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باتک تاصخشم 

ترضح یناهج  هرگنک  نیمود  راثآ  هعومجم  زا  هتفرگ  رب  یقت . دمحم  یفسلف ، مالـسا ، ماکحا  ننـس و  ظفح  ماما ، روآدیدپ : مان  ناونع و 
: تسورف ج . يرهاظ : تاصخشم  . 13 تاراشتنا ، مالسلا ، هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  دهشم : ] : ] رشن تاصخـشم  مالـسلا  هیلع  اضر 
، موس دلج  ساسا  رب  یسیون  تسرهف  تشاددای : يراپس . نورب  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  . 22 مالسلا ؛ هیلع  اضر  ترـضح  یناهج  هرگنک 
A collection of the articles presented at the second world یــسیلگنا : هــب  ع  ص . تشادداــی : . 1368

اـضر ترـضح  یناهج  هرگنک  نیمود  راثآ  هعومجم  دـلج : يور  ناونع  تشاددای : (. congress of Imam Reza (p. b. u. h
مالسلا �1365. هیلع  اضر  ترضح  یناهج  هرگنک  نیمود  راثآ  هعومجم  دلج : يور  ناونع  همانباتک . تشاددای : ش . مالسلا 1365 � . هیلع 

هدر ك 9 1365   / BP47 هرگنک : يدـنب  هدر  اه  هرگنک  203 ق - - . 153 - ؟ متشه ، ماما  مالسلا ، امهیلع  یـسوم  نب  یلع  عوضوم : ش .
541 م 66 -  یلم : یسانشبات  هرامش   297/957 ییوید : يدنب 

همدقم

هب یلاعت  يراب  ترضح  فرط  زا  هک  عیفر  رایسب  تسا  یماقم  یهلا و  تسا  یبصنم  مالسا  سدقم  نییآ  رد  تماما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ياـیازم تافـص و  ياراد  تماـما  يـالاو  نأـش  رد  ماـما ، دـناهدوب . نآ  قیـال  هتـسیاش و  تاـهج  عیمج  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  اـطعا  يدارفا 

يارب دراد . نایاش  مهم و  یمهس  تداعس  لزنم  رس  هب  مدرم  لاصیا  يارب  تماما و  يهفیظو  رد  تافـص  نآ  زا  کی  ره  تسا و  یـصاصتخا 
مامت نوماریپ  مالسا  یمارگ  يایلوا  دنبای  یهاگآ  ماما  يونعم  ماقم  هب  شیوخ  دادعتسا  ردق  هب  دنسانشب و  رتهب  ار  ماما  نامیااب  دارفا  هک  نآ 

لقتـسم یباب  تروص  هب  هدومن و  يروآدرگ  ار  تاهج  نآ  زا  کی  ره  هب  طوبرم  رابخا  ثیدح ، ياملع  هتفگ و  نخـس  طوسبم  تاهج  نآ 
ثیدح نمض  ار  ماما  صیاصخ  ایازم و  زا  تمسق  نیدنچ  زین  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  دناهدروآ . ثیدح  بتک  رد 
َلِیلَْخلا َمیِهاَْربِإ  اَِهب  ُهَّللا  َّصَخ  َۀَماَمِْإلا  َّنِإ  . » دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  اج  نیا  رد  هداد و  حیـضوت  ملـسم  نب  زیزعلادبع  يارب  یلـصفم 

ُهُّبَر َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  َّزَع  َو  َّلَج  َلاَـقَف  ُهَرْکِذ  اَِـهب  َداَـشَأ  َو  اَِـهب  ُهَفَّرَـش  ًۀَلیِـضَف  َو  ًۀَِـثلاَث  هحفـص 284 ]  ] ًۀَبَتْرَم ِۀَّلُْخلا  َو  ِةَُّوبُّنلا  َدـَْعب  مالـسلا  هیلع 
ُۀَیْآلا ِهِذَه  ْتَلَْطبَأَف  [ 1  ] َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  اَِهب : ًاروُرُـس  ُلِیلَْخلا  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب 

میهاربا ترـضح  هب  تلخ  توبن و  زا  دـعب  یلاـعت  يراـب  هک  تسا  یموس  ماـقم  بصنم و  تماـما ، [. » 2 « ] ِۀَـماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ٍِملاَظ  ِّلُک  َۀَـماَمِإ 
شـسدقم تاذ  هک  یعقوم   ] تسا هتخاس  هزاوآ  دـنلب  ار  شماـن  هدومن و  اـطعا  يو  هب  هک  تسا  یتفارـش  يرترب ، نیا  تسا  هداد  صاـصتخا 

يور زا  میهاربا  مداد  رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم  دومرف : دمآرب . یبوخ  هب  ناحتما  يهدـهع  زا  وا  دومن و  شیامزآ  یتاملک  هب  ار  میهاربا 
هک دمآ  خـساپ  یلاعت  يراب  فرط  زا  امرف  رختفم  بصنم  نیا  هب  زین  ارم  يهیرذ  هک  دومن  تساوخرد  یهلا  هاگـشیپ  زا  يدنـسرخ  تجهب و 

ُماَمِْإلا .« » دومرف لاطبا  تمایق  مایق  ات  ار  یملاظ  ره  تماـما  هیآ  نیا  دومرف  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـسریمن ]. ناراکمتـس  هب  نم  دـهع 
وا نیمز  رد  ادـخ  نیما  ماما ، [. » 3 « ] هَّللا ِمیِرَح  ْنَع  ُّباَّذـلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  یِعاَّدـلا  ِهِداَِـلب  ِیف  ُُهتَفِیلَخ  َو  ِهِداَـبِع  یَلَع  ُُهتَّجُح  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  ُنـیِمَأ 
.« تسا یهلا  میرح  زا  عفادـم  ادـخ و  يوس  هب  مدرم  يهدـننک  توعد  ماما  تسا . دـالب  رد  وا  هفیلخ  ناگدـنب و  رب  یهلا  تجح  ماـما  تسا ،
زا تسا و  هزنم  يربم و  صیاقن  بویع و  زا  كاـپ و  هاـنگ  زا  ماـما ، [. » 4 « ] ملعلاب صوصخم  بویعلا ، نم  ءربم  بونذـلا ، نم  رهطم  ماـمالا  »
َِلب ٍباَِـستْکا  اـَل  َو  ُْهنِم  ٍبَلَط  ِْریَغ  ْنِم  ِهِّلُک  ِلْـضَْفلِاب  ٌصوُـصْخَم  ِهِرْهَد … ، ُدِـحاَو  ُماَـمِْإلا  .« » دراد دوـخ  هب  صوـصخم  یعـضو  یملع  تـهج 

تـسا یـصاصتخا  ياهیرترب  لیاضف و  ياراد  تسا . نتـشیوخ  نامز  يهناـگی  رهد و  دـیحو  ماـما  [. » 5 « ] ِباَّهَوـْلا ِلِّضَفَتُْملا  َنِم  ٌصاَِـصتْخا 
يو هب  باهو  دـنوادخ  ار  تالامک  لیاضف و  نآ  هکلب  هحفـص 285 ]  ] تسا هتخومآ  یـسک  زا  هن  هتفر و  نآ  یپ  زا  شدوخ  هن  هک  یلیاضف 
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ُهَدَْعب َیْعَی  ْمَلَف  ِِهناَِسل  یَلَع  َقَلْطَأ  َو  ِۀَمْکِْحلا  َعِیباَنَی  ُهَْبلَق  ََعدَْوأ  َو  َِکلَِذل  ُهَرْدَص  َحَرَـش  ِهِداَبِع  ِرُومُِأل  ُهَّللا  ُهَراَتْخا  اَذِإ  َْدبَْعلا  َّنِإ  َو  .« » تسا هدیـشخب 
ًادِهاَش ِهِْقلَخ  یَلَع  ًۀَّجُح  َِکلَذ  َنوُکَِیل  َِکلَذـِب  ُهَّصَخ  َِللَّزلا  َو  ِإَطَْخلا  َنِم  َنِمَأ  ْدَـق  ٌدَّیَُؤم  ٌدَّدَـسُم  ُقَّفَُوم  َوُهَف  ٍباَوَص  َْریَغ  ِهِیف  ْدَِـجت  َْمل  َو  ٍباَوَِجب 

روما يهرادا  يارب  ار  یصخش  دنوادخ  هک  یعقوم  [. » 6 .« ] ۀَفِّصلا ِهِذَِهب  ْمُهُراَتُْخم  ُنوُکَیَف  ُهَنوُراَتْخَیَف  اَذَه  ِْلثِم  یَلَع  َنوُرِدْقَی  ْلَهَف  ِهِداَبِع  یَلَع 
يراج شنابز  هب  دهدیم و  رارق  شلد  رد  تمکح  زا  ییاههمـشچ  دـنکیم ، تیانع  ردـص  حرـش  يو  هب  دـیامنیم  باختنا  دوخ  ناگدـنب 

تادییأت و وترپ  رد  وا  دوشیمن  تفای  حیحـص  ریغ  نخـس  شیاه  خساپ  رد  دنامیمن و  زجاع  یلاؤس  چـیه  باوج  رد  سپ  نآ  زا  دزاسیم .
ایآ دـشاب  هاوگ  تجح و  وا  قولخم  رب  ات  هداد  صاـصتخا  تافـص  نیا  هب  ار  ماـما  دـنوادخ  تسا . شزغل  اـطخ و  زا  نوصم  یهلا  تاـقیفوت 

تاور دشاب »؟ تافـص  ایازم و  نیا  دجاو  نانآ  بختنم  دنیامن و  شباختنا  ات  دنراد  تماما  رما  يارب  ار  یناسنا  نینچ  شنیزگ  تردـق  مدرم 
یکی دناهدومن و  لقن  يدایز  رابخا  یمالسا  لئاسم  رگید  تماما و  رما  يهرابرد  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  ثیدح 

تسا و هیماما  نیملکتم  اهقف و  زا  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  هدـمآ  ثیدـح  لاـجر  بتک  رد  هک  يروطب  تسا . ناذاـش  نب  لـضف  ناـنآ  زا 
ثیداحا هتـشون و  نوگانوگ  ثحابم  رد  يرایـسب  ياهباتک  وا  دوش . فیـصوت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  وا  تلزنم  ردق و  دناهتفگ : شا  هرابرد 
تاررقم ینید و  ماکحا  زا  یـضعب  يهرابرد  هک  تسا  یللع  هعومجم  وا  راثآ  هلمج  زا  تسا  هدـش  لـقن  يو  زا  فلتخم  لـئاسم  رد  يداـیز 

هحفـص  ] نایاپ رد  هدومن و  لقن  ار  نآ  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  قودص  خیـش  هدنام و  ياج  هب  يو  زا  یمالـسا 
اَنَثَّدَح َلاَق  ُراَّطَْعلا  ُّيِرُوباَْسیَّنلا  ٍسوُْدبُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ِدِـحاَْولا  ُدـْبَع  اَنَثَّدَـح  تسا . هدـمآ  نینچ  ناذاش  نب  لضف  لوق  زا  هعومجم ، نآ  [ 286

ِنَع اَهَتْرَکَذ  ِیتَّلا  ِلَلِْعلا  ِهِذَـه  ْنَع  ِینِْربْخَأ   » َلَلِْعلا ِهِذَـه  ُْهنِم  ُْتعِمَـس  اََّمل  َناَذاَـش  ِْنب  ِلْـضَْفِلل  ُْتُلق  َلاَـق  ُّيِرُوباَْـسیَّنلا  َۀَْـبیَُتق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع 
َداَُرم َال  َو  َضَرَف  اَِمب  یلاعت  هللا  دارم  ملعـال  ُْتنُک  اَـم  ِیل  َلاَـقَف  ُهَْتیَوَر  َو  ُهَتْعِمَـس  اَّمِم  َیِه  َْوأ  ِلـْقَْعلا  ِجـِئاَتَن  ْنِم  َیِه  َو  ِجاَرِْختْـسِالا  َو  ِطاَْبِنتْـسِالا 

یَـسُوم ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َيَالْوَم  ْنِم  اَنْعِمَـس  َْلب  یِـسْفَن  ِتاَذ  ْنِم  َِکلَذ  ُلِّلَعُأ  اـَل  َو  َّنَس  َو  َعَرَـش  اَِـمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِهلوُسَر 
دبع [. » 7 .« ] مَعَن َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَع  َْکنَع  اَِهب  ُثِّدَحُأَف  ُْتلُقَف  اَُهتْعَمَجَف  ِء  ْیَّشلا  َدَْعب  َء  ْیَّشلا  َو  ةَّرَْملا  َدـَْعب  ةَّرَْملا  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا 

ناذاش نب  لضف  زا  یتقو  تفگ : هک  هدومن  ثیدح  يروباشین  يهبیتق  نب  دمحم  نب  یلع  زا  راطع  يروباشین  سودبع  نب  دمحم  نب  دـحاولا 
مالسلا هیلع  ماما  زا  ار  اهنآ  ای  تسا  یلقع  جارختسا  طابنتسا و  جیاتن  زا  ياهدومن  رکذ  هک  ار  یللع  ایآ  متفگ  وا  هب  مدینـش  ار  للع  هعومجم 

منادیمن نینچمه  متـسین  هاگآ  هدومن  بجاو  مدرم  رب  هک  ییاهزیچ  هب  تبـسن  یهلا  يهدارا  زا  نم  داد : خساپ  ناذاش  نب  لضف  يا ؟ هدـینش 
رد تمـسق  هب  تمـسق  ار  اـهنآ  هکلب  ما  هتفگن  دوخ  شیپ  زا  ار  لـلع  نیا  نم  تسا و  هتـشاد  ياهدارا  هچ  تاررقم  عیرـشت  زا  یمارگ  لوسر 
نب لضف  هب  ماهدومن . يروآ  عمج  تروص  نیا  هب  ار  اهنآ  ما و  هدینـش  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  ددـعتم  تاـعفد 
لقن مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  امـش  تیاور  هب  ار  للع  نیا  مزاجم  نم  ایآ  يداد  هک  حیـضوت  نیا  اب  متفگ  ناذاـش 

.« یلب داد  خساپ  میامن ؟

تماما عیرشت  للع 

ماما شنیزگ  تماما و  رما  هدیسر  یمالسا  تاررقم  هحفص 287 ]  ] ماکحا و زا  یضعب  للع  نوماریپ  ناذاش  نب  لضف  زا  هک  ياهعومجم  رد 
هدـنز هب  رظان  لوا : تلع  تسا : هدـش  رکذ  تلع  هس  خـساپ  رد  هتفرگ و  رارق  لاؤس  دروم  شتعاط  موزل  رمالا و  یلوا  لعج  ناونع  تحت  زین 

هب رظان  مود : تلع  تسا . دودح  يارجا  يهلیسو  هب  یکاپان  هانگ و  عویـش  زا  يریگولج  نیملـسم و  يهعماج  رد  یهلا  ماکحا  نتـشادهاگن 
. تسا ناگناگیب  نیمجاهم و  اب  گنج  یلخاد و  تینما  ظفح  روظنم  هب  للم  ماوقا و  ماـمت  رد  تموکح  دوجو  ترورـض  یـسانش و  هعماـج 

روکذم للع  نوچ  و  تسا . نیدناعم  نیقفانم و  دربتسد  زا  نآ  نتشاد  نوصم  مالـسا و  شخب  تداعـس  گنهرف  زا  عافد  هب  رظان  موس : تلع 
لوحم مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  يهمئا  يهدـهع  هب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  فرط  زا  هک  تسا  یفیاـظو  رگنـشور  ددـعتم و  بلاـطم  يواـح 

ثحب و دروم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  رگید  مرکا و  لوسر  تایاور  زا  داهشتسا  اب  للع  نآ  زا  کی  ره  هلاقم  نیا  رد  تسا  هدیدرگ 
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نیملسم روما  میظنت  هب  رظان  هدش  رکذ  رمالا  یلوا  لعج  يارب  هک  یمود  لوا و  تلع  هک  ددرگیم  ناشنرطاخ  انمض  دریگیم . رارق  یسررب 
ماما هک  هدـش  یفرعم  روظنم  نیدـب  رمالا  یلوا  لعج  موس ، تلع  رد  اما  تسا  مالـسا  روشک  لالقتـسا  ظفح  یعامتجا و  فلتخم  نوؤش  رد 

هب ار  يزیچ  ناراذگ  تعدب  دراذگن  دیامن و  یثنخ  ار  نانآ  یمالـسا  دض  تاغیلبت  دراد ، نوصم  نیدناعم  يزاس  ناریو  زا  ار  مالـسا  ساسا 
مود لوا و  تلع  زا  بتارم  هب  موس  تلع  نوچ  دنهاکب و  نآ  زا  يزیچ  دـناوتن  نید  دـض  هورگ  ای  دـنیازفیب  یهلا  ننـس  ماکحا و  رب  نید  مان 
تلع زا  شیب  موس  تلع  دوب  هحفص 288 ]  ] مزال بلطم  حیضوت  يارب  هوالع  هب  هدش  هداد  رارق  هلاقم  مامت  ناونع  موس  تلع  اذل  تسا  رتهم 

امهیلع اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نانخـس  زا  هک  یللع  هعومجم  رد  ناذاـش  نب  لـضف  دریگ . رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  مود  لوا و 
. تسا هدومن  حرط  نینچ  نیا  خساپ  شسرپ و  تروص  هب  ار  رمالا  یلوا  شنیزگ  تماما و  يهلأسم  هدومن  هدافتسا  مالسلا 

نوناق يارجا  نسح  رب  تراظن 

اْوَّدَـعَتَی َال  ْنَأ  اوُِرمُأ  َو  ٍدوُدْـحَم  ٍّدَـح  یَلَع  اوُفَقَو  اََّمل  َْقلَْخلا  َّنَأ  اَْهنِم  ٍةَرِیثَک  ٍلَلِِعل  َلِیق : ْمِِهتَعاَِطب ؟ َرَمَأ  َو  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلَـعَج  َِملَف  ٌلـِئاَق : َلاَـق  ْنِإَـف  »
َرَطَخ اَمِیف  ِلوُخُّدـلا  َو  يِّدَـعَّتلا  َنِم  ْمُهُعَنْمَی  ًانیِمَأ  ِهِیف  ْمِْهیَلَع  َلَعْجَی  ْنَِأب  اَّلِإ  ُموُقَی  َال  َو  َِکلَذ  ُُتْبثَی  ْنُکَی  َْمل  ْمِهِداَـسَف  ْنِم  ِهِیف  اَِـمل  َّدَْـحلا  َکـِلَذ 
ُمِهِیف ُمیُِقی  َو  ِداَسَْفلا  َنِم  ْمُهُعَنْمَی  ًامِّیَق  ْمِْهیَلَع  َلَعَجَف  ِهِْریَغ  ِداَسَِفل  ُهَتَعَْفنَم  َو  ُهَتَّذـَل  ُكُْرتَی  َال  ٌدَـحَأ  َناََکل  َِکلَذَـک ]  ] َِکلَذ ْنُکَی  َْمل  َْول  ُهَّنَِأل  ْمِْهیَلَع 

تعاطا هب  ار  نیملـسم  هدومرف و  رمالا  یلوا  لعج  مدرم  يارب  دنوادخ  ارچ  دیوگب : لاؤس  تروص  هب  یـسک  رگا  [. » 8 « ] َماَکْحَْألا َو  َدوُدُْحلا 
یتقو هک  تسا  نیا  رمالا  یلوا  لعج  للع  هلمج  زا  دراد . رایـسب  للع  راک  نیا  دوشیم  هتفگ  خـساپ  رد  تسا ؟ هتخاس  رومأم  فلکم و  نانآ 
نانآ یهابت  داسف و  هب  ررقم  دح  زا  زواجت  اریز  دنورن  رتارف  هدش  نییعت  دح  زا  هک  دش  رما  دندش و  هداد  فقوت  ینیعم  زرم  دـح و  رد  مدرم 

زا هک  دوش  هدرامگ  مدرم  رب  ینیما  هک  نآ  رگم  دیدرگیمن  اپرب  نیناوق  دشیمن و  تیبثت  دودح ، تیاعر  ینعی  یتایح  رما  نیا  دـماجنایم .
رـضاح یعیبط  روطب  سک  چیه  تفاییمن  ققحت  راک  نیا  رگا  هچ  دنوش  دراو  هعونمم  يهقطنم  رد  دراذگن  درادزاب و  ناشزواجت  يدـعت و 

هحفـص 289]  ] نانآ يارب  یلاـعت  يراـب  ترـضح  ور  نیا  زا  دـیوگ  كرت  نارگ  داـسف  ناـبز و  تیاـعر  هب  ار  نتـشیوخ  دوس  تذـل و  دوبن 
ارجا عقوم  هب  ناراکهزب  دروم  رد  تسا  سدـقم  عرـش  يرفیک  نیناوق  هک  ار  یهلا  دودـح  ددرگ و  ناش  داـسف  عناـم  هک  داد  رارق  یتسرپرس 

تـسا ریذپان  بانتجا  یعطق و  ترورـض  کی  اهناسنا  یعامتجا  یگدنز  رد  یناسفن  تالیامت  تاوهـش و  دیدحت  زیارغ و  لیدعت  دراذگب ».
یناسک زا  هاوخ  دندرگ و  رادروخرب  یناسنا  يایاجـس  قالخا و  میارک  زا  دنهاوخب  دنـشاب و  تیناسنا  بلاط  دارفا  زا  هعماج  ياهناسنا  هاوخ 
رتنوزف يراگ  ماک  یشوخ و  زا  دنیامن و  لامعا  ار  یناویح  زیارغ  رتشیب  هچره  دنهاوخیم  تسا و  ییارگ  تذل  ایند  رد  ناشفده  هک  دنـشاب 

یناـحور لاـمک  يونعم و  یلاـعت  زا  دـنوش و  قلختم  یناـسنا  قـالخا  هب  دـنهاوخیم  دـنتیناسنا و  بلاـط  هک  لوا  هورگ  دـندرگ . دـنم  هرهب 
طارـص زا  دننز و  سپاو  ار  عورـشم  ریغ  ياهاوه  دننک ، بوکرـس  دوخ  داهن  رد  ار  یناسنا  دض  ياهشهاوخ  امتح  دـیاب  دنـشاب  رادروخرب 

. تسا تاوهـش  دیدحت  زیارغ و  لیدبت  ینعم  دوخ  نیا  دنبای و  تسد  شیوخ  یلاع  فده  هب  ات  دنورن  رتارف  یمدق  تلیـضف  قح و  میقتـسم 
یـشوخ و هب  دنوشیم و  لیان  شیوخ  ياههتـساوخ  هب  ینامز  تسا  تاوهـش  عانقا  ذیاذل و  بلج  یگدـنز  رد  ناشفدـه  هک  زین  مود  هورگ 
هک نآ  رگم  دـیآیمن  تسد  هب  شمارآ  تینما و  دـشاب و  مارآ  ناـشرطاخ  نما و  ناـش  طـیحم  هک  دـنباییم  تسد  رتـشیب  هـچره  یباـیماک 
هب دـنوشن ، مدرم  نارتخد  نانز و  محازم  یـسنج ، توهـش  ياضرا  يارب  دنـشوپب ، مشچ  دوخ  یعامتجا  دـض  تـالیامت  زا  هعماـج  ياـضعا 

هعماج دنیاشگن و  نارگید  قوقح  هب  يدعت  تسد  نتشیوخ  تالیامت  اوه و  عانقا  يارب  دنیامنن ، زواجت  نارگد  لاوما  هب  لام  بح  کیرحت 
. تسا یعامتجا  یگدنز  رد  تالیامت  دیدحت  زیارغ و  هحفص 290 ]  ] لیدعت ترورض  ینعم  زین  نیا  دنزاسن و  یمظنیب  لالتخا و  راچد  ار 

دناوتیمن ییاهنت  هب  نوناق  اما  تسا  نوناق  دهدیم  زیمت  اوران  زا  ار  اور  ياهشهاوخ  دـنکیم و  نییعت  ار  زیارغ  ياضرا  دودـح  هک  یلماع 
زا عامتجا  تحلـصم  نوناق و  تیاعر  يارب  نادنمروز  ایوقا و  اریز  دیامن  راداو  یـسانش  هفیظو  هب  ار  مدرم  دزاس و  رارقرب  هعماج  رد  ار  مظن 
نآ نیا و  هب  يدـعت  زا  شیوـخ  يداـم  فادـها  هب  لـین  یباـیماک و  هار  رد  دـننکیمن و  یـشوپ  مشچ  دوـخ  ینوناـق  ریغ  ذـیاذل  تاوـهش و 
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رفیک هب  ار  فلتخم  دارفا  دراذگب و  ارجا  عقوم  هب  ار  نیناوق  تردق ، اب  هک  تسا  مزال  یتموکح  هعماج  رد  ور  نیا  زا  دـنیامنیمن  يراددوخ 
رمالا یلوا  لعج  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  لقن  هب  ناذاش  نب  لضف  نخـس  رد  هک  ار  یتلع  نیلوا  دینکیم  هظحالم  دـناسرب . ینوناق 
نیناوق ددرگ و  هعماج  یهابت  داسف و  عنام  درادزاب ، زواجت  يدعت و  زا  ار  مدرم  دنک ، تراظن  نوناق  يارجا  نسح  رد  وا  هک  تسا  نیا  هدمآ 

یلع ترـضح  تسا . مالـسا  رد  یهلا  تموکح  هب  طوبرم  روما  هلمج  زا  اهراک  نیا  دـیامن و  ارجا  نیفلختم  نیمرجم و  دروم  رد  ار  يرفیک 
َلاَلَح ُلِّلَُحی  ُماَمِْإلا  . » تسا هدومن  نایب  ماما  يهرابرد  هباشم  یتارابع  اب  ار  روما  نیمه  يرگید  ثیدـح  رد  مالـسلا  امهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 
ینید تاررقم  هب  یمالـسا  تموکح  ماقم  رد  تردـق و  عضوم  زا  ماما  [. » 9 « ] ِهَّللا ِنیِد  ْنَع  ُّبُذَـی  َو  ِهَّللا  َدوُدُـح  ُمیُِقی  َو  ُهَـماَرَح  ُمِّرَُحی  َو  ِهَّللا 

نیناوق دیامنیم ، مالعا  عونمم  اوران و  هعماج  رد  ار  یهلا  مارح  درادیم ، اور  حابم و  نیملـسم  رب  ار  ادخ  لالح  دـشوپیم ، ققحت  يهعماج 
مالـسلا هیلع  یلع  دیامنیم ». عافد  ادخ  نید  میرح  زا  دـهدیم و  رفیک  ار  فلختم  دارفا  هحفـص 291 ] ، ] دراذگیم ارجا  عقوم  هب  ار  یئازج 

نایب ماما  یساسا  فیاظو  هلمج  زا  ار  ناراکهانگ  تازاجم  دودح و  يهماقا  یمالسا و  ننس  نیناوق و  يارجا  اههبطخ  زا  یکی  لالخ  رد  زین 
ِدوُدُْـحلا ُۀَـماَقِإ  َو  ِۀَّنُّسِلل  ُءاَیْحِْإلا  َو  ِۀَحیِـصَّنلا  ِیف  ُداَِهتْجِالا  َو  ِۀَـظِعْوَْملا  ِیف  ُغاَْلبِْإلا  ِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنِم  َلِّمُح  اَم  اَّلِإ  ِماَـمِْإلا  یَلَع  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » تسا هدومن 

شا هدهع  هب  راگدرورپ  هک  هچنآ  زج  درادـن  یتیلوؤسم  نیملـسم  يهعماج  رد  ماما  [. » 10 « ] اَِهلْهَأ یَلَع  ِناَمْهُّسلا  ُراَدْصِإ  َو  اَهیِّقِحَتْـسُم  یَلَع 
ار یهلا  دودح  دراد ، هاگن  هدنز  ار  یهلا  تنـس  دشاب ، اشوک  نانآ  حالـص  ریخ و  رد  دنک ، هظعوم  ار  مدرم  تسا  فلکم  وا  تسا . هدراذگ 

.« دراد لاصیا  نانآ  هب  لاملا  تیب  زا  ار  قح  نابحاص  ماهس  دراذگب و  ارجا  عقوم  هب  دنتسه  یعرش  دح  قحتسم  هک  ینا  راکهانگ  دروم  رد 

تموکح دوجو  موزل  ترورض و 

ِیف ْزُجَی  ْمَلَف  اَْینُّدلا  َو  ِنیِّدلا  ِْرمَأ  ِیف  ُْهنِم  ْمَُهل  َّدـُب  َال  اَِمل  ٍسِیئَر  َو  ٍمِّیَِقب  اَّلِإ  اوُشاَع  َو  اوَُقب  ِلَلِْملا  َنِم  ًۀَِّلم  َال  َو  ِقَرِْفلا  َنِم  ًۀَـقِْرف  ُدَِـجن  َال  اَّنَأ  اَْهنِم  َو  »
ْمَُهل ُمیُِقی  َو  ْمُهَْئیَف  ِِهب  َنوُمِّسَُقی  َو  ْمُهَّوُدَـع  ِِهب  َنُوِلتاَُـقیَف  ِِهب  اَّلِإ  ْمَُهل  َماَوـِق  اـَل  َو  ُْهنِم  ْمَُهل  َّدـُب  اـَل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  اَّمِم  َقـْلَْخلا  َكُْرتَـی  ْنَأ  ِمیِکَْحلا  ِۀَـمْکِح 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  لوق  زا  ناذاش  نب  لضف  مالک  رد  هک  یتلع  نیمود  [. 11 « ] ْمِهِمُولْظَم ْنِم  ْمُهَِملاَظ  ُعَنْمَی  َو  ْمُهَتَعاَـمَج  َو  ْمُهَتَعُمُج 
نیدتم مما  زا  ینید  هلمح  يرشب و  فیاوط  زا  ياهفیاط  میباییمن  رـشب  خیرات  لوط  رد  ام  [ » هحفص 292 : ] تسا هدمآ  رمالا  یلوا  لعج  رد 

زا دناهدوب و  یتسرپرـس  تموکح و  ياراد  هک  نآ  رگم  دنـشاب  هداد  همادا  شیوخ  یعامتجا  یگدـنز  هب  هدـنام و  رادـیاپ  یقاب و  هک  ناهج 
نیا هب  هجوت  اـب  سپ  تسا ». هدـیدرگ  نیماـت  هدوب  تموکح  نأـش  هب  طوبرم  هک  ناـنآ  يویند  ینید و  تایرورـض  تسرپرـس  نآ  يهیحاـن 
اهر ناشدوخ  لاح  هب  دنتسه  وا  فیرش  نآرق  وریپ  نید و  يهلمح  هک  ار  ناملسم  تلم  تسین  اور  میکح  راگدیرفآ  تمکح  رد  ترورض ،

نودب تسا و  يرورـض  ام  نیدتم  تما  يارب  تموکح  دوجو  دننادیم  دوخ  هک  نآ  اب  دیامنن  نییعت  یهدنامرف  سیئر و  نانآ  يارب  دـنک و 
هنالداع ار  لاملا  تیب  دننک و  راکیپ  شیوخ  نانمـشد  اب  دنناوتیم  وا  یهدنامرف  تحت  ریبدت و  نسح  اب  هچ  دننامیمن . رارقرب  رادـیاپ و  نآ 

متـس ناش  مولظم  رب  ناشملاظ  دراذگیمن  درادیم و  اپرب  ار  نیملـسم  تعامج  تیعمج و  یهلا  هدیزگ  تموکح  دنیامن . میـسقت  دوخ  نیب 
يهمادا يارب  تموکح  دوجو  بلطم  نیلوا  تسا و  هدـمآ  يددـعتم  بلاطم  هدـش  رکذ  رمـالا  یلوا  لـعج  يارب  هک  یمود  تلع  رد  دـیامن .

