومن  حیرـصت  تیعقاو  نیاب 

رد شعفن  تسا و  ام  نید  نامیا و  لمکم  هک  تسا  تبحم  نیا  تسا و  بجاو  اـم  رب  نآرق  صنب  هک  اـهنآ  تبحم  صخـالاب  میرادـن  غیرد 
هلآ یبحم  نیملاعلل و  همحر  نییبنلا و  متاخ  کبیبح  دـمحمب  نیبجحملا  نم  انلعجا  مهللا  . ) دوشیم نامدوخ  دـئاع  یتوکلم  یکلم و  ماـظن 

هحفص 234] نیمآ [ . (. اهینب اهلعب و  اهیبا و  همطاف و  امیس  نیموصعملا  هترتع  نیرهاطلا و 

تیمدآ تیناسنا و  نازیم  نایب 

هراشا

تفرعم لها  فرع  رد  هکنیاب  رظن  دوشیم و  قالطا  شجنس  هلیسو  رب  ءیـشلا و  ِِهب  نزویام  رب  تغل  رد  نازیم  هملک  هک  تسناد  دیاب  ًاتمدقم 
خنـس زا  ای  دشاب  تاینامـسج  تایدام و  خنـس  سنج و  زا  هک  تسا  نیا  زا  معا  شجنـس  هلیـسو  سپ  هماع  یناعم  يارب  زا  دنعوضوم  ظافلا 

ای دـشاب  یکلم  يونعم  یناحور و  ای  دـشاب  يدام  ینامـسج و  هکنیا  زا  تسا  معا  نوزوم  ءیـش  روط  نیمه  دـشاب و  تایونعم  تایناحور و 
تروص ره  رد  تاکلم  تافص و  زا  ای  دشاب  تاوذ  نایعا  زا  تادرجم  ای  دشاب  تایدام  سنج  خنـس و  زا  یتوهال  ای  دشاب  یتوربج  یتوکلم 

هلیسو و  هبسحب ) یش  لک  نازیم   ) هک تسناد  دیاب  دشاب و  هتشاد  رگیدکی  اب  یتبسانم  یتسناجم و  یتیخنس و  نوزوم  ءیـش  نازیم و  تسیاب 
شجنـس ماقم  رد  هلیقث  ماسجا  يارب  الثم  دوش . تیاـعر  دـیاب  هک  تسا  طرـش  هحفـص 235 ] نوزوم [  ءیـش  اب  بساـنت  ار  زیچ  ره  شجنس 

ماسجا مامت  هک  تسین  نانچ  هفیرظ و  هفیفخ و  ماسجا  شجنـس  تسا  سایقم  نیمه  رب  هریغ و  ناّپَق و  دـننام  هدـش  نیعم  یـصاخ  ياهوزارت 
هک نوخ  راشف  شجنس  يارب  دنمان  هرارحلا  نازیم  ارنآ  هک  تسا  ینازیم  ترارح  هجرد  شجنـس  يارب  لاثملا  یف  دنـشاب . نازیم  کی  ياراد 

یقیـسوم ملع  نازیم   ) اـهگنهآ اـهزاوآ و  قـلطم  تاوـصا و  مغن و  شجنـس  يارب  دـیئامنیم  هدـهاشم  هک  تسا  ینازیم  تسا  هجرد  هچ  رد 
توکلملا ملاع  یلا  هبلق  ءایـض  هسفن و  ءافـصب  جرع  هنا  تروغاثیف  نع  لقن  دشاب . ءایبنا  زا  دیاش  میکح و  تروغاثیف  نآ  حـضاو  هک  تسا )

باتک رد  فورعم  فراع  نیدـلالالج  دـمحم  الم  یقیـسوملا . ملع  اهیلع  بتر  عجر و  مث  كالفالا  هتمدـمد  كـالم و  ـالا  فیفح  عمـسف 
هب شدـنزاونیم  قلخ  هک  نیا  تسا  خرچ  ياهـشدرگ  گناب  اـم  میتفرگب  خرچ  راود  زا  اـهنحل  نیا  دـناهتفگ  ناـمیکح  سپ  دـیوگ : يونثم 

زاوآ ره  دینادرگ  زغن  تشهب  راثآک  دنیوگ  نانمؤم  لک  ِرُوقان  نادب  دـنام  یکزیچ  لُهُد  دـیدهت  انْرُـس و  هلان  هحفـص 236 ] قلحب [  روبنط و 
کیل یکدنا  اهنآ  زآ  دیآ  نامدای  یکش  لگ  بآ و  تخیر  ام  رب  هچرگ  میاهدونـشب  اهنحل  نآ  تشهب  رد  میئاهدوب  مدآ  ءازجا  مه  ام  تشز 

دجو و لاح  دربیم و  تذـل  شوخ  توص  زا  عبطلاب  هرطفلاب و  ناسنا  برط  نآ  مب  نیا  ریز و  نیا  دـهد  یک  برک  كاخ  اب  تخیمآ  نوچ 
شجنـس يارب  نازیم  تسا . نآرق  هللا  باتک  مقـس  تحـص و  ثیح  زا  ثیداحا  راـبخا و  شجنـس  يارب  نازیم  دـهدیم . خر  شیارب  جاـهتبا 

يارب نازیم  تسا . نآ  دـعاوق  قـطنم و  ملع  باوـص  اـطخ و  ثیح  زا  راـکفا  شجنـس  يارب  نازیم  تسا . نآ  دـعاوق  ضورع و  مـلع  راعـشا 
زا نآ  مزاول  هیئامسا و  ماظن  تخانش  هینابر و  فراعم  شجنـس  نازیم  تسا . هحفص 237 ] هفـسلف [  نف  تمکح و  ملع  هیلقع  مولع  شجنس 
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ریاس رب  تدایس  تسایر و  هک  تسا  هیلاعتم  تمکح  نافرع و  فیرش  ملع  انامز  ارهد و  ادمرس و  هیهلا  ءامسا  رهاظم  تخانـش  هتباث و  نایعا 
هجو رد  دـنوشیم  تفای  راصعا  هنمزا و  رد  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشنیسرک  تفرعم و  نافرع و  لـها  زا  يدـحوا  دراد و  نونف  مولع و 
دنهد صیخشت  رگم  دنزومایب  یسکب  ار  ملع  نیا  هک  دنرضاح  رتمک  دنوش  تفای  مه  رگا  دنشاب و  هدوب  فیرـش  ملع  نیا  دجاو  هک  ضرالا 

بارـش ناگنـشت  هک  تسا  بجاو  ضرف و  هکلب  تشاد  دنهاوخن  غیرد  شلها  يارب  یلعا  ملع  نیا  زومر  رارـسا و  نتخومآ  يارب  تیلها  هک 
نیفراعلا نیز  نیدباعلا و  دیس  لاق  تسا . نیمه  مه  روتسد  دنیامن و  باریـس  نافرع  يابهـص  زا  وا  تیفرظ  ردقب  ار  قیاقح  قاشع  تفرعم و 

دق و  هحفـص 238 ] انتتفیف [  لهج  وذ  قحلا  يری  الیک  هرهاوج  یملع  نم  متک  ـال  ینا  هیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  نیـسحلا  نب  یلع  اـنالوم 
لاجر لحتس  انثولا و ال  دبعی  نمم  تنا  یل  لیقل  هب  حوبا  ول  ملع  رهوج  بر  ای  انـسحلا  هلبق  یـصو  نیـسحلا و  یلا  نسحلاوبا  اذه  یف  مدقت 

نیع رد  دریمب  ربخیب  ات  یتسم  قشع و  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب  دیوگ : بیغلا  ناسل  نآرق  ظفاح  انـسح  هنوتای  ام  حبقا  نوری  یمد  نوملـسم 
تمکح هن   ) تسا ینآرق  تمکح  ملع  تسا  نافرع  ملع  ارـصحنم  دزاسیم  یعقاو  ناسنا  ار  وا  دنکیم و  مدآ  ار  رـشب  هک  یملع  یتسرپدوخ 

تـسا نآرق  عقاو  رد  نافرع  تمکح و  ملع  هشیر  ساـسا و  هرقب . يهروس  هیآ 269  اریثک ) اریخ  یتوا  دـقف  هتمکحلا  یتوی  نم  و  (. ) ینانوی
مالـسلامهیلع نداعم  تمـصع و  تیب  لـها  هدرپس  رـس  نآرق و  بتکم  هدـش  تیبرت  نادرگاـش  همه  نیخماـش  ياـفرع  نیلهاـتم و  ِياـمَکُح 

تسارناجرم هک  ینامـسآ  یحو  ونـشب ز  نخـس  زورفیب  ناج  نآ  تمکح  رونب  زومآتمکح  نیز  یلقاع  رگ  ورب  هحفص 239 ] دنشابیم [ .
ناج لقع و  شوگ  زیوآ  رهگ  تسا  نایبلا  هملع  هک  یجنس  نخس  نافرع  نایاش  هنیجنگ  یکی  نافرع  نیاپ  یب  رحب  نآرق  وچ  ینادواج  رمع 

هب ءاشعا  موق  ناهج و  نیا  دوب  بش  هک  ءاشم  قارشا و  هناسفاا  رایم  دمرس  رارسا  نزخم  رب  دز  هک  ص )  ) دمحا نآرق  تمکح  شیپ  هب  تسا 
ملع باتک   ) نآرق تسا  یبیغ  دـهاش  روهظ  نآرق  تسا  یبیر  ـال  رـس  باـتک  دـنیوپ  ههاریب  رد  هریت  نابـش  دـنیوگ  هچ  ره  نآرق  ملع  زا  ریغ 

بایرد تسا  ناـمحر  رـس  هفیحـص  باـیرد  تسا  نآرق  قشع  باـتک  هحفـص 240 ] نآرق [ ) تسا  یناجـس  رـس  روـهظ  نآرق  تسا  یناـبر 
( یلک لقع  رب  هدش  لزان  قح  یلقع ز  زاجعا  تمکح و  شمامت  ( ) بایرد تسا  ناهرب  هلمج  شمالک  بایرد  تسا  نافرع  هلمج  شدافم  )
نیزاوم و تخانـش  يارب  هلثما  نایب  همدـقم و  نیا  نتـسناد  زا  سپ  لاح  زورفیب  ناـج  نآ  تمکح  رونب  زوماـیب  تمکح  نیا  زا  یناـبر )  ) وت

تاوذ تافص و  تاداقتعا و  نامیا و  شجنس  هلیـسو  هک  ینازیم  نآ  میـسانشب  مینادب و  دیاب  دش  هراشا  راصتخا  وحنب  هک  نآ  ماسقا  عاونا و 
تامدقم نیا  دیهمت  زا  ام  روظنم  دوصقم و  مامت  تسا : مادک  تسا  هناصلاخ  لامعا  هنسح و  هلیمج و  تاکلم  تایقالخا و  شجنس  يارب  و 

قالخا تافص و  داقتعا و  نامیا و  اریز  تسا  ینازیم  نینچ  نیا  اب  تخانـش  راک و  ورـس  ار  ام  ترخآ  ایند و  هک  تسا  نازیم  نیمه  نتخانش 
هحفص شرع [  نانیشنیسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  دزن  رد  نازیم  نیا  دنجنـسیم . نازیم  نیمه  اب  يربک  تمایق  موی  رد  ار  ناسنا  لاعفا  و 

تاداقتعا نازیم  لماک  ناسنا  تسا . هقح  مولع  نازیم  لماک  ناسنا  تسا . قح  نازیم  لماک  ناسنا  تسا  لـماک  ناـسنا  تمکح  ملع و  [ 241
نازیم لماک  ناسنا  تسا  هبیط  حاورا  نازیم  لماک  ناسنا  تسا . هلماک  لوقع  نازیم  لماک  ناسنا  تسا . نامیا  نایم  لماک  ناـسنا  تسا . هقح 

. تسا لامعا  نازیم  لماک  ناسنا  تسا . هنـسح  تاکلم  تافـص و  نازیم  لماک  ناسنا  تسا  هلیمج  قالخا  نازیم  لماک  ناـسنا  رهاـط  سوفن 

. ار نانآ  نیـسیدق  يایـصوا  لسر و  ءایبنا و  مامت  تسا  لماش  یبن و  یـصو  یبن و  زا  تسا  ترابع  ثیداحا  رابخا و  فرع  رد  لماک  ناـسنا 
هولـصلا هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  زا  هتماـیقلا ) مویل  طـسقلا  نیزاوملا  عضن  و  ( ) ءاـسن يهروس  هیآ 46   ) نآرق رد  هکناـنچ 

یتما ره  يارب  لدع  طسق و  نازیم  سپ  هر ) .) یناشاک ضیف  همالع  یفاص  ریسفت  زا  ءایصوالا  ءایبنالا و  مه  دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلاو 
هکلب دنتـسین  ناسکی  همه  هجرد  هبترم و  رد  ناشیا  ءایـصوا  لسر و  ءایبنا و  هکنیاـب  رظن  تسا و  تما  نآ  یبن  یـصو  تما و  نآ  یبن  اـنامه 

لسرلا کلت   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلاراشا  امک  دنراد  لصفالاف  لضفا  هک  دنتسه  تاجرد  لضافت  هحفص 242 ] بتارم و [  توافت  ياراد 
لمکا هک  تسا  نهربم  تباث و  القن  القع و  و  هرقب . هروس  هیآ 253  تاجرد ) مهضعب  عفر  هللا و  ملک  نم  مهنم  ضعب و  یلع  مهضعب  انلضف 

لوا هک  ترضحنآ  نیسیدق  ءایصوا  ترـضح  نآ  زا  سپ  یفطـصم و  دمحم  نیبنلا  متاخ  ترـضحنآ  نیـسیدق  ءایـصوا  فرـشا  نیزاوملا و 
حاورا یحور و  رـصع  یلو  يرکـسعلا  نسحلانب  هتجح  يدـهم  ترـضح  اهنآ  رخآ  یـضترم و  مظعا  هللا  یلو  نینموملاریما  ترـضح  اهنآ 
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هدیجنـس ناشیا  هقح  مولعب  هلماک و  لوقع  دوشیم  هدیجنـس  ناشیا  هلماک  لوقعب  نیاربانب  دـناهمات . هقح  نیزاوم  همه  ءادـفلا  مهل  نیملاـعلا 
هدیجنـس ناشیا  هقح  دـئاقع  ناـمیاب و  هقح و  ءارآ  راـکفا و  دوشیم  هدیجنـس  ناـشیا  هماـت  تفرعم  لـماک و  ناـفرعب  هقح و  مولع  دوشیم 

هیتوهلا و تافـصب  هدیدنـسپ و  تاکلم  هنـسح و  قالخا  دنجنـسیم  ناشیا  هنـسح  لاصخ  هلیمج و  قالخاب  هقح و  دـیاقع  نامیا و  دوشیم 
نحن  ) مالـسلامهیلع اولاق  امک  هیهلا  هقح  نیزاوم  دـنناشیا  هلمجلاب  ار  هیناسنا  هیمدآ و  هیتوکلم  هینابر و  تافـص  دنجنـسیم  ناشیا  هیتوکلم 
غورف همه  ءایـصوا  ءایبنا و  یقاب  دـنناشیا و  نیزاوملا  لمکا  نیزاوملا و  فرـشا  هحفـص 243 ] نیزاوملا و [  لـصا  عقاو  رد  سپ  نیزاوملا )
مکحب  ) ریبک ملاع  يزاوم  تسا  یملاع  وا  هک  تهج  نیا  زا  لماک  ناـسنا  ندوب  نازیم  هک  تسناد  دـیاب  و  دـنبوسحم . ناـشیا  هعـشا  اـهنآ و 

( ربکالا ملاعلا  يوطنا  هیف  و   ) لماک ناسنا  رد  ینعی  دـشابن  وا  رد  هک  توربج  توکلم و  کلم و  ملاع  رد  يزیچ  تسین  اریز  نیملاع ) قباطت 
لمجم وا  تسوا و  رـشن  ریبک  ملاع  تسا و  فلوا  تسوا و  قتف  ریبک  ملاـع  تسا و  قتر  وا  تسوا و  حرـش  ریبک  ملاـع  تسا و  نتم  وا  هکلب 

یف مکحاوراو  سوفنلا  یف  مکـسفنا   ) هک دنرادن  یلزع  نیابت  حرـش  نتم و  لیـصفت و  لامجا و  نوچ  و  تسوا . لیـصفت  ریبک  ملاع  تسا و 
رهم رهظم  فطل و  لیصفت  تشهب  بتارم  تشهب و  نیاربانب  سپ  دنقادصم . ار  ماسجالا ) یف  مکماسجا  داسجالا و  یف  مکداسجا  حاورالا و 
موی نازیم  تسوا و  نید  میقتـسم  طارـص  مسجت  نیدـلاموی  میقتـسم  طارـص  تسوا و  رهق  یلیـصفت  روهظ  نآ  تاـکرد  خزود و  تسوا و 
ربکا رـشحم  هصرع  يربک و  تمایق  زور  رد  وا  ءاول  للـض  رد  مما  ءایـصوا و  ءایلوا و  ءایبنا و  مامت  ءاـجتلا  تسوا و  لدـع  تروص  هتماـیقلا 
يربک تمایق  رد  اذـل  تسوا و  هقلطم  هیلک  تیالو  هطاـحاب  هحفـص 244 ] یتراشا [  وا و  نید  هطاحا  هیقالطا و  تیعمج  ماـقم  زا  یتیاـکح 
ملاـع قباـطت  مکحب  سپ  هماـیقلا .) موی  یئاول  تحت  هنود  نم  مدآ و  ( ) ص  ) هموقل دنـشابیم  وا  ءاول  تحت  رد  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  عیمج 

یناحور و ینامـسج و  نیزاوم  يونعم و  يروص و  نیزاوم  نیب  عمج  میناوتیم  نیوکت  عیرـشت و  ماظن  قباطت  مکحب  ریبک و  ملاـع  ریغص و 
ناهرب و قباطم  نقتم  مکحم و  داقتعا  لماک و  نامیا  میئامنب و  یتوهـال  یتوربج و  یتوکلم و  یکلم و  نیزاوم  یـسفناو و  یقاـفآ  نیزاوم 

یملاع ره  تآشن و  زا  هئاشن  ره  رد  نیزاوم  نوئش  ظفح  اب  تاشن و  ملاوع و  بتارم  ظفح  اب  میـشاب  هتـشاد  هیهلا  هقح  نیزاومب  لقن  لقع و 
یـسانا هیهلا  هلماک  نیزاوم  هکنیا  ندـیمهف  نتـسناد و  نتخانـش و  تامدـقم و  نیا  دـیهمت  زا  سپ  لاح  تروص . ملاع  هچ  ینعم و  ملاع  هچ 

نازیم ای  کیلع  مالـسلا   ) تسا هدمآ  شترـضح  ترایز  رد  و  نازیملا ) انا   ) هدومرف يولع  لماک  ناسنا  و  نیزاوملا ) نحن   ) مکحب دـناهلماک 
نامیا دیحوت و  نافرع و  تمکح و  سپ  تسا  هیرکف  هیملع و  تامدقم  يدابمب و  قوبـسم  لامعا  يارب  ندوب  نازیم  هکنیاب  رظن  و  لامعالا )

هیآ فارعا  هروس  رد  نآرق  هحفـص 245 ] وجم [  وا  ریغ  ار ز  قح  وجبوز  وا  كاپ  تاذ  تسا  قح  رهظم  قالطالا . یلع  قـالخا  داـقتعا و  و 
ونزو  ) مکحب هک  تساـم  رب  نونکا  دنجنـسیم . قح  اـب  ار  ناـیمدآ  تسا و  هنزو  قح  تماـیق  زور  رد  قحلا ) ذـئموی  نزوـلا  و   ) دـیامرفیم : 8

میتـسه اـیند  راد  رد  هک  زونه  اونزوت ) نا  لـبق  اونز   ) ربـتعم تیاور  رد  هدراو  روتـسد  مکحب  ارعـش و  هروس  هیآ 82ا  میقتسملا ) ساطـسقلاب 
زارط مه  تقیقح  قح و  اب  ام  هنزو  مینیبب  میجنـسب و  قح  يوزارت  نازیم و  اب  ًالاعفا  ًاقالخا ، ًانامیا ، ًاداـقتعا ، نوئـش  ماـمت  رد  ار  دوخ  لاـمعا 

یتیخنس یتبسانم و  قح  اب  رگا  دوب و  میهاوخ  يراگتسر  حالف و  ياراد  تروص  نآ  رد  هک  تسا  تقیقح  قح و  خنـس  سنج و  زا  تسا و 
زا دراو و  دوخ  رب  هک  یتراسخ  نیا  زا  ادخب  میربیم  هانپ  هک  دوب  میهاوخ  يریذـپانناربج  نایز  نارـسخ و  رد  کش  نودـب  میـشاب  هتـشادن 
(. نازیملا انا   ) هدومرف شدوخ  هچنانچ  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  قح  نازیم  میتفگ  میئاهدومن . دوخب  دوخ  رایتخا  ءوسب  دوخ  اـم  هک  یملظ  نیا 
ای کیلع  مالـسلا  . ) میراد امن  قح  نازیم  نیا  اب  یبسانت  یهباشت و  هچ  مینیبب  میجنـسب و  ترـضحنآ  لامعا  اب  ار  دوخ  لامعا  تسیاب  ام  لاح 

هحفص لغد [  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش  لمع  صالخا  زومآ  یلع  زا  ياهدوب  وزارت  ره  هنابز  لب  ياهدوب  وخ  دحا  يوزارت  وت  لامعالا ) نازیم 
و نینموملاریما . هنال  مالسلاهیلع  هنامیاب  نینموملا  نامیا  نوزوی  نیملسملا و  لوا  هنال  مالسلاهیلع  همالس  اب  نیملسملا  مالـسالا  نزویف  [ 246
نیفراعلا و سیئر  هنال  مالـسلاهیلع  هنافرعب  نیفراعلا  نافرع  نزوی  نیدحوملا و  ناطلـس  هنال  مالـسلاهیلع  هدیحوتب  نیدـحوملا  دـیحوت  نزوی 

بحا هنال  مالـسلاهیلع  هتبحمب  نیبحملا  هتبحم  نزوی  نیملاعلا و  برب  نیبرقملا  برقا  هنـال  مالـسلاهیلع  هبرقب  نیبرقلا  ءاـیلوالا و  برق  نزوی 
هدـهزب نیدـهازلا  دـهز  نزوـی  نیقتملا و  یقتا  نیقتملا و  ماـما  هنـال  مالـسلاهیلع  هاوـقتب  نیقتملا  يوـقت  نروـی  نیملاـعلا و  هلاـب  نیبـجحملا 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 62 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هداهجب نیدـهاجملا  داهج  نزوی  و  نیدـباعلا . دـبعا  هنـال  مالـسلاهیلع  هتداـبعب  نیدـباعلا  هداـبع  نزوی  نیدـهازلا و  دـهزا  هنـال  مالـسلاهیلع 
. هلامعا عیمج  یف  نیصلخملا  صلخا  مالسلاهیلع  هنال  هملع  هب  نیصلخملا  لمع  نزوی  و  هحفص 247 ] نیدهاجملا [ . دهجا  هنال  مالسلاهیلع 
هک تسا  یضترم  یلع  صلخ  یتسرپاتکی  یقیقح و  دیحوت  نآ  تسا و  مالسا  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  بان  مالـسا  نآ  سپ 

نامیا تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  يدوهش  ینایع و  یناهرب و  ناقیا  نامیا و  نآ  تسا و  یتسرپهناگی  دیحوت و  تقیقح  كالم 
تسادـخب و برق  تقیقح  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  يونعم  یقیقح و  یققحت  یقلخت و  برق  نآ  تسا و  ناـفرع  ملع و  نآ  تسا و 

یلع ـالعا  هجرد  رد  ياوـقت  نآ  تسا و  اـتکی  يادـخب  صلاـخ  قـشع  بح و  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  یقیقح  قـشع  تبحم و  نآ 
هجرد العا  نآ  تسا و  يوقت  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  دهز  هجرد  العا  نآ  تسا و  يوقت  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم 

كـالم هک  تسا  یـضترم  یلع  صلاـخ  تداـبع  نآ  تسا و  اـیند  عاـتم  زا  ضارعا  دـهز و  تقیقح  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  دـهز 
. تسا ربکا  داهج  رغصا و  داهج  هبترم  العا  هک  تسا  یـضترم  یلع  هللا  لیبس  یف  داهج  نآ  تسا و  رارحا  تدابع  تسا و  تیدوبع  تقیقح 
اب ار  دوخ  لامعا  ام  هک  تسا  مزال  ام  رب  هک  تساجنیا  تسا  هدوب  داهج  ود  ره  ياراد  مالسلاهیلع  یلع  تسا و  داهج  تقیقح  كالم  نآ  و 
اب تقباطم  ایآ  تسا  روط  هچ  مینیب  هب  میجنـسب  مینزب و  هنزو  تسا  قح  نازیم  هک  هحفص 248 ] مالسلاو [  هولصلاهیلع  یضترم  یلع  لامعا 
ام اریز  تسین  روظنم  هلماک  تهباشم  همات و  تقباطم  تسا  یهیدـب  درادـن . ای  دراد  بانجنآ  لامعا  اب  تهباشم  ایآ  دراد  ترـضحنآ  لامعا 

میتسین ترـضحنآ  اب  هسیاقم  فرط  ام  اجک  ام  لامعا  اجک  مالـسلاهیلع  یلع  لامعا  تشاد  میهاوخن  راوگرزب  نآ  اـب  هباـشت  قباـطت و  زگره 
بوخ تسا و  یفاک  زاب  منام  میوا و  هرطق  ام  ایرد و  وا  هیاس  ام  دیـشروخ و  وا  هک  لـضيذ  للـض و  ناونعب  ولو  یتهابـش  ردـق  نیمه  هکلب 

تقباطم و چـیه  ام  لامعا  هک  ام  لاح  رب  ياو  اما  دوب  دـنهاوخ  لئاق  یـشزرا  هنزو و  ام  لامعا  يارب  زاب  دوب  میهاوخ  دیفـس  ور  ام  زاب  تسا 
نآ لامعا  دض  رب  هکلب  دشاب  هتشاد  نیابت  ترضحنآ  لامعا  اب  ام  لامعا  تروص  نیا  رد  رگید  دشاب  هتـشادن  ترـضحنآ  لامعا  اب  یتهباشم 

تروص نآ  رد  هچ  دشاب  مالـسلاهیلع  یلع  لامعا  دض  ام  لامعا  هک  دنکن  ادـخ  دوب و  میهاوخ  عطقنم  قح  نازیم  زا  یلکب  هدوب و  راوگرزب 
یلع لامعا  اب  هک  دشاب  يروط  ام  لامعا  رگا  یلو  نیففطم . هروس  هیآ 7  نیجـس ) یفل  راجفلا  باتک  نا   ) تسا راجف  باتک  ام  لمع  باتک 
راربا وزج  ام  لامعا  باتک  میـشاب و  راربا  دادع  رد  ام  هک  تسه  نیا  دـیما  زاب  ایرد  هرطق و  ای  میو  من  ناونعب  ولو  هتـشاد  قباطت  مالـسلاهیلع 

هب ار  دوخ  لامعا  اج  نیمه  نینمؤم  نیملـسم و  يا  دیئایب  الاح  هحفص 249 ] نیففطم [ . هروس  هیآ 18  نییلع ) یفل  راربالا  باـتک  نا   ) تسا
نازیم اب  يدح  هچ  ات  میئاهراک و  هچ  ام  مینیب  هب  اونزوت ) نا  لبق  اونز   ) مکحب دنرآ و  ترخآ  تمایق و  نازیم  ياپ  ار  ام  هکنیا  زا  لبق  میجنس 

لوا هک  تسا  هدـیقع  داقتعا و  هب  عجار  شجنـس  لوا  مهنم ) وهف  موقب  هبـشت  نم   ) میراد هباشت  قباـطت و  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  هک  قح 
یلع ترـضح  مینیب  هب  لوا  دراد . یتبـسانم  هچ  مالـسلاهیلع  یلع  داقتعا  اب  ام  داقتعا  مینیب  هب  دنجنـسیم  وا  ماما  داقتعا  اب  ار  صخـش  داقتعا 

هک هتسنادیم  اتکی  يادخ  ار  ملاع  هدجوم  تلع  ءدبم و  ترـضحنآ  هتبلا  تسا . هدوب  هچ  ءدبم  هرابرد  شاهدیقع  مالـسلاو  هولـصلا  یـضترم 
تسا دوجولا  فرص  ادخ  هچ  درادن  روصت  یناث  شیارب  هک  یتدحو  هتسنادیم  هیقیقح  هقح  تدحوب  دحاو  ار  ادخ  و  ءیش ) لک  قلاخ  هللا  )

وه  ) دـیوگیم ادـخ  تدـحو  دروم  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  ررکتیال .) ینثتیال و  دوجولا  فرـص  هک  تسا  هیناهرب  هدـعاق  و 
هحفـص هیددع [  تدـحوب  دـقتعم  لئاق و  هللااب  ذایعلا  ای  دـیامرفیم  یلع  هک  میتسه  هفرـص  هقح  تدـحوب  لئاق  ام  ایآ  ددـع . لیواتب  دـحاو ال 

رفک دـقل   ) دومرف دومن و  ریفکت  ار  نانآ  نآرق  هک  دـندش  هیددـع  تدـحوب  لئاق  يراصن  تارـضح  تسا . كرـش  رفک و  هک  میتسه  [ 250
هچ تسین  ات  ود  یکی و  ادخ  ینعی  وگم  هچ  ینعی  دیحوت  دنـسرپ  هب  امـش  زا  رگا  سپ  هدـئام  هروس  هیآ 73  هثالث ) ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذـلا 

نیا درادـن . روصت  شربارب  یناـث  تسین و  رادرب  مود  هک  تسا  یکی  ادـخ  وگب  هکلب  تسا  رفک  هک  تسا  يددـع  تدـحوب  لوـق  دوـخ  نیا 
ادخ هیلامک  تافـص  دروم  رد  شداقتعا  هک  تسا  یـسک  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  يرگید . ماقم  رد  دیآ  هتفگ  يروانهپ  همجرت  ار  نخس 

. تافـصلا رخآ  یلا  تاذ  سفنب  تسا  یح  تسا  رداـق  تاذ  سفنب  تسا  ملاـع  ینعی  تسوا  تاذ  نیع  هیهلا  هیلاـمک  تافـص  هک  تسا  نیا 
هدیقع نیا  ام و  داقتعا  يارب  تسا  نازیم  هک  دشاب  یضترم  یلع  ترضح  ام  ماما  داقتعا  اب  قباطم  تسیاب  ادخ  تافصب  تبسن  ام  داقتعا  سپ 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 63 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ] دیدح هروس  هیآ 2  ( ریدق ءیش  لک  یلع  وه  و   ) ماعنا هروس  هیآ 101  میلع ) ءیـش  لکب  وه  و   ) تسا نآرق  صن  ناهرب و  قباطم  هک  تسا 
تباین هب  ای  دـنادیم  تاذ  رب  دـئاز  اـی  هلکب  دـنادیمن  وا  تاذ  نیع  ار  ادـخ  تافـص  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  شداـقتعا  سک  ره  و  هحفص 251 ]
هیمویق تیعم  هک  تسا  یسک  نآ  مالسلاهیلع  یضترم  یلع  تسا . فرحنم  يدیحوت  میقتـسم  طارـص  زا  سکنآ  تسا  لئاق  تاذ  زا  تافص 

یف لخاد   ) دیامرفیم هک  تسا  یضترم  یلع  دیدح و  هروس  هیآ 4  متنک ) امنیا  مکعم  وه  و   ) نآرق صن  مکحب  دنادیم  ءایـشا  لک  اب  ار  ادخ 
هفاضا هیدمرس و  هیمویق  هطاحاب  ءایشا  رد  تسا  لخاد  یلاعتقح  ینعی  هغالبلاجهن  هنیابملابال .) ءایشالا  نع  جراخ  هتج و  زامملاب  ءایـشالا ال 

هتفرگ و رارق  يرگید  ضرع  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تابکرم  ءازجا  جازتما  روطب  هن  ینعی  هتجزامملاب ) ال   ) هیلاـمک هیدوجو  هیرون  هیقارـشا 
امب  ) اهنآ صقاون  ءایشا و  دودح  زا  تسا  جراخ  ینعی  ءایشا  زا  تسا  جراخ  ادخ  زین  و  ءیش . هب  تسا  ءیش  تبسن  يرگیدب  کی  ره  تبسن 

زا ءیـش  جورخ  نیا  اریز  هیلزع  تنیابم  روطب  هن  ینعی  هنیابملاب . ال  هیقارـشالا .) هتفاضالاب  قحلا  رونب  تاقرـشتسم  یه  اـمب  ـال  تاـنکمم  یه 
جورخ دـننام  رگید  ترابعب  للـضيذ و  زا  تسا  لض  جورخ  یف و  زا  تسا  ءیـش  جورخ  دـننام  هلکب  دـشاب  هیلزع  تنیابم  اـت  تسین  ءیش 

تـسود نانز  هرعن  وجتـسج  هر  هب  يا  هرـسسدق  يداه  ـالم  جاـحلا  يراوزبسلا  هلاـتملا  میکحلل  هحفـص 252 ] سکع [ . زا  تـسا  سکاـع 
زغم نآ  رب  تسین  باـقن  خر  نآ  رب  تسین  لـالج  تافـص  ریغ  لاـمج  درادـن  هدرپ  تسوا  تسوا  وا  زج  تسیک  ریدـب  رو  مرحب  رگ  تسود 
هنیآ ندب  نیمیس  فسوی  نمجنا  نیا  رد  زاب  تسوب  گنر و  وز  همه  رد  شیگنریب  همه  اب  نایع  نایعا  رد  تسه  شایناهنپ  همه  اب  تسوپ 

يزاجح هدرپ  تسوتب  وت  شلدـب  نوخ  دوخب  دـچیپ  هب  هچنغ  نالبلب  ناـنز  هرعن  نآ  زا  لـگ  نارَد  هماـج  تسوربور  همه  هب  وا  ناـهج  هناـخ 
ره همه  رد  وا  زا  ینعی  دور  نوریب  وچ  تسوه  تساـه  تفرورف  وچ  مد  تسوگتفگ  زا  فلتخم  زار  تسین  یکی  ریغ  زاوـن  یقارعب  اـی  زاـسب 

یناهرب و یلقع و  قطنم  اب  نینچ  ادـخ  دـیحوت  تابثا  ادـخ و  تاـبثا  هراـبرد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  نآ  تسوه  ياهیـسفن و 
هقلخ و نع  هزییمت  هدـیحوت  هدـیحوت . هتفرعم  هتابثا  هدوجو  هتاـیآ  هلیلد  مالـسلاهیلع : یلع  لاـق  هحفـص 253 ] دیامرفیم [ . لالدتـسا  ینافرع 

تـسوا تایآ  انامه  ادـخ  يوسب  يامنهر  لـیلد و  ینعی  هتاـیآ ). هلیلد  .( ) یـسربط جاـجتحا  زا  . ) هتلزع هتنونیب  ـال  هتفـص  هنویب  زییمتلا  مکح 
. تلصف هروس  هیآ 53  قحلا ) هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنـس   ) هیـسفنا تایآ  هیقافآ و  تایآ  زا  تسا  معا  تایآ 
ادـخ و تایآ  ار  همه  قالطالا  یلع  تانوکم  تاعرتخم و  تاشنم و  تاعدـبم و  زا  معا  ار  تاقولخم  هبطاق  تادوجوم و  ماـمت  یحو  قطنم 

یف نا  مکناولا  مکتنسلا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامسلا و  قلخ  هتایآ  نم  و   ) دیامرفیم نآرق  دیامنیم  یفرعم  یلاعتقح  تاولج  تامالع و 
( ار شیوخ  راگدرک  دنیب  هن  واک  یمـشچ  روک  عیدـب  قلخ  همه  نیا  نشور  تایآ  همه  نیا  . ) مور يهروس  هیآ 22  نیملاعلل ) تایال  کلاذ 

تباب ره  تهج و  ره  زا  هک  لثامم  زیچ  ود  ریز  تسوا  تینادـحو  ناهرب  تینادرف و  لیلد  راگدرورپ  عنـص  ماظن  رد  هیهلا  تایآ  زا  کی  ره 
تلثامم عوضوم  زا  ریغ  تهباشم  اما  دـشاب  هباـشم  زیچ  هحفـص 254 ] ود [  تسا  نکمم  تسین  دوجو  راد  رد  دـشاب  يرگید  دـننام  لـثم و 

اب دـناوتیمن  يدـحا  زین  دـیامنب و  ار  عوضوم  نیا  راـکنا  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  یناـیع  يدوهـش و  عوضوم  نیا  يروـطب  تسا و 
زیچ ود  یتسه  ملاع  ندید  رون  رد  اب  توربج و  توکلم و  کلم و  قافآ  رد  ریس  اب  نامسآ و  نیمز و  رد  صحفت  اب  رحبو و  رب  رد  سسجت 
نم لثامم  ناسنا  ود  الثم  دوشن . ای  دوش  تفای  هکنیاب  دسرب  ات  شدوجو  درادن  ناکما  اریز  دنک  ادیپ  دبایب و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم 

دهاوخن تفای  تاهجلا  عیمج  نم  لثامم  دامج  ود  لثامم  تابن  ود  دش  دهاوخن  تفای  لثامم  ناویح  ود  دش  دـهاوخن  تفای  تاهجلا  عیمج 
زا لثامم  لبلب  ود  لگ و  ود  روبنز و  ود  هشپ و  ود  زین  دـش و  دـهاوخن  تفای  تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم  یهام  ود  لـثامم  غرم  ود  دـش 

لثم تهج  ره  زا  شطوطخ  هک  لثامم  تشگنا  ود  میرادن  لثامم  توص  ود  لثامم و  تروص  ود  دش . دهاوخن  تفای  تباب  ره  تهج و  ره 
نیا دهدیم و  صیخـشت  نیبهرذ  اب  حلـسم  مشچ  اریز  دیامن  راکنا  ار  دوخ  تشگنا  رثا  دناوتیمن  سک  چـیه  اذـل  تسین و  دـشاب  رگیدـکی 
دنچ ياراد  وا  ناتـشگنا  زا  کی  ره  دراد و  تشگنا  دـنچ  هک  صخـش  کی  رد  هک  تسا  نیا  بیجع  يدوهـش و  تسا  يرما  دوخ  عوضوم 

رد زین  تسین و  شلثم  وا  تشگنا  ياهدنب  ریاس  رد  طوطخ  شوقن و  نآ  هک  هحفص 255 ] تسا [  یطوطخ  یشقن و  يدنب  ره  رد  تسا  دنب 
ياهگرب یتح  اهگرب  اهتخرد و  ریاس  رد  هک  تسا  یـشقن  کی  ره  يور  گرب  نارازه  اب  لگ  کی  رد  ای  نمچ و  کـی  رد  تخرد و  کـی 
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ینایع و يدوهش و  يرما  قالطالا  یلع  ءایـشا  لک  تادوجوم و  رـسارس  رد  عوضوم  نیا  تسا و  هدشن  رارکت  تمالع  شقن و  نآ  شدوخ 
یلع لدی  نادجولا ال  مدع   ) یئوگب تسا  نکمم  لاح  دوشیمن . تفای  تسین و  شنیرفآ  ناهج  مامت  رد  لثامم  زیچ  ود  هک  تسا  ینادجو 

لثامم زیچ  ود  دـیاش  درادـن  دوجو  هک  تسین  لیلد  دوشن  تفاـی  تقلخ  عنـص و  ماـظن  رد  تهج  ره  زا  لـثامم  زیچ  ود  رگا  دوجولا ) مدـع 
تاهجلا عیمج  نم  لثامم  زیچ  ود  دوجو  اساسا  میوگیم  میئاهدرکن . ادـیپ  ادوهـش  نآ  هب  یـسرتسد  هتفاـین و  ارنآ  اـم  یهتنم  دـشاب  دوجوم 

تـسین یهلا  یلجت  رد  رارکت  هک  تسا  نیا  اناهرب  بلطم  نیا  رـس  دـنک و  ادـیپ  دوجو  هک  تسا  نکمم  ریغ  لاحم و  تسا و  دوجولا  عنتمم 
یجتم تـسا و  یلجتم  رد  رارکت  شاهمزـال  یلجت  رد  رارکت  اریز  یلجتلا ) یف  رارکت  ـال   ) دـنیوگیم نیخماـش  ياـفرع  نیهلاـتم و  ياـمکح 
ءایـشا يهبطاق  تادوجوم و  مامت  رد  ظاحل  نیدب  تسین و  ریذپررکت  قح  هچ  یلاعتقح  رد  تسا  لاحم  نیا  تسا و  ینادرف  ياتکی  يادـخ 

هلثمک سیل   ) تیرهظم هچ  درادن  دوجو  یلثم  هک  تسا  یهیدب  دشابن  هک  رارکت  هتبلا  هحفص 256 ] دشابن و [  رارکت  دنقح  يالجم  همه  هک 
یعونصم ره  تقلخ  عنص و  ناهج  رد  یتسه  ماظن  عناص  عقاو  رد  دنـشاب  هتـشادن  یلثامم  یلثم و  ءایـشا  زا  کی  چیه  هک  دراد  اضتقا  ءیش )

تینادـحو و تیآ  قالطالا  یلع  تاـنوکم  تاـشنم و  تاـعرتخم و  تاعدـبم و  زا  معا  زا  دوخ  تاـقولخم  زا  یقولخم  ره  تاعونـصم و  زا 
هم زا  دنتـسه  همه  دـحاو  هنا  یلع  لیلد  هتیآ  هل  ءیـش  لک  یف  و  هدـش : هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  تینادرف  لیلد 

نیرتـهب دوخ  وا  تسوا  یتـسه  دوجو و  تبثم  دوخ  ادـخ  تاذ  یتـسه  دوجو و  ینعی  هتاـبثا ) هدوجو   ) یهاوگ شتاذ  تینادـحوب  یهاـمبات 
یلاعتقح و هچ  دوشب  قح  دوجو  تابثا  رب  لالدتـسا  نیهارب  هلداـب و  جراـخ  زا  هک  تسین  يزاـین  سپ  تسا  دوخ  دوجو  رب  دـهاش  ناـهرب و 

زاـین تسا  فوشکم  لـک  نم  فـشکا  فورعم و  لـک  نم  فرعا  ره و  اـب  لـک  نم  رهبا  رهاـظ و  لـک  نم  رهظا  شدوـجو  هک  یلعا  ءدـبم 
هحفص تلـصف [ . يهروس  هیآ 54  دیهـش ) ءیـش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی  ملوا  . ) مرادـن دوخ  دوجو  تاـبثا  رب  لـیلد  دـهاش و  فرعمب و 

( هتاذـب هتاذ  یلع  لد  نم  ای   ) تسا منرتم  همغن  نیدـب  حابـص  ياـعد  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نیفراـعلا  ناطلـس  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  [ 257
نتـسناد هناگی  دیحوت و  نامه  ادخ  نتخانـش  تفرعم و  ینعی  هدیحوت : هتفرعم  باتم ) خر  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگ  باتفآ  لیلد  دـمآ  باتفآ  )
تـسین ریذپررکت  دوجولا  فرـص  هک  دنادیم  دوجو  لامک  لک  فرـص  دوجولا و  فرـص  ناونعب  ار  ادخ  تخانـش  هک  یـسک  اریز  تسوا 
تمکح ملع و  نانیـشنیسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  رظن  رد  قح  دوب  دـهاوخن  ود  ضحم  عقاو  ررکتی ) ینثتی و ال  یـشلا ال  فرـص  نـال  )

راد ار  تیلعف  لامک و  بتارم  مامت  تسا و  لصحت  لامک و  مامت  و  تسا ) هیلعفلا  هیتافـصلا و  هیتاذـلا و  تالامکلا  لک  هتقیقحلا و  طیـسب  )
لیلد و هدـحیلع  کی  ره  وا  لالج  لامج و  ءاهب و  تیریخ و  تیرون و  هویح و  تردـق و  ملع و  زا  دوجو  نوئـش  تـالامک و  ماـمت  تسا و 

نع هزییمت  هدیحوت  هحفـص 258 ] درادن [ . ضرف  روصت و  يدمـص  تاذ  لابق  رد  مود  تسا و  دمـص  وا  هک  دنتـسه  وا  تینادحو  رب  ناهرب 
يوساـم زا  ادـج  زیمتم و  هک  یـسانشب  يروطب  ار  قح  هک  تسا  نآ  قح  دـیحوت  ینعی  هتلزع . هتنونیب  ـال  هتفـص  هتنونیب  زییمتلا  مکح  هقلخ و 
لاـمکلا ماـمت  دوجولا و  فرـصب  ار  وا  سدـقم  تاذ  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دوـشن و  روـصت  وا  يارب  یکراـشم  چـیه  هکیروـطب  دوـشب 

قح هک  تسین  يزییمت  زییمت  نیا  هاگنآ  درادن . یناث  دوجولا  فرص  هچ  دشابیمن  روصتم  یکراشم  وا  يارب  هک  تسانعم  نیا  اریز  یسانشب 
هتنونیب زییمتلا  مکح   ) دومرف هک  تسا  نیا  تسا  لامک  صقنب و  نیابت  نیا  هکلب  یلزع  نیابت  وحنب  دـشاب  قلخ  اـب  تاذ  ماـمتب  نیاـبم  یلاـعت 

یلزع ارنآ  هک  تاذ  مامتب  نیابت  وحنب  هن  تسا  لامک  صقنب و  تنونیب  یفـصو  تسا و  یتفـص  تنونیب  زا  دارم  هک  هتلزع ). هتنونیب  ـال  هتفص 
یـضرع و رین  نایب  هک  نیا  قوفام  یلو  مالـسلاو  ةالـصلا  هیلع  یـضترم  یلع  یلوم  ماظن  زجعم  مـالک  ریـسفت  يارب  ناـیب  کـی  نیا  دـنیوگ .

