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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یناگدنز 

: هدنسیون

هدازدامع نیسح 

: یپاچ رشان 

عبط یماهس  تکرش 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  21یناگدنز 

باتک 21تاصخشم 

21تیحت

21تاولص

21همدقم

مالسا لوا  لاس  دص  خیرات  هب  21يرظن 

لوا نرق  رد  ینید  یملع و  لاوحا  22عاضوا و 

هیماینب هرود  یملع  22یناگدنز 

تایبدا توافت  22اما 

يوضر بتکم  ات  يرقاب  بتکم  زا  یمالسا  مود  هلاس  23دص 

سابعینب هرود  یملع  24یناگدنز 

یسابع يوما و  تموکح  ود  نیب  24ترتف 

سابعینب 25ملسموبا و 

یمالسا مود  نرق  رد  نونف  25مولع و 

مولعلارقاب بتکم  26همانرب 

ءایبنا 26صصق 

نیرصاعم ياملع  اب  26تاجاجتحا 

26هراشا

مالسا لوا  هلاس  دص  رد  27دیحوت 

هماع هصاخ و  28توبن 

مالسا رد  تماما  28تفالخ و 

یقالخا مراکم  میمتت  ای  30قالخا 
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بلطم 31هصالخ 

باتک 31ءادها 

موس پاچ  رب  فلؤم  32همدقم 

32هراشا

تسا رشب  ملعم  32ترتع 

ماما 32ملع 

مالسا رد  ملع  33اما 

رصع ماما  مولعلا  رقاب  دمحم  ماما  زا  مولع  شرتسگ  33زاغآ 

مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  ماما  رفعجیبا  ترضح  34یناگدنز 

دالیم 34دلوم و 

باقلا ینک و  34یماسا و 

35باقلا

رقابدمحم ماما  تریس  36تروص و 

رقابدمحم ماما  ردام  37ردپ و 

یئابطابط 38یمشاه 

رقابدمحم ماما  39سابل 

مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  تماما  40هلدا 

40هراشا

تماما مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  41ماما 

تماما 43هلدا 

تماما رد  هریرهوبا  44ثیدح 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تماما  هلدا  رد  رگید  45ثیدح 

تماما رب  رگید  47لیلد 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  لوق  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تماما  47تابثا 
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مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تماما  رب  تیصو  48صن 

تماما 49بیقر 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  51ناردارب 

دیز اب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  52جاجتحا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  52تازجعم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  56بقانم 

بقانم رد  57مظن 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  57تلیضف 

57هراشا

تدابع مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  58ماما 

59تدابع

59هتکن

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تواخس  60دوج و 

مالسلا هیلع  مجنپ  ماما  ششخب  61دوج و 

تواخس 61دوج و 

ماعطا 62تالص و 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  63كدف 

دینادرگرب مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  هب  ار  كدف  زیزعلادبع  نب  63رمع 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تاقدص  65ترثک 

يرابدرب ملح و  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  65ماما 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  66تبیه 

يردارب 66سرد 

67هحیدم

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  68بقل 
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مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم  تیبرت  میلعت و  داوم  69همانرب و 

70دیحوت

یهلا 70ملع 

شناد 71ملع و 

71هراشا

ملع تلیضف  رب  72رابخا 

ملع يرترب  یلقع  73لیلد 

ملع 74دیاوف 

ملع 74تلیضف 

تسا ینیع  بجاو  نید  74ملع 

ملع 75بلط 

وجشناد شزرا  ملع و  بلاط  75تلیضف 

ملعت 76بادآ 

تسا یئاناوت  یئاناد  تسا -  تایح  77ملع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تعاطا  78موزل 

حیحص 79ملع 

تسا حور  ياذغ  79ملع 

ءارعش هدید  زا  79ملع 

نآ هیبشت  80ملع و 

نید 81ملع 

( نید ملع  عبانم   ) نید ملع  81عجارم 

82هراشا

یحو ای  82باتک 

82تنس

زا 269تسرهف هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


82لقع

82عامجا

دیفم 83ملع 

تمکح تیارد و  نیب  قرف  نافرع  ملع و  نیب  قرف  لقع  ملع و  نیب  83قرف 

ملعت میلعت و  84تلیضف 

تسا ملع  هجیتن  85عادبا 

ملع طسب  85ضبق و 

ملعتم ملاع و  ملع  86باوث 

دوشیمن لهاج  87ملاع 

رشب داشرا  تیاده و  87تیمها 

تسا یحو  نابز  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالسلا و  مهیلع  همئا  88ثیداحا 

درپس مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ملع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  89ربمغیپ 

مالسلا هیلع  ماما  زا  نآ  ذخا  ملع و  بلط  90بوجو 

دنتسه رکذ  لها  ملع  90عبنم 

هرهطم فحص  92نایب 

هموتخم 92هفیحص 

توبن 93حالس 

ملع نامتک  ای  ءاشفا  93ببس 

ملح هب  ملع  93نتخیمآ 

نید 93ماوق 

عامتجا یشالت  94تلع 

شیدنادب نادنمشناد  ءوس و  ءاملع  94تمذم 

دوشیمن دنمشناد  ملاع و  زا  یلاخ  95نیمز 

نید رظن  زا  ملع  95میسقت 
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اهقف هقف و  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  95میظعت 

تهاقف 96هقف و 

دومن سیسأت  ار  هقف  لوصا  هک  یسک  96لوا 

ثیدح ملع  97بلط 

ثیدح 98تیمها 

ثیدح قیقحت  98هرابرد 

ثیدح بیذکت  99عنم 

دیوگ انیس  99یلعوبا 

ثیدح 100دنس 

ثیدح 100بادآ 

لمع تحص  100سرد 

دحاو هلئسم  کی  رد  فلتخم  101خساپ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یهقف  سرد  101دنچ 

ياپ حسم  رد  ثیدح  102فالتخا 

تنس باتک و  اب  ثیدح  هضرع  102قیبطت و 

ثیداحا فالتخا  103ببس 

بعصتسم بعص و  ثیداحا  104رابخا و 

هضراعتم ماکحا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  104تامیلعت 

رابخا 105هابتشا 

ملع نامتک  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  106لالدتسا 

هیماینب زا  رابخا  نامتک  106روتسد 

سایق مذ  اجیب و  107ياوتف 

تسوا راتفگ  شزرا  هزادنا  هب  ثیدح  رد  سک  ره  107شزرا 

هنالهاج 108يواتف 
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هیقت رد  109يوتف 

تبقنم رد  109مظن 

109نآرق

هدش لزان  اتکی  يادخ  بناج  زا  تسا و  یکی  109نآرق 

نآرق 110ياهشخب 

تسا طوبرم  ینتبم و  مه  هب  نآرق  110تایآ 

تسا زیچ  همه  هب  امنهار  مولع و  همه  ياراد  111نآرق 

نآرق توالت  111باوث 

ءارق 112يدنبهقبط 

لامعا مسجت  نآرق و  112ملکت 

وکین تروص  هب  نآرق  113مسجت 

نآرق 114نتخومآ 

بوخ يادص  اب  نآرق  114تئارق 

نآرق ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  115تامیلعت 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایب  زا  ریسفت  115سرد 

درخبان نیرسفم  115یفرعم 

نآرق 116نوطب 

تسا زیچ  راهچ  لماش  117نآرق 

نآرق 117فیرعت 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  119ریسفت 

دنتسه طسو  تما  122نیملسم 

فیلکت 123نییعت 

تسین یفاک  اهنت  نآرق  124ارچ 

مالسلا مهیلع  تراهط  تیب  لها  125یفرعم 
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دنشابیم قلخ  رب  ادخ  تجح  هک  ماما  ربمغیپ و  هب  مدرم  126زاین 

حیادم 127بقانم و 

دزیم رود  تماما  توبن و  دیحوت و  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم  127تامیلعت 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  دیحوت  128سرد 

128هراشا

دیحوت رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  128تامیلعت 

هللارمال 129میلست 

دناوخ شیوخ  رما  تعاطا  هب  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  129ربمغیپ 

رشبلاوبا مدآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  یخیرات  129رابخا 

عاقب ریاس  رب  هبعک  130لیضفت 

131توبن

هماع توبن  بتارم  زا  131یسرد 

مالسلا هیلع  ربمغیپ  سیردا  132لاوحا 

مالسلا هیلع  حون  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  132ماما 

مالسلا هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  133هرابرد 

133تیاکح

مالسلا هیلع  نینرقلاوذ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  133رابخا 

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  134هرابرد 

نییحیسم تاهبش  134در 

يراصن ملاع  خساپ  135لاوئس و 

138جاجتحا

؟ هچ ینعی  138جاجتحا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  139تاجاجتحا 

هعتم هرابرد  یثیللا  رمعم  نب  هللادبع  اب  140جاجتحا 
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تنس هب  141کسمت 

يرصب هماعد  نب  ةداتق  اب  141جاجتحا 

هفینحوبا اب  142جاجتحا 

قرزا نب  عفان  نب  هللادبع  اب  142جاجتحا 

هبطخ 142نتم 

دوب رصع  جراوخ  ياسؤر  زا  هک  قرزا  نب  عفان  اب  143جاجتحا 

کلملادبعنبا ماشه  اب  143جاجتحا 

هفسلف تمکح و  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  144تامیلعت 

144هراشا

نیملکتم اب  144هزرابم 

یکلف ملع  هرابرد  145تامیلعت 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یملع  لئاسم  145خساپ 

مالسا رد  هکس  برض  یعیبط و  مولع  146سرد 

مالسا رد  هکس  148نیلوا 

تایح بآ  تاملظ و  هب  ار  رباج  149ندرب 

نیزح 149هحیدم 

توبن هرجش  تمحر و  نادناخ  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  150ماما 

ماما هب  تبسن  مدرم  151هفیظو 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  شدج  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  151یفرعم 

تسا رفک  وا  ینمشد  نامیا و  مالسلا  هیلع  یلع  151یتسود 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قوقح  زا  لاؤس  152لوا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هبطخ  152تیاور 

152هراشا

هلیسو هبطخ  156همجرت 
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تعافش 156هلیسو 

تعانق 157تیفاع و 

هیامرس 157مکارت 

زآ 157صرح و 

تلیضف 158ملع و 

گنرد 158لمأت و 

نآ مئالع  158گرم و 

تمسق هب  158اضر 

لمع 158يازج 

تشذگ 159حفص و 

يدنسپدوخ 159بجع و 

159يزاینیب

میئل 159سیسخ و 

لهج 160لقع و 

راگزور 160تشذگ 

160بجع

160عرو

160ملح

تلصخ 161هد 

تورث هیهت  رد  یعس  ایند و  لام  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  166تامیلعت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  166رما 

ملظ 167هرابرد 

167بضغ

ناتسود قالخا  168حالصا 
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محر 168هلص 

بادآ بدا و  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  راصق  169تاملک 

زامن هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  171شرافس 

رگیدکی رادید  ترایز و  هب  مدرم  172قیوشت 

اهلد ندرم  172لماوع 

راک ره  زیچ و  ره  دودح  رد  ماما  172تامیلعت 

دناهدرک تیاور  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  هک  174یناسک 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  174تیاور 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  نادرگاش  ای  مالسا  ياهقف  هقبط  175نیلوا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  176تافلؤم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  شرورپ  شزومآ و  177زا 

؟ تسیچ 180بضغ 

نز 181هرابرد 

يوقت رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هیدعس  183هلاسر 

183هراشا

ۀیدعس هلاسر  183نتم 

ریخلا ۀلاسر  لولدم  184نومضم و 

ریخلادعس هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  187همان 

یفعج رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  188تامیلعت 

188هراشا

مالسلا هیلع  مجنپ  ماما  یقالخا  تامیلعت  189همجرت 

رفس رد  یگدنز  193روتسد 

نید ایند و  194ششخب 

شنیرفآ نایب  ای  یعیبط  خیرات  سرد  195کی 
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ثیدح 195همجرت 

لهج 197ملع و 

تسا نآرق  رد  مولع  198مامت 

تغل رد  198ادب 

198هراشا

ءادب رد  200ثیداحا 

ءاملع حالطصا  رد  200ءادب 

خسن 201ءادب و 

یفسلف فیطل  هتکن  یملع و  ثحب  202کی 

هیماما رظن  رد  203ءادب 

روصم 204ناگتشرف 

تشونرس 204ناگتشرف 

ءادب 205راثآ 

تسا ملع  ود  یهلا  207ملع 

؟ تسا هنوگچ  یهلا  فسا  و  تسیچ ؟ 207فسا 

یلیصفت ملع  یلامجا و  210ملع 

212هصالخ

مالسلا هیلع  رفعجیبا  213باحصا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تبقنم  رد  213هحیدم 

وا رثآم  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  یعامتجا  213یناگدنز 

یسایس تالوحت  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  214ترضح 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ترضح  یگدنز  بادآ  زا  214ياهمش 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  215تیصخش 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  216بقانم 
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مالسلا هیلع  ماما  219فیصوت 

دنیامن ملع  زاربا  دیاب  یملع  220عجارم 

درک ملع  هب  توعد  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  مجنپ  220ماما 

لالدتسا 221يواعد و 

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  زا  222ربخ 

روصنم تفالخ  زا  222ربخ 

دیز تداهش  زا  223ربخ 

یگدنز 223نز و 

ماکحا رد  درم  نز و  224زایتما 

ادخ فوخ  زا  هیرگ  تلیضف  225رد 

رمخ برش  رد  شیرق  225خساپ 

تحالف كاخ و  بآ و  زا  هدافتسا  226میلعت 

226هراشا

يزرواشک 226تامیلعت 

نیمز هدنشخرد  226ناگراتس 

لضف ینعم  227رد 

تسا ناهج  نآ  روک  ناهج  نیا  227روک 

رشحم زا  228یفیصوت 

رشحم هرابرد  رگید  229ربخ 

یگدنز تایرورض  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  231شزومآ 

تایبدا رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  231بتکم 

231هراشا

ءارعش مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  232ماما 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  232راعشا 
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زیزعلادبع نب  رمع  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  نامز  233یطحق 