، عامتجا ياقب  يارب  تموکح  دوجو  ایآ  هکنآ  یکی  تسا . ثحب  لـباق  تهج  ود  زا  نیا  تسا و  يرـشب  هعماـج  ندـنام  رادـیاپ  یگدـنز و 
هدوب و تموکح  ياراد  ناهج  ماوقا  للم و  مامت  لاح  هتـشذگ و  رد  ایآ  موزل  تروص  رد  هک  نآ  مود  هن ؟ ای  يرورـض  مزـال و  تسا  يرما 

تسا تبثم  مالسا  یمارگ  يایلوا  نانخس  ینید و  تایاور  هاگدید  زا  لاؤس  ود  ره  نیا  خساپ  هن ؟ ای  تسا  هتشاد  ینیع  ققحت  ترورـض  نیا 
َُّدب َال  ُهَّنِإ  َو  : » لاق مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هحفـص 293 ] . ] دوشیم هراشا  تایاور  نآ  زا  یـضعب  هب  داهـشتسا ، يارب  هنومن  روطب  اج  نیا  رد  و 

ُّوُدَْعلا ِِهب  ُلَتاَُقی  َو  ُء  ْیَْفلا  ِِهب -  ُعَمُْجی  َو  َلَجَْألا -  اَهِیف  ُهَّللا  ُغِّلَُبی  َو  ُِرفاَْکلا  اَهِیف  ُِعتْمَتْـسَی  َو  ُنِمْؤُْملا  ِِهتَْرمِإ  ِیف  ُلَمْعَی  ٍرِجاَف -  َْوأ  ٍَّرب  ٍریِمَأ  ْنِم  ِساَّنِلل 
يرشب عماوج  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  [. 12 « ] رِجاَف ْنِم  َحاَرَتُْسی  َو  ٌَّرب  َحیِرَتْسَی  یَّتَح  ِّيِوَْقلا -  َنِم  ِفیِعَّضِلل  ِِهب  ُذَـخُْؤی  َو  ُُلبُّسلا  ِِهب  ُنَمَْأت  َو  - 

اب وا  هچ  راکدب  حلاصان و  هاوخ  دشاب  راکوکین  حلاص و  یـصخش  اورنامرف  نآ  هاوخ  دنـشاب  هتـشاد  ییاورنامرف  ریما و  هک  نیا  زا  دـنریزگان 
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رد ناشفده  هک  رفاک  صاخـشا  لمع و  دوخ  یناسنا  ینامیا و  فیاظو  هب  نیدتم  دارفا  دزاسیم  رارقرب  دوخ  یتموکح  هزوح  رد  هک  یتینما 
هب دناسریم ، ناش  ردقم  لجا  هب  ار  دارفا  تینما ، ظفاح  تموکح  دوجو  اب  دنوادخ  دندرگیم  دنم  هرهب  ذیاذل  زا  تسا  يراکماک  یگدـنز 

نیماـت عراوش  قرط و  تینما  وا  تبقارم  اـب  ددرگیم ، یلمع  نمـشد  اـب  راـکیپ  وا  یهدـنامرف  هب  دوشیم ، يروآ  عمج  تاـیلام  وا  يهلیـسو 
زا دنـسریم و  شیاسآ  هب  ناراکوکین  تینما  وترپ  رد  هصالخ  دوشیم و  هتفرگ  يوق  زا  فیعـض  قوقح  تموکح  تردق  اب  دش و  دـهاوخ 
ِْرمَأ ِیف  ْمِْهَیلِإ  ُعَْزفَی  ٍۀَثاََلث  ْنَع  ٍدََـلب  ِّلُک  ُلْهَأ  ِینْغَتْـسَی  َال  : » َلاَق مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  دـنوشیم ». تحار  ناراکدـب  زواجت  يدـعت و 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  [. 13 « ] ٍۀَِـقث ٍریَِـصب  ٍبِیبَط  َو  ٍعاَطُم  ٍرِّیَخ  ٍریِمَأ  َو  ٍَعرَو  ٍِملاَع  ٍهیِقَف  ًاجَمَه  اُوناَـک  َکـِلَذ  اُومِدَـع  ْنِإَـف  ْمِِهتَرِخآ  َو  ْمُهاَْـینُد 
یهیقف هب  لوا ، دنهاوخب  يرای  نانآ  زا  دیاب  شیوخ  ترخآ  ایند و  روما  میظنت  يارب  دـنراد و  زاین  هورگ  هس  هب  يرـشب  عماوج  مامت  : » دومرف

هعماج هاوخریخ  هک  دنراد  زاین  یتموکح  اورنامرف و  هب  مود ، دشاب  رادروخرب  اوقت  عرو و  زا  نینچمه  یهاگآ و  ملع و  زا  هک  دنراد  جایتحا 
دروم هوالع  هب  هدوب ، هاگآ  ریصب و  یکـشزپ  رما  رد  هک  دنراد  زاین  یبیبط  هب  موس  دنهد  رارق  ارجا  تعاطا و  دروم  ار  شرماوا  مدرم  دشاب و 
دننامه تسا و  طحنم  نانآ  یگدنز  دندوب  هورگ  هس  نیا  دـقاف  دالب  زا  کی  ره  یلاها  رگا  و  هحفص 294 ]  ] دشاب و مدرم  نانیمطا  قوثو و 
لوسر [. 14 .« ] هیف ریخ  لکف ال  ۀَنتِفلا  ْنِم  ٌریَخ  ُِرئاَْجلا  ُماَمِْإلا  : » َلاَق ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  دـنیامنیم . تایح  رارما  نایـشحو 
یبوخ ریخ و  دقاف  ود  ره  نیا  هچرگ  تسا  داسف  هنتف و  زا  رتهب  راکمتس  رئاج و  رادمامز  اوشیپ و  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
داجیا اب  دناوتیم  هک  ملاظ  تموکح  دوجو  دیامرفب  دهاوخیم  ثیدح  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  ییوگ  دنتـسه ».

، دوش عیاش  داسف ، هنتف و  دشابن و  ملاظ  مکاح  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دراد  نوصم  جرم  جره و  زا  ار  هعماج  دزادنارب و  ار  داسف  هنتف و  تینما ،
. داسف هنتف و  هن  تسا و  بوخ  ملاظ  مکاح  هن  هک  نآ  اب  دـنرب  رـس  هب  رطاخ  شیوشت  ینماان و  رد  مدرم  دریگارف و  ار  اج  همه  تراغ  لـتق و 
هنتف و عفر  مظن و  داجیا  يارب  ار  تموکح  ترورـض  دهدیم و  تبثم  خساپ  لوا  لاؤس  هب  اهنیا  دننامه  يرگید  تایاور  تیاور و  دنچ  نیا 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  لقن  هب  ناذاش  نب  لضف  يهتفگ  قبط  هچ  تسا  تبثم  زین  مود  لاؤس  خـساپ  اـما  دـیامنیم . دـییات  داـسف 
ای يرـشب  فیاوط  زا  ياهفیاط  اجره  راصعا ، نورق و  لوط  رد  هک  تسا  هدـمآ  احیرـص  رمالا  یلوا  لعج  مود  تلع  نایب  رد  مالـسلا  امهیلع 
زا اهنرق  ای  اهلاس  تشذگ  اب  هدنام و  رارقرب  رادـیاپ و  رگا  دـناهداد  لیکـشت  ياهعماج  هدـمآ و  مه  درگ  یناونع  ره  هب  نید  يهلمح  زا  یتما 
هک ار  یتما  ای  هفیاـط  میباـییمن  اـم  تسا و  هتخاـس  رارقرب  هعماـج  نآ  رد  ار  مظن  هک  هدوب  یتموکح  وترپ  رد  هحفـص 295 ]  ] دنا هتفرن  نایم 

نوماریپ نیـشیپ  نورق  رد  مالـسا  یمارگ  يایلوا  هک  ار  یبلطم  دنـشاب . هداد  همادا  شیوخ  یعامتجا  تایح  هب  هدنام و  یقاب  تموکح  نودب 
قاـفتا هب  بیرق  تیرثـکا  زورما  دـناهتخاس  ناـشنرطاخ  زین  ار  نآ  ینیع  ققحت  هدومن و  ناـیب  يرـشب  ماوقا  لـلم و  يارب  تموکح  ترورض 

نایوجشناد یسرد  ياههمانرب  ءزج  یسانش  هعماج  ياههدکشناد  رد  نونکا  مه  هدروآ و  دوخ  ياهباتک  رد  ار  نآ  دنمشناد  ناسانش  هعماج 
تـسا هعماج  ره  تایرورـض  زا  یکی  مظن  . » دوشیم هراشا  هاتوک  هلمج  دنچ  هب  ناگدـنناوخ  عالطا  دـیزم  يارب  اج  نیا  رد  دـناهداد و  رارق 
طباور نآ  يهلیسو  هب  هک  دنتـسه  یتموکح  عون  کی  ياراد  یناسنا  عماوج  يهیلک  دوب . دهاوخن  ماود  لباق  مظن  نودب  یعامتجا  چیه  اریز 

لکـشتم و ای  دـشاب  هدـنام  بقع  فیعـض و  ياهعماج  هک  نیا  بسحرب  تموکح  عون  هتبلا  ددرگیم  نیمات  هعماج  عفاـنم  میظنت و  دارفا  نیب 
قالطا تموکح  زین  اهنآ  هب  نیا  دوجو  اب  مهبم  جنرغب و  یضعب  دنا و  صیخشت  لباق  حیرص و  اهتموکح  نیا  زا  یخرب  دنکیم . قرف  یقرتم 
يرهاظ نادقف  دراد  دوجو  مه  يرـشب  عماوج  نیرت  ییادـتبا  رد  یتح  یعامتجا  یـسرزاب  يهلیـسو  عون  کی  ناونع  هب  تموکح  ددرگیم .

دوجو مه  تموـکح  نودـب  یعماوـج  هک  تسا  هتخادـنا  رکف  نیا  هب  ار  نیرظاـن  زا  ياهدـع  هیلوا  ياـههعماج  زا  یخرب  رد  یتـلود  لیکـشت 
نینچ دناهدروخ  رب  عماوج  زا  یـضعب  رد  یتموکح  ياههاگتـسد  ای  نادنمراک و  نادقف  هب  هک  نیفـشتکم  نادرگناهج و  زا  يرایـسب  دنراد .

رد ار  اهیـشاب  میکح  تردـق  لیـصفت  هب  نادرگناـهج  نیمه  هک  نآ  لاـح  دـناهدوب و  تموـکح  دـقاف  اـههعماج  نیا  هک  دـناهتفرگ  هجیتـن 
[. 15 « ] تسا تموکح  یعون  دوخ  طلست ، یـسرزاب و  نیمه  هک  نیا  زا  لفاغ  دناهدومن  فصو  اههعماج  نیا  دارفا  قالخا  راتفر و  یـسرزاب 

يرـشب عـماوج  رد  تموـکح  لیکـشت  نینچمه  نیناوـق و  عـضو  اـب  هک  دـناهدوب  یناـسک  زورما  ياـپورا  زورید و  ناـنوی  رد  هحفص 296 ] ]
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ناسنا يدازآ  يهرابرد  یفرط  زا  نانیا  اریز  دناهدناوخ  تسردان  دیاز و  هکلب  هتسنادن  يرورض  مزال و  طقف  هن  ار  ود  نآ  هتـشاد و  تفلاخم 
یفانم یلمع  نینچ  دنتشاد  هدیقع  تسا و  رـشب  یعیبط  يدازآ  دیدحت  بجوم  اهناسنا  هعوضوم  نیناوق  دنتفگیم  هتـشاد و  یطارفا  يهیرظن 

هب یمدآ  دـنتفگیم  هدوـمن و  اـکتا  دـح  زا  شیب  ناـسنا  كاـپ  ترطف  هب  رگید  فرط  زا  تسا و  شنیرفآ  نوناـق  فلاـخم  تـقلخ و  نـییآ 
تموکح و سیـسات  هب  يزاـین  مه  فدـه  نیا  هب  لـین  يارب  دراد و  شیارگ  یتـسرد  یتـسار و  هب  دوخ  يرطف  يهبذاـج  یعیبـط و  شـشک 

تمسق ود  ره  هدناوخ و  حیحصان  یلمع  ار  اهتموکح  لیکـشت  نیناوق و  عضو  دوخ  هیرظن  ساسارب  نانیا  تسین . ییارجا  ياهتردق  لیکـشت 
نانآ تاملک  زا  ياهراپ  تسا  عالطارپ  ناگدنسیون  زا  یمان و  نادنمـشناد  زا  هک  تنارود  لیو  دناهداد . رارق  داقتنا  دروم  دنت  ینانخـس  اب  ار 

. دوشیم لقن  ناش  تارابع  نیع  اج  نیا  رد  ناگدنناوخ  عالطا  دیزم  يارب  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  ار 

نوناق يهرابرد 

هک دوب  نئمطم  نیودوگ   - 2 [. 16  ] تسا هدرک  ناریو  يریذپان  تمرم  وحن  هب  ار  ناسنا  یعیبط  يدازآ  ساسا  نوناق ، دـیوگیم : وسر   - 1
و هحفـص 297 ]  ] لقع دوش  یغلم  نیناوق  مه  رگا  دراد  هاگن  ار  مظن  نوناق ، کمک  نودـب  دـناوتیم  دوخ  يرطف  تلیـضف  اب  یناسنا  تعیبط 

تعیبط نوناـق  زج  نم  رظن  رد  ینوناـق  چـیه  تفگیم  نسرما   - 3 [. 17  ] دفکـشیم دـننام ي  یب  هقباس و  یب  وحن  هب  ناـسنا  يوخ  قلخ و 
[. 18  ] دشاب ینتبم  نم  دوخ  یساسا  نوناق  رب  طقف  هک  تسا  يزیچ  نآ  قح  تسین و  مرتحم  نم  دوخ 

تموکح يهرابرد 

تموکح تشون  ندورپ   48 ياهلاس 1840 -  رد   - 2 [. 19  ] ددرگیم زاغآ  تیناـسنا  دوش  فقوتم  تلود  هک  اـج  نآ  تفگیم : هچین   - 1
هب جایتحا  یب  ار  مظن  هک  تسا  شیوخ  یلاع  لامک  رد  یتقو  هعماج  تسا . ندرک  هدـنب  زا  یعون  دـشاب  هک  یلکـش  ره  هب  ناـسنا  رب  ناـسنا 
هک دنیبب  ار  يزور  دـهاوخیم  هک  درک  نایب  نینچ  تلود  هب  ار  دوخ  مارتحا  ناتـسلگنا  رد  سیروم  میلیو   - 340 [ 20  ] دزاس رقتسم  تلود 

نیناوق عضو  اب  هک  یناسک  زا  ار  نانخس  نیا  تنارود  لیو  [. 21  ] دشاب هلضاف  هنیدم  يارب  دوک  نتشابنا  ياج  ناملراپ  ياهنامتخاس  نآ  رد 
هفـسلف هک  میـشاب  نئمطم  . » دوشیم هدیقع  راهظا  نینچ  دوخ  سپـس  هدومن و  لقن  دناهدوب  فلاخم  يرـشب  عماوج  رد  تموکح  لیکـشت  و 

رد میهدیم  تبـسن  تلود  هب  هک  ياهنامحر  یب  طلـست  نیمه  دریگیمن  رظن  رد  فیعـض  هب  ار  يوق  زواجت  الوا  اریز  دراد  یبیاـعم  يدازآ ،
عیاش ناوارف  رازآ  جـنر و  رایـسب و  جرم  هحفـص 298 ]  ] جره و اـب  میقتـسم  یئوگ  روز  دروخیم و  مشچ  هب  رتـشیب  تلود  ندوبن  تروـص 

يرادـیاپان یتسـس و  دزاسیم . دودـحم  فیعـض  رب  ار  يوق  هطلـس  هک  تسا  ینوناق  مظن و  رارقتـسا  نویدـم  ندـمت ، زا  یتمـسق  ددرگیم .
هب طارقـس  دنتلیـضف ». بلاط  فیعـض  ياهتلود  طقف  یمئاد و  تسا  يرما  يوق  لود  نایم  زواـجت  هک  تسا  تهج  نادـب  یللملا  نیب  نیناوق 
هن دـشاب  یهدـنامرف  هن  یناسنا  عاـمتجا  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  دـینکیم  لاـیخ  مدرم  ناـیم  یگدـنز  نیع  رد  رگا  : » دـیوگیم سوپ  یتسیرا 
هک نانآ  [. 22 « ] دنریگیم دای  رتهب  ار  ءافعـض  ندرک  هدنب  هار  نادـنمروز  ایوقا و  هک  دـشکیمن  یلوط  ارهاظ  یعامتجا  نینچ  رد  يربنامرف 

دناوتیم ییاهنت  هب  یناسنا  ترطف  یعیبط و  نیناوق  دـناهتفگ  هتـشادنپ و  دـیاز  يرما  يرـشب  عماوج  رد  ار  تموکح  لیکـشت  نیناوق و  عضو 
هضرع یحیحص  ان  يهیضرف  هدوبن و  نیب  عقاو  درادزاب  يدعت  زواجت و  زا  ار  هعماج  تموکح  دوجو  نودب  دزاس و  رارقرب  ار  یعامتجا  مظن 

رد یلمع  رثا  نیرتـمک  لاـح  هتـشذگ و  رد  هتفگ  نیا  دـنکیمن و  زواـجت  لوـبق  لـباق  ریغ  يهیرظن  کـی  دـح  زا  ناـنیا  نخـس  دـناهدومن و 
مامت رب  تسا ، هاگآ  دوخ  هدیرفآ  يایازم  تافص و  عیمج  هب  وا  تسا . رـشب  راگدیرفآ  میکح  دنوادخ  درادن . هتـشادن و  يرـشب  تاعامتجا 

َوُه َو  َقَـلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  ـال  َأ  . » تسا هتـشذگ  هچ  وا  تقلخ  مـلق  زا  هدـیرفآ و  هـچ  دـنادیم  دراد و  یملع  يهطاـحا  يو  تـالیامت  تاـیرطف و 
روما ياـیافخ  ماـمت  هب  وا  هک  نآ  اـب  تسا ؟ ربخ  یب  دوخ  اههدـیرفآ ي  قیاـقد  زا  هدـیرفآ  ار  ملاـع  هک  یـسک  اـیآ  [. » 23 « ] رِیبَْـخلا ُفیِطَّللا 

رد ار  ناـنآ  اـمتح  دوب  هدومن  قلخ  تموـکح  نوناـق و  زا  زاـین  یب  اـفکدوخ و  ار  اـهناسنا  میکح  قلاـخ  رگا  هحفـص 299 ] .« ] دراد یهاگآ 
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نیناوق يواح  هک  ار  يوامـس  بتک  داتـسرفیمن ، ناشتیادـه  يربهر و  يارب  ار  ناربمایپ  زگره  دراذـگیم و  او  ناشدوخ  لاـح  هب  یگدـنز 
زا بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  دادیمن . رارق  ماکحا  نیناوق و  يارجا  نسح  رظان  مدرم و  رب  مکاح  ار  ایبنا  دومرفیمن و  لزاـن  تسا  یعیرـشت 

دراد یعطق  زاین  دشاب  نوناق  يرجم  هک  یتموکح  نیناوق و  عضو  هب  رشب  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رب  ینشور  هاوگ  یلاعت  يراب  ترضح  فرط 
نخـس لالخ  رد  هک  ياهلمج  ددرگیمن و  لیان  تسا  ناسنا  ماقم  يهتـسیاش  هک  یلامک  هب  دوشیمن و  نیماـت  شتداعـس  ود ، نیا  نودـب  و 

دوشیم هراشا  نآ  هب  زین  ًالیذ  داتفا و  روکذـم  رمالا  یلوا  لعج  مود  تلع  نایب  نمـض  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لوق  زا  ناذاش  نبا  لضف 
رد [. » 24 .« ] ِهب اَّلِإ  ْمَُهل ]  ] َماَِوق َال  َو  ُْهنِم  ْمَُهل ]  ] َّدـُب اـَل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  اَّمِم  َْقلَْخلا  َكُْرتَی  ْنَأ  ِمیِکَْحلا  ِۀَـمْکِح  ِیف  ْزُجَی  ْمَلَف  . » تسا هتکن  نیمه  هب  رظاـن 

یلوا دوجو  دنادیم  هک  نآ  اب  دراذـگاو  ناشدوخ  لاح  هب  رمالا  یلوا  نییعت  نودـب  ار  ناناملـسم  هک  تسین  زیاج  میکح  دـنوادخ  تمکح 
ياهراپ ناذاش  نب  لضف  سپس  تشاد ». دهاوخن  تابث  ماوق و  وا  دوجو  نودب  هعماج  يرورض و  تسا  يرما  نیملـسم  يارب  اورنامرف )  ) رمالا

[ ِِهب  ] َنوُمِّسَُقی َو  ْمُهَّوُدَع  ِِهب  َنُوِلتاَُقیَف  . » دربیم مان  دراد  یگتسب  اهنآ  هب  نیملسم  ماوق  تسا و  تموکح  نأش  هب  طوبرم  هک  ار  هعماج  روما  زا 
نمشد اب  نیملسم  رمالا ، یلوا  یهدنامرف  هب  [ » هحفص 300 [. ] 25 .« ] ْمِهِمُولْظَم ْنِم  ْمُهَِملاَظ  ُعَنْمَی  َو  ْمُهَتَعاَـمَج  َو  ْمُهَتَعُمُج  ْمَُهل  ُمیُِقی  َو  ْمُهَْئیَف 

زا دوشیم  عنام  درادیم و  اپرب  ار  ناشتعامج  نیملـسم و  هوبنا  ماما  دنیامنیم . میـسقت  هنالداع  وا  رظن  ریز  ار  لاملا  تیب  دـنگنجیم و  دوخ 
هتفگ و نخـس  ماما  یهلا  تموکح  نوماریپ  يرگید  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـنک ». متـس  ناش  مولظم  رب  ناش  ملاظ  هک  نیا 
ِء ْیَْفلا  ُرِیفَْوت  َو  ِداَهِْجلا  َو  ِّجَْحلا  َو  ِماَیِّصلا  َو  ِةاَکَّزلا  َو  ِةاَلَّصلا  ُماَمَت  ِماَمِْإلِاب  . » تسا هداد  حیضوت  داعبا  ریاس  زا  ار  نیملـسم  هعماج  روما  يهرادا 

دوجو هب  نمشد  اب  راکیپ  جح و  مایص و  ةوکز ، زامن و  تیمامت  [. » 26 « ] ِفاَرْطَْألا َو  ِروُغُّثلا  ُْعنَم  َو  ِماَکْحَْألا  َو  ِدوُدُْحلا  ُءاَْضمِإ  َو  ِتاَقَدَّصلا  َو 
تادحرـس دوشیم و  ارجا  یهلا  ماکحا  دودـح و  ددرگیم ، لیمکت  میمتت و  ماما  يهلیـسو  هب  تاقدـص  لاـملا و  تیب  دـمآرد  تسا . ماـما 

تموکح ماـقم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنامیم ». نوصم  ناـگناگیب  موـجه  نانمـشد و  زواـجت  زا  نآ  کـیدزن  رود و  یحاوـن  روـشک و 
. دربیم مان  تیبرت  میلعت و  شرتسگ  يداصتقا و  هعـسوت  يهلأسم  زا  دـنراد  ماما  هب  مدرم ، هک  یقوقح  زا  ياهراـپ  هب  هراـشا  نمـض  یمالـسا 
هب امش  هک  یقح  اما  [. » 27 .« ] اوُمَْلعَت اَم  ْیَک  ْمُُکبیِدْأَت  َو  اُولَهَْجت  َال  ْیَک  ْمُکُمِیْلعَت  َو  ْمُْکیَلَع  ْمُِکْئیَف  ُرِیفَْوت  َو  ْمَُکل  ُۀَحیِـصَّنلاَف  َّیَلَع  ْمُکُّقَح  اَّمَأَـف  »
ات مزومایب  ملع  امش  هب  میامن ، لیمکت  لاملا  تیب  زا  ار  امش  دمآرد  مهد ، رکذت  ار  ناتحالص  ریخ و  عقاوم  مامت  رد  هک  تسا  نیا  دیراد  نم 

ماقم رد  یهلا  مکاح  تایاور ، حیرـصت  هب  هک  دـینکیم  هظحالم  دـیدرگ ». فقاو  شیوخ  فیاظو  هب  اـت  منک  ناـتتیبرت  دیـشابن و  لـهاج 
روما یناهج ، طباور  یئاضق ، یتیبرت ، یگنهرف ، يداصتقا ، تاهج  زا  نیملـسم  روما  عیمج  رد  تسا و  رظاـن  روشک  لـئاسم  ماـمت  رب  تماـما 

هب طوبرم  هک  ییاهراک  مامت  رد  هصالخ  دودح و  يهماقا  نیناوق ، يارجا  تکلمم ، لالقتسا  ظفح  هحفص 301 ] ، ] اهزرم ینابهگن  یماظن ،
نیا دهد و  ماجنا  دیاب  هدراذگ و  ماما  يهدهع  هب  میکح  راگدرورپ  هک  تسا  یفیاظو  اهنآ  يهمه  دیامنیم و  هلخادم  تسا  يراد  تکلمم 

ترضح هدیزگ  یمارگ  لوسر  دننامه  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسین و  ادج  تسایس  زا  نید  مالـسا  سدقم  نییآ  رد  هک  تسا  ینعم  نادب 
. تسا تیلوؤسم  همه  نآ  شریذپ  قیال  یمارگ  لوسر  لثم  تسایر و  ماقم  يهتسیاش  تسایـس ، هب  ملاع  وا  بختنم  امتح  تسا  یلاعت  يراب 
تیادـه و يارب  دـنیزگرب و  توبن  هب  ار  وا  ات  تسا  يربمایپ  ماقم  لباق  ناسنا  مادـک  دـنادیم  ادـخ  [. » 28 .« ] هتلاسر لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  »

روما يهرادا  رد  ماما  یگتسیاش  تیحالص و  بتارم  يهرابرد  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  دیامن ». ثوعبم  مدرم  يربهر 
ٌحِصاَن ِهَّللا  ِْرمَِأب  ٌِمئاَق  ِۀَعاَّطلا  ُضَرَتْفُم  ِۀَساَئِّرِلل  ٌّقِحَتْـسُم  ِۀَساَیِّسلِاب  ٌِملاَع  ُرُکْمَی …  َال  ٍعاَر  لهجی و  ملاع ال  مامالا  : » تسا هدومرف  نینچ  تکلمم 

يهتـسیاش تسایـس و  هب  ملاـع  وا  رکم . هعدـخ و  زا  اربم  تسا  یناـبهگن  لـهج و  یناداـن و  زا  هزنم  تسا  یملاـع  ماـما ، [. » 29 .« ] ِهَّللا ِداَـبِِعل 
روتـسد و قبط  تکلمم ، روما  يهرادا  رد  ماما  مایق  دـنیامن  تعاـطا  ماـما  ناـمرف  زا  تسا  بجاو  نیملـسم  رب  تسا . تساـیر  ییاورناـمرف و 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  هک  نیا  تسا ». نانآ  تداعـس  بلاط  ادخ و  ناگدـنب  هاوخریخ  هک  تسا  یمکاح  وا  تسا . یلاعت  يراب  ياضر 
هحفص 302]  ] روتـسد قبط  روشک  روما  يهرادا  رد  ماما  مایق  هک  تسا  ینعم  نیدب  هللا » رما  هب  مئاق   : » تسا هدومرف  ماما  تموکح  يهرابرد 
رد ار  موصعم  ماما  تسایس  تسایر و  باسح  هک  تسا  یمهم  رایـسب  یـصاصتخا  تیزم  دوخ  نیا  تسا و  وا  ياضر  قفو  رب  یلاعت و  يراب 
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. دنکیم ادج  يدام  ياسؤر  تسایر  يرشب و  نارادمتسایس  تسایس  زا  يراد  تکلمم 

بلطم حیضوت 

تاینمت و همه  هب  دنبای و  تسد  ناشرظن  دروم  عفانم  مامت  هب  هک  دـننادیم  نیا  رد  ار  شیوخ  روشک  دوخ و  يزوریپ  يرـشب  نارادمتـسایس 
دـشاب و تلیـضف  قح و  قبط  یناسنا و  ناشرظن  دروم  عفانم  هاوخ  دنـشوپب  ققحت  يهماج  دـنراد  یتکلمم  فلتخم  نوؤش  رد  هک  ییاهفدـه 

نادجو اب  گنهآ  مه  هاوخ  دننکیم  باختنا  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  ار  یهار  نینچمه  فاصنا و  لدـع و  فالخ  یناسنا و  ریغ  هاوخ 
يهرادا تسایـس و  رما  رد  موصعم  ناـماما  یلو  تلادـع  اـب  نیاـبم  یقـالخا و  نادـجو  فلاـخم  هاوخ  دـشاب و  يرگداد  لوـصا  یقـالخا و 

هک ار  یهار  هوالع  هب  دنوریمن  دنوادخ  یـضرم  ياهفده  عورـشم و  عفانم  یپ  زا  زج  دنتـسه و  یهلا  رماوا  طرـش  دیق و  یب  عیطم  تکلمم 
ادخ یـضرم  عورـشم و  فده  لصا  دننام  امتح  دـیاب  دـنیامنیم  باختنا  یعامتجا  عفانم  یـسایس و  ياهفدـه  زا  کی  ره  هب  ندیـسر  يارب 

. تسا ریذپانرییغت  تباث و  رایعم  کی  یعرـش و  يهفیظو  کی  نانآ  يراد  تکلمم  تسایـس  موصعم و  ناماما  تموکح  رد  رما  نیا  دشاب و 
همان نآ  رد  دومن  لاسرا  دیعس  یناه و  يهلیسو  هب  تشون و  ياهمان  هفوک  مدرم  بیتاکم  باوج  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 
همان رد  ار  شتیرومأـم  دومن و  یفرعم  هفوک  هب  دوخ  يهداتـسرف  ناـنیمطا و  دروم  صخـش  مع و  رـسپ  ردارب ، ناونع  هب  ار  لـیقع  نب  ملـسم 
ِّقَْحلا ِنیِدـِب  ُِنئاَّدـلا  ِطْسِْقلِاب  ُِمئاَْقلا  ِباَتِْکلِاب  ُمِکاَْحلا  اَّلِإ  ُماَـمِْإلا  اَـم  يِرْمَعَلَف  [ » هحفـص 203 : ] تشون نینچ  نایاپ  رد  تخاـس و  ناـشنرطاخ 

ادـخ باتک  قفو  رب  هک  سک  نآ  رگم  تسین  تماما  ماقم  دـجاو  هک  مسق  متایح  رمع و  هب  [. » 30 .« ] ماَلَّسلا َو  ِهَّللا  ِتاَذ  یَلَع  ُهَسْفَن  ُِسباَْـحلا 
شیهاون رماوا و  راصح  رد  دـنک و  وا  تاذ  فقو  ار  شدوجو  مامت  دـشاب و  ادـخ  نید  عیطم  دـیامن ، مایق  يرگداد  لدـع و  هب  دـنک ، مکح 

هب مئاق  هراومه  دوخ  يرادمامز  تموکح و  هزور  دـنچ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزاس ». روصحم 
زین ار  نیملـسم  هکلب  دندرکیم  هرادا  ساسا  نآ  رب  ار  هعماج  یـسایس  نوؤش  یتکلمم و  روما  اهنت  هن  دندوب  ادـخ  باتک  هب  مکاح  هللا و  رما 

ای هاـنگ  رد  ندـش  زوریپ  هک  دـنتخاسیم  ناـشنرطاخ  دـندومنیم و  هجوـتم  ریطخ  هفیظو  نیا  هـب  ناـشدوخ  يدرف  یـصخش و  ياـهراک  رد 
زا اج  همه  هشیمه و  دنفظوم  ناناملـسم  تسا و  تیبولغم  تسکـش و  یعون  دوخ  هکلب  تسین  يزوریپ  هبلغ و  اهنت  هن  هانگ و  هار  زا  يزوریپ 
.« بُوْلغَم ِّرَّشلِاب  ُِبلاَْغلا  َو  ِْمثِْإلِاب  َرِفَظ  ْنَم  َرِفَظ  اَم  : » هک دناهدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنیامن . بانتجا  یفارحنا  شور  نیا 

عقاو رد  تسا  هدومن  هبلغ  دوخ  بیقر  رب  يراکدب  رـش و  هار  زا  هک  یـسک  تسا . هدـش  زوریپ  هانگ  هار  زا  هک  سک  نآ  تسین  زوریپ  [. » 31]
هک یتیبولغم  تسکش و  هب  [. » 32 .« ] ملاظ تنا  ابلاغ و  نوکت  نا  رتخت  فصنم و ال  تنا  اـبولغم و  نوکت  نا  رتخا  .« » بلاـغ هن  تسا  بولغم 
رد ار  نآ  زیهرپب و  دنکیم  تا  هدولآ  متـس  ملظ و  هب  هک  ياهبلغ  يزوریپ و  زا  نیزگرب و  ار  نآ  هد و  رد  نت  دشاب  فاصنا  لدـع و  قفو  رب 

َو ِْملُّظلِاب  َرِفَظ  ْنَم  ٍْریَِخب  ْرَفْظَی  َْمل  ُهَّنِإ  اَمَأ  : » ِِهتَرْضَِحب اَمَصاَخَت  ِْنیَلُجَِرل  مالسلا  هیلع  هللادبعوبا  َلاَق  هحفص 304 ] .« ] نکم باختنا  دوخ  یگدنز 
روضح تموصخ  لصف  يارب  دنتـشاد و  فالتخا  یعوضوم ، رد  مه  اـب  رفن  ود  [. » 33 « ] ِهب َلُِعف  اَذِإ  َءوُّسلا  ِرِْکُنی  اَلَف  ِساَّنلاـِب  َءوُّسلا  ِلَـعْفَی  ْنَم 
تسین سک  نآ  بیصن  یبوخ  ریخ و  اب  ماوت  يزوریپ  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : ود  نآ  هب  ترـضح  دندش  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

یقلت رکنم  حیبق و  ار  نآ  دیابن  دش  عقاو  نارگد  متس  دروم  دوخ  رگا  دنکیم  متـس  مدرم  هب  هک  یـسک  ددرگ  زوریپ  متـس  ملظ و  هار  زا  هک 
ماقم و ندروآ  تسد  هب  راگزور  ترجه و  زا  سپ  مایا  رد  طقف  هن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نآ  بلاـج  دـیامن ».