تیدـحا لامج  وترپ  زجب  یتقیقح  هیناـکما  تاـیوه  يارب  زا  هکیوحنب  دـشاب  تیلظ  تلاـصا و  ناونعب  زیمت  هک  تسا  نیا  دـشابیم  یناـفرع 
لایح ءیف  ءایشا  رگید  ترابعب  دشاب  طبرلا  هل  ءیش  هکنیا  نودب  ضحم  طبر  يهلزنمب  ءایشا  هحفص 259 ] تادوجو [  دنامن و  یقاب  يزیچ 
رگید ءیش  هچ  دشابیم  دوجو  تدحوب  لئاق  هللااب  فراع  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و  دنراد . ءیف  سکع و  لظ و  ناونع  هکلب  دنتـسین  قح 

هیهولا ياربک  تیدـحا  تیعمج  ماقم  نوئـش  زا  ینأـش  قح و  دوجو  زا  یهجو  هکنیا  ناونعب  رگم  درادـن  دوجوم  دوجو و  لـمح  قاقحتـسا 
نآ ياوسام  هچ  هللا ) يوس  تاذـلاب  دوجوم  ـالا   ) سب تسا و  لاـعتم  قحب  رـصحنم  لالقتـسالاب  تاذـلاب و  دوجوم  نیارباـنب  سپ  دـشابیم 
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اون میئان و  وچ  ام  دیوگ ) ماقم  نیا  رد  یمور  يالم  هب  رهتشم  دمحم  نیدلالالج  یمویق  فراع   ) دنـشابیم مادعا  مکح  رد  همه  لالجلاوذ 
میجنرطـش وچ  ام  ینکیم  يراز  وت  ین  ام  زا  يراز  ینزیم  همخز  وت  میگنج و  وچ  ام  تست  ام ز  زا  ادـص  میهوک و  وچ  اـم  تست  اـم ز  رد 

ام نایم  رد  وت  اب  میشاب  ام  هک  ات  ناج  ناج  ار  ام  وت  يا  میشاب  هک  ام  هحفص 260 ] تافص [  شوخیا  تست  ام ز  تام  درب و  تام  درب و  ردنا 
ادـیپ و نامهلمح  مدـب  مد  دـشاب  داب  زا  ناـمهلمح  ملع  ریـش  یلو  ناریـش  همه  اـم  اـم  یتسه  قلطم و  دوجو  وت  اـمن  اـهیتسه  میئاـه و  مدـع 

چیه چیه  درادن  دوخ  زک  فلا  نوچ  چیپ  چیپ  ناهج  ردنا  میئا  ِهک  ام  داب  تسادیپان  هکنآ  يادف  ناج  داب  تسادیپان 

تدابع ثیح  زا  تسا  نازیم  یضترم  یلع 

زا شتدابع  هک  هدوبن  نانچ  تسا  هدومنیم  شتـسرپ  ار  ادـخ  هناقـشاع  هنافراع و  وا  تسا  هدوب  صالخا  يور  زا  ترـضح  نآ  تدابع  اریز 
روح و زا  ینامسج  تاذل  تشهب و  عمط  يارب  شتدابع  ای  الوم و  سرت  زا  ناگهدرب  يربنامرف  دننام  دشاب  خزود  منهج و  زا  سرت  فوخ و 
هک تسا  نارودزم  أرَُجا و  يربنامرف  دـننام  عقاو  رد  تسا و  صالخا  زا  هحفص 261 ] يراع [  تدابع  نیا  هک  نآ  هبرـشا  همعطا و  روصق و 

اـسب هچ  تسین و  نآ  رد  تبرق  دصق  هچ  تسا  صولخ  زا  یلاخ  تادابع  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدب  دنیامنیم و  هفیظو  ماجنا  ترُجا  طرـشب 
دناد يرورپ  هدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک  نکم  دُزم  طرـشب  نامالغ  وچ  یگدـنب  وت  دـشابن . راگدرورپ  لوبق  دروم  تادابع  زا  هوحن  نیا  هک 
ءاقل وا و  لاصوب  ّبُح  تهجب  ادـخب و  بُرق  تین  هب  هک  تسا  یبوبر  ترـضح  شریذـپ  دروم  یهُوُلا و  هاگرد  لوبقم  یتدابع  نآ  اهنت  سپ 

ار وا  ًاصلخم  ًاصلاخ و  دـنادب و  شتـسرپ  قحتـسم  ار  ادـخ  دـهاوخن و  رگید  زیچ  ادـخ  برق  ادـخ و  زج  ادـخ  زا  تسا و  هدوب  ینابر  لامج 
هک تمایقب  مدننکب  ریخم  رگ  ( ) ینازرا داب  وت  رب  دهاز  يا  تنج  روح و  میهاوخیمن  يدصقم  تسود  زا  ریغ  تسود  ام ز  . ) دـیامن تدابع 
ادخ زا  [ ) هحفص 262 ادخ [ ) زج  ادخ  زا  دننک  انمت  ءایلواک  دَُوب  تقیقح  فالخ  ( ) ار امش  سودرف  تمعن  همه  ار و  ام  تسود  یهاوخ  هچ 
افوخ لج  زع و  هللا  اودـبع  موق  هثلث  دابعلا  نا  مالـسلاو : ةالـصلا  هیلع  قداـصلا  لاـق  نتـساک ) یلک  تسا  ینوزفا  نظ  نتـساوخ  ار  ادـخ  ریغ 

یه رارحالا و  ةدابع  کلتف  هل  ابح  لج  زع و  هللا  ودبع  موق  ءارجالا . ةدابع  کلتف  باوثلا  بلط  لج  زع و  هللا  ودبع  موق  دـیبعلا . ةدابع  کلتف 
رد شاهمغن  هکناـنچ  تسا  هللا  هجول  ًاـصلاخ  شتداـبع  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  نآ  و  ینیلک . یفاـک  لوـصا  زا  ةداـبعلا . لـضفا 

یلع يرآ  کتدـبعف ). هدابعلل  الها  کتدـجو  لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدـبع  ام  یلا  . ) تسا نیا  دوخ  دوبعم  هاگـشیپ 
تخومآ ار  ادـخ  تدابع  رد  صالخا  صولخ و  ماقم  ترـضحنآ  زا  تسیاب  تسا و  یعقاو  تیدوبع  تدابع و  نازیم  مالـسلاهیلع  یـضترم 

یتسرپاوه رگا  وت  یتسرپادخ . هن  تسا  یتسرپاوه  دـشاب  يدـصق  رهب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  اتکی  يادـخ  شتـسرپ  یگدـنب و  زرط  نیا 
همه يراب  عنـص  لامکب  نیب  قح  مشچب  رگنب  رذـگب  غاب  رانکب  تمحر  تسا  تمحر  همه  یتشذـگ  رگا  اوه  تمحز ز  تسا  تمحز  همه 
رگا وت  تلفغ  تسا  تلفغ  همه  يراد  هچ  قح  يوکب  هک  یلاخ  لهج  يدـشن ز  ترمع  تشذـگ  لهچ  ز  هحفص 263 ] تیآ [  تسا  تیآ 

تبحص تسا  تبحص  همه  یلاخ  فرح  نابز و  هک  نک  یگدنب  راک  همه  یتسرپادخ 

تسا نامیا  نازیم  یضترم  یلع 

هبترم تسا  نیقیلا  نیع  ماقم  هیناث  هبترم  تسا . نیقیلا  میلع  ماقم  یلوا  هبترم  تسا : یتاجرد  بتارم و  ار  نیقی  تسا و  ناقیا  يانعمب  ناـمیا 
نیقیل نیعب  لوصو  قیرط  تسا . لـیلد  ناـهرب و  نیقیلا  ملعب  لوصو  قیرط  تسا . نیقیلا  درب  ماـقم  هعبار  هبترم  تسا . نیقیلاقح  ماـقم  هثلاـث 

نیکمت نیقیلا  درب  ماقمب  لوصو  قیرط  تسا . هیف  ینفم  رد  كالهتسا  ءانف و  نیقیلا  قحب  لوصو  قیرط  اقلطم . تسا  بجح  عافترا  هیکزت و 
یـضترم یلع  يدمآ  ِرَرُد  ررغ و  زا  نیقیلادربب ) رـشوب  نمل  یبوط   ) مالـسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا . ءانفلا  دعب  ءاقب  نیولتلا و  دعب 

ءاطغلا فشک  ول   ) هدومرف هک  تسا  ناقیا  نامیا و  لها  ریما  تسا  هدوب  هعبرا  هحفص 264 ] بتارم [  نیا  هبترم  یلعا  دجاو  دوخ  مالسلاهیلع 
هدوب ینایع  يدوهـش و  نامیا  ماقم  رد  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  دیازفین .) یکدنا  نیقی  رب  دنرادرب - نایم  زا  باجح  رگ  انیقی .) تددزا  ام 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 66 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یـسح و يهدید  شدارم  هتبلا  منکیمن  تدابع  منیب  هن  ات  ار  ادخ  ینعی  هرا ) مل  ابر  دبعا  مل  انا   ) دـیامرفیم هک  تسا  یـضترم  یلع  نآ  تسا .
قیاـقحب بوـلقلا  هتئار  نکلو  ناـیعالا  هدـهاشمب  نوـیعلا  هرت  مل  : ) دـیامرفیم اذـل  تسا  لد  مشچب  يِدآوـُف و  هدـید  هکلب  تسین  رـس  مشچ 

میلقا هب  رگ  ینیب  نآ  تسا  یندـیدان  هچنآ  ینیب  ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ  تسا . هدورـس  وکین  یناهفـصا  فراـع  فتاـه  قحلا  ناـمیالا .)
قـشع هب  رگا  يراد  هچ  ره  هحفـص 265 ] ینیب [  نایم  رد  شیباتفآ  یفاکـشب  هک  ار  هرذ  ره  لد  ینیب  ناتـسلگ  قاـفآ  همه  يرآ  يور  قشع 
کلم تعـسو  يرذگرد  تاهج  قیـضم  زا  ینیب  ناج  يایمیک  ار  قشع  قشع  شتآ  هب  رگا  يزادـگ  ناج  ینیب  نایز  يوج  رگ  مرفاک  یهد 

اب ینیب  نایناهج  ناهج و  زا  یکی  هک  تدناسر  یئاجب  ات  ینیب  نآ  تمـشچ  هدـیدان  هچنآ  يونـش و  نآ  تشوگ  هدینـشن  هچنآ  ینیب  ناکمال 
وه الا  هلا  هدحو ال  وا  زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک  ینیب  نایع  نیقیلانیع  هب  ات  ناج  لد و  زا  زرو  قشع  یکی 

تسا يوقت  نازیم  یضترم  یلع 

هحفـص هتفگ [  یلمع  تمکح  رد  شاهموظنم  باتک  رد  يراوزبس  يداهالم  یجاح  هلاتم  میکح  هکنانچ  تسا  یتاجرد  بتارم و  ار  يوقت 
اـصوصخم هدوب و  يوقت  بتارم  مامت  دـجاو  مالـسلاهیلع  یلع  ءاقللا  ریغ  وا  لح  وا  هتمرح  نم  یقتلا  بتارم  بوتلا  بتارمک  و  تسا . [ 266

فاصوا و رد  تسا  نیقتملا  یقتا  دوخ  مالسلاهیلع  یلع  تسا . هلالج  لج  هللا  ءاقل  ریغ  زا  يوقت  نآ  هک  تسا  هدوب  اراد  ار  نآ  هجرد  یلعا 
ياضاقت لاوئس و  لابق  رد  هک  تسیئاهفیرش  هبطخ  نیقتم  فصو  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  زین  تسا و  يرایسب  تایآ  نآرق  رد  نیقتم  تاماقم 

میکح ماقمیلاع  داتـسا  نیقتملا .) یل  فص   ) نینمؤملاریما ای  درک  ضرع  مامه  هغالبلاجـهن )  ) تسا هدومرف  نایب  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  ماـمه 
رابررد راعـشا  زا  یخرب  مامه  لاوئـس  علطم  رد  تسا . هدومن  همجرت  مظن  رثن و  ناسلب  ار  هبطخ  ماـمت  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  ياهشمق  یهلا 
ناـناج يوک  رد  نوـچ  هک  دـندیرپ  ناـج  نایـشآ  رد  نوـچ  هک  ار  نت  ماد  مه  زا  دنتـسسگب  هک  ار  نمچ  ناـغرم  فاـصوا  وـگب  تسا . نیا 

هک دـندیرب  لد  ناناج  ریغ  زا  نوچ  هک  دنتـسج  باتهم  بش  کیرات  نیا  رد  دـندرپس  لد  ربلد  لصو  رب  نوچ  هک  هحفص 267 ] دندیمرآ [ 
دومن یلامک  فاـصوا  هب  ار  ناـنآ  هک  زیهرپ ) دـندرک  همه  زا  راـی  زج  هک  زیربل  درک  ناـشیا  قشع  ماـج  هک   ) دـندیمرآ ربلد  يوک  رد  نوچ 
نارازه دومنب  رای  لامج  ار  ناـنآ  هک  درک  نوبز  ار  نمـشد  يراوخنوخ  نینچ  درک  نود  سفن  فیرح  ار  ناـنآ  هک  یلاـصخ  وکین  شیارآ 
دنکفا لد  رد  تبحم  ار  نانآ  هک  داد  ناـشفنوخ  شقتارف  رد  یمـشچ  ود  داد  ناـشنیب  ناز  ناـشن  ار  ناـنآ  هک  دوشگب  راـسخر  نآ  هدرپ ز 

هحفص 268] يداتسوا [  دیشخب  قشع  ملعب  يدار  يداتسا و  هب  ار  نانآ  هک  دنسپم  تفگ  ناناج  رهم  زج  ناجب 

داهج ثیح  زا  تسا  نازیم  یضترم  یلع 

یلخاد و نمشد  اب  شداهج  مه  ینوریب و  یجراخ و  نمـشد  اب  شداهج  مه  ترـضح  نآ  هچ  تسا  هللا  لیبس  یف  دهاجم  مالـسلاهیلع  یلع 
قحلا و  تسا . هتشاد  لمع  رد  صالخا  تروص  ود  ره  رد  تسا و  هدوب  یهلا  ياضر  يدونشوخ و  يارب  هللاهجول و  اصلاخ  ود  ره  ینورد و 
داهجب رظان  هک  تسا  يرابر  رد  راعشا  يونعم  يونثم  باتک  رد  ار  یمور  يالمب  روهـشم  یناسارخ  یخلب  دمحم  نیدلالالج  ینابر  فراع 

صالخا زومآ  ع )  ) یلع زا  دیوگ : الم  نآ . رکذ  ماقم  نیا  رد  تسا  درومب  دنمان و  ربکا  داهج  ار  داهج  نیا  هک  سفن  اب  تسا  ترـضح  نآ 
راختفا ع )  ) یلع يور  رب  تخادنا  ُویَخ  وا  تفاتش  دروآرب و  يریشمش  دوز  تفای  تسد  یناولهپ  ازغ  رد  لغد  زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش  لمع 

یلع نآ  تخادنا  ریشمش  نامز  رد  هحفص 269 ] هاگ [  هدجس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجـس  هام  هک  یئور  رب  تخادنا  ویخ  وا  یلو  ره  یبن و  ره 
زو لمع  نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاک  شیازغ  ردـنا  وا  درک  لمع  نیز  زراـبم  نآ  ناریح  تشگ  یلهاـک  شیازغ  ردـنا  وا  درک  (ع )

دناد هک  دوخ  تورم  رد  یتسینابر  ریش  تعاجـش  رد  یتشذگب  ارم  يدنکفا  هچ  زا  یتشارفا  زیت  غیت  نم  رب  تفگ  لحمیب  محر  وفع و  دومن 
هحئار ياههیده  نیا  بهاو  هحراجیب  تلآیب و  عناص  تسوا  راک  نتـشک  ریـشمشیب  هکنآ  تسوه ز  رارـسا  نیا  هک  مناد  وگزاب  یتسیک 
نـسح ءاـضقلا  ءوس  زا  سپ  يا  ع )  ) یـضترم یلع  يا  اـشگب  زار  ار  شوگ  مشچ و  ود  دوـبن  ربـخ  هک  ار  شوـه  دـشخب  حور  نارازه  دـص 
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ياهمـشچ هتخومآ  بیغ  كاردا  وت  مشچ  هحفـص 270 ] راگدرک [  زا  نامز  نیا  يدـید  هچ  ات  راکـش  شوخ  ضرع  زاب  يا  وگزاب  ءاضقلا 
كاخ تملع  بآ  درک  كاچ  ار  اهناج  تملح  غیت  ياهدید  هچنآ  زا  وگاو  ياهمـش  ياهدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا  هتخود  رب  نارـضاح 

رون یناشفیم  ناهن  يراد  نوچ  تخات  نم  رب  وت  زا  تسا  هتفات  نم  رب  هچنآ  میوگب  ای  تسا  هتفای  تلقع  هچنآ  رگا  وت و  اـی  درک  كاـپ  ار  اـم 
ردنا ایـض  دش  دیوگب  نوچ  امنهر  دـشاب  وچ  نتفگیب  هام  هارب  درآ  رتدوز  ار  ناوربش  هام  صرق  دـیآ  تفگ  رد  رگا  کیل  نابزیب  رب  نوچ 
هحفص بابل [  ردنا  روشق  وت  زا  دنسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب  ار  ملح  باتفآ  یئاعش  نوچ  ار  ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ  ایض 

رهق لحم  رد  هاپـس  اب  یندوخب  نکـشا  هاپـس  يا  هاش  ریگ  اقنع  زاب  يا  وگزاب  دحا  اوفک  هل  ام  هاگراب  دـبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  [ 271
اوه ریش  متسین  مقح  ریـش  منت  رومام  هن  مقح  هدنب  منزیم  قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ  تسیک  راک  نداد  تسد  ار  اهدژا  تسیچ  تمحر ز  نیا 

ار قح  ریغ  متـشادرب  هرز  نم  ار  دوخ  تخر  بارح  رد  تیمر  زا  تیمر  ام  باتفآ  هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم  اوگ  دـشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 
ار وا  متـسین  نم  مبجاح  باتفآ  میادخدک  نم  ماهیاس  لاتق  رد  هتـشک  هن  منادرگ  هدنز  لاصو  ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم  متـشاگنا  مدـع  نم 

دنت دیابر  رد  یک  ار  هوک  داد  ملح و  ربص و  مهوک ز  مین  هک  ارم  غیم  درب  یک  اج  زا  داب  ارم  غیت  رهوگ  دشوپن  نوخ  هحفص 272 ] باجح [ 
زج تسوا  داب  مداب  هاک  نوچ  موش  رو  تسوا  داینب  نم  یتسه  مهوک و  زار  لها  وا  دوبن  هک  ار  وا  درب  زآ  داـب  توهـش  داـب  مشخ و  داـب  داـب 

تـسا هدمآ  تمحر  وچ  نم  رب  قح  مشخ  تسا  هدز  ممـشخ  ندرگ  مملح  غیت  نم  لیخ  رـس  دحا  قشع  زج  تسین  نم  لیم  دبنج  هن  وا  دایب 
بحا ات  ازس  ندرک  ناهن  مدید  ار  غیت  ازغ  ردنا  یتلع  دمآرد  نوچ  بارتوب  متسه  هچرگ  متشگ  هضور  بارخ  دش  مفقس  هچرگ  مرون  قرغ 

هللااطع و نم هللا  لخب  نم  دوب  دیآ  کسما هللا  هک  ات  نم  دوج  دیآ  هللااطعا  هک  ات  هحفص 273 ] نم [  ماک  دیآ  ضغبا هللا  هک  ات  نم  مان  دیآ  هللا 
نیتسآ ماهتسر  يرحت  زو  داهتجا  تسین ز  دید  زج  نامگ  لییخت و  تسین  تسین  دیلقت  منکیم  هچنآ هللا  سک و  نآ  نم  مین  ما  هلمج هللا  سب 

دوبن بیع  لوقع  هزادـنا  هب  میوگیم  تسپ  تسین  يوج  ردـنا  ياـجنگ  ار  زحب  تسین  يور  نتفگ  قلخ  اـب  نیا  زا  شیب  ماهتـسب  قح  نماد  رب 
دـش هبت  دیبنج و  سفن  نم  يور  رب  یتخادـنا  ودـخ  نوچ  ناولهپ  يا  دربن  ماگن  هب  هک  ناوج  نآ  اب  نینموملاریما  تفگ  لوسر  راک  دوب  نیا 

هک ات  وا  لد  رد  دیدپ  دـش  يرون  دینـشب  نیا  ربگ  هحفـص 274 ] اور [  دوبن  قح  راک  ردنا  تکرـش  اوه  یمین  دـش و  قح  رهب  مین  نم  يوخ 
هـضرع ياهدوب  وزارت  ره  هنابز  لب  ياهدوب  وخ  دحا  يوزارت  وت  متـشادنپ  رگد  یعون  ار  وت  نم  متـشاکیم  افج  مخت  نم  تفگ  دیرب  شرانز 

غیت زا  ملح  غیت  ار  قلح  نیدنچ  غیت  زا  دیرخاو  ار  قلخ  نیدنچ  ملح  غیت  هب  وا  نم  زارفارـس ز  مدید  ار  وت  نم  نم  هک  ار  تداهـش  نم  رب  نک 
تسا مالسلاهیلع  یضترم  یلع  نازیم  نآ  رد  صالخا  لامعا و  شجنس  يارب  دش  مولعم  هک  لاح  رتزیگنا  رفظ  رکـشل  دص  لب ز  رتزیت  نهآ 

نیا اب  لامعا  لاعفا و  قالخا و  نامیا و  داقتعا و  زا  هیناسنا  هیلامک  نوئش  مامت  رد  ار  دوخ  لامعا  هک  تسا  نامیا  لها  ناناملسم و  مومع  رب 
تهج و ره  زا  هتخانـشهوسا  نازیم و  ار  راوگرزب  نآ  هداد و  رارق  دوخ  لمع  یملع و  قشم  رـس  ار  ترـضحنآ  لامعا  هدیجنـس و  قح  نازیم 

یعقاو قادصم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دننادب . نایتالا  مزال  ضرف و  دوخ  رب  ار  ترـضح  هحفص 275 ] نآ [  يوریپ  تیعبت و  تباب  ره 
اراد و ار  ندوب  هعیـش  تامالع  فاـصوا  بوسحم و  قح  نیبرقم  زا  هللا و  نید  راـصنا  هللا و  بزح  دادـع  رد  هدوب و  مالـسلاهیلع  یلع  هعیش 
. دوب دهاوخ  تیالو  يدیحوت و  تفرعم  هجرد  هبترم و  ردقب  یبیصن  هرهب و  میـسنت  بارـش  زا  هدوب و  تشهب  رد  یعیفر  خماش و  ماقم  دجاو 

بعکل لاق  لجر  نع  هماعلا  بتک  نع  القن  هبتک  ضعب  یف  یناحبـسلا  هرـس  هللا  سدـق  یناـشاکلا  ضیفلا  نسحم  ـالم  یناـبرلا  هتمـالع  لاـق 
نا یلا  هنید  راصنا  هللا و  بزح  مهنا  لزنملا  هللا  باتک  یف  مهتفص  دجا  ینا  لاقف  هتعیشلا  هذه  بلاطیبا  نب  یلع  هتعیـش  یف  لوقتام  رابحالا 
هللا اهبهو  نیع  امینـست  ناف  مه  ریغ  اهنم  برـشی  مینـست ال  اهل  لاقی  نیع  کلت  موتخملا و  قیحرلا  نم  نوبرـشی  راربالا  نوبرقملا  مه  لاـق و 

نانجلا لفـسا  یلا  لیـست  نیع  لک  شرعلا و  هتمئاق  تحت  نم  جرخی  مالـسلاامهیلع  یلع  هتجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  هتمطافل 
نم نوقسی   ) لج زع و  هللا  لوق  کلت  هئابحا و  مالسلاهیلع و  یلع  هتعیـش  مه  هتنجلا و  لها  هتـصاخ  اهنم  برـشی  نییلع  یلا  منـست  نیع  اهناف 
یلا هیآ 25  نییفطم  هروس  نوبرقملا ) اهب  برـشی  انیع  مینـست  نم  هجازم  نوسفانتملا و  سف  انیتلف  کلاذ  یف  کـسم و  هماـتخ  موتخم  قیحر 
لقن هماع  بتک  زا  دوخ  هسیفن  بتک  زا  یخرب  رد  هرس  سدف  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینادمص  ققحم  ینابر و  همالع  هحفص 276 ]  ] 28
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رد رابحالا  بعک  مالـسلاهیلع . بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  هعیـش  قح  رد  یئوگیم  هچ  راـبحالا  بعک  زا  دومن  لاوئـس  هک  یلجر  زا  دـنکیم 
نا یلا  دنـشابیم  هللا  نید  راصنا  هللا و  بزح  قادصم  ناشیا  هک  لزنملا  هللا  باتک  رد  ار  ناشیا  تفـص  فصو و  متفای  نم  تفگ  وا  باوج 

دوشیم هتفگ  مینست  نآب  هک  تسیئا  همشچ  نآ  موتخم و  قیحر  بارش  زا  تشهب  رد  دنـشونیم  هک  دنراربا  نیبرقم و  قادصم  ناشیا  لاق و 
تاذ هدومرف  اطع  هدیشخب و  ارنآ  هک  تسیئاهمشچ  مینست  نیا  دروخب و  بارـش  نآ  زا  درادن  قح  یـسک  مالـساهیلع  یلع  ناییعـش  زا  ریغ  و 
نیا مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رتخد  ع )  ) همطاف ترـضحب  لاعتم  دنوادخ  سدقا 

لفسا و تمسب  دراد  نالیس  شبارش  تشهب  رد  همشچ  ره  تسالعا . قفا  رد  تسا و  یهولا  شرعلا  هتمئاق  تحت  زا  شجورخ  مینست  همشچ 
صتخم مینـست  بارـش  نیا  و  تسا . نییلع  یلعا  ملاـعب  شنالیـس  تسا و  ـالابب  ور  شریـسم  هک  مینـست  بارـش  همـشچ  رگم  تـشهب  نییاـپ 

لوق تسا  نیاب  رظان  و  دنشابیم . مالسلاهیلع  هحفص 277 ] یضترم [  یلع  نابحم  نایعیـش و  نامه  ناشیا  هک  تسا  تشهب  لها  زا  ناصاخ 
تمعن و نیا  رب  نالقاع  دـناهدرک و  رهم  کشمب  هک  دـنناشون  رهمب  رـس  بارـش  اهنآ  هب  یتشهب  هدـکیم  نایقاس  هدومرف  هک  لجوزع  يادـخ 
زا یهلا  نابرقم  ارصحنم  هکیئاهمـشچرس  زا  تسالاب  ملاع  زا  بان  بارـش  نیا  عبط  بیکرت  دنـشوکب  تبغر  قوش و  هب  دیاب  يدبا  ینامداش 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  رـشی  هتنجلا  لها  فرـشا  مینـست  مالـسلاهیلع  رقابلا  لاق  هللاءاشنا .) مکایا  هللا و  انقزر  : ) دنـشونیم بارـش  نآ 
ماما ترـضح  هر ) . ) یناشاک ضیف  نسحم  ـالم  همـالع  نیقیلا  ملع  سیفن  باـتک  زا  هتنجلا . لـها  ریاـس  نیمیلا و  باحـصال  جزمی  اـفرص و 

مینـست بارـش  تسا : هدوـمرف  مینـست  بارـش  فیـصوت  فـیرعت و  رد  تسا  نیرخآ  نیلوا و  موـلع  هدنفاکـش  هک  مالـسلاهیلع  رقاـب  دـمحم 
متاخ لک  لقع  صوصخم  شبان  صلاـخ و  فرـص و  یمینـست  بارـش  نیا  تسا . تشهب  لـها  ياهبارـش  نیرتیلاـع  نیرترب و  نیرتفیرش و 

نیـسدق ءایـصوا  موصعم  ماما  هدزاود  راهطاهمئا  تارـضح  هتبلا  . ) تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  لـسرلا  ءاـیبنالا و 
مهس نارگید  یلو  دنراد  مهس  بان  بارش  نیا  زا  مه  ترضحنآ  دنرادن  مهس  نارگید  یلو  دنراد  مهس  بان  بارش  نیا  زا  مه  ترـضحنآ 

هحفص 278] دنهدیم [ . راربا  نیمی و  باحص  اب  ار  شجوزمم  هکلب  دنرادن 

یشرع قیقحت 

صخا دـیحوت  صلاـخ  یقیقح  ملع  مسجت  تروـص  مینـست  همـشچ  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشنیسرک  تـفرعم و  ناـفرع و  لـها  دزن  رد 
هیفطل و زا  هیلامج و  زا  هیهلا  هیتافـص  هیئامـسا و  بتارم  دـیحوت و  هبترم  یلع  اب  تسا  یقیقح  صلاـخ  ملع  ینعی  تسا  یـصاوخلا  صلاـخ 

فرـشا هتمظع  تلج  تیدـحا  ترـضح  زا  دـعب  هچ  تسا  هیدـمحم  تقیقح  هک  تـسا  یلک  لـقع  رد  نآ  هیلاـمک  هـبترم  یلعا  هـک  هـیرهق 
قمعب هسدـقم  تقیقح  نیا  هکیروطنآ  تسا . نیملاـعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتـسخن و  رواـص  هک  تسا  لـک  لـقع  قـالطالا  یلع  تادوـجوم 

ترـضح دنـسریم . قیاقح  قامعا  هب  زین  اهنآ  دـندحاو و  رون  زین  تینارون  ماقم  رد  ع )  ) راهطاهمئا هتبلا  دنـسریمن  نارگید  دـسریم  قیاـقح 
و تسا . هتفگن  نخس  تسا و  هدزن  فرح  یسک  اب  شلقع  ماقم  هنکب  شرمع  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لک  لقع  تبترم  یمتخ 
هحفـص 279] لثم [   ) تسین یجازم  ره  قیال  هیقیقح  مولع  هکنیا  ظاحلب  طق  هلقع  هنکب  ساـنلا  ملک  اـم  ص )  ) هللالوسر نا  يور  عمجلا  یف 

یئانعم ره  ترخآ  رد  نوچ  تسا و  ینعم  ملاع  زا  تسا  لـک  لـقع  صوصخم  هک  یقیقح  ملع  نیا  سپ  داد ) ناوتیمن  هچب  هب  هک  یئاذـغ 
یفطـصم دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  صوصخم  تسا  یقیقح  ملع  صلاخ و  يانعم  نآ  تروص  هک  مینـست  بارـش  نیا  اذل  دراد  یتروص 

نیا زا  مه  ربمغیپ  فیرـش  مسج  ترخآ  رد  درکیم  ایند  رد  ار  یقیقح  صلاخ  ملع  نآ  كاردا  متاـخ  ربمغیپ  حور  هکیروطناـمه  اذـل  تسا 
بارـش تسا . ترـضحنآ  نیـسیدق  ترتـع  مرکا و  ربـمغیپ  صوصخم  تسا و  روهرهب  تسا  یقیقح  ملع  ناـمه  تروص  هک  مینـست  بارش 

دسریمن ماسجا  نیمزب  دنک  لزنت  یبوبر  عقص  زا  هک  یهلا  یقیقح  ملع  روط  نیمه  دسریمن  تشهب  نیمزب  دش  يراج  شرع  زا  هک  مینـست 
. ادمرـس ادـباو و  الزا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  تسا  ترـضحنآ  نیـسیدق  ترتع  هبیط  حاورا  يدـمحم و  لماک  حور  صوصخم  هکلب 
لگ و دمآ  شوخ  هحفـص 280 ] تسا [ : نیا  شعلطم  هک  دیـسر  هدنراگن  هدنب  نیا  رظنب  یلزع  یـسدق ،  ) ظفاح باتک  رد  هتیقوذ ) هتفیطل  )
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نکمم دشابن ) رثوک  رد  هک  روخ  یبارش  ام  هناخمخ  رد  خیش  يا  ایب   ) دیوگ هک  اجنآ  ات  دشابن  رغاس  زجب  تتسد  رد  هک  دشابن  رتشوخ  نآز 
فیرعت و هب  هجوت  اـب  یلو  دـشابن . دوجوم  رثوـک  رد  هک  تسا  یبارـش  هچ  نآ  هکنیاـب  دـشاب  بجعت  ثعاـب  تیب  نیا  یـضعب  رظن  رد  تسا 

نیا نآرق  ظفاح  بیغلا  ناسل  میئوگب  هکنیا  طرشب  دوشیم  تیب  نیا  زا  بجعت  عفر  تسا  تشهب  هبرشا  فرشا  هک  مینست  بارـش  فیـصوت 
نابز زا  ار  تیب  نیا  منرتم و  همغن  نیدب  ترـضح  نآ  نیـسیدق  ترتع  تبترم و  یمتخ  ترـضح  ناسل  زا  هکلب  هتفگن  دوخ  ناسل  زا  ار  تیب 

رتهب و مینـست  بارـش  هچ  تسا  تقیقح  ناـیب  عقاو و  نیع  هتفگ  نیا  هک  تسین  ياههبـش  تروص  نیا  رد  تسا و  هدورـس  ناـنآ  ناـیب  زجعم 
(. متغا وذخ   ) دسریمن رظنب  رگید  هیجوت  دـیامنب  تیب  نیا  زا  بجعت  عفر  هک  یهیجوت  هیقوذ  هفیطل  نیا  زج  تسا و  رثوک  بارـش  زا  رتیلاع 

مود لیبجنز و  تبرش  همشچ  یکی  دشابیم . دنتسه  یقیقح  هللادابع  هک  نیبرقم  نیقباس و  صوصخم  هک  تسا  تشهب  رد  رگید  همشچ  هس 
یلوالا تسا . نآ  هب  رظان  هحفص 281 ] ثالث [  تایآ  نیا  ناسنا  هروس  رد  هکنانچ  تسا  روهط  بارش  همشچ  موس  روفاک و  تبرش  همـشچ 

هیآ اروهط . ابارش  مهبر  مهاقس  هثلاثلا و  هیآ 17 و 18 . الیبسلس . یمـست  اهیف  انیع  هب  الیبجنز  اهجازم  ناک  اساک  اهیف  نوقـسی  و  یلاعت : هلوق 
هک تسیا  همـشچ  اـجنآ  رد  دـنناشونب  اـهنآب  تسا  نیگآ  رطع  مرگ و  لـیبجنز  نوـچ  شعبط  هـک  یبارـش  اـجنآ  هدوـمرف  یلوا  هـیآ  رد  . 21
زا تسا  روفاـک  نوـچ  نآ  عـبط  هک  دنـشون  یبارـش  زا  تشهب  رد  ملاـع  ناراـکوکین  راربا و  هک  هدوـمرف  هیناـث  هیآ  رد  و  دـنمان . شلیبـسلس 

هدومرف هثلاث  هیآ  رد  و  دوشیم . يراج  دـنهاوخ  اـجک  ره  ناـشدوخ  راـیتخاب  هک  دنـشونیم  ادـخ  صاـخ  ناگدـنب  هک  یئاراوگ  همـشچرس 
هب لیبجنز و  بارـش  یخرب  هب  تشهب  هب  دورو  ءادتبا  رد  ار  تشهب  لها  ارچ  هک  تسناد  دیاب  لاح  دـناشونب . روهط  بارـش  اهنآب  ناشیادـخ 

هحفص دناهتفگ [  تمکح  شرع و  نانیشنیسرک  تفرعم و  نافرع و  لها  دنناشون . روهط  بارش  رگید  هلـسلس  هب  روفاک و  تبرـش  یـضعب 
تاهج اب  ترخآ  هینامـسج  داوم  تسا و  هدـش  اـیهم  هداـمآ و  یناـسنا  یحور  تـالاح  حور و  جازم  قباـطم  هبرـشا  نیا  هکنیا  هب  رظن  [ 282

دنتـسه و نیهلا  تبحم  لها  نیبرقم  نوچ  اذل  تسا . حور  جازم  بسانم  تشهب  رد  هیذغت  نیدب  سپ  تسا  جوزمم  طبترم و  هیونعم  هیحور 
ناشیا قاذـم  میالم  لاح و  لکاشم  ات  دـنهد  یلیبجنز  تبرـش  اـهنآب  تهج  نیدـب  سپ  تسا  یمرگ  اـب  بساـنم  تسا و  مرگ  تبحم  جازم 

اما تسا  رارش  ابهـص  نآ  زا  اهناج  رد  هک  تسا  رای  قشع  جازم  ار  یم  نآ  هک  یلیبجنز  بآ  شتآ  عبطب  یلیبسلـس  بارـش  یقاس  هدب  دشاب .
دننکاس دراب و  اضر  لها  تسا و  هنینامط  نوکس و  تدورب و  میلست  اضر و  تعیبط  دنتـسه و  میلـست  اضر و  ماقم  ياراد  نیبرقم  نوچ  مود 

یبارش هحفص 283 ] ار [  ام  روشرپ  لد  نیا  زاسکنخ  ار  ام  روفاک  یم  یقاس  هدب  تسا . کنخ  درس و  هک  تسا  روفاک  ناشیا  قاذم  میالم 
دوخ لد  زا  ار  یبقع  ایند و  بح  دـنراد و  ادـخب  صلاخ  تبحم  نیبرقم  نوچ  موس  اما  شلاصو  زا  مریگ  مارآ  ات  هک  شلاـمج  روفاـک  هد ز 

بـسانت ناشیا  حور  جازم  سپ  دنتـسه  دنوادخ  ياوسام  زا  رهطم  عقاو  رد  هک  دـنراد  لد  رد  ار  ادـخ  قشع  بح و  طقف  دـناهدرک و  نوریب 
قیاقح زا  هللاوس .) یش  لک  نع  مهرهطی   ) هک دومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  هکنانچ  دنناشونب  روهط  بارـش  ناشیاب  هک  دراد 

زا بیبح  رکذب  لعتـشم  ناجب  ناناج  يادوسب  درک  شومارف  یبقع  ایند و  هک  درک  شون  یـسک  تدحو  فرـص  یم  یـسربط . نایبلا  عمجم 
یم هک  یقاس  تسم  انچ  هتخیرگب  قلخ  زا  قح  داـیب  راـک  دـنرادن  تروص  نسح  اـب  هک  راـگن  تروص  نسح  رب  هنتف  ناـنچ  لغتـشم  ناـهج 

( یلب اولاق   ) دایرفب شوگب  ناشنانچمه  لزا  زا  تسلا  ناشدرد  رب  تسین  علطم  سک  هک  ناشدرک  اود  وراد  هب  دـیاشن  هحفص 284 ] هتخیر [ 
لزان مالسلامهیلع  تمصع  تیب  لها  قح  رد  ینس  قافتاب و  دناهدیمان  زین  ناسنا  هروس  ارنآ  هک  یتا  له  هروس  هک  دنامن  هتفگان  شورخ  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  رمالابسح  مالـسلاهیلع  یلع  دندش  ضیرم  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هک  تسا  نیا  شاهمدقم  تسا . هدش 
لوا بش  دنتفرگب  هزور  همه  دـنتفای  افـش  نوچ  دـندرک  رذـن  مه  هضف  همطاف و  درادـب و  هزور  زور  هس  دـنبای  افـش  رگا  هک  درک  رذـن  ملس 
دوخ دنداد و  ادگب  ار  ناشیاذغ  نارگید و  ربادگ  ماعطا  رد  دنتسج  تقبس  اهنآ  دمآ  هناخ  رد  رب  يریـسا  موس  بش  یمیتی  مود  بش  يریقف 

هـس ره  راطفا  يارب  دوب و  وج  نان  يرادقم  هک  ار  دوخ  ماهـس  زاب  هناخ  رد  دمآ  يریـسا  میتی و  هک  موس  مود و  بش  دندرک و  راطفا  بآ  هب 
دندرک ربص  یگنسرگ  زور  هس  رد  دنداد و  جرخب  ار  ادخ  تبحم  ترارح  دنتـسج و  تقبـس  بش  هس  نآ  رد  دنداد و  اهنآب  ار  ناشنان  بش 

نوچ میدرک و  اطع  اهنآ  هب  هحفـص 285 ] یلیبجنز [  تبرـش  ماعطا  نیا  ضوع  رد  ام  دش  لزان  هیآ  اذل  دندرک  راطفا  بآ  هب  بش  هس  ره  و 
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هجول اصلاخ  هک  ار  اهنآ  لامعا  لاعتم  دنوادخ  و  میدومرف . اطع  روفاک  تبرـش  اهنآ  هب  مه  ام  لمع  نیا  لباقم  رد  زور  هس  نیا  دندرک  ربص 
امیتی انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  اریطتسم . هرـش  ناک  اموی  نوفاخی  رذنلاب و  نوفوی   ) دش لزان  هیآ  داد و  رارق  حدم  دروم  دوب  هللا 

: یلاعت هللا  لاق  هتنجلا ) یف  هتعبرالا  راهنالا  یف  . ) ناسنا هروس  یلا 9  هیآ 7  اروکش ) ازج و ال  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا . و 
نم راهنا  نیبراشلل و  هذـل  هرمخ  نم  راهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم  راهنا  نسآ و  ریغ  ءاـم  نم  راـهنا  اـهیف  نوقتملادـع  یتلا و  هتنجلا  لـثم  )

بـسانت هب  تسا و  هداد  هدـعو  نیقتم  هب  ار  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  رگید  رهن  راهچ  تشهب  رد  هیآ 15 . دمحم  هروس  زا  یفـصم ) لسع 
تسا رمخ  يرگید  یفصم و  لسع  یکی  صلاخ و  ریـش  يرگید  صلاخ و  بآ  یکی  تسا  هدومرف  ایهم  هدامآ و  ار  هیراج  راهنا  نانآ  لاح 

هب عجار  ریش  اما  دنیامنیم و  كرد  ار  هیئزج  یناعم  تالیختم و  تاسوسحم و  طقف  هک  تسا  ماوع  مدرمب  عجار  بآ  اما  بان . بارـش  ینعی 
كرد ار  قیاقح  ملاع  رارسا  ضماوغ و  یلو  دنیامنیم  هحفص 286 ] كاردا [  ار  هیلک  یناعم  تالوقعم و  زا  يرادقم  هک  تسا  رتالاب  هقبط 

و دناهدیسر . تیناسنا  ماقم  تقیقحب  هک  دنتسه  قیاقح  مولع و  رد  نیققحم  هک  اناد  هک  مدرم  زا  ایلع  هقبط  هب  عجار  لسع  اما  و  دنیامنیمن .
رکس یتشهب  رمخ  رثا  دناهدیسر و  هللا  یف  ءانف  ماقمب  قح و  تایلجت  زا  تسمرـس  هک  تسا  یـصاوخلا  صاخ  دیحوت  لها  هب  عجار  رمخ  اما 

نک رپ  ناج  یقاس  يا  یمور : يالم  ینابر  فراع  تسا  هتفگ  یلاع  قحلا  و  نیبراش . هصوصخم  هذلب  تسا  نیبراشلل  هذـل  تسا  قح  ریغ  زا 
ار نیب  ادـخ  مشچ  رم  شـشوج  دـنک  رومخم  دزیمایب  حور  اب  دزیخ  لد  هک ز  یم  نآ  ار  نید  ربهار  نآ  ارلد  نزهار  نآ  ار  نیـشیپ  رغاس  نآ 
مخ نآ  ینکشن  ات  هداب  نیا  زا  تساهمخ  هداب  نآ  زا  تساهمخ  ار  نیـسای  تما  رم  يروصنم  هداب  نیو  ار  یـسیع  تما  رم  يروگنا  هداب  نآ 

رغاس نیا  زا  هرطقکی  هحفص 287 ] ار [  نیک  دشکن  زگره  ار  مغ  دشکن  زگره  مرخ  دنکن  ارلد  مدکی  زجب  هداب  نآ  ار  نیا  یـشچن  زگره  ار 
ار نیلاب  رتسب و  وا  دزادنا  رب  هکنآ  وک  دشاب  رحس  هب  بلغا  دشاب  رگا  تلاح  نیا  ار  نیرز  رغاس  نیا  اداب  ادفب  مناج  رز  نوچ  دنک  وت  ناج 

یشرع رین  قیقحت 

لسع رهن  کی  همعط و  ریغتی  مل  هکیریـش  رهن  کی  صلاخ و  بآ  رهن  یکی  هروکذم  هکرابم  تایآ  قباطم  گرزب  رهن  راهچ  نیا  دش  هتفگ 
همـشچ راهچ  رهن و  راهچ  نیا  تابـسانم  روحم  يرتحـضاو  یملع  نایب  اـب  میهاوخیم  لاـح  تسا . یتشهب  رمخ  رگید  رهن  کـی  یفـصم و 

رد بسانت  ریغ  ای  بسانت  هک  تسین  ایند  ملاع  لثم  تشهب  ترخآ و  ملاـع  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا  میئاـمنب . ياهراـشا  نآ  رارـسا  هب  قیقحت و 
ياهیندـیماشآ اـهیندروخ و  ماـمت  هکلب  تسا  لاـحم  ترخآ  رد  جازم  بساـنت  نودـب  هبرـشا  ندروخ  دوشن  تیاـعر  نآ  هبرـشا  ندروخ 

بآ الوا  تشهب  رد  صلاخ  بآ  بآ ، اما  دشاب . نیا  ریغ  دـناوتیمن  هک  تسا  للع  هلـسلس  تایقالخا و  تابـسانم و  يور  یتشهب  يورخا و 
ار راجـشا  تخرد و  دـهدب  ماود  یلیخ  ایند  بآ  دـشخبیمن  يدـبا  تایح  اـیند  بآ  نکل  تاـنوکم  هحفـص 288 ] رد [  تسا  تایح  هداـم 
ره یتشهب و  ره  ندب  تسا  یگـشیمه  هکلب  دراد  يدـبا  تایح  تسا  نسآ ) ریغ  ءام   ) هک یتشهب  ءام  نکل  تسا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  لاسکی 

ار كاخ  نیمه  هچ  میتسه  ینامـسج  داـعمب  لـئاق  میراد  اـم  هک  ياهقح  هقیرط  رد  هکنیا  يارب  تسا  اـیند  نیمه  كاـخ  زا  هتـشرس  یترخآ 
سپ نافرع ) ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  ینامسج  یناحور و  داعم  تابثا  رد   ) تسیئاهلقتـسم هلاسر  ار  فلوم  دنناسریم و  لماکتب  دنرادیمرب و 

تسین یگـشیمه  دشاب  یقاب  یعیبط  ياوق  تحت  رد  هچ  ره  دشاب و  هچره  ملاع  نیا  كاخ  یلو  تسا  ملاع  نیا  كاخ  زا  یتشهب  ندب  لصا 
سپ درادهگن  دبالا  یلا  ار  ندب  نیا  ات  دـسرب  ندـب  نیا  هشیرب  تشهب  بآ  دروخب و  یتشهب  بآ  دـیاب  سپ  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رـس  رگم 

دشخب و یم  يدمرـس  يدبا و  تایح  یتشهب  بآ  یلو  دـشخبیمن  يدـبا  تایح  يویند  بآ  هک  نیمه  ایند  ياهبآ  اب  یتشهب  بآ  نیا  قرف 
نم  ) دش رکذ  راهنا  لوا  رد  یتشهب  بآ  نیا  اذل  تسا  ءایـشا  همه  رب  مدقم  بآ  نوچ  هک  تسا  نیا  درادیم . هگن  هدـنیاپ  هدـنز و  دـبالا  یلا 

هک تسا  نیا  هحفـص 289 ] وا [  یعیبط  تلع  تسا  هزیکاـپ  صلاـخ و  ریـش  هک  نبل  زا  رهن  اـما  دراد . ار  یتاـیح  رثا  نیا  هک  نسآ ) ریغ  ءاـم 
دراد و مزال  لماکت  تیبرت و  تسا و  هزات  لفط  ترخآ  ملاـعب  تبـسن  اـما  تسا  هدـش  زاـب  ریـش  زا  هدـش و  گرزب  اـیند  رد  هچ  رگا  ناـسنا 

اذل دراد  مزال  ریـش  ترخآ  ياضفب  دمآ  دش و  ترخآ  رد  دلوتم  هک  مه  اجنیا  تشاد  مزال  ریـش  دمآ  ایندـب  هک  ردام  محر  زا  هکیروطنامه 
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هدوب نیریـش  یهلا  رکذـب  هشیمه  ایند  رد  شاهقئاذ  نامیا  لها  نمؤم و  نوچ  یفـصم ) لسع  نم  رهن   ) هک لسع  اما  دـنک . لواـنت  ریـش  دـیاب 
نمب ایادخ  ینعی  كرکذ ) هوالح  نم  ینقذا  یهلا   ) درکیم ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  دوخ  ياعد  رد  مالسلاهیلع  داجس  دیـس  ترـضح  تسا .

مسجم تروصب  یئانعم  ره  ترخآ  رد  تسا و  سونام  ادخ  رکذ  توالحب  نمؤم  هقئاذ  نوچ  سپ  ناشچب . ار  دوخ  رکذ  ینیریش  توالح و 
تروص و اب  ینعم  قباطت  باب  زا  یمـسج و  يروص و  توالحب  دوش  بلقنم  ددرگرب و  ترخآ  رد  دـیاب  يونعم  توـالح  نیا  اذـل  دوشیم 

ادـخ زا  ار  ناسنا  هک  يویند  رمخ  سکعب  دـنکیم  لفاغ  ادـخ  ریغ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتشهب  رمخ  رثا  رمخ  اما  رهاظ . اب  نطاب  قباـطت 
دحوم یقیقح و  نمؤـم  هحفـص 290 ] دـنکیم [ . عطقنم  ادـخ  ریغ  زا  ار  ناسنا  دروآیم و  هللا  ریغ  نع  رکـس  يورخا  رمخ  اما  درکیم  لـفاغ 

( نیبراشلل هذـل  هرمخ  نم  راهناو   ) دومرف اذـل  يورخا  صاخ  بارـش  تسوا  صوصخم  اذـل  تسا  هتـشاد  يونعم  رکـس  کی  ایند  رد  یعقاو 
صوصخب رمخ  رد  طقف  هکلب  لسع  رد  هن  ریـش و  رد  هن  دومرف و  بآ  رد  هن  ار  نایب  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  تذل  نیا  زا  رتالاب  تذل  مادک 

کلم ادـخ  هک  دوشیم  دوخیب  ناـنچ  یتـح  دوشیم  دوخیب  دوخ  زا  هک  دراد  شزرا  هک  تسا  تذـل  نیا  نوچ  نیبراـشلل ) هذـل   ) دوـمرف
زاینیب یتذل  ره  زا  ار  ام  وت  میرک  هجو  تذل  ایادخ  دننکیم  ضرع  دیربیمن . تذـل  دـیوشیمن و  ذـتلم  یتشهب  معن  زا  امـش  ارچ  دتـسرفیم 

مه اقـس  و  ( ) مداـی زا  تفرب  وت  يوک  رـس  ياوه  هب  ضوح  بل  روح و  یئوجلد  یبوط و  هیاـس  (. ) نآرق ظـفاح  تفگ  بوـخ  هچ  هک   ) درک
ناشراگدرورپ اصوصخم  اروهط ). ابارـش  مهبر  مهاقـس  و   ) دومرف اذل  تسا و  راگدرورپ  تاذ  دوخ  بارـش  نیا  یقاس  اروهط ) ابارـش  مهبر 

. هللاءاشنا مکایا  هللا و  انقزر  هحفص 291 ] دناشونیم [ . تبحم  قشع و  یم  ناشون  هداب  تدحو و  يابهص  ناتسمرس  نآب  ار  روهط  بارش  نیا 
ملق رب  ماقم  نیا  رد  هچنآ  تسا و  جردنم  ینابر ) بارش   ) ناونع تحت  تسا  هلقتسم  هلاسر  هک  ینابر  بارش  باتک  رد  قیاقح  نیا  لیـصفت 

همطاف ترضحب  اتیانع  اتبهوم و  یهولا  سدقا  تاذ  ار  نآ  همشچرس  عبنم و  هک  دوب  مینست  بارش  تبـسانمب  دش  هتـشاگن  يراج و  هدنراگن 
تسا و یتشهب  هبرشا  فرشا  مینست  بارش  میتفگ  هدومرف و  اطع  هدیـشخب و  ص )  ) یفطـصم دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  رتخد  س )  ) ارهز
ماـقم و تعفر  تمظع و  هب  ناوتیم  رتشیب  اـج  نیا  زا  هتفرعملا . هتمکحلا و  یف  نوخـسارلا  ـالا  اـهملعی  ـال  هک  هیهلا  هبه  نیا  رد  تسا  يرس 
تخانـش و تیناروـن  ماـقمب  ار  تکلم  کـلم و  هکلم  نآ  دـیدرگ و  انـشآ  تساـهیباما  هکلب  همئـالاما  هک  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  هبترم 

همطاف تسین  رـسیم  يدحا  يارب  یهولا  يدمـص  تاذـب  یهانتکا  تفرعم  هکیروطنامه  تسین  یناسآ  راک  تافـص  یتوهال  همطاف  نتخانش 
ارهز همطاف  لالج  لامج و  هنیئآ  رد  سپ  تسامندزیا . هنیئآ  ادخ و  تافـص  تاذ و  تارم  تقیقح  رد  تسا و  تیدمـص  تیدـحا و  رهظم 

هک همطاف  راوگرزب  ردـپ  دوجو  هنیئآ  رد  هکنانچ  دومن  ار  لاعتم  دـنوادخ  هیلامک  تافـص  لالجلاوذ و  تاذ  دوهـش  ناوتیم  اـهیلعهللامالس 
هکناـنچ دومن  تیور  ار  راـگدرورپ  هحفـص 292 ] تافـص [  تاذ و  متا  يـالجم  مظعا و  رهظم  ناوـتیم  تسا  یفطـصم  دـمحم  ترـضح 
قدصم ریم  نآ  هک  میوگ  نم  هن  ( ) لئان هدیدرگ  ادخ  رادیدب  لئامش  ابیز  نآ  دنیب  واک  یسک  ( ) قحلا يار  دقف  ینار  نم  و   ) دومرف شدوخ 

هحفص 293] قحلا [ ) يار  دق  ینار  نم  راتفگب 

ترخآ قفا  تمایق و  ات  تسا  ناهج  ناوناب  ناوسن و  هبطاق  يوگلا  هودق و  هوسا و  نازیم و  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  هکنیا  نایب 

هراشا

لوسر ناـج  رهوج  رگداد  یلو  ردـیح  رـسمه  رـشب  رخف  ینب  تخد  نیهم  نآ  همه  اـم  رب  سرداد  رـضحمب  نآ  همطاـف  ملاـعب  ناوسن  هوـسا 
دیجم قالخ  هک  دمآ  ثیدح  رد  نادب  یهاوخ  رگا  بلطم  نیا  رس  ناهج  رد  دمآ  یناث  ار  لک  لقع  نلع  رس و  فشاک  تقیقح  رد  نمتوم 

رد داد  لانم  لام و  ناهج  رد  شدوب  هچ  ره  لک  لقع  رایتسد  ناج  لد و  زا  لسر  متخ  رسمه  هجیدخ  نوچ  دیرفآ  ار  يو  رون  مدآ  زا  شیپ 
تاذ تارم  وا  دشاب  لالج  ردـق و  زا  هک  شداد  يرتخد  ریثک  ریخ  ینعم  رثوک  زمر  ریدـق  دـنوادخ  شداد  ضوع  رد  لالجلاوذ  يادـخ  هار 
يالاو رـسمه  فدـص  رهوگ  هدزای  رب  همطاـف  همئاـق  ار  قح  شرع  نآ  همطاـف  همطاـف  قح  زا  شماـن  دـمآ  هکنآ  هحفـص 294 ] لالجلاوذ [ 
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ناوخب ور  راگدرک  یلو  وفک  همطاف  راگدرورپ  رهظم  نآ  همطاف  ببـس  يو  دوجو  ار  شنیرفآ  بقل  ار  وا  لوتب  مان و  همطاـف  فجن  ناـطلس 
( یناکرسیوت افص  زا   ) قح راتفگ  وا  راتفگ  ناهج  رد  قح  رارـسا  هنیجنگ  شاهنیـس  باطتـسم  لوسر  لوق  زا  شفـصو  باطخ  رد  اهیبا ) ما  )
هتیحتلا و لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  لک  لـقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هتمظع  تلج  تیدـحا  سدـقا  تاذ 

هتنـسح هوسا  هللالوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  یهلالا  باتکلا  صن  هیلاراـشا  اـمک  تسا  هدومرف  یفرعم  نآرق  رد  نازیم  هوسا و  ناونعب  ار  ءاـنثلا 
ینعی راوگرزب  نآ  نیـسیدق  ءایـصوا  زین  هیمالـسا  تما  لامعا  يارب  تسا  نازیم  هوسا و  ترـضحنآ  هکیروطناـمه  و  بازحا . هروس  هیآ 21 
رـصع یلو  ناکما  ملاع  بطق  ناشیا  رخآ  یـضترم و  یلع  مظعا  هللا  یلو  نینمؤملاریما  ترـضح  ناشیا  لوا  دنرفن و  هدزاود  هک  راهطا  همئا 
نحن  ) مهلوقل دـناهدش  یفرعم  نیزاوم  مالـسا  ناهج  رد  همه  ءامـسلاو  ضرالا  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب  يذـلا  يدـهم  ترـضح 

ناملـسم لاجر  لامعا  يارب  هک  هدومن  ءاضتقا  دوخ  ناگدـنب  هب  یلاعتقح  تیانع  یهلا و  تمکح  هک  هحفـص 295 ] اجنآ [  زا  و  نیزاوملا )
ناوناب ناوسن و  لامعا  يارب  زین  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینیزاوم  هیلامک  نوئـش  مامت  رد  نانآ  رادرک  راـتفر و  قـالخا و  داـقتعا و  ناـمیا و  رد 
نیملاع ءاسن  هدیس  دوجو  قالطالا  یلع  هیناسنا  هیلامک  نوئش  مامت  رد  نازیم  هروسا و  نآ  تسا و  يرورض  مزال و  ینازیم  هوسا و  یمالـسا 

هک هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دـشابیم . اهنیب  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلعهللامالـس و  ارهز  همطاف  ترـضح  هللا  هتیل  نیرخـالا و  نیلوـالا و  نم 
ار وت  لاعتم  دنوادخ  هک  مهدیم  هدژم  تراشب و  وتب  مرتخد  تسا  هدومرف  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مرکا  یبن  ترـضح 

هبش نیاربانب  سپ  یـسلجم ج 43 ص 36 . تدـحم  راونالاراحب  زا  تسا  هدـیزگرب  نایناهج  نانز  همه  يوگلا  هوسا و  زاـتمم و  نز  ناونعب 
. ترخآ قفا  يربک و  تمایق  ات  تسا  نایملاع  ناوناب  ناوسن و  عیمج  يوگلا  هوسا و  نازیم و  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  تسین 

ینامیا يداقتعا و  نوئش  مامت  رد  ار  ترضح  نآ  لامعا  دنیامن و  يوریپ  تیعبت و  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  مزال  ناملـسم  نانز  مومع  رب  و 
تباب ره  هحفص 296 ] تهج و [  ره  زا  هدومن  راتفر  المع  املع و  هداد  روتسد  هدومرف و  ررقم  مالسا  نیبم  نید  هچنآ  یلاعفا و  یقالخا و  و 

رد نیمـضت و  نیماـت و  ار  دوخ  یتوکلم  یکلم و  ماـظن  تداعـس  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دـنهد  رارق  دوخ  يوـگلا  هوـسا و  نازیم و  ار  وا 
عقاو تافـص  یتوهال  همطاف  توکلم  کـلم و  هکلم  نیـشنمه  نیرق و  روشحم و  هتنجلا  لـهاءاسن  هدیـس  ءارهز  همطاـف  ترـضح  اـب  تشهب 

هدومرف ترخآ  قفا  ات  یمالـسا  ناوناب  هبطاق  ءاسن  هفاک  رب  تجح  مامتا  نایملاع  ءاسن  هدیـس  دوجو  اب  نابرهم  يادـخ  هچ  دـیدرگ  دـنهاوخ 
ترـضح رهگـالاو  رتـخد  ارهز  همطاـف  ترـضح  لاـمعا  اـب  ار  نینمؤم  نیملـسم و  ءاـسن  لاـمعا  تماـیق  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و 

یلع لالجلاوذ  یلو  ترضح  لامعا  اب  ار  لاجر  لامعا  هچنانچ  دنجنسیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایفصا  رورس  ءایبنامتاخ و 
ناـهج نیمه  رد  هک  زونه  اونزوت ) نا  لـبق  اونز   ) مکحب همطاـف  لاـجر و  يارب  تسا  قـح  نازیم  یلع  هک  دنجنـسیم  مالـسلاهیلع  یـضترم 
ناکما يوقت  تفرعم و  قیرط  زا  زج  نتشگ  یعقاو  ناسنا  ندش و  مدآ  لعفلاب و  دوش  مدآ  دزاسب و  ار  دوخ  هناشن  نیمه  رد  ار  دوخ  دنتـسه 
يروش لقع  ياوق  اب  تسا  نیا  لامک  وج  يوقت  سفن  ياوه  زا  هحفص 297 ] لاقام [ : معنل  يوقتلا و  نازیم  يوقتلاب و  مکیلعف  تسینریذپ .