همانتسایس زا  هعطق  233دنچ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  234تاصتخم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  234هناخ 

هراختسا 235میلعت 

راکذا 236هیعدا و 

اذغ زا  دعب  236ءاعد 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  236ياعد 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  237زرح 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  238زامن 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  متاخ  238شقن 

تایفو دیلاوم و  رابخا  فالتخا  238تلع 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تداهش  240رد 

240هراشا

دوخ گرم  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  241رابخا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  242تافو 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  242تافو 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هیثرم  244رد 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  رمع  244تدم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  رمع  245تدم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تماما  245تدم 

نفد نفک و  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  246يایاصو 

تیصو 246همجرت 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  يایاصو  247زا 
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دوخ زا  سپ  ماما  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  248يایاصو 

یفعج رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  249يایاصو 

نیطالس زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  252نیرصاعم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  رصاعم  252يافلخ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  دالوا  252نانز و 

252هراشا

رقابدمحم ماما  دالوا  253نانز و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  253دالوا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تافو  253لاس 

شتماما 254تدم 

مالسلا هیلع  مجنپ  ماما  رمع  254تدم 

254دالوا

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  254هاگمارآ 

هبیط هنیدم  رد  254عیقب 

رقابدمحم ماما  255نفدم 

رقابدمحم ماما  ترضح  ترایز  255لصف 

مجنپ ماما  ترایز  256هقیرط 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  256هیثرم 

سابعینب عولط  هیماینب و  257طوقس 

257هراشا

سابعینب تفالخ  زاغآ  هیماینب و  257ضارقنا 

هیماینب ضارقنا  258للع 

هیماینب لاوز  259ببس 

سابعینب تلود  259زاغآ 
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یسابع يوما و  تلود  نیب  260قرف 

مالسا رد  هناخباتک  261باتک و 

264یقرواپ
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

1339 ش، رشن : لاس  عبط  یماهس  تکرش  رشان :  1285  - 1369 نیسح ، هدازدامع  فلوم : مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  یناگدنز 
446 ص هحفص : دادعت  نارهت  رشن : لحم  1379 ق 

تیحت

انعفـشتسا و انهجوت و  انا  ص )  ) هللا لوسر  نبای  رقابلااهیا  یلع  نب  دمحم  ای  رفعجابا  ای  نیمالا  نکر  وه  دـمحم و  ینکر  یلع  نب  رقابلا  نا  و 
شیگدنب غاد  هک  نید  هش  مولعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم  هللادنع  انل  عفـشا  هللادنع  اهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدـق  هللا و  یلا  کب  انلـسوت 

امک مهللا و  كدابع  نم  بختنملا  يوقتلا و  لها  دـئاق  يدـهلا و  ماما  ملعلا و  رقاب  یلع  نب  دـمحم  یلع  لص  مهللا  دیـشک  ههبج  هب  لزا  زا 
بر ای  هیلع  لصف  هتیـصعم  نع  ترذح  هتعاطب و  ترما  کیحول و  امجرتم  کتمکحل و  اعدوتـسم  كدالبل و  ارانم  كدابعل و  املع  هتلعج 

[ مراهچ هحفص   ] نیملاعلا بر  ای  کئایلوا  کلسر و  کئایفصا و  کئایبنا و  ۀیرذ  نم  دحا  یلع  تیلص  ام  لضفا 

تاولص

هتلعج امک  مهللا و  كدابع  نم  بختنملا  یقتلا و  لها  دـئاق  يدـهلا و  ماما  نیرخالا و  نیلوالا و  ملع  رقاب  یلع  نب  دـمحم  یلع  لـص  مهللا 
بر ای  هیلع  یلـص  هتیـصعم و  نع  ترذـح  هتعاطب و  ترما  کیحول و  امجرتم  کتمکحل و  اعدوتـسم  كدـالبل و  اراـنم  كداـبعل و  اـملع 
نب دمحم  کیلو  قحب  کلئسا  ینا  مهللا  نیملاعلا  بر  ای  کئانما  کلـسر و  کئایفـصا و  کئایبنا و  ۀیرذ  نم  دحا  یلع  تیلـص  ام  لضفا 
یف نیبرقملا  تاجرد  یلا  ینلـصوی  یبلق و  هب  نئمطی  اقداص  انیقی  الماک و  امهف  اعفان و  اریثک  املع  ینقزرت  نا  هب  کیلا  لسوتا  رقابلا و  یلع 

[ مجنپ هحفص   ] نیملاعلا بر  ای  نیمآ  نیدلا  روما  ۀفرعم 

همدقم

مالسا لوا  لاس  دص  خیرات  هب  يرظن 

نیمزرـس کیرات  طـیحم  تفرگ و  ندـیبات  رون  هوک  رد  ارح  راـغ  زا  هکم  قفا  رد  مالـسا  نیبم  نید  ناـبات  يهعـشا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دوخ یتیبرت  بتکم  لامک  تلیـصف و  و  نید -  ملع و  ناـشخرد  راونا  وترپ  زا  هک  تخاـس  نشور  ناـنچ  ار  ناتـسبرع  زاـجح و  یناتـسگیر 

شناد و هاگـشیپ  رد  يرـشب  ياههعماج  نادـنمدرخ  دروآرد . دوخ  یملع  یـسایس و  تموکح  هرطیـس  رد  زین  ار  رواجم  ياهروشک  هصرع 
تفرـشیپ تعرـس  دـندیدرگ . مالـسا  تیناحور  افـص و  میلـست  لحن  للم و  نویناـحور  ءاـملع و  دـندروآ و  دورف  میظعت  رـس  مالـسا  شنیب 

تشگنا رس  نآ  رد  عامتجالا  حور  ياملع  درک و  بلج  ار  امکح  هفسالف و  هجوت  هک  دش  عامتجالا  ملع  لئاسم  نیرتزیمآتفگش  نیملـسم 
تردق ریز  قرب  داب و  تعرـس  هب  ار  یقار  للم  ياهندمت  ندمت  زا  رود  یـشحو  تلم  کی  هنوگچ  هک  دـنتفرگ  ندـیزگ  نادـند  هب  تریح 

ار دوخ  هلاس  رازه  دـنچ  ندـمت  هدـش و  میلـست  برع  لابق  رد  ناریا  مور و  رـصع  نآ  ریگجارخ  روانهپ  روشک  ود  دـندروآرد و  دوخ  ذوفن 
یلع لآ  میتخوس ز  افلخ  روج  هچرگ ز  دناهتفگ : هک  دـیناسر  تلیـضف  ملع و  لامک  هب  ار  لاسنهک  للم  نآ  مه  برع  دـندومن -  ضیوفت 

میتخومآ تفرعم 
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لوا نرق  رد  ینید  یملع و  لاوحا  عاضوا و 

ناشخرد نیئآ  اب  مالسا  دنداهن و  فعض  هب  ور  نایناساس  هرساکا  مور و  هرصایق  يدالیم  لاس 611  رد  مالسا  روهظ  زا  سپ  میدید  هچنانچ 
ءاـقر و بتکم  رد  دومن و  توعد  تیناـسنا  نیئآ  یتسرپتب و  كرت  هب  ار  مدرم  و  تخاـس -  نشور  ار  رـشب  راـکفا  هشیدـنا و  حطـس  دوخ 

تلحر زا  سپ  يوما  هرود  لاس 132  اـت  ترجه  لوا  زا  ینعی  لاس 622  زا  داد -  قوس  تیناسنا  هب  مشش ] هحفـص   ] ار مدرم  مالـسا  ءاقترا 
نایم زا  هدوب و  زیچان  یـسایس  تافالتخا  نیا  نکیلو  دوب  تفالخ  رـس  رب  رتشیب  هک  داد  خر  یتاـفالتخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هیلاع میلاعت  تردق  يورین  هب  دوب  مالسا  یعامتجا  نامزاس  ینابم  میکحت  هملک و  تدحو  نآ  مها  هک  لماع  دنچ  هقباس  هب  نیملسم  تفر و 

اب دـندومن و  ینایاش  تاحوتف  دـندرک و  شبنج  تعرـس  هب  دنتـشاد  تداع  یتخـس  هب  هک  نامیا  اب  طابـضنا و  اب  ناهدـنامرف  دوجو  نآرق و 
هب هک  دندروآ  دوجو  هب  مجع  برع و  زا  یکرتشم  بدا  کی  دنتفرگ و  مه  ار  اهنآ  بادآ  نونف و  مولع و  هجیتن  رد  دنتخیمآ و  ناگیاسمه 

لاس 16 و ءالولج  يرجه و  لاس 14  هیسداق  ياهگنج  دننام  یپ  رد  یپ  ياهتسکش  اب  نایناریا  تفرگ !! ار  برغ  قرـش و  مالـسا  بتکم  مان 
دـندروآ و دوجوب  یملع  ینید و  طیحم  کی  دـندش  وربور  یعونتم  رایـسب  بادآ  بدا و  اـب  ناناملـسم  دـندش و  ضرقنم  لاس 21  دنواهن 

تنطلس کی  هب  لدبم  ینید  تموکح  تلادع  تفـصن و  نآ  دندرک  روهظ  هیماینب  نوچ  تفای  ذوفن  تلادع  فاصنا و  ساسا  رب  یتموکح 
ببـس ات  تفای  همادا  نادنچ  دش و  زاغآ  نایناریا  هصاخ  هعبات  للم  ماوقا و  اب  برع  نیملـسم  نیب  فالتخا  قافن و  عازن و  دیدرگ و  هدبتـسم 

رد يوما  تسایـس  تلیـضف  ملعیب و  کشخ  کیرات  طیحم  دیدرگ و  يوما  تموکح  هیلع  يرکف  تکرح  کی  یناسارخ و  ملـسموبا  مایق 
لقن مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ات  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  یناگدـنز  حرـش  رد  هک  دـمآ -  دـیدپ  يدـیدج  هرود  و  تفاـی -  ناـیاپ  لاس 132 

. میاهدرک

هیماینب هرود  یملع  یناگدنز 

یحو نابز  مالسا و  ربمغیپ  نآرق و  میقتسم  تامیلعت  لصا  رب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  ات  مالـسا  فراعم  مولع و 
تشاد هک  یتنوشخ  همه  اب  رمع  هچنانچ  هفیلخ  یتح  تشادن  فارحنا  تئرج  سک  چیه  میتشون  مالسا  لصفم  خیرات  رد  هک  يروط  هب  دوب 

هار هب  تیاده و  ار  وت  ریـشمش  نیا  اب  دنتفگ  تماهـش  لامک  اب  ناناملـسم  درک ؟ دـیهاوخ  هچ  موش  فرحنم  نم  رگا  تفگ  مدرم  لباقم  رد 
دشیم رتمک  اهشزغل  تماما  تفالخ و  بصغ  زج  دوب و  ثیدح  نآرق و  قبط  ینید و  تموکح  تموکح  نیاربانب  مینادرگیم -  رب  تسار 

نامز اصوصخم  تشاد  یتدحو  کی  ینید  یملع و  یناگدنز  دنداتسرف . تسار  هار  هب  ریـشمش  اب  ار  وا  دیدرگ  فرحنم  نامثع  ات  میدید  و 
مولع يور  ثحب  اج  همه  رضح  رفس و  رد  قیرط و  نیا  هب  گنج و  ياهنادیم  رد  یتح  دوب  یهقف  یملع و  ثحب  اج  همه  هک  نینمؤملاریما 

تموکح دـمآرد  يرگید  تروص  متفه ] هحفـص   ] کی هب  عاضوا  تشگرب و  قرو  تفای  همتاـخ  نیقتملا  ماـما  تداهـش  هب  اـت  دوب  نونف  و 
هب ار  ینید  تفالخ  هیواعم  دیدرگ و  صخـشت  یگداوناخ و  تالیامت  تیلهاج و  بصعت  هب  هتخیمآ  مه  نآ  یبرع  تموکح  هب  لدبم  ینید 

يریگولج مدرم  شرورپ  شزومآ و  زا  تشون  یتح  درک و  ریقحت  ار  نونف  مولع و  داد و  لیکشت  مور  هرصایق  ناریا و  هرساکا  هیبش  تنطلس 
اهنآ رب  دوشب  دـننامب و  تلاهج  رد  مدرم  ات  دـینک  لقن  تفـالخ  راـبرد  روتـسد  قبط  ار  ثیدـح  راـبخا و  مه  سرادـم  دـجاسم و  رد  دـینک 

ار یمالـسا  نونف  مولع و  هیواعم  هک  هدش  تباث  میاهداد  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  باتک  رد  يوما  هرود  زا  هک  یحرـش  اب  درک -  تموکح 
دـشیم و هتفگ  هیماینب  لیم  هب  ریـسفت  هک  دومن  فیعـضت  يردـق  هب  ار  اهنآ  دوب  تایبدا  ثیدـح -  ریـسفت -  تمـسق  هس  نآ  سأر  رد  هک 

يزیچ نآ  زج  هدنام و  یقاب  فیصوت  حدم و  رد  تیلهاج  هرود  کشخ  تایبدا  طقف  تفای  هعسوت  رـشن و  ثیدح  نیلعاج  هیاس  رد  ثیدح 
. تشادن

تایبدا توافت  اما 
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یمالـسا یناعم  بلاق  یبرع  بادآ  بدا و  هک  تسا  هار  نیا  زا  داد  ناوتیم  هیماینب  هرود  اب  تیلهاج  هرود  تاـیبدا  زا  هک  یـصیخشت  اـهنت 
یسایس و یمالسا و  یخیرات و  ياهناتساد  تیلهاج  هرود  ناتسبرع و  تاناویح  فیصوت  یموق و  یلم و  ياهناتـساد  لقن  ياج  هب  دیدرگ و 
هک دندوب  تیناسنا  لامک و  لضف و  ملع و  زا  رود  ناورملآ  صخالاب  هیماینب  يردق  هب  دیدرگ . لیاضف  یناعم و  فورظ  نیملسم  تاحوتف 