ياضر یهلا و  يهمانرب  زا  یمالسا  ياپون  تکلمم  روما  يهرادا  تسایـس و  لامعا  رد  هدوب و  هللا » باتک  هب  مکاح   » و هللارماب » مئاق   » تردق
دربشیپ مالـسا و  غیلبت  يرب  دوب  شیناوتاـن  فعـض و  راـگزور  هک  زین  ترجه  زا  لـبق  ماـیا  رد  هکلب  تفریمن  رتارف  یمدـق  يراـب  ترـضح 

فالخ وجدوس  نیبرهاظ و  مدرم  رظن  هب  ترـضح  نآ  لمع  دراوم  زا  ياهراپ  رد  دنچره  درکیم  لمع  یهلا  رما  قبط  دوخ  سدـقم  فدـه 
مایا رد  دوشیم . هراشا  دروم  کی  هب  هنومن  يارب  اج  نیا  رد  دنتـشادنپیم و  رابنایز  رـضم و  مالـسا  ربمایپ  يارب  ار  نآ  دـمآیم و  تساـیس 

دـنتفریم و ینم  تافرع و  هب  سپـس  دـندمآیم و  هکم  هب  کیدزن  رود و  زا  تیلهاج  برع  لیابق  ریاشع و  زا  يداـیز  يهدـع  هجحلا ، يذ 
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دندربیمن تسد  ریشمش  هب  هام  نآ  رد  نیکرشم  تسا و  مارح  ياههام  زا  هجحلا  يذ  دندادیم . ماجنا  دنتشاد  هک  یشور  قبط  ار  یمـسارم 
يهطقن رد  يدایز  مدرم  فرط  کی  زا  هچ  دوب  غیلبت  تصرف  نیرتهب  یمارگ  لوسر  يارب  ناـمز  هحفص 305 ]  ] نیا دنتخیریمن و  ینوخ  و 

نوچ رگید  فرط  زا  دناسرب و  نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نانخس  رفـس  جنر  لمحت  نودب  تسناوتیم  شترـضح  دندمآیم و  درگ  يدودحم 
یهورگ هلیبق و  ره  مایخ  ولج  تفریم ، لـیابق  تاـقالم  هب  رطخ  ساـسحا  نودـب  دـیدرگیمن ، ترـضح  نآ  ضرعتم  یـسک  دوب  مارح  هاـم 

توعد مالـسا  ربـمغیپ  دوب  مکارتـم  ینم  رد  تیعمج  هک  یعقوم  اـهلاس  زا  یکی  دومنیم . هضرع  ناـنآ  هب  ار  مالـسا  نییآ  درکیم و  فقوت 
دومن توعد  مالـسا  هب  ار  هلیبق  ود  نآ  تفر و  هفینح  ینب  مایخ  بناج  هب  سپـس  بلک و  ینب  ياههمیخ  فرط  هب  ادـتبا  دومن  زاـغآ  ار  دوخ 

زا هک  هرحیب »  » مان هب  يدرم  دومن  هضرع  اهنآ  هب  ار  مالـسا  تفر و  رماع  ینب  لزانم  يوس  هب  هاگ  نآ  دنداد  در  باوج  دندرکن و  لوبق  یلو 
متـسناوتیم رگا  تفگ  دش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ذفان  مرگ و  گنهآ  باذج و  يهفایق  هجوتم  دوب  هلیبق  نآ  ناگرزب 

دوخ عیطم  ار  نانآ  مدرکیم و  هضبق  ار  برع  ماـمت  وا  يورین  تردـق و  اـب  مروآرد  دوخ  راـیتخا  هب  منک و  ادـج  شیرق  زا  ار  درمناوج  نیا 
نم رمالا  انل  نوکتأ  کـفلاخ  نم  یلع  هللا  كرهظا  مث  كرما  یلع  كاـنعیاب  نحن  نا  تیار  ا  : » درک ضرع  ترـضح  هب  سپـس  متخاـسیم 
ناک هللا  كرهظا  اذاف  کنود  برعلل  انزوحن  فدهتفا  هل : لاقف  ءاشی ، ثیح  هعـضی  هللا  یلا  رمالا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  كدعب ؟

تیزوریپ تابجوم  دنوادخ  سپ  نآ  زا  میدرک و  تعیب  توبن  رما  هب  امـش  اب  زورما  رگا  [. » 34 .« ] هیلع وباف  كرماب  انل  ۀـجاح  انریغل ال  رمالا 
نم زا  دعب  رما  رایتخا  هک  داد  خساپ  ترضح  دوب ؟ هحفص 306 ]  ] دهاوخ ام  يارب  ام  زا  دعب  رما  رایتخا  مامز  ایآ  دروآ  مهارف  نیفلاخم  رب  ار 

ام ياهولگ  میزیخرب و  امـش  يراـی  هب  زورما  اـیآ  تفگ  هرحیب » . » داد دـهاوخ  رارق  دـهاوخب  هک  يدروم  ره  رد  ارنآ  تسا و  دـنوادخ  يارب 
ابا تسین و  يزاین  امش  راک  هب  ار  ام  دشاب ؟ نارگد  يارب  روما  يرادمامز  دیدش  زوریپ  هک  نآ  زا  سپ  دریگ و  رارق  برع  ياهحالـس  فده 

ياهفده هب  نتفای  تسد  يرادروشک و  يهمانرب  رد  هک  یناسک  دنروایب ». مالسا  دنیامن و  تباجا  ار  ترـضح  نآ  توعد  هک  نیا  زا  دندرک 
لوسر دنیوگیم  دـننکیم و  یقلت  تسایـس  فالخ  رماع  ینب  اب  ار  مرکا  لوسر  لمع  دنتـسین  یناسنا  لوصا  یهلا و  ياضر  دـنباپ  یـسایس 

، دهدب هدعو  رماع  ینب  هب  ار  دوخ  زا  دعب  يرادـمامز  دریذـپب ، ار  هرحیب )  ) داهنـشیپ دوب  مزال  تشاد  هک  يراوشد  تخـس و  طیارـش  اب  مرکا 
اریذـپ ار  مالـسا  ترـضح  نآ  يهدـعو  اب  رماع  ینب  يهلیبق  هک  نآ  هچ  دـیامن  هدافتـسا  ناـشدوجو  زا  دزاـس و  راودـیما  هدـنیآ  هب  ار  ناـنآ 

مرکا لوسر  اما  دندروآیم  مهارف  ار  نآ  شرتسگ  مالسا و  تفرشیپ  تابجوم  دندراذگیم و  شرایتخا  رد  ار  دوخ  تردق  مامت  دندشیم ،
لوصا تیاعر  ادخ و  ياضر  شتـسایس  ادخ ، يارب  شمایق  وا  تسا  قالخا  مراکم  ربهر  رـشب و  یبرم  ادخ ، يهداتـسرف  وا  اریز  درکن  نینچ 

ادـخ نید  تسایـس  اب  نآ  ضقن  هب  میمـصت  اـب  نتـسب  ناـمیپ  نداد و  بیرف  ندومن ، لاـفغا  نتفگ ، غورد  تسا . یناـسنا  فرـش  تلیـضف و 
هب تحلـصم  درم  یک  تسا  یکتم  قلخ  تحلـصم  هب  ادخ  درم  دیـشوپ . مشچ  نانآ  يهدنزرا  تیامح  زا  دادن و  هدعو  اذـل  تسا  راگزاسان 
ادج تسایـس  زا  نید  مالـسا  رد  هک  نآ  هجیتن  دنک  اهر  یمدرم  دزاب و  هلیح  درمان  تسا  مدرم  درمان  يهبرح  بیرف  رکم و  دنک  اکتا  بیرف 

هچ دشاب  یهلا  ياضر  قفو  رب  هک  یتسایـس  اما  دیامنیم  تسایـس  لامعا  دنکیم و  هلخادم  یمالـسا  تکلمم  نوؤش  عیمج  رد  ماما  تسین .
یسایس ياهددم  هحفص 307 ]  ] رزج و يراد و  تکلمم  رد  دیاب  تسا و  دنوادخ  باتک  ساسارب  شتموکح  یلاعت و  يراب  رما  هب  ماما  مایق 

. دراد فوطعم  وا  سدقا  تاذ  ياضر  بلج  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت 

نید زا  ینابهگن 

ْلَعْجَی َْمل  َْول  ُهَّنَأ  اَْهنِم  َو  : » تسا هدـمآ  رمالا  یلوا  لعج  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لوق  زا  ناذاش  نب  لـضف  مـالک  رد  هک  یتلع  نیموس 
َنوُدِْحلُْملا ُْهنِم  َصَقَن  َو  َنوُعِدَْتبُْملا  ِهِیف  َداََزل  َو  ُماَکْحَْألا  َو  ننسلا  ِتَرِّیُغ  َو  ُنیِّدلا  َبَهَذ  َو  ُۀَّلِْملا  ِتَسَرََدل  ًاعَدْوَتْـسُم  ًاِظفاَح  ًانیِمَأ  ًامِّیَق  ًاماَمِإ  ْمَُهل 

ْوَلَف ْمِِهئاَْحنَأ  ِتُّتَشَت  َو  ْمِِهئاَوْهَأ  ِفاَِلتْخا  َو  ْمِِهفاَِلتْخا  َعَم  َنِیِلماَک  َْریَغ  َنیِجاَتُْحم  َنیِصوُْقنَم  َْقلَْخلا  اَنْدَجَو  ْدَق  اَّنَِأل  َنیِِملْسُْملا  یَلَع  َِکلَذ  اوُهَّبَش  َو 
َِکلَذ ِیف  َناَک  َو  ُناَمیِْإلا  َو  ُماَکْحَْألا  َو  ُنَنُّسلا  َو  ُِعئاَرَّشلا  ِتَرِّیُغ  َو  اَّنََّیب  اَم  ِوَْحن  یَلَع  اودـسفل  ُلوُسَّرلا  ِِهب  َءاَـج  اَِـمل  ًاـِظفاَح  ًاـمِّیَق  ْمَُهل  ْلَـعْجَی  َْمل 
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دشاب سدقم  عرش  ظفاح  یهلا و  يهعیدو  بقارم  هک  ینابهگن  نیما و  یتسرپرس  نیملسم  يارب  دنوادخ  رگا  [. » 35 .« ] نیِعَمْجَأ ِْقلَْخلا  ُداَسَف 
ناراذگ تعدب  دیدرگیم ، نوگرگد  یهلا  ماکحا  ننس و  تفریم ، نایم  زا  نید  تخیریم ، ورف  مالـسا  ساسا  هتفر  هتفر  دومنیمن  نییعت 

رب ار  یعقاو  نـید  دـندومنیم و  فـیرحت  ار  یهلا  نـییآ  دنتــساکیم ، نآ  زا  ار  یبلاـطم  ناـمیا  یب  دارفا  دـندوزفایم ، نآ  رب  ار  ییاـهزیچ 
هوالع دنلامک و  دقاف  دوخ  اریز  دنراد  زاین  یملع  کمک  هب  دنـصقان و  یگنهرف  رظن  زا  مدرم  رتشیب  هک  نآ  هچ  دنتخاسیم  هبتـشم  نیملـسم 
هدروآ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  ینید  يارب  دـنوادخ  رگا  دـنتالیامت  توافت  اوه و  فالتخا  راتفرگ  یملع  ییاسران  رب 
مالـسا نیتسار  ماکحا  درکیم ، رییغت  ننـس  عیارـش و  دـندشیم ، دـساف  مدرم  دادیمن  رارق  نیملـسم  يهعماـج  رد  یناـبهگن  ظـفاح و  تسا 

لوا و تلع  دمآیم ». مهارف  نیملسم  مامت  یهابت  داسف و  تابجوم  كانرطخ  مهم و  يدادیور  هحفص 308 ]  ] نینچ رد  هتبلا  دشیم  ضوع 
، نیناوق يارجا  هب  رظاـن  هدومن  ناـیب  رمـالا  یلوا  لـعج  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  يهدومرف  دانتـسا  هب  ناذاـش  نب  لـضف  هک  ار  یمود 
، نیزواجتم تسد  ندرک  هاتوک  تادحرـس ، ظفح  نمـشد ، اب  راکیپ  شترا ، میظنت  يداصتقا ، يهعـسوت  ناراـکهزب ، رفیک  تینما ، يرارقرب 

يراد تکلمم  يهمزال  هک  اـهراک  نیا  ماـجنا  تسا و  ناناملـسم  روما  میظنت  روشک و  يهرادا  هصـالخ  مومع و  ياـهزاین  نتخاـس  فرطرب 
ارما و مامت  هکلب  تسین  یلاعت  يراب  ترـضح  ناگ  دـیزگ  یمالـسا و  ماکح  صوصخم  دراد  یگتـسب  اهنآ  هب  تلم  کلم و  ياـقب  تسا و 

مهم يهلأسم  دنهدیم . ماجنا  دنراد  دوخ  روشک  رد  هک  ینیزاوم  تاررقم و  قبط  مک  شیب و  ار  فیاظو  نیا  رجاف  رب  زا  يرشب  نایاورنامرف 
تعدـب زا  تعناـمم  ماـکحا و  فیرحت  زا  يریگولج  یهلا ، ننـس  ظـفح  نآ  هدـمآ و  ناذاـش  نب  لـضف  نانخـس  رد  هک  تسا  یموـس  تلع 

ورملق رد  يرـشب  ماکح  دراد و  صاصتخا  يراب  ترـضح  ناگ  دـیزگ  یهلا و  ماکح  هب  گرزب  هفیظو  نیا  ماجنا  تسا و  نید  رد  يراذـگ 
تلع رد  هک  رمالا  یلوا  تیرومأم  دـنرادن . هدـهع  هب  نینچ  نیا  یتیلوؤسم  اعبط  دنتـسین و  هجاوم  یلکـشم  نینچ  اب  اساسا  دوخ  ییاورناـمرف 

تـسا تکلمم  روما  يهرادا  هب  رظان  مود  لوا و  تلع  اریز  تسا  رتمهم  هدمآ  مود  لوا و  تلع  رد  هک  یفیاظو  زا  بتارم  هب  هدش  رکذ  موس 
نآرق شخب  تایح  میلاعت  دـنهاوخیم  هک  تسا  یناسک  ياههشقن  ندز  مه  رب  نید و  ساسا  ظفح  هب  طوبرم  موس  تلع  رد  تیلوؤسم  اـما 

ماکحا و لقاال  دنتفاین  تسد  راک  نیا  هب  رگا  دنراذگن و  ياج  هب  نآ  زا  يرثا  دننک و  وحم  ار  یهلا  نید  دنزادنارب ، نب  خـیب و  زا  ار  فیرش 
دنیامن و نیبدب  هحفـص 309 ]  ] نآ هب  ار  مدرم  هدـنهد ، هولج  هوشم  ار  نید  يهرهچ  اهفیرحت  اهتعدـب و  اـب  دـنزاس ، نوگرگد  ار  شتاررقم 
زا میوش و  فقاو  رمالا  یلوا  لعج  موس  تلع  تیمها  هب  ياهزادنا  ات  هک  نآ  يارب  دنامن . یقاب  مالـسا  زج  يزیچ  مالـسا  زا  هک  دننک  يراک 
مزال میدرگ  هاگآ  دنتشاد  هدهعرب  قح  نید  میرح  زا  عافد  مالـسا و  ساسا  ظفح  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  يهمئا  هک  یمیظع  تیلوؤسم 

ار اهنآ  مییامن و  یسررب  راصتخا  هب  میسانشب و  فلتخم  ياهمیژر  رد  ار  يرشب  يهعوضوم  تاررقم  نیناوق و  يهمـشچرس  زاغآ ، رد  تسا 
يهمئا ياـهتیلوؤسم  نوماریپ  سپـس  میجنـسب  رگیدـکی  اـب  ار  ناـشتوافت  میهد و  رارق  هسیاـقم  دروم  شیراذـگنوناق  أـشنم  یهلا و  نییآ  اـب 
نیناوق يهمشچرس  اهروشک  زا  یـضعب  رد  مییامن . ثحب  دناهداد  ماجنا  دوخ  تماما  مایا  لوط  رد  هک  ار  يدنمـشزرا  تامدخ  نیموصعم و 

ار اـهنآ  ینوـنک  يهعماـج  هدـنام ، ياـج  هب  راـصعا  نورق و  لوـط  رد  نیـشیپ  ياهلـسن  زا  هک  تـسا  یموـسر  بادآ و  یتـکلمم  تاررقم  و 
تظفاحم يارب  اهروشک  لیبق  نیا  رد  دیامنیم . تواضق  بادآ  نآ  قبط  رب  دنکیم و  يریگ  هزادنا  موسر  نآ  اب  ار  اهدب  بوخ و  هتفریذپ ،

ظفاح و دوخ  مدرم  تسا  هعماج  لوبق  شریذـپ و  دروم  مسارم  نآ  هک  یعقوم  ات  اریز  تسین  نابهگن  بقارم و  هب  يزاین  بادآ  موسر و  نآ 
نیا رد  دوریم  نایم  زا  دوخ  هب  دوخ  تفگ  كرت  ار  نآ  المع  درک و  ضارعا  مسارم  نآ  زا  هعماج  هک  یعقوم  دوب و  دـنهاوخ  نآ  ناـبهگن 

تموکح يدادبتـسا و  میژر  اب  هک  يروشک  رد  دـشاب . هتـشاد  جایتحا  نابهگن  ظفاح و  هب  اـت  تسین  زاـین  دروم  موسر  بادآ و  نآ  تروص 
مدرم زا  دـیامنیم و  ذاختا  دبتـسم  صخـش  هک  تسا  ياهنارـسدوخ  ياهمیمـصت  زا  تراـبع  تکلمم  يراـج  تاررقم  دوشیم  هرادا  يدرف 

عقاو رد  تـسین و  ناـبهگن  عفادــم و  هـب  يزاـین  تاررقم  نآ  ظـفح  يارب  هحفـص 310 ] . ] دـنراذگب ارجا  عـقوم  هب  ار  اـهنآ  هک  دـهاوخیم 
دباییم و همادا  تاررقم  نامه  دهدن  هدیقع  رییغت  نامز  تشذگ  اب  رگا  تسا  نتشیوخ  يدادبتسا  تاررقم  نابهگن  دوخ  دبتـسم  ياورنامرف 
دریگیم و ياهزات  ياهمیمـصت  دومن  رییغت  شرظن  دراوم  زا  ياهراپ  رد  رگا  دـنیامن . ارجا  تساـک  مک و  یب  ار  اـهنآ  يهمه  دـنراچان  مدرم 
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نودب زین  شیدادبتـسا  تاررقم  تسا  یقاب  اجرباپ و  دبتـسم  صخـش  هک  ینامز  ات  هصالخ  دـیامنیم و  هتـشذگ  تاررقم  نیزگیاج  ار  اهنآ 
دازآ ياهروشک  رد  دندنب . راک  هب  المع  ار  شتاررقم  دنیامن و  تعاطا  دبتسم  زا  دنریزگان  مدرم  تسا و  رارقرب  رادیاپ و  نابهگن  هب  جایتحا 
هرادا مدرم  رب  مدرم  تموـکح  ساـسارب  اـهروشک  نآ  اریز  تـسین  مزـال  ناـبهگن  ظـفاح و  هعوـضوم ، تاررقم  نیناوـق و  ظـفح  يارب  مـه 

زا کی  ره  ياوتحم  هک  ینامز  ات  نیاربانب  ددرگیم  عضو  ناـنآ  يهتـساوخ  قفو  رب  نیناوق  دـنمدرم و  ناگدـنیامن  ناراذـگ  نوناـق  دوشیم 
نابهگن ظفاح و  نیرتهب  دوخ  مدرم  تیامح  تسا و  رادروخرب  تیرثکا  ینابیتشپ  زا  تساجرباپ و  نوناق  نآ  دـشاب  مدرم  لوبق  دروم  نیناوق 

زا دـنراچان  ناگدـنیامن  دنتـشاد  زاربا  نآ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  تیرثکا  داتفا و  هعماـج  تیلوبقم  زا  نوناـق  نآ  هک  یعقوم  دوب و  دـهاوخ  نآ 
مدرم ناگدیزگ  دازآ  ياهروشک  نارادمامز  نینچمه  ناراذگ و  نوناق  اریز  دنهد  يار  نآ  ياغلا  هب  دننک و  يوریپ  دوخ  نیلکوم  هتـساوخ 

ار دوخ  يار  دعب  يهرود  رد  دنوشیم و  هعماج  دورطم  دنراذگن  ارجا  عقوم  هب  ار  دوخ  نایاقآ  يهتـساوخ  رگا  دنمدرم و  نارکون  عقاو  رد  و 
يراذگنوناق تسایر و  ياهیـسرک  دوریم و  فک  زا  ناشتردق  یمدرم ، یلم و  تازاجم  نیا  رثا  رب  دـنزیریمن و  اهقودنـص  رد  نانآ  مان  هب 

هحفص 311] . ] دنهدیم تسد  زا  ار 

نآ صئاقن  یبرغ و  یسارکومد 

يهدـحتم ياهروشک  يرتسگداد  تیعبات  ترجاهم و  يهرادا  هدـش و  هیهت  اکیرما  رد  مدرم » تسد  هب  یتموکح   » مان هب  يدنتـسم  يهیرـشن 
زا ییاهتمـسق  يواح  هیرـشن  نیا  تسا . هداد  رارق  مومع  سرتسد  رد  عالطا  دـیزم  يارب  هدومن و  همجرت  فلتخم  ياهنابز  هب  ار  نآ  اـکیرما 

ياهروشک رد  هک  یمومع  ياهنایرج  یعامتجا و  لئاسم  زا  ياهراـپ  هب  باـتک  نآ  يهعلاـطم  اـب  هدـنناوخ  تساـکیرما و  تاررقم  نیناوق و 
دنناوتیم یمادام  نیرومام  : » دیوگیم نینچ  نانآ  ناگ  دیزگ  مدرم و  نوماریپ  باتک  نیا  رد  ددرگیم  فقاو  درذگیم  اکیرما  يهدـحتم 

رد ینوگانوگ  لئاسم  دنشاب و  یضار  ناشیا  راک  زرط  زا  مدرم  هک  دننک  هدافتسا  تسا  هدش  ءاطعا  مدرم  فرط  زا  هک  شیوخ  تارایتخا  زا 
نیع رد  هک  دـنزاسیم  روآدای  ناشیا  هب  دـننکیم و  لاـمعا  بختنم  ناگدـنیامن  رب  ار  دوخ  لرتنک  تردـق و  نآ ، اـب  هک  تسا  مدرم  تسد 

لغاشم ياهادـیدناک  تسا  تاباختنا  انامه  لرتنک  تردـق و  زاربا  یمـسر  زرط  دنتـسه . زین  مدرم  رکون  دـنموق  نیدـئاق  ءامعز و  هک  یلاح 
نآ ماجنا  رد  ار  شیوخ  تسایـس  دنیامنیم و  میدـقت  ياهمانرب  دـنراد  يار  نداد  ینابیتشپ و  عقوت  ناشیا  زا  هک  یمدرم  هب  الومعم  یمومع 

دنکیم نایب  ار  دوخ  قباس  تامدخ  نآ  رب  هوالع  دنکیم و  ار  راک  نامه  زین  دوشیم  بلطواد  اددجم  هک  ياهدنیامن  دنهدیم  حرـش  لغش 
دش و دنهاوخ  هجاوم  یـسایس  باسحلا ) موی   ) عون کی  اب  هدنیآ  تاباختنا  رد  هک  دنزرو  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـنناوتیمن  نیرومام  نیاربانب 

یمومع يارآ  يهیاپ  رب  هک  زورما  یـسارکومد  ياهتموکح  دیدرت  نودب  هحفص 312 ] [. ] 36 .« ] دراد ناوارف  ریثات  ناشیا  لاـمعا  رب  رما  نیا 
رد مدرم  هتـشذگ  رد  تسین . هسیاقم  لباق  دنتـشاد  ییاورنامرف  هتـشذگ  رد  هک  هماکدوخ  ماـکح  يهنادبتـسم  ياـهتموکح  اـب  تسا  راوتـسا 

ضرعم رد  ار  دوخ  ناج  لام و  هظحل  ره  دنتـشادن و  ینمیا  شمارآ و  دـندوب ، ریـسا  ناگدرب  ای  تاناویح  دـننام  اهتموکح  زا  یـضعب  تسد 
. تسا نانآ  تسد  رد  نایاورنامرف  ماکح و  بصن  لزع و  رایتخا  دـنمدرم و  تردـق  أشنم  یـسارکومد  ياهتموکح  رد  یلو  دـندیدیم  رطخ 

یسرک زا  ار  صاخشا  دوخ  يأر  اب  دنناوتیم  هک  دنمدرم  دنزاس و  رقتسم  تردق  یسرک  رب  ار  صاخشا  دوخ  يأر  اب  دنناوتیم  هک  دنمدرم 
لوبق دروم  دوخ  بلطم  نیا  تسین و  صیاقن  بویع و  زا  هزنم  دراد  هک  يزایتما  يرترب و  اـب  تموکح  عون  نیا  یلو  دـنروآ  ریز  هب  تردـق 
تسا هننقم  یلاع  تأیه  باختنا  یمومع و  يارآ  هب  هعجارم  رب  ینتبم  هک  کیتارکومد  تموکح  عون  دنراد . فارتعا  نآ  هب  تسا و  نایبرغ 

ای رید  دباتـشیم و  نآ  يوس  هب  ایند  هک  یعون  دوریم . رامـش  هب  تموکح  لآ  هدـیا  عون  يهلزنم  هب  کـنیا  ناسانـش  هعماـج  مومع  معز  هب 
هداهن نایسن  قاط  رد  ار  یصخش  قوذ  هفطاع و  هک  دنتسه  ناسانـش  هعماج  زا  ياهتـسد  دومن . دنهاوخ  ذاختا  ار  نآ  ناهج  للم  يهیلک  دوز 

تسا و رتهب  اهمارم  ریاس  اب  هسیاقم  اـب  اـهنت  یـسارکومد  هک  دـننکیم  دـییات  هدرک و  هیزجت  لـیلحت و  یملع  ظاـحل  زا  رتشیب  ار  عوضوم  و 
دراد هدیقع  زگنیدیگ )  ) هکنانچ دناهداد  تلاخد  تواضق  رد  زین  ار  یصخش  قوذ  هقالع و  دنیامیپیم  طارفا  هار  نآ  دیجمت  رد  هک  یناسک 
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نآ رد  تیلوؤسم  حور  تسا و  هنادبتسم  هناهاوخدوخ و  رتمک  یـسایس  رگید  ياهمارم  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  رد  یـسارکومد  زایتما  اهنت 
[. 37  ] دریگیم رارق  مارتـحا  دروـم  دارفا  فرط  زا  رتـشیب  تـسا و  هناـملاظ  هحفـص 313 ]  ] رتمک تهج  نیمه  هب  هدـیدرگ و  تیاـعر  رتـشیب 

مامت زا  کلاذعم  یلو  تسا  تموکح  رد  يدب  رایسب  مرف  یسارکومد  میژر  لیچرچ  لوق  هب  دیوگیم : اکیرما  قبسا  روهمج  سیئر  يدنک 
یفرط زا  هک  تـسا  نـیا  مدرم  رب  مدرم  تموـکح  بوـیع  صیاـقن و  زا  یکی  [. 38  ] تسا رتهب  هدرک  ناحتما  نونک  اـت  رـشب  هک  یئاـهمیژر 
هتخانش ناسکی  نوناق  بجوم  هب  داوس  مک  ای  داوس  یب  دارفا  زا  درف  ره  يار  اب  هعماج  ردقیلاع  گرزب و  نادنمشناد  زا  کی  ره  يار  شزرا 

رظن زا  دنتـسه  هیلاع  تالیـصحت  ياراد  هک  یناسک  گرزب و  نادنمـشناد  ناهج  ياهروشک  مامت  رد  مینادیم  رگید  فرط  زا  تسا و  هدش 
رایعم یـسارکومد  تموکح  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنهدیم . لیکـشت  داوس  مک  اـی  داوس  یب  دارفا  ار  هعماـج  تیرثکا  دـنتیلقا و  رد  ددـع 

ياهیـسرک هب  نتفاـی  تسد  اـی  یتکلمم  ییارجا  تاـماقم  زارحا  يارب  هک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتن  نیا  تسا  ارآ  تیرثکا  اـهدزمان ، يزوریپ 
دارفا شنیزگ  تموکح و  ساسا  لیکشت  رد  نانیا  درادن و  یـشزرا  هدرک  لیـصحت  تیلقا  یملع  تاعالطا  تامولعم و  روشک  يراذگنوناق 

مه هک  مدرم  رب  مدرم  تموکح  بویع  زا  رگید  یکی  تسا . یگرزب  هصیقن  دوخ  نیا  تشاد و  دنهاوخن  رثؤم  یـصاصتخا و  شقن  هتـسیاش 
ار دوخ  هجوت  نیناوق  عضو  رد  هراومه  دنفظوم  ناگدنیامن  هک  تسا  نیا  هدیدرگ  لومعم  لوادـتم و  ناهج  هتفرـشیپ  ياهروشک  رد  نونکا 

تحلصم هحفص 314 ]  ] قفو رب  تیرثکا  يهتساوخ  هچره  دنناشوپب  نوناق  سابل  تیرثکا  تالیامت  هب  دنراد و  فوطعم  مدرم  يهتـساوخ  هب 
هاگ تسین  گنهآ  مه  قبطنم و  نانآ  تداعس  حالص و  اب  اج  همه  هشیمه و  اهناسنا  يهتـساوخ  میناد  یم  دشابن . مدرم  تداعـس  ریخ و  هب  و 
هب دـنامیم ، زاب  یـشیدنا  تحلـصم  ینیب و  عقاو  زا  دوشیم ، یتسرپاوه  راچد  دریگیم ، رارق  دـنمورین  زیارغ  ریثات  تحت  درف  دـننام  هعماـج 