درف رهوج  سب  تسا و  نیا  لامک  نک  یلوم  قشع  زا  لد  هدـنز  شاب  تسود  هارب  یهاوخ  نادواج  ار  یگدـنز  سب  تسا و  نیا  لامک  نک 
نـسح زاس  رود  یتسرپدوخ  باجح  ناج  لاـمج  زا  سب  تسا و  نیا  لاـمک  نک  ادوس  درف  يادـخ  اـب  ناـهج  دـقن  رب  شورفم  ناـج  تسا 

نیا لامک  نک  الاب  هب  یتسپ  نیز  هدـید  یکب  ات  يزاب  كاخ  رب  نایکاخ  نوچ  لد  نید و  سب  تسا و  نیا  لامک  نک  اـشامت  هگنآ  شیوخ 
نازیم (ع ) تسارهز ناوناب   ) سب تسا و  نیا  لامک  نک  امـسا  میلعت  ادـخ  زا  نیب  هب  ار  نازیم  وت  لوا  يوش  ناـسنا  را  یهاوخ   ) سب تسا و 
نازیم ياپ  رد  ار  شیوخ  دـناوت  لامعا  نازیم  همطاف  یلع و  نوچ  ( ) سب تسا و  نیا  لامک  ار  وا  دـیوش  وریپ  لمع  رد  دـیرگنب  ار  وا  کـین 

هحفص 298] سب [ ) تسا و  نیا  لامک  نیب 

تمایق ات  هیناسنا  هیلامک  نوئش  مامت  تسا  نانآ  یلمع  یملع و  قشمرس  نایناهج و  ناوسن  هبطاق  يوگلا  هوسا و  نازیم و  ارهز  همطاف  ترضح 
يربک
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ریـس ادخ و  ار  ملاع  ءدبم  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) مکحب ترـضحنآ  اریز  داعم  ءدـبمب و  داقتعا  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  همطاف 
یلا نا  و   ) قلعلا هروـس  هیآ 8  یعجرلا ) کبر  یلا  نا   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلاراشا  اـمک  دـنادیم  ادـخ  يوسب  یهتنم  ار  تاـقولخم  یئاـهن 

یمتخ ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  رـضحم  رد  ار  یـسانشاتکی  يدـیحوت و  تفرعم  سرد  ارهز  همطاف  مجنلا  هروس  هیآ 42  یهتنملا ) کـبر 
عقاو رد  هتفرگ و  میلعت  شردـپ  زا  تسا  دـیحوت  هکراـبم  هروس  ياوـتحم  هک  دـیحوت  سرد  نیرتیلاـع  هتخوـمآ و  یفطـصم  دـمحم  تبترم 

تـسیاب اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  سپ  تسین . یـسرد  یـسانشادخ  رد  دـیحوت  هروس  قوفام  تسا و  هدـیدرگ  سانـشدمص  سانـشدحا و 
ارهز همطاف  هغالبلاجهن  زا  هتفرعم ) نیدلا  لوا   ) تسا مدقم  زیچ  ره  رب  ادخ  نتخانـش  هچ  دشاب  ناهج  ناوناب  مومع  يارب  یـسانشادخ  نازیم 

نیقیلا و درب  نیقیلا و  قح  نیقیلا و  ملع  زا  ار  ناقیا  ناـمیا و  هبترم  یلعا  ترـضحنآ  هچ  ناـقیا  ناـمیا و  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع 
هک تسا  بجاو  مزال و  ناوناب  مومع  رب  دشاب و  ناهج  رد  ناوسن  هبطاق  يارب  نامیا  نازیم  هک  تسا  هتسیاش  هحفص 299 ] سپ [  تسا  دجا 
رد قرغتسم  هشیمه  شترـضح  هک  اجنآ  زا  تدابع . ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دنزومایب . ترـضحنآ  زا  ار  نامیا  سرد 

زامن و صوصخ  رد  اهیلعهللامالـس  همطاف  تدابع  یلو  دـیآیم  باسحب  راگدرورپ  تدابع  راوگرزب  نآ  لامعا  ماـمت  هدوب  تیدـحا  راـحب 
جراخ فصو  هطیح  زا  یلعا  دـحب  نارود  هفراع  هدـباع و  هناـگی  نآ  ياـهيراد  هدـنزبش  دوخ و  دوبعم  هاگـشیپ  رد  شعوشخ  عوضخ و 

یتح موقت  تناک  هتمطاف  نم  دبعا  هتمالا  هذه  یف  ناک  ام  : ) تسا هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا  هک  سب  نیمه  دـجنگیمن  نایب  رد  تسا و 
دوجو رتهدننکتدابع  همطاف  زا  سک  چیه  هیمالـسا  تما  نایم  رد  ینعی  هحفص 84 . دلجم 43  یسلجم  ثدحم  راونالاراحب  اهامدق ) مروتت 

. دوب هدـش  مروتم  تدابع  ترثک  زا  شکرابم  ياهمدـق  هک  تخادرپیم  تدابع  زامنب و  ردـقنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اریز  تشادـن 
 ] شیاهراک مامت  ناـهج  ود  هکلم  یبیب و  نآ  هچ  ناـهج  ناوناـب  يارب  تسا  یلمع  قشمرـس  نازیم و  نیرتیلاـع  ترـضحنآ  تداـبع  اـعقاو 

ناوسن مومع  يوگلا  نازیم و  یمظع  يوناب  نآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هدوب  ادخ  ياضر  يارب  ادخ و  زا  تعاطا  تدابع و  هحفص 300 ]
. دنزومایب ترضحنآ  زا  تدابع  نوئش  مامت  رد  هناگی  يادخ  شتـسرپ  رد  ار  تدابع  هوحن  هک  تسا  مزال  ناوناب  همه  رب  دشاب و  تدابع  رد 
رد مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح  زا  ادـخ  ناگدـنب  یهاوخ  ریخ  یتسود و  عون  سح  و  ع )  ) همطاـف ترـضح  تداـبع  دروم  رد 

مدوب ع )  ) همطاف مردام  ترـضح  يرادهدـنز  بش  تداـبع و  رظاـن  هتـسویپ  یلاوتم  ياهبـش  نم  هدومرف  هک  هدـش  لـقن  شیلاـسدرخ  نارود 
هب تدابع  بارحم  رد  دوش  یم  غراف  هک  زامن  زا  هدجـس و  لاـح  رد  اـی  تسا  عوکر  لاـح  رد  اـی  تسا  ماـیق  لاـح  رد  اـی  هک  ار  وا  مدـیدیم 

تنادـنزرف هک  ار  ام  تسخن  ارچ  مردام  مدومن  لاوئـس  مردام  زا  دـنک  یم  ریخ  ياعد  مدرم  هراـبرد  شاهمه  دزادرپ و  یم  اـعد  تاـجانم و 
همطاف ترـضح  هک  تسا  راثیا  سرد  عقاو  رد  نیا  هناخ  دعب  هیاسمه  لوا  مدنزرف  رادلا .) مث  راجلاینب  ای   ) داد باوج  يدومرفن  اعد  میتسه 

دوخ یصخش  ریخ  رکفب  هشیمه  هکنیا  هن  دیامن  ار  نارگید  یهاوخریخ  تیاعر  هشیمه  دیاب  ناملسم  تسا  هداد  ناناملـسم  هب  اهیلعهللامالس 
وکین قحلاو  دزادرپن  نانآ  زاین  تجاح و  عفر  رد  نافعـضتسم  نادنمتـسم و  لـحب  ربخیب و  نارگید  درد  مغ و  زا  هدوب و  شیوخ  هریـشع  و 
تنحم زک  وـت  دـنرهوگ  کـی  شنیرفآ ز  رد  هک  دـنرگید  کـی  ياـضعا  مدآینب  همحرلاهیلع  يدعـس  میکح  تـسا  هحفـص 301 ] هتفگ [ 

دوج و مه  ترـضحنآ  اریز  تواخـس  دوج و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعمالـس  ارهز  همطاف  یمدآ  دـنهن  تمان  هک  دـیاشن  یمغیب  نارگید 
دوخ ندرپس  ناج  تسا  قیال  ار  یخس  نداد  مرد  نآ  یناج . تواخس  دوج و  مه  دراد و  یلام  تواخس  دوج و  مه  دراد و  یملع  تواخس 
ثیح زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  دـنهد  تناج  قح  رهب  زا  یهد  ناج  دـنهد  تنان  قح  رهب  زا  یهد  نان  تسا  قشاـع  ياـخس 

هک سب  نیمه  تسا  هدش  هدیمان  هقیدـص  هک  تسا  ظاحل  نیدـب  دومرفیمن و  ملکت  یتسارو  تقادـصب  زج  ع )  ) همطاف ترـضح  تقادـص 
يذـلا نوکی  نا  الا  اهنم  هتجهل  قدـصا  ناـک  ادـحا  تیار  اـم   ) تسا هتفگ  اـهراب  راوگرزب  نآ  هجهل  قدـص  دروم  رد  رکبوبا  رتخد  هشیاـع 

دشاب نینچ  دیاب  هتبلا  و  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  وا  ردپ  رگم  مدیدن  ع )  ) همطاف ترـضح  زا  رتوگتـسار  ار  سک  چیه  نم  ینعی  اهدلو )
قلخ یلعل  کنا   ) قادـصم تسا و  نیقداـصلا  قدـصا  هک  هدرب  ثرا  شردـپ  زا  ار  وکین  تلـصخ  تفـص و  هحفـص 302 ] نیا [  همطاف  هچ 

ام و   ) هدومرف وا  ناسل  فصو  رد  لاعتم  يادخ  تسا و  تمصع  ماقم  ياراد  تسا و  هللا  ناسل  وا  ناسل  سپ  ملقلا  هروس  هیآ 4  تسا  میظع )
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زا یناف  طقف  دمآ  یحو  ناج  شورـس  وا  طلغ  زا  كاپ  دمآ و  موصعم  هکنآ  هیآ 3-4  مجنلا  هروس  یحوی ) یحوالاوه  نا  يوهلا  نع  قطنی 
نوچ تسا  هدز  دوخ  نامدود  ردنا  شتآک  تسا  هدش  قح  مالک  وا  مالک  نآ  بل ز  ود  رب  شقح  رارسا  دوب  نآ  برب ز  هدنز  هتشگ و  دوخ 
بل زا  نآرق  هچرگ  ادخ  ماهلا  تسا و  توهال  فشک  اوه  زا  دشابن  دیامرف  هچنآ  دش  هاگآ  قح  بیغ  ناهج  زا  دش  هللا  رهظم  ص )  ) دـمحم

تسادـخ و راتفگ  تسا و  قح  هماـن  تساـبرلد  نآ  بل  زا  ناـقرف  هچرگ  هحفـص 303 ] تسا [  رفاـک  وا  تفگن  دـیوگ  هک  ره  تسا  ربمغیپ 
وا راتفگ  هتـسویپ  دشاب و  هتفگن  غورد  هاگچیه  هک  تسا  یـسک  قیدـص  تسا  وگتـسار  رایـسب  ینعی  تسا  هغلابم  هغیـص  تغل  رد  هقیدـص ،

ءایبنا و فیدر  رد  ار  نیقیدص  نآرق  رد  نیملاعلا  بر  سدقا  تاذ  تسا . یئالاو  یلاع و  ماقم  رایـسب  ندوب  قیدص  دشاب . وا  رادرک  قدصم 
ءادهـشلا و نیقیدـصلاو و  نیبـنلا  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذـلا  عم  کـئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  و   ) هلوقل تسا  هدوـمرف  فیـصوت  نیلـسرم 

اهنآب ادـخ  هکیناسک  اب  هتبلا  دـننک  تعاطا  ار  لوسر  ادـخ و  هکنانآ  ینعی  ءاسن . هکرابم  هروس  هیآ 69  اقیفر ) کئلوا و  نسح  نیحلاـصلا و 
وکین و ردقچ  تشهب ) رد   ) نانیا دش و  دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  نادیهـش و  ناقیدص و  ناربمغیپ و  ینعی  هدومرف  لماک  تیانع  فطل و 

نآ اریز  تسا  تمـصع  ماقم  دجاو  تسا و  ندوب  هقیدص  قادصم  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  هک  تسین  یکـش  دنتـسه . یبوخ  ناقیفر 
شتردـق قح و  ملع  رد  یناف  شملع  قح و  دوجو  رد  یناف  شدوجو  ینعی  تسا  هدوب  قحلا  یف  یناف  نوئـش  مامتب  هموصعم  همظعم  يوناـب 

لابق رد  سک  نینچ  تسا و  هدوب  یلاعتقح  تیـشم  رد  یناف  شتیـشم  قح و  هدارا  رد  یناف  شاهادرا  و  هحفـص 304 ] قح [  تردق  رد  یناف 
هروس هیآ 29  هللاءاشی ) نا  الا  نواشت  ام  و   ) دهاوخیم هچنآ  رگم  دهاوخیمن  وا  درادن و  یتیشم  هدارا و  دوخ  زا  یلاعت  قح  تیـشم  هدارا و 
هدارا یهلا  یعیرـشت  هدارا  فالخ  ینعی  تیـصعم  هچ  درادن  هار  هوجولا  نم  هجو  چـیه  هب  وا  دروم  رد  نایـصع  ققحت  ههادـبلاب  سپ  . ریوکت
يربم سک  نینچ  ههبش  نودب  سپ  تسا  ادخ  هدارا  رد  کلهتسم  یناف و  شاهدارا  وا  هک  تسا  نیا  ضرف  نداد و  ماجنا  ار  يراک  ندومن و 

تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) هفیرـش هیآ  قادـصم  تسا و  شزغل  فارحنا و  نایـصع و  ءاـطخ و  هنوگره  زا  هزنم  و 
رد هیلاع  يدابمب  مات  لاصتا  اب  اهیلعهللامالـس  يربک  هقیدـص  ءارهز  همطاف  هکنیاب  افاضم  دـشابیم . بازحا  هروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی 

طیحم و يورخا  یخزرب و  يویند و  روما  بقاوع  هب  هدوب و  قیاقح  مامت  هب  یطاحا  يروضح و  يدوهـش  ملع  یتوهـال و  ماـت  فشک  ماـقم 
ياوه روصت  اـساسا  تسا  تیـصعم  اـطخ و  ره  عدار  نیرتيوق  هک  ترـضحنآ  هیتوهـال  هیتوکلم و  هوقاـب  اـصوصخم  دوب و  هاـگآ  ریـصب و 

هللالوسر هحفص 305 ] هعـضب [  یفطـصم  دمحم  ترـضح  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  هسدقم  تحاس  رد  نایـصع  یناسفن و 
ناوناب و مومع  رب  تسا . هموصعم  هقیدـص و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  همطاف  نیاربانب  سپ  درادـن  هار  اهلعب  اهیبا و  یلع  اـهیلع و  هللا  تاولص 
هوسا و نازیم و  لاـمعا  ماـمت  راـتفر و  راـتفگ و  رد  ار  هقیدـص  ترـضح  هدومن  يوریپ  تیعبت و  ار  ترـضحنآ  تسا  مزـال  تاملـسم  ءاـسن 

نامدود نک  یمان  زان  هدرپ  نیشنهدرپ  نآ  تمصع  ناتسوب  هویم  نآ  تمصع  ناتسلگ  لگ  ع )  ) ارهز لیق  ام  معنل  و  دنهد . رارق  دوخ  يوگلا 
نیمزب اج  ره  تمصع  ناور  دوب  مسج  رب  اهناج  رتفیطل ز  هک  شمسج  تمصع  نامسآ  رد  دیـشروخ  دلخ  وا  زا  هناشن  هک  شیور  تمـصع 

کی هدازن  وا  فافعب  رداـم  هحفـص 306 ] تمـصع [  نایـشآ  هدرورپ  تفع  جوا  يامه  هدنخرف  تمـصع  ناشن  وا  زا  تسادیپ  دراذگ  مدـق 
شومان تمـصع  ناحتما  هدرپ  زا  دماین  نورب  وا  هدننام  تمـصع  نابدرن  هلپ  رب  اپ  نز  چیه  داهنن  وا  نوچ  تمـصع  ناهج  رد  هموصعم  رتخد 

ایح و جرد  رد  يا  تسا . هدورس  قیفش )  ) مالـسالا جورم  رار  رکذلا  لیذ  رابر  رد  راعـشا  تمـصع  نانع  وا  فک  ردنا  يرآ  يرآ  تسادخ 
یمولعما لضفما  باتکما  ءابآ  هعبس  هتشگ  داجیا  وت  رهب  ص )  ) دمحم تخد  همئالاما  همطاف  يربک  میرم  يرولا و  ریخ  هعضب  یمظع  تیآ 

هیقن هیقت و  هیضرم و  هیـضار  هحفـص 307 ] ارذع [  هثدـحم  هروصنم و  هرهاط  هیکز  لوتب و  هقیدـص و  وت  مان  ارـسا  جاوخ  دـناوخ  تاهیباما 
رهب مهارف  هتشگ  میعن  تبحم  رهب  ارهز  هرهز  هب  ببس  نیز  يدش  هدناوخ  نشور  وت  يور  رونز  ناکما  ملاع  العا  یلاع و  یلع  ردیح  رسمه 

ود رداـم  قلطم  هللا  تمـصع  یئادـخ و  رون  اوح  هراـس و  وت  هگرد  همداـخ  رتخد  وت  وچمه  هدازن  یتیگ  رداـم  اـیهم  هتـشگ  میجح  تیودـع 
تیم دناوخ  هنرگو  هتـسب  هب  دلی ) مل   ) ارم قطن  یطعم  رثوک  یئوت و  تفع  ندعم  توبن  تخد  یئوت و  یناث  دـمحا  یـسیع  ود  مام  یمیرم و 

دوب سب  تردـق  تلالج و  رد  هتکن  نیمه  کیل  ءاضیب  تحاس  هب  درب  یپ  اجک  هرذ  نتفگ  وت  حدـم  تعن و  اجک و  نم ز  اتکی  قلاخ  تخد 
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یحو باتک  يراد  وت  زاب   ) یلاعت يادخ  تمکح  زا  دـش  متخ  متاخ  ترـضح  تبابب  توبن  هکنیا  هحفص 308 ] اناد [  لقاع  صخـش  رهب  زا 
وت ردق  يردق و  هلیل  هط  هبیبح  يا  میوگ  مرذـگب و  دـش  مق  فج  دیـسر  اجنیا  نخـس  نوچ  ( 1 ( ) ءایشا هلمج  ملع  جرد  وا  رد  هتـشگ  یهلا 

: تاجردلارئاصب باتک  یف  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  فحـصم  هب  تسا  هراشا  تیب  نیا  ( 1  ) ایند مدرم  دنتخانـشن  وت  ردق  لوهجم 
اذه مکنآرق  لثم  هیف  فحـصم  لاق : همطاف  فحـصم  ام  مهیردیام  مالـسلااهیلع و  همطاف  فحـصمل  اندنع  نا   ) مالـسلاهیلع هللادـبعیبا  نع 

رئاـصب باـتک  رد  ملعلا : هللاو  اذـه  تلق  لاـق  اـهیلا . یحوا  هللا و  اـهالما  ءیـش  وه  اـمنا  دـحاو  فرح  مکنآرق  نم  هیف  اـم  هللاو  تارم  ثـالث 
ام دزن  رد  هدومرف  ترـضحنآ  هک  هدش  تیاور  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح  زا  ینالوط . ثیدـح  رد  تاجردـلا .

ربارب هس  هک  تسا  یفحصم  تسیچ . ع )  ) همطاف فحـصم  دننادیم  هچ  مدرم  تسا و  مالـسلااهیلع  هحفص 309 ] همطاف [  ترضح  فحصم 
تـسا هدرک  یحو  ـالما و  ارنآ  تیدـحا  تاذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسین  نآ  رد  فرح  کـی  امـش  نآرق  زا  هک  مسق  ادـخ  هـب  تـسا  نآرق 

دوـبن یـسرد  تسا  تقیقح  هک  یملع  یهلا . یتـبهوم  یندـل و  ملع  تسا  نیا  دـنگوس  ادـخب  متفگ  دـیوگیم  يوار  ع .)  ) همطاـف ترـضحب 
يربط همامالا  لئالد  باتک  رد  زین  دوب و  هنیـس  رد  هناخباتک  هک  الا  دهدن  يدوس  باتک  زا  رپ  هناخ  دـص  دوب  هیتسرد  هچنآ  ره  دوبن  یـسرد 
لزنا لاقف  مالسلااهیلع . همطاف  فحـصم  نع  مالـسلاو  هولـصلاامهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجابا  تلئـس  لاق : ریـصبیبا  نع  و 28  هحفص 27 
لوط یلع  نیتدـجربز  نم  ناتفد  هل  لاق . یل  هفـصف  تلق  نآرقلا . نم  ءیـش  هیف  ام  لاقف  نآرقلا  نم  ءیـش  هیفف  تلق  اـهیبا  توم  دـعب  اـهیلع 
لاـق هیف . اـمف  كادـف  تلعج  تلق  ناـکف  نک  هل  لـیق  ضیبا  رد  نم  هقرو  لاـق  هـقرویل  فـصف  تـلعج  تـلق . نـیوارمح  هـضرع  قروـلا و 

هتکئالملا نم  تاوامسلا  یف  ام  ددع  ءامس و  ءامـس  ربخ  هیف  هتمایقلا و  هحفص 310 ] موی [  یلا  نوکی  ام  ربخ  ناک و  ام  ربخ  هیف  مالـسلاهیلع 
ءامسا باجا و  نم  بذک و  نم  ءامـسا  مهیلا و  لسرا  نم  ءامـسا  مهئامـسا و  لسرم و  ریغ  الـسرم و  هللا  قلخ  نم  لک  ددع  کلاذ و  ریغ  و 

ددع اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  یف  دلب  لک  هتفـص  نادـلبلا و  ءامـسا  نیرخالآ و  نیلوالا و  نم  نیرفاکلا  نینموملا و  نم  هللا  قلخ  نم  عیمج 
تیغاوطلا و نم  یلو  نم  مهـصصق و  یلوالا و  نورقلا  هتفـص  بذـک و  نم  لک  هتفـص  نیرفاکلا و  نم  اهیف  ام  ددـع  نینموملا و  نم  اهیفام 

تلعج تلق  راودالا . یف  ددرت  نم  عیمج  مهئاربک و  هتفـص  دحاو  دحاو  لک  کلمی  ام  مهتفـص و  همئالا و  ءامـساو  مهددع  مهکلم و  هدـم 
امک تراوتلا  ملع  لزنا و  امک  نآرقلاملع  هیف  ءالوه و  ءالوه و  ءامسا  هیف  راودا  هتعبـس  یه  ماع و  فلا  نوسمخ  لاق  راودالا : مک  كادف و 
نا یلاعت  هللا  دارا  امل  مالـسلاهیلع و  رفعجوبا  لاق  دالبلا . عیمج  یف  هردم  هرجـش و  لک  ددع  روبزلا و  ملع  لزنا و  امک  لیجنالاملع  تلزنا و 
یه هب و  اوطبهف  لیللا  نم  یناثلا  ثلثلا  نم  هعمجلا  هلیل  یف  کلاذ  اهیلع و  هب  نولزنیف  هولمحی  نا  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  اـهیلع  لزنی 

اوعضو و  مالسلا : کئرقی  هللا  مالسلا  اولاق  و  هحفص 311 ] اهیلع [  اوملس  اهتالص  نم  تغرف  امل  تدعق و  یتح  امایق  اولازامف  یلـصت . همئاق 
دعب نم  تلازامف  ءامسلا . یلا  اوجرع  مث  مالسلا  هللا  لسرای  مکیلع  مالسلا و  هیلا  مالـسلا و  هنم  مالـسلا و  تلاقف هللا  اهرجح . یف  فحـصملا 

نجلا و نم  هللا  قلخ  نم  عیمج  یلع  هتعاطلا  هضورفم  مالـسلااهیلع  تناک  دقل  هرخآ و  یلا  تتا  یتح  هارقت  سمـشلا  لاوز  یلارجفلا  هالص 
نینمؤملاریما یلا  هتعفد  لاق  اهیضم ، دعب  فحـصملا  کلاذ  راص  نملف  كادف  تلعج  تلق  هکئالملا . ءایبنالا و  سحولا و  ریطلا و  سنالا و 

ملعل ازه  نا  تلق  رمالاذه . بحاص  یلا  هوعفدی  یتح  مله  ادنع  مث  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  یلا  مث  نسحلا  یلا  راص  یـضم  املف  مالـسلاهیلع 
هنم فرحب  تملکت  هیناثلا و ال  هقرولا  یف  ام  دعب  کل  تفـصو  ام  هلوا و  نم  نیقرو  یفل  کل  هتفـص  يذل و  اذه  نا  دمحم  ابا  ای  لاق  اریثک 

اهیلعهللامالس همطاف  ترضح  فحـصم  دروم  رد  مالـسلاهیلع  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکـش  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ  ریـصبوبا 
ترضح رب  شردپ  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  یتاکن  بلاطم و  يوتحم  فحـصم  نیا  دومرف  ترـضح  مدومن  لاوئس 

متفگ تسین . نآ  رد  نآرق  زا  يزیچ  هن  دومرف  ترـضح  تسه : فحـصم  رد  يزیچ  نآرق  زا  ایآ  مدومن  ضرع  تسا . هدش  لزان  ع)  ) همطاف
گرب کی  ضرع  لوط و  هزادنا  هب  تسا و  رمحا  دـجربز  سنج  زا  دـلج  ود  ياراد  نآ  دومرف  امرف . فیـصوت  هحفص 312 ] میارب [  ار  نآ 
دوجوم نک  هملک  نتفگ  اـب  هک  دیفـس  رد  زا  دومرف  تسیچ ، زا  هک  ارنآ  گرب  هقرو و  اـمرف  فیـصوت  موش  تیادـف  مدومن  ضرع  دـشابیم 

رد هک  یئاهزیچ  رابخا و  يوتحم  دومرف  تسا . هدش  هتـشاگن  نآ  رد  زیچ  هچ  دیئامرفب  تسا  نکمم  موش  تیادف  مدومن  ضرع  تسا . هدـش 
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زا تسا  هیلاـع  ملاوع  تاوامـس و  رد  هچنآ  هرامـش  اهنامـسآ و  زا  کـی  ره  راـبخا  دوب و  دـهاوخ  يربک  تماـیق  زور  دـبا و  اـت  هدوب و  لزا 
هک یمما  ماوقا و  ءامـسا  ناشیا و  ءامـسا  لسرم و  ریغ  لسرم و  ناربمایپ  هللا و  قلخ  زا  کـی  ره  ددـع  کـلاذریغ و  ناگتـشرف و  کـئالم و 

تباجا ار  نانآ  توعد  دناهدیورگ و  ناشیا  هب  ای  هدرک و  بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  نانآ  ءامـسا  دناهدش و  هداتـسرف  نانآ  يوسب  یهلا  ءارفس 
رد هچ  يدـلب  ره  تفـص  تایـصوصخ و  اهرهـش و  یماسا  شنیرفآ و  نایاپ  ات  تقلخ  زاغآ  زا  نیرفاک  نانمؤم و  ماـمت  ءامـسا  دـناهدومن و 

دناهدرک بیذکت  هک  یناسک  لک  تایصوصخ  تافص و  رهـش و  ره  رد  نیرفاک  رهـش و  ره  رد  نینمؤم  ددع  ناهج و  برغ  رد  هچ  قرش و 
هک ینایتوغاط  یماـسا  ناـنآ و  هب  هطوبرم  ياهناتـساد  صـصق و  ناینیـشیپ و  یلوا و  نورق  لـها  هحفص 313 ] تایـصوصخ [  تافـص و  و 

تاصخـشم اب  نانآ  يرادمامز  تیغاوط و  نآ  زا  کی  ره  یئاورنامرف  نارود  تموکح و  تدم  دناهدرک و  تموکح  دناهدیـسر و  تردـقب 
ارهز همطاف  ترـضح  فحـصم  نآ  رد  همه  هتفرگ و  ماجنا  هک  یتالاقتنا  لقن و  راودا و  رد  هعقاو  ياهداد  يور  مامت  ناـشیا و  زا  کـی  ره 
هرود تفه  زا  تدابع  نآ  لاـسرازه و  هاـجنپ  دومرف  تسا . هرود  دـنچ  راودا  نآ  رادـقم  موش  تیادـف  متفگ  تسا . جردـنم  اـهیلعهللامالس 
ددـع تشهب و  لها  تافـص  اه و  نآ  لاجآ  تدـم  هللا و  قلخ  ام  عیمج  ياهمان  یماسا و  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  فحـصم  نآ  رد  تسا .

فحـصم نامه  رد  زین  و  یخزود . یتشهب و  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  ءامـسا  نایمنهج و  زان و  لها  ددع  دنوشیم و  تشهب  لخاد  یناسک 
لزان هک  هنوگ  نامهب  لیجنا  ملع  تسا و  هدـش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  تاروت  ملع  تسا و  هدـش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  نآرق  ملع  تسا 

ياههزیرگنس ردم و  ددع  ناتخرد و  راجـشا و  لک  ددع  فحـصم  نآ  رد  و  تسا . هدیدرگ  لزان  هک  وحن  نامه  هب  روبز  ملع  تسا و  هدش 
نآ رد  هکنآ  رگم  دوهـش  بـیغ و  زا  دوـجو  یتـسه و  ورملق  رد  هحفـص 314 ] تسین [  يزیچ  هصالخ  و  . ) تسا جردـنم  راـید  رهـش و  ره 
رب فحـصم  نیا  لوزن  رب  دنوادخ  تیـشم  یهلا و  هدارا  نوچ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  هاگنآ  تسا .) تبث  فحـصم 

ار فحـصم  نآ  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  دـش  رداـص  یهولاعقـص  زا  روتـسد  تسخن  تفرگ  قلعت  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
کلم هس  نیا  هکیماگنه  دوب  بش  زا  یناث  ثلث  زا  هعمج  هلیل  رد  لوزن  نیا  عوقو  اهیلعهللامالس . ارهز  همطاف  رضحمب  دنوش  لزان  هتشادرب و 

اپرس ناگتشرف  نآ  دوب  هداتسیا  زامن  هب  دوخ  بارحم  رد  ترضح  نآ  دندیـسر  همطاف  ترـضح  تمدخ  فحـصم  نآ  لماح  یهولا  برقم 
قح سدقا  تاذ  دنتفگ  دندرک و  مالس  شترضح  رب  نانآ  دومن  لصاح  تغارف  زامن  زا  هکنیا  زا  دعب  تسـشن و  ترـضح  هکنیا  ات  هداتـسیا 

صتخم مالـس  دومرف  همطاف  ترـضح  دـندارذگ . مارتحا  اـب  ترـضح  نآ  ناـمرد  رد  ار  فحـصم  نآ  سپـس  دـناسریم و  مالـس  وتب  یلاـعت 
تیرومام نیا  ماجنا  زا  سپ  یهلا . لسر  ءارفس و  يا  امش  رب  مالـس  زین  تسادخ و  يوسب  مالـس  تسا و  يادخ  يوس  زا  مالـس  تسادخ و 

هفیحص نآ  هعلاطمب  هتسویپ  سمش  لاوز  ات  حبص  زامن  زا  دعب  همطاف  ترـضح  دندومن . جورع  هحفص 315 ] نامسآ [  يوسب  ناگتشرف  نآ 
نج و رب  ترـضح  نآ  تعاطا  تسا و  هتعاطلا  بجاو  همطاف  ترـضح  قیقحت  هب  دیـسر . فحـصم  نآ  رخآب  هکنیا  اـت  دوب  لوغـشم  هفیرش 

نآ دیئامرفب  موش  تیادف  درک  ضرع  يوار  تسا . مزال  بجاو و  قالطالا  یلع  قیالخ  عیمج  کئالم و  مامت  رب  شحو و  ریط و  رب  سنا و 
نینموملاریما هب  ار  فحـصم  نآ  همطاف  ترـضح  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تفای . لاقتنا  یـسک  هچ  هب  همطاف  ترـضح  زا  دعب  فحـصم 

لقتنم ع )  ) نیسح ماما  هب  فحصم  نآ  سپس  یبتجم و  نسح  ماما  ترضحب  ار  فحصم  نآ  یضترم  یلع  ترضح  داد و  مالـسلاهیلع  یلع 
لباق رایـسب  ملع  نیا  اعقاو  مدرک  ضرع  دیوگیم  يوار  دنک . راذگاو  رما  نیا  بحاص  هب  هکنیا  ات  دنام  یقاب  شلها  دزن  فحـصم  نآ  دعب  و 

فیصوت وت  يارب  فحصم  نیا  زا  نم  هک  ار  هچنآ  دمحم  ابا  يا  دومرف  ترضح  تسا . شنیرفآ  رارـسا  نآ  ياوتحم  مامت  هچ  تسا  تیمها 
مولعم . ) متفگن وت  يارب  ار  نآ  زا  فرح  کـی  یتـح  مدومنن  ناـیب  وت  يارب  دوب  مود  قرو  رد  هچنآ  نم  دوـب و  نآ  لوا  قرو  ود  رد  مدوـمن 
همطاـف ترـضح  فحـصم  تسا .) هدـیدن  تسا  ریـصبوبا  هک  يوار  رد  ار  نآ  زا  شیب  كاردا  دادعتـسا  هحفص 316 ] ترـضح [  دوشیم 

تیب لها  مولع  رداصم  عبانم و  زا  یکی  تسا  يوطنم  نآ  رد  تمایق  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  عیاقو  قیاقح و  دـبا و  لزا و  ملع  هک  مالـسلااهیلع 
ءایصوالا متاخ  هللاهیقب  ترضح  دزن  کش  نودب  نامز  نیا  رد  رصع و  نیا  رد  فحصم  نیا  تسا  مالسلامهیلع  تمکح  نداعم  تمـصع و 

زا تسا  هدرک  لقن  راحب  باتک  رد  یتیاور  یـسلجم  همالع  تسا  رما  بحاـص  هک  تسوا  دـشابیم و  ءادـفلاهل  اـنحاورا  رـصع  یلو  يدـهم 
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تراد اهتفرعم  یلع  يربکلا و  هتقیدصلا  یه   ) اهیلعهللامالـس همطاف  ترـضح  دروم  رد  تسا  هدومرف  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
دنوادـخ دـشابیم  لماش  تسا  نورقلا  ریخ  هک  ءایبنا  متاخ  نرق  یتح  نانآ  مما  ءایـصوا و  ءایبنا و  ماـمت  نارود  یلوا  نورق  یلوـالا . نورقلا 

قباطم دـننک . رارقا  وا  تبحم  همطاف و  ترـضح  تالامک  لئاضف و  هب  اهنآ  هکنیا  رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  لسر  ایبنا و  زا  کـی  چـیه  لاـعتم 
هحفـص 317] شرهوش [  یفطـصم و  دمحم  ترـضح  شردـپ  زا  دـعب  يربک  هقیدـص  ترـضح  تیفرـشا  تیلـضفا و  هیلقن  هیلقع و  نیهارب 

ترضح زا  لوقنم  فیرش  ثیدح  بلطم  نیا  دیئات  رد  تسا  یفاک  تسا  ملسم  نهربم و  تباث و  مهیلع  هللا  تاولص  یضترم  یلع  ترـضح 
زا هنود . نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  همطافل  نکی  مل  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  قلخ  یلاعت  هللا  نا  الول  هلوقل  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 

یضترم یلع  لالجلاوذ  یلو  دوجو  لاعتم  دنوادخ  سدقا  تاذ  رگا  دومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح  یسلجم ج 43  راونالاراحب 
ینادمـصلا میکحلا  ینابرلا و  ملاعلل  تشادن . دوجو  يوفک  ارهز  همیاف  يارب  ناکما  ملاع  ضرا  هحفـص  رد  دوب  هدیرفاین  ار  نامیا  لها  ریما 

حور رگم  ارم  هقطان  اهیلعهللامالس . ارهز  همطاف  ترضح  تعن  ءانث و  رد  یناپمک  هب  رهتـشم  یناهفـصالا  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح  هللاتیآ 
ضیف دنک  ایربک  تولخ  يوناب  تعم  هک  مهف  دسر  یک  هلا  سومان  سدق  جواب  مهو  دنک  ءاسن  هدیـس  ترـضح  يانث  هک  ات  دنک  ددم  سدق 

مهو لزی  مل  نسح  ینعم  لزا  دهاش  تروص  هحفـص 318 ] دنک [  یهتنم  ءدبم و  رد  هراظن  را  لد  مشچ  همطاف  لامج  رون  همتاخ  تسخن و 
لضف و هفیحـص  هلمـسب  دـنک  ءایبنا  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج  يدمرـس  ضیف  ءدـبم  يدزیا  رون  علطم  دـنک  اـمن  قح  هنیئآ  تفـصو  هنوگچ 

نیع دـنک  اطغلا  فشک  ول  يوعد  هک  دزـس  هکلب  دوب  یقتلم  هطقن  ار  دوجو  هرئاد  دـنک  اب )  ) تحت هطقن  زا  یلجت  یهگ  هکلب  تفرعم  لاـمک 
الع قفا  زا  عولط  وا  لامج  حبص  ءایفـصا  راهن  رون  ءایلوا  ردق  هلیل  دنک  اهبیب  هرطق  ار  طیحم  اخـس  هاگ  مرک  مراکم و  رحب  مکح  فراعم و 

زا ياهصق  بسح  شتواخس  دوج و  بسن  شتوبن  سح  دنک و  یتفال  هشاب  يرـسمه  هک  وا  زج  تسیک  ررغ  همئا  ما  رـشب  دیـس  هعـضب  دنک 
وا تسدب  ردق  حول  هحفص 319 ] دنک [  اپ  ریزب  هیاپ  یـسب  وا  ردق  هیاپ  ین  لایخ  سرتسد  وا  يایربک  نماد  دنک  یتا ) له   ) هروس شتواخس 
ایح نآ  زا  ورتس  نازا  ثیدح  مدق  رس  وا  باقن  وا  تفع  وا  باجح  وا  تمـصع  دنک  اضتقا  هچ  هیهلا  تیـشم  هک  ات  وا  تسـش  هب  اضق  کلک 

دیما مشچ  وا  يوک  قشع  عبعک  وا  يور  قلخ  هلبق  دنک  يوه ) نع  قطنی  ام   ) ربخ ز وا  قطنم  وا  يوخ  سنا  هبذج  وا  يوب  سدـق  هحفن  دـنک 
ارهز همطاـف  ترـضح  دـنک  ـالط  وا  هضف  ار  دوـجو  سم  هکنآ  زوـس  چـیه  هب  وا  رد  زا  ور  باـتم  ارقتفم )  ) دـنک اـنتعا  هـک  هـب  اـت  وا  يوـس 

ترـضح تلادـع  لدـع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  تفرعم  ناـفرع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اـهیلعهللامالس 
تعاجش تماهش و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  تفع  فافع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف 

زا تسا  نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  تعانم  تمه و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترـضح  هحفص 320 ] ] 
نازیم اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترـضح  تفوطع  ناسحا و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تناتم  ملح و  ثیح 

اهیلعهللامالس ارهز  همطاف  ترضح  ادخ  ءاضقب  اضر  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  تقفـش  رهم و  ثیح  زا  تسا 
همطاف ترـضح  ادخ  زا  فوخ  تیـشخ و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ادخب  قثا  ءاجر و  ثیح  زا  تسا  نازیم 

 ] ادـخ اقلب  قایتشا  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ادـخب  اکتا  لـکوت و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز 
تسا نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  ادخب  هقالع  قشع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هحفص 321 ]
نازیم اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  ایندب  یئانتعایب  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تومب  قایتشا  ثیح  زا 

يهمطاف ترـضح  ایند  لامب  یئانتعایب  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  يهمطاـف  ترـضح  اـیند  تنیزب  یئاـنتعایب  ثیح  زا  تسا 
ترـضح يرادهناـخ  روـما  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ینیبناـهج  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز 

هلیمج و قالخا  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترـضح  يرادرهوش  روما  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف 
هیلامک نوئـش  داـعبا و  تسا . يزاـس  ناـسنا  بتکم  وا  بتکم  تسا و  هحفـص 322 ] لماک [  ناسنا  ترـضحنآ  هچ  هیناسنا  هیلامک  تاـفص 

ار اهزارف  نآ  زا  کی  ره  دش  هراشا  ترضحنآ  ندوب  نازیم  ناونعب  هچنآ  تسا و  جراخ  رصح  هطیح  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترـضح 
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داعبا نآ  هلمج  زا  لمجم ) نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدـح  دوخ  وت   ) تسا نوریب  هلاـسر  نیا  عسو  زا  احورـشم  نآ  ناـیب  هک  تسا  يدـهاوش 
ینادنزرف ترضحنآ  اریز  دالوا  تیبرت  يردام و  هبنج  زا  ناهج  ناملسم  ناوناب  ناوسن و  يارب  تسا  توکلم  کلم و  هکلم  نآ  ندوب  نازیم 

مالـسا و نابهگن  نآرق و  نایک  ظفاح  نید و  ياـقبا  بجوم  کـی  ره  هک  موثلکما  بنیز و  نیـسحماما و  نسح و  ماـما  دـننام  دومن  تیبرت 
هدرورپ تسد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  شدـنزرف  نآ  دـندوب . ماـنالاریخ  ترـضح  تنـس  تعیرـش و  نیئآ و  جورم 

رهظم هقلطم و  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  دوخ  نیع  رد  لیزنت و  یحو و  بتکم  هدروخریـش  همطاـف و  نماد  هدـش  تیبرت  تمـصع و  شوغآ 
وا روحمهک  ار  دوخ  نایفارطا  تماما  نازورف  رتخا  تیـالو و  جرب  رین  نیمود  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تسا . تاـیفخلا  رـسلا و  ملاـع 
اب گنج  هزرابمب و  رـضاح  ترـضح  نآ  يرای  ادخ و  نید  ترـصن  يارب  اهنآ  هک  تسنادـیم  تخانـشیم و  ار  هحفـص 323 ] همه [  دندوب 

نید نمشد  رکشلب  دنراد  بش  ره  شیاهرکشل  رـس  دیدیم  هکنیاب  افاضم  دنتـسه  يراکتنایخ  مدرم  اهنآ  هک  تسنادیم  دنتـسین  نید  نمـشد 
رد دزادرپ  گنج  هزرابمب و  شترـضح  هچنانچ  رگا  دنـشابیمن و  افو  لها  اهنآ  زا  کیچیه  دـنوشیم و  قحلم  نایفـسیبا  نب  هیواعم  ینعی 
هک هدراذگ  نایم  رد  يدادرارق  تسا و  هدومن  حلص  داهنشیپ  هیواعم  یفرط  زا  و  دوشیم . هتخیر  كاخب  هعیش  هدع  کی  نوخ  هلحرم  نیلوا 

و تسا . یناطیش  تسایس  هعدخ و  رکم و  ساسا  رب  هحلاصم  داهنشیپ  هک  تسنادیم  ترـضح  هچرگ  تسا  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  ارهاظ 
رانک زج  مالسا  ياقب  ظفح و  رد  ار  لک  ماظن  تحلصم  مالسلاهیلع  ماما  اما  دنک . لمع  دادرارق  قبط  رب  هک  تسین  یسک  زاب  گنرین  هیواعم 

رد نید  ظفح  يارب  ترـضحنآ  هک  دوب  یگرزب  تمدخ  نیا  تخادرپ و  هحلاصمب  راچان  اذل  دیدن  نیا  ریغ  وا  اب  هحلاصمو  هیواعم  اب  ندمآ 
رد ار  هحفـص 324 ] مالـسلاهیلع [  نسح  ماما  مالک  نیع  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد  نابهگن ) ار  نید  دش  حلـص  زا  نسح   ) دومن دوخ  نامز 

نـسحلا حلاص  امل  تسا : هدـش  تیاور  نینچ  تسا  هربتعم  بتک  زا  هک  یـسربط  جاجتحا  باتک  رد  میامن  رکذ  شاهحلاصم  رـس  تمکح و 
مالـسلاهیلع و لاق  هتعیب . یلع  مهـضعب  همالف  سانلا  هیلع  لخد  هتنعلا  امهیلع  نایفـسیبا  نبا  هتیواـعم  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نبا 

هتعاطلا ضرتفم  مکماما و  ینا  نوملعت  الا  تبرغ  وا  سمشلا  هیلع  تعلط  امم  ریخ  یتعیـشل  تلمع  يذلل  هللاو  تلمع  ام  نوردت و  ام  مکحی 
مالغلا لتقو  رادجلا  ماقا  هنیفسلا و  قرخ  امل  رضخلا  نا  متملع  اما  یلع . ص )  ) هللالوسر نم  صنب  هتنجلا  لها  بابش  يدیس  دحا  کمیلع و 

نوچ ثیدـحلا . اباوص  هتمکح و  هللادـنع  کـلاذ  ناـک  کـلاذ و  یف  هتمکحلا  هجو  هیلع  یفخ  ذا  نارمع  نب  یـسومل  اطخـس  کـلاذ  ناـک 
امهیلع هللا  هتنعل  نایفـسیبا  نب  هیواعم  اـب  اـمهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  بلاـطیبا  نبا  یلع  ترـضح  دـنزرف  یبتجم  نسح  ماـما  ترـضح 

امـش امـش  رب  ياو  دومرف  ترـضح  يدومن ) حلـص  وا  اب  ارچ  هک   ) دـنداد رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  ار  ترـضحنآ  مدرم  درک  هحلاـصم 
نآ رب  بات  ناهج  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  رتهب و  نآ  عفن  ماهداد  ماجنا  نم  هچنآ  مسق  ادـخب  هداد  ماجنا  يریخ  راـک  هچ  نم  دـینادیمن 

تشهب لها  نادیس  زا  یکی  متـسه و  امـش  هعاطلا  بجاو  هحفـص 325 ] موصعم و [  ماما  نم  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  دباتیم  دراد و  قارـشا 
ندرک خاروس  زا  داد  ماجنا  رـضخ  هچنآ  هک  دـینادیمن  امـش  ایآ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ترـضح  زا  تیاور  صن  قباـطم  مشاـبیم 
هکنآ لاح  دـیدرگ و  نارمع  نب  یـسوم  بضغ  طخـس و  بجوم  رـضخ  ياهراک  نیا  مالغ و  نآ  نتـشک  راوید و  نآ  نتـشاد  اپب  یتشک و 

یبـتجم ماـما  ترـضح  ناـیب  داـفم  دروم : نیا  رد  راوگرزب  نآ  مـالک  رخآ  اـت  یلاـعت  هللادـنع  دوب  تمکح  باوص و  نیع  روـما  نیا  ماـجنا 
مدرک لـمع  نآ  قـبط  نم  هک  دوـب  نیمه  یهلا  تمکح  ياـضتقم  مداد و  ماـجنا  مالـسا  عـفن  هب  نم  ار  راـک  نیا  هک  تسا  نـیا  مالـسلاهیلع 

تسین و تسا  یلاعتقح  تیـشم  هدارا و  رد  یناف  وا  تیـشم  هدارا و  تسا و  ادـخ  تجح  هک  موصعم  ماما  لـمع  رب  ضارتعا  ياـج  نیارباـنب 
وا هللاابذایعلا  ای  دیامن و  ضارتعا  وا  لاعفا  رب  هدومن و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقمب  هطوبرم  روما  رد  ارچ  نوچ و  هک  تسین  هزاجا  نیا  ار  یسک 

( لعفی امع  لئـسی  ال   ) هک تسا  یئادخ  رهظم  ماما  تسا  میکح  يادخ  رب  ضارتعا  موصعم  ماما  رب  ضارتعا  هچ  دـهد  رارق  تمالم  دروم  ار 
ملح رهظم  ماما  تسادخ  ملع  رهظم  ماما  مهفاف  تسین . وا  زا  شـسرپ  ياج  هک  تسا  هنامیکح  شراک  ردقنآ  ادخ  اریز  ءایبنا  هروس  هیآ 23 
هروس هیآ 29  هللا ) ءاشی  نا  ـالا  نواـشت  هحفـص 326 ] ام [  و   ) تسا ادخ  تیـشم  هدارا و  رهظم  ماما  تسادـخ  تردـق  رهظم  ماما  تسادـخ 

زک یهش  یهلا  نسح  هنیئآ  نسح  یهاش  گنر  وا  ثراو  ار  یلع  ع )  ) رهطم يارهز  ناج  رورـس  ص )  ) ربمغیپ طبـس  قح  ملح  روهظ  ریوکت 
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رگ هک  یئاناوت  نیکمت  ملح و  نآ  شیدوب  رگنل  هن  نید  نتـشک  يدیـسر  سک  لحاس  هب  ریحت  رحب  رد  تسا  قرغ  درخ  روصت  هاگ  وا  ملح 
يدید هچ  ره  نمشد  تردق ز  نادب  ایرث  رب  ار  يرث  يدروآرب  امیا  هب  يدرک  نامسآ  ار  نیمز  ملاع  عاضوا  يدزمه  رب  یمد  ممـصم  یتشگ 

دش حلص  زا  نسح  [ ) هحفص 327 دوب [  نینچ  يو  دهع  هب  نید  ساپ  هک  دوب  نید  ساپ  حلص  را  مصخ  هب  يدیرخ  ناج  رب  يدرک و  لمحت 
نید کلم  ود  نیا  رم  تمایق  ات  نید  تیار  هتفرگ  تماهش  ملح و  زا  ود  نیا  دنتـسد  ود  نآ ) رب  داد  قنور  گنج  زا  نیـسح  نابهگن  ار  نید 

ریـشمش و زا  هک  یتاحارج  رتمک  تسین  دـشابن  نوزفا  رگا  ردارب  زا  تنحم  درد و  ار  نسح  دـنراوشوگ  نادزی  كاپ  شرع  هب  دنرایرهـش  ار 
تشگن نارودب  یشعن  نسح  شعن  زج  هب  نود  مدرم  نآ  هنعط  ریت  نوزفا ز  سب  يدوب  رگج  رب  ار  نسح  رکیپ  هب  دب  ار  البرک  دیهـش  رجنخ 

رورـس و ناگنـشت  بل  هاش  وا  دشابیم  امهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  تمـصع  نماد  هدش  تیبرت  هک  يرگید  دنزرف  نارابریت  نتـشک  دـعب  زا 
بیبر هوبنلا و  میطف  هتمحرلا و  طبـس  هک  ینیـسح  نآ  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نینوکلا  ماما  قشع  ناطلـس  نادیهـش  رالاس 

تماـما تیـالو و  جرب  رین  نیموـس  هک  ینیـسح  نآ  تسا  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقم  ياراد  هک  ینیـسح  نآ  تسا . هحفص 328 ] همـصعلا [ 
امب هفرع  ياـعد  رد  تفرعم  ناـفرع و  سرد  هک  ینیـسح  نآ  تسا  نآرق  یقبم  مالـسا و  هدـننکهدنز  نید و  ییحم  هک  ینیـسح  نآ  تـسا .