تخس يوما  طیحم  دش و  لقن  اقیرفا  رصم و  هب  هیروس  زا  اپورا و  هنایمرواخ و  هب  ناتـسبرع  زا  دنتـشاد  هک  مه  یبط  ثیدح و  رادقم  نامه 
يارجا بعل و  وهل و  ینارذگشوخ و  مدرم و  هب  تبسن  يدعت  فیعـضت و  ملظ و  تسایـس  یعامتجا و  دسافم  زج  دوب و  حوریب  کشخ و 
کـشخ لذـتبم  تروص  کـی  مه  نآ  دوب  برع  تاـصتخم  زا  هک  مه  يرونخـس  هباـطخ و  تشادـن . يزیچ  یناـسفن  تـالیامت  تاوهش و 

مولع و تفای و  هعـسوت  نآرق  خسن  ریثکت  يارب  تباتک  رـشن  طقف  ددرگ  یلحتم  دیاب  تفالخ  رابرد  لیامت  عنـصت  هب  اریز  درک  ادیپ  يدماج 
رد رهاظ  تروص  رد  فینصت  فیلأت و  تشادن و  يرشن  دوب  هیماینب  تسایس  اب  قبطنم  هک  ثیدح  نآرق و  تایآ  زا  یتمسق  لقن  زج  ینونف 

صوصخم کبـس  یکاح  هیماینب  هرود  يارعـش  نیواود  هچناـنچ  تفاـی  صاـخ  یکبـس  اـنعم  اـظفل و  هک  دوب  تاـیبدا  رتشیب  داوم و  نیمه 
مولع و زا  نیا  زا  ریغ  هدزیم و  رود  خیرات  تسایـس و  تاهابم و  هرخافم و  وجه و  حدـم و  فارطا  رد  تسیوما و  یبرع  تموکح  تایبدا 

بلاطیبا نب  یلع  ناوریپ  دـندوب و  تاحوتف  تفرـشیپ و  رد  نیملـسم  هک  لاـس  داتـشه  نیمه  رد  یلو  درادـن -  يزیچ  یمالـسا  یعقاو  بدا 
هریغ تایکلف و  تایعیبط و  تایضایر و  ثیدح و  ریـسفت و  زا  یملع  بتک  فینـصت  فیلأت و  راک  هب  افخ  رد  متـشه ] هحفـص   ] مالـسلاهیلع

. تسا راتفگ  قداص  دهاش  بتک  تسرهف  دش و  راکشآ  سابعینب  رصع  رد  دعب  هک  دندرکیم  تیلاعف 

يوضر بتکم  ات  يرقاب  بتکم  زا  یمالسا  مود  هلاس  دص 

نآرق و هک  دوب  ینید  تموکح  نشور و  رـصع  لوا  نرق  همین  ات  ترجه  خـیرات  زا  نونف  مولع و  نید و  رظن  زا  مالـسا  فراـعم  گـنهرف و 
ملظ و زا  یئاـههدرپ  دـمآ  راـک  يور  يوـما  تموـکح  هـک  مود  نرق  هـمین  تـشاد  تفرـشیپ  دـشیم و  هـضرع  رـشب  رب  نوزفازور  ثیدـح 

تایآ تفاین  رشن  نونف  مولع و  اهنت  هن  دش و  هدیشک  مالسا  هرهچ  رب  یبرع  دبتسم  تموکح  ینادان و  تلاهج و  ظفح  تسایس  يراکمتس و 
هب نتـشیوخ و  بولطم  وحن  هب  ار  بلاطم  دوخ  ماـقم  ظـفح  يارب  يوما  نیلعاـج  تفرگ و  شیپ  لـعج  فارحنا و  هار  مه  ثیدـح  نآرق و 

گنهرف و مولع و  يراذـگهیاپ  رد  یعامتجا  ننـس  زا  دنتـشادیم . هاگن  تلاهج  رد  ار  مدرم  دـندادیم و  رـشن  هنارباـج  تموکح  ياـضتقم 
ملع رد  مینیبیم  اذـل  دـشخب و  هجیتـن  ناـمز  رورم  اـب  هک  دوـش  هتخیر  راـک  هدولاـش  ناـنچ  هک  تسا  نیا  فرح  نوـنف و  تغل و  تاـیبدا و 
نرق کی  یهاگ  دنتخیریم و  موق  نآ  نادنمدرخ  تسدب  یضتقم  ياههدولاش  دوخ  یگنهرف  ینابم  میکحت  يارب  ملاع  هدنز  للم  عامتجالا 
دوب مه  مالسا  رد  تنس  نیا  دنک . ادیپ  میمعت  رگید  لیابق  ماوقا و  هب  موق  کی  نایم  زا  یبدا  یگنهرف و  تغل و  هک  دیـشکیم  لوط  رتشیب  ای 

دندوبن و ریذپ  کیکفت  ادج و  مه  زا  مالـسا  رد  قطان  ماما  نآرق و  ملعم  باتک و  هسردم  دجـسم و  ملع  نید و  میاهتفگ  هک  توافت  نیا  اب 
ملع و دـندوب  دنمتـسم  اونیب و  ریقف و  رایـسب  يونعم  زاین  تهج  زا  رـصع  نآ  رد  ناهج  مدرم  نوچ  دـنتفریم و  شیپ  شود  هب  شود  مه  اـب 
گـنهرف و رهاـظ  تروص  رد  دـنک -  يریگوـلج  نآ  زا  یلک  هب  تسناوـتن  يوـما  یتـقوم  تلود  تفرگ و  رارق  لابقتـسا  دروـم  مه  اـب  نید 

دندوب هدش  تیبرت  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  بتکم  رد  هک  نیبهدرخ  شیدنا و  لآم  ياملع  مالسا و  نادنمدرخ  یلو  تشادن  یلجت  فراعم 
ات دـنداد  لاقتنا  لقن و  دـشیم  مامت  مه  اهنآ  ناج  تمیق  هب  هچرگا  هناخ  هب  هناخ  افخ  رد  دـندرک و  ظفح  ار  یگنهرف  یملع و  هدولاش  نیا 
زا دش و  یکیـسالک  بولطم و  مظنم ، بوبم ، بتکم  کی  دمآ و  نوریب  یگتفـشآ  یگدـنکارپ و  زا  هک  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  نامز 

نیخروم مامت  قافتا  هب  هک  دـیدرگ  نیودـت  میلعت و  بترم  هتـسیاش و  یگنهرف  کی  لاـس  تسیب  تدـم  رد  لاس 115  اـت  يرجه  لاس 95 
هتخیر مکحم  نانچ  نآ  ساسا  دناهدوب و  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  نادرگاش  رفن  شش  مالسا  نیرخآ  نیلوا و  هقفا  مهن ] هحفص   ] نیقیرف
اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  هک  لاس 204  ات  ناـمز  نیمه  زا  لاـس  دـص  فرظ  رد  هک  هدوب  يوق  نیتم و  يردـق  هب  نآ  هدولاـش  دـش و 

لوصا و رد  نونف  مولع و  لیلحت  هیزجت و  تهج  زا  یبیع  صقن و  هنوگ  ره  زا  یمالسا  هاگشناد  رگید  داد  همتاخ  بتکم  نیا  هب  مالسلاهیلع 
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دوب یمالسا  ینف  هدکشناد  یملع و  ساسا  نیا  تشاذگن . یقاب  یلامجا  ماهبا و  دوب  نآ  رب  عرفتم  هک  یمولع  نیلسرملا و  دیس  ماکحا  عورف 
دوخ هرطیـس  تحت  رد  ار  يرـشب  ناهج  یتیبرت  یملع و  ياهبتکم  مامت  يریظنیب  تماهـش  تردـق و  اب  ات  داد  نیملـسم  تسدـب  نادـیم  هک 

تـسد اـیند  مولع  گـنهرف و  ماـمت  رب  موس  نرق  رد  تسناوت  هک  دوب  یملع  یگنهرف و  ساـسا  نیمه  هدراذـگ  كورتم  وحم و  هدروآرد و 
تایبدا گنهرف و  مولع و  هعسوت  دش و  مراهچ  موس و  نرق  رد  هک  یتضهن  دزاس . دوخ  كاردا  ملع و  يورین  عاعشلاتحت  ار  همه  دزادنا و 
نیققحم عبتتم و  نادـنمدرخ  يارب  تفرگ . توق  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  بتکم  هیاس  رد  همه  یملع  ياههتـشر  ریاس  لوصا و  هقف و  و 
یمالسا ینف  یملع و  یکیـسالک  گنهرف  ناینب  هک  تسا  راکنا  لباقریغ  تقیقح  نیا  مالـسا  نیرخآ  نیلوا و  ياهقف  ءامکح و  نیبهدرخ و 

بتکم دـیدرگ و  ءایحا  ع )  ) رقابدـمحم ماما  یملع  تاضافا  هب  هلاس  تصـش  ترتف  زا  سپ  هدرک و  شوارت  ملع  هنیدـم  باـب  راسهمـشچ  زا 
یکبس کی  اب  دش و  عورش  مود  نرق  زاغآ  زا  دیراذگب  نآ  رب  یماسا  نیا  زا  دیهاوخب  هچ  ره  یملع  هاگـشزومآ  ینف و  هدکـشناد  یتیبرت و 
ءاـبدا ءاـمکح و  اـهقف و  ءاـملع و  زا  گرزب  ینادرم  رازه  نارازه  دـیدرگ و  رـشتنم  تفاـی  هعـسوت  تفرگ  تدـش  توـق و  نیتـم  صاـخ و 

ار تلیضف  ملع و  هشیر  اهنآ  همه  دندیدرگ و  نیملسم  یلم  تاهابم  راختفا و  هیام  دعب و  نورق  یملع  هیامرس  هک  دندش  تیبرت  نادنمـشناد 
باتک رد  هک  یحرش  هب  هدومن  گرزب  ار  یملع  هاگتسد  هزوح و  نامه  قداص  رفعج  ماما  شدنزرف  نآ  بقاعتم  دنتفرگ و  ارف  مجنپ  ماما  زا 
راختفا هیام  يروشک  کی  يارب  اهنآ  زا  کـی  ره  اـهنت  هن  هک  دـندمآ  دوجوب  رـصع  کـی  رد  دنمـشناد  ملاـع  رازه  هدزاود  میاهداد  شدوخ 
دمحم نب  رفعج  لوق  زا  همه  هفوک  دجسم  رد  رفن  رازه  راهچ  دننکیم و  راختفا  اهنآ  زا  کی  ره  دوجوب  مالسا  تلم  مه  زورما  هکلب  دندوب 

هب هک  دنتشون  یـصصخت » زت   » زورما حالطـصا  هب  دنتـشاد و  بتک  فینـصت  هزاجا  اهنآ  زا  رفن  دصراهچ  دندرکیم و  ثیدح  لقن  قداصلا 
ار هنیمز  داد و  رشن  دومرف و  میلعت  تفاکش و  ع )  ) رقابدمحم ماما  ار  مولع  نیا  همه  هیام  هیاپ و  کش  نودب  تفای و  ترهـش  هئامعبرا  بتک 
مالسا و ناهج  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  مالـسا  یملع  ندمت  ات  درپس  مهد ] هحفـص   ] هدنیآ لسن  فالخا و  شدنزرف و  تسد  هدرک  فاص 

. دیدرگ يراذگهیاپ  میتشاگن  ناهج  رد  مالسا 

سابعینب هرود  یملع  یناگدنز 

راصتخا هب  کنیا  میاهتـشاگن و  لصفم  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هللادبعوبا  ترـضح  یناگدنز  باتک  رد  ار  سابعینب  هرود  یملع  یناگدـنز 
لقن ار  سابعینب  نامز  يونعم  تایح  زا  ياهمش  يوما  رـصع  یبدا  یملع و  طیحم  ریثأت  ندروآ  تسدب  ناگدنناوخ و  راکفا  ذیحـشت  يارب 
التعا هجرد  اهتنم  هب  فراعم  گنهرف و  شنیب و  شناد و  تردـق  هک  تسا  یمالـسا  یملع  راصعا  نیرتناشخرد  سابعینب  هرود  مینکیم .