تـالیامت ریثأـت  تحت  ناراذـگ  نوناـق  رگا  تسا . راـبنایز  رـضم و  وا  يارب  هک  دوشیم  يزیچ  راتـساوخ  دـیارگیم و  فارحنا  یهارمگ و 
موش ضراوع  هک  دشکیمن  یلوط  دـنیامن  بیوصت  نوناق  تروص  هب  ار  نانآ  ياوران  يهتـساوخ  دـنریگ و  رارق  تیرثکا  تحلـصم  فالخ 

رد دراد . ییاههنومن  برغ  ياهروشک  رد  نیا  دـندرگیم و  هجاوم  نآ  ریذـپان  ناربج  انایحا  راـبنایز و  جـیاتن  اـب  مدرم  دـنکیم و  زورب  نآ 
داوم  » ناونع تحت  یـصوصخم  لصف  هدومن  عیزوت  هیهت و  اکیرما  تیعباـت  ترجاـهم و  يهرادا  هک  مدرم » تسدـب  یتموکح   » باـتک رخآ 

يهراـبرد هلمج  نآ  زا  هدـش  هداد  حیـضوت  اـکیرما  یـساسا  نوناـق  حالـصا  دراوم  لـصف ، نآ  رد  هک  هدـش  زاـب  یـساسا » نوناـق  یحالـصا 
تابورـشم لمح  شورف و  دـیلوت و  هدام ، نیا  بیوصت  زا  سپ  لاـس  کـی  کـی -  دـنب  يهدام 18  تسا : هدـمآ  نینچ  یلکلا  ياـههباشون 

تیمکاـح تحت  رد  هک  یئاهنیمزرـس  قطاـنم و  هیلک  هدـحتم و  ياـهروشک  زا  اـهنآ  رودـص  روشک و  هب  اـهنآ  دورو  هلخاد و  رد  هرکـسم 
اکیرما هدـحتم  ياـهروشک  زا  کـی  ره  هب  هرگنک و  هب  ود -  دـنب  دوب . دـهاوخ  عونمم  برـش  روـظنم  هب  تسا  اـکیرما  هدـحتم  ياـهروشک 

اعطق [. 39  ] دنراذگ ءارجا  هحفـص 315 ]  ] عقوم هب  ار  هدام  نیا  تاررقم  یـضتقم  نیناوق  عضو  هلیـسو  هب  هک  دوشیم  هداد  راـیتخا  ًاـکرتشم 
عیـسو رـشق  رب  نوناـق  نیا  یلو  دوب  اـکیرما  تلم  عفن  هب  جراـخ  زا  اـهنآ  دورو  عنم  نینچمه  یلکلا و  ياـههباشون  عیزوت  هیهت و  عنم  نوناـق 

اب ار  یساسا  نوناق  يهدام 18  ناراذگ  نوناق  هک  دش  بجوم  نیلکوم  راشف  ماجنارس  دندوشگ و  ضارتعا  هب  بل  دمآ  نارگ  راوخ  بورشم 
یغلم هلیسونیدب  اکیرما  هدحتم  ياهروشک  یساسا  نوناق  یحالـصا  مهدجیه  هدام  کی -  دنب  يهدام 21  دندومن . اغلا  يهدام 21  بیوصت 

ناراذـگ نوناـق  مدرم ، رب  مدرم  تموکح  ساـسارب  دومن و  لاـمیاپ  ار  هعماـج  حالـص  ریخ و  ارگ  تذـل  مدرم  سفن  ياوـه  [. 40  ] دوشیم
رد دـنراد . مالعا  عنامالب  ار  يراسگیم  يزاس و  بورـشم  دـنیامن و  اغلا  ار  یلکلا  ياههباشون  عیزوت  هیهت و  عنم  نوناق  دـندش  راچان  اکیرما 

فارحنا نینچمه  نارـسپ و  نارتـخد و  طـباور  دـح  زا  شیب  يدازآ  مدرم  رب  مدرم  تموکح  ياـنبم  رب  زین  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  یـضعب 
ریـسم رد  دش و  هدیـشک  قالخا  داسف  هب  ناوج  لسن  گرزب  هابتـشا  نیا  رثارب  دـش و  هتخانـش  ضحم  زاجم و  نوناق  بجوم  هب  نانآ  یـسنج 
لئاسم سرادم  رد  یتح  دندومن و  عضو  ار  درم  نز و  یـسنج  يدازآ  نوناق  دئوس  رد  لبق  لاس  یـس  دودـح  تفرگ . رارق  یهابت  طوقس و 
هحفـص  ] ینویـسیمک سلجم  فرط  زا  هک  تفرگ  الاب  ردق  نآ  داسف  دیدرگ . راکـشآ  نآ  موش  جـیاتن  ات  دـشیم  ثحب  سیردـت و  یـسنج 

هدش تیانج  نیا  ثعاب  لبق  لاس  تسیب  نوناق  هک  دنداد  شرازگ  قیقحت  اهتدم  زا  سپ  دیامن  یـسررب  ار  اهداسف  نیا  للع  دش  رومأم  [ 316
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دهم ملع و  زکرم  هتـشذگ  راگزور  رد  ناـنوی  [. 41  ] میئامن حالـصا  ار  طلغ  نوناق  نیا  دـسافم  میناوتیمن  مینک  راک  لاس  تسیب  رگا  اـم  و 
یقاب نانچمه  ناشمان  اهنرق  تشذـگ  زا  سپ  نونکا  مه  هک  دنتـساخرب  گرزب  ینادنمـشناد  نیمزرـس  نآ  زا  دوب  هفـسالف  اـمکح و  تیبرت 

رد هک  نایئاطـسفوس )  ) مان هب  دـندوب  نانوی  رد  یهورگ  نامز  نامه  رد  تسا . ناـهج  زورما  نادنمـشیدنا  هجوت  دروم  ناشنانخـس  هدـنام و 
نیا نانخـس  دـنیامن . راکنا  ار  تایهیدـب  دـننک و  یفن  ار  سوسحم  ملـسم و  روما  هک  نیا  زا  دنتـشادیمن  ابا  یملع  يوگتفگ  ثحب و  ماـقم 

نتخانش يارب  هک  تسا  يرایعم  نانیا  ياههتفگ  هلمج  زا  دندوب . انتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  نادنمـشناد  تشادن و  یـشزرا  یملع  رظن  زا  هورگ 
سفن هچره  تسا . ناسنا  صخـش  يدب ، یکین و  نازیم  دنتفگیم  نانوی  نایئاطـسفوس  دندوب . هدومن  نییعت  اوران  زا  اور  زیمت  دب و  زا  بوخ 

هک ار  یحیحص  ان  رایعم  ینونک ، هتفرشیپ  ناهج  رد  هناتخبدب  [. 42  ] تسا دب  شفالخ  تسا و  بوخ  تسا  نآ  ناهاوخ  ددنـسپیم و  ناسنا 
سلاـجم زورما و  یبرغ  عـماوج  دنتـسبیم  راـک  هـب  ـالمع  دـندوب و  هدـیزگ  دـب  بوـخ و  صیخـشت  يارب  هتـشذگ  نورق  رد  نایئاطــسفوس 

اب هحفـص 317 ]  ] ار دـب  بوخ و  دـناهتفریذپ ، ار  رایعم  نامه  مدرم  رب  مدرم  تموکح  يدازآ و  ناونع  تحت  زین  اهروشک  نآ  يراذـگنوناق 
رثا رب  دـنیامنیم . يراذـگنوناق  نآ  قبط  دـننکیم و  يریگ  هزادـنا  هعماج  در  لوبق و  اب  ار  اوران  اور و  دنجنـسیم ، مدرم  یناسفن  تالیامت 
مان هب  دـنربیم و  دای  زا  ار  داسف  حالـص و  دـننامیم ، زاب  ینیب  عقاو  زا  ناراذـگ  نوناق  دراوم ، زا  ياهراپ  رد  حیحـصان  راـیعم  نیا  زا  يوریپ 

داسف و شرتسگ  يهنیمز  راک  نیا  اب  دـنیامنیم و  بیوصت  نوناق  تروص  هب  ار  تفع  فالخ  لامعا  راـبنایز و  ياـهییارگ  تذـل  يدازآ ،
ناوج نارـسپ  نارتخد و  طوقـس  لـماع  تیاـنج ، میارج و  شیازفا  بجوم  اوراـن  شور  نیا  ذاـختا  دـنروآیم . مهارف  مدرم  رد  ار  فارحنا 

هدوزفا ناراکهزب  يراکهزب و  دادعت  رب  هلاس  همه  رامآ  بجوم  هب  هدیدرگ و  یعامتجا  دسافم  رگید  اههداوناخ و  ندش  یـشالتم  يهلیـسو 
حیضوت هک  یحرش  هب  تسه  هدوب و  توافتم  دناهدومن  عضو  لاح  هتشذگ و  رد  اهناسنا  هک  یتاررقم  نیناوق و  أشنم  هک  نآ  هجیتن  دوشیم .

دروم هدـنام و  ياج  هب  نیـشیپ  ياهلـسن  زا  هک  تسا  یموسر  بادآ و  يهعومجم  روشک  يراـج  تاررقم  عماوج ، زا  یـضعب  رد  دـش  هداد 
، موسر نآ  اب  تافالتخا  دـیامیپیم ، ار  دوخ  ریـسم  یعامتجا  ياـهراک  دوشیم ، هرادا  روشک  موسر ، نآ  قبط  تسا  ینونک  يهعماـج  لوبق 
تـسا و مکاـح  دادبتـسا  مـیژر  اـهروشک  زا  یـضعب  رد  دـنهدیم . هـمادا  یگدـنز  هـب  مـسارم  نآ  قـفو  رب  مدرم  ددرگیم و  لـصف  لـح و 
، دناسریم عالطا  هب  ار  دوخ  میمصت  دریگیم ، میمصت  دوخ  لیم  هب  وا  تسا  دبتسم  صخش  راکفا  هشیدنا و  یتکلمم  تاررقم  يهمـشچرس 

دبتسم نارادمامز  زا  یضعب  زورما  يایند  رد  هحفـص 318 ] . ] دنراذگیم ارجا  عقوم  هب  ار  وا  هتـساوخ  راچان  مدرم  دبلطیم و  ار  نآ  يارجا 
لیکــشت يراذـگنوناق  سلجم  دـنیوگیم ، نخــس  يدازآ  زا  دــننک  یفرعم  دازآ  ار  شیوـخ  روـشک  هاوـخیدازآ و  ار  دوـخ  هـک  نآ  يارب 

ناگ دیزگ  سلجم  ناگدنیامن  تسا  مکاح  قلطم  دادبتسا  عقاو  رد  یلو  دنروآیم  باسح  هب  مدرم  ناگدنیامن  ار  ناراذگ  نوناق  دنهدیم ،
رد زورما  دوـشیم . مـیظنت  نوناـق  لکـش  هـب  هـک  تـسین  رادـمامز  تاـینمت  اههتـساوخ و  زج  يزیچ  هعوـضوم  نیناوـق  دندبتـسم و  صخش 

تاررقم نیناوـق و  أـشنم  اـهروشک  نـیا  رد  دراد  ناـیرج  مدرم  رب  مدرم  تموـکح  تـسا و  رارقرب  یـسارکومد  مـیژر  هتفرـشیپ  ياـهروشک 
نوناق دـنبای و  شیارگ  فارحنا  هب  هک  دراد  یماو  ار  ناگدـنیامن  تیرثکا ، راـشف  عقاوم  زا  ياهراـپ  رد  تسا و  مدرم  تیرثکا  ياههتـساوخ 

هچ دنادیم  تسا . هدیرفآ  ار  رشب  هک  دنوادخ  تسا  یهلا  سدقا  تاذ  مالسا  رد  راذگنوناق  اما  دنیامن . بیوصت  تحلصم  فالخ  رابنایز و 
ار وا  رـش  ریخ و  تسا ، ملاـع  دوـخ  قوـلخم  راکـشآ  ناـهنپ و  ماـمت  هب  وا  تسا . یتایـصوصخ  اـیازم و  هـچ  ياراد  شا  هدـیرفآ  هدـیرفآ و 

تداعس هار  يهئارا  مدرم و  تیاده  يراذگنوناق ، رد  یلاعت  يراب  فده  دراد . لماک  یهاگآ  هطاحا و  داسف ش  حالـص و  هب  دسانـشیم و 
شدازآ تاوهش  اوه و  یگدنب  زا  دروایب ، تیلعف  هب  ار  شا  هتفهن  ياهدادعتسا  دزاسب و  ناسنا  ار  رشب  دوخ  میلاعت  اب  دهاوخیم  تسا . نانآ 

ناردپ و موسر  بادآ و  هن  یهلا  يراذگنوناق  رد  دیاشگب . شیور  هب  ار  لماکت  یلاعت و  هار  دـنادرگ و  شقلختم  یناسنا  قالخا  هب  دـیامن ،
اوه و هن  دروآیم و  دوـجو  هب  یلوـحت  نوناـق  عیرـشت  رد  وـگروز  رـس و  دوـخ  دارفا  يهنادبتـسم  ياهمیمـصت  هن  دراد ، يرثا  مدرم  دادـجا 

ساسارب میکح  راگدرورپ  یعیرشت  تاررقم  دراذگب . يرثا  يراذگنوناق  هحفص 319 ]  ] رد دناوتیم  هعماج  تیرثکا  یناسفن  ياهشهاوخ 
هب ار  لطاب  قح و  هار  دـیامن ، تیادـه  ار  مدرم  ینید ، تاررقم  نیناوق و  عضو  اب  دـهاوخیم  ادـخ  تسا  تجح  ماـمتا  روظنم  هب  تمکح و 
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نیا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مارگ  لوسر  دزاس . مهارف  تاهج  عیمج  زا  ار  ناش  لـماکت  یلاـعت و  تاـبجوم  دـنک و  هئارا  ناـنآ 
مهف لباق  مدرم  راشقا  مامت  رب  هک  یحـضاو  هیبشت  نمـض  تسا  هتفهن  مالـسا  يراذـگنوناق  رد  هک  ار  زاس  ناـسنا  شخب و  تداعـس  تیعقاو 

ُهُمَْلعَی اَمِیف  یَضْرَْملا  ُحاَلَصَف  ِبِیبَّطلاَک  َنیَِملاَْعلا  ُّبَر  ُهَّللا ]  ] َو یَضْرَْملاَک  ُْمْتنَأ  ِهَّللا  َداَبِع  ای  : » تسا هدومرف  نایب  عماج  هاتوک و  یترابع  اب  تسا 
دننامه امـش  ادخ ، ناگدـنب  يا  [. » 43 « ] َنیِِزئاَْـفلا َنِم  اُونوُکَت  ُهَْرمَأ  ِهَِّلل  اوُمِّلَـسَف  اـَلَأ  ُهُحِرَتْقَی  َو  ُضیِرَْملا  ِهیِهَتْـشَی  اَـمِیف  اـَل  ِِهب  ِهِرِیبْدـَت  َو  ُبِیبَّطلا 

ریبدت رد  ار  دوخ  يهتـسناد  دـنادیم و  بیبط  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  نارامیب  حالـص  ریخ و  بیبط . دـننام  نایملاع  راگدرورپ  دـینارامیب و 
تاجن هورگ  زا  ات  دیوش  یهلا  رما  میلـست  دیامنیم  باختنا  دوخ  يارب  ار  نآ  دراد و  لیم  ضیرم  هک  يزیچ  نآ  هن  ددنبیم  راک  هب  نامرد ،

يراب يراذـگنوناق  دازآ و  ياهروشک  رد  مدرم  ناگدـنیامن  يراذـگنوناق  توافت  رگنـشور  تیاور  نیا  دـیدرگ ». زوریپ  دیـشاب و  ناگتفای 
يزیر همانرب  رگا  تسا . هدش  هداد  رارق  ضیرم  تالیامت  لباقم  رد  بیبط  یشیدنا  تحلـصم  ثیدح ؛ نیا  رد  تسا . ینید  میلاعت  رد  یلاعت 

همه رد  بیبط  اریز  تسا  راـمیب  تاـجن  يدوبهب و  نآ  يهجیتن  دریگ  رارق  رگن  هدـنیآ  ملاـع و  بیبط  راـیتخا  رد  راـمیب  زیهرپ  اذـغ و  اود و 
تسا رضم  وا  يارب  هک  ياهویم  اذغ و  عون  ره  دراد و  هجوت  وا  تمالس  رامیب و  تحلـصم  هب  دوخ  تبثم  یفنم و  هحفص 320 ]  ] ياهروتسد

نآ دهاوخب  دریگ و  تسد  رد  دوخ  ار  زیهرپ  لمع و  يهمانرب  رامیب  رگا  دشاب . لیام  بغار و  اهنآ  هب  ضیرم  عبط  هک  دنچره  دیامنیم  عنم 
، درادـن یهاگآ  شیوخ  جازم  داسف  حالـص و  زا  دسانـشیمن ، ار  ضرم  وا  اریز  تسا  یفنم  راک  يهجیتن  دـیامن  حرط  شیوخ  لـیم  قبط  ار 

ضرم نآ  رثا  رب  دنکیمن و  زیهرپ  رضم  ياهیندیـشون  اهیندروخ و  زا  دوریم ، نتـشیوخ  ینورد  تالیامت  سفن و  ياوه  یپ  زا  هنارـسدوخ 
ناگ دیزگ  يراذگنوناق  سلجم  ناگدنیامن  مدرم  رب  مدرم  تموکح  رد  دش  هداد  حیـضوت  هک  یحرـش  هب  دباییم . همادا  دوشیم و  دیدشت 

يهتـساوخ يدراوم  رد  تسا  نکمم  دنروآرد . نوناق  تروص  هب  ار  تیرثکا  هتـساوخ  دیاب  دنتـسه و  دوخ  نیلکوم  تایونم  يرجم  مدرم و 
دـننک و یـشوپ  مشچ  تحلـصم  زا  دـنراچان  یمومع  راکفا  راشف  رثا  رب  ناراذـگ  نوناق  اـما  دـشاب  ناـنآ  تداعـس  حالـص و  فلاـخم  مدرم 

همه تسا ، مدرم  راگدـیرفآ  هک  يدـنوادخ  تسا ، میکح  دـنوادخ  راذـگنوناق ، ینید  میلاـعت  رد  دـنیامن . بیوصت  ار  تیرثـکا  يهتـساوخ 
تـسا نآ  یعیرـشت  نیناوق  عضو  رد  یهلا  تیانع  درادن . وا  سدقا  تاذ  رد  يرثا  نیرتمک  نانآ  یناسفن  ياهشهاوخ  دنتـسه و  وا  ناگدنب 
یلاعت تابجوم  نآ  ندومیپ  اـب  دنـسانشب و  ار  يراگتـسر  حـالف و  هار  دـنهد ، زیمت  یهارمگ  زا  ار  تیادـه  دوش ، ماـمت  مدرم  رب  تجح  هک 

ره راذگنوناق  دننک  یط  تمالس  هب  ار  ریسم  دنوشن و  هجاوم  هدننک  فرحنم  عناوم  اب  ریـسم  نیا  رد  هک  نآ  يارب  دنروآ و  مهارف  ار  شیوخ 
نیا هحفـص 321 ]  ] عاـنقا زا  ار  ناـنآ  هدومن و  میـسرت  دـشاب  تداعـس  حالـص و  فلاـخم  سفن و  ياوه  قفاوم  هک  یتذـل  یباـیماک و  مسق 
رظن راهظا  روتسد  نآ  لباقم  رد  دینک و  لمع  هدش  هداد  روتسد  هک  هچنآ  ره  تسا  هدومرف  دیکات  انمض  تسا  هتـشاد  رذحرب  ادج  تالیامت 

[. 44 .« ] کُِحلُْـصی اَم  ِینْمِّلَُعت  َال  َو  َُکتْرَمَأ  اَمِیف  ِینْعِطَأ  َمَدآ  َْنبا  اَی  : » لجوزع هللا  لاق  لاـق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  دـییامنن .
.« هدم دای  نم  هب  دوشیم  تتداعـس  يهیام  دنکیم و  حالـصا  ار  وت  هک  يزیچ  امن و  تعاطا  ما  هدرک  رما  وت  هب  هک  ار  هچنآ  مدآ  دنزرف  يا  »

راوگان و ياهوراد  ندروخ  هب  رامیب ، هک  تسا  نآ  مزلتسم  بیبط  زیمآ  تحلصم  شخب و  تمالس  ياهروتسد  نتسب  راک  هب  هک  روط  نامه 
دیاـمن زیهرپ  تسا  ضرم  دـیدشت  بجوم  رـضم و  وا  يارب  هک  اراوگ  عوبطم و  ياـههویم  اهاذـغ و  ندروـخ  زا  دـهد و  رد  نت  عوـبطم  ریغ 
لمحت يارب  ار  نتشیوخ  یفرط  زا  فلکم  صخش  هک  تسا  نآ  مزلتسم  یلاعت  يراب  زاس  ناسنا  زیمآ و  تحلصم  میلاعت  زا  تعاطا  نینچمه 

زا دـنک و  دودـحم  ار  دوخ  سفن  ياوه  رگید  فرط  زا  دـهد و  ماـجنا  ار  اـهنآ  دـیامن و  اـیهم  ینید  فیلاـکت  ضیارف و  تقـشم  تمحز و 
یسب راک  نیا  ماجنا  دیامن و  يراددوخ  هتخانش  هانگ  ار  اهنآ  راذگنوناق  اما  تسا  یناسفن  تاوهش  قفاوم  یناویح و  عبط  عوبطم  هک  یلامعا 

نآ لیذ  رد  هدومن و  تیاور  دوخ  بطخ  زا  یکی  نمـض  یمارگ  لوسر  زا  یثیدـح  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . لکـشم  راوشد و 
َۀَّنَْجلا َّنِإ  ُلوُقَی :  َناَک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  . » تسا هداد  حیضوت  ار  ربمایپ  ثیدح  هاتوک  یترابع  اب  ترضح  نآ  دوخ 

ٌء ْیَش  ِهَّللا  ِۀَیِصْعَم  ْنِم  اَم  َو  ٍهْرُک  ِیف  ِیتْأَی  اَّلِإ  ٌء  ْیَش  ِهَّللا  ِۀَعاَط  ْنِم  اَم  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِتاَوَهَّشلِاب  ْتَّفُح  هحفص 322 ]  ] َراَّنلا َّنِإ  َو  ِهِراَکَْملِاب  ْتَّفُح 
هک ییاهراک  تامیالمان و  هب  تسا  فوفحم  نادواج  تشهب  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  [. 45 .« ] ٍةَوْهَش ِیف  ِیتْأَی  اَّلِإ 
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هدومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  تسا . هدومن  هطاحا  راکماک ي  ذیاذل  یناویح و  تاوهـش  ار  خزود  درگ  اما  تسین  یمدآ  عبط  دـنیاشوخ 
رگم دریذپیمن  ماجنا  یلاعت  يراب  یـصاعم  زا  کی  چیه  یلیم و  یب  عبط و  تهارک  اب  رگم  دوشیمن  تعاطا  یهلا  رماوا  زا  کی  چیه  تسا 

تالیامت عاـنقا  ذـیاذل و  بلج  رد  روعـش  یب  روک و  زیارغ  شـشک  یناویح و  عبط  هب  مدرم  توهـش ». يدونـشخ و  عبط و  لـیم  تبغر و  اـب 
دنهاوخیم هک  روط  نآ  اهیبایماک  ذیاذل و  زا  دنیامن و  لامعا  طرش  دیق و  یب  ار  دوخ  تاوهـش  دنهاوخیم  دنقلطم  يدازآ  بلاط  شیوخ 

هتخاس و دودـحم  ار  تاوهـش  لامعا  یهاوخ و  تذـل  هدومن ، لیدـعت  ار  زیارغ  يزاس ، ناسنا  هماـنرب  رد  یهلا  نییآ  اـما  دـندرگ  رادروخرب 
شیب مک و  دراوم  بلغا  ینطاب  شکمشک  ینورد و  داضت  نیا  رد  تسا . هتشاد  رذحرب  تحلصم  فالخ  رابنایز و  ياهیبایماک  زا  ار  مدرم 

. دـننزیم زابرـس  يراب  ترـضح  تعاطا  زا  دـنوریم و  دوخ  تـالیامت  ياـضرا  یپ  زا  يرتداـیز  دارفا  دـنکیم ، هبلغ  تحلـصم  رب  تعیبط 
یهاون رماوا و  دنرمشیم و  مرتحم  ادج  ار  ینید  میلاعت  دنراد ، نیتسار  مالسا  دنتـسه ، يوق  ینامیا  ياراد  هک  دنوشیم  تفای  یمک  يهدع 

ردـص رد  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  لامک  دروم  اج  نیا  رد  دـیاب  تسا و  تقد  نایاش  هک  ياهتکن  دـندنبیم . راک  هب  تقد  اـب  ار  یهلا 
هب لوا : هورگ  دندوب : هورگ  ود  سدقم  عرش  روتسد  زا  نیفلختم  هحفص 323 ]  ] مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  تایح  نارود  رد  ینعی  مالسا 
هب یناویح و  زیارغ  ششک  هب  یعقاوم  رد  نانیا  زیچان . یفرعم  فیعـض و  ینامیا  اما  دنتـشاد  نامیا  مرکا  لوسر  توبن  یهلا و  میلاعت  ادخ و 
هب ار  نماد  دـندزیم و  تسد  عورـشمان  لامعا  هب  مک  شیب و  دـندشیم ، هانگ  بکترم  یناسفن  ياهشهاوخ  تاوهـش و  ياضرا  يهزیگنا 
اب هورگ  نیا  دندرکیم . هضراعم  نآ  مارح  لالح و  اب  هن  دنتـشاد و  تفلاخم  مالـسا  ساسا  اب  هن  نطاب  رد  یلو  دنتخاسیم  هدولآ  تیـصعم 

نیقفانم مود : هورگ  دنتشادیم . اور  متـس  شیوخ  سفن  هب  المع  دندشیم و  يدرف  ناهانگ  بکترم  دندادیم  ماجنا  هک  ییاور  ان  ياهراک 
نانیا فده  دندادیم . ياج  نامیااب  دارفا  فص  رد  ار  نتشیوخ  دندومنیم و  مالـسا  راهظا  رهاظ  هب  اما  دنتـشادن  نامیا  نطاب  رد  هک  دندوب 
دندرگ رادروخرب  تسا  ناناملـسم  مامت  لماش  مالـسا  رد  هک  ییایازم  ینوناق و  ياهتینوصم  مامت  زا  الوا  هک  دوب  نآ  یگنرود  قافن و  رد 

. دنشاب کیرش  میهس و  نانآ  اب  يداصتقا  عفانم  رد  دنوش و  عفتنم  نیملسم  یمومع  ياهدمآرد  زا  ایناث  و 

نیقفانم لباقم  رد  همئا  شقن 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  تسا  هدرب  مان  نانآ  زا  فیرـش  نآرق  دندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  رـصع  رد  نیقفانم 
هحفص  ] نید دتفا ، رب  نب  خیب و  زا  یهلا  نییآ  هک  دوب  نآ  هورگ  نیا  ینطاب  يوزرآ  دنتـسه  هدوب و  نانچمه  زین  زورما  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نیب هراوـمه  ددرگ  مهارف  راـک  نیا  يهـنیمز  هـک  نآ  يارب  دـنامن . ياـج  هـب  يرثا  یناملـسم  مالـسا و  زا  ددرگ و  دوباـن  يرادـنید  و  [ 324
ددرم لدود و  مالـسا  هب  تبـسن  ار  نانآ  لـقاال  اـی  دـننادرگرب  نید  زا  ار  يدارفا  دـنناوتب  هک  دـیما  نیا  هب  دـندومنیم  یـشاپ  مس  ناناملـسم 

دندیدرگ و لیان  یماقم  هب  دندروآ ، تسد  هب  یتسپ  یمالسا  تموکح  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دش  دیدشت  ینامز  هورگ  نیا  تیلاعف  دنیامن .
دازآ ار  ناراکهزب  شیوخ  ینارمکح  يهزوح  رد  دنتشاد  هک  یمالسا  دض  فادها  دربشیپ  يارب  نانیا  دنیامن . یهن  رما و  مدرم  هب  دنتسناوت 
ارجا عقوم  هب  دوب  ناراکهانگ  هار  دـس  هاـنگ و  عویـش  عناـم  هک  ار  یهلا  دودـح  دـندومنیمن و  يریگولج  رکنم  اـشحف و  زا  دـندراذگیم ،

فیرـش نآرق  تسا . یهلا  نییآ  بیذکت  يارب  يدعاسم  يهنیمز  نید و  فیعـضت  لماوع  زا  دوخ  هانگ ، شرتسگ  نامگ  یب  دندراذگیمن .
تیصعم لها  هک  نانآ  [. » 91 « ] َنُؤِزْهَتْـسَی اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیذَّلا  َۀَِـبقاع  َناک  َُّمث  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد 

ياهتیلاعف لالخ  رد  ددرگیم ». رجنم  یهلا  تایآ  بیذـکت  يدـب و  هب  ناشراک  ماجنارـس  دـنریگیم  ازهتـسا  هب  ار  یهلا  تایآ  دـنهانگ و  و 
نارگ هئطوت  هب  عیمطت  ای  دیدهت  رثا  رب  ياهدع  سفن و  فعض  رثا  رب  ياهدع  لهج ، ینادان و  رثا  رب  ناناملـسم  زا  ياهدع  نیقفانم  ینید  دض 

هب زین  فرحنم  يدارفا  رگید  دـحلم و  يرـصانع  نـید ، فلاـخم  يدارفا  نمـض  رد  دـندادیم و  يراـکمه  تـسد  ناـنآ  هـب  دنتـسویپیم و 
فلتخم ياهلکش  هب  دنتفاتشیم و  ناشکمک  تنواعم و  هب  مالـسا  ساسا  نتـسکش  مهرد  يارب  دندش و  یم  هحفص 325 ]  ] قحلم نیفلاخم 

یب نیقفانم  زا  یضعب  دندمآ . لیان  مالـسا  روشک  ییاورنامرف  هب  دندومن و  تزایح  ار  تفالخ  یـسرک  ماجنارـس  دندومنیم . يرای  ار  نانآ 
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یلو دنرادرب  نایم  زا  ار  نآ  دننک و  هزرابم  قح  نید  اب  هک  هداتفا  ناشتـسد  هب  تصرف  نیرتهب  نونکا  مه  دـندرکیم  روصت  لوجع  هبرجت و 
نید هب  دومن و  وحم  ار  مالسا  ساسا  ناوتیمن  باتـش  هلجع و  ابو  تسا  یندشان  راک  نیا  هک  دندوب  هجوتم  ریبدت  اب  شیدنا و  لام  نیقفانم 

هب اهنت  هن  دنیامن  مالعا  هعماج  رد  امـسر  ار  نآ  ياغلا  دننک و  درط  ار  نید  لصا  دنهاوخب  رگا  هک  دندوب  فقاو  اریز  داد  همتاخ  يرادنید  و 
نآ رب  اذل  دنوشیم  هعماج  دورطم  ناشدوخ  ددرگیم و  ناش  دیاع  سوکعم  يهجیتن  هکلب  دوریمن  نایم  زا  نید  لصا  دنـسریمن و  فده 

مدرم دنهد ، رییغت  ار  یهلا  ماکحا  دنراد  تردق  هک  ییاج  ات  اما  دننک  ظفح  ار  تعامج  هعمج و  دـنراد و  هاگن  رهاظب  ار  مالـسا  هک  دـندش 
يهمئا تیلوؤسم  نیرتگرزب  ریطخ  طیارـش  نینچ  رد  دـنروآ . مهارف  ار  قح  نید  فیعـضت  تاـبجوم  دـنزاس و  هناـگیب  نیتسار  مالـسا  زا  ار 