ار ادخ  نید  ترصن  افو و  سرد  تریغ و  تیمح و  تفارـش و  تزع و  تمه و  سرد  يوقت  نامیا و  سرد  هک  ینیـسح  نآ  تسا . هتخومآ 
امب ادخ  نید  ظفح  يارب  ادخ  هار  رد  يراکادف  ادـخ و  اب  يزاب  قشع  تبحم و  سرد  هک  ینیـسح  نآ  تسا . هتخومآ  امب  البرک  هنحـص  رد 
یف ارط  قلخلا  تکرت   ) همغن هب  تسا و  هدرک  ادـف  هتخاب و  تسود  ياقلو  لاصو  هار  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  دوخ و  ناج  هک  اجنآ  ات  هتخومآ 

زا تشذگ  درک  ادف  ار  ناج  قح  قشع  هارب  قشع  ردصم  زا  یمه  قتشم  دش  هک  قشع  رهظم  نآ  یلع  نبا  نیسح  تسا . هدمآ  منرتم  اکاوه )
دـش وچ  دش  ادخ  شرع  البرک  نیمز  قشع  رجنخ  زا  مه  باریـس  دـشب  یهلا  قشع  می  قرغ  دـش  وچ  هحفص 329 ] قشع [  رغـصا  زا  ربکا و 
عبط تعانم  سفن و  تزع  ياراد  هک  اـهنآ  ناـتمهاب و  نادرمدار و  هب  هک  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  قشع  رکیپ  اـجنآ  نوفدـم 
ملع يذلا  ءابالا  لها  دیس  تسا . نیا  دیدحلایبا  نبا  ترابع  دربیم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مان  همه  سار  رد  دنکیم و  هراشا  دناهدوب 

. لذلا نم  فناف  هباحصاو  نامالا  هیلع  ضرع  دق  يذلا  ع )  ) یلع نبا  نیسحلا  هللادبعوبا  وه  فویسلا  لالـض  تحت  توملا  هتیمحلا و  سانلا 
هدوبر و نایملاع  همه  زا  یلا  تمه  ماقم  رد  ار  تقبسيوگ  هک  وا  ناشنمدازآ  نادرمدار و  همه  رورس  ءابا و  لها  سیئر  اقآ و  دیس و  ینعی 
ار ناراکمتـس  اب  یگدـنز  تداعـس و  ار  تداهـش  گرم و  هک  وا  تخومآ  نایناهج  ماـمتب  تزع  تفارـش و  تریغ و  تیمح و  سرد  هک  وا 

راوگرزب ياقآ  نآ  دورب  تلذ  راب  ریز  دشن  رضاح  تفریذپن و  دنداد  ناما  داهنشیپ  شنارای  باحـصا و  وا و  هب  هک  وا  تسناد  تبکن  تلذ و 
ماما مالک  نیع  دعب  هب  نیا  زا  هحفص 330 ] تسا [ . یضترم  یلع  ترضح  دنزرف  رارک  ردیح  هچب  ریش  نیـسحلا  هللادبعیبا  ترـضح  انامه 

ترضح هلمج  نیا  موشیمن  لیلذ  زگره  نم  هک  درک  مالعا  نایناهج  مامت  هب  داد و  رد  ادن  اروشاع  زور  البرک  رد  هک  ار  مالسلاهیلع  نیسح 
تاهیه هتلـسلا  هتلذـلا و  نیتنثا  نیبزک  ردـق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نا  ـالا   ) تسا نیا  مالـسلاهیلع  ماـما  ناـیب  دروآیم  دوخ  تراـبع  نمـض  ار 

یلع مائللا  هتعاط  رثوت  نا  نم  هتیبا  سوفن  هتیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  روجح  نونموملا و  هلوسر و  اـنل و  کـلاذ  هللا  یب  اـی  هتلذـلاانم 
نب هللادـیبع  هدازانز  رـسپ  هدازانز  هیامورف  سکان  دیـشاب  هاگآ  همه  نایناهج  مامت  دـینادب و  ملاع  مدرم  فوهل . باـتک  زا  مارکلا .) عراـصم 

ای مهدـب و  نتـشکب  نت  ای  میاـمن  باـختنا  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هتخاـس  ریخم  رما  ود  نیب  ارم  هداد و  ناـما  داهنـشیپ  نم  هب  داـیز 
ارم هک  هکیئاهنماد  هن  دننامیا و  لها  هک  اهنآ  هن  وا و  لوسر  هن  ام و  تلذب  تسا  یـضار  ادخ  هن  موشیمن  لیلذ  زگره  نم  یلو  موش  میلـست 
دنک رایتخا  ار  تلذ  وا  هدرورپ  تسد  هک  دراد  بانتجا  ءابا و  هدرک  تیبرت  هدرورپ و  ارم  هک  یکاـپ  نماد  دـناهدومن  تیبرت  هداد و  شرورپ 
نت مرـضاح  اجک  ماهتفای  شرورپ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  نماد  رد  هک  نم  دش . دـنهاوخن  لیلذ  تزع  فرـش و  نادـناخ 

تسا یسرد  نیا  دنریذپن  ار  تسپ  مدرم  تعاطا  دنهدیمن و  يراوخب  نت  هاوخيدازآ  مدرم  هحفص 331 ] هتلذلاانم [ ) تاهیه   ) مهدب تلذب 
سرد نیا  دوش . هناگیب  میلست  لیلذ و  زگره  دیابن  ناملسم  هک  دهدیم  یمالـسا  للم  مامت  نیملـسم و  مومع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک 
ینیمخ ماما  ترضح  يربهرب  تمه  اب  رویغ و  نایعیش  زکرم  ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  ام  رـصع  رد  هللادمحب  هتلذلاانم ) تاهیه  )
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رامعتسا و تلذ و  راب  ریز  زا  ار  دوخ  فرش  رهظم  رهد و  هغبان  نآ  زا  تیعبت  هب  ناریا  نامیا  اب  تلم  دیدرگ و  یلمع  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر 
نیعلا بصن  هتـسویپ  تسیاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سرد  نیا  دندیدرگ  زوریپ  دـنداد و  تاجن  دوخ  مایق  تضهن و  اب  ناگناگیب  رامثتـسا 
سرد تسا  یگدازآ  سرد  نیا  دنیامن  يوریپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  سرد  زا  دنریگب و  نایناریا  زا  قشمرـس  ناهج  ناناملـسم  رگا  دشاب 

دیامرف تیانع  یمالسا  للم  مامتب  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  دنوادخ  تسا . تدایس  سرد  تسا  تزع  سرد  تسا  تفارـش  سرد  تسا  تیرح 
هب درک و  هدنز  ار  مالسا  هک  تسا  نیسح  ماما  دنادرگ  نایناهج  ياقآ  زارفارس و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هیلاع  میلاعت  هیاس  رد  ار  نیملسم  و 

ترـضح یکی  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  رگید  دنبلد  دـنزرف  ود  هحفـص 332 ] تخومآ [ . فرـش  تزع و  سرد  نایناهج  ماـمت 
نارتخد رفن  ود  ره  نیا  دـنرهطا . يارهز  تمـصع  نماد  هتفاـی  تیبرت  ود  ره  هک  دنـشابیم  مالـسلاامهیلع  موثلکما  يرگید  يربـک و  بنیز 

دنتشاد تکرش  شترضح  مایق  تضهن و  رد  دندوب و  البرک  ات  هنیدم  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ناشراوگرزب  ردارب  اب  رفـسمه  ود  ره  کلم  هکلم 
زا دوب  مالـسا  ياقبا  نید و  يایحا  هک  ردارب  دصقم  هدـنهد  همادا  هتفرگ  ار  نادیهـش  رالاس  تلاسر  هلابند  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  و 

خاک متا  بمب  دـننام  رهگالاو  رهاوخ  ود  نیا  ياههبطخ  دـندش  راپـسهر  ماش  هفوکب و  نوچ  دـندومن و  بیقعت  هتـسویپ  ترـضحنآ  فدـه 
بنیز وا  تموکح  زکرم  دـیلپ و  دـیزی  سلجم  رد  اهیلعهللامالـس  يربک  بنیز  البرک  نامرهق  هبطخ  اـصوصخم  دـنازرل  ار  دـیزی  داـیزنبا و 
نوعلم دیزی  رابرد  س )  ) ارهز همطاف  عاجـش  دیـشر و  تخد  يربک  بنیز  وا  تموکح  زکرم  دیلپ و  دـیزی  سلجم  رد  اهیلعهللامالـس  يربک 

هبطخ نآ  رد  بنیز  تسیا .) هلقتـسم  هلاـسر  مالـسلااهیلع  بـنیط  ترـضح  تـمظع  هـب  تبـسن  ار  فـلوم  . ) تخاـس لزلزتـم  ار  دـبا  لزا و 
هللاوف كدهج  بصان  کیعس و  عساو  كدیک  دکف   ) دومرف نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  دیزی  شاهبطخ  نایاپ  رد  داد و  نخس  داد  شاهدنبوک 

ددع الا  کمایا  دنف و  الا  کیار  له  اهراع و  کنع  ضحرت  اندما و ال  كردت  ال  هحفص 333 ] انیحو و [  تیمت  انرکذ و ال  وحمت  کنا ال 
انرخال هرفغملا و  هداعـسلاب و  انلوال  متخ  يذـلا  نیملاعلا  بر  دـمحلاف هللا  نیملاظلا  یلع  هللا  هتنعل  ـالا  داـنملا  داـنی  موی  ددـب  ـالا  کـعمج  و 

معن هللا و  انبـسح  دود و  میحر و  هنا  هتفالخلا  اـنیلع  نسحی  دـیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لـمکی  نا  هللا  لئـسنو  هتمحرلا  هداهـشلاب و 
وت هک  دـنگوس  ادـخب  اـما  نک  شـشوک  یعـس و  یناوـتیم  هچنآ  نز و  راـک  هب  ار  دوـخ  بیرف  رکم و  یناوـتیم  هچنآ  دـیزی  يا  لـیکولا )

شوماخ تسادخ  یلجت  هک  ار  ام  یحو  قارـشا  یناوتیمن  وت  ادـیزی  ام .) ماود  ملاع  هدـیرجرب  تسا  تبث   ) يربب نیب  زا  ار  ام  مان  یناوتیمن 
یئامن كاپ  دوخ  نماد  زا  ار  راع  گنن و  نیا  یناوتیمن  وت  ادـیزی  یـسرب  تسا  نآرق  رون  وحم  هک  تلد  يوزرآ  هب  هلیـسو  نیدـب  ینادرگ 
يزور دوشیم  هدنکارپ  وت  عمج  ددرگیم و  يرپس  يدوزب  تیگدنز  نامدود  تسا و  فیعض  رایـسب  وت  هشیدنا  يار و  هک  شاب  هاگآ  ادیزی 
تداعس هب  ار  ام  راک  يادتبا  هک  ار  نایناهج  راگدرورپ  شیاتس  دمح و  داب . ناراکمتس  رب  دبا  لزا و  تنعل  هک  دهد  رد  ادن  یهلا  يدانم  هک 

لاعتم دنوادخ  زا  میئامنیم و  تلئسم  تیهولا  عقص  زا  ام  دومرف  هحفص 334 ] متخ [  تمحر  تداهش و  هب  ارنآ  نایاپ  داد و  رارق  ترفغم  و 
ار ام  ینیـشناج  تفالخ و  دزاس و  نوزفا  ار  ناـنآ  دزم  رجا و  دـیامرف و  لـیمکت  اـم  نادیهـش  رب  ار  شیوخ  تمحر  باوث و  هک  میهاوخیم 
رد اهیلعهللامالـس  يربک  بنیز  تسا . یلیکو  وکین  وا  هک  تسا  یفاک  ادخ  ار  ام  تسنابرهم و  قلطم و  میحر  وا  هک  دـهدرارق  وکین  نسح و 

لامک اب  تماهـش و  تیاهن  رد  یمظع  يوناب  نیا  دنراد  روضح  يرگید  ياهتیـصخش  يروشک و  يرکـشل و  هک  یـسلجم  رد  دیزی  سلجم 
لطاب و ار  دیلپ  دیزی  رحس  شاهباطخ  اسآزجعم  قطنم  اب  لاحنیا  اب  تسا  هتسب  نامـسیرب  شیوزاب  هکیلاح  رد  تسا  ریـسا  هکیلاح  رد  تئرج 

نخـس وت  اـب  هک  هداد  رارق  یطئارـش  رد  ارم  راـگزور  عضو  هچ  رگا  ءاـقلط  دـنزرف  يا  دومرف  داد  رارق  خـیبوت  دروم  ار  وا  درک و  اوسر  ار  وا 
رب يدبا  یگنن  يدش و  بکترم  یگرزب  تیانج  وت  منادیم  ناوارف  خیبوت  رایسب و  شنزرس  دروم  مرمـشیم و  کچوک  ار  وت  نم  اما  میوگب 

تـسا ارهز  همطاف  شراوگرزب  ردام  بتکم  هدـش  تیبرت  يربک  بنیز  يرآ  يداد . رارق  تنعل  دروم  تماـیق  اـت  ار  دوخ  يدز و  دوخ  نماد 
هحفـص 335] دـیاب [  تسا و  رهطا  يارهز  شردام  رهظم  وا  هدرب  ثرا  شردام  زا  ار  همه  اسآهزجعم  ناسل  نیا  تعاجـش  نیا  تماهـش  نیا 

هدـنبوک قطنم  داد و  رارق  خـیبوت  دروم  ار  وا  بصاغ  هفیلخ  رکبوبا  اـب  جاـجتحا  ماـقم  رد  هک  دوبن  ارهز  همطاـف  ترـضح  رگم  دـشاب  نینچ 
ارهز همطاـف  ترــضح  يرآ  تـسین  بـجعت  ياـج  ندـمآ  دوـجوب  يرتـخد  نـینچ  يرداـم  ناـنچنآ  زا  سپ  درک  اوـسر  ار  وا  ارهز  همطاـف 
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شرورپ تیبرت و  موـثلکما  يربـک و  بنیز  ـالبرک و  دیهـش  نیـسح  ماـما  یبـتجم و  نسح  ماـما  شتمـصع  نماد  رد  هک  تساـهیلعهللامالس 
دـش هراشا  اقباس  هچنانچ  دـناهدومن  يرای  ترـصن و  ار  ادـخ  نید  يوحن  هب  کی  ره  دـناهدیکم و  يردام  ناـنچ  ناتـسپ  زا  ریـش  دـناهتفای و 

بنیز و ترـضح  ارهز  همطاـف  ترـضح  رتـخد  ود  روط  نیمه  نآ ) رب  داد  قـنور  گـنج  زا  نیـسح  ناـبهگن  ار  نید  دـش  حلـص  زا  نسح  )
زا هدـش  ماجنا  تامدـخ  نیا  ماـمت  دـندومن و  ادـخ  نید  ياـقب  ظـفح و  نآرق و  مالـسا و  هب  ار  دوخ  تمدـخ  دوخ  هبونب  کـی  ره  موثلکما 

تـسوا تسا و  یهانتمان  ریثک  ریخ  قادصم  يدـمحم و  رثوک  یهلا و  ضیف  همـشچرس  هک  تسا  وا  هچ  هتفرگ  تاشن  ارهز  همطاف  ترـضح 
تسوا لئاضف و  تالامک و  لک  عبنم  تمکح و  ملع و  نزخم  هک  تسوا  تسا و  لئاضف  تالامک و  لک  عبنم  تمکح و  ملع و  نزخم  هک 

مدـید بسانم  ماقم  نیا  رد  ادمرـس . ادـبا و  الزا و  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولـص  تسا  یهولا  رارـسا  صاخ  مرح  مرحم  هک 
یئوت ارهز  هرهز  نیبج  رهم  رادهدرپ  ارت  دـنوادخ  تسد  راگدـنوادخ  صاـخ  مرح  يا  هحفـص 336 ] میامن [ . رکذ  ار  لیذ  رابر  رد  راعـشا 

مایق حلـص و  ربهر  ود  ردام  مانالا  ریخ  هعـضب  با و  ما  رگید  وت  رگید و  ناگمه  نآ  يرترب  ناهج  ناوسن  همه  زا  یئوت  ایرث  هاـم و  ینـشور 
دنملاع رـس  جات  تبا  نبا و  ارت  اهیباما  یبن  هتفگ  ارت  يربک  تمـصع  ادخ  هدـناوخ  ببـس  ار  ناهن  ادـیپ و  تقلخ  برع  ریما  بوبحم  رـسمه 

وت نامرف  هدـنب  بدا  تسیک  وت  ناماد  هشیر  ایح  تسیچ  یتساربک  بنیز  وت  رتخد  یتساهنز  فرـشا  وت  رداـم  دـنمدآ  ینب  تاداـس  وت  لـسن 
یلع وت  ملع  هدنام ز  راگدرک  هدـباع  هفراع و  راگزور  هغبان  هملاع و  هحفـص 337 ] هاوگ [  نآرق  ریهطت ز  هیآ  هانگ  ره  زا  تنماد  دوب  كاپ 
ناهج مظن  هتشر  وت  هتشر  راوشوگ  درخ  لقع و  ار  وت  شوگ  راسمرـش  تبدا  زا  بدا  مرـش و  تفرگ  ملاع  همه  شلامک  هکنآ  تفگـش  رد 

رهوش و ردـپ و  زج  وت  ناـماس  هب  هار  دربن  سک  تست  تاـقالم  ربـمیپ ز  داـش  تست  تاـجانم  تقو  تشوخ  تقو  ناـهن  زار  نزخم  وت  هنیس 
تـسین افـص  قدـص و  بتکم  وت  بتکم  افو  رهم و  نشلگ  وت  هناخ  هار  هناخ  نآ  رد  لیئربج  هتفاـی  هاـگهاگ  بدا  ضرع  یپ  مه ز  وت  نادزی 

هحفص 338] ع [ )  ) یبنیز نوچ  هتخومآ  تیبرت  یبتکم  نینچ  هب  رگ  بجع 

هنیدم دجسم  رد  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  ءارغ  هبطخ 

هراشا

کلاذ اهغلب  كدف و  مالسلااهیلع  همطاف  عنم  یلع  رکبوبا  عمجا  امل  هنا  مالسلامهیلع  هئابآ  نع  هدانساب  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  هللادبع  يور 
یلص هللالوسر  هتیشم  اهتیشم  مرخت  ام  اهلویذاطت  اهموق  ءاسن  اهتدفح و  نم  هتمل  یف  تلبقا  اهبابلجب و  تلمتشا  اهسار و  یلع  اهرامخ  تثال 
هتنا تنا  مث  تسلجف  هءـالم  اـهنود  تطینف  مه  ریغ  راـصنالاو و  نیرجاـهملا  نم  دـشح  یف  وـه  رکبیبا و  یلع  تلخد  یتـح  هلآ  هیلع و  هللا 

ءانثلا هللادمحب و  مالکلا  تحتتفا  مهتروف . تاده  موقلا و  جیـشن  نکـس  اذا  یتح  هتینه  تلهما  مث  سلجملا  جتراف  ءاکبلاب  اهل  موقلا  شهجا 
مالـسلااهیلع تلاقف  هحفـص 339 ] اـهمالک [  یف  تداـع  اوکـسما  اـملف  مهئاـکب  یف  موقلا  داـعف  ص .)  ) اـهیبا هللالوسر  یلع  هولـصلا  هیلع و 

نع مج  اهالا . ننم و  مامت  اهادـسا و  الآ  غوبـس  اهادـتبا و  معن  مومع  نم  مدـق  امب  ءانثلا  مهلا و  ام  یلع  رکـشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هللادـمحلا 
قیالخلا یلا  دمحتـسا  اهلاصت و  رکـشلاب ال  اهتدازتس  مهبدن ال  اهدبا و  كاردالا  نع  توافت  اهدـما و  ءازجلا  نع  یئان  اهددـع و  ءاصحالا 
اهلوصوم بولقلا  نمض  اهلیوات و  صالخالا  لعج  هتملک  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  و  اهلاثما . یلا  بدنلاب  ینث  اهلا و  زجاب 

اهلبق ناک  ءیـش  نم  ءایـشالا ال  عدـتبا  هتیفیک . ماهولا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیئور و  راصبالا  نم  عنتملا  اهلوقعم . رکفلا  یف  رانا  اـهل و  و 
هتمکحل اتیبثت  الا  اهریوصت  یف  هل  هدئاف  اهنیوکت و ال  الا  هنم  هتجاح  ریغ  نم  هتیشمب  اهارذ  هتردقب و  اهنوک  اهلثتما  هتلثما  ءاذتحا  الب  اهاشناو 

هدابعل هدایذ  هیـصعم  یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل  ازازعا  هتیربل و  ادبعتو  هتردـقل  اراهظا  هتعاط و  یلع  اهیبنت  و 
عنم رب  رکبوبا  نوچ  هک  هدومن  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  دوخ  دانساب  مالسلاامهیلع  نسح  نب  هللادبع  هتنج . یلا  هنم  هتشایح  هتمقن و  نع 

شردپ هک  یکلم  زا  ار  ترضحنآ  تسد  هحفص 340 ] هک [  داد  روتسد  تفرگ و  میمصت  مزع و  مالسلااهیلع  همطاف  یفرصتم  کلم  كدف 
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عمـس هب  ربخ  نیا  دـنیامن . هاـتوک  تسا  هدیـشخب  س )  ) رهطا يارهز  همطاـف  شرتخدـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
نآ اذل  تسنادـیم  ار  رکبوبا  هفاحقوبا  رـسپ  یـسایس  ضرغ  وا  دیـسر و  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  كرابم 

نوناق فالخرب  شتموکح  هدومن و  بصغ  ار  تفالخ  یـسرک  هک  رکبوبا  ندرک  موکحم  يارب  دوخ و  دوخ  قح  ناـقحا  يارب  ملاـع  یبیب 
دوخ هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ  ینوناق  یعرش و  هفیظو  تقو  تموکح  لاطبا  يارب  اصوصخم  درادن ، تفالخ  تقایل  یگتسیاش و  تسا و 

تفع و رداـچ  رد  ار  دوخ  دنکفارـس و  رب  ار  شیوخ  شوپرـس  هعنقم و  شترـضح  تسخن  اذـل  دـیآرب  رکبوبا  اـب  جاـجتحا  ماـقم  رد  امـسر 
تمدـخ رد  ناراذـگتمدخ  هک  یلاح  رد  شنادـنواشیوخ  ماوقا و  ناوناب  زا  یهورگ  اـب  اـمعتجم  هدـیچیپ و  تعیرـش  روتـسد  قبط  تمـصع 
هللالوسر ترضح  شردپ  نتفر  هار  انیع  وا  یشم  یئوگ  هک  تفریم  هار  هنیکس  راقو و  اب  نانچ  داتفا و  هارب  دجسم  بناجب  دندوب  ترـضحنآ 

زا یهورگ  دوـب و  هتـسشن  دجـسم  رد  رکبوـبا  عـقوم  نیا  رد  دـش  دجـسم  دراو  اهیلعهللامالـس  همطاـف  هکنیا  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نامرحمان هاگدید  زا  مالسلاامهیلع  همطاف  ترضح  ندنام  رود  يارب  هاگنآ  هحفص 341 ] دندوب [ . هدش  عمج  شدرگ  رب  راصنا  نیرجاهم و 

هدرپ نآ  سپ  رد  همه  شهارمه  نانز  اـب  همطاـف  ترـضح  دـش و  هتخیوآ  دجـسم  رد  ياهدرپ  گـنردیب  اـصوصخم  دجـسم  رد  راـضح  و 
هلان نیا  رثا  رب  درک  دنلب  كانزوس  شارخلد و  ياهلان  هب  ار  دوخ  يادص  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ادتبا  رد  دـنتفرگ . رارق  هتخیوآ 

هب اههمهمه  اهدایرف و  تفرگ و  دوخب  شمارآ  لاح  سلجم  ات  دومن  توکـس  یتخل  سپـس  دنداتفا  هیرگب  همه  نیرـضاح  دیزرل و  دجـسم 
ردـپ هللالوسر  ترـضح  رب  دورد  لاعتم و  دـنوادخ  شیاتـس  دـمح و  اـب  ار  دوخ  هک  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  دـیئارگ  توکس 
لباق درم  نز و  نویـش  دایرف و  هکیروطب   ) دیـسر دوخ  جوا  هب  اههرعن  اههجـض و  اههلان و  جاوما  اههلان و  رگید  راب  دومن  زاـغآ  شراوگرزب 

داد توکـس  هب  رما  دوخ  هقلطم  تیالو  اب  دنریگیمن  مارآ  هلان  هیرگ و  زا  مدرم  دـید  هک  ص )  ) ءایبنالا متاخ  یمارگ  رتخد  دوبن  يریگولج 
زجعم مالک  ینارنخس و  هب  هنوگ  نیدب  ص )  ) ربمغیپ رهگالاو  رتخد  هاگنآ  تفرگ  رارق  مدرم  رد  شمارآ  لاح  دش و  سبح  هنیس  رد  اهسفن 

لابق رد  ار  لاعتم  يادـخ  خـلا . مهلا  هحفـص 342 ] ام [  یلع  رکـشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هللادـمحلا  مالـسلااهیلع : تلاقف  داد . همادا  دوخ  ماـظن 
یهانتمان و ياهتمعن  ربارب  رد  دـنچ  ره  میامنیم  ار  وا  رکـش  دـمح و  اـنث و  مرکاـش و  راذگـساپس و  تشاد  ینازرا  دومرف و  ماـعنا  اـمب  هچنآ 

هکنیا زج   ) دیآ ردب  شرکـش  دـمح و  هدـهع  زا  هک  تسین  سکچیه  ناوت  رد  تسا  نوریب  رامـش  ءاصحا و  هطیح  زا  هک  وا  ناوارف  يایاطع 
رکـش راذگرکـش  دـنکن  زگره  وت  ماـعنا  رکـش  تسا  نوزفا  ددـع  ایادـخ ز  راـب  تتمعن  دـیامن ). هب  وا  ياـنث  رکـش و  زا  دوخ  زجعب  فارتعا 

فضوم ار  ام  تخومآ و  امب  یئوگ  ساپس  يراذگرکش و  سرد  دوخ  تاماهلا  اب  هک  ار  یلامکلا  لک  تاذ  شیاتـس  ساپـس و  تیاهنیب و 
شیاتـس انث و  قاقحتـسا  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  سب و  تسا و  ءانث  دـمح و  راوازـس  هک  تساتکی  يادـخ  نآ  . ) دومرف دوخ  يانث  دـمحب و 

عمجتـسم هلاصالاب  تاذلاب و  هک  تسادخ  نآ  و  تسا ). تمعن  ربارب  رد  رکـش  تسا و  صقن  مدع  لامک و  ءاذا  رد  ءانث  دمح و  اریز  درادن 
هدنـشخب تمعن و  ره  بحاص  هک  تسادـخ  نآ  تسا و  يربم  هزنم و  بیع  صقن و  هنوگره  زا  هک  تسا  ادـخ  نآ  تسا و  تالامک  عیمج 

ملسم و تباث و  یهولا  ياتمهیب  تاذ  يارب  یلقع  ناهرب  هب  رکش  ساپـس و  ءانث و  دمح و  صاصتخا  هحفص 343 ] سپ [  تسا  تمعن  ره 
دوخ رکش  دمح و  بیقعت  رد  هاگنآ  تسا ). ناهرب  هب  یکتم  هیشرع  هبطخ  نیا  رد  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترـضح  مالک  تسا و  ققحم 

نا دهشا  و  : ) دیامرفیم نینچ  تبترم  یمتخ  ترضح  رتخد  هتمظع . تلج  تیدحا  تاذ  یگناگی  هب  رارقا  ماقم  رد  زین  یهولا  تاذب  تبـسن 
نابز رب  دیحوت  رد  صالخا  اب  ار  هملک  نیا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  یئادـخ و  هک  مهدـیم  یهاوگ  خـلا ) هل  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ال 

تیدحا تاذ  تفرعم  دـیحوت و  سرد  هتفای  میلعت  نآرق و  بتکم  هدـش  تیبرت  هک  متاخ  ربمغیپ  رهگالاورتخد  يرآ   ) میامنیم يراج  دوخ 
هک دجـسم  رد  مهنآ  شاهبطخ  رد  دـهاوخیم  هل ، کیرـشال  هدـحو  هللا  الا  هلا  ال   ) هکنیاب نداد  یهاوگ  اب  تسا  یحو  یتوهـال  هاگـشناد  رد 

مومع هب  هتساوخرب  هجاحمب  رکبوبا  اب  هک  تسیاهبترم  نیلوا  هدروآ و  فیرشت  جاجتحا  يارب  هکنیا  نیع  رد  دنراد  روضح  يرایسب  تیعمج 
هک تسا  یتقیقح  یهولا  تاذ  هک  دـننادب  ات  دـیامرف  هدایپ  دـیحوت  هللاهفرعم و  روحم  ار  نآرق  هیلاع  میلاعت  دزومایب و  دـیحوت  سرد  راـضح 

هحفـص 344] ماـقم [  رد  درادـن  کیرـش  تیهولا  ماـقم  رد  عـقاولایف  هک  تسوا  هچ  تسا  لاـحم  وا  يارب  یناـث  ضرف  تسین و  رادربیناـث 
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رد دیحوت  ماقم  رد  درادن  کیرـش  دوجو  رد  درادن  کیرـش  دـیحوت  ماقم  رد  درادـن  کیرـش  تیدمـص  ماقم  رد  درادـن  کیرـش  تیدـحا 
هللا يوس  دوبعم  هلا و ال  ـالف  درادـن  کیرـش  مه  تیدوبعم  رد  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح و  نینچ  نوچ  درادـن و  کیرـش  دوجو  تـالامک 

دیحوت باتک  رد  دیحوت  ماسقا  حیضوت  حیـشت و  تسا و  يوطنم  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  رابر  رد  مالک  رد  راتفگ  نیا  مامت  هصالخ 
يراب تسا  جردنم  هدیـسر  عبطب  هللادمحب  هتـشاگن و  نافرع  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  دیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  ارنآ  فلوم  هک  ینابر 

یف رانا  اهلوصوم و  بولقلا  نمض  و   ) دومرف هک  مالسلاو  هولـصلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  ماظن  زجعم  مالک  رـس  مورب 
بولق رد  هرطفلاب  دیحوت  رد  صالخا  لوصحم  و  خـلا . هتیفیک  ماهوالا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیور و  راصبالا  نم  عنتملا  اهلوقعم . رکفلا 
شروش . ) تسا هدش  نکفا  وترپ  لوقع  راکفا و  رد  نآ  راثآ  هکنانچ  هدوب  قلطم  لامک  لاصو  قاتشم  همه  هچ  تسا  تاقولخم  هفاک  داهن  و 
قاتشم هرطفلاب  ناسنا  هک  تسین  یکش  [ ) هحفص 345 تسین [ ) هک  تسین  يرظن  بیز  وت  يور  رظنم  تسین  هک  تسین  يرس  چیه  رد  قشع 

راصبالا نم  غتمملا   ) دومرف هاگنآ  تسین ). یـسک  ادـخ  زج  نآ  قادـصم  قلطم و  لامک  مهنآ  تسا  لاـمک  بلاـط  هرطفلاـب  اریز  تسادـخ 
تیور هک  تسین  ههبش  . ) دنرادن ار  شندید  يارای  ناگدید  هک  مراذگـساپس  ار  یئادخ  هتیفیک ). ماهوالا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیئور و 
تیور یسح  هدیدب  میناوتیمن  تسا ) ینابر  هولج  هکنیا  اب  ار  دوخ  درجم  حور  ناج و   ) ام هچ  تسین  رسیم  رـس  مشچ  یـسح و  هدیدب  ادخ 

یسح هدید  (. ) عنتمم لاحم و  تسا  يرما  نیا  مئیامن  تیور  تسا  درجتلا  فرـص  فرـص و  درجم  هک  یئادخ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  میئامن 
دمآ باوج  کـیلا  رظنا  ینرا  بر  تفگ  دوـخ  موـق  ناـبز  زا  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  ( ) باـیب يوـج و  یئناـبر  هدـید  باـتفآ  نوـبز 

( هرا مل  ابر  دـبعا  مل  انا   ) دومرف هیحتلا  ءانثلا و  فالآ  هیلع  هیولع  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقم  هکنیا  اـما  هیآ 143 و  فارعا  هروـس  ینارتنل ) )
نویعلا هرت  مل   ) دـیامرفیم شترـضح  دوخ  هکنانچ  يرـصب  تیور  هن  تسا  يداوف  هحفـص 346 ] یبلق و [  تیور  مالـسلاهیلع  یلع  دوصقم 

نآ تسا  یندـیدان  هچنآ  ینیب  ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ  .( ) یـسربط جاجتحا  (. ) نامیالا قیاـقحب  بولقلا  هتار  نکل  ناـیعالا و  هدـهاشمب 
قشع هب  رگا  يراد  هچ  ره  ( ) ینیب نایم  رد  شیباتفآ  یفاکشب  هک  ار  هرذ  ره  لد  ( ) ینیب ناتسلگ  قافآ  همه  يرآ  ور  قشع  میلقاب  رگ  ( ) ینیب

تعـسو يرذـگ  رد  تاهج  قیـضم  زا  ( ) ینیب ناج  يایمیک  ار  قشع  قشع  شتآ  هب  رگا  يزادـگ  ناج  ( ) ینیب نایز  يوج  رگ  مرفاـک  یهد 
یکی هک  تدناسر  یئاج  هب  ات  [ ) هحفص 347 ینیب [ ) نآ  تمشچ  هدیدان  هچنآ  يونـش و  نآ  تشوگ  هدینـشن  هچنآ  ( ) ینیب ناکم  کلم ال 

هلا هدـحو ال  وا  زج  تسین  چـیه  تسه و  یکی  هک  ( ) ینیب نایع  نیقیلا  نیعب  ات  ناج  لد و  زا  زرو  قشع  یکی  اب  ( ) ینیب نایناهج  ناهج و  زا 
زا اهنابز  هک  ییادخ  مرکاش  مراذگساپس و  مسانشیم و  یگناگیب  ار  یئادخ  نم  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هدومرف  زین  و  وه ) الا 

تفرعم و دـناوتیمن  سکچیه  و   ) دـنناریح هدـنامورف و  وا  تیفیک  كرد  زا  قیالخ  عیمج  لوقع  ماـهوا و  نزجاـع و  رـصاق و  وا  فیـصوت 
هدومن زجع  راهظا  نآ  يالعا  هورذب  لوصو  زا  لک  لقع  ریاط  هک  تسا  یماقم  نیا  هچ  .( ) دـیامن لصاح  وا  تافـص  تاذ و  هنکب  یئاسانش 

هحفـص 348] شتیهام [ ) هنک  رد  دـنام  درخ  شیهلا  رب  قفتم  ناهج  . ) تسا هدـمآ  منرتم  فرتعم و  کتفرعم ) قح  كاـنفرع  اـم   ) همغن هب  و 
هن مهف ) تسد  دسر  شفـصو  لیذ  رد  هن  مهو  تسد  دـسر  شتاذ  جوا  رب  هن  ( ) تفاین شلامج  ياهتنم  رـصب  تفاین  شلالج  ياروام  رـشب  )

دومرف دیسر ) ناحبس  نوچیب  هنک  رد  هن  دیسر  نابحس  هب  تحاصف  رد  ناوت  ( ) دسر شتافص  روغ  هب  ترکف  هن  دسر  شتاذ  هنک  رد  كاردا 
هدام نودب  ینعی   ) دیرفآ ءیش ) نم  ال   ) ار تادوجوم  ءایشا و  هکیئادخ  خلا  ءیش  نم  ءایشالا ال  عدتبا  اهیلعهللامالـس : ارهز  همطاف  ترـضح 
نیدب تسا . مسق  هس  رب  یلک  میـسقت  ثیح  زا  یهلا  لاعفا  تفرعم  بابرا  رظن  رد  دنیوگ . یعادبا  داجیا  ارنآ  حالطـصا  ناسل  رد  هک  هدـم  و 

زا دنترابع  تآشنم  اما  و  دنـشابیمن . هدم  هدامب و  قوبـسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع  تاعدبم  اما  تانوکم . موس  تاشنم  مود  تاعدبم  لوا  وحن 
زجعم هحفص 349 ] مالک [  دافم  دنشابیم  ود  ره  هدم  هدامب و  قوبسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع  تانوکم  اما  هدملا  نود  هدامب  دنقوبسم  هک  اهنآ 
لاعتم دنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  راوتسا  هیناهرب  هیفسلف و  دعاوق  هینافرع و  هیمکح و  ینابم  رب  مامت  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ماظن 

یلبق هقباس  نودـب  یئانع  ملع  نامهب  دروآ و  رد  یتسه  هب  یتسین  زا  هداس  ترابعب  داجیا و  هصرعب  مدـع  متک  زا  ار  شنیرفآ  تقلخ و  ماظن 
هبطاـق ءایـشا و  نیوکت  داـجیا و  بجوم  هیهلا  تیـشم  هینـس و  هدارا  هقلطم و  تردـق  دومرف و  یعادـبا  داـجیا  هداـم  نودـب  ءیـش ) نم  ـال  )
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يدنبشقن يرگتروص و  رد  ای  دشاب و  هتشاد  يزاین  تجاح و  نآ  شنیرفآ  ناهج و  داجیاب  هکنآیب  دیدرگ  یهلا  عنـص  ماظن  رد  تادوجوم 
دشخب ققحت  ار  شتمکح  تساوخ  هک  دوب  نیا  شنیرفآ  زا  یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  ضرغ  هکلب  دشاب  قلطم  ینغ  نآ  روظنم  ياهدئاف  اهنآ 

ار دوخ  قلخ  تساوخ  لاعتم  يادـخ  منک  يدوج  ناگدـنب  رب  اـت  هکلب  منک  يدوس  اـت  قلخ  مدرکن  نم  دزاـس . راکـشآ  ار  دوخ  تیـضایف  و 
یلاعت و هلوقل  هدومرف  حیرصت  قلخ  تیدوبعب  تقلخ  رـس  تمکح و  رد  نآرق  . ) دنادرگ نومنهر  شیوخ  تیدوبع  تعاطا و  هب  تفرعمب و 

ایفخم ازنک  تنک   ) هدـمآ هحفـص 350 ] یـسدق [  فیرـش  ثیدـح  رد  تایراذـلا و  هروس  هیآ 56  نودـبعیل ) الا  سنـالاو  نجلا  تقلخ  اـم 
( دوب ناـهن  ملاـع  یتسین  جـنکب  دوب  ناـشنیب  یتسه  هک  تولخ  نآ  رد   ) یماـجلا فراـعلل  فرعا ) یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاـف 

ارـالد ( ) رهاـظ شیوخ  رب  نتـشیوخ  رونب  رهاـظم  دـیق  زا  قلطم  يدوجو  ( ) رود یئوت  یئاـم و  يوگتفگ  رود ز  یئود  دـیق  زا  دوب  يدوجو  )
شاهرط زا  ابـص  ( ) هناـش تسد  هدیـشک  ار  شفلز  هن  هناـیم  رد  شیور  هنیئآ  اـب  هن  ( ) بیع تمهت  زا  شنماد  اربم  بیغ  يهلجح  رد  يدـهاش 

یطخ ره  هداس ز  شخر  ( ) لگ هیاریپ  شاهزبس  هتسب  هن  لبنس  هیاسمه  شلگ  اب  هتشگ  هن  ( ) يرابغ همرس  زا  شمشچ  هدیدن  يرات  هتـسسگن 
یلو ز ( ) تخابیم شیوخ  اب  یقـشاع  رامق  تخاـسیم  شیوخ  اـب  يربلد  ياون  [ ) هحفـص 351 یلایخ [ ) وز  یمـشچ  چیه  هدیدن  یلاخ  و 
( درآرب رس  نزور  رد ز  يدنب  وچ  درادن  يروتـسم  بات  ور  يرپ  ( ) تسا یئوخدنت  رد  ور  بوخ  هدرپ  تسا ز  یئور  بوخ  مکح  هک  اجنآ 
قافآ و رد  درک  یلجت  سدـقت  میلقا  همیخ ز  دز  نورب  ( ) تساخ لزا  نسح  زا  شبنج  نیتسخن  تساـضاقت  شنیا  نسح  تسه  اـج  ره  وچ  )

دوخ هتـشگرس  کلم  تفات  کلم  کلم و  رب  هعمل  کی  نآ  زا  ( ) یئوگتفگ يو  زا  تساخ  اج  ره  هب  یئور  دومنب  ناـک  هنیئآ  ره  ز  ( ) سفنا
لغلغ دـیآرب  کلف  کلف  رحب  نیا  ناصاوغ  ز  ( ) نایوج حوبـس  يدوخیب  زا  دـندش  نایوگ  حوبـس  نایحوبـس  همه  ( ) تفاـی کـلف  نوچ  ار 
شتآ نآ  عمـش ز  دوـخ  خر  ( ) داـتفا لـبلب  لاـحب  يروـش  لـگ  داـتفا ز  لـگ  رب  یغورف  هعمل  نآ  زا  [ ) هحفـص 352 کلملا [ ) يذ  ناـحبس 

ناـک یلد  ( ) تسوا یگدرب  لد  ره  ناـبنج  اـضق  تسوا  یگهدرپ  ینیب  هک  هدرپ  ره  هب  ( ) تخوـس ار  هناورپ  دـص  هناـشاک  ره  هب  تخورفارب 
هنیئآ يرگنب  وکین  وچ  ( ) اراکـشآ مه  هدیـشوپ و  یئوت  ارآ  هنیئآ  مه  هنیئآ  یئوت  ( ) تسوا قشاع  هنرگ  دناد و  رگا  تسوجلد  نابوخ  قشاع 
قـشع ردنا  هک  رتهب  نامه  ( ) درادـن یناد  نابز  ینابز و  درادـن  ینایاپ  هصق  نیاک  شمخ  ( ) تسوا مه  هنیجنگ  مه  جـنگ  اهنت  هن  تسوا  مه 
هتمقن نع  هدابعل  هدایذ  هتیـصعم  یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث  هحفص 353 ] میچیه [  میچیه  وگتفگ  نیا  یب  هک  میچیپ 
يارب وا  زا  ینامرفان  تیـصعم و  رب  داد و  رارق  رجا  باوث و  وا  زا  تعاطا  لابق  رد  لداع  میکح و  دـنوادخ  سپـس  هتنج . یلا  هنم  هتـش  ایح  و 

وا تمحر  رهظم  هک  تشهب  تنج و  يوسب  هدیناهر و  دوخ  باذع  مشخ و  زا  ار  ناگدـنب  هلیـسو  نیدـب  ات  دومرف  ررقم  رفیک  باقع و  اهنآ 
تمظع هب  دومرف  یناشف  رد  نینچ  تسا  رایـسب  مکح  رارـسا و  نمـضتم  هک  دوخ  هینافرع  هیـشرع و  هبطخ  رد  هاـگنآ  دـهد . قوس  دـشابیم 
هراتخا هلوسر  هدبع و  ادمحم  یبا  نا  دهشا  دیامرفیم و  تراشا  ترضحنآ  تثعب  رارسا  دمحم و  تبترم  یمتخ  ترضح  شردپ  تیصخش 

مدعلا هتیاهنب  و  هتنوصم . لیواهالا  رتسب  هتنونکم و  بیغلاب  قیالخا  اذا  هثعتبا  نا  لبق  هافطصا  هابتجا و  نا  لبق  هامس  هلسرا و  نا  لبق  هبجتنا  و 
ردـپ هک  مهدیم  تداهـش  یهاوگ و  رودـقملا . عقاومب  هتفرعم  روهدـلا و  ثداوحب  هتطاـحا  رومـالا و  لـیئامب  یلاـعت  هللا  نم  اـملع  هتنورقم 

تسادخ يهدیزگرب  راتخم و  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  تسوا و  مظعا  ریفس  هللالوسر و  ادخ و  برقم  دبع  هدنب و  دمحم  ترـضح  مراوگرزب 
ناونعب وا  نداتـسرف  لاسرا و  زا  لبق  یبوبر  عقـص  زا  یگدـیزگرب  رایتخا و  باختنا و  نیا  هحفـص 354 ] نیرخآ و [  نیلوا و  قلخ  ناـیم  زا 

وا ادخ  تیراتخم  شنیزگ و  دوشیم  مولعم  سدـقالا  هضیف  نم  لباقلا  دـناهتفگ  افرع  . ) تسا هدوب  نانآ  تیادـه  يارب  قلخ  يوسب  يربمایپ 
قیالخ عیمج  هک  هدوب  ماگنه  نآ  رد  شنیزگ  نیا  يوسام و  لک  نایم  زا  دومن . باختنا  هدیزگرب و  ار  وا  هک  هدوب  هیئامـسا  ترـضح  رد  ار 

هلوقل ص دندوب  هتشاذگن  داجیا  هصرع  رد  مدق  زونه  هدیشوپ و  نونکم و  ماهوا  يهدرپ  سپ  رد  روتسم و  بیغ  باجح  رد  ءایشا  يهفاک  و 
ملع زا  باختنا  نیا  ناشن  كات  زا  هن  دوب و  ناشن  كات  زا  هن  هک  ناشکهداب  هفیاط  زا  نم  زورنآ  مدوب  نیطلا ). ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  )

تاـشن رودـقم  عقاومب  وا  تفرعم  روهد و  ثداوحب  هیهلا  هیروـضح  هیباـعیتسا  هیملع  هطاـحا  روـما و  بقاوـع  لاـم و  هب  یهلا  یطاـحا  یلزا 
نامه دراد و  قیالخ  نایم  زا  ار  وا  یگدیزگرب  یگتـسیاش  یـسک  هچ  تسنادیم  وا  سپ  تشاد  دبا  لزاب و  ملع  لاعتم  يادخ  اریز  تفرگ .
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یسک ره  داهن  ار  ملاع  میلقا  تفه  هکنآ  و  هحفص 355 ] تایلباقلا [ ) رادقم  یلع  تایطعلا   ) داد رارق  دوخ  يهدیزگرب  راتخم و  بختنم و  ار 
تثعب زا  لبق  نامز  نارود و  و  ص )  ) متاخ لوسر  ترضح  شردپ  تثعب  رـس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگنآ  داد  دوب  قیال  هچنآ  ار 

یلع هتمیزع  هرمال و  امامتا  یلاعت  هللا  هثعتبا  اهیلعهللامالـس : تلاـق  تسا  رارق  نیدـب  هک  دـیامرفیم  داریا  شاهبطخ  رد  یبلاـطم  راوگرزب  نآ 
دمحمب هللا  راناف  اهنافرع  عم  هرکنم هللا  اهناثوال  هدـباع  اهنارین  یلع  افکع  اهنایدا  یف  اقرف  ممالا  يارف  همتح  ریداـقمل  اذاـفنا  همکح و  ءاـضما 

هتیاوغلا و نم  مهذـقنا  هتیادـهلاب و  سانلا  یف  ماـق  اـهممغ و  راـصبالا  نع  یلج  اـهمهب و  بولقلا  نع  فشک  اـهملظ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
متاخ یبن  مرکا و  لوسر  ترـضح  یهولا  سدـقا  تاذ  میقتـسملا . قیرطلا  یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدـلا  یلا  مهادـه  هتیامعلا و  نم  مهرـصب 

دنک و ارجا  ار  دوخ  مکح  دناسر و  مامتا  هب  لماک و  ار  دوخ  رما  ترضح  نآ  تثعب  اب  ات  تخیگنارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
رد مما  عیمج  هک  دـشیم  هدـهاشم  متاخ  لوسر  تثعب  ماگنه  رد  . ) دـناسر ماجنا  هب  هتخاس  ردـقم  هچنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  هناـمیکح  هدارا 

. دناهدیدرگ اریذپ  ار  ینید  ینیئآ و  ياهتـسد  و  هحفـص 356 ] هورگ [  ره  هتـشگ  تتـشتم  قرفتم و  همه  لحن  للم و  مامت  هقرف و  هقرف  ملاع 
دباع هدنتـسرپ و  یهورگ  اههدکـشتآ و  مزـالم  فکتعم و  فکاـع و  ياهتـسد  دـناهدیئارگ  یتسرپتب  هب  یهورگ  یتسرپشتآ و  یهورگ 

تملظ هک  ینارود  نامز و  نینچ  رد  سپ  ( ) دنتخانـشیم ار  وا  ترطف  مکحب  هک   ) دـندوب یئادـخ  رکنم  دـندوب و  نوگانوگ  اـهتب  مانـصا و 
تیمتاخ ماقم  بات  ناهج  باتفآ  ءایـضا  دـمحم و  ترـضح  رونب  لاعتم  دـنوادخ  دوب  هتفرگارف  ار  یتیگ  ناـهج و  رـسارس  یناداـن  لـهج و 

دیحوت و رونب  نشور و  ار  رـشب  يهشیدنا  کیرات  ناتـسبش  دوخ  يهدیزگرب  ربمغیپ  ایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاخ  مردپ  وترپ  رد  دوخ  فطلب 
راـصبا و ولج  زا  ار  راـت  هریت و  هایـس و  ياـهربا  دـیناهر و  قاـفن  داـنع و  كرـش و  رفک و  یگهریت  زا  ار  اـهلد  تخاـس و  روـنم  یتسرپاـتکی 

تلج ثیدـحا  سدـقا  تاذ  نامرفب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دومرف  ماـیق  .( ) تخاـس فرط  رب  ناـنآ  ناگدـید 
یلد و روک  یئانیبان و  زا  اـهنآ  ندرک  اـنیب  یهارمگ و  تلالـض و  زا  ناـشیا  نداد  تاـجن  ناـنآ و  تیادـه  تهج  هب  مدرم  ناـیم  رد  هتمظع 
يداقتعا و نوئـش  ماـمت  رد  قح  میقتـسم  طارـصب  هدـش و  نومنهر  تسا  مالـسا  نیبم  نید  هک  مکحم  میوق و  نیدـب  ار  تیرـشب  يهعماـج 

یلع هللا  نم  دقل   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلاراشا  امک  دومن .) توعد  دـشابیم  هحفص 357 ] تسار [  هار  هللا و  طارـص  هک  یلاعفا  یقالخا و 
( نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نا  هتمکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهـسفنا  نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا 

تیاهن رد  تیرـشب  هک  دینادرگ  ثوعبم  تیرـشب  ناهج  نایمب  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  یماگنه  تیدحا  تاذ  نارمعلآ  هروس  هیآ 164 
تیناسنا هدوب و  یقـالخا  طاـطحنا  یئارقهق و  ریـس  رد  لوزن  يهطقن  نیرخآ  رد  تلاـهج  ثیح  زا  مدرم  دوب . راکـشآ  یهارمگ  تلـالض و 

نآ رد  دوب . هدش  نآ  نیزگ  ياج  تیعبـس  هدـیدرگ و  بلـس  تیمدآ  ناهج  زا  یلکب  تیناسنا  حور  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  يونعم  تیوه 
نآ رد  مدرم  دوب  یتسرپاتکی  یتسرپادخ و  نیزگ  ياج  یتسرپاوه  كرـش و  قافن و  رفک و  دوب  رـشب  ورملق  رد  هک  ناهج  رـسارس  رد  نامز 

یتیگ رسارس  يدعت  روج و  ملظ و  بوشآ و  داسف و  هنتف و  شتآ  دندوب  طلغ  تادقتعم  هتتـشتم و  ياهکلـسم  هلطاب و  بهاذم  ياراد  نامز 
فالتخا للم و  فارحنا  لبـس و  قرفت  لسر و  ترتف  نامز  تبترم  یمتخ  ترـضح  تثعب  زا  لبق  ینعی  نامز  نآ  هلمجلاـب  دوب . هتفرگارف  ار 

راک ناثوا و  تدابع  برع  لغش  هک  نارود  نامز و  هحفص 358 ] نآ [  رد  دندوب  لغتشم  هلطاب  روما  هب  مدرم  لعتشم و  لالض  نارین  لود و 
رجح رجش و  دوجس  رقب و  تدابع  دنه  لمع  هک  نامز  رصع و  نآ  رد  دوب و  دابع  بیذعت  دالب و  بیرخت  كرت  یعـس  نارین و  میظعت  مجع 

هک ینامز  رـصع و  رد  هصالخ  دـندوب و  لایخ  هیدوا  رد  مما  روهمج  لالـض و  يداوب  رد  قرف  ریاس  يرایح و  يراـصن  دوحج و  رب  دوهی  و 
دشخب تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  دنک و  تیاده  میقتسم  طارـصب  ار  نانآ  هک  يربهر  یبن و  دوجوب  دندوب  اهنامز  نیرتجاتحم  ناهج  مدرم 