نآ دـیدرگ  یملع  تموکح  تقیقح  رد  یمالـسا  تموـکح  دـش و  همجرت  یبرع  هب  یجراـخ  هنـسلا  زا  باـتک  اهدـص  و  دیـسر -  اـقترا  و 
دنتشاد و ازس  هب  یمهس  سابعینب  ندروآ  راک  يور  رد  نایناریا  هک  صخالاب  تفر  نیب  زا  کشخ  یبرع  تموکح  نآ  تیلهاج و  بصعت 

نید هب  هتخیمآ  یملع  ینالقع و  تموکح  کی  سابعینب  يافلخ  تموکح  اذل  دوب و  یناریا  نادنمشناد  زا  لکشتم  یـسابع  تفالخ  رابرد 
سابعینب تفالخ  زا  مالـسا  تیندم  تیناحور و  دیدرگ  راوتـسا  تعنـص  رنه و  ملع و  نینهآ  ساسا  رب  مالـسا  ندمت  خاک  و  دوب -  بدا  و 

یملع طیحم  یکیرات  هب  ناوتیم  رـصع  ود  نیا  هسیاقم  اب  تفای و  میکحت  ع )  ) قداص رفعج  ماما  بتکم  زا  نآ  يونعم  ناینب  تفرگ و  هیام 
فرط و کی  زا  يریگناهج  شبنج  مود  نرق  رد  دیـسر  یجیردـت  روما  قیاقح  هب  درب و  یپ  ساـبعینب  دـهع  ناـشخرد  قفا  يوما و  رـصع 

. دنکفا هیاس  ینوکسم  هرکمین  زارف  رد  شناد  ملع و  يامه  دوشگ و  لاب  رپ و  ملاع  فارطا  هب  رگید  فرط  زا  یملع  تضهن 

یسابع يوما و  تموکح  ود  نیب  ترتف 

و ناتسربط -  نایولع  یناسارخ و  ملـسموبا  مایق  هک  رـصع  تسایـس  رظن  زا  ع )  ) رقابدمحم ماما  يارب  هک  میدید  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب 
تاوهش شون و  شیع و  هب  یناورم  يافلخ  لاغتشا  مجع و  برع و  زا  گرزب  یناهدنامرف  یشکرس  و  سلدنا -  رد  لقتسم  تلود  لیکـشت 
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ماقم رد  یـسایس  بازحا  زا  هتـسد  ره  هک  دروآ  دوجو  هب  يرکف  بالقنا  کی  دش  هدید  اهنآ  یناگدنز  رد  يزیمآ  تحاقو  ياهیتسمدـب  و 
تامادقا لوغشم  ناتسربط  رد  یلع  لآ  نارادفرط  هتسد  کی  دندرکیم  تیلاعف  راک  نیا  يارب  دناهدوب و  دوخ  نارادفرط  ندروآ  راک  يور 

ار هنیمز  دـندرکیم و  تیلاعف  زاجح  ناسارخ و  رد  وا  دالوا  ندروآ  راک  يور  يارب  نینمؤملاریما  ناوریپ  نایناریا  زا  هتـسد  کـی  دـندوبن و 
دومرف درک  در  دـندرک  مهدزای ] هحفـص   ] داهنـشیپ رقابدـمحم  ماما  هب  دومرفن  لوبق  دـندرک  داهنـشیپ  نیدـباعلانیز  ماما  هب  دـندرک  فاـص 

نوچ دندش و  هتـشک  مه  اهنآ  هک  دندرک  ییحی  دیز و  راک  فارطا  رد  تیلاعف  زاب  دندوبن  سویأم  زونه  دشاب  ام  نادناخ  رد  تسین  رودـقم 
ات دنیچیپب  ناهدنامرف  افلخ و  تعاطا  زا  رـس  دندرکن  لوبق  یلع  لآ  رگا  هک  دندمآرب  ماقم  رد  تفای  نایرج  نایوما  تفلاخم  هب  راکفا  لیس 

نایولع فارطا  رد  هک  ار  دوخ  توعد  دومن و  ینایاش  تیلاعف  اهنآ  يارب  یناسارخ  ملـسموبا  دـنداتفا و  رکف  هب  یلع  لآ  ناـگدازومع  هکنآ 
دینادرگرب نایسابع  بناج  هب  دوب 

سابعینب ملسموبا و 

میهاربا دندشن  رـضاح  اهنآ  نوچ  تخادرپ و  غیلبت  هب  نایولع  يرادفرط  هب  تفر  ناسارخ  هب  دش و  تیبرت  هفوک  رد  هک  یناهفـصا  ملـسموبا 
ینادـنز هفوک  رد  ار  ماما  میهاربا  ناورم  لآ  هک  نمـض  نیا  رد  دـنک . توعد  سابعینب  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دومن  بلج  دوخ  هب  ار  وا  ماما 

مراد میهاربا  دزن  یتناما  هکنیا  ناونع  هب  ناگرزاب  کی  تروص  هب  هفیلخ  زا  تفاتـش و  میهاربا  ندش  ینادنز  لحم  نارحب  ملـسموبا  دـندرک 
رد ار  ماـما  میهاربا  ملـسموبا  دومن و  تقفاوم  مه  هفیلخ  درک  ار  وا  تاـقالم  تساوـخرد  دورب  نیب  زا  نم  تناـما  دوـش و  كـاله  مسرتیم 

رسپ زا  نم  زا  سپ  تسا و  نم  دزن  تفگ  درک  كرد  ار  بلطم  مه  وا  مریگب  وا  زا  هک  يدرپس  یسک  هچ  هب  ارم  تناما  دیـسرپ  دید و  نارح 
وا مان  هب  هک  درک  تعیب  وا  اب  تفر و  وا  دزن  هفوک  هب  ملـسموبا  دـیدرگ و  فورعم  سابعلاوبا  هب  هک  دوب  حافـس  هیثراح  دـنزرف  ریگب  هیثراـح 

نیرخآ رامح  ناورم  زا  ار  تفالخ  ماـمز  اـت  درک  تیلاـعف  تخـس  دومن و  توعد  ساـبعینب  يوس  هب  ناـسارخ و  هب  تشگرب  دـنک  توعد 
رصن نایهاپس  ناسارخ و  ناشوپهایـس  تشک  يدرمناوجان  هب  ار  وا  درک -  یـسانشن  کمن  روصنم  اما  داد  سابعینب  تسد  هب  تفرگ  يوما 
طقاس هیماینب  تلود  ات  دـندرک  مایق  ناورم  لآ  هیلع  رگید  فلتخم  ياههتـسد  ناردـنزام و  مدرم  ناتـسربط و  نایولع  نییوما و  یلاو  راـیس 
طاسب ندرتسگ  لوغـشم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  تدـم  نیمه  رد  دیـشک و  لوط  لاس  تسیب  تسرد  یـسایس  ياـهتیلاعف  نیا  دـش و 

. دیدرگ شنیب  شناد و 

یمالسا مود  نرق  رد  نونف  مولع و 

مـشچ مود  نرق  تیمها  زا  یلک  هب  دناهتـشون و  موس  نرق  زا  ار  یمالـسا  مولع  هعـسوت  ءاشنم  نیخروم  رثکا  یمالـسا  مولع  راودا  خـیرات  رد 
زا اهنآ  دـندوب ، یحو  ذـخا  شناد  نزخم  ملع و  ندـعم  هک  تراهط  ترتع و  نادـناخ  یملع و  رابخا  هب  دراو  اـی  هتـشادن  هجوت  اـی  هدیـشوپ 
لاح حرش  قاروا  نیا  رد  ام  نوچ  و  دناهدوبن . هدومن ، تفایرد  ار  ینامسآ  یماهلا  نونف  مولع و  همه  دناهدش و  باریـس  ربمغیپ  ملعلا  ۀنیدم 

هجوت ریزگان  میهدیم  حرش  دوریم  رامش  هب  تمصع  تماما و  مهدزاود ] هحفص   ] نکر نیمجنپ  هک  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
ار و مود  نرق  لـیاوا  تیمها  هدوـمن و  بلج  تسا  تلیـضف  ملع و  رودـص  أـشنم  هک  یخیراـت  فـیطل  هتکن  نیا  هـب  ار  مرتـحم  ناگدـنناوخ 

خیرات ظاحل  زا  مالـسا  مود  نرق  میناسریم . ناگدنناوخ  رظن  هب  یگنهرف  یفراعم و  تاسیـسأت  شناد و  ملع و  رظن  زا  ار  رـصع  نآ  تمظع 
درک طوقس  يوما  تلود  رامح  ناورم  هب  هک  ات 132  تسا و  فورعم  یناث  دیزی  هب  هک  تسیوما  کلملادبع  نب  دیزی  تفالخ  لاس 101  زا 

تفالخ رد  نومأـم  روهظ  رـصع  ات 198  زا 133  رگید  ثلث  ود  دوـشیم و  هتـشاذگ  باـسح  نیا  هـب  تسایـس  تـهج  زا  مود  نرق  ثـلث  و 
شرورپ شزومآ و  تلیـضف و  ملع و  رب  نوحـشم  هک  تماما  رظن  زا  اما  دیـسر  لامک  یقرت و  جوا  هب  ات 228  تسا  هتفای  تمظع  ساـبعینب 

همدـقم هک  مجنپ  ماما  بتکم  زاغآ  دوشیم و  عورـش  دناهتـشاد  لاس  تقیقح 43  رد  هک  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ناـمز  زا  تسا  ینید 
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شردپ اب  لاس  ءادهـشلادیس و 35  شدج  اب  لاس  هس  يرجه  شدلوت 57  دـیدرگ  عورـش  مود  نرق  مود  همین  رخآ  زا  تسا  يرفعج  بتکم 
ریونت يارب  ینینهآ  ياههیاپ  راوتسا و  تاونس  نیا  رد  نید  فراعم  رـشن  ساسا  تشاد و  همادا  لاس 117  ات  هتشاد و  تماما  مه  لاس  تسیب 

هاگشناد سیسأت  مشش  مجنپ و  تاونـس  هک  یمالـسا  مود  نرق  زاغآ  دش  هتخیر  لوقع  تیاده  داشرا و  هشیدنا و  ذیحـشت  یمومع و  راکفا 
هک تماما  نآ و  تاعرفتم  توبن و  تاعرفتم و  دـیحوت و  زا  هک  یهجوت  بلاج  همانرب  رد  مالـسا  فراعم  هدولاـش  نیرتهب  تسا  مولعلارقاـب 

رماوا تایقالخا و  رد  نآرق  ریسفت  رتبلاج  تمسق  هدوب و  ماقم  نیا  نمشد  نیرتگرزب  هیماینب  طوقس  فعض و  رد  زور  لئاسم  نیرتساسح 
ره يارب  دیاب  دهدیم و  لیکشت  ار  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هاگـشناد  ناکرا  هک  تسا  یقالخا  مراکم  میمتت  اصوصخم  یهلا و  یهاون  و 

سسجت و صحفت و  رد  دوخ  هداد  اهنآ  تسدب  ار  نخس  حاتفم  بلج و  راکفا  ناهذا و  هجوت  ات  مینک  لقن  ياهمش  یهاتوک  همدقم  اب  کی 
یتصرف هک  لاح  نیع  رد  دوب  یتالکـشم  اب  هجاوم  تسا  يولع  بتکم  يایحا  هک  بتکم  نیا  سیـسأت  دـنیامن . شـشوک  نآ  قیقحت  عبتت و 

تیب لها  نادناخ و  دارفا  ترثک  دـمحم و  لآ  لاوما  بصغ  تاماش و  زاجح و  یطحق  دـننام  هدوب  راک  رد  مه  یعناوم  دـش  هدرمـش  منتغم 
تعرس زا  هک  رگید  لماوع  هنیدم و  رهش  ررکم  تراغ  لتق و  ناورم و  لآ  تازواجت  مالسلاهیلع و  رقابدمحم  ماما  بتکم  هعسوت  نایولع و 
امـسج هنیدم  مدرم  عامتجا  ظفح  شالت  رد  امئاد  رمع  رخآ  لاس  تسیب  رد  مجنپ  ماما  کلذعم  درکیم -  يریگولج  بولطم  وحن  هب  لمع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  وحن  نامه  هب  ار  مولع  مهدزیس ] هحفص   ] هکنآ ات  دوب  اتیبرت  املع و  نیملـسم  راکفا  ياقترا  وشن و  احور و  و 
قداص رفعج  ماما  شدـنبلد  دـنزرف  تسدـب  هدرک  فاص  ار  هنیمز  دروآ و  دوجو  هب  يرکف  تکرح  کـی  تفاکـش و  دوب  هداد  ربخ  ملـس  و 

درپس مالسلاهیلع 

مولعلارقاب بتکم  همانرب 

قیمع و یگنهرف  ناـمزاس  کـی  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  یـسایس  نارحب  يرکف و  بـالقنا  هلاـس  تسیب  تصرف  هب  هجوت  اـب 
زا یخرب  هک  درک  تیبرت  دیسریم  رفن  رازه  هب  دیاش  اهنآ  دادعت  هک  دنچ  ینادنمشناد  دوب و  دوخ  هدنزومآ  داتسا و  اصخش  داد  يرادهنماد 

مولع نف  رد  نیرخآ  نیلوا و  ياملع  زا  دنداد و  همادا  زیزع  رورـس  نآ  رمع  نایاپ  ات  ار  همانرب  نیا  دندیدرگ و  هدـنزارب  صخاش و  نایم  نآ 
کی ره  هک  دوب  اههتـشر  نیا  زا  ترابع  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم  همانرب  داوم  ماما  هدـش  هداد  هک  یحرـش  هب  دـندیدرگ  یمالـسا 

تفاییم همتاخ  یلقع  دشر  هب  تفرگیم و  همشچرس  نآرق  زا  اهنآ  همه  تشاد و  يرایسب  تاعرفتم 

ءایبنا صصق 

رضخ و نوراه -  یسوم و  ترـضح  بویا -  فسوی -  نینرقلاوذ -  طول  میهاربا -  حلاص -  دوه و  حون -  سیردا -  مدآ -  هرابرد  رابخا 
ایمرا و میرم -  نب  یسیع  ترضح  ایرکز -  نب  یحی  نامیلس -  تبـس -  باحـصا  دواد -  لیئومـشا -  نامقل و  سایلا و  لیقزح -  عشوی - 

نانس نب  دلاخ  دودخا -  باحصا  فهک -  باحصا  ریزع -  لایناد - 

نیرصاعم ياملع  اب  تاجاجتحا 

هراشا

زومآشناد و تیمها  ملع و  بلاط  لضف  ملع -  بلط  موزل  ملعت و  ملعم و  ملاـع و  ملع و  دـیاوف  زا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  تاـمیلعت 
نآرق تایآ  ریسفت  نآ  تالکـشم  ثیدح و  تیفیک  نیثدحم و  نآ و  بادآ  ثیدح و  نایب  رد  ملعت  میلعت و  لیـصحت و  بادآ  وجشناد و 

بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  نیقتملا  ماما  هیلاع  تامیلعت  بطخ و  لـقن  تاـیاور  نآ  بقاـنم  و  تماـما -  تیـالو -  تلاـسر -  رد  دـیجم 
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لقن تروص  نیدـب  هک  یتیبرت  داوم  اهدـص  ناـیقتم و  يـالوم  زا  هیورم  هفلتخم  نونف  مولع و  تاـجاجتحا -  يوبن -  ثیداـحا  مالـسلاهیلع 
ارهز همطاف  يربک و  هجیدخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  بقانم  لیاضف و  هرابرد  رقابدـمحم  ماما  تانایب  زا  یتمـسق  دومرف 

هحفـص . ] میاهدرک لقن  ار  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  راـبخا  همئا  همه  بتک  رد  اـم  هک  تسا  دـمحم  لآ  مئاـق  زا  راـبخا  یـضترم و  یلع  و  (س )
ریـس زردنا و  دـنپ و  حـیاصن و  ظعاوم و  رد  هریغ . هریاس و  لاثما  تایاکح و  راکذا و  هیعدا و  نونف و  مولع و  رد  تایقالخا  رد  مهدراهچ ]
راهچ هب  ار  نآ  ام  هک  نآ . بقاعتم  رابخا  و  تمایق -  رـشحم و  هرابرد  توبن . نادناخ  همطاف و  هجیدخ و  ترـضح  ردق  تلالج  رد  خـیرات .