هک تسا  نامه  تیلوؤسم  نیا  ددرگیم و  زاغآ  تسا  نیقفانم  ياههئطوت  اـب  هزراـبم  مالـسا و  ساـسا  ظـفح  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
داتفا و روکذم  البق  هک  هدومن  نایب  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  لوق  زا  رمالا  یلوا  لعج  موس  تلع  رد  ناذاش  نب  لضف 

ِتَرِّیُغ ُنیِّدـلا َو  َبَهَذ  َو  ُۀَّلِْملا  ِتَسَرَدـَل  ًاعَدْوَتْـسُم  ًاِظفاَح  ًانیِمَأ  ًامِّیَق  ًاماَمِإ  ْمَُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َْول  ُهَّنَأ  اَْهنِم  َو  . » دوشیم هراشا  نآ  هب  زین  اـج  نیا  رد 
يارب دنوادخ  رگا  [ » هحفص 326 [. ] 92 « ] َنیِِملْـسُْملا یَلَع  َِکلَذ  اوُهَّبَـش  َو  َنوُدِْـحلُْملا  ُْهنِم  َصَقَن  َو  َنوُعِدَْـتبُْملا  ِهِیف  َداََزل  َو  ُماَکْحَْألا  َو  ُۀَّنُّسلا 

ورف مالـسا  ساسا  هتفر  هتفر  دومنیمن  نییعت  دـشاب  سدـقم  عرـش  ظفاح  یهلا و  يهعیدو  بقارم  هک  یناـبهگن  نیما و  یتسرپرـس  نیملـسم 
، دندوزفایم نآ  رب  نید  مان  هب  ار  ییاهزیچ  ناراذگ  تعدب  دـیدرگیم ، نوگرگد  یهلا  ماکحا  ننـس و  تفریم ، نایم  زا  نید  تخیریم ،

نیقفانم دنتخاسیم ». هبتـشم  نیملـسم  رب  ار  یعقاو  نید  دـندومنیم و  فیرحت  ار  یهلا  نییآ  دنتـساکیم ، نآ  زا  ار  یبلاطم  نامیا  یب  دارفا 
مهیلع نیموصعم  يهمئا  دنتفرگیم . تسد  هب  ار  مالسا  روشک  مامز  دندمآیم و  راک  يور  يرگید  زا  سپ  یکی  نیطالس  يهلسلس  دننامه 

لباق نکمم و  هک  اج  نآ  ات  دندوب و  دوخ  نامز  ياهتموکح  هنانئاخ  لامعا  بقارم  نتـشیوخ  رـصع  رد  دوخ  يهبون  هب  کی  ره  زین  مالـسلا 
، دـنزاس راومه  ار  شیوخ  هاوـخلد  تموـکح  هار  هک  نآ  يارب  نیقفاـنم  دـندومنیم . هزراـبم  ناـنآ  یمالـسا  دـض  ياـهراک  اـب  دوـب  لـمع 
هک دنتفرگ  میمصت  دنهد  ماجنا  دوخ  لیم  هب  ار  ییاور  ان  لمع  ره  ساره  میب و  نودب  دنشاب و  نیملسم  يهعماج  طرش  دیق و  یب  ياورنامرف 

فذـح نید  زا  دـهدیم  ار  تموکح  لامعا  رد  تراـظن  قح  نیملـسم  هب  هک  یتاررقم  دـننادرگب ، نیتسار  مالـسا  زا  ار  مدرم  راـکفا  ریـسم 
. دنزاس نآ  نیزگیاج  ار  ارچ  نوچ و  یب  قلطم و  دادبتسا  دنراپسب و  یشومارف  تسد  هب  ًاجیردت  ار  مالـسا  لدع  ینوناق و  تموکح  دنیامن ،
نامیا و دنمورین  حالس  اب  هک  هاگآ  سانش و  نید  ياملع  هک  نآ  رگم  دوشیمن  یلمع  دشوپیمن و  ققحت  يهماج  اهراک  نیا  دنتـسناد  یم 

ربمایپ ياهـشزومآ  يواح  هک  ار  یهلا  میلاعت  دنوش ، هتـشادرب  نایم  زا  سبح  ای  لتق  اب  دندرگیم  نانآ  تایونم  هار  دس  ادج  دنزهجم و  اوقت 
، دـننک يرادرب  هرهب  اـهنآ  زا  دوـخ  دـنزاس و  لوـحتم  ياهنوـگ  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ 

نید زا  ار  ییاهلاله  هصالخ  دنهد ، رشن  شیوخ  عفن  هب  دنیامن و  فیرحت  ار  مالـسا  ماکحا  قالخا و  هحفص 327 ]  ] دیاقع و زا  ییاهتمسق 
دـض هنانئاخ و  ياهراک  نیا  ندـش  ماجنا  يارب  دـنبای . تسد  ناشرظن  دروم  تموکح  هب  ات  دـنیامن  لالح  نآ  زا  ار  ییاـهمارح  مارح و  قح 

ذاختا اهیشم  طخ  دنداد ، لیکشت  یسلاجم  دندناوخ ، تمدخ  هب  هرواشم  يارب  ار  یکاپان  رصانع  دندومن ، حرط  رایـسب  ياههشقن  یمالـسا 
فارتعا اب  ار  اهراک  نیا  مامت  دندش و  بکترم  ار  یناسنا  دض  لامعا  یعامتجا و  ناهانگ  نیرتگرزب  طوطخ ، نآ  ندومیپ  يارب  دـندومن و 

زا دوب  تایح  دـیق  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ياوشیپ  هک  یناـمز  دـندادیم . ماـجنا  مرکا  لوسر  توبن  یگناـگی و  هب 
اب داهج  يهلأسم  هدرک و  تبحص  ناسک  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  ررکم  شدوخ  زا  دعب  ياهدادیور  نیملـسم و  مالـسا و  هریت  يهدنیآ 
ِیف َداَهِْجلا  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َبَتَک  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  دوشیم : هراشا  دروم  کی  هب  اـج  نیا  رد  هنومن  يارب  دوب و  هداد  حیـضوت  ار  نارگ  هنتف 

هیلع و هللا  یلـص  َلاَق  ُداَهِْجلا  اَهِیف  اَْنیَلَع  َِبتُک  ِیتَّلا  ُۀَْنتِْفلا  اَم  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  یِعَم  َنیِکِرْـشُْملا  َداَهِج  ْمِْهیَلَع  َبَتَک  اَمَک  يِدَْعب  ْنِم  ِۀَْـنتِْفلا 
َلوُسَر اَی  ْمُُهِلتاَُقن  َماَلَعَف  ُْتلُقَف  ِینیِد  ِیف  َنُونِعاَط  َو  ِیتَّنُِـسل  َنوُِفلاَخُم  ْمُه  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  َنوُدَهْـشَی  ٍمْوَق  ُۀَْنِتف  ملـس  هلآ و 

َو يِْرمَأـِل  ْمِِهقاَِرف  َو  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمِِهثاَدْـحِإ  یَلَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـقَف  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َکَّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  َنوُدَهْـشَی  ْمُه  َو  ِهَّللا 
اب ار  نیکرشم  داهج  هک  روط  نامه  هدومن  بجاو  نینمؤم  رب  نم  زا  دعب  ار  هنتف  رد  داهج  دنوادخ  یلع  يا  [. » 93 .« ] ِیتَْرتِع َءاَمِد  ْمِِهلاَلِْحتْسا 
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هنتف دومرف  تسا ؟ هدومن  بجاو  ار  داـهج  اـم  رب  دـنوادخ  هک  تسا  هنتف  مادـک  هللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  دوب . هتخاـس  بجاو  اـهنآ  رب  نم 
ییوج بیع  حدق و  نم  نید  زا  دـنفلاخم و  نم  تنـس  اب  نانآ  یلو  دـنهدیم  تداهـش  توبن  دـیحوت و  هب  هک  یموق  داسف  و  هحفص 328 ] ]
يارب دومرف  دـنهدیم ؟ تداهـش  امـش  توبن  دـنوادخ و  یگناگی  هب  هک  نآ  اـب  میگنجب  ناـنآ  اـب  اـم  راـیعم  هچ  رب  مدرک  ضرع  دـنیامنیم 

همئا زا  یـضعب  دننادیم ». لالح  ارم  ترتع  نوخ  نتخیر  دننکیم و  فلخت  نم  رما  روتـسد و  زا  دنراذگیم ، نید  رد  نانآ  هک  ییاهتعدـب 
رد دنتشاد  هفیظو  دندوب  داهج  رومأم  یلاعت  يراب  ترـضح  فرط  زا  ناراذگ  تعدب  نارگ و  هنتف  اب  هزرابم  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

يهمئا زا  یـضعب  اـمهیلع . هللا  مالـس  نیـسح  ترـضح  یلع و  ترـضح  دـننام  دـنگنجب  ناـنآ  اـب  دـنناسر و  مه  هب  روضح  راـکیپ  يهصرع 
ساسا زا  عافد  يارب  دنتـشاد  هدـهع  هب  یلاعت  يراـب  ترـضح  فرط  زا  هک  یتیلوؤسم  قبط  دوخ  تماـما  ماـیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

نمض ای  میلعت  سیردت و  هار  زا  شـشوک  هدهاجم و  وترپ  رد  دندوب و  ایهم  هدامآ و  هراومه  كانرطخ  نیگمهـس و  طیارـش  نآ  رد  مالـسا 
زا يدایز  يهدع  دنتسناوت  دارفا ، هب  مزال  تارکذت  یـصوصخ و  سلاجم  رد  ای  تاجانم  اعد و  نیماضم  يهلیـسو  هب  ای  همان  لدابت  هبتاکم و 
رود نینئاخ  دربتسد  زا  هک  ناشبولق  نیازخ  رد  دنزومایب و  نانآ  هب  ار  یعقاو  مالسا  دننک ، تیبرت  یگتـسیاش  هب  ار  شوهاب  قیال و  صاخـشا 

مرکا لوسر  هک  ار  ینآرق  مالسا  دنهد و  میلعت  نارگد  هب  رضح  رفس و  رد  هک  دنزاس  ناشراداو  دیکأت  قیوشت و  اب  دنراپسب . تناما  هب  تسا 
يارب هلاقم  نیا  رد  دنراد . ناش  نوصم  ندش  هارمگ  يرکف و  فارحنا  رطخ  زا  دنزومایب و  نانآ  هب  تسا  هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نید مان  هب  هک  ناکاپان  نیقفانم و  ياهتعدب  زا  ياهراپ  روج و  يافلخ  یمالـسا  دض  لامعا  زا  ییاهتمـسق  مرتحم  ناگدنناوخ  یهاگآ  دـیزم 
يارب هک  ناشراوگرزب  باحـصا  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  يهمئا  تازرابم  زا  ییاهتمـسق  نینچمه  دوشیم و  هداد  حیـضوت  دناهدومن  رـشن 

رب هیما  ینب  هک  یمالـسا  دض  ياهگنرین  زا  یکی  لوا -  دش . دهاوخ  رکذ  دناهداد  ماجنا  اهتعدب  هحفص 329 ]  ] لامعا و نآ  ندومن  یثنخ 
مالسا یتسرپاتکی  زا  ار  تعاطا  رد  دیحوت  هک  دوب  نیا  دندرب  راک  هب  شیوخ  يهنارس  دوخ  ییاورنامرف  يدادبتسا و  تموکح  يراذگ  هیاپ 
نیملعم سرد و  سلاجم  رد  نیسردم  تعامج ، هعمج و  رد  ظاعو  ابطخ و  باتک ، ریسفت  رد  نیرسفم  هک  دنتـشاد  مالعا  دندومن و  فذح 

نانخس نمض  بلطم  نیا  دنهد و  حیضوت  یتسرپاتکی  ثحب  نمض  ار  نآ  دنیوگب و  نخـس  تعاطا  رد  دیحوت  زا  دنتـسین  زاجم  سرادم  رد 
اوُِقلُْطی َْمل  َو  ِناَمیِْإلا  َمِیْلعَت  ِساَّنِلل  اوُقَلْطَأ  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ   : » َلاَق مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  تسا . هدـمآ  احیرـص  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

دازآ ناـمیا  نتفرگارف  رد  ار  مدرم  هیما  ینب  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [. » 94 .« ] هوـُفِْرعَی َْمل  ِْهیَلَع  ْمُهوـُلَمَح  اَذِإ  ْیَِکل  ِكْرِّشلا  َمـِیْلعَت 
لامعا هب  ار  نیملـسم  دنتـساوخ  یعقاوم  رد  هیما  ینب  ماکح  رگا  هک  نآ  يارب  دـندادن  يدازآ  ناـنآ  هب  كرـش ، نتخومآ  رد  اـما  دـندراذگ 

هک دننکیم  روصت  ناناملسم  زا  ياهدع  دیاش  دنهد ». ماجنا  ار  دیحوت  فالخ  اوران و  راک  نآ  دنتخانشن و  ار  كرش  دنزاس  راداو  هناکرشم 
زا اما  تدابع  رد  ایر ي  لثم  یفخ  كرـش  رگید  نآ  تب و  شتـسرپ  لثم  یلج  كرـش  یکی  تسا  مسق  ود  هب  رـصحنم  كرـش ، مالـسا  رد 
زین اـهنآ  يهراـبرد  عراـش  هک  تسه  يرگید  دراوـم  هکلب  تسین  مسق  ود  نیا  هب  رـصحنم  كرـش  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و 

هحفص 330]  ] ارچ دوش  مولعم  ددرگ و  نشور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تیاور  هک  نآ  يارب  تسا . هدرب  راک  هب  ار  كرـش )  ) يهملک
راصتخا هب  نآ  يهرابرد  تسا  مزال  دـندومن  يدازآ  بلـس  كرـش ، نتخومآ  رد  مدرم  زا  شیوخ  يدادبتـسا  تموکح  نارود  رد  هیما  ینب 

لیتق هللا و  هلتقی  امم  نولکأت  متنأ و ال  هنولتقت  ام  نولکأت  فیک  مهل  نولوقیف  نیملسملا  نولداجی  برعلا  وکرـشم  ناک  . » دوش هداد  حیـضوت 
زا هنوگچ  امـش  هک  دـنتفگیم  نانآ  هب  دـندرکیم  هلداجم  نیملـسم  اب  برع  نیکرـشم  [. 95 « ] مهتلداـجم هذـهف  مکلتق  نم  لـکأب  یلوأ  هللا 
ادخ يهتـشک  هک  نآ  اب  دیروخیمن  تسا  دنوادخ  يهتـشک  هک  هتیم  تشوگ  زا  اما  دـیروخیم  دیاهتـشک  ار  نآ  دوخ  هک  یناویح  تشوگ 
نیا رد  فیرش  نآرق  دمآرد  ناناملسم  نیکرشم و  نیب  ياهلداجم  تروص  هب  رما  نیا  تسامش و  دوخ  يهتشک  زا  رت  هتسیاش  ندروخ  يارب 

ْمُهوُُمتْعَطَأ ْنِإ  َو  ْمُکُولِداُجِیل  ْمِِهئاِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیطایَّشلا  َّنِإ  َو  ٌقْسَِفل  ُهَّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکْذـُی  َْمل  اَّمِم  اُولُکَْأت  َو ال  : » تسا هدومرف  هراب 
دـسفم و ياهناسنا  تسا . هانگ  راـک  نیا  هک  دـیروخن  تسا  هدـشن  هدرب  نآ  رب  ادـخ  ماـن  هک  یناویح  تشوگ  زا  [. » 96 .« ] َنوُکِرْشَُمل ْمُکَّنِإ 

هتیم تشوگ  تمرح  هدش و  حبذ  ناویح  تشوگ  تیلح  رد  ناناملسم  امـش  اب  هک  دنراد  یماو  ار  شیوخ  ناتـسود  افخ ، رد  تفـص  ناطیش 
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اهنآ يایلوا  نیطایش و  زا  دیریگ ، رارق  یهلا  رما  فالخ  هدننک و  لافغا  نانخـس  نیا  ریثأت  تحت  ناناملـسم  امـش  رگا  دنیامن . لدج  ثحب و 
دنهدب و يروتسد  یهلا  رما  فالخرب  رگا  عامتجا  نیطایش  دساف و  رصانع  دوب ». دیهاوخ  كرشم  دیروخب  ار  هتیم  تشوگ  دییامن و  تعاطا 

ْنَع هحفص 331 ] . ] تسا هدناوخ  كرـش  ار  نینچ  نیا  یتعاطا  احیرـص  هیآ  نیا  رد  فیرـش  نآرق  دندنب  راک  هب  ار  نانآ  روتـسد  ناناملـسم 
« ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  « » ۀئارب ِةَروُس  ِیف  ُأَْرقَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتیَتَأ   : » َلاَق ٍِمتاَح  ِْنب  ِّيِدَع 

نب يدع  [. » 98 « ] هومرح ائیـش  مهیلع  اومرح  اذا  هولحتـسا و  ائیـش  مهل  اولحا  اذا  اوناک  مهنکلو  مهنودـبعی  اونوکی  مل  مهنا  اـما  لاـقف : [ » 97]
ثیدح نتم  رد  هک  ار  ياهیآ  ًۀئارب  يهروس  زا  ترضح  مدش  بایفرش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم  هب  دیوگیم  متاح 

رد ترـضح  سپـس  دـنا » هدـناسر  ییادـخ  تیبوبر و  دـح  هب  ار  دوخ  دابع  املع و  باتک ، لها   : » تسنیا شا  همجرت  هک  دـناوخیم  هدـمآ 
ار يزیچ  رگا  دـندوب  اهنآ  عورـشم  ریغ  رادربنامرف  عیطم و  یلو  دـندیتسرپیمن  ار  شیوخ  داـبع  اـملع و  ناـنآ  اـقح  دومرف : هیآ  نیا  ریـسفت 

دوخ رب  ار  نآ  دـندومنیم  مارح  نانآ  رب  ار  يزیچ  رگا  دنتـسنادیم و  لالح  دوخ  رب  ار  نآ  دـندومنیم  لالح  ناـنآ  رب  یهلا  رما  فـالخرب 
مُهَّنَِکل َو  ْمُهَنوُدـُبْعَی  اوـُنوُکَی  َْمل  مهنا  اـما  لاـق : ْمُهَناـبْهُر …  َو  ْمُهَراـبْحَأ  اوُذَـخَّتا  :[ » ِهَّللا ِلْوَـق  ْنَع  َِلئُـس   ] هفیذـح نع  دـندرکیم ». مـیرحت 
هدومن نایب  نینچ  ار  هیآ  ریسفت  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  باحـصا  زا  هک  زین  هفیذح  [. » 99 « ] هَّللا ِۀَیِصْعَم  ِیف  ْمُهوُعاَطَأ 
تعاطا دوب  یلاعت  يراب  ترضح  تیصعم  رد  هک  ار  نانآ  یهاون  رماوا و  یلو  دندومنیمن  شتسرپ  ار  دوخ  داهز  املع و  باتک  لها  تسا :

َّزَع َو  َّلَج  ِهَّللا  ِۀَعاَط  ِْریَغ  ِیف  ًاقُولْخَم  َعاَطَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  : » لاق مالسلا  هیلع  یلع  نع  دندرکیم ».
هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هحفص 332 ] [. ] 100 « ] ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًاَهلِإ  َذَـخَّتا  َو  َرَفَک  ْدَـقَف 

يادخ زج  يدوبعم  هدییارگ و  رفک  هب  اوران  لمع  نیا  اب  دـیامن  تعاطا  گرزب  دـنوادخ  تعاط  ریغ  رد  ار  یقولخم  رما  سک  ره  دومرفیم 
قرط زا  هک  یتایاور  بجوم  هب  فیرـش و  نآرق  حیرـصت  هب  هک  دـش  نشور  داتفا  روکذـم  هک  هچنآ  زا  تسا ». هدـیزگ  شیوخ  يارب  هناگی 

تعاطا تسا  یهلا  رما  فالخرب  هک  ار  یقولخم  نامرف  یسک  رگا  تسا  هدیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هصاخ  هماع و 
ار اهيربنامرف  لیبق  نیا  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا و  هداد  ماجنا  هناکرـشم  یلمع  هدش و  فرحنم  دیحوت  ریـسم  زا  دیامن 
« َنوُکِرْشُم ْمُه  َو  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو   : » َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  تسا . هدومرف  ریبعت  تعاط  كرـش  هب 

نامیا ادخ  هب  دارفا  رتشیب  : ] تسا نیا  شا  همجرت  هک  هدمآ  ثیدح  نتم  رد  ياهیآ  [. » 57 .« ] ٍةَداَبِع َكْرِش  َْسَیل  َو  ٍۀَعاَط  ُكْرِش  : » َلاَق [ 101]
.« تدابع رد  هن  تسا  تعاط  رد  نانیا  كرـش  هدومرف  هیآ  لیذ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکرـشم ] هک  نآ  رگم  دنروآیمن 
دض ياهروتسد  دنیامن ، ییاورنامرف  هنادبتسم  یمالسا ، تموکح  مان  هب  دنریگ ، تسدب  ار  نیملسم  روما  مامز  دنناوتب  هک  نآ  يارب  هیما  ینب 

، دننک فذح  مالـسا  گنهرف  زا  ار  تعاطا  رد  كرـش  دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دنراذگب  ارجا  عقوم  هب  ارچ  نوچ و  یب  ار  دوخ  یهلا 
. ددرگیم تعاطا  رد  كرش  بجوم  دشاب  یهلا  رما  فلاخم  هک  ییاهروتـسد  زا  ندرب  نامرف  دننادن  ات  دنراد ، هاگن  ربخ  یب  نآ  زا  ار  مدرم 
رد ریـسفت و  سلاجم  رد  ظاـعو ، ظـعاوم  رد  هعمج ، هحفـص 333 ]  ] زاـمن ياـههبطخ  رد  ار  كرـش  ثحب  هناـنئاخ ، هشقن  نیا  يارجا  يارب 

تموکح هار  دوش و  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  ًاجیردـت  یمالـسا  گرزب  مکح  نآ  هک  روـظنم  نیدـب  دـندومن  عوـنمم  سرد  ياهـسالک 
دومن و مالعا  داتفا  روکذم  البق  هک  یتیاور  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  ددرگ و  رتراومه  نانآ  هناملاظ 

َمِیْلعَت ِساَّنِلل  اوُقَلْطَأ  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ  : » لاق مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  دوشیم . رارکت  تیاور  نیع  ناگدـنناوخ  يروآداـی  يارب  اـج  نیا  رد 
رد ار  مدرم  هیما ، ینب  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [. 58 « ] هوـُفِْرعَی َْمل  ِْهیَلَع  ْمُهوـُلَمَح  اَذِإ  ْیَِکل  ِكْرِّشلا  َمِیْلعَت  اوـُِقلُْطی  ْمـَل  َو  ناَـمیِْإلا 

دنتـساوخ یعقاوم  رد  هیما  ینب  ماکح  رگا  هک  نآ  يارب  دـندادن  يدازآ  نانآ  هب  كرـش ، نتخومآ  رد  اما  دـندراذگ  دازآ  ناـمیا ، نتفرگارف 
شزومآ زا  يریگولج  دنهد ». ماجنا  ار  دیحوت  فالخ  اوران و  راک  نآ  دنسانشن و  ار  كرش  دنزاس  راداو  هناکرشم   @ لامعا هب  ار  نیملسم 

هدش هدراذگ  ارجا  عقوم  هب  ماش  عیـسو  هقطنم  رد  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  روتـسد  هب  راب  نیلوا  ینید  میلاعت  يهمانرب  زا  نآ  فذـح  كرش و 
نیا مینادیمن  دوب . مالـسا  ینوناق  تموکح  ساـسا  نتخاـس  ناریو  يدازآ و  هاـگیاپ  ندرب  نیب  زا  ینعم  هب  كرـش  ملعت  میلعت و  عنم  تسا .

مالسا ماکحا  ننس و  ظفح  زا 38ماما ، هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


عورش زا  لبق  هیواعم  تموکح  رد  هک  ییاهـشیامزآ  اب  یلو  دیدرگ  زاغآ  همانرب  نآ  ندش  هدایپ  عقوم  هچ  زا  دش و  عورـش  نامز  هچ  زا  راک 
، هدیدرگ راکشآ  نآ  شخب  نایز  رثا  هدیسر ، بولطم  يهجیتن  هب  كرش  شزومآ  ندش  عونمم  هک  دش  نشور  دمآ  لمع  هب  نیفـص  گنج 

تعاـطا يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  ـالمع  دـناهدش و  يدادبتـسا  تموکح  ياـیهم  هتفر ، ماـش  مدرم  داـی  زا  یمالـسا  ینوناـق  دازآ و  تموکح 
: بوشآرهش نبا  يور  دوشیم . هراشا  شیامزآ  ود  هب  هنومن  يارب  اج  نیا  رد  دناهتـشاد و  مالعا  زیمآ  كرـش  و  هحفص 334 ]  ] هناروکروک
عرقلا و حـبذب  مهرمای  نا  صاعلا  نبا  هیلا  راشاف  ماشلا  لها  رابتخا  دارا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  ۀـفلاخم  یلع  مزع  اـمل  ۀـیواعم  نا  »
هک هدوـمن  تیاور  بوشآرهـش  نبا  [. » 59 « ] ۀـیوما ۀـعدب  تراص  هوعاطاف و  کلاذـب  مهرماف  الف ، الا  مهبحاص و  وهف  اوعاـطا  ناـف  هتیکذـت 

شیامزآ ناشیربنامرف  تعاطا و  تهج  زا  ار  ماـش  مدرم  تساوخ  دـیدرگ  ممـصم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  تفلاـخم  هب  یتقو  هیواـعم 
وت دندومن  تعاطا  روتـسد  نیا  رد  رگا  دنروخب  دـننک و  حـبذ  هرب  دـننام  ار  ودـک  ات  نک  رما  ار  مدرم  تفگ  يو  هب  صاع  نب  ورمع  دـیامن .
.« هیما لآ  زا  دیدرگ  یتعدب  ودک  حبذ  سپ ، نآ  زا  دـندرک و  تعاطا  دومن  رما  راک  نیا  هب  ار  مدرم  هیواعم  هن . هنرگو ، یتسه  اهنآ  بحاص 
نآ ربخ  یتدم  زا  سپ  دندراذگ  ارجا  عقوم  هب  ار  نآ  المع  دـش و  عیاش  نابز  هب  نابز  ماش  مدرم  نیب  هیواعم  يهیحان  زا  ودـک  حـبذ  روتـسد 
هیلع هللادبع  یبا  نع  دـندومن . هعجارم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یعرـش  يهلأسم  لاؤس  يارب  يدارفا  هک  دـش  نانچ  نآ  دیـسر  هفوک  هب  روتـسد 
هنعل ناَْطیَّشلا  ُمُکَّنَیِوْهَتْسَی  َال  َو  ُهوَُحبْذَت  َال  َو  ُهُولُکَف  یَّکَُذی  ٌء  ْیَـش  َْسَیل  ُعْرَْقلا  َلاَق : َُحبُْذی ؟ ْلَه ]  ] ِعْرَْقلا ِنَع  َِلئُـس  نینمؤملاریما  َّنَأ   : » مالـسلا

هیکذت ودک  دومرف  ترضح  دوش  حبذ  دیاب  ایآ  هک  دش  لاؤس  ودک  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [. » 60 « ] هللا
دش نآ  كرش  شزومآ  عنم  يهجیتن  دیامنن ». ناتناریح  دربن و  ار  امـش  لقع  ناطیـش  هک  دیـشاب  بقارم  دیروخب و  حبذ  نودب  ار  نآ  درادن 

سکع نیرتکچوک  نودب  مدرم  دهد و  هزاجا  حـبذ  زا  سپ  ار  ودـک  ندروخ  دراذـگ ، هحفـص 335 ]  ] تعدـب نید  رد  تسناوت  هیواعم  هک 
مدرم عورـشم  ریغ  هناکرـشم و  تعاطا  زا  يرگید  يهنومن  دـنراذگ . ارجا  عقوم  هب  نید  مان  هب  ار  شروتـسد  دـننک و  تعاطا  يو  زا  لـمعلا 

. درکن ضارتعا  يدحا  دناوخ و  هعمج  زامن  هبنـشراهچ  زور  هک  دوب  نیا  تسویپ  عوقو  هب  كرـش  ملعت  میلعت و  عم  رثا  رب  هک  هیواعم  زا  ماش 
[61 « ] لاتقلا دنع  مهـسور  هوراعا  ءاعبرالا و  موی  یف  ۀعمجلا  نیفـص  یلا  مهریـسم  دنع  مهب  یلـص  هنا  هل  مهتعاط  یف  مهرما  نم  غلب  دـق  «و 
دناوخ و هعمج  زامن  هبنشراهچ  زور  دوب  نیفص  راپسهر  هک  یعقوم  رد  وا  هک  دیسر  ییاج  هب  هیواعم  زا  ماش  مدرم  يربنامرف  تعاطا و  راک  »

هیواعم هب  گنج  عقوم  ار  دوخ  ياهرـس  مدرم  ناـمه  هوـالع  هب  دـندرک  ادـتقا  يو  هب  دـندومن و  يوریپ  وا  زا  راکـشآ  تعدـب  نیا  رد  مدرم 
ار وا  ياهفارحنا  يدنت  اب  هیواعم  سلجم  رد  يزور  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دندومنیم ». وا  يادف  ار  نتـشیوخ  دندادیم و  هیراع 

َکَّنَِکل َو  : » دومرف دیشک و  شخر  هب  مامت  تحارص  اب  دوب  هدش  بکترم  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  هک  ار  ییاهمتـس  تخاس و  ناشنرطاخ 
ياهتنـس هک  یتسه  یهورگ  زا  هیواعم  يا  وت  یلو  [. » 62 .« ] ًابَِعل ِهَّللا  َنیِد  َو  ًالَوَخ  ِهَّللا  َداَبِع  َذَخَّتا  َو  َعَدـِْبلا  اَیْحَأ  َو  َنَنُّسلا  َرَابَأ  ْنَّمِم  ُۀَـیِواَعُم  اَی 

هک دـینکیم  هظحالم  تسا ». هتفرگ  يزاـب  هب  ار  قح  نید  هتخاـس و  هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هدومن ، اـیحا  ار  اهتعدـب  هتخاـس ، دوباـن  ار  یهلا 
ار نانآ  دزاس و  دوخ  طرش  دیق و  یب  عیطم  هدرب  دننامه  ار  مدرم  كرش ، هحفص 336 ]  ] شزومآ عنم  اب  تسناوت  یهاتوک  تدم  رد  هیواعم 

يدادبتـسا تیمکاح  يارب  هیما  ینب  هک  همانرب  نیا  رگا  کش  نودـب  دـیامن  راداو  تموکح  یمالـسا  دـض  رماوا  زا  تعاـطا  هب  هناروکروک 
نیزگیاج قلطم  دادبتـسا  هک  دیـشکیمن  یلوط  تفاییم  شرتسگ  تکلمم  رـسارس  رد  عنام  اب  دروخرب  نودـب  دـندوب  هدومن  حرط  شیوخ 
يهناملاظ ياهروتسد  اج  همه  دندوب  راچان  مدرم  دشیم و  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  نیملسم  يدازآ  دیدرگیم ، مالـسا  ینوناق  تموکح 

ناذاش نب  لضف  تیاور  هب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  ار  هچنآ  قبط  دنراذگب . ارجا  عقوم  هب  نید  مان  هب  ار  روج  ماکح 
تعدـب اـب  ماـما  تسا  یهلا  نییآ  نتفر  ناـیم  زا  عناـم  قح و  نید  عفادـم  ماـما  هک  تسا  نیا  هدومرف  ناـیب  رمـالا  یلوا  لـعج  موس  تلع  رد 

يهمئا یهلا  تیرومأم  نیا  ساسارب  دـنهاکب . نآ  زا  اـی  دـنیازفیب  نید  رب  يزیچ  ناـنآ  دراذـگیمن  دـنکیم و  هزراـبم  نیدـحلم  ناراذـگ و 
دنتخومآ مدرم  هب  ار  تعاطا  رد  دیحوت  دندومن ، يریگولج  ماکحا  ننس و  رییغت  زا  دنتساخرب ، هزرابم  هب  هیما  ینب  اب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 

رما فالخرب  شروتسد  هک  دیامن  تعاطا  یسک  زا  یناملـسم  رگا  دندنامهف  نانآ  هب  یمارگ  لوسر  ثیداحا  رـشن  تایآ و  ریـسفت  نمـض  و 
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یتمسق اج  نیا  رد  تسا . هدییارگ  تعاطا  رد  كرش  هب  هدش و  فرحنم  دیحوت ، ریـسم  زا  لمع  نیا  اب  تنـس ، باتک و  مکح  هب  تسا  یهلا 
یب َكِرُْشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ  َو  : » دوشیم لقن  تسا  هدیسر  تعاطا  رد  كرش  يهرابرد  هک  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  يهمئا  تایاور  زا 
یناد یمن  هحفص 337 ]  ] قح هک  ار  ادخ  ریغ  يروآ و  كرش  هک  دنراد  او  ار  وت  ردام  ردپ و  رگا  [. » 63 « ] امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام 

ِهَّللا ِۀَیِـصْعَِمب  ْمُهوُرَمَأ  ْنَِکل  َو  اْوَّلَـص  َال  َو  ْمَُهل  اُوماَـص  اَـم   : » مالـسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَـق  اـمنم ». تعاـطا  ار  ناـنآ  یهد  رارق  وا  کـیرش 
[. 64  ] ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًاَهلِإ  َذَخَّتا  َو  َرَفَک  ْدَـقَف  َّزَع  َو  َّلَج  ِهَّللا  ِۀَـعاَط  ِْریَغ  ِیف  ًاقُولْخَم  َعاَطَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق : َُّمث  ْمُهوُعاَطَأَف .