ناشل و اذهل  حلـصی  دحا  رهظ  له  نیدلا و  رما  ددـجی  نم  ثعبی  نیملاعلل و ال  هتمحر  لسری  نا ال  نیبملا  قحلا  کلملا  همکحب  قیلی  لهف  )
ءاملا و نیب  مدآ  ایبن و  ناک  يذـلا  نیرخالا  نیلوالا و  فرـشا  نیلـسرملا و  دیـس  نیبنلا و  متاخ  هللادـبع  نب  دـمحم  الا  ناینبلا  اذـه  سـسوی 

يارب تیدـحا  تاذ  هک  دوب  راوازـس  هتـسیاش و  سپ  نیموصعملا ): نیرهاطلا  نیبیطلا  هترتع  هلآ و  یلع  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  نیطلا 
داتسا لبس و  يداه  لک  لقع  یئاهن  یبرم  ملعم و  هناگی  تیناسنا  ناهج  قلخ و  هفاک  تیاده  روظنم  هب  تلاهج و  تملظ  زا  تیرـشب  تاجن 
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هیناسنا و قالخا  مراکم  لـمکم  هیناـمیا و  هیملع  هیملع و  تمکح  یئاـهن  راـگزومآ  هیناـبر و  فراـعم  دـیحوت و  ملع  هبتر  یلاـع  یئاـهن و 
هیلع و یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هحفص 359 ] تمحر [  ربمغیپ  تقیقح  قح و  هب  هدننکتوعد  تلادع و  طسق و  راذگناینب 
تیمتاخ و ءایـض  توبن و  رون  قارـشا  اب  ات  دتـسرفب  قلخ  يوسب  ناهج  نکفا  رون  غارچ  رینم و  جارـس  ناونع  هب  ار  انثلا  هیحتلا و  فـالآ  هلآ 

نینچ میکح  نآرق  رد  ایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاخ  شبیبح  هب  باـطخ  هکناـنچ  دزاـس  نشور  رونم و  ار  ملاـع  تمکح  شناد و  رون  شباـت 
وا هشنهاش  یهز  . ) بازحا يهروس  هیآ 46  ارینم ) اجارس  هللا و  یلا  ایعاد  اریذن و  ارشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای   ) تسا هدومرف 
زا سب  فوصوم و  وا  دـش  (( ) ص  ) دـمحم مساـقلاوبا  قح  بیبـح  دـیوم  دـبع  یحطبا  یبـن  ( ) كـالفا داـجیا  تلع  هناـگی  كـالول  گـنر 
ود شمیرک  عبط  يهدنمرـش  مرک  ( ) يو نمرخ  نیچهشوخ  تحالم  يو  نتفـس  رد  يهدنب  تحاصف  ( ) ینیملاعلل همحر  فصو  هب  ینیرقیب 
ابیز نآ  دنیب  واک  یـسک  ( ) دوب نیرق  ار  دـمحا  ناج  توبن  دوب  نیط  ءام و  نایم  مداک  یمد  [ ) هحفـص 360 شمیمع [ ) فطل  رد  قرغ  ملاع 

هک تسا  راهتـشا  ار  لثم  نیا  ملاعب  ( ) قحلا يار  دق  ینآر  نم  اتفگب  قدصم  ریم  نآ  هک  میوگ  نم  هن  ( ) لیام دـیدرگ  ادـخ  رادـیدب  لئامش 
ناهج لگ  کی  نآ  دروآ  راهب  ( ) ناتسلگ رسکی  يدب  ناتـسراخ  هک  ناتـسمز  نیع  رد  هکنیا  فالخ  ( ) تسا راهب  لگ  کی  زا  تفگ  ناوتن 

دوب رش  روش و  روج و  ملظ و  رب  انب  ( ) تلالـض رفک و  زا  رپ  ملاع  همه  تلاهج  زا  يدوب  هک  ینعم  نیدب  ( ) ار نازخ  دنیبیمن  ناک  يراهب  ار 
يزاجم نوک  نیا  رد  هحفص 361 ] نشور [ ) درک  ار  ناهج  یقارشا  هب  نکفا  وترپ  نامیا  دیشروخ  نآ  دش  ( ) دوب رتهریت  قیالخ  زور  بش  ز 

هیـس موق  نآ  زا  دینـشب  رگا  دنتـسخ  هنیک  زا  شیناشیپ  رگا  دنتـسکش  نادند  رد  وا  زا  رگا  تشاد  نابز  رب  یموق  دها  مدامد  تشاد  ناکم  ات 
هک تسا  نیا  ملاع  رد  یبن  ره  دـح  هن  تمحر  هک  الا  درکن  قح  زا  بلط  تما  رهب  زا  اسم  حبـص و  رهب  زوس  ناور  يازفا  مغ  ياهنخـس  زور 

هتبغر و رایتخا و  هتفار و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مث  شکاپ  ناج  رب  نیرفآ  نارازه  شکاخ  تسه  شنیرفاک  دمحم  تسا  نیملاعلل  هتمحر  دـح 
کلملا هرواجم  رافغلا و  برلا  ناوضر  راربالا و  هتکئـالملاب  فح  دـق  رادـلا  هذـه  بعت  نع  هتحار  یف  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  راـثیا 

هحفص 362] هتاکرب [ . هللا و  هتمحر  هیلع و  مالسلا  هیضر و  قلخلا و  نم  هتریخ  هیفص و  یحولا و  یلع  هنیما  هیبن و  یبا  یلع  هللا  یلصرابجلا 
دومن رایتخا  ضبق و  دوخ  برقب  تبغر  ینابرهم و  تفارب و  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  سدقم  حور  هتمظع  تلج  تیدحا  ترـضح  هاگنآ 

ات تشامگ  وا  رب  ار  دوخ  برقم  ناگتـشرف  تخاس و  تحار  هدوسآ و  لد  ناهج  نیا  جنر  بعت و  زا  ار  وا  دـیزگرب و  وا  يارب  ار  ترخآ  و 
تیاهنیب تمحر  تیحت و  دورد و  تاولص و  تفای . برق  لوصو و  رافغ  بر  رابج و  کلم  ترواجم  رد  راگدرورپ  يدونشوخ  اضر و  اب 

. دوب وا  قلخ  عیمج  نایم  زا  بختنم  هدیزگرب و  وا و  یحو  نیما  ادخ و  ربمایپ  وا  هک  دمحم  ترضح  مردپ  حوتفرپ  حور  رب  تیدحا  عقص  زا 
هیهن و هرما و  بصن  هللا  دابع  متنا  تلاق  سلجملا و  لها  یلا  تتفتلا  مث  شکاپ ) ناج  رب  نیرفآ  نارازه  شکاـخ  تسه  شنیرفاـک  دـمحم  )

باتک مکیلع  اهفلختـسا  هتیقب  مکیلا و  همدق  دهع  مکیف و  هل  قح  متمعز  ممالا و  یلا  هئاغلب  مکـسفنا و  یلع  هللا  ءانما  هیحو و  هنید و  هتلمح 
یلا دـئاق  هعایـشا  هب  طبتغم  هرهاوظ  هتیلجتم  هرئارـس  هتفـشکنم  هرئاصب  هتنیب  عماللا  ءایـضلا  عطاـسلا و  رونلا  قداـصلا و  نآرقلا  قطاـنلا و  هللا 

هنیهارب هتیلاـجلا و  هتاـنیب  هردـخملا و  همراـحم  هرـسفملا و  همئازع  هرونملا و  هللا  جـجح  لاـنت  هب  هعامتـسا  هاـجنلا  یلا  دوم  هعاـبتا  ناوضرلا 
راضحب یهجوت  تافتلا و  سپس  ع )  ) همطاف ترضح  هتبوتکملا . هعئارـش  هتبوهوملا و  هصخر  هتبودنملا و  هلئاضف  و  هحفص 363 ] هتیفاکلا [ 

نید و لماح  راگدرورپ و  یحاون  رماوا و  لحم  امش  ادخ  ناگدنب  يا  امش  مدرم  يا  داد  همادا  دوخ  نانخـس  هب  نینچ  نیا  هدومرف و  سلجم 
دیراد و هدهع  رب  ادخ  يوس  زا  یقح  دیتسه . اهتما  يوسب  وا  ناروآ  مایپ  امـش  دوخ و  ناج  سفن و  رب  ادـخ  نانیما  امـش  دـیتسه و  وا  یحو 

قداص نآرق  قطانلا و  هللا  باتک  هدراذگ  یقاب  امش  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  ادخ  ربمغیپ  هک  ار  هچنآ  دیاهتفریذپ و  دیاهتسب  وا  اب  هک  ار  ینامیپ 
فشکنم شرئارس  نشور و  حضاو و  شلئالد  نآرق  نیا  دشابیم  ناشخرد  عمال و  نازورف و  وا  عاعـش  عطاس و  نآ  رون  هک  یباتک  دشابیم 

تسا یباتک  نآرق  دناهدش . عقاو  ناهج  مدرم  هطبغ  کشر و  دروم  راختفارپ و  شناوریپ  عاتبا و  نکفا و  رون  یلجتم و  شرهاوظ  ادیوه و  و 
رد تداعـس  يراگتـسر و  بجوم  تسا  یحو  قطنم  هک  نآـب  لـمع  نآرق و  عامتـسا  تسا  نومنهر  ناوضر  تشهب  هب  ار  دوـخ  نیعباـت  هک 

لالح زا  ار  ماکحا  ریسفت  دید و  ناوت  ار  وا  تایآ  دومن و  دوهش  ناوتیم  ار  یهلا  نشور  ياهلیلد  نآرق  وترپ  رد  تسا  ترخآ  ایند و  هئاشن 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 87 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماظن رد  هبوهوم  ياهتصخر  هبودـنم و  ياهتلیـضف  هیفاـک و  نیهارب  هیهلا و  نیناوقب  هحفـص 364 ] دومن و [  كاردا  ارنآ  رارـسا  مارح و  و 
تفای تسد  ناوتیم  یهلا  عیرشت 

يداشرا هیبنت 

زا راگدرورپ  يهدیزگرب  راتخم و  هک  راوگرزب  ربمغیپ  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  دوجوب  تاهابم  راختفا و  دیاب  ناهج  رسارس  نیملـسم 
هتـشاد ینازرا  نانآ  هب  هتمظع  تلج  تیدـحا  سدـقا  تاذ  هک  ار  ترـضح  نآ  تثعب  تمعن  رکـش  دـنیامن و  هب  تسا  ناربمایپ  عیمج  ناـیم 

نآ تثعب  هداتـسرف و  ناشیا  يوسب  تبترم  ناشیگرزب و  تفارـش و  تمظع و  نیا  اب  يربمغیپ  نینچ  دنـشاب . راذگساپـس  دـنروآ و  ياـجب 
کلسم زا  هتـسناد  ار  ناشلامیظع  ربمایپ  نیا  ردق  دیاب  تسا و  هدراذگ  تنم  تیمدآ  ناهج  تیناسنا و  يهزوح  نامیا و  لها  رب  ار  ترـضح 
ءایـصوا ترـضح و  نآ  زا  هشیمه  هک  تسا  نینموم  نیملـسم و  يهفیظو  دـنیامن . تیعبت  ترـضح  نآ  نیئآ  تعیرـش و  تنـس و  نآرق و  و 

 ] طارـص هللا و  طارـص  هک  اهنآ  طخ  رب  رـس  هدومن  تعاطا  دنراد  يرمالا  یلوا  تمـس  دناهقلطم و  هیلک  تیالو  ماقم  دجاو  هک  وا  نیـسیدق 
حالف و زوف و  يزوریف و  یتخبشوخ و  ترخآ و  ایند و  تداعس  ات  دنوشن  فرحنم  قح  طارص  زا  هداهن و  تسا  یهلا  میقتسم  هحفص 365 ]

یهولا عقـص  زا  هک  ینامرف  نیا  ددرگ . نانآ  يهرهب  بیـصن و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  توکلم  کـلم و  نیتاـشن  نیماـظن و  رد  يراگتـسر 
تسا و هداد  روتـسد  ام  هب  ار  نآ  يوریپ  تیعبت و  تعاطا و  یبوبر  سدقا  تاذ  هک  نوئـش  مامت  رد  میقتـسم  تسا  یهار  نیا  هدـش و  رداص 

نآرق ینامـسآ  باتک  حیرـص  صن  اصوصخم  تسا و  هدومرف  ام  هب  ار  نآ  شرافـس  ص )  ) متاخ یبن  مرکا و  ربمغیپ  هک  تسیئاهیـصوت  نیا 
لوسرلا و اوعیطا  هللا و  وعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  : ) یلاعت هللا  لاـق  دراد . نآ  رب  تلـالد  هصاـخ  هماـع و  قاـفتا  دروم  ربتعم  تیاور  دـیجم و 

هیآ هلیبس ) نع  مکب  قرفتف  لبسلا  وعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتسم  یطارـص  اذه  نا  و   ) یلاعت هللا  لاق  زین  ءاسن و  هروس  هیآ 59  مکنم  رمالا  یلوا 
( ًادبا اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  ماعنا . يهروس   153

نآ مراذـگیم و  یقاب  متما  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هصاخ ) هماع و  قاـفتا  دروم  يوبن  ربتعم  ثیدـح  )
زیچ ود  نیاب  کسمتم  نینموم  نیملسم و  امش  هکیمادام  نم  نیموصعم  ترتع  هحفص 366 ] يرگید [  نآرق و  ادخ  باتک  زا  تسا  ترابع 

. دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیشاب 

داب مادتسم  نیملسم  يهبطاق  رس  رب  ترتع  نآرق و  يهیاس 

نید تحاس  زک  نآرق  يوریپ  زا  میزان  نایملاع  رب  ار  احطب  هش  دـمحا  دومرف  اـم  ربهر  اـت  شیوخ  لـضفب  تخاونب  ناـمدزیا  هک  رکـش  دـص 
مزلق زا  رهوگ  نیمهب  هک  نآرق  ار  یقث  هورع و  نیا  اـناج  لـهم  تسد  زا  ور  تقیقح  هار  نیا  یئوجادـخ  هار  رگ  ار  ـالعا  تقبـس  اـم  میورب 

لیجنا و ار  اهرهگ  رادقم  نآ  ياهب  تسکشب  نافرـص  فص  رد  نوچ  دمآ  میتی  رد  نیا  ار  اتکی  یئاتکی  شرون  زا  دنک  نشور  تسا  دیحوت 
لقاع رم  دوبن  هفس  هار  زج  نتسج  ددم  عمش  زا  دیشروخ  ینشور  اب  ار  یمعا  ربخ  دوبن  نآرق  دوب  دیشروخ  سمـش  ماظن  تارذ  نوچ  اتـسوا 

زا میهدـن  زگره  نامیپ  رـس  میتسب  نآرق  اب  ترتع و  اب  ار  ابهـص  هدز  مخ  زا  نآرق  شکهداب  ام  میناوخ  نیا  رـس  رب  مه  مینآرق  عبات  ام  ار  اـنیب 
ترتـع و زج  نآرق  زا  يوریپ  زج  ار  اـهناج  هتخیوآ  ناـناج  نآ  هرط  رب  ترتـع  هدـکیم  زا  قشع  بارـش  تسمرـس  ار  یقثو  هورع  نیا  تسد 
ربکلا و نع  مکل  اـهیرنت  هولـصلا  كارـشلا و  نم  مکل  اریهطت  ناـمیالا  هللا  لـعجف  ار  یبقع  هئاـشن و  نیا  تسین  تداعـس  هب  یهار  ناـناجنآ 

اما هتلملل و  اماظن  انتعاط  بولقلل و  افیسنت  لدعلا  نیدلل و  ادییـشت  جحلا  صالخالل و  اتبثت  مایـصلا  قزرلا و  یف  ءامن  سفنلل و  هیکزت  هاکزلا 
یهنلا فورعملاب و  رمالا  رجالا و  باجیتسا  یلع  هتنوعم  ربصلا  قافنلا و  رفکلا و  لهال  ـالذ  مالـسالل و  ازع  داـهجلا  هتقرفلا و  نم  اـناما  اـنتم 
ءافولا هحفص 368 ] ءامدلل و [  انقح  صاصقلا  ددعلل و  هامنم  ماحرالا  هتلصو  طخسلا  نم  هتیاق  نیدلاولا و  ارب  هماعلل و  هتحلصم  رکنملا  نع 
اباجح فذقلا  بانتجا  سجرلا و  نع  اهیزنت  رمخلا  برش  نع  یهنلا  سخبلل و  ارییغت  نیزاوملا  لیئاکملا و  هتیفوت  هرفغملل و  اضیرعت  رذنلاب 
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و نوملـسم . متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللاوقتاـف  هیبوبرلاـب . هل  اـصالخا  كرـشلا  هللا  مرح  هتفعلل و  اـباجیا  هتقرـسلا  كرت  هتنعللا و  نع 
ارهز همطاف  ترـضح  هفیرـش  يهبطخ  زا  تمـسق  نیا  رد  ءاـملعلا : هداـبع  نم  هللا  یـشخی  اـمنا  هناـف  هنع  مکاـهن  هب و  مکرما  اـمیف  هللا  وعیطا 

كرش ثول  زا  امش  ریهطت  يارب  ار  نامیا  لاعتم  دنوادخ  دیامرفیم . هراشا  نآ  يهفسلف  تمکح و  ماکحا و  زا  یخرب  نایب  هب  اهیلعهللامالس 
ماظن رد  یتسرپدوخ  یتسرپاوه و  رورغ و  توخن و  ربک و  زا  امـش  ياهلد  هیزنت  يارب  ار  زاـمن  داد و  رارق  يدـیلپ  هنوگره  ندودز  رفک و  و 

ناگدنب صالخا  تیبثت  يارب  ار  هزور  دومرف و  ررقم  يزور  قزر و  شیازفا  ناج و  لام و  سفن و  هیکزت  يارب  ار  تاکز  داد و  رارق  عیرشت 
ینعی هب ) يزجا  انا  یل و  موصلا   ) هدمآ ثیدح  رد  اذل  درادرب ، رد  ار  ضحم  صولخ  يرـس و  تسا  یلمع  هزور  هچ   ) دومرف ررقم  لمع  رد 

هحفـص 369] دومن و [  ررقم  نید  ینابم  میکحت  دییـشت و  يارب  ار  جـح  دـنوادخ  متـسه . رادهزور  يازج  دوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور 
هیمالـسا و تلم  ماظتنا  ماظن و  ثعاب  ار  ام  يوریپ  تعاطا و  هکنانچ  دومرف  ررقم  ماـظتنا  مظن و  بولق و  فیلاـت  طاـبترا و  يارب  ار  تلادـع 

ببـس نیملـسم و  مالـسا و  تزع  بجوم  ار  داهج  دنوادخ  دومن  ررقم  رگیدـکی  زا  نیملـسم  یئادـج  هقرفت و  عنام  ار  ام  یئاوشیپ  تماما و 
هماع حلاصم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شاداپ و  رجا و  قاقحتـسا  بجوم  ار  ربص  داد و  رارق  نیقفانم  رافک و  يراوخ  تلذ و 

ددع و یتدایز  يارب  ار  ماحرا  يهلـص  داد و  رارق  راگدرورپ  مشخ  بضغ و  زا  يریگولج  ببـس  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  ناسحا و  مدرم و 
ار رذن  هب  يافیا  مدرم و  ياهنوخ  ظفح  يارب  ار  صاصق  دومرف و  ررقم  رگیدکی  اب  یگتـسویپ  تیعمج و  شیازفا  نیملـسم و  سوفن  ترثک 
زا یهن  داد و  رارق  دایز  صقن و  زا  لاوما  ظفح  یـشورفمک و  زا  عنام  ار  نیزاوم  اـهلیک و  ندومیپ  ماـمت  یهلا و  شزرمآ  ترفغم و  بجوم 

دوشیم ثعاب  بارـش  ندیـشون  زا  هک  يرایـسب  دسافم  سجر و  زا  يرود  اهیدـیلپ و  زا  یکاپ  هیزنت و  يارب  ار  رمخ  برـش  یگراوخیم و 
رب ار  فذـق  زا  باـنتجا  و  تسا ). هدـش  هدـیمان  ثئاـبخلاما )  ) هک تسا  تهج  نیمه  هب  و   ) تسا هدومرف  نآ  زا  باـنتجا  تمرح و  هب  مکح 

تیدوبع رد  هحفص 370 ] صالخا [  يارب  ار  تکرش  كرت  تینما و  تفع و  لوصح  يارب  ار  يدزد  تقرـس و  كرت  تنعل و  زا  تینوصم 
ادخ صلاخ  دیحوت  اب  دنزادرپ و  وا  تیدوبعب  صولخ  صالخا و  يور  زا  وا  ناگدنب  ات  دومن  مارح  ار  كرـش  دـنوادخ  داد  رارق  راگدرورپ 

يراکزیهرپ يوقت و  هب  ار  مدرم  هاگنآ  دنـشاب . ادـخ  صلخم  يهدـنب  دنـشخب و  یئاـهر  یفخ  یلج و  كرـش  زا  ار  دوخ  هدومن  شتـسرپ  ار 
هتسیاش و هچنانچ  نآ  يالعا  يهبترم  رد  ار  يراکزیهرپ  اوقت و  هار  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  خلا  هتاقت  قح  هللاوقتاف  دیامرفیم  هدومن  شرافس 

يادـخ مدرم  يا  دـش . دـیهاوخ  لئان  هللا  ءاقلب  وربور و  ندرم  اب  یعقاو  یناملـسمب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـیریگ  شیپ  تسا  يوقت  قح 
اریز دـیئامن  زارتحا  هدومن  یهن  ار  امـش  نآ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  دیـشاب و  ربنامرف  عیطم و  هدومرف  رما  هداد و  نامرف  هچنآ  هب  تبـسن  ار  لاعتم 
هدابع نم  هللا  یـشخی  امنا   ) یلاعت هللا  لاـق  اـمک  دـنراد  ساره  سرت و  یلاـعت  قح  زا  هک  دنتـسه  یعقاو  نادنمـشناد  نیناـبر و  ياـملع  اـهنت 
لوقا اودب و ال  ادوع و  لوقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یبا  همطاف و  ینا  اوملعا  سانلا  اهیا  ع :)  ) تلاق مث  رطاف  يهروس  يهیآ 28  ءاملعلا )

هیآ میحر ، فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دـقل   ) اططـش لعفا  ام  لعفا  ـال  اـطلغ و  لوقا  اـم 
هللا یلص  هیلا  يزعملا  معنل  مکلاجر و  نود  هحفـص 371 ] یمع [  یبا  اخا  مکئاسن و  نود  یبا  هودجت  هوفرعتو  هوزغت  ناف  هبوت . هروس   128

هتمکحلاب هبر  لیبس  یلا  ایعاد  مهماظکاب  اذـخآ  مهجبث  اـبراض  نیکرـشملا  هتجردـم  نع  ـالئام  هراذـنلاب  اـعداص  هتلاـسرلا  غلبف  هلآ . هیلع و 
هضحم و نع  قحلا  رفسا  هحبـص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا  ولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا  ثکنی  مانـصالا و  رـسکی  هتنـسحلا  هتظعوملا 

نم رفن  یف  صالخالا  هتملکب  متهف  قاقشلا و  رفکلا و  دقع  تلحنا  قافنلا و  ظیش  حاط و  نیطایـشلا و  قشاقـش  تسرخ  نیدلا و  میعز  قطن 
قرطلا و نوبرـشت  مادـقالا  یطوم  نالجعلا و  هتـسبق  عماطلا و  هزهن  براـشلا و  هتقذـم  راـنلا . نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  و  صاـمخلا . ضیبلا 

هللا یلـص  دـمحمب  یلاعت  كرابت و  یلاعت  كرابت و  هللا  مکذـقناف  مکلوح  نم  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  نیئـساخ  هتلذا  قرولا  نوتاـتقت 
مجن وا  هللا  اهافطا  برحلل  اران  دقوا و  املک  باتکلا  لها  هدرم  برعلا و  نذابوذ  لاجرلا و  مهبب  ینم  نا  دعب  یتلا و  ایتللا و  دـعب  هلآ : هیلع و 

ادودکم هفیسب  اهبهل  دمخی  هصمخاب و  اهخ  امصاطی  یتح  ءیفکنی  الف  اهتاوهل  یف  هاخا  فذق  نیکرشملا  نم  هزعاف  ترغف  ناطیـشلل و  نرق 
نوهکاف نوعدا  شیعلا و  نم  هتیهافر  یف  متنا  احداک و  ادجم  احصان  ارمشم  هئایلوا  دیس  هللالوسر  نم  ابیرق  هللا  رما  یف  ادهتجم  هللا  تاذ  یف 
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هئایبنا راد  هیبنل  هللا  راتخا  املف  هحفـص 372 ] لاتقلا [ . دنع  نورفت  لازنلا و  دنع  نوصکنت  رابخالا و  نوفکرتت  رئاودلا و  انب  نوصبرتت  نونمآ 
رطخف نیلطبملا  قینف  رده  نیلقالا و  لماخ  غبن  نیواغلا و  مظاک  قطن  نیدلا و  بابلج  لمس  سافنلا و  هتکیسح  مکیف  رهظ  هئایفـصا  يوام  و 

مکدـجوف مکـضهنتسا  مث  نیظحالم  هیف  هرغلل  نیبیجتـسم و  هتوعدـل  مکافلاف  مکب  اـفتاه  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاـصرع و  یف 
و لمدنی . امل  حرجلا  بیحر و  ملکلا  بیرق و  دـهعلا  اذـه و  مکبرـش  ریغ  متدروا  مکلبا و  ریغ  متمـسوف  اباضغ  مکافلاف  مکـشمحا  افافخ و 

ینا مکب و  فـیک  مکنم و  تاـیهیف  نیرفاـکلاب  هتطیحمل  منهج  نا  واوطقـس  هتنتفلا  یف  ـالا  هنتفلا  فوـخ  متمعز  ارادـتبا  ربـقی  اـمل  لوـسرلا 
زاغآ رد  هچنآ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مراوگرزب  ردـپ  ماهمطاف و  نم  هک  دـینادب  ساـنلا  اـهیا  دومرف  سپـس  نوکفوت .
منارن نخس  تقیقح  عقاو و  فالخرب  نم  تسا  هدش  باسح  میوگیم  ار  هچنآ  میوگیم و  ار  نخـس  نامه  مه  نایاپ  رد  هتفگ  دوخ  نخس 
تسا راوگرزب  زیزع و  هک  دمآ  قلخ  تیاده  يارب  امش  سنج  زا  يربمغیپ  لوسر و  انامه  تسا . تقیقح  قح و  ساسا  رب  میوگیم  هچنآ  و 

هحفـص 373] تاجن [  شیاسآ و  رب  دومنیم و  راوشد  تخـس و  وا  رب  امـش  ینادان  لـهج و  یناـشیرپ و  یناـماسبان و  رورپ  عون  ربمغیپ  نیا 
هیمیحر هینامحر و  تمحر  رهظم  تبترم  یمتخ  ربمغیپ  هچ   ) تسا نابرهم  فور و  نینمومب  صیرح و  رایـسب  تالکـشم  تکالف و  زا  امش 

امـش و نانز  ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  وا  هک  دید  دیهاوخ  دیـسانشب  کین  ار  ناشلا  میظع  لوسر  نیا  رگا  امـش  نآرق .) صن  مکحب  تسا  هیهلا 
وا رب  یهلا  یهانتمان  تمحر  دورد و  بسن  نیا  تسا  راختفارپ  هچ  امش  نادرم  ردارب  هن  دوب  نم  مع  رسپ  ردارب  وا  هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت 
اب تخاس و  رذـحرب  یهلا  رمـالابسح  دـنوادخ  باذـع  زا  ناـنآ  دومن و  غـالبا  مدرم  هب  ار  دوخ  تلاـسر  ردـقیلاع  ربمغیپ  نیا  داـب  شلآ  و 

ناهرب و اب  ار  مدرم  وا  درـشف ! مه  رد  یتخـس  هب  ار  اهنآ  موقلح  هداـهن و  ناـنآ  ندرگرب  ریـشمش  تخادرپ و  هضراـعم  هزراـبمب و  نیکرـشم 
علق و ار  نیکرـشم  ياسور  تسکـش و  مه  رد  ناتـسرپتب  ياهتب  دوب  نومنهر  ادخ  هارب  وکین  دنمدوس و  زردنا  هنـسح و  هظعوم  تمکح و 

يهدنـشخرد حبـص  دـش و  هدودز  رات  بش  تملظ  هکنیا  ات  تخـسیگ  مه  زا  ار  اهنآ  عمج  و  دـیلام ) كاخ  هب  ار  نانآ  موطرخ   ) هدومن عمق 
نید ياوشیپ  میعز و  قطن  نابز و  دـیدرگ و  هدـنکفا  وس  کیب  تقیقح  قح و  هرهچ  زا  باقن  عقرب و  دیـشخرد و  دـیمد و  ناـمیا  دـیحوت و 

رب قافن  جات  دیئارگ و  یشوماخب  لال و  نیطایش  ناوریپ  ناشکهدبرع  دیحوت و  هحفص 374 ] کلسم [  نافلاخم  نابز  دش و  زاب  قح  راتفگب 
( هللا الا  هلا  ال   ) هب رارقا  صالخا و  دـیحوت و  يهملک  هب  امـش  نابز  ات  تشگ  هتـسسگ  مه  زا  قافن  قاقـش و  رفک و  ياههرگ  داـتفاورف  نیمز 

تشپ رب  ناتیاهمکش  هدیرپ و  ناتگنر  دیفس و  ناتیور  یتسدیهت  رقف و  يرادان و  زا  دیدوب و  كدنا  یهورگ  امـش  هک  یلاح  رد  دش . ایوگ 
يارب يهعرج  نوچمه  ددع  تلق  تارفن و  یمک  زا  دیدوب و  شتآ  زا  یخزود  رانک  رب  راگزور  نآ  رد  نارود و  نآ  رد  امـش  دوب  هدیبسچ 

يرذـگهر ره  لامیاپ  هک  دـیدوب  راخ  لیلذ و  ناـنچ  عقاو  رد  دـیدوب و  هدـنرد  ره  يارب  يراکـش  هنـسرگ و  يارب  يهمقل  نوچ  اـی  هنـشت و 
هب یتسپ  تلذم و  یتخبدب و  يهجرد  تیاهن  رد  هک  دیدوب  امش  دیدیشونیم و  راوگان  هدیدنگ و  بآ  زا  هک  دیدوب  امش  انامه  دیدشیم و 

دوخ ریـسا  دـنیابرب و  رتدوز  ار  امـش  مجاهتم  مصاـختم و  هتـسد  مادـک  هک  دـیدوب  ساره  میب و  رد  هشیمه  دـیدادیم و  همادا  دوخ  یگدـنز 
یتخبدب يراوشد و  یناماسبان و  زا  ار  امش  مراوگرزب  ردپ  دمحم  ترضح  ناربمغیپ  متاخ  دوجو  تکرب  هب  نامحر  دنوادخ  یلو  دننادرگ .

رد یئوگ  دننام  نابیرگب و  تسد  رایسب  بئاصم  هحفص 375 ] اب [  هک  دیشخب  یگدوسآ  یئاهر و  یتقو  ار  امش  دیـشخب و  تاجن  تلذم  و 
گنج شتآ  مد  ره  اهنآ  دیدوب و  راوخ  نوبز و  باتک  لها  نادرم  ناشکرس و  فک  رد  نادرگرس و  نابایب  ناگرگ  برع و  ناعجش  تسد 
نایامن ناطیـش  خاش  هسوسو و  يهراتـس  هاگره  دومرفیم و  شوماـخ  ار  هنتف  شتآ  نآ  مردـپ  ببـس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دـنتخورفایمرب و 

ریغ رارک  ردـیح  نآ  یـضترم  یلع  شردارب  راوگرزب  نآ  دوشگیم  یئوگ  هوایب  ناهد  یکرـشم  ای  دـیدرگیم و  اـپ  رب  ياهنتف  تشگیم و 
ماصمص اب  هک  نامز  نآ  ات  مردپ  نامرفب  مه  مالسلاهیلع  یلع  دنکفایم  نانآ  ماک  ناهد و  رد  ار  تماهش  تعاجش و  هصرع  ریش  نآ  رارف و 

راکیپ زا  تسد  دنکن  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  دـلامن و  تلذـم  كاخ  هب  ار  نانآ  ینیب  دـبوکن و  ار  نافلاخم  رـس  زغم و  دوخ  راقفلاوذ  نارب و 
، دوب یضترم  یلع  نم  رهوش  نامیا  لها  ریما  ناکما  هحفـص  نامرهق  نآ  و  دنکن . ار  اهنآ  عفد  ات  دومنیمن  ربمغیپ  رما  كرت  تشادیمنرب و 
رد امـش  ات  تخادـنایم  جـنر  بعت و  هب  ار  دوخ  ادـخ  ياضر  هار  رد  دـیناشنیمورف و  دوخ  غیردیب  غیت  هب  ار  گنج  داسف  يهنتف  شتآ  هک 
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رما تعاطا  راگدرورپ و  يدونشوخ  يارب  هک  دوب  نم  رهوش  یـضترم  یلع  وا  دیئامن  تعاطا  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  دیـشاب و  تحار  ناما و 
تمه نماد  هک  دوب  وا  دوب  ایلوا  دیس  وا  هکنآ  رتالاب  همه  زا  هتشاد و  هللا  لوسرب  هحفص 376 ] برق [  تشاد و  مامت  مامتها  راوگرزب  ربمغیپ 

یعس نانآ  تظعوم  زردنا  دنپ و  مدرم و  تحیـصن  رد  هک  دوب  وا  دوب  قیالخ  هاوخریخ  هدز و  الاب  رمک  هب  قح  يارجا  ادخ و  تعاطا  رد  ار 
. دیشاب تینما  تمعن  هب  معنتم  دیئاسایب و  ینمیا  دهم  رد  دیرب و  رسب  شیع  یشوخ و  شیاسآ و  رد  امش  ات  تشاد  لوذبم  ناوارف  ششوک  و 

دیدوب زیمآتشهد  زیگناتشحو و  رابخا  رظتنم  دیتشاد و  اههنتف  اهالب و  راظتنا  توبن  نادناخ  ام  يارب  هتسویپ  قفانم  مدرم  امش  سکعلاب  اما 
رد دـیدرکیم و  درگبقع  رازراک  گنج و  ماـگنه  هب  دـیدومنیم و  یهت  ولهپ  دیدیـشکیم و  راـنک  ار  دوخ  دـشیم  یگنج  مـالعا  نوچ 

يارب ار  دوخ  ناربمغیپ  نادواج  يارـس  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  دـیدومنیم . رایتخا  رارقرب  ار  رارف  نمـشد  اب  گنج  هنحـص  رد  دربن و  نادـیم 
دیدنسپ و وا  يارب  ار  شیایفصا  ياوام  هاگمارآ و  دومرف و  رایتخا  دیزگرب و  مراوگرزب  ردپ  یفطصم  دمحم  ترضح  دوخ  ربمغیپ  بیبح و 

یهارمگ ره  دیدرگ  هدیرد  نید  هدرپ  راکـشآ و  رهاظ و  قفانم  مدرم  امـش  یئورود  ینورد و  ياههنیک  تخاس  وا  هاگلزنم  دومن و  باختنا 
تلاهج بکرم  دروآرد و  هب  دوخ  هاگنیمک  زا  رس  هحفص 377 ] ریوزت [  رکم و  اب  تفص  ناطیـش  هدمآرد  نالوجب  یبلطهاج  ره  یعدم و 

رظتنم توعد و  هدامآ  ار  امـش  اذل  تخانـشیم  ار  امـش  وا  هچ  دناوخارف  دوخ  يوسب  ار  دوخ  قفانم  مدرم  امـش  دـیناود و  تلاطب  نادـیم  رد 
ماقتنا شتآ  دیدیورگ  وا  يوسب  اعیرس  دیدیزخ و  شبیرف  ماد  رد  یناسآ  هب  دیدیود و  وا  موش  دصقم  یپ  رد  مه  امش  تفای  شیوخ  بیرف 

قح ریغب  دوخ  روخـشبآ  ریغ  رد  دیهن و  غاد  دوخ  رتش  ریغ  رب  امـش  هک  دـیدرگ  نیا  بجوم  هتـسیاشان  راک  نیا  تخورفارب و  ناتاهلد  رد  ار 
امش راک  نیا  دیدیدرگ و  لطاب  لمع  نیا  بکترم  امـش   ) تشذگیمن يزیچ  امـش  هللالوسر و  نیبامیف  رارق  دهع و  زا  هکنآ  اب  دیوش . دراو 

دـسج هتفاین و  مایتلا  ام  لد  تحارج  شوماخ و  ام  يهنیـس  زوس  دوب و  هتـشذگن  ناـتربمغیپ  تلحر  زا  يزور  دـنچ  زونه  هک  دوب  یلاـح  رد 
تـسدب امـش  هکنیا  لاح  دیدومن و  جراخ  دوخ  ریـسم  زا  ار  قح  هنتف  نتـساخنرب  هناهب  هب  مدرم  امـش  دوب  هدیدرگن  نفد  ترـضح  نآ  رهطم 

يارب تسا  ادخ  بضغ  رهق و  همـسجم  هک  ار  منهج  دیدومن و  طوقـس  دیدمآ و  راتفرگ  هنتف  ماد  رد  دوخ  دـیدرک و  داجیا  رـش  هنتف و  دوخ 
اجک و امـش  تاهیه  تسا . نیرفاک  رب  طیحم  اققحم  تسا و  نارفاک  نازیگناهنتف و  ياوام  خزود  هک  دیـشاب  هاگآ  سپ  دیتخاس  هدامآ  دوخ 

نیب هللا  باتک  اذه  و  نوکفوت . ینا  دـهدیم و  قوس  اجکب  دـناشکیم و  اجکب  هحفص 378 ] ار [  امش  ناطیـش  دیرگنب  اجک  ندناباوخ  هنتف 
هنع هتبغرا  مکروـهظءار  هوـمتفلخ و  دـق  هتحـضاو و  هرماوا  هتحئـال و  هرجاوز  هرهاـب و  همـالعا  هرهاز و  هماـکحا  هرهاـظ و  هروـما  مکرهظا 
نم هرخـالا  یف  وـه  هنم و  لـبقی  نلف  اـنید  مالـسالا  ریغ  عـتبی  نم  و  . ) فـهک يهیآ 50  الدـب ) نیملاـظلل  سئب   ) نومکحت هریغبما  نودـیرت 

اهترمج و نوجیهت  اهتدق و  نوروت و  متذخا  مث  اهدایق  سلسی  اهترفن و  نکـست  نا  ثیرالا  اوثبلت  مل  مث  نارمعلآ -  يهیآ 85  نیرساخلا )
هدلو هلهال و  نوشمت  ءاغترا و  یف  اوسح  نورست  یفصلا  یبنلا  ننـس  دامها  یلجلا و  نیدلاراونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیـشلا  فاتهل  نوبیجتـست 

نم نوغبت و  هتیلهاجلا  مکحفا  انل  ثرا  الا  نومعزت  متنا  اشحلا و  یف  نانسلا  زخو  يدملا و  زح  لثم  یلع  مکنمربصن  ءارـضلا و  رمخلا و  یف 
نباـی هیثرا  یلع  بلغاا  نولـسملا  اـهیا  هتنبا  ینا  هتیحاـضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  یلب  نوـملعت .) ـالفا  نوـنقوی  موـقل  اـمکح  هللا  نم  نسحا 

ذا مکروهظءار  هومتذـبن و  هللا و  باتک  متکرت  دـمع  یلعفا  ایرف ) ایـش  تئج  دـقل  . ) یبا ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باـتک  یفا  هتفاـحقیبا 
هحفص کندل [  نم  یل  بهو  بر  لاق  ذا  ع )  ) ایرکز نب  یحی  ربخ  نم  صتقا  امیف  لاق  و  هیآ 16 . لمن  هروس  دواد ) نامیلس  ثرو  و   ) لوقی
هروس هیآ 75  هللا ) باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالا  ولا  و   ) لاـق و  میرم . هروس  هیآ 46  بوـقعی ) لآ  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  [ 379

نیبرقالا نیدلاولل و  هیـصولا  ریخ  كرت  نا  لاق و  و  ءاسن . هروس  هیآ 11  نییثنالا ) ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی   ) لاق و  لافنا .
ما یبا  اهنم  جرخا  هتیاب  هللا  مکـصخفا  اننیب  محر  یبا ال  نم  ثرا  یل و ال  هوظح  الا  متمعز  و  هرقب - هیآ 180  نیقتملا ) یلع  اقح  فورعملاب 

یمع نبا  یبا و  نم  همومع  نارقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  هدـحاو  هتلم  لـها  نم  یبا  اـنا و  تسل  ناـثراوتی و  ـال  نیتلم  لـها  نولوقت  لـه 
نورـسخت و ال ام  هتعاسلا  دـنع  هتمایقلا و  دـعوملا  دـمحم و  میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرـشح  موی  كاـقلت  هتلوحرم  هتموطخم  اهکنوذـف 

نیا کنیا  مدرم  يا  دومرف  میقم .) باذـع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذـع  هیتاـی  نم  نوملعت  فوس  رقتـسم و  ءاـبن  لـکل  نومدـنت و  ذا  مکعفنی 

امندزیا زا 115هنییآ  هحفص 91 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نازورف و نشور و  شماکحا  مامت  ادـیوه و  رهاظ و  شروما  همه  نآرق  دـینکیم  هدـهاشم  تسامـش  مشچ  ربارب  رد  هک  تسا  ادـخ  باتک 
نآ تاروتسد  امش  اما  هحفص 380 ] تسا [ . امنهر  ینارون و  نوئش  مامت  رد  حضاو و  نآ  یهاون  رماوا و  همه  اراکـشآ و  شیاههناشن  همه 
نآ زا  هتفاترب و  يور  ادخ  باتک  زا  ایآ  دینکیمن  لمع  نآ  ماکحا  هب  دیاهدنکفا و  رس  تشپ  هنافساتم  دراد  هک  یناشخرد  فصو  نیا  اب  ار 

نایم رد  هک  دیریگب  نآرق  زا  ریغ  یمکاح  دیهاوخیم  دیوشیمن و  تسا  ادخ  یحو  قطنم  هک  نآرق  تموکح  هب  میلست  دینکیم و  ضارعا 
زا ریغ  ینید  سک  ره  دیامرفیم  ادخ  دیراکمتـس . امـش  هدومن و  باختنا  دوخ  يارب  ادخ  باتک  لابق  رد  یلدب  دب  سپ  دـیامن  يرواد  امش 

دهاوخ ناراکنایز  يهرمز  رد  ترخآ  رد  وا  دوب و  دـهاوخن  هتفریذـپ  زگره  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـنک  باختنا  نآرق  زا  ریغ  یمکاح  مالـسا و 
قح هک  دـیدش  عناـم  دـیدومن و  بصغ  تسا  ترـضحنآ  زا  تفـالخ  هک  ار  قح  تبترم  یمتخ  ربـمغیپ  تلحر  زا  دـعب  امـش  مدرم  يا  دوب .

دیدومن تباجا  ار  هدننکهارمگ  ناطیش  يادص  دیداهن و  نید  رد  اهتعدب  دیدرک و  عورـش  قح  بصغب  فقوت  نودب  دسرب و  هل  قحتـسمب 
هدرپ سپ  رد  دیدومن و  وحم  ار  مرکا  ربمغیپ  ياهتنس  هک  دیتسه  امـش  دیدرک . قح  عییـضت  دیدرک و  شوماخ  ار  نید  رون  وا  زا  يوریپ  هب  و 
جیرا عیاش و  ون  زا  تیلهاج  نارود  رصع و  ياهتعدب  دیتخاس و  شومارف  يدوز  نیاب  ار  مالسا  نیبم  نید  رثام  راثآ و  ریوزت  هلیح و  رکمب و 
یلاح رد  دیدرب  راکب  شاهداوناخ  يهرابرد  دنتـشاد  لد  رد  ص ) [ ) هحفص 381 مرکا [  لوسر  زا  هکیئاههنیک  هک  دیلاحشوخ  امـش  دیدومن 
هزین دراک و  اب  هک  یسک  دننام  امش  بصغ  داسف و  هنتف و  اهررض و  رب  مه  ام  دیناسر و  تداعس  هب  تواقش  زا  ار  امـش  هک  دوب  مرکایبن  هک 
نامگ امـش  میوش . دراو  راگدرورپ  تلادـع  قح و  هاگـشیپ  رد  ات  مینکیم  لـمحت  ربص و  دـشاب  هتـشادن  هراـچ  دـننک و  هراـپ  ار  وا  تسوپ 

مربیمن ثرا  مردپ  زا  نم  دیئوگیم  امـش  ایآ  تسا . نآرق  حیرـص  صن  فالخرب  هک  لطاب  نامگ  هچ  مربیمن  ثرا  مردپ  زا  نم  دـینکیم 
تـسا نانآ  يارب  اما  دـنکیم  تواضق  مکح و  رتمکحم  رتهب و  دـنوادخ  زا  سک  هچ  مدرم  يا  دـیاهتفرگ . تیلهاج  نارود  زا  ار  مکح  نیا 

دوهـشم همه  رب  نآ  ینـشور  باتفآ و  دننام  مدرم  يا  تسا . یباتک  یباسح و  یترخآ و  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  دـنراد  ترخآ  هب  ناقیا  هک 
راوازس ایآ  نیملسم  هورگ  يا  تسا . نم  ردپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  متـسه و  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هناگی  نم  هک  تسا 

كابا و ال ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  هفاحقیبا  نب  ای  ( ؟ دـینکن تیاـمح  نم  زا  امـش  دـنرب و  هب  ارم  قح  دـنیامن و  هبلغ  نم  رب  ناـبلطهاج  تسا 
بجع مربن  ثرا  مردـپ  زا  نم  يرب و  هب  ثرا  هحفص 382 ] تردپ [  زا  وت  هک  هدش  هتشون  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقیبا  رـسپ  يا  یبا ، ثرا 

يور زا  ثرا  ماکحا  نتـسناد  نآرق و  مکحب  ملع  اب  ایآ  یئاوراـن  تبـسن  هچ  یهدیم . نآرقب  یتبـسن  هچ  ياهتـسب و  ادـخ  رب  یگرزب  ءارتفا 
دنچ یتایاب  ثرا  باب  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  ینکیمن  لمع  نآ  قبط  رب  هتخادنا و  رس  تشپ  هب  كرت و  ار  ادخ  باتک  دانع  رـس  زا  دمع و 

دنکیم وگزاب  ار  ایرکز  دنزرف  یحی  تیاکح  هک  اجنآ  زین  درب و  ثرا  دواد  شردپ  زا  نامیلس  هدومرف  هلمج  نآ  زا  تسا و  هدومن  حیرـصت 
ولوا ادـخ  مکحب  دـیامرفیم  زین  و  دـشاب . بوقعی  نادـناخ  نم و  ثراو  هک  امرف  اـطع  يدـنزرف  دوخ  بناـج  زا  ارم  اراـگدرورپ  دـیامرفیم 

ار امـش  دـنوادخ  هدومرف  زین  و  دوخ . قحب  دنرتراوازـس  دـنراد و  مدـقت  ثرا  باـب  رد  یـضعب  رب  یـضعب  یمحر  نادـنواشیوخ  ماـحرالا و 
. تسا رتخد  ود  يهرهب  ربارب  رسپ  کی  ثرالامهس  هک  دیامرفیم  ررقم  یکین و  هب  دنکیم  شرافس  تیـصو و  ناتنادنزرف  دالوا و  يهرابرد 
شرافس و فاصنا  يهدیدب  نادنواشیوخ و  نیدلاو و  يارب  زا  دینک  تیـصو  دوخ  ندرم  کیدزن  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  دیامرفیم  زین  و 
زا نم  هک  دیاهتـشادنپ  نینچ  دوخ  لطاب  لایخب  امـش  ایآ  هحفص 383 ] تسا [ . ناراگزیهرپ  نیقتم و  هتـسیاش  نیا  دینک و  تیـصو  یکین  هب 

دنوادخ ایآ  درادن . دوجو  ام  نایم  يدـنواشیوخ  یتیارق و  چـیه  دـیئوگیم  ای  مربیمن  ثرا  مردـپ  زا  مرادـن و  یبیـصن  هرهب و  چـیه  مردـپ 
ود لها  دیئوگیم  هکنآ  ای  دیزاس . مورحم  عونمم و  مردپ  ثرا  زا  ارم  دینک و  جراخ  مردپ  يدنزرف  زا  ارم  هک  هداتـسرف  هنوگ  نیدب  ياهیآ 
نآ يوعد  هکنآ  ای  دینکیم . عنم  مردپ  ثرا  زا  تهج  نیا  زا  هک  میتسین  تلم  کی  لها  زا  مردپ  نم و  ایآ  دنربیمن  ثرا  رگیدکی  زا  تلم 
هللا لزنا  امب  داعم و  ءدبمب و  اساسا  ای   ) دیتسه رتاناد  نآرق  ماع  صاخ و  هب  مالـسلاو  هاولـصلا  امهیلع  یلع  ممع  رـسپ  مردـپ و  زا  هک  دـیراد 

رد رـشحم  زور  رد  ات  نک  بحاصت  ریگب و  ضراعم  نودـب  لئاسو  ماـمت  اـب  ار  تفـالخ  بکرم  تسا  روطنیا  رگا  دـیرادن  داـقتعا  ناـمیا و 
نم و هاگهدعو  تسا  رواد  مکاح و  دنوادخ  هاوخداد و  ص )  ) دمحم ترـضح  هک  نادب  اما  منک  یهاوخداد  وت  زا  رگداد  يادـخ  هاگـشیپ 
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نارـسخ اـب  دـناهدرک و  ناـیز  هک  دـید  دـنهاوخ  ناـهارمگ  هک  تسا  تعاـس  نآ  رد  تسا  رـشحلا  موـی  تماـیق و  رد  یهلا  هاگـشیپ  رد  وـت 
هحفص 384] تشاد [ . دهاوخن  زیختسر  زور  نآ  رد  ياهدیاف  يدوس و  یعفن و  امش  يارب  ینامیـشپ  تمادن و  دیتسه و  وربور  ریذپانناربج 
دیآیم و راتفرگ  دزاسیم  شراوخ  هک  یباذعب  یـسک  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  تسا و  نیعم  یتقو  ررقم و  ینامز  ربخ  ره  يارب  هک 
هیتفلا و رشعم  ای  مالـسلااهیلع  تلاقف  راصنالا ) وحن  اهفرطب  ع )  ) تمر مث  . ) دوشیم وا  ریگنماد  دیآیم و  دورف  وا  رـس  رب  دیواج  باذع  هچ 

ءرملا لوقی  یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ناک  اما  یتمالظ  نع  هتنـسلا  یقح و  یف  هزیمغلا  هذـه  ام  مالـسالا  هتنـصح  هتلملا و  داـضعا 
یلـص دمحم  تام  نولوقتا  لاوزا  بلطا و  ام  یلع  هوق  لواحا و  امب  هتقاط  مکل  هتلاها و  اذ  نالجع  متثادحا و  ام  ناعرـس  هدـلو . یف  ظفحی 

لامالا تدکا  هتبیصمل و  موجنلا  تفسک  هتبیغل و  ضرالا  تملظا  هقتر و  قتفنا  هقتف و  رهنتسا  هیهو و  عسوتـسا  لیلج  بطخف  هلآ  هیلع و  هللا 
هتقئاب هتلزان و ال  اهلثم  یمظعلا ال  هتبیـصملا  يربکلا و  هتلزانلا  هللا  کلتف و  هتامم  دنع  هتمرحلا  تلیزا  میرحلا و  عیـضا  لابجلا و  تعـشخ  و 

هللا و ءایبناب  لح  ام  هلبقل  اناحلا و  اتوالت و  اخارـص و  افاته و  مکحبـصم  مکاسمم و  یف  مکتینفا  یف  هئوانث  لج  هللا  باتک  اـهب  نلعا  هتلجاـع 
یلع بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و  . ) متح ءاضق  لصف و  مکح  هلـسر 

اهیلعهللامالس ارهز  يهمطاف  ترضح  سپس  نارمعلآ . يهروس  هیآ 144  نیرکاشلا ) هللا  يزجیس  و  هحفص 385 ] ائیش [  هللارضی  نلف  هیبقع 
ماکحا دودـح  نیظفاح  مالـسا و  ناروای  يا  تلم و  دـنمناوت  ناوزاب  يا  ناناوج و  هورگ  يا  دومرف  نینچ  نانآ  اب  دومن و  راـصنا  فرطب  ور 

نم رب  یمتس  ملظ و  هچ  دینادیم  هکنیا  اب  دیرادیم  اور  نم  قح  رد  هک  امش  رد  تسا  يراگنالهـس  یتسـس و  هچ  نید  ياههاگیاپ  نآرق و 
تیاعر مه  شنادـنزرف  دالوا و  دروم  رد  تسیاب  درم  تشادـگرزب  مارتحا و  دومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مردـپ  ایآ  تسا . هدـش 
دیدروآ دیدپ  اهتعدب  دیدومن و  شومارف  دیداد و  رییغت  ار  ادخ  نیئآ  نید و  دوز  هچ  امـش  اما  تسوا  ردپ  هب  مارتحا  دـنزرفب  مارتحا  دوش و 

نآ فالخرب  دوب  هدومن  شرافـس  نم  هرابرد  مردپ  هچنآ  دیداهن و  ماگ  ههاریب  هب  فرحنم و  تسار  هار  زا  دـیدرگ و  نوگژاو  ار  عاضوا  و 
اهنت و ار  وا  يراکمتـس  يرگدادیب و  هماگنه  نیا  رد  دیدشک و  تسد  ادخ  لوسر  دنبلد  دـنزرف  زا  یتعرـس  هلجع و  هچ  اب  دـیدرک و  راتفر 

قح قاقحا  نم و  يرایب  مادـقا  دـیناوتیم  امـش  تسه و  نم  تیاـمح  رب  یئاـناوت  تردـق و  ار  امـش  هکنآ  اـب  دـیدراذگ  دوخ  لاـحب  مولظم 
يرای زا  تسد  نیاربانب  دـش  ماـمت  زیچ  همه  وا  نتفر  اـب  تفر و  اـیند  زا  ص )  ) دـمحم ترـضح  ادـخ  ربمغیپ  دـیئوگیم  امـش  اـیآ  دـیئامنب .