. مینارذگیم ناگدنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  یخیرات  نایرج  الامجا  هدرک  تمسق 

مالسا لوا  هلاس  دص  رد  دیحوت 

نیمزرس هکم  دیدرگ و  علاط  زاجح  قفا  زا  مالـسا  باتفآ  میاهداد  هطوبرم  بتک  رد  هک  یحرـش  هب  ضرالا  تاومـسلا و  رطاف  کش  هللا  یفا 
راوخنوخ و يودب  مدرم  یمومع  قالخا  دومن و  لیدبت  یسانشادخ  دیحوت و  هلضاف  هنیدم  کی  هب  تمحز  جنر و  لاس  اب 23  ار  یتسرپتب 
هب دینادرگرب  وکین  هشیدـنا  یتنیط و  كاپ  يردارب و  توخا و  تاواسم و  تاساوم و  هحودـمم  تافـص  هلـسلس  کی  هب  ار  هارمگ  لهاج و 

نید هحمس و  لهس و  نید  ار  مالـسا  و  دنروآرد -  دوخ  تموکح  هرطیـس  رد  ار  ایند  نرق  عبر  هس  زا  رتمک  فرظ  رد  دنتـسناوت  هک  يروط 
ضماوغ قیقد و  تاکن  داد و  مالـسا  هک  یگداـس  نآ  هب  دـیحوت  سرد  اـما  دنتخانـش -  یلقع  دـشر  لالدتـسا و  ناـهرب و  قطنم و  لـقع و 

لوحت کی  هب  دوب  هدومرف  نایب  هداس  لهـس و  تروص  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يراـصن  دوهی و  نیب  هیف  فلتخم  لـئاسم 
يرجه لاس 11  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  تلحر  زا  سپ  ات  تفرگ . رارق  تفالخ  تسایـس  عاعـشلاتحت  دیدرگ و  لدبم  یملع 

رد دـنداد و  رییغت  ار  تفـالخ  ریـسم  یلبق  يهشقن  هئطوت و  اـب  هدرکن  نیعم  هفیلخ  ادـخ  ربـمغیپ  دـش  هتفگ  دـمآ و  دـیدپ  هدـعاسینب  هفیقس 
لاح ره  رد  یمومع  عماجم  رد  نیدحوم  ياوشیپ  نینمؤملاریما و  ترضح  هک  یلصفم  جیهم و  بطخ  همه  نآ  اب  تفالخ  رییغت  شکمـشک 

رد دـیدرگ و  هریغ  جراوخ و  هرعاشا و  هیربج و  هضوفم و  روهظ  بجوم  هدـنام و  یقاب  لامجا  لاح  هب  دـیحوت  مه  زاـب  دومرفیم  داریا  دوب 
سرد نیا  ملع  هنیدم  باب  نایقتم و  يالوم  تداهـش  اب  دـیحوت  لوصا  ناکرا  سرد  همادا  لاس  راهچ  ناورهن و  نیفـص و  لمج و  ياهگنج 

هب لاس  مهدزناپ ] هحفص   ] تسیب نیا  رد  هکنآ  اب  هادف  یحور  ءادهشلادیس  رصع  مالسلاهیلع و  یبتجم  نسح  ماما  نارود  رد  دیدرگ . لیطعت 
تقیقح رد  یلو  دنتفرگیم  دیاقع  لوصا  دیحوت و  سرد  دندمآیم و  ناشروضح  نادنمقالع  زا  یخرب  یفخ  ناهنپ و  رد  یـصوصخ  روط 

هب ار  مدرم  هجوت  سح  هادـف  انحاورا  ءادهـشلادیس  تداهـش  دـیدرگ . لیطعت  هتـسب و  یلک  هب  تیب  لها  فراـعم  بتکم  هیواـعم  نارود  رد 
نیا ات  دنتشاد و  یتردق  توق و  نییوما  زونه  یلو  دیناسر  توبث  هب  نادناخ  نیا  رد  ار  تیملعا  تدایـس و  درک و  رادیب  نید  فراعم  لیطعت 

هک دوب  یـشوماخ  دومخ و  توکـس و  رـصع  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هلاس  لهچ  هرود  اذـل  دیـشکیم و  لوط  یتدـم  ددرگرب  قرو 
یناهنپ رد  هفیحـص  هدومرف و  نایب  ار  یمالـسا  فراعم  خـیرات و  نید و  قیاقح  راکذا  هیعدا و  تروص  هب  مه  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح 

دصراهچ زا  شیب  تشاد و  همادا  لاس  هد  ات  البرک  هلئاه  هعقاو  یهاوخنوخ  تابالقنا  تشادن و  ربخ  نآ  زا  یـسک  تفریم و  تسدب  تسد 
رب لاح  دندرکیم و  مایق  یهاوخنوخ  هب  هلیبق  هتـسد و  ره  دندش و  هتـشک  ءادهـشلادیس  مایق  رثا  رب  برعلاةریزج  رد  تدم  نیا  رد  رفن  رازه 

باکترا اهیتسمدب و  تاوهـش و  رد  طارفا  روجف و  قسف و  هب  رهاظت  رثا  رد  ناورملآ  نادناخ  ات  دیـسر  نایاپ  هب  لوا  نرق  ات  دوب  لاونم  نیا 
فعض هک  لالخ  نیا  رد  درک  هطاحا  ار  اهنآ  ینوزفازور  فعض  دندیدرگ و  طوقس  یشالت و  هب  موکحم  رصح  دحیب و  تایانج  هحنج و 
يولع تاداس  نتفرن  راب  ریز  رگید و  فرط  زا  مالسلاهیلع  یلع  لآ  تیمولظم  تدایـس و  هلابند  هب  ناسارخ  مدرم  مایق  فرط -  کی  زا  اهنآ 
بناج کی  زا  مه  سابع  دالوا  بصنم  ماـقم و  زارحا  هشیدـنا  تیلاـعف و  فرط -  کـی  زا  ناـماس  نآ  مدرم  اـب  یگنهآمه  ناتـسربط و  رد 

دـنتفر و شیپ  سلدـنا  رد  نیملـسم  طاطحنا  فعـض و  نیمه  اـب  فداـصم  دروآ و  دوجو  هب  مود  نرق  لـیاوا  لوا و  نرق  رخاوا  رد  یبوشآ 
کی ءارآ  تتشت  راکفا و  لزلزت  دنتشاد و  اپ  هب  تفـص  يوما  هتبلا  یلقتـسم  تموکح  دش و  هتـشارفا  لالقتـسا  ملع  ناریا  بقاعتم  مه  اجنآ 
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هتفرگ ار  ماما  نیا  فارطا  هک  دندش  ادیپ  ءاکذ  تدش  نهذ و  تدح  اب  ینادرم  داد و  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تسد  هب  يدـعاسم  هنیمز 
تاذ دیحوت  تافص -  دیحوت  دش  عورش  دیحوت  سرد  نآرق  ریسفت  ناونع  تحت  دندرتسگ و  یناسآ  تلوهس و  هب  ار  شنیب  شناد و  طاسب 

بتکم نیا  نادرگاش  نوزفازور  دـیدرگ و  میلعت  سیردـت و  هدـش  هتفگ  باتک  نتم  رد  هک  یحرـش  هب  تادابع  دـیحوت  لاـعفا -  دـیحوت  - 
ار تالکــشم  تاـمهبم و  ضماوـغ و  دـیدرگیم -  هدوزفا  نآ  مـیمعت  رــشن و  هقـالع و  قـشع و  اـهنآ و  دادـعت  رب  دـندرکیم و  هدافتــسا 

رگید دش -  تیوقت  رادیب و  يرورپ  فراعم  یئوجشناد و  شواک و  سح  ملع و  رـشن  هنیمز  دـشیم . ناسآ  لهـس و  اهنآ  رب  دندیـسرپیم 
دنیامن یگدیـسر  اهراک  نیا  هب  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تقو  دـندشیمن  نونف  مولع و  نیلـصحم  ضراعم  محازم و  یـسک  مهدزناش ] هحفـص  ]

ماما رابرد  هب  دـیحوت  تالـضعم  بسک  يارب  اـصوصخم  فاـنکا  فارطا و  زا  لـماک  يدازآ  اـب  هتخادرپ و  بتکم  نیا  هعـسوت  هب  مه  اـهنآ 
. مینیبیم ار  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تانایب  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  ریسفت  رد  اذل  دنتفاتشیم و  مالسلاهیلع 

هماع هصاخ و  توبن 

زا نییبنلامتاخ  روهظ  اب  توبن  ثحب  هک  میدید  ءایبنا  خیرات  ریـسم  رد  نییبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام 
مقـس تحـص و  رد  قیقحت  عالطا و  بسک  يارب  سوجم  نیبئاص و  هنهک و  نارجن و  ياراصن  دوهی و  ءاـملع  زا  هتـسد  کـی  دـش  زاـغآ  ون 
هکم هنیدم و  هب  قباس  ینامـسآ  بتک  هب  فوقو  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  هللادبع  نب  دـمحم  ترـضح  يربمغیپ  توبن و 
نیا قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لماک  یسررب  اب  دشیم و  عورش  لصفم  یتاجاجتحا  دندومنیم  هلهابم  ای  دندرکیم و  یتاقیقحت  دندمآیم و 

هب دنتشگیم  رب  دنیامن  لوبق  مالسا  لاحلا  یف  دنتسناوتیمن  مه  طیحم  لاوحا  عاضوا و  ببـس  هب  رگا  ای  دنتـشگیم  رب  هدش  ناملـسم  هقبط 
زا ار  مالسا  مه  اهنآ  هدرک  تاحوتف  هب  عورش  نیملـسم  هک  یتقو  ات  دندوب  ای  دندرکیم  مالـسا  لوبق  دوخ و  هریـشع  موق و  نادناخ و  يوس 

دیاب هک  دراد  ینارود  يدرف  کی  ره  لاح  ره  رد  رشب  نوچ  اما  دوب  هدش  یعطق  اهنآ  لالدتسا  ناهرب و  اریز  دنتفریذپیم  لیم  لامک  يور 
طابنتـسا داهتجا و  مالعتـسا و  قیقحت و  هب  کیدزن  زا  دیاب  دـندوب  رود  هک  یناسک  دـسرب  بولطم  هب  ات  دـنک  یلامک  ریـس  ماجنا  زاغآ و  زا 

هب دنـسانشب و  لیلد  تجح و  يور  زا  تسا  هدیـسر  توبث  هب  توبن  نآ  ناـکرا  ریاـس  تسا و  توبن  نآ  مهم  لـصا  هک  دوخ  دـیاقع  لوصا 
ناورهن و نیفـص و  لمج و  ياهگنج  نامثع و  رمع و  تاحوتف  نآ  لابند  رکبوبا و  نامز  هدر  رادهنماد  ياهگنج  دـش  لقن  هک  لیالد  نامه 

لالدتـسا دنیاشگب و  امـسر  ار  بتکم  نیا  هک  ام  همئا  هب  دادـن  تصرف  رگید  ءادهـشلادیس  لتق  یهاوخنوخ  یماقتنا و  ياهگنج  نآ  زا  سپ 
عناق ار  هسیک  هیکز و  راکفا  لوقع و  دنناوتب  ات  دنتشادن  یحو  ریس  توبن و  ملع  هنیدم  زا  یفاک  عالطا  یملع و  يورین  مه  نارگید  دنیامن و 

هب مولعلارقاب  تجح  هب  ع )  ) رقابدمحم ماما  ات  دنام  لامجا  لاح  رد  لامج  لالج و  تافـص و  دیحوت  دـننام  مه  هصاخ  توبن  اذـل  دـنیامن و 
لاح ریسفت  نمض  رد  نآرق  صصق  اب  ار  هماع  مهدفه ] هحفص   ] توبن ماقم  الالدتسا  دش  هداد  هک  یحرـش  هب  هدومن و  بتکم  نیا  ندوشگ 

ثیداحا تایآ و  تشاد و  نهربم  ار  شدـج  هصاـخ  توبن  نآ  زا  سپ  هدومرف و  تاـبثا  عوضوم  تیقیرط  وحن  هب  یـسیع  ترـضح  اـت  مدآ 
دیسر يوضر  بتکم  هب  ات  يرفعج  بتکم  نآ  بقاعتم  درک و  فرطرب  ار  هلضعم  نیا  ماهبا  هدومرف  نییبت  ریسفت و  ار  توبن  باب  رد  هرداص 

ماما باتک  و  ع )  ) قداص رفعج  ماما  باتک  رد  هک  یحرش  هب  تشادن  يددرتم  كاش و  ای  فلاخم  ناونع  چیه  هب  رگید  هصاخ  توبن  ثحب 
قیرط نیدـب  دـندیدرگ و  ترـضح  نآ  نیهارب  هلدا و  میلـست  رگید  نایدا  قرف و  ياملع  ناگرزب  نومأم  روضح  رد  دـش  نایب  لصفم  اـضر 
یقیقح موهفم  تسا . هتفای  نایاپ  ع )  ) اضر ماما  هب  هدـیدرگ و  عورـش  ع )  ) رقاب ماـما  زا  یلالدتـسا  بتکم  نیا  زاـغآ  هک  درک  فارتعا  دـیاب 