ادخ تیصعم  هب  ار  نانآ  یلو  دندراذگیمن  زامن  دنتفرگیمن و  هزور  نیدلاو  يارب  نادنزرف  تا : هدومرف  هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  »
ار یقولخم  سک  ره  دومرفیم  هک  مدینـش  یمارگ  لوسر  زا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دندومنیم  تعاطا  نادنزرف  دـندرکیم و  رما 

ْنِم ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  .« » تسا هدـیزگ  دوخ  يارب  دـنوادخ  ریغ  يدوبعم  هدـش و  رفاک  دـیامن  تعاطا  یهلا  تعاط  ریغ  رد 
ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأ  َو  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَـع  دــناهتفرگ ». تیبوـبر  هـب  دــنوادخ  لـباقم  رد  ار  دوـخ  داـبع  اـملع و  يراـصن ، دوـهی و  [. » 65 « ] ِهَّللا ِنُود 
ْنِم ْمُهوُدَـبَع  َو  مُهوُعَبَّتاَف  ًالاَلَح  ْمِْهیَلَع  اُومَّرَح  َو  ًاماَرَح  ْمَُهل  اوُّلَحَأ  ْمُهَّنَِکل  َو  اْوَّلَـص  َال  َو  ْمَُهل  اُوماَص  اَـم  ِهَّللا  َو  اَـمَأ  : » ـالاَق اَـمُهَّنَأ  مالـسلاامهیلع 

هزور و دوخ  دابع  املع و  يارب  اراصن  دوهی و  : » دناهدومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  [. 66 « ] نوُرُعْشَی َال  ُْثیَح 
اب هاگآان  دـندرکیم و  يوریپ  نانآ  زا  اراصن  دوهی و  دـندومنیم و  مارح  ار  یلالح  لالح و  ار  یمارح  نانآ  یلو  دـندروآیمن  اج  هب  زامن 

َو ْمِِهتَداـبِِعب  َنوُرُفْکَیَـس  اَّلَک  ازِع  ْمَُهل  اوـُنوُکَِیل  ًۀَِـهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َو  .« » دـندیتسرپیم ار  دوـخ  داـبع  اـملع و  تعاـطا ، يوریپ و  نیا 
. دنـشاب نانآ  یگرزب  زع و  يهیاـم  ههلآ  هک  نآ  يارب  دـنتفرگ  تیهلا  هب  ار  ادـخ  ریغ  ناکرـشم  [. » 67  ] ادِـض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  هحفص 338 ] ]
: لاق مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  دـنیوجیم ». يربت  نانآ  زا  دـنوشیم و  رفاک  دوخ  يههلا  یگدـنب  تیدوبع و  هب  بیرق  نع  تسین  نینچ 

هیلع قداص  ماما  [. 68 « ] هَدَـبَع ْدَـقَف  ِِقلاَْخلا  ِۀَیِـصْعَم  ِیف  ًاقُولْخَم  َعاَطَأ  ْنَم  ِلاَجِّرلا  ُۀَـعاَط  َیِه  اَمَّنِإ  َو  َعوُکُّرلا  َال  َو  َدوُجُّسلا  َیِه  ُةَداَبِْعلا  ِتَْسَیل  »
زا يربنامرف  تعاـطا و  دارم  هکلب  تسین  هدجـس  عوکر و  هدـمآ  هیآ  رد  هک  یتداـبع  زا  دوصقم  : » تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا 
.« تسا هدرک  یگدـنب  ار  وا  اوران  لمع  نیا  اب  دـیامن  تعاطا  قلاـخ  تیـصعم  رد  ار  یقولخم  سکره  دومرف  سپـس  تسا  دـنمتردق  لاـجر 

َو مالسلا …  هیلع  هل  َبَتَکَف  ِراَِصتْخِالا  َو  ِزاَجیِْإلا  لیبس  یَلَع  ِماَلْسِْإلا  َضْحَم  َُهل  َُبتْکَی  ْنَأ  مالسلاامهیلع  اَضِّرلا  یَسوُم  َْنب  َِّیلَع  ُنُومْأَْملا  َلَأَس  »
« ِِقلاَْخلا ِۀَیِـصْعَم  ِیف  ٍقُولْخَِمل  َۀَـعاَط  َال  ُهَّنِإَف  اَمِهِْریَِغل  َال  َو  لَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِۀَیِـصْعَم  ِیف  اَمَُهل  َۀَـعاَط  َال  َو  ِْنیَکِرْـشُم  اَناَک  ْنِإ  َو  ٌبِجاَو  ِْنیَدـِلاَْولا  ُِّرب 

ترضح دسیونب  وا  يارب  راصتخا  هب  ار  مالسا  صلاخ  هک  دومن  تساوخرد  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  نومأم  [. » 69]
یلو دنـشاب  كرـشم  هچرگا  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  هب  یکین  تشون …  نینچ  ردام  ردپ و  هب  عجار  نمـض  رد  تفریذپ و  ار  وا  هتـساوخ 
زاجم یتعاط  وا  تیـصعم  رد  دـنوادخ  ياههدـیرفآ  يارب  هک  نآ  هچ  تسین  زیاج  دـنوادخ  تیـصعم  رد  اهنآ  ریغ  تعاـطا  اـهنآ و  تعاـطا 

يایحا اب  هحفـص 339 ]  ] مالـسلا مهیلع  نیموصعم  يهمئا  تسا . هدـمآ  رایـسب  ثیداحا  بتک  رد  تایاور  لـیبق  نیا  تسا ». هدـشن  هتخاـنش 
نانآ دنراد ، فوطعم  تعاطا  رد  كرش  هب  ار  مدرم  هجوت  دندش  قفوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنـس  دیجم و  نآرق  تایآ 

دوش و رارکت  هبنـشراهچ  زور  رد  هعمج  زامن  ودک و  يهیکذت  لیبق  زا  یلامعا  دنراذگن  دننادرگب و  هناروکروک  ياهيربنامرف  ریـسم  زا  ار 
مود دنداد . ماجنا  ششوک  یعس و  اب  هک  دوب  هیما  لآ  زیمآ  تعدب  ياهگنرین  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  ياههزرابم  زا  یکی  نیا 
یپ یهلا  ننـس  ماکحا و  ریغت  ینوگرگد و  يارب  دوخ  تاـیح  ماـیا  رد  هیواـعم  هک  دوب  ییاـههنیمز  كرـش  ملعت  میلعت و  عنم  زا  نیرتمهم  - 

رح رکـشل  اب  هک  یعقوم  البرک  هکم و  هار  نیب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  دـیدرگ و  راکـشآ  دـیزی  ناـمز  رد  دومن و  يزیر 
َو َداَسَْفلا -  اوُرَهْظَأ  َو  ِنَمْحَّرلا  ِۀَعاَط  ْنَع  اْوَّلَوَت  َو  ِناَْطیَّشلا -  َۀَـعاَط  اُومَِزل  ْدَـق  َمْوَْقلا  ِءَالُؤَه  َّنَأ  . » داد حرـش  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  دـیدرگ  هجاوم 
هک مالسا  تکلمم  ینونک  همکاح  تأیه  هک  دیـشاب  هاگآ  [. » 70 « ] َهلاَلَح اُومَّرَح  َو  ِهَّللا  َماَرَح  اوُّلَحَأ  َو  ِء -  ْیَْفلِاب  اوَُرثْأَتْـسا  َو  َدوُدُْـحلا  اُولَّطَع 

ار هعماج  اراکـشآ  دناهتفگ ، كرت  ار  نامحر  دنوادخ  تعاطا  دناهدش ، اریذپ  مئاد  روطب  ار  ناطیـش  تعاطا  دراد  رارق  نانآ  سار  رد  دـیزی 
لالح ار  ادخ  مارح  دناهتخاس ، دوخ  صتخم  ار  لاملا  تیب  دمآرد  دناهدومن ، لیطعت  ار  مالسا  يرفیک  تاررقم  دناهداد ، قوس  داسف ، هار  هب 
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ار خساپ  نامه  دایز  هللادیبع  باوج  رد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  يهدنیامن  لیقع  نب  ملـسم  دناهدومن ». مارح  ار  وا  لالح  و 
َساَّنلا َْتیَتَأ  ٍلیِقَع  َْنبا  اَی  ٍداَیِز : ُْنبا  َلاَق  هدومرف : نایب  شلامع  دیزی و  هنادبتسم  تموکح  يهرابرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  هک  تفگ 
ِرْصِْملا َلْهَأ  َّنَِکل  َو  ُْتیَتَأ  َِکلَِذل  ُتَْسل  اَّلَک ] : ] َلاَق ٍضَْعب . یَلَع  ْمُهَـضَْعب  َْتلَمَح  َو  ْمُهَتَِملَک  َْتقَّرَف  َو  هحفص 340 ]  ] ْمُهَْنَیب َّتَّتَشَف  ٌعیِمَج  ْمُه  َو 

. .« ِباَتِْکلا ِمْکُح ]  ] َیلِإ َوُعْدَن  َو  ِلْدَْعلِاب  َُرمْأَِنل  ُهاَْنیَتَأَف  َرَْـصیَق  َو  يَرْـسِک  َلاَمْعَأ  ْمِهِیف  َلِمَع  َو  ْمُهَءاَمِد  َکَفَـس  َو  ْمُهَراَیِخ  َلَتَق  َكَابَأ  َّنَأ  اوُمَعَز 
ار نانآ  يدمآ  وت  دنتشاد  لاغتشا  شیوخ  يهنازور  ياهراک  هب  دندوب و  عمج  مه  درگ  مدرم  لیقع ، رـسپ  تفگ : ملـسم  هب  دایز  نبا  [. » 71]
هب فالتخا  داجیا  يارب  نم  داد  باوج  ملـسم  یتشاد . او  رگید  هورگ  گنج  هب  ار  یهورگ  يدومن و  داجیا  هملک  فالتخا  یتخاس ، قرفتم 

ياهنادبتسم راتفر  تخیر و  ار  ناشنوخ  تشک ، ار  ناش  نابوخ  وت  ردپ  دنراد  هدیقع  رهـش  نیا  مدرم  هک  دوب  نیا  يارب  مندمآ  مدماین  هفوک 
باتک هب  ار  نانآ  میهد و  نامرف  داد  لدـع و  هب  ار  مدرم  ات  میدـمآ  رهـش  نیا  هب  اـم  تفرگ  شیپ  رد  مور  ناریا و  ناـهاشداپ  شور  دـننامه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ثیداحا  نایب  اهنت  هناملاظ  ياهمانرب  ریطخ و  ياهئطوت  نینچ  نتخادـنارب  يارب  مییاـمن ». توعد  یهلا 
تماما يربهر و  هب  ناناملـسم  دیاب  ای  تشادـن  رتشیب  هار  ود  هنانئاخ  همانرب  نآ  اب  هزرابم  درکیمن . لح  ار  هئطوت  لکـشم  دوبن و  یفاک  ملس 
تفالخ یسرک  زا  ار  دیزی  صخش  دننک ، اپ  هب  هیما  لآ  دیزی و  تموکح  دض  رب  نینوخ  یبالقنا  دنیامن و  مایق  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح 

اب شنارای  نیـسح و  دـیاب  ای  دـنراد  نوصم  اههئطوت  نآ  زا  ار  قح  نید  دـنهد و  همتاـخ  شا  هناـملاظ  نیگنن و  تموکح  هب  دـنروآ ، ریز  هب 
نیرتگرزب هب  دنـشوپب ، مشچ  دوخ  تایح  زا  دـنهد  هئارا  ار  تقو  تموکح  تیانج  بتارم  هک  نآ  يارب  دنتـسیاب ، دـیزی  لباقم  تباث  یمزع 

هیلع نیسح  ترضح  هب  مدرم  لوا ، قش  يارب  دنزاس . راد  هکل  یمومع  هحفص 341 ]  ] راکفا رد  ار  دیزی  تیصخش  دنهد و  رد  نت  يراکادف 
تعیب دندنامن و  مدق  تباث  رما  نیا  رد  یلو  دنتشاد  زاربا  ار  دوخ  يرادافو  بتارم  دندومن و  تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  دنتـشون ، همان  مالـسلا 

ْنإ َو  : » دومرف یحایر  دیزی  نب  رح  رکشل  اب  تاقالم  عقوم  دوخ  ینارنخس  نایاپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ترـضح  دندرک و  ضقن  ار  شیوخ 
َو ٍِملْـسُم  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  َو  ِیبَأـِب  اَـهوُُمْتلَعَف  دََـقل  ٍرُْکِنب ؛ ْمَُکل  َیِه  اَـم  يِرْمَعَلَف  ْمُِکقاَـنْعَأ ؛ ْنِم  ِیتَْـعَیب  ُْمتْعَلَخ  ْمُکَدـْهَع و  ُْمتْـضَقَن  َو  اُولَعْفَت  َْمل 

مناج هب  دـیتشادرب  دوخ  ندرگ  زا  ارم  تعیب  دـیدومن و  ضقن  ارم  دـهع  دـیدادن ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  نآ  رگا  [. » 72 « ] مُِکب َّرَتـْغا  ِنَم  ُروُْرغَْملا 
. دـیداد ماجنا  لیقع  نب  ملـسم  ممع  رـسپ  مردارب و  مردـپ ، يهرابرد  ار  لـمع  نیا  هچ  تسین  رکنم  حـیبق و  امـش  دزن  يراـک  نینچ  هک  مسق 

تعیب دندومنن ، لمع  ینید  يهفیظو  هب  مدرم  یتقو  دـیامن ». دامتعا  نآ  هب  ددـنب و  عمط  امـش  ياههدـعو  هب  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف 
قش شنامیا  اب  باحصا  ناگتسب و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  دندز  زاب  رـس  دندوب  هدرپس  هک  يدهعت  مازتلا و  زا  دنتـسکش و  ار  دوخ 
ماش هفوک و  راپـسهر  دـنداد و  نت  تراسا  هب  شراوگرزب  تیب  لـها  دـندش ، هتـشک  همه  دـندیزگ و  ار  تداهـش  دـندومن ، باـختنا  ار  مود 

رد نانآ  زا  تراسا  تداهـش و  يایاضق  عومجم  دنتـشاد . اور  ربماـیپ  نادـنزرف  يهراـبرد  ار  متـس  نیرتگرزب  هیما  لآ  هصـالخ  دـندیدرگ و 
َْنب َجاَّجَْحلا  َّنَأ  َِيُور  . » دروآ مهارف  هشیمه  يارب  ار  ناـنآ  طوقـس  يهنیمز  رما  نـیمه  دراذـگ و  ياـج  هـب  يدـب  رایـسب  رثا  یموـمع  راـکفا 
ُْدبَع َبَتَکَف  مالـسلا  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  ُْلْتقاَف  َکُْکُلم  َُتْبثَی  ْنَأ  هحفـص 342 ]  ] َْتدَرَأ ْنِإ : َناَوْرَم  ِْنب  ِِکلَْملا  ِدـْبَع  َیلِإ  َبَتَک  َفُسُوی 

َْکلُْملا ُهَّللا  َلاَزَأ  ْنَأ  َیلِإ ]  ] اُوثَْبلَی َْمل  اَهِیف -  اوُِعلوُأ  اََّمل  َناَیْفُـس  ِیبَأ  َلآ  ُْتیَأَر  یِّنِإَف  اَْهنُقْحا  َو  ٍمِشاَـه  ِیَنب  َءاَـمِد  ِیْنبِّنَجَف  ُدـَْعب  اَّمَأ  ِْهَیلِإ  ِکـِلَْملا 
یهاوخیم رگا  هک  درک  رظن  راهظا  نآ  رد  تشون و  ناورم  کلملادبع  هب  ياهمان  فسوی  نب  جاجح  [. » 73 « ] ًاّرِس ِباَتِْکلِاب  َثََعب  َو  ْمُْهنَع - 

مشاه ینب  نتشک  زا  ارم  هک  داد  خساپ  وا  هب  کلملادبع  ناسرب . لتق  هب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ددرگ  تیبثت  تتموکح 
مـشاه ینب  نتـشک  رد  هک  یـصرح  رثا  رب  نایفـس  یبا  لآ  هک  مدرک  هدهاشم  نم  اریز  نک  ظفح  ار  ناشنوخ  زین  تدوخ  رادهاگن و  رانکرب 
جاجح يارب  هنامرحم  روط  هب  ار  همان  نیا  کلملادبع  دومرف و  لیاز  نانآ  زا  ار  تموکح  يرادمامز و  دـنوادخ  هک  دیـشکن  یلوط  دنتـشاد 
میهـس مرج  نیا  رد  زین  هیما  ینب  ریاس  یلو  دـندروآ  دوجو  هب  نایفـسوبا  لآ  ار  مالـسا  نازیزع  لتق  البرک و  نینوخ  يهثداح  هتبلا  داتـسرف ».

رگیدکی هب  ار  ترضح  نآ  لتق  دنتفرگیم و  دیع  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ندش  هتـشک  زور  هیما  ینب  باقعا  البرک  هعقاو  زا  دعب  یتح  دندوب 
دیدـشت نانآ  رفیک  زور  ندیـسر  ارف  يارب  ار  ناشراظتنا  دوزفایم و  تیب  لها  نارادتـسود  مشخ  رب  اوران  لمع  نیمه  دـنتفگیم و  کـیربت 
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ٍلِیلَق اَّمَع  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  اَی  ِهَّللاـِب  ُمِْسقُأَـف  : » تسا هدومرف  نینچ  هتخاـس و  بطاـخم  ار  هیما  ینب  يهبطخ 104  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوـمنیم .
تـسناد دیهاوخ  هک  دشکیمن  یلوط  هیما  ینب  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  [ » هحفص 343 [. ] 74 « ] ْمُکِّوُدَـع ِراَد  ِیف  َو  ْمُکِْریَغ  يِدـْیَأ  ِیف  اَـهَُّنفِْرعََتل 

لیذ هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تسا ». هتفای  رارقتسا  سابع ) ینب   ) امش نانمشد  تیب  رد  هدش و  جراخ  امـش  تسد  زا  تموکح 
ترـضح مان  هک  تسا  هداد  حرـش  خیرات  هب  دانتـسا  اب  هدومن و  لقن  ار  هیما  ینب  طوقـس  سابع و  ینب  يهبلغ  خیرات  زا  یتمـسق  هبطخ  نیمه 

یفالت هب  هیما  ینب  زا  يدایز  يهدع  هتـشاد و  رثؤم  رایـسب  شقن  سابع  ینب  نینوخ  بالقنا  رد  شراوگرزب  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح 
زا سپ  هک  نآ  بلاج  تسا . هدش  درگلو  ياهگس  يهمعط  اههبارخ  اهرذگهر و  رد  ناش  داسجا  دناهدش و  هتشک  البرک  نینوخ  يهثداح 
ور نیا  زا  هدوب  ترفن  مشخ و  دروم  زین  هیما  ینب  هدرم  يافلخ  هکلب  دشن ، تعانق  هیما  ینب  زا  هدـنز  دارفا  لتق  هب  نایـسابع  ندـمآ  راک  يور 
هب نادنم  هقالع  دندیشکیم . شتآ  هب  مدرم  روضح  رد  دندروآیم و  نوریب  ربق  زا  ار  ناش  داسجا  هدنامیقاب  دنتفاکـشیم ، مه  ار  نانآ  روبق 
اب مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  هصالخ  دنیامن . هعجارم  هبطخ 104  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب  دنناوتیم  هیما  ینب  طوقـس  خیرات 

دـض ياههئطوت  دزادـنیب ، رثا  زا  ار  نیدـحلم  داحلا  ناراذـگ و  تعدـب  تعدـب  تسناوت  اروشاع  زور  رد  شنارای  تیب و  لـها  دوخ و  ماـیق 
رفنت راجزنا و  دروم  نیملسم  یمومع  راکفا  رد  ار  هیما  ینب  دنک ، يریگولج  یهلا  ننس  ماکحا و  رییغت  زا  دیامن ، یثنخ  ار  هیما  لآ  یمالـسا 
يارب مالـسا  دض  رـصانع  نیقفانم و  هک  یقرط  زا  رگید  یکی  موس -  دروآ . مهارف  هشیمه  يارب  ار  ناش  طوقـس  يهنیمز  دهد و  رارق  دیدش 

نیا دنتـسنادیم  هچ  دوب  یقتم  ملاع و  دارفا  ندرب  ناـیم  زا  دنتـسبیم  راـک  هب  دوخ  يهناـنئاخ  تاـیونم  دربشیپ  نید و  ماـکحا  ننـس و  رییغت 
یناسک زا  نانآ  هحفـص 344 ]  ] ریاظن يدـع و  نب  رجح  قمح و  نب  ورمع  رامت ، مثیم  يرجه ، دیـشر  لیبق  زا  نامیااب  سانـش و  نید  نادرم 
فظوم ار  نتـشیوخ  یعرـش ، يهفیظو  قبط  هورگ  نیا  دـنرذگب  توافت  یب  نآ  رانک  زا  دـنراگنا و  هدـیدان  ار  نیقفانم  تناـیخ  هک  دنتـسین 

یعقاو مالـسا  ریـسم  زا  ار  ناناملـسم  راکفا  دـنراذگن  دـنزاس و  المرب  ار  نانآ  یمالـسا  دـض  نانخـس  دـننک ، هزرابم  نیقفانم  اب  دنتـسنادیم 
هب دنزاس  راومه  ار  دوخ  هار  دـنرادرب و  نایم  زا  ار  عناوم  هک  نآ  يارب  قفانم  ماکح  دـنهد . قوس  ناش  تلالـض  یهارمگ و  هب  دـننادرگب و 

نیموصعم يهمئا  سابع ، ینب  هیما و  ینب  تفالخ  ناـمز  رد  دنتـشادیم . رب  ناـیم  زا  ار  ناـنآ  دـندرامگیم و  تمه  فیرـش  دارفا  نیا  لـتق 
زا دندوب . هجاوم  راوشد  تخـس و  رایـسب  یطیارـش  اب  مالـسا  ساسا  ظفح  ینعی  دوخ  یهلا  تیرومأم  نیرتگرزب  ماجنا  يارب  مالـسلا  مهیلع 

ماکحا و رییغت  زا  دنـشاب ، نیملـسم  مالـسا و  لاوحا  عاضوا و  بقارم  هراومه  شیوخ  راوگرزب  ملاع و  باحـصا  يهلیـسوب  دوب  مزال  یفرط 
هک تلالـض  یهارمگ و  زا  ار  ناـمیااب  مدرم  دـنزاس و  هاـتوک  قح  نید  زا  ار  ناراذـگ  تعدـب  نیدـحلم و  تسد  دـنیامن ، يریگولج  ننس 

نیرومأم رـش  زا  ار  نانآ  دنـشاب ، اشوک  شیوخ  باحـصا  تایح  ظفح  رد  دوب  مزال  رگید  فرط  زا  دـنراد . نوصم  دوب  روج  ماکح  فدـه 
نب رجح  اهيرَجَه و  دیَـشُر  دننام  ماجنارـس  دنریگ و  رارق  اذیا  هجنکـش و  دروم  اهنادنز  رد  دـنراذگن  دـنیامن ، تظفاحم  ملاظ  ياهتموکح 

تایح ظفح  ننـس و  ماـکحا و  رییغت  زا  يریگولج  ینعی  سدـقم  دـصقم  ود  نیا  هک  نآ  يارب  دوش . هتخیر  نیمز  هب  ناـشکاپ  نوخ  اهیدـع 
هب مالسلا  هیلع  نیموصعم  يهمئا  ددرگ  رسیم  روج  ماکح  يهیحان  زا  ررض  لقادح  اب  نید  غیلبت  رثکادح  دشوپب و  ققحت  يهماج  باحـصا ،
زا رود  افخ و  رد  ار  نید  هحفـص 345 ]  ] يایلوا میلاعت  دنزیهرپب ، یمومع  عماجم  رد  ینلع  تاغیلبت  زا  هک  دنداد  دیکا  روتـسد  دوخ  ناوریپ 

تسا نانآ  رس  هک  ار  نیموصعم  يهمئا  نانخس  درادن  قح  تیب  لها  نارادتـسود  زا  يدحا  دنزومایب و  دنم  هقالع  دارفا  هب  نیرومأم ، عالطا 
اهنآ زا  یـضعب  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدیـسر  مالـسا  يایلوا  زا  يرایـسب  تایاور  هراب  نیا  رد  دزاس و  عیاش  مدرم  نیب  ار  نآ  دیامن و  شاف 

ْمُهُولَتَق اَم  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَـقَف  [ » 75 « ] قَح ِْریَِغب  َءاـِیْبنَْألا  َنُوُلتْقَی  َو   : » َّلَـج َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  دوـشیم . داهـشتسا 
هدـمآ و ثیدـح  نتم  رد  هک  ياهیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [. » 76 .« ] اُوِلتُقَف ْمِْهیَلَع  اْوَْـشفَأ  َو  ْمِْهیَلَع  اوُـعاَذَأ  ْنَِکل  َو  ْمِِهفاَیْـسَِأب - 

دوخ ریـشمش  اب  ار  ناربمایپ  ناـنآ  مسق  ادـخ  هب  دیـشاب  هاـگآ  دومرف : دنتـشکیم » قحاـن  هب  ار  ناربماـیپ  یهورگ   » هک تسا  نیا  شا  همجرت 
َو ًأَطَخ  َْلتَق  اَنَثیِدَح  َعاَذَأ  ْنَم  اَنَلَتَق  اَم  : » لاق مالسلا  هیلع  هنع  و  دندشیم ». هتـشک  نآ  رثا  رب  دندومنیم و  شاف  ار  نانآ  رـس  هکلب  دنتـشکیمن 
ار ام  ییاطخ  لتق  هب  دهدیم  رـشن  ار  نآ  دنکیم و  شاف  ار  ام  يرـس  ثیدح  هک  سک  نآ  تسا : هدومرف  زین  و  [. » 77 « ] دْمَع َْلتَق  اَنَلَتَق  ْنَِکل 

مالسا ماکحا  ننس و  ظفح  زا 38ماما ، هحفص 27 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ِنِإَف ٌء -  ْیَـش  ِهِذَه  َكِدَـی  ِیف  َناَک  ْنِإ   : » َلاَق مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  تسا ». هتـشک  دـمع  لتق  هب  هکلب  هتـشکن 
َِکتَبَقَر ِداَِیق  ْنِم  َساَّنلا  ِنِّکَُمت  َال  َو  َّزِعَت  َکَناَِسل  ْظَفْحا  َلاَقَف  َۀَـعاَذِْإلا  اوُرَکاَذَـتَف  ٌناَْسنِإ  ُهَدـْنِع  َناَک  َو  َلاَق  ْلَْعفاَف ». ِهِذَـه  َمَْلعَت  اـَل  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا 

یناوتیم رگا  تسا  يزیچ  تتـسد  نیا  رد  رگا  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  یـسیع  نب  ناـمثع  [. » 78 .« ] لِذَتَف
نآ رشن  زار و  ياشفا  نوماریپ  دندوب و  ترضح  روضح  رد  دارفا  زا  یـضعب  دیوگیم  يوار  هحفص 346 ] . ] نکم هاگآ  ار  رگید ت  تسد 

راچد يراوخ  هب  هک  امنم  طلـسم  دوخ  رب  شیوخ  يهتفگ  اب  ار  مدرم  دوب و  یهاوخ  زیزع  رادهاگن  ار  تنابز  دومرف : ترـضح  دش  هرکاذـم 
.« اَنِّوُدَع ْنِم  ًۀَنُوئَم  اَْنیَلَع  ُّدَشَأ  اَنَْرمَأ  اَْنیَلَع  َعیِذُْملا  َّنِإَف  ُهَلْهَأ  اَّلِإ  ِِهب  اُوثِّدَُحت  َال  َو  اَنَْرمَأ  اوُعیِذـُت  َال   : » مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  دـش ». یهاوخ 
هک یـسک  نامگ  یب  دـییوگن . یـسک  هب  قیال  هتـسیاش و  دارفا  هب  زج  دـینکن و  شخپ  ار  ام  بلاطم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [. » 79]
 : َلاَق ِلَوْحَْألا  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  تسا . رت  نیگنس  رت و  تخـس  نامنانمـشد  زا  ام  يارب  وا  رما  تیافک  دنکیم  عیاش  ار  ام  ناهنپ  نانخس 

َْنبا اَی  ِْهیَمَدَـق . َتَْحت  ُهَنَفَدَـف  اَنِْملِع  ِنُونْکَِمب  َعِمَـس  ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  اَْنیَلَع  ِهِْفیَِـسب  ِرِهاَّشلاَک  اَنَّرِـس  اَْنیَلَع  ُعیِذُْـملا   : » مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َِیل  َلاَق 
ُهَنَّیَز اَنَْرمَأ  َمَتَک  ْنَم  ًارْزِو . ُمَظْعَأ  َوُه  َْلب  ًارْزِو  ُمَظْعَأ  َوُه  َْلب  ًارْزِو  ُمَظْعَأ  َوُه  َْلب  ًارْزِو -  ُمَظْعَأ  َوُه  َْلب  ِهِْفیَِـسب  اَِنِلتاَقَک  َْسَیل  َعیِذُْملا  َّنِإ  ناَمْعُّنلا !