يهعجاف كانلوه و  يهبرـض  ربمغیپ  گرم  يرآ  دیـشابیمن  وا  دنزرف  قح  قاقحا  وا و  زا  عافدب  رـضاح  هدیـشک  هحفـص 386 ] شدنزرف [ 
نارتخا و یناملظ و  کـیرات و  نیمز  دـیدرگ  ضوع  یلکب  عاـضوا  ترـضح  نآ  تلحر  رثا  رب  دـمآ  دورف  مالـسا  رکیپ  رب  هک  دوب  یمیظع 
تامارتحا و هتـسکش و  دارفا  میرح  لزلزتم و  عشاخ و  اههوک  يدیماان و  سایب و  لیدـبت  اهدـیما  دندیـشک و  هرهچ  رب  فوسک  باقن  موجن 
هن شدننام  هک  دوب  یگرزب  يربک و  يهلزان  تبیـصم  گرزب و  يهثداح  ترـضح  نآ  تافو  دنگوس  ادخ  هب  دـیدرگ  لامیاپ  اهتـشادیمارگ 

نیا زا  دوب  ناهج  مامت  يارب  زا  تمعن  نایملاع و  مامت  يارب  زا  تمحر  شدوجو  هک  يربمغیپ  هچ   ) دـمآ دـهاوخ  دـبا  رد  هن  هدوب و  لزا  رد 
ثعاب تسیاب  ص )  ) هللالوسر نادـقف  نیا  ایآ  تسویپ .) هللا  ءاقلب  تفاتـش و  ردـتقم  کیلم  دـنع  قح  تمحر  راوجب  تسبرب و  تخر  ملاـع 

هک نآرق  رد  امش  تسا و  هدوب  یهلا  ءارفس  عیمج  يارب  هکلب  ءایبنا  متاخ  يارب  اهنت  هن  ندرم  نیا  ددرگ  ادخ  نیدب  تبسن  امش  ندرک  تشپ 
دیامرفیم ادخ  تسا . یهلا  یمتح  ياضق  یمتح و  مکح  نیا  تسا و  هداد  ربخ  هعجاف  نیا  زا  ادخ  دینکیم  توالت  ار  نآ  ماش  حبـص و  ره 

هللارضی هحفص 387 ] نلف [  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  (و 
وا زا  شیپ  هـک  ادـخ  بناـج  زا  يربـمغیپ  رگم  تـسین  ص )  ) دــمحم ینعی و  نارمعلآ ) يهروـس  هیآ 144  نیرکاـشلا  هللا  يزجیـس  اـیش و 

سک ره  سپ  دیدرگیم  زاب  دوخ  تیلهاج  نیدب و  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  زین  وا  رگا  ایآ  دنتـشذگرد  ناهج  نیا  زا  دندوب و  یناربمغیپ 
دراذگ و نید  تمعن  رکـش  سک  ره  هتخادنا و  نایزب  ار  ادخ  هکلب  دیناسر  دهاوخن  يررـض  ادخ  هب  ددرگرب  ادخ  نید  زا  دنک و  تشگزاب 

هفیاط اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هاگنآ  درک . دهاوخ  اطع  ناراذگ  رکـشب  کین  يازج  ادخ  هتبلا  دـنام  رادـیاپ  تباث و  مالـسا  رد 
يدـتنم و عمـسم و  ینم و  يارمب  متنا  یبا و  ثارت  مضهاا  هلیق  ینب  اـهیا  دوـمرف : هتخاـس و  بطاـخم  هلیق  ناـشردام  ماـنب  ار  جرزخ  سوا و 
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الف هوعدـلا  مکیفاوت  هتنجلا  حالـسلا و  مکدـنع  هوقلا و  هادـالا و  هدـعلا و  ددـعلاو و  وذ  متنا  هربـخلا و  مکلمـشت  هوعدـلا و  مکـسبلت  عمجم 
یتـلا هریخلا  تبختنا و  یتـلا  هتبخنلا  حالـصلا و  ریخلاـب و  نوفورعم  حاـفکلاب  نوفوصوم و  متنا  نوثیغت و  ـالف  هتخرـصلا  مکیتاـت  نوبیجت و 
تراد اذا  یتح  نورمتاتف  مکرمان  نوحربت  وا  حربن  الف  میهبلا  محتفاک  ممـالا و  متحطاـن  بعتلا و  دـکلا و  متلمحت  برعلا و  متلتاـق  تریتخا 

هوعد تاده  رفکلا و  نارین  هحفص 388 ] تدمخ [  کفالا و  هروف  تنکس  كرشلا و  هرعن  تعـضخ  مایالا و  بلح  رد  مالـسالا و  یحرانب 
اموق نولتاقت  الا   ) نامیالا دعب  متکرشا  مادقالا و  دعب  متصکن  نالعالا و  دعب  متررسا  نایبل و  ادعب  مترج  یناف  نیدلا  ماظن  قسوتسا  جرهلا و 

الا هبوت  يهروس  هیآ 13  نینموم .) متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهوشختا  هرم  لوا  مکوادـب  مه  لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهناـمیا و  اوثکن 
ام متججمف  هتعـسلاب  قیـضلا  نم  متوخب  هتعدلاب و  متولخ  ضبقلا و  طسبلاب و  قحا  وه  نم  متدـعبا  ضفخلا و  یلا  متدـلخا  دـق  نا  يرا  دـق 

تلق ام  تلق  دـق  الا و  میهاربا  هروس  هیآ 8  دیمح ) ینغ  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناف  متغوست  يذـلا  متعـسد  و   ) متیعو
هثب ءاـنقلا و  روـخ  ظـیغلا و  هتثفن  سفنلا و  هضیف  اـهنکل  مکبوـلق و  اهترعـشتسا  یتـلا  هردـغلا  مکترماـخ و  یتـلا  هتلذـخلاب  ینم  هتفرعم  یلع 
هللا رانب  هتلوصوم  دبالا  رانـش  هللا و  بضعب  هتموسوم  راعلا  هتیقاب  فخلا  هتبقن  رهظلا  دربد  اهوبقتحاف  اهومکنودف  هتجحلا  همدـقت  رودـصلا و 

دیدش باذع  يدی  نیب  مکریذن  هتنبا  انا  نوبلقنی و  بلقنم . يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  نولعفت و  ام  هللا  نیعبف  هدئفالا  یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا 
هدومرف نینچ  هتخاس و  بطاخم  ار  هلیقینب  يهفیاط  دادمتـسا  ماقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  نورظتنم . انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اولمعاـف 

ارم قح  دننک و  هحفص 389 ] بحاصت [  ارم  ثرا  متـس  ملظب و  هک  تسا  راوازـس  ایآ  جرزخ ) سوا و  ياههلیبق  يا   ) هلیق نارـسپ  يا  تسا :
رب امش  همه  هکنیا  اب  دینامب  تکاس  دیونشب و  ارم  یهاوخداد  دیشاب و  اهنآ  هنابـصاغ  هناملاظ و  لامعا  رظان  رـضاح و  امـش  دنیامن و  لامیاپ 

رپس و ورین و  هوق و  گنج و  تاودا  بابسا و  دادعا و  دارفا و  بحاص  ناتهمه  امش  هکنیا  نیع  رد  دیتسه  رـضحتسم  علطم و  نم  تیمولظم 
دایرفب دیونشیم  ارم  هلان  هکنآ  اب  دینکیمن و  تباجا  ارم  امش  منادیم  اما  مناوخیم  نآرق  مکح  يارجا  يرایب  ار  امش  نم  دیشابیم . هحلسا 

ناگدیزگرب فارشا و  امش  دیتسه  فورعم  یئوکین  هب  فوصوم و  یگنادرم  يروالد و  تعاجش و  هب  امش  هک  یتروص  رد  دیسریمن . نم 
اهدربن اهرازراک و  برع  هارمگ  لیابق  اب  هک  دیدوب  امـش  دیتفای . ترهـش  اهیبوخب  دیدش و  هدیزگرب  تلیـضف  هب  هک  دیدوب  ناملـسم  مدرم 

ام و ماگمه  هار  رد  هتسویپ  هک  دیدوب  امش  دیدمآ  نوریب  دربن  نادیم  زا  زارفارس  دیدرک و  لمحت  ار  ناوارف  تنحم  بعت و  جنر و  دیدومن و 
يهرعن داهن  ینوزفبور  راگزور  ردام  ناتسپ  رد  ریـش  دمآرد و  شدرگب  ام  دوجو  روحم  رب  مالـسا  يایـسآ  هکنیا  ات  دیتشاد  ام  نامرف  رب  رس 
توعد دیدرگ و  شوماخ  دماخ و  هدرـسفا و  رفک  شتآ  درک و  شکورف  دیمرایب و  غورد  داسف و  هانگ و  ناروف  دش و  هفخ  ولگ  رد  كرش 

ار امش  تسا  هدش  ثعاب  هچ  نونکا  تفای . هحفص 390 ] ماظتنا [  مظن و  یهلا  نیئآ  نید و  دنام و  فقوتم  نکاس و  یمظنیب  هنتف و  جره و 
ار امش  دیرادیم  ناهنپ  موتکم و  ندش  راکـشآ  یئادیوه و  زا  سپ  ار  قیاقح  هدش  راچد  ینادرگرـس  یناریحب و  زاب  لاوحا  نآ  زا  سپ  هک 
هک یمدرم  نآ  اب  ارچ  دـیاهدیئارگ . ینیدیب  كرـش و  هب  هتـشگزاب و  بقعب  هدومن و  دـهع  ضقن  يدوز  نیا  هب  هک  تسا  هدـش  بجوم  هچ 

يراشفاپ ششوک و  مامتها و  تمه  دنتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  كرـش  رفک و  هار  نامیا  مالـسا و  لوبق  زا  سپ  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ 
رد اهنیا  دینکیمن  راکیپ  دیگنجیمن و  دندوب  تهج  ره  زا  نمـشد  امـش و  دض  رب  دندومن و  ص )  ) مرکا لوسر  ندـنار  نوریب  جارخا و  رد 

نامیا و وا  هب  رگا  دیـسرت  هب  ادخ  زا  طقف  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  هکنآ  لاح  دیـسرتیم و  اهنآ  زا  ایآ  دـناهدرک  عورـش  امـش  دوخ  زا  زاغآ 
راتفرگ هابتـشا  شزغل و  رد  دوخ  لطاب  لامعا  نیا  اب  امـش  هچ  دیرادیمرب  مدق  قحان  ریـسم  رد  دیراد  امـش  دیـشاب  هاگآ  مدرم  دیراد . ناقیا 

قح هیهلا  تفالخ  تسا و  تفالخ  بصنمب  قحا  دراد و  هعماج  روما  طـسب  ضبق و  رد  یگتـسیاش  دـیاب و  هک  ار  یـسک  نآ  امـش  دـیاهدش .
امش دیاهدروآ  تواقشب  ور  هدرک  تشپ  تداعس  زا  دیاهدیزگ و  تولخ  یبلط  شیاسآ  یتحار و  اب  دیاهتخاس و  رود  دوخ  زا  تسوا  ملـسم 
باد ناـمهب  دـیتخیر و  نوریب  لد  زا  دـیاهتفرگارف  هتخوـمآ و  ممع  رـسپ  مردـپ و  هلیـسو  هک  ار  هیهلا  فراـعم  هـک  هحفـص 391 ] دیتسه [ 

كرـش رفکب و  ملاع  لها  همه  امـش و  رگا  دـینادب  مدرم  يا  دـیدومن . تشگزاب  تسا  كرـش  رفک و  هک  دوخ  يهنیرید  تداع  تیلهاـج و 
هچنآ نم  مدرم  درگ ) دنـشنن  شایربک  نماد  رب  دندرگ  رفاک  تانئاک  هلمج  رگ   ) تسا شیاتـس  روخ  رد  تسا و  زاینیب  ینغ و  ادخ  دیئارگ 
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یمدرم امش  هچ  دیـشخب  دهاوخن  يریثات  امـش  رد  نم  راتفگ  منادیم  هکنیا  نیع  رد  متفگ  امـش  هب  دوب  تجح  مامتا  غالبا و  نایب و  يهفیظو 
هیس رب   ) اما دشابن . تایعقاو  قیاقح و  نیا  رب  رعشتسم  امش  ياهلد  هک  تسین  نانچ  دیراتفرگ و  ینوبز  لاگنچ  رد  هشیپ و  رد  هشیپ و  تنایخ 

هتخیمآ و امـش  تسوپ  تشوگ و  اـب  اـم  زا  امـش  نتفرگ  هراـنک  هک  متـسنادیم  گنـس ) رد  ینهآ  خـیم  دورن  ظـعو  ندـناوخ  دوـس  هچ  لد 
مدرم امـش  رد  مراـتفگ  تسا و  هتفرگارف  ار  امـش  دوجو  رـسارس  هدرک و  خوسر  امـش  ياهلدـب  هسوسو  بیرف و  رکم و  هک  مدرک  ساـسحا 
تـسا هدـش  عمج  ماهنیـس  رد  اههودـنا  اـهملا و  اـهدرد و  مراد و  نوـخرپ  یلد  هک  منک  هچ  یلو  هحفـص 392 ] تسا [ ). رثاالب  وخ  قفاـنم 

دـیریگب و ار  تفالخ  بکرم  نیا  تسا  نینچ  نایرج  هک  نونکا  دـنامن : یقاب  یـسک  يارب  يرذـع  منک و  تجح  مامتا  امـش  اب  ات  متـساوخ 
يدـبا یئاوسر  گنن و  غاد  تسا  مخز  حورجم و  رتش  نیا  تشپ  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  اما  دـیزاسم  شیاهر  زگره  دـینک و  بصغ  قحانب 

اب امش  فان ) ردنا  دریگب  نوچ  دردب  مکـش  یلو  تشرد  ناوختـسا  ندرب  ورف  قلحب  ناوت  . ) دراذگ دهاوخن  هدوسآ  ار  امـش  تسوا و  هارمه 
تسادخ و رهق  همسجم  دزورف و  مد  ره  هک  یشتآ   ) درازایب ادخ  مشخ  ار  امـش  رمالارخآ  دیتسه و  وربور  ادخ  مشخ  بضغ و  رهق و  شتآ 

انا و  . ) دندرگیمزاب یناکم  هچ  هب  هک  دنباییمرد  يدوز  هب  ناراکمتـس  تسا و  رـضاح  ادخ  دزن  رد  دینکیم  هچنآ  دزوسب .) ار  ناج  لد و 
رد هچنآ  امش  لاح  تشادیم . رذحرب  یهلا  باذع  زا  ار  امش  تشاد و  ریذن  ناونع  تمـس و  هک  متـسه  يربمایپ  رتخد  نم  مکل ) ریذن  هتبنا 
ام دیشاب و  دوخ  لمع  يهجیتن  رظتنم  امـش  مینکیم  هحفـص 393 ] لمع [  نادب  مینادیم  دوخ  هفیظو  هچنآ  زین  ام  دیهد  ماجنا  دـیراد  ناوت 

كوبا ناـک  دـقل  هللالوسر  هتنبا  اـی  لاـقف  ناـمثع ) نب  هللادـبع  رکبوبا  اـهباجاف  ( ) نورظتنم اـنا  اورظتناـف   ) دوب میهاوخ  قح  يرواد  رظتنم  زین 
نود کلعبلاخا  ءاسنلا و  نود  كابا  هاندـجو  هانوزع  ناف  امیظع  اباقع  امیلا و  اباذـع  میرکلا  یلع  امیحر و  اـفور  اـمیرک  اـفوطع  نینموملاـب 

ص)  ) هللالوسر هرتع  متناف  یقـش  لک  الا  مکـضغبی  دیعـس و ال  لک  الا  مکبحیال  میـسج  رما  لک  یف  هدـعاس  میمح و  لک  یلع  هرثا  الخالا 
یف هتقباس  کلوق  یف  هتقداص  ءایبنالا  ریخ  هتنبا  ءاسنلا و  هریخ  ای  تنا  انکلاسم و  هتنجلا  یلا  انتلدا و  ریخلا  یلع  نوبجتنملا  هریخلا  او  نوبیطلا 

تعمـس ینا  هنذاب . الا  تلمع  هللالوسر و ال  يار  تودـع  ام  هللاو  کقدـص و  نع  هدودـصم  ـال  کـقح و  نع  هدودرم  ریغ  کـلقع . روف  و 
هوبنلا ملعلا و  هتمکحلا و  باتکلا و  ثرون  امنا  اراقع و  اراد و ال  هتضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن   ) لوقی ص )  ) هللالوسر

هب لباقی  حالـسلا  عارکلا و  یف  هتلواح  ام  اـنلعج  دـق  و  هحفـص 394 ] همکحب [ . هیف  مکحی  نا  اندـعب  رمالا  یلولف  هتمعط  نم  اـنل  ناـک  اـم  و 
يارلا ناک  امب  دبتسا  مل  يدحو و  هب  درفتا  مل  نیملسملا  نم  عامجاب  کلاذ  راجفلا و  مث  هدرملا  نولداجی  رافکلا و  نودهاجی  نوملسملا و 
کینبل هتبیطلا  هرجشلا  کیبا و  هتما  هدیـس  تنا  کنود و  رخدن  کنع و ال  يوزنال  کیدی  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذه  يدنع و  هیف 

كابا کلاذ  یف  فلاخا  نا  نیرتلهف  يادـی  تکلم  امیف  ذـفان  کمکح  کلـصا و  کعرف و  نم  عضوی  کلـضف و ال  نم  کلام  عفدـی  ال 
تبسن تردپ  متاخ  لوسر  مرکا و  ربمغیپ  رتخد  يا  داد ) خساپ  نینچ  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  یهاوخدادب  رکبوبا  . ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 
تبـسن رد  رگا  یهلا  میظع  باقع  كاندرد و  باذع  ادـخ و  رهق  رهظم  نارفاک  هب  تبـسن  دوب و  نابرهم و  میرک و  فوطع و  نامیا  لها  هب 

نادرم ردارب  هن  میسانشیم  وت  رهوش  ردارب  ار  وا  زین  رگید و  ناوناب  نانز و  ردپ  هن  مینادیم  وت  ردپ  ار  راوگرزب  نآ  مییامن  تقد  ترضحنآ 
تسود ار  امش  نادنمتداعس  زج  روای و  ار  وا  گرزب  ياهراک  رد  رترب و  نادنواشیوخ  همه  زا  ار  یلع  مرکا  ربمغیپ  هک  مینادیم  ام  رگید و 

قلخ زا  ادخ  ناگدیزگرب  ادخ و  لوسر  هزیکاپ  هحفص 395 ] كاپ و [  ترتع  امش  دریگن  نمشد  امش  ناراکدب  نادنمتواقش و  زج  درادن و 
ناهج ناوناب  هدیزگرب  يا  وت  و  دییامنهر . ار  ام  تشهب  تنج و  يوسب  ام و  ربهار  حالف  حالص و  ریخ و  رهب  هک  دییامش  دیـشابیم و  ناهج 

رب تقح  زا  زگره  یتسه و  مدـقم  همه  رب  شنیب  شناد و  روفو  لـقع و  رد  ییوگیم و  تسار  تراـتفگ  رد  ناربمغیپ  نیرتـهب  رتـخد  يا  و 
هچنآ مدرکن و  زواجت  هللالوسر  يار  زا  نم  دـنگوس  ادـخب  اما  . تسین يدـیدرت  کش و  تراتفگ  یتسرد  یتسار و  رد  دوب و  یهاوخن  رانک 

ياهعرزم هناخ و  یمهرد و  يرانید و  ناربمغیپ  هورگ  ام  دومرفیم  هک  مدینش  هللالوسر  زا  دوخ  نم  دوب  وا  نذا  زاوج و  تصخ و  رب  مدرک 
رما یلو  رایتخا  رد  میراد  قازترا  هلیسو  همعط و  هچنآ  تسا و  توبن  ملع  تمکح و  باتک و  نامه  ناربمغیپ  ام  ثرا  میراذگیمن  ثرا  هب 
هیهت فرـص  عفاـنم  هک  تسا  نیا  اـم  يار  یتـسه  نآ  بلط  رد  وت  هک  كدـف  عوضوم  رد  .و  دـنکیم مکح  دوخ  يارب  اـم  زا  دـعب  هک  تسا 
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راکدب و مدرم  دنیآ و  قیاف  هزرابم  هلداجم و  داهج و  ماقم  رد  اهنآ  رب  دنزادرپ و  هلباقمب  رافک  اب  ناناملسم  ات  ددرگ  گنج  هحلـساو  نابـسا 
دبتـسم و دوخ  يارب  نم  دندرک و  عامجا  هحفـص 396 ] رما [  نیا  رب  نیملـسم  هکلب  تسین  اهنت  نم  زا  يار  رما  نیا  و  دـنیامن . عفد  ار  رجاـف 

يرگید يارب  مرادـن و  غیرد  وت  زا  مراذـگیم و  وت  رایتخا  رد  کنیا  مراد  هچنآ  لام و  نیا  و  دوب . نم  لاـح  تیفیک  نیا  میتسین و  رـسدوخ 
وت تلیضف  لضف و  راکنا  یسک  یتسه  دوخ  نادنزرف  هبیط  هرجش  یـشابیم و  تردپ  تما  نوتاخ  هدیـس و  وت  میئاهدرکن . هتـشابنا  هریخذ و 
هک يرادیم  اور  دوخ  وت  ایآ  تسا  ذفان  نم  یـصخش  لاوما  نیا  رد  وت  مکح  دیادزب  ياهبترم  دنادیمن  یـسک  وت  عرف  لصا و  زا  درادن و  ار 

تلاـقف دـهدیم ). خـساپ  رکبوـبا  هب  امهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  . ) میاـمن لـمع  تراوـگرزب  ردـپ  مکح  فـالخ  باـب  نـیا  رد 
هروس وفقی  هرثا و  عبتب  ناک  لب  افلاخم  هماکح  افداص و ال ال  هللا  باتک  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ناک  ام  هللا  ناحبس  مالـسلااهیلع :
الصف اقطان  الدع و  امکح  هللا  باتک  اذه  هتایح . یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  دعب  اذه  روزلاب و  هیلع  الالتعا  رذعلا  یلا  نوعمجتفا 

هحفص 397] ضیارفلا [  نم  عرش  طاسقالا و  نم  هیلع  عزو  امیف  لج  زع و  نیبف  دواد . نامیلس  ثرو  بوقعیلآ و  نم  ثری  ینثری و   ) لوقی
ارما مکسفنا  مکل  تلوس  لب  الک  نیربغلا  یف  تاهبشلا  ینظتلا و  لازا  نیلطبملا و  هتلع  حازا  ام  ثانالاو  نارکذلا  ظح  نم  حابا  ثاریملاو و 

ترضح هاگچیه  هللا ) ناحبس   ) دومرف مالـسلاامهیلع  همطاف  ترـضح  فسوی . هروس  هیآ 18  نوفـصت . ام  یلع  ناعتـسملا  هللاو  لیمج  ربصف 
رثا هتسویپ  هکلب  دومرفیمن  یمکح  نآرق  ماکحا  فالخ  رب  زگره  دوبن و  نادرگ  يور  نآرق  ادخ  باتک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
نآ ماـکحا  يرجم  نآرق  هدـنروآ  دوخ  هکیـسک  دوشیم  رگم   ) تفگیمن ینخـس  نآرق  فلاـخم  ادـبا  دوـمنیم و  يوریپ  تیعبت و  ار  نآرق 

دیئامـش نیا  لاحم ) لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز   ) دشابن نآرق  حیرـص  صن  قباطم  هک  دیوگب  يزیچ  دوخ  زا  یحو  قطنم  فالخرب  تسا 
نآرق مکح  ضقان  ارنآ  دیئامنیم و  لعج  ربخ  نآرق  مکح  فالخرب  دـینکیم و  عامجا  ریوزت  هلیح و  بیرف و  رکم و  ردـغ و  ساسارب  هک 

نامز رد  هک  تسا  هلیح  نامه  هب  هیبش  دیاهداد  رارق  هسیسد  ترـضحنآ  تلحر  زا  سپ  امـش  هک  هلیح  نیا  ارتفا  ورد و  نیا  اب  دیهدیم و  رارق 
نآرق تسا . لطاب  قح و  نیب  لصاف  قحلاب و  قطاـن  مکاـح و  ادـخ  باـتک  هکنیا  دـیدش  بکترم  ترـضحنآ  تکـاله  يارب  مردـپ  تاـیح 
ثرا دیامرفیم و  هکنانچ  تسا  هدـیدرگ  هحفـص 398 ] نییعت [  ادخ  فرط  زا  همانماظن  نیا  عیرـشت و  ادخ  بناج  زا  ثرا  نوناق  دـیامرفیم 

هب طوـبرم  هک  هچنآ  دـندرب و  ثرا  بوـقعی  زا  بوـقعی  نادـنزرف  دواد و  زا  نامیلـس  دـیامرفیم  احیرـص  دـشاب و  بوـقعی  نادـناخ  نـم و 
لطاب ناوریپ  يارب  يریگهناهب  ياج  ات  تسا  هدومرف  نیعم  ررقم و  نشور  نایب  اب  تسا  ثانا  روکذ و  زا  معا  ثارو  زا  کی  ره  ثرـالامهس 
حیرص صن  فالخ  نیا  یهدیم  مردپب  غورد  تبسن  یئوگیم و  وت  هک  تسین  نینچ  رکبوبا  يا  سپ  دنامن . یقاب  يدحا  يارب  ههبش  نامگ  و 

نم يارب  نونکا  تسا . هداد  تنیز  امـش  يارب  هدومن و  لـعج  ار  ربـخ  نیا  دروآ و  دوجوب  ار  نیا  امـش  یناـسفن  تـالیامت  هکلب  تسا  نآرق 
ندعم تنا  هتنبا  تقدـص  هلوسر و  هللا و  قدـص  رکبوبالاقف ): . ) دـیبلط يرای  ددـم و  هب  دـیاب  هراب  نیا  رد  ار  ادـخ  تسا و  رتهب  لیمج  ربص 
کنیب ینیب و  نوملـسملا  ءـالوه  کـباطخ  رکنا  ـال  کـباوص و  دـعبا  ـال  هجحلا  نیع  نیدـلانکر و  همحرلا و  يدـهلا و  نطوم  هتمکحلا و 

داد و خساپب  اددجم  رکبوبا  دوهـش . کلاذب  مه  رثاتم و  دبتـسم و ال  رباکم و ال  ریغ  تذـخا  ام  تذـخا  مهنم  قافتاب  تدـلقت و  ام  ینودـلق 
ربمغیپ رتـخد  يا  وت  هحفـص 399 ] دـشابیم [ . تسار  شراـتفگ  زین  مه  شربماـیپ  تخد  دـناهتفگ و  تسار  شلوـسر  ادـخ و  يرآ  تفگ 

تراـتفگ یتـسه  تجح  تاـیح و  همـشچرس  نید و  نوتـس  نکر و  وت  یتـسه . تمحر  تیادـه و  نطوم  تمکح و  زنک  ندـعم و  تبترم 
نم هک  ار  هچنآ  نآ  هتخادـنا  نم  ندرگ  رب  ار  هدـالق  نیا  هک  دنتـسه  ناناملـسم  نیا  هکنیا  منکیمن . راـکنا  ار  وـت  هباـطخ  منادـیم و  تسار 
دوخ ناشیا  ماهدادن و  ماجنا  یئاهنت  هب  يراک  ماهدوبن و  یسک  اب  هرباکم  ماقم  رد  نم  تسا  هدوب  اهنآ  ءارآ  ناشیا و  قافتاب  ماهدومن  فرصت 

حیبقلا لعفلا  یلع  هتیضعملا  لطابلا  لبق  یلا  هتع  رسملا  سانلا  رـشاعم  تلاق  و  سانلا :) یلا  مالـسلااهیلع  همطاف  تتفتلاف  . ) دننم راتفگ  دوهش 
سئبل مکراصبا و  مکعمـسب و  ذـخاف  مکلامعا  نم  متاسا  ام  مکبولق  یلع  نار  لب  الک  اهلافقا  بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدـتی  ـالفا  رـساخلا 

مکلادب ءارـضلا و  هئاروام  ناب  ءاطغلا و  فشک  ذا  الیب  هبغ و  الیقث و  هلمحم  هللاو  ندجتل  متـضتعا  هنمام  رـش  مترـشا و  ام  هب  ءاس  متلواتام و 
ارهز همطاـف  ترـضح  رکبوـبا  راـتفگ  ماـمتا  زا  سپ  هیآ 78 . رفاـغ  هروـس  نوـلطبملا  کـلانه  رـسخ  نوبـستحت و  اوـنوکت  مل  اـم  مکبر  نم 
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دیوریم لطابب  ور  تعرسب  هدوهیب  نانخس  هحفص 400 ] ندینش [  يارب  هک  مدرم  يا  دومرف : نینچ  دجـسم  راضح  هب  باطخ  اهیلعهللامالس 
هلطاب رهم  لفق و  ای  هدومرف  مکح  هنوگچ  نآرق  هک  دینکیمن  نآرق  رد  ربدت  ایآ  دیهنیم . مه  رب  مشچ  رابنایز  حـیبق و  تشز و  رادرک  زا  و 

امش ياهشوگ  یگهریت  نیا  هدرک و  هریت  ار  ناتیاهلد  هحفص  هدیشک و  امـش  ياهلد  رب  هدرپ  امـش  تشز  لامعا  هلکب  دناهدز  امـش  ياهلد  رب 
دیدش و نومنهر  یهار  دب  هب  دیدرک و  دنسپان  هراشا  دیدومن و  لیوات  دب  ار  نآرق  تایآ  امش  تسا . هدومن  روک  ار  امش  ياهمشچ  رک و  ار 
رزو و زا  لامالام  یتبقاع  لیقث و  نیگنـس و  رایـسب  امـش  يارب  راب  نیا  لمحت  دنگوس  ادخب  دیدرگ . لیدبت  هضواعم و  يربخ  دب  هب  ار  نآرق 
هب هک  تسا  تقونآ  رد  ددرگ و  راکشآ  امش  يارب  رما  نیا  ریذپانناربج  نایز  نارسخ و  دور  رانک  رب  اههدرپ  هک  هاگنآ  دراد  شیپ  رد  لابو 
نآ رکذ  زا  ام  هک  دومرف  دوخ  لاح  زا  تیاکح  دنچ  یتایبا  اب  دومن و  هللالوسر  ربقب  ور  سپـس  درک  دیهاوخ  لصاح  یهگآ  ناتراک  نالطب 

ملاع وا  تلحر  اب  هدش  هحفص 401 ] میعن [  تانج  بناج  ناهج  هتسب ز  تخر  میرک  يالاو  ربمغیپ  هک  تسیزور  دنچ  میدومن . رظن  فرص 
هـصاخ دشاب  احطب  برثی و  خرب  تنحم  درگ  دشاب  اغوغ  هلان و  يرذگیم  اجک  ره  مینود  هصغ  زا  يو  بلق  يرگنیم  ار  هک  ره  میتی  مالـسا 

زا هک  ره  تسا  رمع  شدزن  هب  رکبوب و  ربـنم  رـس  رب  تسارـش  بوشآ و  زکرم  لـسر  متخ  دجـسم  تسا  رگد  جـنر  مغ و  یئوـگ  هک  زورما 
ریخ لد  رون  دسر  هار  زا  يرآ  دناهمه  نآ  نارظتنم  نارگن  رد  يوس  هک  دناهمطاف  ندمآ  رظتنم  ایئوگ  تسا  رد  هب  شمشچ  ینیب  نایدجـسم 

نینچمه رسپ  هدنخرف  ود  تسد  فکب  تسا  هتفرگب  رهگ  وچمه  نانز  هقلح  يو  هدید  رد  کشا  رـسمه  ار  یلع  مالـسا  يوناب  نیرتهب  رـشب 
شدیوگ دای  نتفگ  نخس  زرط  شدهدیم  ایئوگ  هحفـص 402 ] تسوا [  رتخد  دوب و  يربک  بنیز  نآ  يرآ  تسوا  رب  رد  ءاقلهام  یکرتخد 

دیلپ تسا  دیلپ  قرف  دوبن  یمان  ریغ  دادیب  ریز  هب  چیه  ورم  ریگ و  دوخ  داد  دادش  دص  زا  رتب  دیزی  مزب  رد  هژیو  داد  دیاب  نخس  داد  مک  رتخد 
قح عافد  رد  ماگمه  نادرم  هب  دـنعافد  ماگنه  کیل  مارح  مالـسا  رد  تسا  داـهج  هچرگ  ناـنز  رب  دـیزی  تسادرف  هب  رکبوبا و  زورما  تسه 
ناج دیاب  ار  همه  وت  نم و  نوچ  فده  نیئآ و  هر  رد  نالک  درخ و  نز  درم و  مالسا  ردنا  تلزع  تینابهر و  تسین  مادقا  ندرگ  دیاب  دوخ 
ناج كرت  یتفرگب  فکب  ریشمش  یناملسم  ره  یتفخ  تحارب  هن  نت  کی  هک  دوب  نآ  ببس  یتفر  اپورا  بلق  ات  هک  مالـسا  يرآ  فک  ردنا 

ضرغلا تشهب  تسا  غیت  هباس  رد  هک  هتفگ  یفطصم  تشونب  دوخ  مچرپ  يور  هب  دهاجم  ره  هحفص 403 ] یتفگ [  تعیرش  سومان  هر  رد 
رونخـس هقیدص  رب  ردنا  دهاوخ  ددرگ  ربمیپ  تخدـنآ  بناج  شرظن  ددرگ  رب  بدا  میظعت و  هب  رکبوکب  رـس  ددرگ  ربنم  هب  کیدزن  همطاف 

مردپ دیآ  هک  شیپ  نآ  زا  هک  ینآ  هن  وت  لوهج  مصخ  ياک  دیامرف  دیآ و  نخـس  هب  لوسر  تخد  شدـهد  دـهاوخن  چـیه  ناما  هک  ددرگ 
زا وت  زورما  هک  ات  مرح  تیب و  همه  درک  ناتب  ثول  زا  كاپ  مرف  هدـنخرف  رـسمه  کمک  اـب  مردـپ  مرد  راـنید و  یپ  يدوب  يدـیتسرپ و  تب 

ناهج رد  تشادـن  مالـسا  تمعن  دوخ  هک  زورنآ  برع  هحفـص 404 ] نیـشنردص [  يدش  تسین  وت  روخ  ردنا  هچرگ  نینچ  مالـسا  تمعن 
دم رس  تلود  نینچ  زورما  رگا  تشادن  ماگ  نامز  چیه  بدا  ملع و  هر  رد  تشادن  مارآ  هظحل  متس  لهج و  رس  زو  تشادن  مان  ادبا  تیندم 
بآ مرـسب  دـش  ملا  كاـخ  نم و  تسد  زا  دـش  هک  مردـپ  یمارگ  تسه  رگم  هن  دـمحم  نیا  دراد  ص )  ) دـمحم میلعت  وـترپ  زا  هـمه  دراد 
هیـس درک  شذفنق  نم  هناخ  رد  دنازوس  وت  رما  زا  رمع  مرد  برـض  اب  ولهپ  نیک  دیتسکـشب ز  مرگج  دش  نوخ  هک  کشخ  يدـشن  شلـسغ 

نآرق ادـخ  مکح  زا  ربخیب  يا  ورب  ناونع  یئامن  لعج  دوب  هک  ثروهن ) ال   ) ناـهجب ناـمن  ثرا  لـسر  یئوگب ز  رگ  نم  هناـش  نم و  تشپ 
کف کلم  ارم  تسا  ثرا  هن  هک  تسد  ردـنا  مکدـف  دـب  ردـپ  دـهع  زا  هچرگ  هحفـص 405 ] ناـهجب [  نامیلـس  ثرا  درب  دواد  هک ز  ناوخ 

زا نت  ود  کـی  نم  دـهاش  نینچمه  تسناتـسد  نیا  زا  هگآ  نسح  وچ  منیـسح  مه  تسنادرم  هشداـپ  نیا  یهاوـخ  را  دـهاش  تسا  هبوـهوم 
تسادخ هتسخ  لد  نم  هاوگ  هک  یئوگ  هچ  وت  تساوگ  ریهطت  هیآرم  قدص  سکاپ و  تسا  نآرق  نم  دهاش  نیا  زا  رتالاب  هچرگ  تساوسن 

چیه لوبق  رکم و  لیح و  يور  هدومنن ز  کیل  لوبق  درک  سپـس  شباوجب و  زجاـع  دـش  هک  لوسر  تخد  نآ  دروآ  لـیلد  ردـقنآ  تفگ و 
 ] تسا كدـف  شتـسدب  هک  اـت  دوشن  شقح  بصغ  تسا  کـلف  رب  ع )  ) یلع ماـن  كدـف  کـلمیب  دـید  لوتب  وا ز  لوبق  دومنن  هچ  یناد ز 

تـسکش دنهدب  هفیاط  نیا  رب  هار  نیمه  زو  تسد  تمه  اب  مدرم  زا  دنهاوخ  یهت  هک  تسناراکمتـس  مسر  هدعاق و  نیا  يرآ  هحفص 406 ]
اب کیل  روسج  موق  نیا  رز  يورین  هب  دنیوگ  روز  روز  اب  رز  نیرق  دیدرگ  هک  تسین  ببسیب  تسپ  ییند  یلب  تسا  تسپ  تمه و  نود  رای 
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دوب مولظم  هلان  الدـشوخ )  ) زورفا ملاع  ددرگ  قح  نشور  هرهچ  زور  هس  ود  زج  دوبن  يرآ  لطاب  تردـق  زوریپ  رخآ  دوشیم  قح  همه  نیا 
درم نز و  زا  امـش  زورما  ناناملـسم  يا  درک  بنیز  وا  فصو  دـیزی  هب  بش  ار  زور  درک  بش  دوخ  يودـع  زور  همطاف  نیمه  هن  زوسملاظ 

هک ات  هحفص 407 ] درورپ [  يربک  بنیز  دوخ  وچ  زین  همطاف  دربن  درک  متس  ملظ و  اب  هک  دوب  نآ  یلع  درک  ارهز  یلع و  زا  ناتدیاب  يوریپ 
لوسر هک  رورض  هتکن  نینچ  راهظا  همتاخ  رد  تسه  دننکش  نادنـس  هداد و  مهب  تسد  اهتشم  دننکـش  نامـصخ  فص  شنیـسح  نوع  اب 

ین ینابر  يدب  مالسا  يدازآ  کیل  روگب  هدنز  يدشب  رتخد  هک  رصع  ناردنا  روتسد  یناهجب  ار  نز  يدازآ  داد  روفغ  نامحر  رهظم  یبرع 
هحفص 408] ینار [  توهش  ینید و  یب  يدازآ  هک 

یظاقیا هیبنت  يراذنا و  هیبنت  نایب  رد 

يراذنا هیبنت 

هتنباانا و   ) دومرف دوخ  همانسانش  نایب  یفرعم و  ماقم  رد  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  مکل .) ریذن  هتنبا  انا  و   ) مالسلااهیلع همطاف  تلاق 
نایناهج عیمج  نایملاع و  مامت  يارب  هکلب  مدرم  امـش  يارب  زا  ریذـن  ناونعب  ار  وا  دـنوادخ  هک  متـسه  يربمغیپ  رتخد  نم  ینعی  مکل ) ریذـن 

نآ راوگرزب  ناقرف . هروس  هیآ 1  ( اریذن نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت   ) دیامرفیم نآرق  حیرص  صن  هکنانچ  داتـسرف 
زا ار  مدرم  دشاب و  هدنناسرت  ریذـن و  نایناهج  عیمج  ملاع و  لها  يارب  ات  دومرف  لزان  دوخ  برقم  دـبع  رب  ار  ناقرف  هک  تسیدـنوادخ  كاپ 

هتکن نونکا  رجحلا . هروس  هیآ 89  نیبملا ) ریذـنلا  انا  ینا  لقو   ) دومرف هحفـص 409 ] شربمغیپ [  هب  زین  دزاس و  رذحرب  یهلا  رهق  باذـع و 
نایم زا  دـمانیم و  ریذـنلا ) تنب   ) یفرعم ماقم  رد  ار  دوخ  مرکا  ربمغیپ  رتخد  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  تیمها  لـباق  هجوت و  دروم  رایـسب 

حرطم و وا  هب  هتـسباو  تعامج  بصاغ و  هفیلخ  ربارب  رد  ریذن )  ) مساب طقف  دراد  شراوگرزب  ردـپ  هک  ینیوانع  باقلا و  ءامـسا و  همه  نآ 
دهاش لوسر و  دننام  تسا  رایـسب  نیوانع  باقلا و  اهمان و  ار  شردپ  هکنیا  اب  دیامنیم  ازج  زور  باذعلا و  موی  زا  لفاغ  مدرم  نآ  دزـشوگ 
همحر نییبنلامتاخ و  دهاج و  ظفاح و  عیفر و  میحر و  میرک و  عداص و  یهانورمآ و  مکاح و  یضاق و  یعاد و  ریشب و  يداه و  رـشبم و  و 

رثوکلا و ضوحلا و  بحاـص  ناـقرفلا و  باـتکلا و  نیدـلا و  بحاـص  ناـهربلا و  هجحلا و  بحاـص  میظعلا و  قـلخلا  بحاـص  نیملاـعلا و 
بحاص يربکلا و  همایقلاموی  اوللا ، بحاص  ینداوا و  نیـسوق و  باق  ماقم  بحاص  ءاخـسلا و  دوجلا و  بحاص  ءاطعلا و  لضفلا و  بحاص 

میقتـسم و طارـص  بحاص  هیفینحلا و  هتلملا  بحاص  هلماکلا و  هتعیرـشلا  بحاص  نافرعلا و  هتمکحلا و  بحاص  ءاهبلا و  رونلا و  ءایـضلا و 
 ] بحاص ربنملا و  هتبطخلا و  بحاص  رفغملا و  جاتلا و  بحاص  ناسحالا و  مرکلا و  بحاص  نایبلا و  قحلا و  بحاـص  هیـضرملا و  هقیرطلا 

میحرلادبع نامحرلادبع  هللا  یفـص  هللا  هریخ  هللادـبع  هللابیبح  رـشبلا . ریخ  دـمحم  رهـشالا  بسنلا  بحاص  رهطالا و  بسحلا  هحفص 410 ]
لیمجلادبع دحالادبع  دمـصلادبع  حاتفلادبع  رابجلادبع  رافغلادبع  باهولادبع  قحلادبع  داوجلادبع  میکحلادـبع  میرکلادـبع  میلحلادـبع 

هیلع و هللا  یلـص  هلوقل  هیرهقلا  هیفطلا و  نم  عیمجل و  هیرهظمل  کلاذ  یلع  سق  نمیهملادبع و  عیفرلادبع  رهاقلادبع  رداقلادبع  لیلجلادبع 
دوب نیا  ملاع  عومجم  نیا  ینعی  دـمحا  لکب  مدآ  ملاع و  تافـص  تاذ و  عماـج  ملکلا ) عماوج  تیتواو  ( ) قحلا يار  دـقف  ینار  نم  و   ) هلآ

حتف و هکنآ  لسر  متخ  متاخ  تعافـش  باب  حتاف  دوب  نیا  مظعا  مسا  نیع  هک  رهظم  زا  رذگب  ناهج  رد  دـشابن  رهظم  نیا  زج  ار  مظعا  مسا 
زا زین  و  هحفـص 411 ] دوب [  نیا  مدقم  لک  رب  دـمآ و  لک  رد  هکنآ  نوقباسلا  نورخالا  نحن  هک  قباس  رخآ  دوب  نیا  ملـسم  ار  وا  دـش  متخ 

عفاش و تمحر و  رون و  روصنم و  ثوعبم و  لسرم و  غلبم و  نیبم و  نیکم و  نیما و  نمؤم و  تسا  ترـضحنآ  نیواـنع  باـقلا و  ءامـسا و 
لیجنا تاروت و  نآرق و  رد  هک  رگید  رایسب  باقلا  ءامسا و  ریاس  دمحم و  دومحم و  دمحا و  هط و  نیسای و  یفطصم و  یبتجم و  عفـشم و 

ارچ هک  تسا  هتکن  نیا  ام  روظنم  و  لـمجم ). نیا  زا  ناوخب  ثیدـح  دوخ  وت  و   ) تسا هدـش  حیرـصت  نآـب  فلـس  ءاـیبنا  فحـص  روبز و  و 
یفرعم ریذـنلا ) تنب  انا  و   ) ار دوخ  شردـپ  باقلا  ءامـسا و  همهنآ  نایم  زا  ءایبنا  متاخ  رهگالاو  رتخد  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح 
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نیوانع ءامـسا و  زا  نآ  دـننام  نیملاعلل و  همحر  نیبنلا و  متاخ  یفطملا  دـمحم  هتنبا  اـنا  دـیوگب و  تسناوتیم  هکنآ  لاـح  تسا و  هدومرف 
یـشاب رادـیب  هیبنت و  اـصوصخم  ریذـن  مساـب  حیرـصت  رد  متاـخ  ربـمغیپ  رتـخد  ملاـع  یبیب  نآ  باـختنا  دوشیم  مولعم  ترـضحنآ . رگید 

نانآ يویند  هزور  ود  یمه  تسایر و  بح  هدرک و  شومارف  ازج  زور  نیدـلاموی و  زا  هک  هتفر  تلفغ  باوخ  رد  تعامج  نآ  هب  دـهاوخیم 
لطاب هار  رد  ار  شیوخ  بکرم  هتخادرپ و  نارگید  قح  بصغ  هب  هک  تسا  تهج  نیمهب  هدومن و  رـشحم  زور  رگداد و  يادخ  زا  لفاغ  ار 
ناـشلد هچنآ  هب  هدومن  شوگ  رد  تلفغ  هدرپ  شومارف و  یلکب  ریذـن )  ) ربـمغیپ راـتفگ  ادـخ و  لوـسر  هحفـص 412 ] ادـخ و [  زا  هتخات و 

ازج و زور  ادخ و  زا  ندناسرت  راذنا و  عیرـشت  ماظن  رد  رگا  اعقاو  دـناهتفرگ  شیپ  رد  ار  خزود  هار  رایتخا  ءوسب  دـناهدش و  هناور  دـهاوخیم 
دنزیم رـس  رگداسف  رـشب  زا  هک  اهمتـس  اهملظ و  مامت  هچ  تشادـن  یئارجا  تنامـض  نید  ماکحا  نید و  اساسا  دوبن  داعمب  داقتعا  ناـمیا و 

قح و هار  زا  تقو  چیه  دشاب  نیدلاموی  توعن  نیدلامویب و  دـقتعم  نمؤم و  هک  یـسک  تسا و  داعملا  مویب  داقتعا  مدـع  ینامیایب و  دولوم 
ریذن و  ) ناونعب ار  ترضحنآ  راگدرورپ  هک  ار  مالسا  راوگرزب  ربمغیپ  راذنا  راتفگ و  هتسویپ  هکلب  ددرگیمن  فرحنم  نید  میقتـسم  طارص 

بـصن تسا  هدومن  مالعا  قلخب  ارنآ  توعن  نیدلاموی و  تیریذن  تیرذنم و  تمـس  اب  مه  ربمغیپ  تسا و  هداتـسرف  سان  هفاک  يوسب  رذنم )
ناـمیا اـب  ناـسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دزرویمن و  تلفغ  دراد  قح  طارـص  زا  تیعبت  هب  تبـسن  هک  ياهفیظو  زا  هداد  رارق  دوخ  نیعلا 

زا ار  دوخ  هدـیدرگ  هرخـالاو  ایندلارـسخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دومن و  دـهاوخ  نیمـضت  نیماـت و  ار  دوخ  یتوـکلم  یکلم و  ماـظن  تداـعس 
ناسنالا نا  رـصعلا  و  : ) یلاعت هللا  لاق  هحفـص 413 ] دومن [ . دهاوخ  راتفرگ  يدبا  باذع  هب  راچد و  ریذـپانناربج  نایزب  مورحم و  تداعس 

ارهز همطاـف  ترـضح  هک  نونکا  رـصعلا  هروس  نآرق  ربصلاـب ) وصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  تاـحلاصلا و  وـلمع  اوـنمآ و  نیذـلاالا  رـسخ  یفل 
نوئش توعن و  نیدلاموی و  باب  رد  ار  شراوگرزب  ردپ  راذنا  تسا  بسانم  تسا  هدومرف  یفرعم  ریذن ) ربمغیپ   ) رتخد ار  دوخ  اهیلعهللامالس 

هدیمرآ تلفغ  باوخ  رد  هکنانآ  يارب  دشاب  یـشاب  رادیب  هیبنت و  ات  میئامن  هراشا  الیذ  راصتخا  وحنب  هداد و  رکذت  تسرهف  روطب  نیدـلاموی 
دبا تراسخ  ترـسح و  تمادن و  زور  هیتآ و  زا  دنلفاغ و  دنراد  شیپ  رد  هک  نیـسپاو  زور  داعملاموی و  ازج و  زور  نیدلاموی و  زا  یلکب  و 
دوخ هک  دنوش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  يزور  اما  دناهدرک  شومارف  یلکب  ار  گرم  ادخ و  ناسک  نینچ  یئوگ  دنرادن و  ربخ  شیوخ  تدم 

هحفص 414] انلامعا [ .) ءوس  نم  هللا  انذاعا  . ) دننیبب وربور  منهج  باذع  ریذپاننایز و  نارسخ و  اب  ار 

نآ توعن  نیدلا و  موی 

هتشقانلا موی  هتقباسملا و  موی  هتلئاسملا و  موی  هتبساحملا و  موی  هتمادنلا و  موی  هرـسحلا و  موی  هتمایقلا و  موی  تسا  ترابع  نیدلا  موی  توعن 
هتیشاغلا موی  هتفدارلا و  موی  هتفجارلا و  موی  هتعراقلا و  موی  هتعقاولا و  موی  هتقعاصلا و  موی  هتمدمدلا و  موی  هتلزلزلا و  موی  هتسفانملا و  موی  و 

موی صاصقلا و  موی  قاسملا و  موی  قارفلا و  موی  قالتلا و  موی  هتخاصلا و  موی  هتملاطلا و  موی  هتقاحلا و  موی  هتفزالا و  موی  هتیهادلا و  موی  و 
موی ءازجلا و  موی  ءاضقلا و  موی  ءاقبلا و  موی  ءاـقللا و  موی  رارقلا و  موی  رارفلا و  موی  باذـعلا و  موی  بآـملا و  موی  باـسحلا و  موی  داـنتلا و 
موی عمجلا و  موی  لـصفلا و  موی  مکحلا و  موی  قحلا و  موی  نزولا و  موی  ضرعلا و  موی  دـیعولا و  موی  رـشحلا و  موی  ءاـکبلا و  موی  ءـالبلا و 
موی هتخفنلا و  موی  ریـصملا و  موی  روشنلا و  موی  نیقیلا و  موی  ریـسع و  موی  میقع و  موـی  میظع و  موـی  يزخلا و  موـی  حـتفلا و  موـی  ثعبلا و 