ءایبنا و لاوحا  زا  یحرش  درک -  انشآ  ینامسآ  تبهوم  نیا  هب  ار  مدرم  هدومرف و  تابثا  فلتخم  قرط  هب  مجنپ  ماما  ار  هصاخ  هماع و  توبن 
. تسا هدومرف  نایب  تلاسر  توبن و  روظنم  یئاهن  تواضق  يارب  لسر 

مالسا رد  تماما  تفالخ و 
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تـسا هدمآ  دوجوب  تماما  ثحب  يور  یمالـسا  ياهلادـج  گنج و  اهتیمورحم و  همه  نیا  فالتخا و  ساسا  اماما  سانلل  کلعاج  ینا 
میاهدرک لقن  ار  تماما  ینامـسآ  ماـقم  توبث  یحالطـصا و  يوغل و  ثحب  هریغ  نینمؤملاریما و  باـتک  دـننام  رگید  بتک  رد  اـم  نوچ  هک 

ار تفالخ  تماما و  یخیرات  ریس  طقف  میهاوخیم  میهد . رکذت  میهاوخیم  ار  نآ  یخیرات  ریـس  طقف  هکلب  دوش  رارکت  درادن  یموزل  اجنیا 
مرج هب  طقف  ام  همئا  هدوب و  ناـبلطهاج  هبلغ  رهق و  يارب  لـیطعت  توکـس و  عازن و  يزیرنوخ و  لاـس  تصـش  بیرق  میئوگب  میهد و  رکذـت 

دیهـش و هتـشک و  همه  دندوب  ص )  ) نییبنلا متاخ  ربمغیپ  ینیـشناج  رد  ینابر  صوصنم  بوصنم و  ینامـسآ و  هدـیزگرب  نادرم  اهنآ  هکنآ 
بقانم و مه  زاب  دندیشک  هک  يرجز  همه  نیا  اب  دندیدرگ و  مدرم  مشچ  زا  ناهنپ  بئاغ و  هرخالاب  ینادنز و  دیعبت و  يراوتم و  مومـسم و 
هک یسک  زا  میوگب  هچ  تفگ  نک  فصو  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دندیسرپ  یـضورع  دمحا  نب  لیلخ  زا  هچنانچ  هدرک  رپ  ار  یئایند  اهنآ  رثآم 

رحب بآ  ارو  لضف  باتک  مهدجیه ] هحفـص  . ] کلاذـعم دـندرک  نامتک  ار  وا  لیاضف  دـسح  دـقح و  زا  شنانمـشد  سرت و  زا  شناتـسود 
ادخ ربمغیپ  اب  يرون  تدحو  هک  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع  صخش  نتخانـش  مرامـشب  هحفـص  تشگنا و  رـس  منک  رت  هک  تسین  یفاک 
دوب هیناسنالا  ۀلادعلا  توص  رصاعم  یحیسم  لوق  هب  درف و  هب  رصحنم  هخسن  وا  تسا  یلکشم  سب  راک  دنتشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تمه لذـب  شراـبخا  رـشن  رد  درک و  سیدـقت  میظعت و  هدومن و  كرد  ار  وا  مجع  تخانـشن و  برع  ار  شدوجو  رهوـگ  رگید  لوـق  هب  و 
ربمغیپ نامز  گنج  هوزغ و  زا 84  دوب و  ادخ  ربمغیپ  لابند  تفص  هیاس  مالـسا  تفرـشیپ  روهظ و  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دومن .

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دراد  نید  نونف  مولع و  رد  صخالاب  مالسا و  رشن  رد  ازس  هب  یمهس  داتفین و  یلع  تسد  زا  ریشمش  گنج  رد 83 
دراو و دهاوخب  سک  ره  هک  تسا  هلـضاف  هنیدم  نآ  رد  یلع  ملع و  رهـش  نم  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هدومرف  وا  قح  رد  ملـس  هلآ و  و 

دسیونیم هک  هتـشاد  هجوت  تاهج  نیمه  هب  دیدحلایبانبا  درادن و  هراچ  دنک  مخ  ع )  ) یلع هاگـشیپ  رد  میظعت  رـس  هکنآ  زج  دوش  جراخ 
مینزیم و تسد  هچ  ره  میدرگیم  رب  بقع  هب  هتفرگ  ار  نآ  هلابند  مینک  ادـیپ  ار  نآ  هشیر  میهاوخب  هک  تیناسنا  ملاع  رد  ار  یبوخ  ره  اـم 

نیا اب  تسا -  هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  دوجو  رد  شنزخم  ءانبم و  لصا و  یقالخا  مراکم  لیاضف و  اـهیبوخ و  همه  مینیبیم  میوریم  شیپ 
مدـقم تسایـس  ببـس  هب  لضاف  رب  ار  لوضفم  یلو  تسا  ققحم  یلع  تیـصخش  رد  هکنآ  اـب  تماـما  تفـالخ و  دـنتفگ  هتـسد  کـی  لاـح 

بهذـم لوصا  مان  هب  دـندرک و  ادـج  هیلوا  دـیاقع  لوصا  زا  ار  نآ  ناـبلطهاج  هک  تسا  یمالـسا  هدـیقع  ناـکرا  زا  تماـما  ثحب  دنتـشاد .
شودـمه مه  ار  نآ  لدـع  مان  هب  ار  دـیاقع  لوصا  ناکرا  زا  رگید  یکی  دـننک  تاـبثا  ار  دـصقم  نیا  قطنم  دنتـسناوتیمن  نوچ  دـندیمان و 

دوجو تدحو  تادوجوم و  تدحو  راوس و  رخ  يادخ  دـیحوت و  مسجت  هب  هک  یئاج  هب  ات  دـندرک  جراخ  دـیاقع  لوصا  تفـص  زا  هدومن 
تـسا توبن  زا  كاکفنا  لباقریغ  تماما  راگدرورپ و  تاذ  نیع  دیاقع و  لوصا  زا  لدع  هیماما  ياملع  دیاقع  رد  هک  یلاح  رد  دـندش  لئاق 

کیکفت اب  هاگنآ  دنتسه و  عشاخ  عضاخ و  شهاگـشیپ  رد  راچان  نمـشد  تسود و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  نوچ  یتیـصخش  کی  رد  مه  نآ 
صقان تماما  نودـب  توبن  لدـع و  نودـب  دـیحوت  اریز  دـنداد  ناشن  شودـخم  دوخ  یقیقح  ینعم  هب  مه  ار  توبن  دـیحوت و  لصا  ود  نیا 
یناـبم حیرـشت  ماـکحا و  يارجا  يارب  ماـما  ریزو و  هفیلخ ، یـصو و  نیـشناج و  هک  يربمغیپ  میرادـن و  لوبق  اـم  لداـع  ریغ  يادـخ  تسا .

دحا اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دحا  دحاو  يادخ  نآ  هب  ام  مهدزون ] هحفص  . ] میرادن لوبق  مه  ار  نآ  دنکن  نیعم  دوخ  تعیرش 
ملع و ثراو  نیـشناج و  ماما و  هفیلخ و  یلاو و  ریزو  یـصو و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هدوب و  ءاـیبنالا  متاـخ  هک  يربمغیپ  نآ  هب  و  میدـقتعم .
نایب و هدش  تابثا  لصفم  هطوبرم  بتک  رد  هک  یخیرات  تقیقح  نیا  تسا . هدوب  صوصنم  بوصنم و  هدومرف  نیعم  دوخ  تلیضف  يوقت و 

رایـسب هکلب  هدوب  نآ  اـب  هجاوم  حیرـشت  يارب  صخا  وحن  هب  توبن  دـیحوت و  هک  دـش  یتالکـشم  ناـمه  اـب  هجاوـم  نآ  حیرـشت  حیـضوت و 
نیا تشاد . نمـشد  هقلطم  تیالو  تماما و  ماقم  نینمؤملاریما و  هک  دنتـشادن  نمـشد  دح  نآ  ات  لوسر  ادـخ و  اریز  رتلکـشم  رتتخس و 

هشقن ربانب  بلطهاج  یعمج  دش  یئاجرباپ  تموکح  کی  تفای و  لماک  هطلس  مالسا  نوچ  یلو  هدوب -  صوصنم  بوصنم و  ینامسآ  ماقم 
رب دنناوتب  ات  دشاب  وا  دوخ  ماوقا  نادناخ و  زا  ربمغیپ  نیشناج  دنراذگن  هک  دنتساخرب  تفلاخم  هب  مخریدغ  باتفآ  زا  رتنشور  هعقاو  اب  یلبق 

دنتشادرب و تفالخ  هب  ار  یلوا  دندروآ  دوجوب  ار  هدعاسینب  هفیقس  هشقن  قبط  اذل  دنسرب و  یماقم  بصنم و  هب  دنوش و  راوس  مدرم  ندرگ 
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عوضوم لصا -  هناهب  هک  یلاح  رد  درک  نیعم  يدهعتیالو  تروص  هب  ینیـشناج و  هب  ار  مود  دوصقم  هب  لین  ياهتیلاعف  هنارکـش  هب  مه  وا 
نز و راک  نیا  رـس  رب  دش و  نیـشنهناخ  نینمؤملاریما  لاس  ات 25  تفای  همادا  نانچ  مه  تفالخ  نارود  دوب . یلم  باـختنا  نیـشناج و  مدـع 

رـضاح ار  دوخ  تنطلـس  تامدقم  لاس  تسیب  هک  يرگید  بیقر  دش  هتـشک  نامثع  هک  نآ  زا  سپ  تفر . تسد  زا  وا  نینج  رد  دنزرف  کی 
دیـشک و رب  رـس  دادیمن  تفالخ  رابرد  هب  تفرگیم و  ایرد  لحاوس  یحاون و  رـصم و  هفاـضا  هب  ار  تاـماش  تاـیلام  جارخ و  دوب و  هدرک 
ار لمج  گنج  تسارآ و  ینوشق  کیرحت  هئطوت و  هب  تشادـن  مه  کیدزن  يدـنواشیوخ  دـننام  یلوبق  لباق  هلیـسو  یملع و  يورین  نوچ 

تفـالخ لوبق  هب  روـبجم  ار  وا  دـنتفرگ و  ار  نینمؤـملاریما  هناـخ  فارطا  یعقاو  ینعم  هب  عاـمجا  تروـص  هب  مدرم  هک  یلاـح  رد  درک  اـپرب 
. تفای همتاخ  نینمؤملاریما  تداهـش  لتق و  هب  ات  دروآ  دوجوب  ار  ناورهن  هرخالاب  نیفـص و  لمج و  گنج  دشن و  یـضار  هیواعم  دـندرک و 
هک یماقم  اـب  دـید  دوب  هداد  لیکـشت  قشمد  رد  اـهنآ  تموکح  هقباـس  هب  مور  هرـصایق  کبـس  هب  هک  دوخ  تنطلـس  رارقتـسا  يارب  هیواـعم 
هب تسا  نکمم  دـنک و  هزرابم  دـناوتیمن  دراد  یعامتجا  تلادـع  تداـبع و  تلیـضف و  تعاجـش و  يوقت و  ملع و  تهج  زا  نینمؤملاریما 

رابرد اب  هک  تخیگنارب  ار  رادایند  یئاملع  دوخ  تفالخ  ینابم  میکحت  يارب  دور  نوریب  هیماینب  نادناخ  زا  متسیب ] هحفـص   ] تفالخ يدوز 
لیاضف و دـندرک و  لقن  هیواعم  نامثع و  يارب  یبقانم  دـندرک و  ثیداـحا  لـعج  هتفر  فارطا  هب  روز  رز و  اـب  دـنتخیر و  تسناؤم  حرط  وا 

دراذگب ارجا  هب  ار  نآ  هتسناوتن  یسک  زونه  درک  لامعا  لاس  تسیب  فرظ  رد  هیواعم  هک  یتسایس  دندومن و  نامتک  ار  نینمؤملاریما  بقانم 
هیماینب و روهظ  هرابرد  ءادهـشلادیس  باـتک  رد  هک  یحرـش  هب  تسا  هتـشاذگ  ارجا  هب  ار  يوما  یـسایس  بتکم  هک  ناتـسلگنا  تلود  رگم 
رد ار  یلع  دنداد  ربخ  یتقو  هک  يوحن  هب  تفای  همادا  نایولع  هیلع  تدـش  هب  هیواعم  ءوس  تاغیلبت  لاس  تسیب  میتشون  خـیرات  رد  اهنآ  راثآ 

ینابم هک  تدـم  نیا  رد  دوب  هداد  هولج  نوگرگد  ار  یلع  دـح  نیا  ات  تشاد  راکچ  دجـسم  رد  یلع  دـنتفگیم  ماش  مدرم  دنتـشک  دجـسم 
نارود هک  رگید  لاس  تصش  دیدرگ  دیهـش  درک و  مایق  نآ  تفالخ  تابثا  يارب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دش و  رادیاپ  هیماینب  تموکح 

بصن و لیالد  یهلا و  ینامـسآ  تیالو  تماما و  موهفم  هدومن  بلقنم  ار  راـکفا  دـیاقع و  هثیبخ  هرجـش  نیا  هاـم  رازه  تسرد  دوب  هیماینب 
عاضوا یلو  دینامهفیم  مدرم  هب  دشیم  هک  اجنآ  ات  دوخ  زور  قطنم  اب  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  تفر . نیب  زا  تماما  تیاصو و  رب  صن 

دیدرگ یلوتسم  ناورملآ  يوما و  تلود  رب  فعض  مکمک  ات  دیدرگ  لدتـسم  هدیقع  نیا  هعاشا  عنام  يوما  رـصع  کیرات  طیحم  لاوحا  و 
میقتـسم و هک  دشیم  لاس  لهچ  بیرق  ابیرقت  لاس 120  ات  لاس 80  زا  اذل  دش و  هیماینب  طوقـس  ببـس  هک  دمآ  دـیدپ  يراکفا  مکمک  و 