زا ار  یلـصفم  ثیدح  لوحا  نامعن  نب  دمحم  [. » 80 « ] ِسباَحَْملا َقیِـض  َو  ِدیِدَْحلا  َّرَح  ُهاَقَو  َو  ُهَّظَح -  ُهاَطْعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ِِهب -  ُهَّللا 
یسک هدومرف . نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم ، تسا  حرش  نیدب  نآ  نیماضم  زا  یتمسق  هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

بلاطم هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  يادـخ  تسا  هدیـشک  ریـشمش  ام  يورب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـیامن  عیاش  ام  ررـض  هب  ار  ام  زار  هک 
یسک دننامه  دنکیم  شخپ  ار  ام  رس  هک  سک  نآ  نامعن  رسپ  يا  دیامن . نفد  دوخ  ياپ  ریز  دراگنا و  هدینـشان  ار  نآ  دونـشب ، ار  ام  هتفهن 

ار اـم  زار  هک  سک  نآ  هدومرف  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  تسا و  رتگرزب  شهاـنگ  هکلب  دـشاب  هتـشک  ار  اـم  دوخ ، ریـشمش  اـب  هک  تسین 
ترارح زا  ار  وا  دومن و  دـهاوخ  اطع  يو  هب  ار  شا  هرهب  تشاد ، دـهاوخ  هتـسارآ  ابیز و  ار  وا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ  درادیم  ناـهنپ 

ِْنب یَّلَعُْملا  ِلـْتَق  َماَّیَأ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  : » لاـق ناـمعن  نب  صفح  نـع  هحفـص 347 ] .« ] درادیم نوصم  اهنادنز  یگنت  ریـشمش و 
نب یلعم  لتق  مایا  رد  دـیوگیم : نامعن  نب  صفح  [. 81 « ] ِدیِدَْحلِاب َِیُلْتباَف  اَهَعاَذَأَف  َءاَیْـشَِأب  یَّلَعُْملا  ُْتثَّدَح  ُصْفَح  اَی  ِیل : َلاَقَف  ُهَالْوَم  ٍْسیَنُخ 

یلعم هب  ار  یبلاطم  نم  صفح  يا  دومرف : نم  هب  مدش  ترضح  نآ  رضحم  بایفرش  دوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارادتـسود  زا  هک  سینخ 
بتک رد  تایاور  نیا  ریاظن  دنتشک ». ار  وا  دیدرگ و  التبم  ریـشمش  ترارح  هب  هجیتن  رد  داد  رـشن  ار  ام  يهتفگ  هدومنن و  يرادزار  وا  متفگ 

نیرومأم رـش  زا  ار  دوخ  ناتـسود  هک  نآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  تسا  هیقت  رما  هب  رظان  اهنآ  يهمه  هدمآ و  رایـسب  ثیدـح 
دارفا هک  یسلاجم  رد  ار  ام  بلاطم  دینکن ، شاف  ار  ام  رارسا  دندومنیم  هیصوت  نانآ  هب  هتسویپ  دنوشن  هتشک  دیامن و  تظفاحم  روج  ماکح 

يهمئا زا  یـضعب  دیهدن . رارق  گرم  نادنز و  رطخ  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  دـینکن و  تمحز  راچد  ار  ام  دـییامنن ، زاربا  دنتـسه  هتخانـشان 
هک دننک  دومناو  مدرم  روضح  رد  دنیامن و  يربت  دوخ  جرارپ  هدنزرا و  رایسب  ناتسود  زا  دناهدش  راچان  یعقاوم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط 

یباحـص نآ  هلیـسو  نیدـب  دـنهد و  شرازگ  هدومن  اقلا  ینلع  سلجم  رد  هک  ار  ماما  نانخـس  تموکح  نیرومأم  ات  دـنرادن  هقالع  ناـنآ  هب 
صاخـشا روضح  رد  دراوم  زا  ياهراپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نیعا  نب  ةرارز  نانیا  زا  یکی  دنناهرب . لتق  رطخ  زا  ار  یمارگ 

يارب یتحاران  اب  هرارز  دـناهدناسر . يو  عالطا  هب  ار  ماما  نانخـس  یناسک  تسا و  هداد  رارق  شداقتنا  دروم  هدومن و  درط  دوخ  زا  ار  وا  انلع 
تلق ینترکذ و  کنا  نارکذـیف  نامدـقی  نالجرلا  لجرلا و  لازی  هنا ال  كادـف  هللا  ینلعج  [ » هحفص 348 : ] داتسرف مایپ  نینچ  نیا  ترـضح 
نانچ نینچ و  ما  هرابرد  امـش  هک  دنیوگیم  نم  هب  دنیآیم و  متاقالم  هب  رفن  ود  رفن و  کی  هتـسویپ  دـنک  تیادـف  ارم  دـنوادخ  [. 82 « ] یف

، داتـسرفیم تبحم  مایپ  وا  يارب  دـندوب  ناـنیمطا  دروم  هک  هرارز  ناگتـسب  ناـسک و  زا  یـضعب  يهلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يا . هدومرف 
: لاق هرارز  نب  هللادـبع  نع  هلمج - : نآ  زا  دومرفیم . نایب  ار  دوخ  يربت  تلع  تشادیم و  زاربا  يو  هب  تبـسن  ار  شیوخ  يهقـالع  بتارم 

َیلِإ َنوُعِراَُسی  َّوُدَْـعلا  َو  َساَّنلا  َّنِإَف  َْکنَع  یِّنِم  ًاعاَفِد  َُکبیِعَأ  یِّنِإ  َُهل  ُْلق  َو  َماَلَّسلا  َكِدـِلاَو  یَلَع  یِّنِم  ْأَْرقا   : » مالـسلا هیلع  هللادـبعوبا  یل  لاـق 
َو ُهَْلتَق  َو  ِْهیَلَع  يَذَْألا  َلاَخْدِإ  َنْوَرَی  َو  اَّنِم  ِهُِّونُد  َو  ِِهبُْرق  َو  َُهل  اَِنتَّبَحَِمل  ُهَنوُّمُذَی  َو  ُُهبِّرَُقن  َو  ُهُّبُِحن  ْنَمِیف  يَذَْألا  ِلاَخْدِِإل  ُهَناَکَم  اَنْدِمَح  َو  ُهاَْنبَّرَق  ْنَم  ِّلُک 
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ُْریَغ ِساَّنلا  َْدنِع  ٌمُومْذَم  َِکلَذ  ِیف  َْتنَأ  َو  اَْنَیلِإ  َِکْلیَِمب  َو  اَِنب  َتْرَهَتْشا  دق  َکَّنَِأل  َُکبیِعَأ  اَمَّنِإَف  ُهُْرمَأ  ُدَمُْحی  ْنِإ  َو  ُنَْحن  ُهاَْنبَّیَع  ْنَم  َّلُک  َنوُدَمْحَی 
ْمِهِّرَش ُْعفَد  اَّنِم  َِکلَِذب  َنوُکَی  َو  َکِصْقَن  َو  َِکْبیَِعب  ِنیِّدلا  ِیف  َكَْرمَأ  اوُدَمْحَِیل  َکَبیِعَأ  ْنَأ  ُْتبَبْحَأَف  اَْنَیلِإ  َِکْلیَِمل  َو  اََنل  َِکتَّدَوَِمب  َِرثَْألا  ِدوُمْحَم 

هیلع قداص  ماما  دیوگیم : هرارز  نب  هللادبع  [ » 83 « ] ًاتِّیَم َو  ًاّیَح  مالسلا  هیلع  ِیبَأ  ِباَحْصَأ  ُّبَحَأ  َو  ََّیلِإ  ِساَّنلا  ُّبَحَأ  ِهَّللا  َو  َکَّنِإَف  َْکنَع … 
میامن عافد  وت  زا  هک  دوب  نیا  يارب  متفگ  بیع  ار  وت  سلاجم  رد  نم  هک  نیا  وگب  وا  هب  ناسرب و  تردپ  هب  ارم  مالس  دومرف : نم  هب  مالـسلا 

شتمذم دنرازایب و  مینکیم  دای  یکین  هب  وا  زا  ام  تسا و  کیدزن  ام  هب  هک  ار  یسک  دنراد  شـشوک  یفرط  زا  نانمـشد  مدرم و  زورما  اریز 
رگید فرط  زا  تسا  نتـشک  نداد و  تیذا  یـسک  نینچ  يهرابرد  ناشرظن  تسا و  کیدزن  ام  هب  تسا و  ام  رادتـسود  هک  نآ  يارب  دنیامن 

یگتـسباو هب  هک  دوب  نیا  يارب  وت  زا  نم  ییوگ  بیع  مینکیم و  دای  صقن  بیع و  هب  ار  وا  اـم  هک  هحفص 349 ]  ] دننکیم دیجمت  ار  یسک 
تمذم دروم  مدرم  دزن  هک  تسا  هدش  بجوم  ترهـش  نیمه  یتسه و  ام  هب  لیامتم  هک  ياهدـش  فورعم  ياهتفای و  ترهـش  ام  اب  طابترا  و 

نیرتبوبحم یتسه و  نم  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  وت  ادـخ  هب  مسق  مدومن . داـی  صقن  بیع و  اـب  ار  وت  ناـنآ  رـش  عفد  يارب  نم  ياهتفرگ و  رارق 
باحصا و تایح  ظفح  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  هصالخ  گرم ». زا  سپ  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  یتسه  نم  ردپ  باحـصا 
هک یعقاوم  رد  هوالع  هب  دننکن  شخپ  مدرم  نیب  ار  ناش  بلاطم  دنیامنن و  شاف  ار  نانآ  رارسا  هک  دندومنیم  دیکا  هیـصوت  شیوخ  نایعیش 
هک نآ  بلاج  دنتـشادیم . نوصم  لتق  نادنز و  رطخ  زا  ار  نانآ  هلیـسو  نیدب  دنتـسجیم و  يربت  شیوخ  باحـصا  زا  یـضعب  زا  دوب  مزال 

تواـفتم ینانخـس  دـندومنیم و  هیقت  نیملـسم ، مالـسا و  تحلـصم  تیاـعر  يارب  عـقاوم  زا  ياهراـپ  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  يهـمئا 
ِْنب یَـسُوم  ْنَع  دمآیم . بیجع  روآ و  تفگـش  دنتـشادن  یهاگآ  بلطم  رـس  زا  هک  ناشناتـسود  زا  یـضعب  رظن  هب  هک  ییاج  ات  دـنتفگیم 

اَِهْنیَِعب اَْهنَع  َُهلَأَسَف  ٌلُجَر  ُهَءاَج  ْذِإ  ٌِسلاَج  اَنَأَف  ٍباَوَِجب ]  ] اَهِیف ِیَنباَجَأَف  ٍَۀلَأْسَم ] ْنَع   ] ُُهْتلَأَسَف مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد   : » َلاَق َمَیْـشَأ 
َو َِکلَذ  ْنِم  ُتْعِزَفَف  ِیبِحاَص  ِِهب  َباَجَأ  اَم  ِفاَلِخ  َو  ِیَنباَجَأ  اَم  ِفاَلِِخب  َُهباَجَأَف  اَِهْنیَِعب  اَْهنَع  َُهلَأَسَف  ُرَخآ  ٌلُجَر  َلَخَدَف  ِیَنباَجَأ  اَم  ِفاَلِِخب  َُهباَجَأَف 

ٍةَدِحاَو ٍَۀلَأْسَم  ِیف  َلیِواَقَأ  ِۀَثاََلث  ْنِم  ُتْعِزَج  اَمَّنِإ  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  َتْعِزَج  َکَّنَأَک  َمَیْشَأ  َْنبا  اَی  َلاَق  َو  ََّیلِإ  َرَظَن  ُمْوَْقلا  َجَرَخ  اَّمَلَف  َّیَلَع  َمُظَع 
اَنَأَف ٍباَوَِجب ]  ] اَهِیف ِیَنباَجَأَف  ٍَۀلَأْسَم ] ْنَع   ] ُُهْتلَأَسَف مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد   » هِْکُلم َْرمَأ  َدُواَد  َیلِإ  َضَّوَف  َهَّللا  َّنِإ  َمَیْـشَأ  َْنبا  اَی  َلاَقَف 

َو ِیَنباَجَأ  اَم  ِفاَلِِخب  َُهباَجَأَف  اَِهْنیَِعب  اَْهنَع  َُهلَأَسَف  ُرَخآ  ٌلُجَر ]  ] ُهَءاَج َُّمث  ِیَنباَجَأ  اَم  ِفاَلِِخب  َُهباَـجَأَف  اَِـهْنیَِعب  اَْـهنَع  َُهلَأَـسَف  ٌلُـجَر  ُهَءاَـج  ْذِإ  ٌِسلاَـج 
مدش و بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  روضح  هب  دیوگیم  میشا  نب  یـسوم  [. » 84 « ] َّیَلَع َمُظَع  َو  َِکلَذ  ْنِم  ُتْعِزَفَف  ِیبِحاَص  َباَجَأ 

ترـضح دیـسرپ  ار  هلأسم  نامه  دش و  دراو  يدرم  هک  مدوب  هتـسشن  نم  هحفـص 350 ] : ] دومرف باوج  ترـضح  مدومن  لاؤس  ار  ياهلأسم 
فـالخ هک  داد  یباوج  ترـضح  دومن  لاؤس  ار  هلأـسم  ناـمه  زین  وا  دـش و  دراو  يرگید  صخـش  سپـس  داد  نم  باوج  فلاـخم  یباوج 
ِِّیئاَّسلا ٍِّیلَع  ْنَع  دـمآ ». میظع  مرظن  رد  راک  نیا  مدـش و  تحاران  باوج  فالتخا  نیا  زا  نم  دوب . مود  لئاس  باوج  فـالخ  نم و  باوج 

َال َکَّنِإَف  ُهَفاَلِخ  ُفِْرعَت  َْتنُک  ْنِإ  َو  ٌلِطَاب  اَذَه  اَْنَیلِإ  َبُِسن  َْوأ  اَّنَع  َکَغََلب  اَِمل  ْلُقَت  َال  َو   : » ٍَۀلاَسِر ِیف  ِْهَیلِإ  َبَتَک  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع 
وا هب  ياهمان  رد  ترـضح  نآ  هک :  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یئاس  یلع  [. » 85 « ] ۀَفِـص َو  ٍهْجَو  ِّيَأ  یَلَع  َو  اَْنُلق  َِمل  يِرْدـَت 

یتسین هاگآ  وت  اریز  ینادب  ام  زا  ار  نآ  فالخ  هچرگا  تسا  لطاب  نیا  وگن  دندومن  بستنم  ام  هب  ای  دیسر  وت  هب  ام  زا  يزیچ  رگا  هک  هتشون 
ردق نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیب  لها  میاهدروآ ». نابز  هب  یطیارـش  عاضوا و  هچ  رد  میاهتفگ و  ارچ  ار  بلطم  نآ  ام 

ای دننکن  یفرعم  ار  دوخ  یعقاوم  رد  دندوب  راچان  هک  دوب  رطخ  رد  روج  ماکح  ناسوساج  شرازگ  زا  ناشتایح  دـندربیم و  رـس  هب  هیقت  رد 
یَسُوم ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ُهَْفلَخ  َو  ِۀَنیِدَْملا -  ِقاَوْسَأ  ِیف  ًامْوَی  یِضْمَی  َناَک  مالـسلا  هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  َّنَأ  َِيُور  دنیامن . يراددوخ  رگیدکی  یفرعم  زا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  [. » 86 « ] ُهفِرْعَأ َال  َلاَقَف  ُْخیَّشلا  ِنَم  َُهل  َلاَق  َُّمث  ِنَسَْحلا -  ِیبَأ  َبَْوث  ٌلُجَر  َبَذَـجَف  مالـسلا  هیلع 

دیـشک و ار  وا  سابل  يدرم  دوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  شیمارگ  دنزرف  درکیم و  رذگ  هنیدـم  رازاب  رد  يزور 
تخس و نانچ  نآ  یطیارش  رد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  يهمئا  مسانشیمن ». ار  وا  دومرف  تسیک ؟ دوریم  تشیپاشیپ  هک  درمریپ  نیا  دیسرپ 
زا شـشوک  هدهاجم و  اب  زین  نانآ  دـنداد و  شرورپ  هاگآ  یناسانـش  نید  دـندرامگ و  تمه  قئال  ياهقف  هحفـص 351 ]  ] تیبرت هب  هاکناج 
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ياهتیلاعف عنام  نکمم  رادقم  هب  رگید  فرط  زا  دندروآ و  راب  یعقاو  نمؤم  ار  اهنآ  دنتخومآ و  دنم  هقالع  دارفا  هب  ار  نیتسار  مالـسا  یفرط 
َّنِإ : » لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  دنتـشاد - . نوصم  ناراذگ  تعدب  نیدحلم و  دربتـسد  زا  ار  ادخ  نید  دندش و  نینئاخ  یمالـسا  دض 

َذَخَأ ْدَقَف  اَْهنِم  ٍء  ْیَِـشب  َذَخَأ  ْنَمَف  ْمِِهثیِداَحَأ  ْنِم  َثیِداَحَأ  اُوثَّرَو  اَمَّنِإ  َو  ًاراَنیِد  َال  َو  ًامَهْرِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاَِیْبنَْألا  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُۀـَثَرَو  َءاَمَلُْعلا 
َو َنِیلِْطبُْملا  َلاَِحْتنا  َو  َنِیلاَْغلا  َفیِرَْحت  ُْهنَع  َنوُْفنَی  ًالوُدُـع  ٍفَلَخ  ِّلُک  ِیف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَنِیف  َّنِإَف  ُهَنوُذُـخْأَت  ْنَّمَع  اَذَـه  ْمُکَْملِع  اوُرُْظناَف  ًاِرفاَو  ًاّظَح 

هکلب دـناهدراذگن  ثرا  هب  رانید  مهرد و  ایبنا  اما  دنتـسه  ایبنا  يهثرو  املع  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [. » 87 « ] َنِیلِهاَْجلا َلیِوَْأت 
دینک هاگن  دوخ  ملع  هب  تسا . هتفای  تسد  يرفاو  ظح  هب  دیامن  ذـخا  ار  میلاعت  نآ  زا  يزیچ  هک  یـسک  تسا . نانآ  ثرا  میلاعت  ثیداحا و 

تافاضا ناگدـننک ، فیرحت  هک  دـناهدوب  یملاع  لداع و  دارفا  یلـسن  ره  رد  تیب  لـها  اـم  نیب  رد  هچ  دـینکیم  ذـخا  یـصخش  هچ  زا  هک 
راوـگرزب و باحـصا  ناـمه  سدـقم  عرـش  نارازگتمدـخ  گرزب و  ياـملع  نیا  دـننکیم ». یفن  قـح  نـید  زا  ار  لاـهج  لـیوأت  نـیلطبم و 
ردق و دندناسر . قیال  دارفا  هب  هدومن و  غالبا  ار  قح  نید  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  يرـصع  ره  رد  هک  دـناهدوب  تیب  لها  بتکم  نادرگاش 

دوخ نانخس  نمض  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دوب  دنمشزرا  عیفر و  يردقب  نامز  نآ  رد  مالسا  رازگتمدخ  قیدص و  ءاهقف  نیا  تلزنم 
ِْتقَْولا اَذَه  ِیف  ِهیِقَْفلا  َُۀلِْزنَم   : » َلاَق ُهَّنَأ  َِيُور  هحفص 352 ] . ] تسا هدومرف  یفرعم  لیئارسا  ینب  رد  ءایبنا  دننامه  مالـسا  تما  رد  ار  نانآ  جرا 
ساـسا ظـفح  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  هک  ار  یـشور  هار و  نیموس  هک  نآ  هجیتن  [. 88 .« ] لِیئاَرْـسِإ ِیَنب  ِیف  ِءاَِیْبنَْألا  َِۀلِْزنَمَک  - 
ناتـسود باحـصا و  هب  ناهنپ  رد  دوب  روج  ماکح  تفلاخم  دروم  هک  ار  یمالـسا  بلاطم  ور  نیا  زا  دوب  هیقت  تیاعر  دندومن  ذاختا  مالـسا 

تارطخ زا  ار  نتشیوخ  هلیـسو  نیدب  دنیامن و  يراددوخ  اهنآ  شخپ  هعاذا و  زا  هک  دندومنیم  هیـصوت  ًادیکا  نانآ  هب  دنتخومآیم و  دوخ 
ماکح هک  دوب  یقرط  زا  رگید  یکی  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  يریگولج  مراهچ -  دنراد . نوصم  ندـش  هتـشک  هجنکـش و  نادـنز ،

گرزب لماع  هک  یهلا  مکح  نیا  زا  ناناملـسم  دـندادیمن  هزاجا  دنتـسبیم و  راـک  هب  دوخ  هناـنئاخ  تاـیونم  دربشیپ  يارب  نیقفاـنم  روج و 
زا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  ار  رس  دوخ  دبتـسم و  نارادمامز  دننک و  هدافتـسا  تسا  یهلا  نییآ  ندنام  ياج  رب  قح و  نید  رارقتـسا 

تبرـش کنا  ینغلب  ءادردلا : ما  هل  تلاق  امل  ِءاَمِّدلا و  ِکْفَـس  یَلَع  مادـقا  هل  کلملادـبع  ناک  و  دـنرادزاب . ناش  دـیلپ  راتفر  تشز و  لامعا 
نع یهن  هنا  هتریـسل  اجاهنم  ربتعت  هنم و  تردص  هرداب  لوا  تناک  و  اهتبرـش ! اضیا  ءامدـلا  و  هللا ! يا و  لاقف : کسنلا ! هدابعلا و  دـعب  یلطلا 
دوخ تموکح  مایا  رد  ناورم  کلملادـبع  [. 89  ] هقنع تبرـض  الا  هللا  يوقتب  دـحا  ینرمای  ال  لاق : رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا 

کنیا دهز  تدابع و  همه  نآ  زا  دعب  ما  هدینـش  تفگ  يو  هب  ءادردـلا  ما  دـناسر . لتق  هب  ار  يرایـسب  مدرم  تفرگ و  شیپ  رد  ار  يزیرنوخ 
تردـق و جوا  رد  هک  یمالـسا  دـض  اوراـن و  رما  نیلوا  مشونیم . زین  هحفـص 353 ]  ] نوخ مسق  ادخ  هب  يرآ  داد  خـساپ  یـشونیم  بارش 

دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  دش  عنام  هک  دوب  نیا  دمآ  باسح  هب  وا  حضاو  يهریـس  زا  نآ  دـش و  رداص  يو  زا  ییاورنامرف 
هک یمالسا  دض  نشخ و  روتسد  نیا  اب  مشکیم . ار  وا  دنک  رما  يراکزیهرپ  اوقت و  هب  ارم  سک  ره  تفگ  تحارص  اب  روتـسد  نیا  یپ  زا  و 
زا یـضعب  رد  یناسک  رگا  تشادن و  داقتنا  تارج  يدحا  دیدرگ و  سبح  اههنیـس  رد  اهسفن  دـش ، هتـسب  اهناهد  دومن  رداص  کلملادـبع 
اب تفر و  ربنم  هب  هکم  رد  جح  مایا  شتموکح  ياهلاس  زا  یکی  رد  ناورم  کلملادبع  دوب . گرم  ناش  تشونرـس  دـنتفگیم  نخـس  عقاوم 

کلملادبع نانخس  یتقو  تسا : هدومن  لقن  نینچ  هدوب  رضاح  سلجم  رد  دوخ  هک  یـسک  لوق  زا  یلامث  يهزمحوبا  تفگ . ینانخـس  مدرم 
دوخ دینکیم و  رما  امش  دییوگب  نخـس  ارادم  قفر و  اب  تفگ  کلملادبع  هب  تساخرب  نیعمتـسم  نیب  زا  يدرم  دیـسر  حیاصن  ظعاوم و  هب 
امـش شور  هریـس و  هب  دیاب  ام  ایآ  دیوشیمن . ظعتم  دوخ  دییوگیم و  هظعوم  دیتسین  ریذپ  یهن  دوخ  دینکیم و  یهن  دیئامنیمن  رما  لاثتما 

زا يوریپ  رب  یلیلد  هچ  و  مینک ؟ ادتقا  ناراکمتـس  هریـس  هب  هنوگچ  دییامن  ادتقا  ام  يهریـس  هب  دییوگب  رگا  میـشاب ؟ امـش  عیطم  ای  مینک  ادتقا 
تعاطا ار  ام  رما  دیاب  دییوگب  رگا  دنا ؟ هتخاس  دوخ  يهدرب  ار  یهلا  ناگدنب  دناهداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ادـخ  لام  تسا  ینا  راکهانگ 

هنوگچ ای  دراد  هدولآ  یلد  كاـپان و  یبلق  شدوخ  هک  یـسک  دـیوگیم  تحیـصن  مدرم  هب  هنوگچ  دیـشاب  اریذـپ  ار  اـم  تحیـصن  دـینک و 
يهزمحوبا نایاپ  رد  تفگ و  لیبق  نیا  زا  يرگید  نانخـس  وا  تسا ؟ هدـشن  تباث  شتلادـع  يراکتـسرد و  هک  تسا  بجاو  یـسک  تعاطا 
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َرِخآ َِکلَذ  َناَک  َو  ِْهیَلَع  َضَبَقَف  ِحـِلاَسَْملا  ِباَحْـصَأ  ُضَْعب  ِْهَیلِإ  َماَـقَف  هحفص 354 ] : ] تفگ نینچ  رـضحم  رد  رـضاح  صخـش  لوق  زا  یلامث 
نیا دنتفرگ ، ار  وا  دنتفر و  شیوس  هب  دندرک ، تکرح  حلسم  دارفا  زا  یناسک  نانخس  نیا  زا  سپ  [. 90  ] ُهلاَح َْتناَک  اَم  يِرْدَن  َال  َو  ِِهب  اَنْدِهَع 

نب جاجح  کلملادبع ، دوب  تفالخ  یعدم  هکم  رد  ریبز  نب  هللادـبع  دـمآ . شرـس  هب  هچ  مینادیمن  میدـید و  ار  يو  هک  دوب  يراب  نیرخآ 
دز تسد  ینوگانوگ  ياهتیلاعف  هب  دمآ و  هکم  هب  جاجح  دـهد . همتاخ  شتایح  هب  دـگنجب و  وا  اب  دورب و  هکم  هب  ات  دومن  رومام  ار  فسوی 

گنس اج  نآ  زا  دومن و  بصن  سیبقوبا  هوک  رد  تخاس و  یقینجنم  جاجح ، دیدرگ  نصحتم  تیب  رد  ریبز  هللادبع  هک  یعقوم  هلمج  نآ  زا 
زا عقوم  نیا  رد  تفاـییم  هعـسوت  هلعـش  تعرـس  اـب  تفرگ و  شتآ  مرح  يهدرپ  راـک  نیا  رثا  رب  تخیریم  ریبز  هللادـبع  يوـس  هب  شتآ  و 

يالاب زا  ربا  سپـس  دش  شوماخ  هدرپ  شتآ  نآ  رثا  رب  دـیراب  تدـش  هب  دـمآ و  مرح  يالاب  قرب  دـعر و  اب  تساخرب و  يربا  هدـج  يهیحان 
كرت ار  گنج  جاـجح  هعقاو  نیا  زا  سپ  دیـشک  شتآ  هب  دوب  نآ  رد  هچنآ  اـب  ار  جاـجح  قینجنم  داتـسرف و  ورف  ياهقعاـص  سیبقوبا  هوک 

زا ییوگ  تشادن  كاب  اهناسنا  نتـشک  زا  دوب و  يراوخ  نوخ  درم  هک  نآ  اب  جاجح ، دـناسر . کلملادـبع  عالطا  هب  ار  رما  نایرج  تفگ و 
رتراوخنوخ وا  زا  ناورم  کلملادـبع  اما  درادرب  تسد  وا  نایماح  ریبز و  هللادـبع  نتـشک  زا  تفرگ  میمـصت  داتفا و  تشحو  هب  دادـیور  نیا 

ءامسلا نم  اران  هللا  ثعب  مهنم  لبقتف  انابرق  اوب  اذا  اوناک  لیئارسا  ینب  ناف  دعب  اما  [ » هحفص 355 . ] تشون نینچ  جاجح  خساپ  رد  دوب و  هدش 
یناـبرق یتقو  هک  دوب  نینچ  لومعم  لیئارـسا  ینب  رد  [. 91 « ] مالـسلا كرما و  یندـجف  کنابرق  لبقت  کلمع و  یـضر  دـق  هللا  نا  هتلکاف و 

هک نیا  زا  تخاـسیم  دوخ  يهمعط  ار  یناـبرق  نآ  داتـسرفیم و  ورف  نامـسآ  زا  شتآ  دـنوادخ  تفرگیم  رارق  لوبق  دروـم  دـندومنیم و 
يهمئا مالسلا . شاب و  يدج  دوخ  راک  رد  سپ  تسا  هدش  لوبق  تینابرق  دراد و  تیاضر  وت  لمع  زا  دنوادخ  دوشیم  مولعم  هدمآ  هقعاص 
تـسا یلم  تراظن  ینوناـق  هاـگیاپ  نیملـسم و  يدازآ  ظـفاح  هک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

نتفر نایم  زا  رطخ  دنتفگ و  رایـسب  نخـس  شتیمها  شزرا و  يهرابرد  دورب  نایم  زا  یهلا  گرزب  مکح  نیا  دـنراذگن  دـنراد و  هاگن  هدـنز 
اَم َو  : » لاق مالـسلا  هیلع  ِیلَع  ْنَع  دوشیم . افتکا  ثیدـح  دـنچ  رکذ  هب  طقف  اج  نیا  رد  دـنتخاس و  ناشنرطاخ  نوگانوگ  یتاـنایب  اـب  ار  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  [. 92 « ] ٍّیُِّجل ٍرَْحب  ِیف  ٍۀَثْفَنَک  اَّلِإ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمَْألا  َدـْنِع  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُداَهِْجلا  َو  اَهُّلُک  ِِّرْبلا  ُلاَمْعَأ 
یب گرزب و  ییایرد  لباقم  رد  ناهد  بآ  حشرت  دـننامه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لباقم  رد  ادـخ  هار  رد  داهج  کین و  لامعا  مامت  »

رد زین  و  [. 93 .« ] ءاَیْحَْألا ُتِّیَم  َوُهَف  ِِهناَِسل  َو  ِهِدَـی  َو  ِِهْبلَِقب  ِرَْکنُْملا  َراَْـکنِإ  َكََرت  ْنَم  : » هماـتخ اذـه  مـالک  یف  مالـسلا  هیلع  هنع  و  تسا ». نارک 
ياهدرم وا  دیوگ  كرت  دوخ  نابز  تسد و  لد و  اب  ار  رکنم  راکنا  هک  یـسک  [ » هحفص 356 : ] دومرف تسا  نآ  نایاپ  هلمج  نیا  هک  یمالک 

وُعْدَیَف ْمُکُراَرِش  ْمُْکیَلَع  َّنَلَمْعَتُْسَیل  َْوأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  نیهنتل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُُرمْأََتل  : » لاق مالسلا …  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  اه ». هدنز  نیب  رد  تسا 
هنرگو دـییامن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتبلا  تسا : هدوـمرف  مالـسلا  هـیلع  نسحلاوـبا  ترـضح  [. » 94 .« ] مَُهل ُباَجَتُْـسی  َال  َو  ْمُکُراَـیِخ 

رد هتبلا  دسریمن ». تباجا  هب  نانآ  يهتـساوخ  دننکیم و  اعد  امـش  ناکین  ناکاپ و  عقوم  نیا  رد  دنوشیم  هدرامگ  امـش  رب  نادب  رارـشا و 
دنتشاد دیکات  دندومنیم و  هیصوت  دوخ  ناتسود  هب  ار  صاخـشا  عقوم و  تیاعر  دراوم  ریاس  دننام  زین  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم 

َْمل َو  اَهَّلُک  ُهَرُومُأ  ِنِمْؤُْملا  َیلِإ  َضَّوَف  لجوزع  هللا  نا   : » مالـسلا هیلع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  دـنهدن . رارق  رطخ  تلذ و  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  هک 
تلذ و یلو  هدراذـگ  او  شدوخ  هب  ار  نمؤم  روـما  ماـمت  دـنوادخ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  [. 95 .« ] ُهَسْفَن َّلِذـُی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ْضِّوَُـفی 
مالـسا و نید  فیعـضت  يارب  روج  ماـکح  نیقفاـنم و  هک  یقرط  زا  رگید  یکی  مجنپ -  تسا ». هدومنن  ضیوفت  يو  هب  ار  شـسفن  يراوـخ 

لئاـسم رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ماـن  هب  هک  دوب  نیا  دـندربیم  راـک  هب  شیوـخ  يهنارئاـج  تموـکح  تیبـثت 
هحفص 357]  ] هلیسو نیدب  ات  دندادیم  رشن  نیملسم  نیب  دندومنیم و  لعج  ثیدح  ناکاپ  مذ  ناکاپ و  ان  حدم  ای  ینید  ماکحا  ای  يداقتعا 