تاقیملا و موی  یئاملا و  موی  یهتنملا و  موی  عزجلا و  موی  عزفلا و  موی  هرکسلا و  موی  هرجزلا و  موی  هتجزلا و  موی  هتفجرلا و  موی  هتحیصلا و 
موی قرعلا و  موی  قلقلا و  موی  داـصرملا و  موی  داـعیملا و  موی  تاـقیملا و  موی  یئاـملا و  موـی  یهتنملا و  موـی  عزجلا و  موـی  داـعیملا و  موـی 
موی نباـغتلا و  موی  دولخلا و  موی  جورخلا و  موی  فوقولا و  موی  قاقـشنالا و  موی  و  هحفـص 415 ] راشتنالا [  موی  رادکنالا و  موی  راقتفالا و 

صخشت موی  ائیش و  سفن  نع  سفن  يزجتال  موی  رئارسلا و  یلبت  موی  هیف و  بیرال  موی  دوهـشم و  موی  دوعوم و  موی  مولعم و  موی  سوبع و 
یف نوبحـسی  موی  اعد و  منهج  ران  یلا  نوعدـی  موی  ائیـش و  سفنل  سفن  کلمت  موی ال  ائیـش و  یلوم  نع  یلوم  ینغی  موی ال  راـصبالا و  هیف 

نوقطنی موی ال  هیبا و  هما و  هیخا و  نم  ءرملا  رفی  موی  هدـلو و  نعدـلاو  يزجی  موی ال  رانلا و  یف  مههوجو  بلقت  موی  مههوجو و  یلع  رانلا 
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نیملاظلا عفنت  موی ال  نونب  لاـم و ال  عفنی  ـال  موی  نونتفی  راـنلا  یلع  موی  نوزراـب  مه  موی  هللا  نم  هلدرم  ـال  موی  نورذـتعیف  مهل  نذوی  ـال  و 
راـصبالا و هیف  عشخت  موی  راتـسالا  فشکت  رئامـضلا و  رهطت  رئارـسلا و  یلیت  ریذاـعلا و  ددرت  موی  رادـلا  ءوس  مهل  هتنعللا و  مه  مهترذـعم و 

ریبکلا رسکی  ریغصلا و  بیـشی  داهـشالا و  مهعم  دابعلا و  قاسی  موی  تایفخلا  رهطت  تایفخلا و  زربت  تافتلالا و  هیف  لفی  تاوصلا و  نکـست 
تریغت نارینلا و  ترعـس  رافکلا و  سیئ  راـنلا و  ترفز  میمحلا و  یلغا  میحجلا و  تزرب  نیواودـلا و  ترـشن  نیزاوملا و  تعـض  ذـئمویف و 

روتـسلا و تیخرا  باوبالا و  تقلغا  ثیح  مکیرکلا  کـبرب  كرغاـم  ناـسنال  اـهیا  اـیق  ناـسنالا  حراوج  تفطن  ناـسلل و  سرخ  ناولـالا و 
نیلفاغلا رشاعم  انل  لیولا  لک  لیراولاف  هحفص 416 ] کحراوج [  کیلع  تدهـش  دق  لعفت و  اذامف  روجفلا  تفراقف  قیالخلا  نع  ترتتـسا 

سانلل برتقا  لوقی  انفرعی و  مث  نیدـلا  موی  توعن  نم  تافـصلا  هدـهب  انربخی  نیبملا و  باتکلا  هیلع  لزنی  نیلـسرملا و  دیـس  اـنل  هللا  لـسری 
لوقیف هتمایقلا  برق  انفرعی  مث  مهبولف  هتیهال  نوبعلی  مه  هوعمتـساالا و  ثدـحم  مهبر  رکذ  نم  مهیتأی  ام  نوضرعم  هتلفغ  یف  مه  مهباسح و 
هتـسارد ذختن  نا  انلاوحا  نسحا  نوکی  مث  ابیرق  نوکت  هتعاسلا  لعل  کیردیام  ابیرق و  هارن  ادـیعی و  هنوری  مهنا  رمقلا  قشنا  هتعاسلا و  برتفا 

هذـه نم  هللااب  ذوعنف  هیهاود  نم  صلختلل  دعتـسن  هیماسا و ال  مویلا و  اذـه  فاصوا  هرثک  یف  رطننال  هیناـعم و  ربدـتن  ـالف  ـالمع  نآرقلا  اذـه 
هب ار  لزنم  يرود  رـس  رادرب  شوخ  باوخ  زا  ياهشمقلا  یهلالا  میکحلا  داتـسالا  لاق  اـم  معنل  و  هتمحر . عساوب  هللا  اـنک  رادـی  مل  نا  هتلفغلا 
هب یتشک  نیب  هب  ار  لئاسم  لکشم  هلفاق  ریما  نادرذ  هلبآ  رپ  ملد  ياپ  هلـصوحیب  نم  رود و  هر  نیب  هب  ار  لفاوق  دزد  رگن  ار  هر  یکیرات  نیب 
ماب ره  رب  هتسشن  رپ  زیت  غرم  تسا  گرم  هحفص 417 ] نیب [  هب  ار  لحاس  هدرک  مگ  ربخیب  يادخان  نیو  ررش  رپ  ایرد  جاوما  رطخ  بادرگ 

فطل نآ  دوخ و  هاش  زا  بلط  يرای  دوخ  هاگآ  ربلد  زو  دوخ  هام  زا  شاـبم  لـفاغ  نیب  هب  ار  لـفاغ  رورغم و  ربصب  یب  قلخ  هریخ  نیو  رد  و 
اهلد رحس  هآ  يا  شیوک  رد  نیب  هب  ار  لفحم  ياغوغ  نایسودق  فد  گنچ و  رحـس  تقو  وش  تسم  رـس  نایتوهال  هداب  زا  نیب  هب  ار  لجاع 

ناشف ناج  شلـصو  عمـش  رب  ناشنیب  نآ  یلفحم ز  رد  ناشن  یبای  رگا  بشکی  نیب  هب  ار  لمـسب  ناغرم  رپ  لاب و  ناشفا  رب  اـجنآ  رذـگیم 
هتفگ رگید  لزغ  رد  زین  نیب و  هب  ار  لگ  رد  هداتفا  نارخ  نوچ  نارک  نیا  زاب  یملاـع  شوگ  درک  رپ  شخر  نسح  هزاوآ  نیب  هب  ارلد  هناورپ 

يوج و یهر  داز  لد  يا  هب  وت  تشذگ  تلفع  هب  رمع  ناج  يا  رذح  دسح  هنیک و  عمط و  زو  ناج  يا  رذگ  اوه  ینیبدوخ و  رـس  زا  تسا :
ناتـسلگ هب  ناشفارپ  لاب و  ناج  يا  رذگه  رب  هگیاج  دنکن  سک  تسین  اقب  ياج  هچارـس  نیا  زیرغ  رای  هحفص 418 ] ناج [  يا  رفس  هشوت 

ارع هیـشرع  هبطخ  نیا  ناج  يا  رـش  ریخ و  لاهن  یناشن  هچ  ره  یهلا )  ) غابب يربیم  نآ  هویم  ناج  يا  رظن  نکم  نادـکاخ  نیا  رب  چـیه  درجت 
اتعفد رداص و  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هرهاط  هقیدـص  همرکم  ایلع  کلم  هکلم  نایب  زجعم  ناسل  زا  هربتعم  كرادـم  قباـطم  هک 
معن رکش  یهلا و  ساپس  دمح و  . 1 دوشیم . هراشا  الیذ  نآ  زا  یخرب  هب  هک  يرایسب  فئاطل  قیاقح و  رارسا و  نمـضتم  هدومرف  ءاشنا  ارنآ 
نایب . 3 ار . نقتا  نسحا  ماظن  وا  یعادـبا  داجیا  لاعتم و  دـنوادخ  یگناگی  دـیحوت و  نایب  . 2 لالدتـسا . قطنم و  اب  لاعتم  دنوادخ  یهانتمان 

راتخم و قولخم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تمدـخ  . 4 لالدتـسا . قطنم  اب  ینامـسآ  بتک  لازنا  لسر و  لاـسرا  موزل  توبن و  تاـبثا 
ار مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  متاخ  ربمغیپ  یئامنهر  تیادـه و  . 5 تیناسنا . ناهج  هب  راـگدرورپ  هحفـص 419 ] هدیزگرب [ 

نانآ ندومن  قلختم  رـشب و  سوفن  هیکزت  هیلاـع و  میلاـعت  ناـیب  ثیح  زا  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تثعب  تیمها  . 6 میقتسم . طارصب 
تلالـض و رد  هک  تیرـشب  یئارقهق  ریـس  تیلهاـج و  نارودـب  یتراـشا  . 7 ناـنآ . هب  هیلمع  هیملع و  تـمکح  نتخوـمآ  هـلیمج و  قـالخاب 
هک تسا  نآ  مـیب  هـکنیا  رب  فسأـت  . 9 تسا . هدومن  رـشب  يزاـس  ناـسنا  رد  نآرق  مالـسا  نیبم  نید  هک  یتمدـخ  . 8 تسا . هدوـب  یهارمگ 

هرخالا ایندلارـسخ و  هدش  رود  تداعـس  زا  دریگ و  شیپ  ار  دوخ  تلالـض  تیلهاج و  نارود  هار  ترتع  نآرق و  زا  تیعبت  مدع  اب  تیرـشب 
لوسر ترـضح  هیـصوت  هبتبـسن  نانآ  تلفغ   ) تسار و هار  زا  مدرم  فارحنا  یلیمحت و  تموکح  هیلع  رب  ترـضح  جاـجتحا  . 10 ددرگ .

هحفص 420] شترتع [ ). هرابرد  مرکا 

یظاقیا هیبنت 
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وا زواجت  رد  بصاغ  هفیلخ  تیموکحم  رب  هوـالع  هیـشرع  هفیرـش  هبطخ  نیا  داریا  زا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  یـساسا  دـصقم 
رد هدروخلوگ  مدرم  نیلفاغ و  هیبنت  انامه  تبترم  یمتخ  ترـضح  ینیـشناج  رد  وا  تقایل  مدعاب  تفالخ  یـسرک  بصغ  تیالو و  میرحب 

جمه  ) ناونع مدرم  هک  دید  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  دزاس . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  قلخ  هتـساوخ  هک  هدوب  هفیقـس  موش  ياروش  لیکـشت 
دوخ شوگ  هدراذگ و  مدـق  لطاب  هار  رد  هناروکروک  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  درخ  لقع و  هتفرگ و  دوخب  حـیر ) لک  یلع  نولیمی  عاعرلا 
دنک زاب  ار  مدرم  لقع  شوگ  مشچ و  دوخ  هبطخ  اب  تساوخ  اذل  دناهتفرگ  شیپ  رد  الام  ار  منهج  هار  هتشادارف و  یناطیش  همغن  گنابب و  ار 

رکفت و تفالخ  رما  روحم  يرادقم  ارچ  امـش  تسین  هچیزاب  نید  دیـشاب  رایـشه  دیـشاب  رادـیب  لفاغ  مدرم  يا  هک  دـیامن  دزـشوگ  اهنآ  اب  و 
قطنم دینیب  هب  دیاب  امش  دینک  نیعم  وا  يارب  نیشناج  دیهاوخیم  زورما  هک  دیاهدرک  نییعت  ار  ادخ  ربمغیپ  اروشب  امـش  رگم  دیئامنیمن  لقعت 

یف لـعاج  ینا   ) تسا هدوـمرف  هحفـص 421 ] نآرق [  رد  احیرـص  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیامرفیم  هچ  ماـقم  نـیا  رد  یحو 
تـسیاب هک  تسا  یـسک  هللا  هتفیلخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسادـخ . تاذ  همزـال  هفیلخ  لـعج  سپ  هرقب  هروس  هیآ 30  زا  هفیلخ ) ضرـالا 

دشاب یهولا  يایلع  تافص  ینـسح و  ءامـسا  مامت  رهظم  دشاب  ادخ  تردق  رهظم  دشاب  ادخ  ملع  رهظم  دشاب  هنع  فلختـسم  تافـص  ياراد 
مکحب دوشیمن  هیهلا  تفالخ  ماقمب  لیان  ملاظ  مدآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب  تمـصع  ماقم  ياراد  دیاب  هللا  هتفیلخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
تمـس تسین  تامالع  تاصخـشم و  تازاـیتما و  نیا  دـجاو  هک  یـسک  هنوگچ  نیارباـنب  هرقبلا . هروس  هیآ 124  نیملاظلا  يدـهع  لانیال  )

تـسادخ نآ  درادـن  ار  وا  هفیلخ  نییعت  قح  لاعتم  يادـخ  زا  ریغ  سکچیه  هکنیاب  افاضم  دوش . هداد  واب  یئاوشیپ  تماما و  یهللا و  هتفیلخ 
هیآ هتلاسر ) لعجی  ثیح  ملع  هللا   ) دیامرفیم هضافا  اطع و  دـنادب  هتـسیاش  قیال و  سک  رهب  ار  تلاسر  تماما و  توبن و  تفالخ و  ماقم  هک 

هدـیزگرب و یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دـعب  دوخ  هفیلخ  ناونعب  ار  یـضترم  یلع  لزا  رد  میکح  يادـخ  ماعنا  هروس   124
دـش و رداص  یهولا  نامرف  نآرق  هحفـص 422 ] صن [  مکحب  اذل  دوب  ترـضحنآ  هیهلا  تفالخ  مالعا  زور  ریدـغلا  موی  دوب و  هدرک  رایتخا 

امک دیامن  غالبا  مدرمب  ار  یبوبر  عقص  زا  هرداص  روتسد  مالعا و  قلخب  دوخ  زا  دعب  ار  یضترم  یلع  ترضح  تفالخ  دش  رما  ءایبنا  متاخب 
هیآ 67 سانلا ) نم  کمصعی  هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلااهیا  ای   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلاراشا 
ار مالسلاهیلع  یضترم  یلع  ترضح  ینعا  ار  ادخ  هفیلخ  لالجلايذ و  یلو  لاعتم  دنوادخ  رمالابسح  ءایبنا  متاخ  ترضح  هدئاملا . هروس 

تنک نم   ) دومن مالعا  احیرص  ترضحنآ  هیلامک  نوئش  فاصوا و  نایب  ریدغلا و  موی  رد  دوخ  هیشرع  هبطخ  زا  سپ  دومرف و  یفرعم  مدرمب 
دندوب رمع  رکبوبا و  نیخش  نانآ  هلمج  زا  هک  دندینش  ار  راوگرزب  نآ  رابررد  راتفگ  ناگدنونـش  مومع  راضح و  و  هالوم ) یلع  اذهف  هالوم 

زور ریدغلا  موی  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ینعی  متاخ  ربمغیپ  نیشناج  هفیلخ و  مظعا  هللا  یلو  ترـضحب  ار  یهلا  یئاطعا  ماقم  نیا  همه 
رد هلمج  نم  هربتعم و  ریسافت  رد  هیضق  نیا  لیصفت  حرش و  هک  دنتفگ  کیربت  تینهت و  مرکا  ربمغیپ  نیشناجب  هیولع  هقلطم  تفالخ  بصن 

دوب زورنآ  رد  تسا و  جردنم  روطسم و  یناحبسلا  هرس  هللا  سدق  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینادمص  ققحم  همالع و  فیلات  یفاص  ریـسفت 
زا يرابر  رد  راعشا  ماقم  نیا  رد  دش و  لزان  هحفص 423 ] هدئام [  هروس  هیآ 3  یتمعن ) مکیلع  تمتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   ) هیآ هک 
رد ار  افو  رادشوخ  ربمغیپ  هب  تفگ  قح  دزرویم . راصتقا  رادقمیلاع  خیش  راعـشا  زا  یخرب  رکذب  هک  تسا  رطاخب  ارم  راجاق  سیئرلا  خیش 
يا ار  ادخ  دـهع  نآ  نک  هزات  ایب  قلخ  اب  ارایب  زورما  رگد  رذ  ملاع  کی  ار  یلب  میدینـش  یتسلا و  میتفگ  ار  امـش  میدـناوخ  هک  تارذ  ملاع 

هیـشرع هبطخ  یمه  ناوخ  رب  موق  نیا  نک  غیلبت  لزنا  امب  زمریب  موص  ینک  هچ  ملکت  ایرکذ ز  نوچمه  راتخم  دـمحا  لسر  رخف  لـک  دـیس 
گنر وا  راـصنا  هرمز  يا  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا  هک  ياـمرفب  ار و  یلع  رادرب  مون  ار  وت  هدـیباوخ  مدرم  نیا  نک  رادـیب  مول  زا  وت  زیهرپم 

ار ز یلع  تشادرب  يزاردب  يزات  هبطخ  یکی  دـناوخرب  هحفص 424 ] يزارفب [  ربنم  رس  دشارف  شرع  زو  يزاجح  ناطلـس  تخاس  يزاهج 
نیا هاوخ  بلط  تشگ  افو  زار  یلع  هاگنآ  رارک  ردیح  نیا  دوب  هللادـسا  نیا  دوخ  يزابب  دـیریگم  تسا  ریـش  رـس  نیا  تفگ  يزاون  رهم  رس 

ماقمب و ار  یلع  تشادرب  هاـش  رب  هماـج  دوخ  ربمغیپ  وچ  دـیزگب  هللادـی  يوزاـب  ربمغیپ  وچ  تفگب  هاـم  یلو  رهم و  ینب  هک  دـش  ناـیع  هتکن 
نومیقی نیذلا  ونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) دیامرفیم هیآ 55  هدئام  هروس  رد  نآرق  رادنپ  هطیح  زا  دش  تعفرب  هک  نانوچ  هانعفر 
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لزان مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مظعا  هللا  یلو  نآ  رد  هصاخ  هماع و  قاـفتاب  هکراـبم  هیآ  نیا  نوعکار ) مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و 
تیالو نیمه  تسا  هیلع  فوطعم  مکح  رد  فوطعم  نوچ  تسا و  قلطم  یلو  یلاعتقح  سدـقا  نآرق  حیرـص  صن  مکحب  سپ  تسا  هدـش 

تسا یلصا  یتاذ و  ادخ  تیالو  هحفص 425 ] هک [  تسا  نیاب  توافت  قرف و  یهتنم  دنشابیم  راد  یضترم  یلع  هللالوسر و  ار  هقلطم  هیلک 
هک تسا  هللا  نذاب  رگید  تراـبعب  تسا و  قلطم  یلو  زا  تیرهظم  ناونعب  تسا و  یلظ  یلع  نینموملاریما  تیـالو  هللالوسر و  تیـالو  اـما  و 

يانعمب رگا  هچ  تسود  يانعمب  هن  تسا  قلطم  فرـصتم  رایتخا و  بحاص  مکاح و  ياـنعمب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  یلو  تسا و  ینیوکت  نذا 
نیرفاک و نیرجاف و  نیقـساف و  تسود  ینعم  نیاربانب  یلع  نینمؤملاریما  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هک  هللاابذایعلا  هک  دـیآ  مزـال  دـشاب  تسود 

هموقرم هفیرش  هیآ  تلالد  نیاربانب  دنشاب  اهنیا  تسود  هک  دسر  هچ  ات  اهنیا  زا  دنرازیب  يرب و  اهنآ  هکنیا  لاح  دنشاب و  نیکرـشم  نیقفانم و 
لضفا هیلع  یضترم  یلع  ترضح  يرآ  مهفاف . تسا  زرحم  ققحمم و  ملسم و  تباث و  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هقلطم  هیلک  تیالو  رب 
یخـسا سانلا و  عجـشا  سانلا و  دـهجا  سانلا و  دـبعا  سانلا و  یقتلا  سانلا و  ملحا  سانلا و  مکحا  سانلا و  ملعا  هک  تسا  ءانثلا  هتیحتلا و 

تافص ءامسا و  تاذ و  يالعا  لثم  هک  تسا  یضترم  یلع  تسادخ  تافص  ءامسا و  متا  مات و  رهظم  هک  تسا  یـضترم  یلع  تسا . سانلا 
زا دـعب  هللارماب  هللا  بصن  یهلا و  لـعجب  راوگرزب  نیا  تسا  یئاـیربک  لـالج  لاـمج و  تارم  هک  تسا  یـضترم  یلع  تسا  یهولا  لاـعفا  و 

یلو کشالب  تسا  هدیدرگ  متخ  ترضحنآ  هب  هحفص 426 ] توبن [  هک  ءانثلا  هتیحتلا و  فالآ  هیلع  یفطصم  دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح 
مظعا نسح  هنیئآ  تسا . هدورـس  وکین  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ياهشمق  یهلا  میکح  ماقم  یلاع  داتـسا  تسا . هللا  هفیلخ  هللا و  بناـج  نم  هللا 

دناد درخ  شتیالو  نامرف  تسین  یلوم  تسوا  مـالغ  هن  سک  ره  دـمحا  زا  سپ  لد  لـها  رب  تسا  یلوم  تسین  یلعا  یلع  نید  هش  ـالا  دزیا 
كاپ دزیا  زج  شدوصقم  هناگی  يو و  بوبحم  تسین  يرسا  ریرس  هش  لوق  زج  ندیشخب  جات  ریدغ و  کنهآ  تسین  اروشب  درخاب  مدرم  يا 

هک دراد  اج  فصو  نیا  اب  اـیآ  هحفـص 427 ] تسین [  ارآ  لد  نآ  لامج  حرـش  زج  تسا  دـیحوت  باتک  نیمهب  هک  نآرق  تسین  اـتکی  درف 
سفن ياوه  یتسرپماقم و  يور  افرـص  یمرـشیب  یئایحیب و  اب  درادـنپ و  نکی  مل  ناـک  هدـیدان و  ار  هیریدـغ  هعقاو  ملاـظ  بصاـغ  هفیلخ 

یلو قح  مرکا  لوسر  راـتفگ  نآرق و  فـالخ  رب  هدومن  جراـخ  هل  قحتـسم  دـی  زا  ار  قح  هنابـصاغ  هداد و  لیکـشت  ار  هفیقـس  موش  ياروش 
دجسمب ندمآ  دوخ و  مایق  زا  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  یلـصا  دصقم  دیامن . لامیاپ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  لالجلاوذ 

لاطبا انامه  هدنبوک  نیشتآ و  ارغ  هبطخ  نآ  داریا  راضح و  ریاس  راصنا و  نیرجاهم و  زا  ریثک  عمج  مدرم و  روضح  رد  مدرم  یمومع  زکرم 
تـساوخ عقاو  رد  دوب و  یـضترم  یلع  ترـضح  شرهوش  لالجلايذ  یلو  قح  رب  هفیلخ  قح  قاقحا  هفیقـس و  ياروش  نانادرگ  راک  رحس 

کلم كدـف  بصغ  عوضوم  ربمغیپ و  يابرقلا  يوذ  قح  هب  عجار  دـیامرف و  تجح  مامتا  نانآ  اب  دزاـس و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم 
تهج زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هتـساوخ  هلیـسو  نیدب  هدومن و  یناودع  فرـصت  جراخ و  وا  دی  زا  ارنآ  بصاغ  هفیلخ  هک  شدوخ  یفرـصتم 

وا هچ  دراد  کلفب  انتعا  هچ  كدـفب و  انتعا  هچ  ارهز  همطاف  هنرگ  تسا و  يرورـض  مزـال و  قح  بیقعت  هتبلا  دـیامن و  فیعـضت  يداـصتقا 
دوخ دوبعم  قوـشعم و  هحفـص 428 ] لازیال و [  بوبحم  قشاع  لاعتم و  قح  دوهـش  بح و  رد  قرغتـسم  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  هللاوسام 

نینموملاریما . تسا هدوب  زیچان  یـشال و  وا  دزن  رد  ادخ  ریغ  گرزب و  شرظن  رد  یئایربک  تاذ  وا  تسا . هدوب  یهولا  يدمـص  يدـحا  تاذ 
داتـسا مامه  هبطخ  هغالبلاجـهن  مهنیعا ) یف  هنود  اـم  رغـصف  مهـسفنا  یف  قلاـخلا  مظع   ) تسا هدومرف  نیقتم  فیـصوت  رد  مالـسلاهیلع  یلع 

ار نانآ  وچ  تسا . هدورـس  یلاع  قحلا  تسا و  هدومن  ریـسفت  مظن  ناسلب  ار  هلمج  نیا  یهلا  همغن  باتک  رد  ياهشمق  یهلا  میکح  ماـقمیلاع 
لد هن  لد  مشچب  هللا  يوس  ام  رب  نیتسآ  دـندناشف  هاش  هگرد  كاخ  دـندید  ناهج  دـجو  رپ  هاگآ  لد  رد  دـش  نایع  دـجملاوذ  هاـش  لـالج 

یهلا رون  زا  نشور  لد  نآ  ره  دـجملايذ  ناحبـس  همغن  رد  همه  دـجو  رـس  زا  شلـالج  میظعت  هب  یئاـیربک  لاـمج  رد  تریحب  یهلا  شرع 
دنیب وچ  ناهنپ  درک  خر  مدـع  تاملظب  ناـکما  ياـفوغ  نیب  هاـش  مشچ  ز  هحفـص 429 ] تسا [  یهار  كاخ  ملاـع  ود  ره  شمـشچب  تسا 

وچ تسا  یئوربآ  ار  اههرطق  نیا  اجک  تسا  یئوبـس  ناز  ملاع  هک  ایرد  نآ  ار ر  ناهج  ود  ره  ياهرذ  دـنیب  هن  ارناـج  دیـشروخ  نآ  یمـشچ 
ياشگب هدید  یهلا  ار  یهلا   ) دندیدن ار  هللا  يوس  ام  هللا  دندیرد ز  ار  شنیرفآ  باجح  دز  ملع  ناکاپ  لد  ناویا  رب  دزیا  ياتکی  مظعا  نسح 
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دوش ملـسم  شنیب  ادـخ  مشچ  رب  هک  شناـج  زاـس  نشلگ  تسود  داـیب  شناور  نک  نشور  شیوخ  رهمب  ياراـیب  دوـخ  داـی  شقن  اـب  شلد 
ماقم و تمصع  ماقم  رد  تسا و  دجاو  ار  يوقت  هبترم  یلعا  نیقتملا و  یقتا  هک  ع )  ) ارهز همطاف  هحفص 430 ] ملاع [  ود  ره  هوکش  یکاخ 

لاجم واب  تیدمـص  لامج  دوهـش  تیدحا و  راحب  رد  ترـضحنآ  قارغتـسا  تسا  رتیلاع  نیبرقم  ناگتـشرف  نیمیهم و  هکئالم  زا  شاهجرد 
رتخد ربمغیپ  لیلـس  ردـیح  تفج  ربش  ریبش و  رهوگ  فدـص  هیلع : هللاهمحر  یناشاک  رهپـس  هتفگ  وکین  هچ  دـهدیمن و  هللا  يوس  امب  هجوت 

هتـشرب نارتخا  شتمه ز  دنناد  نز  مین  درم  وا  رب  دننادرم  مین  دـنچ  رگا  نز  تسا  نت  مین  شنز  وچ  نادرم  ریـش  تسا  نز  هچرگا  یفطـصم 
ود رواد  ناهج  رب  هدـید  ناهج  زا  کیلع  مالـس  دـبن  نادزی  هب  زج  کیل  شناهج  زا  دوب و  ناهج  رد  دـنز  هتـشرف  رب  گناب  شتمـصع  دـنک 
رهب كدف  نیا   ) دنک هچ  کلف  تهج  زا  تسر  هکناو  دنک  هچ  كدـف  ناهج  زا  تسر  هکنآ  هحفص 431 ] رتسکاخ [  كاخ و  وچ  شناهج 

مالـسا و زا  عافد  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یلـصا  روظنم  هنرگو  دوب  عبتلاب  اجاجتحا  كدـف  کـلم  زا  بیقعت  هدرک ) کـحم  وت 
زواجت مرکا  لوسر  ترـضح  قح  رب  نیـشناج  مالـسلاهیلع  یلع  مظعا  هللایلو  قح  هک  هیهلا  تفالخ  زرمب  دنراد  دید  هک  دوب  تیالو  میرح 
ماکحا دنراذگیم و  مالسا  نیئآ  نید و  رد  تعدب  دنراد  دناهنتسشن و  هنابـصاغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یـسرک  رب  هدومن و 

تـسا اور  هنوگچ  لاح  دنزاسیم . دوبان  مدهنم و  ار  نید  ناکرا  مالـسا و  هشیر  دنراد  مالـسا  مسا  هب  دنیامنیم و  لامیاپ  ار  نآرق  مالـسا و 
موش عیاقو  نیا  دوهـش  رابفسا و  عضو  نیا  اـب  اـیآ  دـیامن  توکـس  اـهملظ  اهيدـعت و  اـهزواجت و  نیا  ربارب  رد  ع )  ) همطاـف ترـضح  هک 

تسا مایق  ياج  اجنیا  دنکیمن  زیوجت  نامیا  اب  ناملسم  ناسنا  يارب  ار  یتوکس  نینچ  مالسا  زگره  هن  دومن  رایتخا  توکـس  دوشیم  رابررش 
هحفـص 432] ترـضح [  اذـل  درادـن  انثتـسا  دـشاب  هک  ره  زواجتم  تسا . زواجتم  ندومن  اوسر  ياج  تسا  بصاغ  تلود  حاـضیتسا  ياـج 

یمومع زکرمب  اصوصخم  درک و  مایق  نآرق  مالـسا و  میرحب  زواجتم  هیلع  رب  هکلب  دـیدناور  دوخ  رب  ار  توکـس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
سرد و نیلوا  نیا  يرآ  دومن . اشفا  ار  وا  عابتا  بصاغ و  هفیلخ  شیارغ  هبطخ  اب  دومرف و  ياهدنبوک  ینارنخس  دمآ و  دجسم  هب  ناناملـسم 
هبعلم و مالـسا  هداتفا و  رطخب  نید  دـید  هک  شردـپ  تلحر  زا  دـعب  ص )  ) یفطـصم دـمحم  ترـضح  ءاـیبنا  متاـخ  رتخد  هک  تسا  یمیلعت 

زاین امش  يرای  ترـصن و  هب  نامز  رـصع و  ره  رد  مالـسا  ناهج  نیملـسم  يا  ینعی  تسا  هدیدرگ  عقاو  ناتـسرپاوه  نابلطتصرف و  هچیزاب 
اوزنا توکـس و  هجوچیهب  دـیئامن و  مایق  هک  تسا  امـش  رب  دوش  زواجت  مالـسا  نیئآ  نید و  تاسدـقمب  هکینامز  عقوم و  رد  اصوصخ  دراد 
دنهد رارق  دوخ  یلمع  قشم  رـس  ار  مایق  سرد  نیا  دنفـضوم  دنتـسه  نیمز  هرک  يور  رد  هکیئاـج  ره  رد  نیملـسم  نیارباـنب  دـینکن  راـیتخا 

راصعا نامزا و  مامت  رد  هکلب  درادن  یناکم  نود  یناکم  ینامز و  نود  ینامزب  صاصتخا  ارهز  همطاف  سرد  تسا  هوسا  مالسلااهیلع  همطاف 
یتمایق درک  اشنا  دجـسمب  ارهز  هک  هباطخ  نآ  زا  تسا . میلعت  نیمه  رد  مالـسا  نیئآ  نید و  ظفح  ءاقب و  دشابیم و  ارجالا  مزال  سرد  نیا 
تمصع هدرپ  تشپ  درک ز  الوم  قح  قاقحا  دمآ و  دجسم  هب  ارهز  دوخ  نامز  ماما  عافد  یپ  هحفص 433 ] درک [  اپ  رب  شیوخ  ياهنخس  ز 

هب درک  اجنآ  نامدرم  همه  رب  هراشا  ربمغیپ  تمعن  نادزی و  شیاتـس  زا  سپ  درک  الاب  مصخ  تشز  لـمع  زا  هدرپ  هک  تفگیم  نخـس  ناـنچ 
یشرافس هدینـشن  هورگ  يا  امـش  شوگ  هک  رگم  درکاو  نیکرـشم  تشم  نآ  زا  هک  ياهتفگ  هچ  تفگب  درک و  باطخ  ناریح  تعامج  نآ 

مدرم تیاده  رب  یبن  هکنآ  هن  رگم  درک  اغلا  روج  ملظ و  یگدرب و  میژر  يدازآ  سرد  هداد  رـشب  هب  وا  هن  رگم  درک  ام  تمرح  هب  ربمیپ  هک 
تلاسر ترجا  عمط  یسک  زا  هن  درک  اتکی  رما  هب  تفالخب  یفرعم  ریدغ  زورب  یبن  ار  یلع  هکنآ  هن  رگم  درک  رادم  ازسان  یـسب  دید  دینش و 

اورپ لوسر  ادـخ و  ین ز  هک  یـسک  رارق  هتفرگ  یبن  ياجب  هک  ماهدینـش  هحفـص 434 ] درک [  اضاقت  شهاوخ و  یمرد  یـسک  زا  هن  تشاد 
ار ادخ  مکح  هک  یـسک  دز  تئرج  مادک  اب  یبن  ياجب  مدق  درک  اشاح  دینـش و  ار  یبن  لوق  هک  یـسک  دراد  یبن  ربنم  رـسب  اج  هنوگچ  درک 

دیردـب مه  ار ز  ریوزت  هلیح و  باـقن  درک  اـهنآ  مـشچ  تمادـن ز  کشرـس  ناور  دز  شتآ  هـتفگ  دجـسم ز  مدرم  ناـجب  درک  ارجا  سکعب 
ایند و تداعـس  یـسک  درکاو  نینچ  ینز  ار  ایر  لها  تشم  هک  ددرگ  للم  ره  خـیرات  تنیز  هک  دزـس  درک  اوسر  رهد  هب  ار  ور  ود  نیقفاـنم 

درک اـنمت  قح  یناوجب ز  دوـخ  گرم  هک  تما  نیا  ياـفج  زا  دـید  هچ  هکنآ  منادـن  درک  ارهز  ياـههتفگ  ناـهجب  يوریپ  هک  دراد  ترخآ 
هکلم ارغ  هبطخ  كرادـم  دانـسا و  هحفـص 435 ] درک [  اشنا  دجـسم  هب  ارهز  هک  هباظخ  ناـمه  ورـسخ )  ) دوش ناـهج  قلخ  تربع  تسازس 
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هکنیا رب  تسا  لیلد  ناهرب و  همه  هدش  لقن  هصاخ  هماع و  زا  معا  هربتعم  بتک  رد  هک  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و 
هیحتلا و فالا  امهیلع  یفطـصم  دـمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  رهگالاو  رتخد  همطاف  ترـضح  نایب  زجعم  ناسل  زا  رداـص  هیـشرع  هبطخ  نیا 

فیلات راونالاراحب  باتک  هحفص 147 ج 1 2 - یسربط  فیلات  یـسربط  جاجتحا  باتک  - 1 تسا . كرادم  نآ  هلمج  زا  دـشابیم و  ءانثلا 
قودص خیـش  فیلات  رابخالا  یناعم  باتک  ج 2 4 - هحفـص 206  بوشآ  رهـش  نبا  فیلات  بقانم  باتک  ج 43 3 - هحفص 158  یسلجم 

هحفـص 103 7- نیدلا  فرـش  دیـس  فیلات  تاعجارملا  باتک  هحفـص 263 6 - سوواط  نب  دیـس  فیلات  فئارط  باـتک  هحفص 354 5 -
دیس فیلات  ماوعلا  هرـصبت  باتک  هحفـص 25 9 - دیفم  خیـش  فیلات  یلاما  باتک  و 41 8 - هحفـص 40  يربط  فیلات  همامال  لئالد  باـتک 
نبا فیلات  دیدحلانبا  حرـش  باتک  ج 3 11 - هحفـص 154  يرون  ثدـحم  فیلات  لئاسولا  كردتـسم  باتک  هحفص 440 10 - یضترم 

دمحا دنسم  باتک  هحفص 179 13 - يزوج  نیب  طبـس  فیلات  صاوخلا  رکذت  باتک  - 12 هحفص 436 ] هحفص 236 ج 16 [  دیدحلایبا 
فیلات ز فاشک  ریـسفت  هحفـص 11 15 - یعفاش  هحلط  نبا  فیلات  لاوئـسلا  بلاطم  باـتک  ج 1 14 - هحفـص 60  لبنج  نبدمحا  فیلات 
زا يدنـس  یکردـم و  چـیه  مه  رگا  و  هصاخ . هماع و  تارـضح  هیحان  زا  رگید  باتک  اههد  یبرقلا و  يوذ  هیآ  لـیذ  لوا  دـلجم  يرـشخم 

راتفگ نیمه  میدوب و  ام  دـشیمن و  هئارا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یمظع  يوناب  نآ  زا  هفیرـش  هبطخ  نیا  لقن  رب  نیقیرف  هیحان 
رارسا نزخم  هینابر و  تمکح  عبنم  ناسل  زا  زج  رابر  رد  تاملک  نیا  هک  درکیم  مکح  انادجو  حیحص  لقع  زاب  ناهج  هکلم  نآ  هب  بوسنم 
دیامن هب  ار  يراتفگ  نینچ  ءاشنا  دـناوتیمن  زگره  دـشاب  شناد  ملع و  زا  ياهبترم  ره  رد  يداع  رـشب  اریز  درادـن  رودـص  ناکما  هینادـمص 

قئاقد و همه  نیا  يوتحم  هک  ياهبطخ  دوب . دـهاوخ  تسا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  هک  ياهبطخ  نینچ  ءاشناب  رداق  اجک  يداع  ناـسنا 
هتخاس ریحتم  يرایح و  ار  ماهفلا  يوذ  ماـهفا  لوقعلا و  يوذ  لوقع  نآ  نقتم  مکحم و  نیماـضم  هکیاهبطخ  دوب . رایـسب  فئاـطل  قیاـقح و 

مالک قوف  قلاـخ و  مـالک  نود  تقیقح  رد  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشنیسرک  تفرعم و  لـها  رظن  هحفـص 437 ] رد [  هکیاهبطخ  تسا .
رثوم زا  ندرب  یپ  هک  مل ) ناهرب   ) مکحب تسا و  دوخ  هدنیوگ  دـهاش  فرعم و  دوخ  هیـشرع  هینافرع  هیملع و  هبطخ  نیاربانب  تسا . قولخم 
هبطخ نیا  تسا . تیالو  توبن و  یحو و  بتکم  هدـش  تیبرت  تمـصع و  ناسل  زا  رداص  هفیرـش  هبطخ  نیا  هک  تسا  نآ  تبثم  تسا  رثا  هب 

وفک و هللالوسر  هعـضب  يربک  هقیدـص  ترـضح  هللا  هتیلو  نآ  و  تسا . تیالو  ماقم  ياراد  دوخ  هک  هتفاـی  رودـص  فرـش  یـسک  ناـسل  زا 
ءایبنا متاخ  ترضح  لک  لقع  رتخد  یمالک  یلجت  هصالخ  تسا و  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  یـضترم  یلع  ياتمه 

هحفص 438] اهنیب [ . اهلعبو و  اهیبا  یلع  اهیلعهللا و  تاولص  تسا  اوسام  لک  زا  ادخ  هدیزگرب  یفطصم  دمحم  لسرلاو 

تسا بلطم  شش  يوتحم  قارشا  نیا 

هراشا

همطاف ترضح  تداهـش  گرم و  ببـس  امهیلعهللا 2 - تاولـص  ربمغیپ  رـضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  ترـضح  هدـنخ  هیرگ و  ببـس  - 1
نیفدـت نیفکت و  لیـسغت و  مالسلاهیلع 4 - یضترم  یلع  ترـضحب  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تیـصو  - 3 اهیلعهللامالـس : ءارهز 

اهیلعهللامالـس 6- ءارهز  همطاف  نفد  زا  دـعب  هللالوسر  ربقب  یـضترم  یلع  باـطخ  بش 5 - رد  یـضترم  یلع  شرهوش  هلیـسو  ارهز  همطاف 
ترضحنآ نفد  لحمب  تبسن  نیققحم  هحفص 439 ] تارظن [  اهیلعهللامالس و  ارهز  همطاف  ربق  ندوب  یفخم 

ربمغیپ رضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هدنخ  هیرگ و  ببس 

حور تساوخیم  هدش  ترخآ  رفس  مزاع  مرکا  ربمغیپ  هکیلاح  رد  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  کیدزن  هک  تسا  هدمآ  هربتعم  بتک  رد 
هودنا ردپ  رضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  شرتخد  دوش  لصاو  هللا  ءاقلب  زاورپ و  توهال  ملاع  توکلم و  هئاشن  ياشگلد  ياضفب  شیـشرع 
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متاخ شراوگرزب  ردـپ  هرابرد  بلاطوبا  هک  يرعـشب  تخیریم و  کـشا  شنامـشچ  زا  تسیرگنیم و  ردـپ  رونا  هرهچ  رب  هتفرگ  لـغب  رد 
ههجوب هک  یعشعشم  هرهچ  نآ  ینعی  لمارال  هتمصع  یماتیلا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و  تفگیم . دوب و  منرتم  دوب  هدورـس  ءایبنا 
دشابیم نانزهویب  نابهگن  هحفص 440 ] نامیتی و [  هانپ  ءاجلم و  هک  یتمحر  فطل و  رهظم  نآ  دوشیم  تساوخرد  ربا  زا  تمحر  ناراب  وا 

و : ) ناوخب نآرق  زا  ار  هیآ  نیا  رعش  نیا  ياجب  منت  هراپ  مزیزع و  رتخد  دومرف  دیسر  شنابرهم  ياباب  شوگب  هللالوسر  هعضب  زاونلد  يادص 
يرجنیس ائیـش و  هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتقوا  تام  نافآ  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام 

دندوب و یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادخ  بناج  زا  يربمغیپ  رگم  دـمحم  ترـضح  تسین  ینعی  نارمعلآ  هروس  هیآ 144  نیرکاشلاهللا ،)
نیئآ هب  سک  ره  سپ  تشگ  دیهاوخ  زاب  دوخ  تیلهاج  نیدب  زاب  امـش  درذگرد  تداهـش  ای  گرمب  زین  وا  رگا  دنتـشذگرد  ناهج  نیا  زا 

مالسا رب  دراذگ و  نید  تمعن  رکش  سک  ره  هتخادنا و  نایزب  ار  دوخ  هکلب  دیناسر  دهاوخن  ینایز  ادخب  زگره  ددرگزاب  دوخ  ناگتـشذگ 
ایب رتکیدزن  دومرف  شرتخدـب  ماقمیلاع  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  درک . دـهاوخ  اـطع  نارازگ  رکـش  هب  کـین  يازج  دـنوادخ  هتبلا  دـنام  رادـیاپ 

تفای همتاخ  متاخ  ربمغیپ  نخـس  یتقو  دنتفگ  نخـس  رگیدـکی  اب  یگتـسهآ  اب  یتاظحل  هاگنآ  دروآ  ردـپ  کیدزن  ار  شرـس  الماک  همطاف 
تساوخ و دوخ  کیدزن  هب  ار  وا  اددجم  مرکا  ربمغیپ  دیدرگ  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  تسیرگ و  تخـس  تفرگ و  تدش  همطاف  هیرگ 
اب هدـش  مـسبتم  هکیروـطب  تـشگ  لدـبم  يدنـسرخب  یگدرـسفا  زا  شاهفاـیق  همطاـف  هـک  دوـمرف  يزیچ  هحفـص 441 ] شرتـخد [  شوـگب 

ربمغیپ رتـخد  همطاـف  زا  هدـنخ  هیرگ و  زا  ار  داـضتم  تلاـح  ود  نیا  هدرک  هدـهاشم  ربـمغیپ  روحم  نارـضاح  دـیدنخ . طاـشن  یلاحـشوخ و 
اما دزاس  هاگآ  علطم و  داضتم  تلاح  ود  نیا  زا  ار  نانآ  دنتـساوخ  همطاف  زا  اذـل  دـندرک  بجعت  هدـیمهفن و  ار  شرـس  یلو  هدرک  هدـهاشم 
زا تساوخیم  هک  هشیاع  رارـصا  رثا  رب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دومن  يراددوخ  دیامرف و  نایب  ار  شرـس  دشن  رـضاح  همطاف 

تقیقح زا  هک  يراد  دایز  رارصا  هک  لاح  دومرف  هدومن  هشیاعب  باطخ  اذل  دومرف  شاف  ار  رـس  نیا  همطاف  ترـضح  دوش  هاگآ  رما  تقیقح 
دوخ کیدزن  ارم  مراوگرزب  ردپ  هک  راب  نیتسخن  رد  هکنیا  تلع  میوگیم  ار  تقیقح  عقاو و  وتب  نم  يدرگ  هاگآ  رـضحتسم و  عوضوم  نیا 
هیرگ نم  هک  دـش  بجوم  ربخ  نیا  تفای  مهاوخن  يدوبهب  يرامیب  نیا  زا  نم  مرتخد  دومرف  تخاـس و  سویاـم  دوخ  تاـیح  زا  ارم  دـناوخ 

نم یلاحـشوخ  طاسبنا و  ثعاب  هک  داد  نم  هب  یـشوخ  ربخ  تساوخ  دوخ  کیدزن  ارم  هک  رگید  راب  اما  مدیدرگ . تحاران  مدومن و  دیدش 
نیمه هب  هک  یتسه  یسک  هحفـص 442 ] لوا [  وت  اریز  شابم  نیگمغ  تحاران و  مرتخد  دومرف  نم  هب  مردپ  دینادرگ  رورـسم  ارم  دیدرگ و 

. مدـیدنخ هدومن  مسبت  اذـل  دوب  شخب  تذـل  نم  دزن  نوچ  تراشب  نیا  داد  نم  هب  ارم  گرم  هدژم  تراشب و  يوشیم و  قحلم  نم  هب  يدوز 
ایند رد  هتـشاد و  ینالوط  رمع  دـنراد  وزرآ  دـنراد و  تهارک  گرم  ربخ  ندینـش  زا  مدرم  رثکا  هکنیا  اب  مینادـب  ام  هک  تسا  نآ  ياج  لاح 

لاحـشوخ و شگرم  هدژم  زا  ارچ  تسا  دـنزرف  راـهچ  ياراد  تسا و  ناوج  هکنیا  نیع  رد  ربمغیپ  رتخد  اـما  دـنریمن  دود  دـننامب و ز  یقاـب 
ياروام اهنآ  نایشا  دنتوکلم و  غاب  غرم  هک  دنتسناد  دنتخانش و  ار  دوخ  ناج  هک  نانآ  هک  تسناد  دیاب  یلب  ددرگیم  طاسبنا  طاشن و  ياراد 

سیئر ترـضح  تسادج . نارگید  زا  ناشباسح  دنتـسه  لاعتم  قح  لاصو  هللاءاقل و  قاتـشم  هک  نانآ  تستوسان و  ملاع  كاخ و  هطخ  نیا 
یف مهحاورا  رقتست  مل  مهیلع  هللا  بتک  يذلا  لجالا  الول   ) دومرف نیقتم  فصو  رد  مامه  هبطخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیفراعلا 

یهلا هللااب  فراع   ) تسیزیمن ناشندب  رد  حور  ینیعلا  هتفرط  دوبن  ناشدـنب  ياپ  یهلا  ردـقم  لجا  رگا  هغالبلاجـهن . نیع ). هتفرط  مهداسجا 
نازابهاش نآ  دوبن  بوتکم  قشع  ياضق  رد  يدوبن  بوبحم  لصو  نامز  ار  نانآ  رگ  هحفص 443 ] تسا [ .) هدومرف  هیلع  هللاهمحر  ياهشمق 

نآ لدگنت  نادنزب  نیعلا  هتفرط  کی  رد  دنتسج  نورب  نینوک  گنت  ياضف  زا  غرمیس  وچ  ياوام  تسین  نادنزب  ار  ناهاش  هک  ياج  سفق  ار 
وچ گنسرف  گنـسرف  ناج  غاب  دنیب  هک  گنت  سفق  یکاخ  نیا  دمآ  غرم  نآ  رب  تسا  یهاش  رـصق  شهاگیاج  نوریب  هک  تسا  یهانگیب 

قاتشم همه  رایغا  هن  هگآ  بیقر  هناجنآ  زو  رای  اب  سنا  يارس  يرازلگ  هچ  نارازه  نوچ  شوخ  نانج  رازلگ  هب  نارای  دننیب  ناج  ناغرم  نآ 
نیگمغ ز همه  هحفص 444 ] دنراظتنا [  نایرگ ز  قوش  مشچب  دنراگن  رادید  قاتشم  ناجب  مارآ  دنریگ  نت  ماد  رد  اجک  ماد  نیا  زا  دنزاورپ 

فـصو هکیتروص  رد  دنراپـس  ناج  ناناج  لصو  زور  هک  دنرامـش  هم  لاـس و  ماـیا و  همه  دنبیکـشیب  ربلد  لـصو  رب  همه  دـنبیبح  نارجه 
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ارهز همطاف  هنوگچ  دشاب  ینادنز  سوبحم و  ایند  هئاشن  نیا  رد  نت  سفق  نیا  رد  ناشناج  ینیعلا  هتفرط  دنهاوخیمن  هک  دـشاب  نینچ  نیقتم 
زا مهنآ  دوـخ  گرم  هدژم  زا  هک  تسا  نیا  دـیامن  تسیز  تسپ  یند و  ياـیند  نیا  رد  تسا  رـضاح  تسا  نیقتملا  یغتا  هک  اـهیلعهللامالس 

توملا .) ددرگیم شاشب  دوشیم و  داش  هتبلا  دوشیم  دنـسرخ  داش و  تسا  قداص  ربخم  تسا و  هللا  ناسل  وا  ناسل  هک  يردـپ  كرابم  ناـسل 
يدوهش ینایع و  ناقیا  نامیا و  اب  اصوصخم  یـسفق ) رد  دوب  دنچ  ناج  غرم  مه  رب  مد  نیا  زا  هک  مدنآ  شوخ  يا   ) ثیدح نموملا ) هتفحت 

لاقتنا اب  تسا  ناما  نما و  ناهج  تسا  رورـسلا  رادتدـم  دـبا  تشهب  ترخآ و  ملاع  دـنادیم  وا  دراد  یبقع  هناـشن  هب  ع )  ) ارهز همطاـف  هک 
هک دوریم  یناهجب  دبای و  یئاهر  تردـک  ملا و  مغ و  هئاشن  تعیبط و  ناهج  هدـک  تنحم  نیا  زا  ناهج  هحفص 445 ] نآب [  نامیا  اب  ناسنا 

وکین دروم  نیا  رد  نآرق  ظفاح  قحلا  ثیدـح ) ( ) ناـمیالا نم  نطولا  بح  . ) تسا هدـمآ  اـجنآ  زا  هک  دوریم  یئاـجب  تسا  وا  یلـصا  نطو 
ام غرم  درپب  نوچ  نادکاخ  نیا  رد  زا  ناهج  نیز  هدش  ریس  لولم  نت  سفق  زا  نایشآ  شرع  یـسدق و  تسا  يریاط  ملد  غرم  تسا . هدورس 

ملاع رـس  رب  دتف  تلود  هیاس  ناد  شرع  هرگنک  ام  زاب  هگ  هیکت  وا  ياج  دوب  هردـس  ام  غرم  درپب  نوچ  نایـشآ  نآ  رـس  رب  دـنک  نمیـشن  زاب 
ناکمال زا  يو  ناج  تسا  ندـعم  نآ  يو  ناک  خرچ  قوف  زجب  تسین  ناکم  شناهج  ود  رد  ناهج  رد  يرپ  لاـب و  اـم  غرم  دـنزب  رگ  یـسب 

قرو رب  شک  دیحوت  هماخ  لد  هدـیروش  ظفاح  ینز  تدـحو  مد  نوچ  نانج  غاب  نشلگ  دوب  وا  روخ  بآ  ام  غرم  هگ  هولج  دوب  يولع  ملاع 
ردـپب نتـسویپ  شیوخ و  عوقولا  بیرق  گرم  ربـخ  زا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  هک  دوـب  تهج  نیدـب  سپ  هحفـص 446 ] ناـج [  سنا و 
تسناد دیدرگ و  لاحشوخ  رورسم و  رایسب  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  هللا  بیبح  شراوگرزب 

هیآ 30 یتنج ) یلخدا  ويدابع  یف  یلخداف  هیـضرم  هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای   ) مکحب یهولا  باـطخ  يدوزب  هک 
رای و يور  تشهب  لاصو  لاعتم و  قح  ءاقللا  دوهـشلا و  تنجب  هتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  رداص و  یبوبر  عقـص  زا  وا  هرابرد  رجفلا  هروس 

نآ خر  هگنآ  لسگب و  لد  رای  ریغب  هچ  ره  زو  نیب  درجم  قلطم  دـهاش  نآ  نیبدـحیب  نسح  رای  زو  يآ  زاب  دوشیم . لئان  دوخ  راگدرورپ 
هحفص 447] نیب [  دمحا  لامج  زا  هعشعش  کی  رپهش  یعجرا  غابب  ياشگب  نیب  دمرس  تشهب 