طابنتـسا رقابدـمحم  ماما  هاگـشناد  همانرب  داوم و  زا  اـم  دومن و  مالـسا  گـنهرف  فراـعم و  رـشن  هب  عورـش  ع )  ) يرقاـب بتکم  میقتـسمریغ 
ماـکحا و هدومرف و  ناـیب  لـقن و  نینمؤـملاریما  هراـبرد  هلزاـن  تاـیآ  ریـسفت  تروـص  هب  ار  تیـالو  تماـما و  موـهفم  تقیقح  هک  مینکیم 

تقیقح رد  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  لقن  شدج  نینمؤملاریما  نابز  زا  نآ  یلوصا  تاعرفتم  مامت  اب  ار  توبن  دـیحوت و  یتح  تایقالخا و 
تماما مالسا  تعیرش  يایحا  يارب  هدوب و  نید  فراعم  ملاعم و  ماکحا و  رد  نینمؤملاریما  يوگدنلب  ع )  ) رقابدمحم ماما  درک  فارتعا  دیاب 

نینمؤملاریما شدج  لئاسر  تاملک و  ریسافت و  بطخ و  ثیداحا و  زا  درک و  ینعم  دوخ  یقیقح  هفلتخم  يانعم  هب  هکلب  یعقاو  ینعم  هب  ار 
تفای نایاپ  عورش و  يرقاب  بتکم  هتسیاش  يردقب  قحلا  هفیظو  راک  نیا  رد  هدومرف و  میلعت  فیـصوت و  فیرعت و  نایب و  یفوتـسم  وحن  هب 

[ مکی تسیب و  هحفص  . ] دناهدوب نیملسم  نیرخآ  ملعا و  هقفا و  وا  نادرگاش  نیخروم  مامت  فارتعا  هب  هک 

یقالخا مراکم  میمتت  ای  قالخا 

تسا یقالخا  ياهتمسق  ع )  ) رقابدمحم ماما  تیبرت  میلعت و  داوم  هدمع  تمسق  نیمراهچ  يوبن  ثیدح  قالخالا  مراکم  ممتال  تثعب  ینا 
قالخا بیذـهت  بتک  لازنا  لسر و  لاـسرا  یئاـغ  تلع  یئاـغ و  ضرغ  هک  تسین  يدـیدرت  تسا . مالـسا  بتکم  صاوخ  زا  نآ  رتشیب  هک 
تلیضف ملع و  رون  يورین  هب  تلالـض  لهج و  یکیرات  تاملظ و  زا  ار  مدرم  شنیب  مولع و  شناد و  رکف و  حطـس  دیاب  تسا  مدرم  یمومع 

نارود نایاپ  رد  اصوصخم  زاین  نیا  دـنهد  ماجنا  دوخ  لـماکت  هار  رد  ار  دوخ  هفیظو  دنـسانشب و  ار  دوخ  مدرم  اـت  هدومن  نشور  درب و  ـالاب 
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فرطرب ار  دوخ  ياـهیتشز  اـت  تسا  رکذـت  هب  جاـتحم  ناـسنا  اـج  همه  تقو و  همه  هچرگا  هدوب . هجوـت  دروـم  يرـصع  ره  زا  شیب  يوـما 
یهن فورعم و  هب  رما  يوراد  نید  ناکرا  مالـسا  اصوصخم  دوخ  عیارـش  رد  ناهج  هدننیرفآ  رظن  نیمه  هب  دیارایب و  اهیئوکین  هب  دـنادرگ و 

لآ نارود  یلو  دـسرب  تسا  یقالخا  مراـکم  میمتت  هک  دوصقم  دـهاش  هب  هاـتوک  میقتـسم و  نشور و  کبـس  کـی  هب  اـت  داد  رارق  رکنم  زا 
مالـسا نشور  هار  زا  مدرم  یلک  هب  دـیدرگ و  کـیرات  طـیحم  هک  دروآ  دوجوب  قـالخا  داـسف  يردـق  هب  ناورملآ  داـیزلآ و  نایفـسوبا و 

نادنمدرخ رظن  رد  مالـسا  لوبق  ساسا  دـندرک  لوزن  طوقـس و  تلذـم  ضیـضح  هب  یقالخا  ءاقترا  ءاقر و  جوا  زا  و  دـندیدرگ -  فرحنم 
نیمه نید  تفرـشیپ  تیقفوم و  لماوع  نیرتساـسح  زا  یکی  تسا و  یقـالخا  مراـکم  میمتت  سوفن و  بیذـهت  هک  تسا  یئاـغ  تلع  نیمه 

هب دنبای و  ذوفن  عونتم  لیابق  ماوقا و  فلتخم و  لحن  للم و  رب  دنتسناوت  یناسفن  حالس  نیا  اب  هک  هدوب  نیملـسم  لاصخ  تافـص و  قالخا و 
. دننآرب یگلمج  هک  تسا  یلوق  نیا  دنیامن و  توعد  مالسا  نیدب  ار  ناهج  مدرم  يزیمآتفگش  تعرس 

بلطم هصالخ 

تایاور فالتخا  ربانب  لاـس  لـهچ  دودـح  رد  ردـپ  ناـمز  رد  هک  یتمـسق  دوشیم : میـسقت  تمـسق  ود  هب  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  یناگدـنز 
تداهـش زا  سپ  دـندوب و  هتفاـی  تاـجن  هیواـعم  گـنج  زا  هـک  ربـمغیپ  هدـنام  یقاـب  باحـصا  ياـیاقب  اـب  یلاـسدرخ  ناوا  زا  هتــسیزیم و 

رد دینارذگیم و  نآرق  ریسافت  لیلحت  هیزجت و  رد  مود ] تسیب و  هحفص   ] هدوب و رشاعم  دنتشاد  ار  نیدباعلانیز  ماما  فارطا  ءادهـشلادیس 
ماع لتق  تراغ و  ار  رهـش  نآ  هریغ  ةاطرا و  نب  فرـسم )  ) هثداح ملـسم  دننام  راب  نیدـنچ  هک  دوب  ناورملآ  تایانج  رظان  دـهاش و  هنیدـم 

ار مه  دیدیم و  کیدزن  زا  ار  ثداوح  نیا  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  دنداد  رارق  تالیامت  تاوهـش و  يادـف  ار  مدرم  یتسه  دـندرک و 
راکفا ات  درتسگب  ار  شناد  ملع و  طاسب  دنادرگرب و  ار  قرو  نیا  تصرف  نیلوا  اب  دمآرب  ماقم  رد  اذل  تسنادیم و  تلالـض  لهج و  دولوم 

مامز درک و  طوقس  يوما  تلود  دش و  فاص  بالقنا  هنیمز  هک  دیـشک  لوط  لاس  تسیب  بیرق  ترتف  نیا  تفرگ و  توق  نییوما  نیفلاخم 
ماما رفعجوبا  ترـضح  دـندوب -  نییولع  تیب و  لها  رادـفرط  انعم  هک  دوب  یناسک  تسدـب  ریـس  رییغت  نیا  دـش و  هدرپس  سابعینب  تسدـب 
ماما اصوصخم  تشاد  لاغتشا  یملع  صحف  ثحب و  هب  نیعبات  باحـصا و  اب  دشیم  لاس  تصـش  بیرق  هک  رمع  تدم  مامت  رد  رقابدمحم 

ملعت و میلعت و  فرـص  ار  دوخ  یعامتجا  یناگدـنز  هدرک و  هدافتـسا  الماک  طـیحم  تایـضتقم  زا  دوخ  تماـما  تدـم  لاـس  تسیب  نیا  رد 
مه ار  ملع  دادیم  هویم  گرب و  هقاـس و  دـشیم و  هتفاکـش  هک  مخت  دـننام  دوب  ملع  هدنفاکـش  هک  روط  ناـمه  درک و  شرورپ  شزوـمآ و 

درکیم و هدنکارپ  ار  ملع  هک  تشاد  ترهش  ملع  رشان  مان  هب  دوب  ملع  هدنفاکش  هک  روط  نامه  تخورفایم و  نآ  زا  يوترپ  تفاکشیم و 
دادیم و هعـسوت  هک  دوب  ملع  عساو  نینچمه  درکیم و  رادروخرب  دادعتـسا  تقایل و  هبترم  ردـق  هب  ار  سک  همه  دـیناسریم و  اـج  همه  هب 

دوخ تقو  هدنامیقاب  هاگنآ  دومرفیم -  لوذبم  یعس  شرورپ  شزومآ و  نیا  رد  سفن  نیرخآ  ات  درتسگیم و  ار  نآ  طاسب  دادیم و  طسب 
هدـنیامن قاروا  نیا  هدـنیآ  روطـس  تسا . هدوـمرف  فرـص  دوـخ  عرازم  رد  یئاذـغ  داوـم  هقوذآ و  هیهت  يزرواـشک و  رما  رد  تـغارف  رد  ار 
نیملاعلا بر  ای  نیمآ  دریگ  رارق  شـسدقم  ناتـسآ  لوبق  دروم  تسا  دیما  و  درذگیم -  ناگدنناوخ  رظن  زا  هک  تسا  مجنپ  ماما  یناگدنز 

[ موس تسیب و  هحفص   ] دنفسا 1338 ناضمر 1379  هام 

باتک ءادها 

میدـقت تسا  مالـسا  شناد  گنهرف و  ياوشیپ  فراعملاوبا و  هک  ع )  ) رقابدـمحم ماما  رفعجوبا  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  ار  باـتک  نیا 
وت نیرهاطلا  نیبیطلا  كدالوا  کیبا و  كدج و  یلع  کیلع و  هللا  مالس  هللا  لوسر  نبای  رقابلا  اهیا  یلع  نب  دمحم  ای  رفعجوبا  ای  میامنیم .
زج نآ  ءادها  يارب  ماهدومن و  نیودت  عمج و  ار  قاروا  روطس و  نیا  یگدنز  زا  یتخـس  طیارـش  هچ  اب  یبوشآ و  رپ  طیحم  هچ  رد  ینادیم 

دیما منکیم و  ءادها  وت  كرابم  مان  هب  اذل  مدیدن  رتهتسیاش  ار  یسک  یـشابیم  مالـسا  نونف  مولع و  سـسؤم  ینامـسآ و  رادلعـشم  هک  وت 
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نا ـالا  هک  یئاـمرف  لوبق  تمحر  فطل  هب  دراد  ینمت  دـشاب -  نیـسپاو  زور  هریخذ  نآ  ددرگ و  عقاو  هیماـس  فاـطلا  تیاـنع و  دروم  تسا 
[ فلا هحفص   ] هدازدامع نیسح  نید  فراعم  رازگتمدخ  اهیدهی  رادقمب  ایادهلا 

موس پاچ  رب  فلؤم  همدقم 

هراشا

عـضوم ملعلا و  نزخم  هکئـالملا و  فلتخم  هلاـسرلا و  عضوم  هوـبنلا و  هرجـش  همحرلا و  تیب  لـها  اـنا  ص )  ) لاـق میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ردیح دیس  لوکشک  ص 170  یلع . الا  ینع  يدؤی  یلع و ال  نم  انا  ینم و  یلع  ص )  ) لاـق هللادـهع و  نحن  ربکـالا و  مرحلا  نحن  هللارس و 

ات دادیمن  تسد  نآ  عبط  دیدجت  قیفوت  دندرکیم و  هبلاطم  فارطا  زا  ررکم  درذـگیم و  باتک  نیا  لوا  پاچ  زا  لاس  زا 24  شیب  یلمآ 
يارب کیدزن  رود و  زا  دوب و  هداتفا  ریخأت  هب  نآ  پاچ  دیدجت  هک  موصعم  هرود 14  ریخا  دلج  دنچ  نادنمقالع  تمه  هب  یلاعت  هلادمح  هب 

هناـخباتک نیا  درذـگیم و  نادـنمقالع  ظاـحل  زا  هک  دـیدرگ  پاـچ  هب  عورـش  دـندومنیم  هعجارم  موصعم  باـتک 14  هرود  نیا  لـیمکت 
. تسا مزال  ناملسم  ره ؟ يارب  کچوک 

تسا رشب  ملعم  ترتع 

نیا رد  هک  یعوضوم  یجن  اهب  کسمت  نم  ضوحلا و  یلع  ادری  یتح  اـقرتفی  نل  یترتع  هللا و  باـتک  نیلقتلا  مکیف  كراـت  ینا  ص )  ) لاـق
ص)  ) مرکا لوسر  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ناـسنا  یتیبرت  ماـظن  لـماکت  رد  ترتع  تیمها  شزرا و  جرا و  دوش  دـهع  دـیدجت  دـیاب  همدـقم 

همه ینعی  نآرق  تسا  ترتع  نآرق و  نآ  هک  مراذـگیم  امـش  رایتخا  رد  تسین  یندـش  ادـج  مه  زا  زگره  هک  مهم  هدـنزرا  لقث  ود  دومرف 
هحفص . ] دنـشابیم تسا  قالخا  مراکم  نارگ و  میهافم  نامجرت  المع  هک  ینآرق  مولع  همه  هدنزومآ  ینعی  ترتع  رـشب و  زاین  دروم  مولع 

ب]

ماما ملع 

هلاسر ماما و  هیزنت  هرابرد  یلقتـسم  باتک  رد  ام  هک  تسا  ماما  ملع  عوضوم  دراد  صاصتخا  طابترا و  باـتک  نیا  رد  هک  يرگید  بلطم  و 
هدش عورش  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  تیب  لها  مولع  شرتسگ  نوچ  میاهدرک و  ثحب  ماما  ملع  عبانم  ماما و  ملع  عوضوم  رد  یلقتـسم 

ایآ هکنیا  ملع و  عوضوم  رد  هعیش  قوفت  رس  مود  دلج  رد  میروآ . نایم  هب  ینخـس  تماما  مولع  عبانم  ماما و  ملع  زا  الامجا  هک  میدید  مزال 
هـضافا ملع  نیا  زا  مه  دوخ  ناگدـنب  هب  اـیآ  هدومرف  ناـیب  ناـمقل  هروـس  رخآ  رد  یلاـعت و  قـح  سدـقا  تاذ  هب  صوـصخم  هک  تبیغ  ملع 