بقارم الومعم  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  يهمئا  دنروآ . مهارف  میقتسم  طارص  زا  ار  ناش  فارحنا  تابجوم  دنهد و  قوس  یهارمگ  هب  ار  نانآ 
تایاور نآ  یهاگ  هچرگ  دنزاس  ناشنرطاخ  مدرم  هب  ار  لوعجم  تایاور  نآ  ندوب  حیحـصان  دـنزادنارب و  ار  هنانئاخ  نانخـس  نآ  ات  دـندوب 

يور دوشیم . هراشا  دروم  کی  هب  دهاش  يارب  اج  نیا  ردو  دشیم  دارفا  زا  یضعب  یهارمگ  بجوم  دراذگیم و  ياج  هب  ار  دوخ  ءوس  رثا 
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ِیف ُلوُقَت  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  مالـسلا :  هیلع  اَضِّرِلل  ُْتُلق  َلاَق : ٍدوُمْحَم  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  دنع  هللا  یـضر  ینـسحلا  هللادـبع  نب  میظعلادـبع 
َیلِإ ٍۀَـعُمُج  ِۀَْـلَیل  ِّلُک  ِیف  ُلِْزنَی  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنَأ  َلاَـق  ُهَّنَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ُساَّنلا  ِهیِوْرَی  يِذَّلا  ِثیِدَْـحلا 
َلاَق اَمَّنِإ  َِکلَذَک -  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ] لوسر   ] َلاَق اَم  ِهَّللا  َو  ِهِعِـضاوَم * ْنَع  َِملَْکلا  َنِیفِّرَحُْملا  ُهَّللا  َنََعل  َلاَقَف ع : اَْینُّدلا ؟ ِءاَمَّسلا 

يِداَُنیَف أ ُهُُرمْأَیَف  ِْلیَّللا  ِلَّوَأ  ِیف  ِۀَعُمُْجلا  َۀَْـلَیل  َو  ِریِخَْألا  ُِثلُّثلا  ِیف  ٍۀَْـلَیل  َّلُک  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ًاکَلَم  ُلِْزُنی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يِداَُنی ُلاَزَی  اَلَف  ْرِْـصقَأ  ِّرَّشلا  َِبلاَط  اَی  ِْلْبقَأَف ] ِْریَْخلا  َِبلاَط  اَی  [ ؟ َُهل َرِفْغَأَف  ٍرِفْغَتْـسُم  ْنِم  ْلَه  ِْهیَلَع ؟ َبُوتَأَف  ٍِبئاَت  ْنِم  ْلَه  ُهَیِطْعُأَف ؟ ٍلـِئاَس  ْنِم  ْلَـه 

هللا یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  يِّدَج  ْنَع  ِیبَأ  َِکلَِذب  ِینَثَّدَح  ِءاَمَّسلا  ِتوُکَلَم  ْنِم  ِهِّلَحَم  َیلِإ  َداَع  ُرْجَْفلا  َعَلَط  اَذِإَف  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  یَّتَح  اَذَِهب 
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هب  تفگ  هک  هدومن  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  ینـسحلا  میظعلادبع  ترـضح  [. » 96 .« ] ملس هلآ و  هیلع و 

هک دـننکیم  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  مدرم  هک  یثیدـح  يهراـبرد  دـییامرفیم  هچ  هللا  لوسر  نباـی  مدرک  ضرع 
ار نانآ  دنک  تنعل  ادخ  دومرف  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیآیم ؟ دورف  ایند  نامسآ  هب  هعمج  بش  ره  رد  دنوادخ  تسا  هدومرف 

ربمایپ يهتفگ  تسا  هدومرفن  نینچ  نیا  یمارگ  لوسر  مسق  ادـخ  هب  دـنیامنیم . فیرحت  ناشعـضاوم  زا  ار  نانخـس  دـننکیم و  تنایخ  هک 
رما بش  لوا  زا  هعمج  بـش  رد  هحفص 358 ]  ] دتـسرفیم و ورف  ایند  نامـسآ  هب  ار  ياهتـشرف  بش  ره  رخآ  ثلث  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا 

؟ مریذپب ار  شا  هبوت  هک  تسه  ياهدننک  هبوت  ایآ  منک ؟ اطع  يو  هب  هک  تسه  ياهدننک  تساوخرد  ایآ  دهد  ادن  هک  هتـشرف  نآ  هب  دنکیم 
. نک هاتوک  ار  تبلط  يدـب  رـش و  بلاط  يا  روآ . ور  يآ و  شیپ  یبوخ  ریخ و  بلاط  يا  مزرمایب ؟ ار  وا  هک  تسه  ياهدـننک  رافغتـسا  اـیآ 

یمرب نامسآ  توکلم  رد  دوخ  هاگیاج  هب  دیدرگ  علاط  رجف  یتقو  دمدب  حبص  يهدیفـس  ات  دنکیم  رارکت  ار  اهادن  نیا  هتـشرف  نآ  هتـسویپ 
تیاور و نیا  ملـس ». هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شئاـبآ  زا  وا  دوـمن و  تیاور  مدـج  زا  نم  يارب  مردـپ  ار  ثیدـح  نیا  ددرگ .
ار نانآ  دراذگ و  ءوس  رثا  مدرم  ماوع  رد  اهنت  هن  دش  لعج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نابز  زا  هک  لیبق  نیا  زا  یتایاور  رگید 
زا هیمیت  نبا  دندش . فرحنم  یهلا  نید  میقتـسم  طارـص  زا  دـنتفرگ و  رارق  ریثات  تحت  زین  ملاع  هدرک و  لیـصحت  دارفا  هکلب  تخاس  هارمگ 

يرامیب دومن و  هئارا  مدرم  هب  المع  دروآ و  نابز  هب  ربنم  رد  ار  نآ  لولدم  دیدرگ ، رثأتم  لوعجم  تیاور  نیا  زا  هک  دوب  یملاع  دارفا  هلمج 
راک نیا  دوب و  نئاخ  دارفا  ملاظ و  ياهتموکح  ياههمانرب  زا  یکی  ثیدـح  لعج  يهلأسم  داد . لاـقتنا  دوخ  ناوریپ  هب  ار  شیوخ  يداـقتعا 
لعج اـب  ینعی  دوـب  یـسایس  يهزیگنا  مهم  ياـههزیگنا  زا  یکی  تفرگیم . تروـص  فـلتخم  دارفا  دروـم  رد  تشاد و  ددـعتم  ياـههزیگنا 
هلمج نآ  زا  دنهد . رارق  یمارگ  لوسر  مارتحا  میرکت و  دروم  ار  يدب  صخش  دننکشب و  مهرد  ار  یبوخ  تیصخش  مرکا  لوسر  زا  ثیدح 

ْنَم ِساَّنلا  َنِم  َو  : » یمارگ لوسر  زا  دـنک  تیاور  وا  هک  دـهدب  بدـنج  نب  ةرمـس  هب  مهرد  رازه  دـص  دـش  رـضاح  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم 
َو اهِیف  َدِـسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یعَـس  یَّلَوَت  اذِإ  َو  ِماصِْخلا  ُّدـَلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  هحفـص 359 ]  ] ِیف ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی 
تسا و هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  يهرابرد  قافن  یئورود و  زا  یمکاح  هیآ  نیا  هک  [. 97 .« ] َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َکـِلُْهی 

مهرد رازه  دص  اب  بدنج  نب  ةرمس  مجلم  نبا  يهرابرد  [. 98 .« ] دابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  : » هیآ
لوبق ار  مهرد  رازه  دصراهچ  هرخالاب  درکن و  لوبق  مهرد  رازه  دصیس  درکن  لوبق  مه  دهدیم  مهرد  رازه  تسیود  تفگ  دومنن  تقفاوم 

رد یناـقمام  موحرم  دلجم 2 . ص 69  بدـنج ) نب  هرمـس   ) یناقمام لاجر ، لاقملا  حـیقنت  تخاـس  یمارگ  لوسر  لوق  زا  ثیدـح  دومن و 
عم هراد  نم  جرخی  . » دوب هرـصب  مکاح  یتقو  دیوگیم  هلمج  نآ  زا  هدومن  لقن  یتایانج  وا  مئارج  زا  هتـشون و  ار  یبلاطم  هرمـس  لاح  حرش 

اب شا  هناخ  زا  بدنج  نب  ةرمس  . » ص 69 مهلیخب ». هباحصا  اوه و  هقحسالا  لفاغ  زجاع و ال  لفط و ال  ناویحب و ال  رمی  الف  انابکر  هتـصاف 
يهمان رفس  رد  هطوطب  نبا  درکیم . لامیاپ  دوخ  نابـسا  اب  ار  یلفاغ  زجاع و  لفط ، ناویح و  ره  دوخ  ریـسم  رد  دمآیم و  نوریب  شنایفارطا 

. دوب هظعوم  ینارنخس و  لوغشم  ربنم  رد  هیمیت  نبا  متفر  قشمد  عماج  دجـسم  هب  هعمج  زور  مدوب  قشمد  رد  نم  هک  یتاقوا  دیوگیم : دوخ 
نباب فرعی  یکلام  هیقف  هضراعف  ربنملا . جرد  نم  هجرد  لزنف  اذه ! یلوزنک  ایندـلا  ءامـس  یلا  لزنی  هللا  نا  لاق : نا  همالک  ۀـلمج  نم  ناکف  »

[. 99 .« ] هتمامع تطقس  یتح  هحفص 360 ]  ] اریثک ابرض  لاعنلا  يدیالاب و  هوبرض  هیقفلا و  اذه  یلا  ۀماعلا  تماقف  هب  ملکت  اهرکنا  ءارهزلا و 
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زا درک و  تکرح  اج  زا  هاگ  نآ  ربنم  زا  نم  ندمآ  دورف  دننام  دیآیم  دورف  ایند  نامسآ  هب  دنوادخ  تفگ  هک  دوب  نیا  شنانخس  هلمج  زا  »
ار نآ  دومن و  هضراعم  هیمیت  نبا  هتفگ  اب  تشاد  روضح  سلجم  رد  ءارهزلا  نبا  مان  هب  یکلاـم  ياـهقف  زا  یکی  دـمآ . ریز  هب  ربنم  هلپ  کـی 
ات دندز  رایـسب  دوخ  ياهـشفک  اهتـسد و  اب  ار  یکلام  هیقف  دنتـساخ  اپ  هب  هیمیت  نبا  تیامح  هب  دـندوب  عمتـسم  هک  یمدرم  دـناوخ  تسردان 

اهیلبنح یـضاق  ملـسم  نب  نیدـلازع  يهناخ  هب  ینهوم  عضو  اب  ار  يو  سپـس  دـندرکن  افتکا  وا  ندز  هب  داتفا . شرـس  زا  هماـمع  هک  ییاـج 
مالـسلا مهیلع  نیرهاط  يهمئا  ینید  یعقاو  ناسانـش  نید  رگا  داد ». رفیک  ریزعت  اب  ار  وا  ادعب  دندومن و  شینادنز  داد  روتـسد  یـضاق  دندرب 

اعطق دـنتخاسیمن  هاگآ  دـندوب  هداد  رـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ماـن  هب  هک  یلوعجم  تاـیاور  زا  ار  مدرم  دـندوبیمن و 
. دندنامیم هرهب  یب  مورحم و  یمالسا  حیحـص  تادقتعم  زا  دندشیم و  یهارمگ  راچد  وا  تافـص  ادخ و  يهرابرد  ناناملـسم  زا  يرایـسب 

قوـس یهارمگ  هب  ار  مدرم  دـندومنیم و  تیاور  لـعج  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر  ناـبز  زا  طـقف  هـن  ثیدـح  نیعـضاو 
زا یلکـش  هب  اـت  دـنتخاسیم  ثیدـح  زین  ناـنآ  لوق  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تلزنم  ردـق و  نتـسکش  مهرد  روـظنم  هب  هکلب  دـندادیم 

هاگآ ار  دوخ  ناتـسود  زین  دراوم  لیبق  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  دنیاشگب . نانآ  ییوگدب  هب  نابز  دـنهاکب و  ناش  تیبوبحم 
ُمیِهاَْربِإ َلاَق  هحفص 361 ] . ] دنیامنن لوبق  هب  یقلت  ار  لوعجم  تایاور  نآ  دنریگن و  رارق  نانمشد  يهتفگ  ریثات  تحت  هتـسنادن  ات  دندومنیم 

َلْهَأ ْمُِکلْـضَف  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِلـِئاَضَف  ِیف  ًاراَـبْخَأ  اَنَدـْنِع  َّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی   : »» مالـسلا هیلع  اَـضِّرِلل  ُْتلُقَف  ٍدوُمْحَم  ِیبَأ  ُْنب 
َّنَأ ِهِّدَج ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  ِینَرَبْخَأ  ْدََقل  ٍدوُمْحَم  ِیبَأ  َْنبا  اَی  َلاَقَف  اَِهب ؟ ُنیِدَنَف  َأ  ْمُکَْدنِع  اَهَْلثِم  ُفِْرعَن  َال  َو  ْمُکیِِفلاَُخم  ِۀَیاَوِر  ْنِم  َیِه  َو  ِْتیَْبلا 
َناَک ْنِإ  َو  َهَّللا  َدَبَع  ْدَـقَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُقِطاَّنلا  َناَک  ْنِإَف  ُهَدَـبَع  ْدَـقَف  ٍقِطاَن  َیلِإ  یَغْـصَأ  ْنَم  َلاَق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر 
یَلَع اَهُولَعَج  َو  اَِنِلئاَضَف  ِیف  ًاراَبْخَأ  اوُعَـضَو  اَنیِِفلاَخُم  َّنِإ  ٍدوُمْحَم  ِیبَأ  َْنبا  اَی  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  َلاَـق  َُّمث  َسِیْلبِإ  َدَـبَع  ْدَـقَف  َسِیْلبِإ  ْنَع  ُقِطاَّنلا 
َیلِإ ْمُهُوبَسَن  َو  اَنَتَعیِش  اوُرَّفَک  اَنِیف  َُّولُْغلا  ُساَّنلا  َعِمَس  اَذِإَف  اَِنئاَدْعَأ  ِِبلاَثَِمب  ُحیِرْصَّتلا  اَُهِثلاَث  َو  اَنِْرمَأ  ِیف  ُریِصْقَّتلا  اَهِیناَث  َو  ُُّولُْغلا  اَهُدَحَأ  ٍماَْسقَأ  ِۀَثاََلث 

اوُّبُسَت َو ال  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ْدَق  َو  اَِنئاَمْسَِأب  اَنُوبَلَث  ْمِِهئاَمْسَِأب  اَِنئاَدْعَأ  َِبلاَثَم  اوُعِمَـس  اَذِإ  َو  اَنِیف  ُهوُدَقَتْعا  َریِـصْقَّتلا  اوُعِمَـس  اَذِإ  َو  اَِنتَِّیبُوبُِرب  ِلْوَْقلا 
انمزل نم  هناف  انتقیرط  مزلاف  الامش  انیمی و  سانلا  ذخا  اذا  دومحم  یبا  نبای  [. » 100 .« ] ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُسَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا 

ام دزن  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  دـیوگیم  دومحم  یبا  نب  میهاربا  [. » 101 .« ] هانقراف انقراف  نم  هاـنمزل و 
رد ار  اهنآ  ریاظن  تسامـش و  نیفلاخم  تیاور  هب  رابخا  نیا  تیب و  لها  امـش  لضف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لـیاضف  رد  تسا  يراـبخا 
زا داد  ربخ  مردپ  دومحم  یبا  رسپ  يا  دومرف  ترضح  میبای ؟ شیارگ  میدنبب و  لد  رابخا  نآ  هب  ام  ایآ  میرادن  غارس  هتخانشن و  امـش  رابخا 

شوگ یقطان  نانخـس  هب  يریگارف  روظنم  هب  تقد و  اب  یـسک  رگا  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  شدـج  زا  شردـپ 
هدومن تدابع  ار  ناطیش  دیوگب  ناطیش  زا  رگا  هدرک و  تدابع  ار  ادخ  دیوگب  ادخ  زا  قطان  رگا  تسا  هدومن  تدابع  راک  نیا  اب  ار  وا  دهد 

هس هب  ار  اهنآ  دندومن و  عضو  ام  لیاضف  رد  ار  يرابخا  ام  نیفلاخم  دومحم  یبا  رـسپ  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپـس  تسا .
هحفـص  ] ام نانمـشد  بویع  صیاقن و  هب  حیرـصت  موس  مسق  ام و  راـک  رد  ییاـسران  یهاـتوک و  مود  مسق  ولغ ، لوا  مسق  دـنداد  رارق  مسق 

دنراد هدیقع  همئا  تیبوبر  هب  نانیا  دنیوگیم  دـننکیم و  ریفکت  ار  ام  نایعیـش  دنونـشیم  ام  يهرابرد  ار  ولغ  رابخا  مدرم  هک  یعقوم  [ 362
هدش رکذ  ام  نانمشد  مسا  دنونـشیم  یتقو  دنوشیم  دقتعم  ام  ییاسران  هب  دنریذپیم و  ار  اهنآ  دنونـشیم  ار  ام  ییاسران  رابخا  هک  یعقوم 

نآرق رد  دـنوادخ  هکنآ  اب  دـنیامنیم  بستنم  صقن  بیع و  هب  دـنربیم و  ار  ام  مسا  زین  ناـنآ  تسا  هدـش  داـی  صقن  بیع و  هب  ناـنآ  زا  و 
رسپ يا  دنهدن . مانشد  دنوادخ  هب  هتـسنادن  نانآ  ات  دییوگن  مانـشد  دننکیم  شتـسرپ  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  هب  تسا  هداد  روتـسد  فیرش 
سک ره  هک  شاب  راوتـسا  تباث و  ام  قیرط  رد  وت  دنتفرگ  شیپ  رد  تسار  پچ و  هار  دنتفای و  شیارگ  فارحنا  هب  مدرم  یتقو  دومحم  یبا 
دمآ تسد  هب  هجیتن  نیا  ثحب  عومجم  زا  میوشیم ». ادج  وا  زا  زین  ام  دوش  ادج  ام  زا  هکره  دوب و  میهاوخ  وا  مزالم  مه  ام  دشاب  ام  مزالم 

هب تسا  هدـمآ  رمالا  یلوا  لـعج  يارب  تلع  هس  مالـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  لوق  زا  ناذاـش  نب  لـضف  يهتفگ  رد  هک 
ظفح تینما ، داجیا  لیبق  زا  روشک  فلتخم  نوؤش  يهرادا  یمالـسا و  تموکح  رما  هب  رظان  مود  لوا و  تلع  دش  هداد  حیـضوت  هک  یحرش 
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تـساهنیا ریاظن  هک  يروما  رگید  لاملا و  تیب  مظن  ملاظ ، رفیک  مولظم ، تیامح  دودح ، يارجا  نیمجاهم ، اب  گنج  شترا ، میظنت  اهزرم ،
روشک يرهاظ  تموکح  نیرهاط  يهمئا  ریاس  تماما  نامز  رد  تفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  رایتخا  رد  يزور  دـنچ  طـقف  بصنم  نیا  و 

ننس ماکحا و  رییغت  زا  يریگولج  ینعی  مالسا  لصا  ظفح  هب  رظان  رمالا  یلوا  لعج  موس  تلع  دوب . سابع  ینب  هیما و  ینب  تسد  رد  مالـسا 
نیا تسا و  نامیا  یب  رـصانع  نیدحلم و  تسد  هب  نید  زا  ییاهزیچ  نتـساک  ای  ناراذـگ  تعدـب  تسد  هب  نید  رب  ییاهزیچ  شیازفا  عنم  و 

، موـس تلع  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  يهمئا  تسا و  رت  نیگنـس  رتـمهم و  بتارم  هب  مود  لوا و  تـلع  زا  تـلع 
رصع هحفص 363 ]  ] رد نانآ  زا  کی  ره  دنداد و  نت  نیگنس  ياهتقشم  هب  مالسا  ساسا  ظفح  هار  رد  دنتشاد و  لومعم  ار  هدهاجم  رثکادح 

دوب هدش  لزان  یمارگ  ربمایپ  رب  هک  روط  نآ  ار  یهلا  نییآ  دـننک و  تیبرت  نامیااب  یناسانـش  نید  قیال و  ییاهقف  دـندش  قفوم  دوخ  تماما 
دروم دارفا  هب  دـناهتفرگ  داـی  دوخ  هک  ار  هچنآ  دنـشوکب ، قح  نید  غـیلبت  هار  رد  هک  دـنتخاس  ناـش  فـظوم  هوـالع  هب  دـنزومایب . ناـنآ  هب 

، دنداد ماجنا  یبوخ  هب  ار  هلوحم  فیاظو  نانیا  دـنیامن . تیاعر  ار  تحلـصم  تاهج  عیمج  تیرومأم  نیا  ماجنا  رد  دـنهد و  میلعت  نانیمطا 
دادـعت رب  هتـسویپ  دـندروآ و  راب  یعقاو  ناملـسم  ار  نانآ  دـنتخومآ ، دعتـسم  دارفا  هب  زیمآ  قاـنتخا  تخـس و  طیارـش  رد  ار  نیتسار  مالـسا 

میارج و ردق  ره  دشیم و  رتدایز  تمـصع  نادناخ  هب  مدرم  شیارگ  یماما  ره  رـصع  رد  لاونم  نیدب  دندوزفا . تیب  لها  ناوریپ  نایعیش و 
زا يدایز  يهدع  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  ماجنارـس  تفاییم  شیازفا  تیب  لها  ناوریپ  دیدرگیم  رتنوزف  روج  يافلخ  تایانج 

يرغص تبیغ  زاغآ  مهدزای و  ماما  رمع  ندش  يرپس  زا  سپ  دندوب . نیتسار  مالسا  ياراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  شور  زا  يوریپ  اب  مدرم 
رصع ياههمانرب  زین  نانآ  دوب  رارقرب  نامز  نآ  هعیش  ياملع  اهقف و  موصعم و  ماما  نیب  ناهنپ  طباور  یتدم  ات  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
لاـبند شور  نیا  زین  يربک  تبیغ  رد  دـنتخومآ . حـلاص  رـصانع  هب  ار  تیب  لـها  میلاـعت  دـنداد و  همادا  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يهمئا 

ره دندادیم و  رـشن  ار  تیب  لها  فراعم  دندشیم و  لبق  لسن  ياملع  اهقف و  نیزگیاج  دعب  لسن  ياملع  اهقف و  يرـصع  ره  رد  دـیدرگ و 
یضعب دوجو  هب  روج  ياهتموکح  لامع  یهاگ  اهيورـشیپ  نیا  لالخ  رد  دشیم . هدوزفا  يرفعج  بهذم  ناوریپ  نایعیـش و  دادعت  رب  لاس 

كاندرد ياهدادیور  نیا  زا  نارگید  اما  دنتشکیم  ماجنارس  دندومنیم و  ینادنز  ریگتسد و  ار  نانآ  دندربیم  یپ  هعیـش  ياملع  اهقف و  زا 
اب نونکا  مه  دندادیم . همادا  تیب  لها  فراعم  رشن  هب  نانچمه  دندشیمن و  درـسلد  هفیظو  ماجنا  رد  دنتخاب و  یمن  هحفص 364 ]  ] ار دوخ 
هب تسا  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  يهمئا  نانخس  يواح  هک  باتک  ردق  نآ  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  رصع  زا  يرامـش  یب  ياهنرق  تشذگ 

ناهج رـسارس  رد  نایعیـش  ددع  ردق  نآ  نینچمه  تسین و  نکمم  اهنآ  ندرب  نیب  زا  هک  هدش  هتـشون  هعیـش  نیرـسفم  نیثدحم و  اهقف و  ملق 
ناوریپ همه  نآ  اب  گرزب  بهذم  نیا  نتخاس  دوبان  هدش و  هتخانـش  مالـسا  یمـسر  بهاذـم  فیدر  رد  يرفعج  بهذـم  هک  هتفای  شیازفا 

حرط رایسب  هشقن  نید  ساسا  ندرک  ور  ریز و  مالسا و  ماکحا  ننـس و  رییغت  يارب  روج  ماکح  نیقفانم و  هصالخ  تسا . یندشان  دنم  هقالع 
قیدـص ینایعیـش  شرورپ  گرزب و  ییاـملع  تیبرت  اـب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  يهمئا  یلو  دنتـشاد  لوـمعم  ناوارف  شـشوک  دـندومن و 

يرادـهاگن نیملـسم  يهعماج  رد  ار  نیتسار  مالـسا  دـندرگ و  نانآ  يهدرتسگ  تیلاعف  عنام  دـننز ، مهرب  ار  ناراکتنایخ  يهشقن  دنتـسناوت 
. دنیامن

یقرواپ

فحت [ 5 . ] صص 439 و 441 لوقعلا ، فحت  [ 4 . ] صص 439 و 441 لوقعلا ، فحت  [ 3 . ] ص 437 لوقعلا ، فحت  [ 2 . ] 124  / هرقب [ 1]
، اضرلا رابخا  نویع  [ 8 . ] ص 121 دـلجم 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 7 . ] 439 صـص 441 ، لوقعلا ، فحت  [ 6 . ] و 441 صص 439  لوقعلا ،
[12 . ] ص 101 دـلجم 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 11 . ] يهبطخ 103 هغالبلا ، جـهن  [ 10 . ] ص 438 لوقعلا ، فـحت  [ 9 . ] ص 100 دلجم 2 ،
، گنیک لئوماس  یسانش  هعماج  [ 15 . ] ص 103 دلجم 1 ، مثیم ، نبا  حرش  [ 14 . ] ص 321 لوقعلا ، فحت  [ 13 . ] يهبطخ 40 هغالبلا ، جهن 
صص 338 و هفسلف ، تاذل  [ 18 . ] صص 338 و 339 و 340 هفسلف ، تاذل  [ 17 . ] 338 و 340 صص 339 ، هفسلف ، تاذل  [ 16 . ] ص 162

مالسا ماکحا  ننس و  ظفح  زا 38ماما ، هحفص 34 
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ص 340. هفسلف ، تاذل  [ 21 . ] صص 338 و 339 و 3 هفـسلف ، تاذل  [ 20 . ] صص 338 و 339 و 340 هفـسلف ، تاذل  [ 19 . ] و 340  339

ص 101. دلجم 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 25 . ] ص 101 دلجم 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 24 . ] 14  / کلم [ 23 . ] ص 344 هفسلف ، تاذل  [ 22]
، مومهملا سفن  [ 30 . ] ص 440 لوقعلا ، فحت  [ 29 . ] 124  / ماعنا [ 28 . ] يهبطخ 34 هغالبلا ، جهن  [ 27 . ] ص 200 لوا ، دلجم  یفاک ، [ 26]

يهریس [ 34 . ] ص 358 لوقعلا ، فحت  [ 33 . ] ص 258 دلجم 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  [ 32 . ] ص 325 راونالا ، ةوکشم  [ 31 . ] ص 50
لئوماس ناسانش  هعماج  [ 37 . ] ص 151 مدرم ، تسدب  یتموکح  [ 36 . ] ص 101 اضرلا ، رابخا  نویع  [ 35 . ] ص 424 دلجم 1 ، ماشه ، نبا 

، مدرم تسدب  یتموکح  [ 40 . ] صـص 187 و 190 مدرم ، تسد  هب  یتموکح  [ 39 . ] ص 178 ناعاجش ، يامیـس  [ 38 . ] ص 180 گنیک ،
[43 . ] ص 130 موس ، دـلجم  اپورا ، رد  تمکح  ریـس  [ 42 . ] ص 6 يهرامش 27 ، قح ، هار  رد  هسـسؤم  يهیرـشن  [ 41 . ] و 190 صص 187 

رابخا نویع  [ 47 . ] 10  / مور [ 46 . ] يهبطخ 175 هغالبلا ، جهن  [ 45 . ] ص 193 قودص ، یلاما  [ 44 . ] ص 117 دلجم 2 ، مارد ، يهعومجم 
ص 358. ، 3 دلجم 4 -  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  [ 50 . ] ص 415 دلجم 2 ، یفاک ، [ 49 . ] ص 288 دیفم ، خیـش  یلاما  [ 48 . ] ص 101 اضرلا ،

فحت [ 55 . ] ص 231 دلجم 3 ، روثنملا ، رد  ریـسفت  [ 54 . ] ص 230 دلجم 3 ، روثنملا ، رد  ریـسفت  [ 53 . ] 31/ هبوت [ 52 . ] 121  / ماعنا [ 51]
یقرواپ ص دلجم 6 ، یفاک ، [ 59 . ] ص 15 دلجم 2 ، یفاک ، [ 58 . ] ص 397 دلجم 2 ، یفاک ، [ 57 . ] 106/ فسوی [ 56 . ] ص 420 لوقعلا ،
[64 . ] 14  / نامقل [ 63 . ] ص 233 لوقعلا ، فـحت  [ 62 . ] ص 32 دلجم 3 ، بهذـلا ، جورم  [ 61 . ] ص 370 دـلجم 6 ، یفاک ، [ 60 . ] 370

لیذ ناهرب ، ریسفت  [ 68 . ] 81 و 82  / میرم [ 67 . ] ص 23 ، 5 دلجم 6 -  نایبلا ، عمجم  ریسفت  [ 66 . ] 31  / هبوت [ 65 . ] ص 420 لوقعلا ، فحت 
ص 115. مومهملا ، سفن  [ 72 . ] ص 280 ۀبکاسلا ، ۀعمد  [ 71 . ] ص 115 مومهملا ، سفن  [ 70 . ] ص 124 دلجم 2 ، رابخا ، نویع  [ 69 . ] هیآ

 - صص 496 دـلجم 11 ، لئاسو ، [ 76 . ] 112  / نارمع لآ  [ 75 . ] يهبطخ 104 هغالبلا ، جـهن  [ 74 . ] ص 2 دـلجم 46 ، راونالاراحب ، [ 73]
 - صص 496 دلجم 11 ، لئاسو ، [ 79 . ] 493 صص 496 -  دلجم 11 ، لئاسو ، [ 78 . ] 493 صص 496 -  دلجم 11 ، لئاسو ، [ 77 . ] 493

( یناقمام لاجر   ) لاقملا حـیقنت  [ 82 . ] ص 382 دلجم 2 ، لئاسولا ، كردتـسم  [ 81 . ] ص 382 دلجم 2 ، لئاسولا ، كردتـسم  [ 80 . ] 493
صص دـلجم 2 ، راونالاراحب ، [ 85 . ] 240 صص 186 ، دـلجم 2 ، راونالاراحب ، [ 84 . ] هرارز یناقمام ) لاجر   ) لاـقملا حـیقنت  [ 83 . ] هرارز

[89 . ] ص 346 دلجم 75 ، راحب ، [ 88 . ] ص 32 ثیدح 2 ، یفاک ج 1 ، [ 87 . ] ص 680 یقو ،)  ) دلجم 2 راحبلا ، هنیفس  [ 86 . ] 240 ، 186
، برعلا ناسل  [ 91 . ] ص 280 موس ، یس و  سلجم  دیفم ، خیـش  یلاما  باتک  [ 90 . ] ص 111 دلجم 1 ، ردیح ، دـسا  فیلات  قداصلا ، مامالا 
دلجم 11، لئاسو ، [ 95 . ] ص 50 راونالا ، ةوکشم  [ 94 . ] ص 52 راونالا ، ةوکشم  [ 93 . ] يهملک 374 هغالبلا ، جـهن  [ 92 .« ] دحل  » يهملک
، هطوطب نبا  يهمان  رفـس  [ 99 . ] 207  / هرقب [ 98 . ] و 205  204 هرقب /  [ 97 . ] ص 421 لوا ، دـلجم  هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  [ 96 . ] ص 424

ص 304. لوا ، دلجم  اضرلا ، رابخا  نویع  [ 101 . ] 108  / ماعنا [ 100 . ] ص 57 لوا ، دلجم 

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 
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