ارهز همطاف  ترضح  تداهش  گرم و  ببس 

انـسحم و تطقـساف  هرماب  فیـسلا  لعنب  اهزکل  لجرلا  یلوم  اذـفنق  نا  اهتاف  ببـس و  ناک  لاق و  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  نع  ریـصبیبا  نع 
ماما ترضح  زا  ریصبوبا  زا  هحفـص 45  يربط  همامالا  لئالد  زا  اهیلع . لخدی  اهاذا  نمم  ادحا  عدـت  مل  ادـیدش و  اضرم  کلاذ  نم  تضرم 
دفنق هک  دوب  نآ  ترـضحنآ  تافو  ببـس  تلع و  تسا  هدومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  هک  هدش  تیاور  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  قداص 

ضیرم یتخسیب  تهج  نیدب  دومن و  طقس  ار  نسحم  نآ  رثا  رب  هک  دز  یتابرض  ریـشمش  فالغ  هلیـسوب  يو  روتـسد  رماب و  درم  نآ  مالغ 
ارهز همطاف  ترـضح  تافو  ببـس  رد  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  و  دادـن . تداـیع  هزاـجا  دوخ  ناگدـننک  رازآ  زا  سک  چـیه  هب  دـیدرگ و 

ترـضح ربمغیپ  رتخد  تسا  زرحم  ملـسم و  هچنآ  تسا . هدیدرگ  لقن  یمق  ثدـحم  زا  هحفـص 160  نازحالاتیب  باتک  رد  اهیلعهللامالس 
ناسل زا  هک  تسا  نامه  ترـضحنآ  هحفـص 448 ] گرم [  ببـس  هلکب  تسا  هدومنن  تافو  یعیبط  گرم  دوخ و  لـجاب  رهطا  ارهز  همطاـف 

راگدای و نآ  تداهش  تلع  هدومن  راوگرزب  نآ  رب  راکمتس  نمشد  هک  یئاهتیذا  نامه  نآ  تسا و  هدش  لقن  قیاقح  فشاک  قداص  ماما 
نم رازآ  وا  تیذا  رازآ و  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاف  هدومرف  مرکا  ربمغیپ  اـهراب  هکنیا  اـب  تسا  بیجع  تسا  هدـیدرگ  ربماـیپ  رهگـالاو  رثا 

هلکب دندرکن  شرتخد  هرابرد  ار  راوگرزب  نآ  راتفگ  شرافـس و  تیاعر  ادـبا  ملاظ  قفانم و  مدرم  نیا  اما  تسادـخب  رازآ  نم  رازآ  تسا و 
هبرض ریشمش  فالغ  برضب  دندومن  بصغ  ار  شرهوش  وا و  قح  دندرک  متس  ملظ و  ع )  ) يربک تمـصع  ارهز و  همطافب  دنتـسناوت  هچنآ 

اب ار  شاهراـسخر  هدز  ربمغیپ  رتـخد  رونا  نینزاـن  تروص  رب  یلیـس  هدومن و  طقـس  ار  شمکـش  رد  ههامـشش  نسحم  دراو و  شترـضح  رب 
همطاف ای  تفگ  همطاـفب  دـیاب  دراد  مرـش  نآ  حرـش  زا  ملق  هک  رگید  ياـهتراسج  یمارتحایب و  هچ  دـندومن و  هدرزآ  یلین و  یلیـس  برض 

دنام و لوهجم  وت  ردق  ع )  ) ارهز ترضح  دلخ  ناروح  يوناب  يربک  تمصع  ایح و  جرب  هم  يا  دیامن . تمحرم  رجا  ربص و  وتب  ادخ  ارهزلا 
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ردام دـنکف  رب  زا  دوخ  لفط  دروخ  نیمزب  نوچ  وت  ههامـشش  نسحم  هحفـص 449 ] اربع [  وت  مشچ  تشگ  بوصغم  وت  قح  یفخم  وت  ربـق 
اهعلض هروسکملا  اهقح  هتبوصغملا   ) میناوخیم شترایز  رد  اتکی  قلاخ  دزن  هب  رغصا  نسحم و  تعافـش  رهب  تسا  سب  تمایق  زور  یـسیع 

ارهز همطاف  ترـضح  تافو  ببـس  دـش  هراشا  نآ  هب  راصتخاب  هک  راتفگ  نیا  نایب  زا  سپ  اهدـلو ) لوتقملا  اهلعب  مولظملا  اـهثرا  هتعونمملا 
نآرق و مالسا و  هار  رد  دیهش  نیتسخن  یمظع  يوناب  نیا  تفر و  ایند  زا  دوب  ناوج  هک  یلاح  رد  شترضح  دیدرگ و  هتـسناد  اهیلعهللامالس 

هحفص 450] داب [ . شراهطا  دالوا  شرهوش و  شردپ و  ترضح و  نآ  رب  ادمرس  ادبا و  الزا و  تیاهنیب  دورد  تاولص و  تسا . تیالو 

ارهز همطاف  ترضح  تیصو 

تضرم مث  هتیکاب  هتبورکم  هتنوزحم  هتمومغم  هتمومهم  ص )  ) اهیبا تافو  دعب  لزتمل  اهیلعهللامالس  ارهزلا  همطاف  نا  هربتعملا : بتک  یف  لقن 
تهجو سیمع و  تنب  ءامسا  نمیاما و  تعد  اهسفن  اهیلا  تیعن  املف  اهیلع  هللا  تاولص  تیفوت  نا  یلا  هتلیل  نیعبرا  اهضرم  یف  ادیدش  اضرم 

انا هتعاس و  دـعب  هتعاس  یباب  هتقح  یننا ال  الا  یب  اـم  يرا  ـال  یننا  یـسفن و  یلا  تیعن  دـق  هنا  مع  نباـی  تلاـقف  هترـضحاف  ع )  ) یلع تفلخ 
تلاق مث  تیبلا  یف  ناک  نم  جرخا  اهـسار و  دنع  سلجف  هللالوسر  تنب  ای  تببحا  امب  ینیـصوا  ع )  ) یلع اهل  لاق  یبلق  یف  ءایـشاب  کیـصوا 

نم افوخ  دشا  مرکا و  یقتا و  ربا و  هللااب و  ملعا  تنا  هللاذاعم  ع )  ) لاقف ینترش  اعذنم  کتفلاخ  هتنئاخ و ال  هتبذاک و ال  ینتدهع  ام  مع  تبای 
و ص )  ) هللالوسر هتبیـصم  یلع  تددج  دقل  هللاو  هنم  دـب  رما ال  هنا  الا  كدـقف  کتقرافم و  یلع  زع  دـق  ینتفلاخ و  امب  کخبوا  نا  نم  هللا 

هتیزر اهنع و  ءازع  هبیـصم ال  هذه  اهنزحا  اهـضما و  اهملا و  اهعجفا و  ام  هتبیـصم  نم  نوعجار  هیلا  انا  هللااناف و  كدقف  کتاف و  تمظع و  دق 
ایف یننیدجت و  کناف  تئش  امب  ینیـصوا  لاق  هحفـص 451 ] مث [  هردص  یلا  اهمـض  اهـسار و  یلع  ذخا  هتعاس و  اعم  ایکب  مث  اهل . فلخ  ال 

هتنباب يدـعب  جوزتت  نا  الوا  کیـصوا  مع . نبای  ءازجلا  ریخ  ینع  هللا  كازج  تلاق  مث  يرما  یلع  كرما  ارتخا  هب و  ینترما  اـم  لـک  یـضما 
هتکئالملا تیار  دقف  اشعن  یلذختت  نا  مع  نب  ای  کیـصوا  تلاق  مث  ءاسنلا . نم  مهل  دبال  لاجرلا  ناف  یلثم  يدلول  نوکت  اهناف  هتماما  یتخا 

كرتت ینوملض و ال  نیذلا  ءالوه  نم  یتزانج  دحا  دهشی  نا ال  کیصوا  تلاق  مث  اهل . هذختاف  هتفصوف  یل  هیفص  اهل  لاقف  هتروص  اوروص 
ارهز همطاف  ترـضح  هدـیدرگ  لقن  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  قباطم  راصبالا . تمان  نویعلا و  تادـه  لـیللا  یف  ینفدا  مهنم و  یلع  یلـصی  نا 

یتخس يرامیب  هب  التبم  هدوب و  نالان  نایرگ و  هدرمژپ و  نوزحم و  هدرـسفا  كانمغ و  هتـسویپ  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  اهیلعهللامالس 
همطاف ترـضح  تسا . هتـسویپ  اقب  رادـب  هتـسبورف و  یناف  ناهج  زا  هدـید  ماجنارـس  ات  هدوب  هداتفا  ضرم  رتسب  رد  زور  لهچب  ات  هدـیدرگ و 

شرهوش یضترم  یلع  ترضح  لابند  دز و  ادص  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیاما و  دومرف  تلحر  ساسحا  دوخ  رد  هکیماگنه  مالـسلااهیلع 
ارم يراـمیب  نیا  منیبیم و  لاـحترا  تمیزع و  لاـح  رد  ار  دوخ  نم  میومع  هحفص 452 ] رسپ [  يا  تشاد  هضرع  شترـضح  هب  داتـسرف و 

تیـصو و اهزیچ  نآ  هب  ار  وت  مراد  لدرد  ار  هچنآ  هکنیا  مشاـبیم  گرم  ندیـسرارف  راـظتناب  هظحل  ره  دـیامنیم و  مراوگرزب  ردـپب  قحلم 
ارنآ نداد  ماجنا  یهاوخیم و  هچ  ره  هب  ص )  ) هللالوسر رتخد  يا  دومرف  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  سدقم  دوجو  هاگنآ  میامنیم  شرافس 

تسشن ع )  ) همطاف شرسمه  رتسب  رانک  ترضح  هاگنآ  مهد . ماجنا  ارنآ  هدومن و  لمع  وت  تیصوب  تبسن  نم  ات  امرف  تیصو  يراد  تسود 
ار دوخ  یگدامآ  دوب  يراج  شنامشچ  زا  کشا  هکیلاح  رد  سپـس  دومرف  تولخ  رایغا  زا  ار  هناخ  دومن و  نوریب  دندوب  هناخ  رد  هکنانآ  و 

درک ضرع  شراوگرزب  رهوش  ع )  ) یضترم یلعب  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دومن . مالعا  شزیزع  رـسمه  يایاصو  ندینـش  يارب 
یتنایخ متفگن و  غورد  امـش  هب  زگره  نم  میدرک  یگدـنز  ترـشاعم و  مه  اب  هک  تدـم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  ناـج  ومع  رـسپ 

لالح ارم  ياهتفرگ  لدب  یجنر  هدز و  رس  يروصق  نم  زا  رگا  لاح  نیع  رد  متشادن  ینامرفان  تفلاخم و  وت  اب  یگدنز  رسارس  رد  مدرکن و 
رتراوگرزب و هحفـص 453 ] رتراکزیهرپ و [  رتوکین و  رتاناد و  وت  مربیم  هانپ  ادـخب  هللاذاعم  دومرف  رابکـشا  مشچ  اب  مالـسلاهیلع  یلع  نک .

مهد رارق  شهوکن  شنزرـس و  دروم  یفالخ  رظاخب  ار  وت  نم  دشاب و  هدز  رـس  یـشزغل  اطخ و  نیرتکچوک  وت  زا  هک  ینآ  زا  رتسرت  ادـخ 
هللالوسر تبیصم  هک  مسق  ادخب  مرادن  ياهراچ  هک  منک  هچ  اما  تسا . راوشد  تخـس و  رایـسب  نم  يارب  وت  نادقف  یئادج و  مزیزع  رـسمه 
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تبیـصم هچ  نوعجار ) هیلا  اـنا  اـنا هللا و   ) میظع تسا  يرما  سب  وت  نادـقف  گرزب و  سب  وت  تشذـگرد  تلحر و  دـیدرگ . دـیدجت  نم  رب 
يزیچ چیه  درادن و  دوجو  ینیـشناج  ار  دوبمک  نیا  تسین و  یئالـست  ار  تبیـصم  نیا  هک  دنگوس  ادخب  تسا  يراوگان  خلت و  كاندرد و 

هب ار  همطاف  رس  مالسلاهیلع  یلع  هاگنآ  دنداد . رـس  هلان  دندومن و  هیرگ  مه  اب  همطاف  یلع و  یتدم  دعب  دشاب  نم  لد  شخب  یلـست  دناوتیمن 
حیجرت دوخ  راـک  رب  ار  وت  هتـساوخ  دومن و  مهاوخ  لـمع  نآ  قبط  هک  امنتیـصو  یهاوـخ  هچ  ره  هب  مزیزع  تفگ  دینابـسچ و  دوـخ  هنیس 

تسا نیا  نم  تیصو  نیتسخن  مناج  ومع  رـسپ  دیامرف . تیانع  ریخ  شاداپ  نم  زا  وتب  دنوادخ  دومرف  یلعب  همطاف  ترـضح  سپـس  مهدیم 
یگدنز رد  ار  نادرم  تسا و  نابرهم  منادـنزرفب  تبـسن  مدوخ  دـننام  وا  اریز  ینک  جاودزا  هماما )  ) مرهاوخ رتخد  اب  نم  تلحر  زا  دـعب  هک 

ار نآ  لکش  هک  روط  نآ  دیئامن  هیهت  یتوبات  ماهزانج  لمح  يارب  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  تیـصو  سپـس  هحفص 454 ] تسا [ . مزال  نز 
دومن و لمع  شروتـسدب  انیع  ترـضح  نآ  دومرف و  نایب  س )  ) همطاف نک و  فیـصوت  میارب  ارنآ  دومرف  یلع  دـناهدومن  میـسرت  ناگتـشرف 

زین و  دـشابن ). راکـشآ  شندرم  زا  دـعب  یتـح  شندـب  مجح  هک  دوب  نیا  س )  ) همطاـف ترـضح  رظن   ) دومن هیهت  ار  فیـصوت  دروم  توباـت 
دناهدرک ملظ  نم  قح  رد  هک  یصاخشا  مرادن  لیم  هچ  نک  نفد  ارم  تسا  باوخ  رد  اهمشچ  همه  هک  هنابـش  هک  تسا  نیا  متیـصو  نیموس 

مالـسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  سدـقم  دوجو  دـنناوخب . زامن  نم  دـسج  رب  ناـنآ  زا  يدـحا  راذـگن  دـنیامن و  تکرـش  ماهزاـنج  عییـشت  رد 
هحفص 455] داد [ . ماجنا  شتافو  زا  دعب  ار  وا  تاروتسد  داد و  شوگ  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  يایاصوب 

ارهز همطاف  ترضح  یبتک  همان  تیصو 

نا هلوسر و  هدـبع و  ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشت  یه  تصوا و  هللالوسر  تنب  همطاـف  هب  تصوا  اـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
کنم هللا  ینجوز  ص )  ) دـمحم تنب  همطاف  انا  یلع  ای  روبقلا  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیر  هتیتآ ال  هتعاسلا  نا  قح و  راـنلا  قح و  هنجلا 

زا هماـیقلا . موـی  یلا  مالـسلا  يدـلو  لـصو  لـیللاب  ینفک  ینلـسغ و  ینطنح و  يریغ  نم  یب  یلوا  تنا  هرخـالا  ایندـلا و  یف  کـل  نوـک  ـال 
هک دـنکیم  تیـصو  یلاح  رد  تسادـخ  لوسر  رتخد  همان  تیـصو  نیا  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  هحفص 214  دـلج 43  راونالاراحب 
زور تسا و  قح  منهج  شتآ  تسا و  قح  تشهب  تسوا و  لوسر  هدنب و  ص )  ) دمحم تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادـخ  دـهدیم  تداهش 

دنادرگ و هدنز  دنازیگنارب و  روبق  زا  ار  ناگدرم  عیمج  یهولا  تاذ  هحفص 456 ] دیسر و [  دهاوخارف  تسین  نآ  رد  یکش  چیه  هک  تمایق 
وت يارب  ترخآ  ایند و  رد  ات  دروآرد  وت  جاودزا  هب  ارم  ادخ  متـسه  دمحم  ترـضح  رتخد  همطاف  نم  یلع  يا  دیامرف . رـشحم  دراو  ار  همه 

راذگب و زامن  نم  رب  بش  ناسر و  ماجنا  هب  بش  رد  ارم  ندرک  نفک  لسغ و  طونح و  ناج  یلع  يرتراوازـس . نم  رب  نارگید  زا  وت  مشاب و 
تیفیک متـسرفیم . دورد  مالـس و  تمایق  زور  ات  منادـنزرف  رب  منکیم و  عادو  امـش  اب  کـنیا  هدـن  عـالطا  ار  سک  چـیه  نک و  نفد  ارم  بش 

هیحتلا و فالآ  امهیلع  یفطـصم  دـمحم  ایبنا  متاخ  ترـضح  یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تافو  تلحر 
قایتشا اب  شردپ  تلحر  زا  دـعب  يوشیم  قحلم  نم  هب  يریمیم و  يدوز  نیمهب  وت  هک  وا  هب  شراوگرزب  ردـپ  تراشب  ماگنه  زا  هک  ءانثلا 

ایب یقاس  دوب : نیا  شلاح  نابز  یئوگ  منرتم و  اعیرس ) یتافو  لجع  یهلا   ) همغن هب  هتـسویپ  دوب و  دوخ  گرم  راظتنا  هب  ناوج  همطاف  ناوارف 
گرم منازحا  هبلک  جنک  نوریب ز  دیامنب  يداش و  جنگ و  تسا  گرم  هحفص 457 ] منامیپ [  هس  ود  هد  قشع  يابهص  مشخب  ناج  يداش  و 

ون تسا  گرم  مناعنک  دـهاش  عبط  هاـچ  زا  درآ  رـصمب  هک  ناوراـک  تسا  گرم  منارجه  مغ  هراـچ  تسا  گرم  مروجنر  لد  تحار  تسا 
یفطل ربا  وت  اگرم  مناناج  ترضح  يوک  دیآ ز  فطل  زک  ناج  ملاع  کیپ  تسا  گرم  مناتـسلگ  فرطب  لگ  گنر  دص  درآ  دیدپ  راهب و 
ینادنز مریسا و  نت  کلم  رد  مناویح  همشچ  گرم  هنشت  نم  یپ  كرابم  رضخ  گرم  هتسخ  نم  مناشفا  رب  هرهچ  مغ ز  درگ  ات  راب  نم  رب  و 

هحفص 458] مناریح [  هلاو و  لامج  زا  رای  متسم  دنک  رای  مشچ  وچ  یقاس  منادنز  یتخس  ناهر ز  اگرم 

ارهز همطاف  ترضح  تافو  نایرج 
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دیدرگ کیدزن  همطاف  ترـضح  تلحر  هکیماگنه  دیامنیم  فیرعت  نینچ  ار  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  تافو  نایرج  سیمع  تنب  ءامـسا 
يارب ار  تمـسق  کی  دومرف  تمـسق  هس  ارنآ  مردـپ  دروآ  شیارب  روفاک  يرادـقم  مراوگرزب  ردـپ  تلحر  عقوم  رد  لـیئربج  دومرف : نم  هب 

ماهداهن و اج  نالف  رد  ار  دوخ  تمـسق  نم  داد . نمب  ار  موس  تمـسق  داد و  صاصتخا  مالـسلاهیلع  یلعب  ار  تمـسق  کـی  تشادرب  شدوخ 
وضو داد و  وشتسش  ار  شدوخ  هاگنآ  درک  رضاح  ار  روفاک  ارهز  همطاف  رمالابسح  ءامسا  امن  رضاح  میارب  ارنآ  امش  مراد  زاین  نادب  کنیا 
يوب هدیشوپ و  هاگنآ  درک  رضاح  ار  اهسابل  ءامسا  روایب  میارب  شوخ  يوب  زاس و  رضاح  ار  مزامن  ياهـسابل  داد  روتـسد  ءامـسا  اب  تفرگ و 
رگا نک  ادـص  ارم  سپ  نک  ربص  یتعاس  وت  منکیم  تحارتسا  نم  دومرف  ءامـس  اـب  دـیباوخ و  شرتسب  رد  هلبقب  ور  دومن و  لامعتـسا  شوخ 

ءامسا اهترظتناف  يوارلا  لاق  نک . ربخ  نم  تلحر  زا  دوز  ار  مالسلاهیلع  یلع  هاگنآ  ماهدرم  هتفر و  ایند  زا  نم  هک  نادب  يدینـشن  ار  تباوج 
اهبجت ملف  یندا  وا  نیـسوق  باـق  هبر  نم  ناـک  نم  تنب  اـی  یفطـصملا  دـمحم  تـنب  هحفـص 459 ] ای [  تداـنف  اـهبجت  ملف  اـهتدان  مث  هئینه 

نع هیئرقاف  هللالوسر  کیبا  یلع  تمدق  اذا  هتمطاف  ای  لوقت  یه  اهلبقت و  اهیلع  تعقوف  ایندلا  تقراف  دق  اهباذاف  اهببجو  نع  بوثلا  تفـشکف 
اذاف تیبلا  الخدف  تکسف  هانما  نیا  الاقف  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  اهیقلتف  تجرخ  اهبیج و  ءامسا  تقش  مث  مالسلا  سیمعتنب  ءامـسا 
هاما ای  لوقی  هرم و  اهلبقی  (ع ) نسحلا اهیلع  عقوف  هدلاولا  یف  هللا  كرجآ  هاخا  ای  لاقف  هتیم  یه  اذاف  مالسلاهیلع  نیسحلا  اهکرحف  هدتمم  یه 
یبلق عدصنی  نا  لبق  ینیملک  نیـسحلا  کنبا  انا  هاما  ای  لوقی  اهیلجر و  لبقی  ع )  ) نیـسحلا لبقاو  تلاق  یندب  یحور  قرافی  نا  لبق  ینیملک 

ای هادـمحم  ای  نایدانی  اجرخف  امکما  تومب  هاربخاف  مالـسلاهیلع  یلع  امکیبا  یلا  اقلطنا  ع )  ) هللالوسر ینبا  اـی  ءامـسا  اـمهل  تلاـق  توماـف .
ناک قافا و  مث  ءاملا  هیلع  شر  یتح  هیلع  یـشغف  دجـسملا  یف  وه  مالـسلاهیلع و  ایلع  اربخا  مث  انما  تتام  ذا  کتوم  انلددـج  مویلا  هادـمحا 

همطاـف ترـضح  ياهظحل  ءامـسا  دـیوگ  يوار  كدـعب . نم  ءازعلا  میفف  يزعتا  کـب  تنک  دـمحم  تنب  اـی  ءازعلا  نـمب  لوـقی  مالـسلاهیلع 
يا یفطصم  دمحم  ترضحرتخد  يا  دز  ادص  دینشن  یباوج  اما  درک  ادن  ار  ترضحنآ  سپس  دومن  راذگاو  شیوخ  لاحب  ار  اهیلعهللامالس 

تروص يور  زا  ار  هماج  نوچ  دادـن  یباوج  هحفص 460 ] یلو [  دیسر  ینداوا  نیـسوق  برقب  راگدرورپ  هب  برق  ماقم  رد  هک  یـسک  رتخد 
يا تفگ  دیسوبیم  ار  وا  هکیتلاح  رد  تخادنا و  ترضح  يورب  ار  دوخ  تسا  هدومن  تقرافم  ایند  زا  هک  درک  هدهاشم  تشادرب  شترضح 

دز و كاچ  نابیرگ  هاگنآ  نک  غالبا  ترضح  نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامسا  مالس  يدومن  تاقالم  ار  تراوگرزب  ردپ  هک  ماگنه  نآ  همطاف 
ترضح دندید  هدش  هناخ  دراو  نانآ  دادن  یخـساپ  دش و  تکاس  وا  دندیـسرپ  ردام  لاح  زا  هدیـسر  وا  هب  ع )  ) نینـسح دمآ  نوریب  هناخ  زا 

دومرف تفگ  تیلست  ع )  ) نسح شردارب  هب  ار  ردام  تلحر  تسا  هدومن  تلحر  دید  داد  ناکت  ار  ترـضح  ع )  ) نیـسح هدیـشک  زارد  ردام 
يا تفگ  يو  دیـسوبیم  ار  وا  تخادنا و  ردام  يور  رب  ار  دوخ  ع )  ) نسح دهدب . شاداپ  رجا و  ردام  تبیـصم  رد  ار  وت  دنوادخ  ردارب  يا 

ترـسپ نم  ردام  تفگیم  دیـسوبیم و  ار  ترـضح  ياهاپ  دمآ و  ولج  نیـسح  دوش  ادـج  مندـب  زا  حور  هکنیا  زا  لبق  امن  ملکت  نم  اب  ردام 
دزن دـیورب  هللالوسر  نادـنزرف  يا  تفگ  ع )  ) نینـسح هب  ءامـسا  هاگنآ  مریمب . دوش و  رجفنم  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  وگب  نخـس  نم  اب  منیـسح 

هادمحم و ای  هب  ناشادص  دندش و  هناور  دجـسم  بناجب  لزنم  زا  راوگرزب  ود  نآ  دیئامن  رـضحتسم  ردام  گرم  زا  ار  وا  ع)و   ) یلع ناتردپ 
دنتفگ دندیـسرپ  نانآ  زا  هلان  هیرگ و  ببـس  دندیود  هحفص 461 ] ناشیا [  لابقتساب  هباحـص  دندیـسر  دجـسمب  ات  دوب  هدش  دنلب  هادمحا  ای 
شوه زا  درک و  شغ  داـتفا و  يور  رب  دینـش  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نوچ  هدرک  تقراـفم  اـیند  زا  اـم  رداـم 

هب ار  دوخ  وت  زا  دعب  نم  ص )  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  رتخد  نیا  تفگ  نینچ  دمآ و  شوهب  ترـضحنآ  رب  بآ  ندیـشاپ  اب  تفر و 
يرادلد و بجوم  یـسک  هچ  وت  زا  دعب  اما  يدوب  میرادلد  هلیـسو  وت  دروآیم  ور  نمب  ناهج  بئاصم  اهمغ و  هاگره  نم  مهد . یلـست  هک 
ملظ و مدید  هچنآ  برع  رارـشا  ربمغیپ ز  دعب  تسا ): هدوب  نیا  مالـسلاامهیلع  همطاف  اب  یلع  لاح  نابز  یئوگ   ) دیدرگ دهاوخ  نم  تیلـست 

هدوسآ مرطاخ  يدوب  وت  نوچ  دوب  هدولآ  لد  ناماد  نوخب  رگ  همطاف  يا  وت  لصو  زا  ماک  داش  همهاو  یب  التبا  ره  زا  مدوب  بضغ  ناـیغط و 
رب یهنیم  نوچ  دوـخ  غاد  ماهنیرید  سنوـم  سینا و  يا  هحفـص 462 ] رـس [  مبآ ز  رذگب  تقارف  رد  رفـس  راب  ناهج  زا  يدنب  وت  نوچ  دوب 

ترضح تلحر  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  سدقم  دوجو  یئاهدرک  یئادج  رکف  یلع  زو  یئاهدرک  یئانـشآ  كرت  هچ  زا  ماهنیس 
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نیلیلخنم عامتجا  لکل  دورـس : ار  راعـشا  نیا  ترـضحنآ  قارف  رد  دش و  دـنلب  شاهلان  هیرگ و  دـش و  تحاران  تدـشب  هیلعهللامالـس  همطاف 
رخآ تسود  ود  زا  یعامتجا  ره  ینعی  لیلخ  مودـی  نا ال  یلع  لیلد  دـمحا  دـعب  امطاف  يداقتفا  نا  لـیلق و  قارفلا  نود  يذـلا  لـک  هتقرف و 
شیپ تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دعب  همطاف  نتفر  تسا و  كدنا  تسا  گرم  یئادـج و  زا  ریغ  هک  یتبیـصم  ره  دوشیم و  یهتنم  یئادـجب 
هچراپ تفه  رد  ار  مالسلاهیلع  هحفـص 463 ] یلع [  نوچ  هک  دراد  ربتعم  تیاور  رد  دنامیمن و  یقاب  یتسود  چیه  هکنآ  رب  تسا  لیلد  نم 

اذهف ارهزلا  مکما  نم  اودوزت  اومله و  نیسح  ای  نسح  ای  هضف  ای  بنیز  ای  موثلکما  ای  يدان  ددنب . هب  ار  نفک  دنب  هکنآ  زا  شیپ  درک و  نفک 
اندج تیقل  اذا  ارهزلا  انما  یفطـصملا و  دمحم  اندج  دـقف  نم  یفطنت  اترـسحلا ال  نالوقی و  ع )  ) نانـسحلا لبقاف  هتنجلا . یف  ءاقللا  قارفلا و 

اهیدـی و تدـم  تنا و  تنح و  اـهنا  دهـشا  ع )  ) نینموملاریما لاـقف  ایندـلا . راد  یف  نیمیتی  كدـعب  اـنیقب  اـنا  هل  یلوق  مالـسلا و  نم  هیئرقاـف 
دقع اهنع و  امهعفرف  ءامسلا  هتکئالم  هللاو  ایکبا  دقلف  اهنع  امهعفرا  نسحلاابا  ای  يدانی  ءامسلا  نم  فت  اهب  اذا  ایلم و  اهردص  یلا  امهتمـضو 

دحللا یف  اهعضو  امل  و  اهتیب . یف  اهنفد  رذوبا و  دادقملا و  ناملس و  رامع و  لیقع و  نیـسحلا و  نسحلا و  هعم  اهیلع و  یلـص  اهیلع و  ءادرلا 
ینم و کب  لوا  وه  نم  یلا  هتقیدصلا  اهتیا  کتملـس  هللادـبع  نب  دـمحم  هللالوسر  هتلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاق 

موثلکما يا  دز  ادص  هیآ 55  هط  هروس  يرخا ) هرات  مکجرخناهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم   ) ءرق مث  کل  هللا  یضر  امب  کل  تیضر 
رادید هدیسر و  هحفـص 464 ] یئادج [  قارف و  ماگنه  هک  دیریگب  هرهب  ناتردام  زا  دیئایب و  نیـسح  يا  نسح و  يا  هضف  يا  بنیز و  يا  و 

یتبیـصمب هک  اترـسحاو  هآ و  دـنتفگیم  هدـمآ و  ولج  ارهز  نیعلا ) هرق  ود   ) نینـسح هک  دوب  عقوم  نیا  رد  داـتفا  تشهب  هب  همطاـف  تاـقالم  و 
ار نامدج  هکیماگنه  ناج  ردام  میدـش  التبم  ارهز  همطاف  نامردام  یفطـصم و  دـمحم  ترـضح  نامدـج  نادـقفب  میدـش و  وربور  گرزب 

مالـسلاهیلع یلع  نامیا  لـها  ریما  میدـیدرگ . میتی  اـیند  راد  رد  وت  زا  دـعب  اـم  وگب  راوگرزب  نآ  هب  ناـسرب و  ار  اـم  مالـس  يدومن  تاـقالم 
رون ود  دومن و  زارد  ار  دوخ  ياهتـسد  دـش و  دـنلب  ارهز  همطاف  هلاـن  داـیرف و  ماـگنه  نآ  رد  هک  مهدـیم  یهاوگ  تداهـش و  نم  دـیامرفیم 

رد ادن  ینامسآ  فتاه  یبیغ و  شورس  عقوم  نیا  رد  دینابسچ  دوخ  هنیـس  رب  ار  نانآ  هتـسهآ  تفرگ و  لغب  رد  نیـسح  نسح و  شنامـشچ 
. تسا هتخادـنا  هیرگب  ار  يوامـس  هکئـالم  هرطنم  نیا  دـنگوس  ادـخب  رادرب  همطاـف  ناـشردام  هنیـس  يور  زا  ار  نینـسح  نسحلاوـبا  يا  داد 

زامن همطاف  رب  نیریاس  یلع  اب  دناوخ و  زامن  ترـضح  نآ  رب  تسب و  ار  نفک  دنب  هدومن  دـنلب  نابرهم  ردام  هنیـس  يور  زا  ار  اهنآ  ترـضح 
یلع هاگنآ  دنتشاد  تکرش  ترـضحنآ  رب  زامن  رد  هک  دندوب  رذوبا  دادقم و  ناملـس و  رامع و  لیقع و  نیـسح و  نسح و  نانآ  دندناوخ و 
هللااب هللا و  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف  داهن  دحل  رد  ار  شترضح  نوچ  و  هحفص 465 ] دومرف [ . نفد  شاهناخ  رد  ار  وا  مالسلاهیلع 

هب وت و  يارب  تسا  رتهتسیاش  یلوا و  نم  زاهک  مدرک  میلـست  یـسک  هب  ار  وت  نم  هقیدص  همطاف  يا  هللادبع . نب  دمحم  هللالوسر  هتلم  یلع  و 
مکدـیعن و اهیف  مکاـنقلخ و  اـهنم   ) دومرف تئارق  ار  هکراـبم  هیآ  نیا  دـعب  مدیدنـسپ و  تیارب  ار  ناـمه  نم  تسا  یهلا  ياـضر  دروم  هچنآ 

كرابملا ربقلا  یلا  اهبراص  امل  تسا و  هدش  تیاور  یـسلجم  همالع  راونالاراحب  رد  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و  يرخا .) هرات  مکحبرخناهنم 
نوریب ربق  زا  یتسد  دیدرگ  كرابم  ربق  ریزارس  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  ندب  هکیماگنه  ینعی  فرـصنا ) اهتلوانتف و  دی  تجرخ  )

هدوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـی  نآ  هک  تسا  نیا  ینابر  اـضر  دـمحم  هدـنراگن  نیا  هیرظن  دومن . تشگزاـب  هتفرگ و  ار  وا  دـمآ و 
ثیدـح رد  زین  و  تسا . هدوب  مرکا  لوسر  ترـضح  كرابم  تسد  نآ  يرآ  تسا  هتفرگ  لیوحت  یلع  زا  ار  همطاف  دوخ  نت  هراـپ  هک  تسا 

رمالا مهیلع  لکشا  ددج  روبق  عیقبلا  یف  اهنفد و  خویشلا  فرع  امل  تخاس و  عیقب  رد  ربق  لهچ  ای  تفه  تروص  مالسلاهیلع  یلع  هک  هدمآ 
جرخف مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  کلاذ  غلبف  اهیلع  یلـصن  اهجرخنل و  روبقلا  هحفص 466 ] هذه [  شبنی  نم  نیملـسملا  ءاسن  نم  اوتاه  ولاقف 

هاقلتف مهیف . فیسلا  نعـضیل  رجح  روبقلا  نم  لوح  نئل  هللااب  مسقب  وه  راقفلاوذ و  هدی  ههیرکلادنع و  هسبلی  يذلا  رفـصالا  هلابق  هیلع  ابـضغم 
ضرالا و هب  برض  هبوث و  عماجمب  نینملاوملاریما  ذخاف  اهیلع . یلصن  اهربق و  نشبننل  نسحلا  ابا  ای  هللاو  کلام  هل  لاقف  هباحصا  هعم  رمع و 

نیقـس رجح ال  هنم  لوح  نئل  هدـیب  یـسفن  يذـلاوف  همطاف  ربق  اما  مهنید و  نع  سانلا  دـتری  نا  هتفاخم  هتکرتف  یقح  اما  ادوسلانبا  ای  هل  لاق 
رـضحتسم هنیدـم  ناگرزب  خویـش و  نوچ  سانلا . قرفت  هنع و  یلخف  هکرتی  نا  هللا  لوسرب  هیلع  مسقا  رکبوبا و  ءاج  مکئاـمد و  نم  ضرـالا 
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روبق هدومرف و  نفد  ار  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دسج  هنابـش  مالـسلاهیلع  یلع  نیموملاریما  ترـضح  هک  هعقاو  نایرج  رب  دندش 
شبن ناناملسم  نانز  زا  ياهدع  تسیاب  دنتفگ  هدیدرگ  راوشد  نانآ  رب  همطاف  ترضح  ربق  صیخشت  هدش و  داجیا  عیقب  ناتسربق  رد  ياهزات 

اروف دیـسر و  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ربخ  نیا  میناوخب . زامن  ندب  نآ  رب  ام  همطاف  دسج  ندروآ  نوریب  اب  ات  دـنیامنب  ار  اهربق  نیا 
سابل دوب  هدـش  نیگمـشخ  كانبـضغ و  رایـسب  یهولا  بضغ  رهق و  رهظم  نآ  هکیلاـح  رد  ناـنآ  هشقن  زا  يریگولج  هحفـص 467 ] يارب [ 

دوخ لزنم  زا  هتفرگ و  شیوخ  یهللادـی  تسدـب  ار  راـقفلاوذ  اـصوصخم  دیـشوپیم و  نت  رب  ارنآ  راوـشد  راوگاـن و  طئارـش  رد  هک  يدرز 
دیئامن اجباج  ارنآ  زا  گنـس  کی  دینزب و  روبق  نیا  زا  یکیب  تسد  رگا  هک  یهولا  راهق  تاذب  مسق  دومرف  درک  دای  دنگوس  هدـمآ و  نوریب 

مسق ادخب  يداد ؟ ماجنا  راک  نیا  ارچ  نسحلاوبا  يا  دنتفگ  هدیسر  وا  هب  شنارای  ياهدع  رمع و  داهن . مهاوخ  امش  نیب  رد  ریـشمش  هنیآ  ره 
دیبوک نیمز  رب  ار  وا  هتفرگ  ار  رمع  نابیرگ  تسج و  اج  زا  ریما  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  میناوخیم : زامن  وا  رب  مینکیم و  شبن  ار  شربق  اـم 

دندرگنرب ناـشنید  زا  دـندرگن و  دـترم  مدرم  هک  دوب  تهج  نادـب  متـشادرب  تسد  دوخ  قح  زا  نم  يدـید  هکنیا  هایـس  نز  رـسپ  يا  تفگ 
تسد رد  مناج  هک  یئادخب  دیاهدومن  هک  یموش  هدارا  ربق و  دروم  رد  یلو  مدومن ) تیاعر  ار  نیملـسم  تدحو  مالـسا و  تحلـصم  ینعی  )

دـمآ و ولج  هبال  زجع و  لامک  اب  رکبوبا  هحفص 468 ] منکیم [ . باریس  امـش  نوخ  زا  ار  نیمز  نم  دبای  لوحت  نآ  زا  یگنـس  رگا  تسوا 
اهر دوخ  لاحب  ار  رمع  تفریذـپ و  ار  رکبوبا  ياـضاقت  مه  ریما  ترـضح  درادرب  رمع  زا  تسد  هک  داد  دـنگوس  هللالوسرب  ار  ترـضح  نآ 
قح رد  ملظ  هک  یمدرم  نآ  همطاف و  قح  نیبصاغ  یئاوسر  يارب  تسا  یفاک  دیوگ  فلوم  دندیدرگ . هدـنکارپ  قرفتم و  مه  مدرم  دومن و 
ملاع لها  مامتب  راک  نیا  دنیامن  نفد  ار  وا  دسج  بش  مالسلاهیلع  یلع  هک  دومرف ه  تیصو  همطاف  ترـضح  هکنیمه  دناهدومن  ربمغیپ  رتخد 

ای دنیامن و  تکرش  شاهزانج  عییشت  رد  هک  هدشن  یضار  هتسج و  يرازیب  هدش  هتخانش  هدع  زا : اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  هک  دنکیم  مالعا 
لوسر هدرک  تیذا  ار  وا  هک  اهنآ  هک  هدـید  رازآ  تیذا و  همطاف  هن  هدـید  رازآ  تیذا و  اهنآ  زا  شترـضح  هچ  دـنناوخب  زامن  شترـضح  رب 

نا  ) هدش تیاور  دـناهداهن . تابثا  یـسرک  رب  ار  دوخ  ملظ  كرـش و  رفک و  هدرک و  رازآ  ار  ادـخ  هجیتن  رد  هدومن و  تیذا  رازآ و  ار  ادـخ 
نع ینع و  هللالوسر  ای  کیلع  مالسلا  لاق  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ربق  یلا  ههجو  لوحف  اهنفد  دعب  ماق  مالـسلاهیلع  نینم  ؤملاریما 

قاقحللا هتعرـس  اهل  راتخملا هللا  کتعقبب و  يرثلا  هنتتئاـبلا  كراوج و  هحفـص 469 ] یف [  هتتئابلاو  كراوج  یف  هتلزانلا  کترئاز  کـتنبا و 
مل اهردصب  جلتعم  لیلغ  نم  کف  لاحلا  اهربختسا  لاوئـسلا و  اهفحاف  اهمـضه  یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا  کئبنتـس  و  ع )  ) لاق نا  یلا  کب .
یلع نینموملاریما  ترـضح  هک  هدـمآ  ربتعم  تیاور  رد  هغالبلاجـهن ). زا   ) نیمکاحلا ریخ  وه  هللا و  مکحی  لوقتـس و  الیبس و  هثب  یلا  دـجت 

زا ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس  درک  ضرع  دش و  هللالوسر  ترضح  ربق  هجوتم  اهیلعهللامالس  همطاف  ترضح  دسج  نفد  زا  دعب  مالـسلاهیلع 
رایتخا تیبلها  ناـیم  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا  هدـیباوخ  وت  هعقب  وت و  راوج  رد  تسا و  هدـمآ  وت  تراـیزب  هک  تزیزع  رتخد  بناـج  زا  نم و 

عقاو قح  بصغ  متـس و  ملظ و  زا  تما  هیحاـن  زا  هچنآ  رب  ترتخد  هللالوسر  اـی  دومن . ضرع  هکاـجنآ  اـت  ددرگ  قحلم  وتب  رتدوز  هک  درک 
راهظا یسکب  هک  دوب  هتسشن  مه  يور  وا  هنیس  رد  هک  اهمغ  رایسب  هچ  سرپب  شدوخ  زا  ار  لاح  تیفیک  دهدیم  شرازگ  امـشب  ار  همه  هدش 
هحفـص تسا [ . ناگدننکمکح  نیرتهب  وا  درک و  دهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادخ  دیناسر و  دهاوخ  امـش  ضرعب  ار  همه  يدوزب  دومنیمن و 

[470

همطاف ترضح  تافو  تلحر و  خیرات  رد  اما  و 

تیاور رب  اـنب  زور و  لوا 75  رب  اـنب  هک  تسا  يرجه  لاس 11  هیناثلا  يدامج  موس  حـصا  تیاور  یلوالا و  يدامج  مهدزیـس  رهـشا  تیاور 
. تسا هدومن  یگدنز  هللالوسر  زا  دعب  زور  هیناث 95 

ارهز همطاف  ترضح  ربق  ندوب  یفخم 
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رد هک  يرارسا  مکح و  بسحرب  یلو  تسا  راکـشآ  راهطا  همئا  يارب  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نفد  لحم  ربق و  عضوم  هچ  رگا 
نفد لحم  ءافخا  رب  دوخ  تاشرافس  هیصوت و  رد  س )  ) همطاف ترـضح  دوخ  هک  اصوصخم  دناهدوبن  نآ  ءاشفا  راهظاب و  فظوم  هدوب  راک 

نآ نفد  لحم  رب  هک  دناهتـشاد  رایـسب  يواکجنک  هکلب  هدومنن  رظن  فرـص  نآ  زا  قیقحت  لها  لاح  نیع  رد  اـما  تسا . هتـشاد  رارـصا  دوخ 
ترـضح یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  ترـضح  نفد  لحم  ناونعب  هطقن  هس  هب  تاراما  نئارق و  اـب  هجیتن  رد  دـنیامن  لـصاح  عـالطا  راوگرزب 

. ] اهیلعهللامالـس ارهز  همطاف  ترـضح  ردپ  هللالوسر  هضور  لوا  دناهدرک . ادیپ  يوق  نظ  امهیلع  هللا  تاولـص  یفطـصم  دـمحم  ءایبنا  متاخ 
جراخ هطقن  هس  نیا  زا  ترـضحنآ  ربق  عضوم  نفدم و  هک  عیقب  رد  موس  اهیلعهللامالـس . ارهز  همطاف  ترـضح  دوخ  هناخ  مود  هحفص 471 ]
یبنلا هلوق  دیوی  هتـضورلا  یف  وا  اهراد  یف  هتنوفدـم  اهنآ  بوصالا  یـسوطلا  رفعجوبا  لاق  هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد  تسین 
دروم رد  رتحیحص  بوصا و  لوق  تسا  هتفگ  هیلعهللاهمحر  یسوط  خیش  هتنجلا  ضایر  نم  هضور  يربنم  يربق و  نیب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هضور  رد  ای  شدوخ  هناخ  رد  ترـضحنآ  هک  تسا  نیا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ربق 
هضور مربنم  نم و  ربق  نیب  تسا  هدومرف  هک  هدیدرگ  لقن  هللالوسر  ترضح  زا  هک  تسا  یثیدح  لوق  نیا  دهاش  دیوم و  تسا و  هدش  نفد 
تحص هب  نم  دزن  هتفگ  هک  هدومن  لقن  هیوباب  نبا  زا  راونالاراحب  باتک  رد  هیلع  هللاهمحر  یـسلجم  همالع  تشهب . ياهغاب  زا  تسا  یغاب  و 

ربق دنداد  هعسوت  ار  دجسم  هیماینب  هکنآ  زا  دعب  دندومن و  نوفدم  شدوخ  تیب  رد  ار  اهیلعهللامالس  ارهز  همطاف  ترضح  دسج  هک  هدیسر 
همطاف هحفص 472 ] ترضح [  هک  تسا  نآ  روهشم  دسیونیم  همغلا  فشک  بحاص  دش . دجسم  زج  عقاو و  دجسم  رد  مالسلااهیلع  همطاف 
دمحم ایبنا  متاخ  ترـضح  نت  هراپ  ارهز  همطاف  ترـضح  دسج  هکنیاب  لوق  هدـنراگن  رظن  رد  دـندرک . نفد  عیقب  رد  ار  اهیلعهللامالـس  ارهز 

نیا دیوم  دهاش و  تسا و  لاوقا  مامت  زا  بوصا  حصا و  تسا  هدیدرگ  نفد  شردـپ  هرونم  هضور  رد  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  اهیلع  یفطـصم 
همطاـف ترـضح  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربـمغیپ  هـضور  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینموـملاریما  ترـضح  هـک  تـسا  نآ  هـیرظن 

ای داـب  وت  رب  تفرگ  رارق  تراوـج  رد  هک  ترتـخد  نم و  مالـس  دوـمرف  تخاـس و  بطاـخم  ار  ربـمغیپ  سپـس  دـناوخ و  زاـمن  مالـسلااهیلع 
راوگرزب ردـپ  ربمغیپ  كراـبم  تسد  نآ  هک  تسا  ملـسم  تفرگرب و  رد  ار  همطاـف  دـمآ و  نوریب  كراـبم  ربق  زا  یتـسد  هکنیا  هللالوسر و 

رد تسا  هدش  لاوس  ابتک  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  يداهلا  دـمحم  نب  یلع  انالوم  ترـضح  زا  هک  دراد  زین  و  تسا . هدوب  رهطا  يارهز  همطاف 
امک وا  هتبیط  یف  یها  . ) دیهد ربخ  دیئامرفب و  ار  ارهز  همطاف  ترـضح  ناتردام  تیب  لحم  دینادیم  حالـص  رگا  دـسرپیم  لئاسو  دروم  نیا 

مدرم نیب  هک  روطنامه  ای  هرونم  هنیدـم  رد  ینعی  تسا  هبیط  رد  ایآ  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص  يدـج  عم  یه  بتکف  عیقبلا ؟ یف  سانلا  لوقی 
دومرف و موقرم  خـساپ  رد  تیـالو  تماـما و  جرب  رین  نیمه  هحفـص 473 ] يداه [  ماما  ترـضح  تسا  عیقب  رد  دنیوگیم  هک  تسا  روهـشم 
هک ام  هیرظن  رب  تسا  يرگید  دهاش  دییات و  ترضح  شیامرف  نیا  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  هللالوسر  مدج  اب  ترضح  نآ  تشون 

نابحم نایعیـش و  ام  هفیظو  لاح  نیع  رد  بولطملا . وه  دـشابیم و  هللالوسر  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  اـب  ارهز  همطاـف  ترـضح  میئوگب 
مالـسلا میئوگب : ترایز  ماقم  رد  میئامن و  ترایز  ار  ترـضحنآ  هدربمان  نکاما  مامت  رد  هک  تسا  نیا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 

مالسلا اهقح . هتعونمملا  هتمولظملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  نیعمجا . سانلا  یلع  ججحلا  هدلاو  ای  کیلع  مالسلا  نیملاعلا . ءاسن  هدیس  ای  کیلع 
ای کیلع  مالسلا  هللا  لیلخ  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللا . بیبح  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللایبن  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللالوسر . تنب  ای  کیلع 

. هتکئالم هلسر و  هللا و  ءایبنا  لضفا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  قلخ  ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  نیما  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یفص  تنی 
یلو هتجوز  ای  کیلع  مالسلا  هحفص 474 ] نیرخالا [  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ای  کیلع  مالسلا  هیربلا  ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

ای کیلع  مالسلا  نینموملاما  ای  کیلع  مالسلا  هنجلا  لها  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلاما و  ای  کیلع  مالسلا  هللالوسر  دعب  هقلخ  ریخ  هللا و 
مالسلا هیسنالا . ءاروحلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هیکزلا  هلضافلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هیضرملا  هیضرلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هدیهشلا  هقیاصلا  اهتیا 

هدهطـضملا اهتیا  کیلع  مالـسلا  همولظملا  هموصعملا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  همیلعلا  هثدـحملا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا  هیقتلا  اـهتیا  کـیلع 
کنا دهـشا  کندـب  کحور و  یلع  کیلع و  هللا  یلـص  : ) هتاکرب هللاهمحر و  هللالوسر و  دـمحم  تنب  همطاف  اـی  کـیلع  مالـسلا  هروهقملا 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  افج  دقف  كافج  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  رس  دقف  كرس  نم  نا  کبر و  نم  هنیب  یلع  تیضم 
هحفص 475] نم [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لصو  دقف  کلصو  دقف  کلـصو  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يذا  كاذا  نم 

نمع ضار  ینا  هکئالم  هلـسر و  هللا و  دهـشا  هیبنج : نیب  يذلا  هحور  هنم و  هعـضب  کنال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  عطق  دـقف  کعطق 
نمل بحم  تضغبا  نمل  ضغبم  تیداـع  نمل  داـعم  تیلاو  نمل  لاوم  هنم  تئربـت  نمم  ءربـتم  هیلع  تطخـس  نم  یلع  طـخاس  هنع  تیـضر 

فارتعا اب  کنیا  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  یمق  ثدحم  موحرم   » نانجلا حیتافم  باتک  زا  ابیثم  ایزاجو و  ابیسح  ادیهش و  هللااب  یفک  تببحا و 
هدـهع زا  دـناوتیمن  يدـحا  تسا و  جراخ  ءاصحا  هطیح  زا  اهیلعهللامالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هیهانتمان  تالامک  لئاضف و  نایب  هک  نیاب 

دادم رگا  درک  ناوتن  مامت  زگره  همطاف  لضف  باتک  دیامن  دوخ  زجع  هب  رارقا  هکنیا  زج  دیآرب  ناشلا  هتمیظع  يوناب  نیا  حدـم  تعن و  نایب 
تـسا یناسنا  ارهز  همطاـف  راـقنم  دـنک  رترحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  وا  تیاـهنیب  لـضف  زا  دـنز  مد  هک  یـسک  راجـشا  ملق  رحبا و  دوش 

اهیباما و هک  تسوا  و  هحفص 476 ] تسا [  تیمدآ  لماک  يوگلا  تیناسنا و  مات  نازیم  هک  تسوا  تافص و  یتوهال  یتوربج و  یتوکلم و 
هزاجا بناجنیاب  نیا  زا  شیب  ریصقت  اپارس  ریقح  نیا  یجازم  لاح  نوچ  نونکا  دینادب . ردق  رایسب  دیاب  میدومن و  هک  ینایب  هب  تسا  همئالاما 

ترـضحنآ تیانع  لیذ  هب  لسوت  اب  ار  باتک  نیا  همتاخ  توکلم  کـلم و  هکیلم  نآ  زا  یهاوخترذـعم  راذـتعا و  اـب  اذـل  دـهدیمن  ریرحت 
نیب كانمدـق  هللا و  یلا  کب  انعفـشتسا  انهجوت و  انتالوموانت  دیـس  ای  لوسرلانیع  هرق  ای  دـمحم  تنب  ای  ارهزلا  همطاف  اـی  . ) دـیامنیم مـالعا 

- ینابر اضردمحم  نارهت  هللادنع - ) انل  یعفشا  هللادنع  ههیجو  ایانتاجاح  يدی 

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 
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