ضرا ياب  سفن  يردـت  ام  ادـغ و  بسکت  ام  سفن  يردـت  ام  ماحرالا و  یف  ام  ملعی  بیغلا و  لزنی  هعاـسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  دـیامرفیم .
ناگدـنب هب  ار  یبیغ  مولع  زا  رادـقم  هچ  هب  هلیـسو و  هچ  هب  تروص و  هچ  هب  قارـشا  هضافا و  تروص  رد  هن و  اـی  ریبخ . میلع  هللا  نا  تومن 

دش مولعم  میدومن و  یفوتسم  ثحب  هنیمز  نیا  رد  مه  مالسلاهیلع  همئا  مولع  ینابم  باتک  رد  دیامرفیم ...  قارـشا  هضافا  دوخ  هدش  تیبرت 
رد اهنآ  زا  یـضترا  نم  الا  هدومرف  حیرـصت  هک  ار  هدـش  تیبرت  قیـال و  دعتـسم و  ناگدـنب  هکنآ  يارب  هناـش  لـج  یلاـعت  قح  سدـقا  تاذ 

یبیغ مولع  ادـخ  هک  تسنادیم  یک  دوبن  نینچ  رگا  هدومرف و  هضافا  تیانع و  اهنآ  هب  یبیغ  مولع  نآ  زا  دـشاب  یـضار  تعاطا  تیدوبع و 
دوخ تبحم  ماما و  تخانـش  یفرعم و  يارب  تایعیرـشت  رد  هن  تسا  تاینیوکت  رد  مولع  نا  و  وه ) الا  بیغلا  ملعی  ال   ) دومرف مالعا  هک  دراد 
زجاع نارگید  هک  تسا  نیمه  مه  هزجعم  دنشاب و  زاتمم  نارگید  زا  مولع  نادب  ات  دومرف  قارشا  هضافا و  نانآ  هب  مولع  نآ  زا  رشب  نایم  رد 

. دنشاب مولع  نآ  نتسناد  نآ و  لثم  هب  ندروآ  زا 
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مالسا رد  ملع  اما 

بلق یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  هک  ددرگیم -  قارـشا  هضافا و  دشاب  لباق  قیال و  دعتـسم و  سک  ره  لدب  یهلا  تسیرون  ملع  دـیدرت  نودـب 
دومن یقارشا  هضافا  دشاب و  رون  هک  یملع  رگم  تسایند  هب  طوبرم  دنوشیم و  ناهنپ  كاخ  ریز  دوخ  ملاع  اب  یئایند  مولع  همه  ءاشی و  نم 

ترخآ رد  نآ  لصاح  هک  تسا  یملع  ملع  هحفص ج ]  ] تسا رخآ  يانب  ملع  رگیدناو  تسا  روخآ  يانب  ملع  همه  نیا  یئاهب . جهن  لوقی  و 
دوخ وا  دـیبات و  ص )  ) نییبنلا متاخ  ادـخ  ربمغیپ  كاپ  بلق  رب  تسخن  هناش  لج  یلاعت  راگدرورپ  بناج  زا  ملع  رون  ایند  رد  هن  دـیآ  راـکب 
یحو نابز  زا  تشاد و  هچ  ره  ار  مولع  نآ  دیـسر و  کلم  ملاع  نیدـب  اـت  درک  یط  ار  یناـکما  لـحارم  ماـمت  دوب و  لوا  رداـص  لوا و  رون 

انا دومرف  رازلگ و  هب  بآ  دـهد  هک  يراهب  ربا  نوچ  ص )  ) ربمیپ داد  یلع  هب  ملاع  همه  ملع  داد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دوب  هتفرگ 
متاخ تلاسر  لاـس  نارود 23  رد  تسا  رد  ما  یلع  مملع  رهـش  نم  هک  تسا  ربـمغیپ  تفگ  نخـس  نیا  تـسرد  اـهباب  یلع  مـلعلا و  هنیدـم 

یگدنز هقیـضم  یتخـس  یگنت و  دـیعبت ، يداصتقا  میرحت  تیمورحم و  نارود  هک  لوا  لاس  رد 13  نیعمجا  هلآ و  هیلع و  تاولـص  نییبـنلا 
ره هک  دمآ  شیپ  گنج  مه 84  هنیدم  لاس  رد 10  دنامهفب . مدرم  هب  ار  دیحوت  لیصا  لصا  زج  تسناوت  ص )  ) ادخ لوسر  هدوب  یعامتجا 

ص)  ) مرکا لوسر  ثیدـح  سابل  رد  دـشیم  هک  اجنآ  ات  مزال  تازیهجت  تباـث و  يورین  هجدوب و  نتـشادن  اـی  دوب و  گـنج  کـی  هاـم  ود 
زا دنهاوخب  هچ  ره  دـنوشن و  ادـج  ترتع  نآرق و  زا  هک  دومن  نیلقث  کسمت  هب  توعد  ار  همه  دومرفیم و  غالبا  مدرم  هب  ار  نآرق  میهافم 

شناد و دوب و  ملع  هنیدم  باب  هک  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تسا . لقث  ود  نیا  هیاس  رد  تردق  لانم و  لام و  ربمغیپ  تکوش  ترتع و  ملع و 
يایرد دـناوتن  هک  دـندومن  لوغـشم  ناورهن  نیفـص و  لمج و  ياهگنج  اـب  مه  ار  وا  تخیریم  ورف  ناراـب  لیـس  دـننام  شفارطا  زا  شنیب 

ماما دـندومن . دیهـش  تداهـش  بارحم  رد  ار  وا  ات  دـناسرب -  دوب  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  مدرم  هب  ار  تماما  تیـالو ، توبن و  مولع  نارکیب 
هب راچان  نیملـسم  هعماج  ظفح  يارب  حلـص  گنج و  اب  تفرگ . رارق  هیواعم  یبلطهاـج  تـالیامت  شوختـسد  مه  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح 

عورف لوصا و  زا  دادیم  تسد  هک  یئاهتـصرف  رد  و  تسـشن -  رانک  دوب و  هدومرف  هیـصوت  وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  شدـج  هک  دـش  حـلص 
اب یلو  تفای  نایاپ  البرک  گنج  هب  دش و  دیزی  یتسم  تردق  اب  هجاوم  هک  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درکیم . سیردـت  مدرم  يارب  نید 
دق کنا  دهشا   ) درک ضرع  شدج  ربق  ربارب  قداص  ماما  هک  يروط  هب  دومرف  ار  یمالسا  یقالخا  یملع و  شرتسگ  نیمـضت  ءادهـش  نوخ 

مولع تشاد  رارق  تیروصحم  رد  نوچ  مه  مالسلاهیلع  داجس  ماما  رکنملا ). نع  تیهن  فورعملاب و  ترما  هوکزلا و  تیتآ  هولصلا و  تمقا 
ماما هب  دیـسر  تبون  ات  تشاذـگ  مدرم  رایتخا  رد  هیداجـس  هفیحـص  مان  هب  زاین  زار و  بلاق  اـعد و  ساـبل  رد  ار  یخیراـت  ثداوح  مالـسا و 

هحفص د] . ] تسا هدش  هتشون  یتادلجم  القتسم  کی  ره  لاح  حرش  رد  مالسلاهیلع و  رقابدمحم 

رصع ماما  مولعلا  رقاب  دمحم  ماما  زا  مولع  شرتسگ  زاغآ 

یمالسا هعماج  رد  یجومت  دنیآ  راک  يور  دنتـساوخیم  هک  يرگید  ياهتلود  عولط  هیماینب و  تلود  فعـض  رد  یمالـسا  بالقنا  نافوط 
ياههدنامیقاب سابعینب و  نآ  فرط  کی  هک  یسایس  تالیامت  بالقنا و  نافوط  نیا  زا  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  دمحم  ماما  دروآ و  دوجوب 

تلیضف و نید و  هب  دنمقالع  دعتـسم و  قیال و  ناوج  رازه  دومرف و  هدافتـسا  دوب  یناهفـصا  یناسارخ  ملـسموبا  ناریا  یمان  رادرـس  يوما و 
هیامرـس ینابم  نیمه  هب  هک  تخیر  راوتـسا  مکحم و  ار  یمالـسا  مولع  دنـسم  هسردـم و  هیاپ  دومن و  بلج  دوخ  رود  هب  اجیردـت  ار  لامک 
نودـب دـهد و  شرتسگ  ار  شناد  ملع و  يرهاـظ  بابـسا  لـلع و  اـب  هعماـج  رد  تسناوت  هک  یـسک  نیتسخن  نیارباـنب  دـش  يرفعج  بتکم 

ماما نسح و  ماما  گنج  حلـص و  لـلع  و  ع )  ) يولع تنـس  و  ص )  ) ربمغیپ ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  مالـسا و  بتکم  اـب  ار  مدرم  ضراـعم 
قالخا و ملع و  هار  زا  ایند  اب  نید  هطبار  یعاـمتجا و  يدرف و  یقوقح  نیناوق  مارح و  لـالح و  زا  ار  یمالـسا  نوتم  دزاـس و  انـشآ  نیـسح 
هب دومن  لیلحت  هیزجت و  ار  شنیب  شناد و  هک  دوب  ع )  ) مولعلارقاب ماما  دیامن  تابثا  تیبثت و  لمع  نامیا و  دـعب  زا  ار  ترخآ  اب  ایند  طابترا 
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هیدواد نارهت  مالـسلاهیلع . مولعلارقاب  مجنپ  ماما  یناگدنز  حرـش  امـش و  کنیا  تخومآ  نیملـسم  هدـنیآ  لسن  رـصع و  نآ  ناملـسم  مدرم 
هحفص 1]  ] نفلت 224518 هدازدامع 

مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  ماما  رفعجیبا  ترضح  یناگدنز 

دالیم دلوم و 

نامز رد  شدوجو  باـتفآ  داد . خر  يرجه  لاس 57  رفص  موس  رد  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دلوت  هنأش  یلاعت  همـسب 
همغلا فــشک  رد  [. 1  ] دوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  اـب  لاـس  هس  دـیدرگ و  نکفاوـترپ  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  شدـج 

هام هعمج  زور  حابـصم  رد  [. 2  ] تسا هدوب  یگلاـس  نـس 57  رد  لاـس 114  رد  شتاـفو  يرجه و  لاس 57  هنیدم  رد  شدـلوت  دـسیونیم :
رد ناذا  دیدرگ و  دلوتم  بجر  هام  هرغ  هنیدم  رد  هعمج  زور  حبص  دیامرفیم  یفعج  رباج  ربخ  رد  هبنشهس  زور  هضور  بقانم و  رد  بجر 
لاس [. 3  ] دـنداهن رقاب  ار  شبقل  رفعجوبا و  ار  شاهینک  دـمحم و  ار  وا  ماـن  دـندناوخ و  راوگرزب  نآ  پچ  شوگ  رد  هماـقا  تسار و  شوگ 
ماما دلوت  هعیشلا  نایعا  رد  دناهتسناد . رابخا  حصا  ار  لاس 57  بجر  هرغ  هعمج  نامه  نیققحم  رثکا  تسین  جراخ   57  - 58 زا 59 -  دلوت 

رد نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  دسیونیم  یکلام  غابصنبا  هتـشون  لیق 56  لاس 57 و  رفص  موس  ای  بجر  هرغ  ار  مالـسلاهیلع  رقاب 
نیدباعلانیز و شردـپ  هحفـص 2 ]  ] دوب هلاس  هس  دش  دیهـش  نیـسح  شدج  هک  یتقو  رد  دـش و  دـلوتم  يرجه  لاس 57  رفـص  موس  هنیدم 
هک تسا  يداـه  رکاـش -  رقاـب -  شبقل  رفعجوبا و  شاهینک  تسا  يوـلع  یمـشاه و  وا  دوـب و  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح  رتـخد  شرداـم 

ددرگ رجفنم  هتفاکش و  گنس  زا  هک  ياهمشچ  دننام  تفاکش  مه  زا  ار  ملع  هک  دنتفگ  رقاب  ار  وا  تهج  نیدب  تسا و  رقاب  نآ  نیرتروهشم 
هک میاهدش  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  لاح  حرش  همجرت و  رد  ینیون  کبس  کی  دراو  باتک  نیا  رد  ام  [. 4  ] دش رشتنم  رجفنم و  ملع  وا  هنیس  زا 

ماما هک  یمولع  تیعماج  شرورپ و  شزومآ و  رد  تسا  ماما  نیا  صوصخم  شور  نایب  نآ  هدیدرگن و  میظنت  هوحن  نیا  هب  قباس  بتک  رد 
زا ات  مینکیم  لقن  بیترت  هب  ار  ترضح  نآ  شزومآ  ام  هک  دهدیم  لیکشت  ار  يرفعج  عیسو  طیـسب و  بتکم  ینابم  هدومرف و  میلعت  مجنپ 

هجوت نودب  يرفعج  بتکم  اب  یئانشآ  هک  میدقتعم  ام  میئوگ و  نخس  لیـصفت  هب  هتـشاد  طسب  يرفعج  بتکم  رد  هک  مالـسا  نونف  مولع و 
لقن بیترت  هب  ع )  ) رقابدـمحم ماما  یمیلعت  همانرب  ای  یملع  لوصف  اـجنیا  زا  تهج  نیدـب  داد و  دـهاوخن  یلماـک  هجیتن  يرقاـب  تاـمیلعت  هب 

ۀیروتلا یف  فورعملا  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  يدلو  یقلت  یتح  یقبتـس  کنا  رباج  ای  دش . دهاوخ 
شمان هک  ینک  تاقالم  ارم  نادنزرف  زا  یکی  هکنآ  ات  دنام  یهاوخ  هدنز  ردـقنآ  وت  رباج  يا  دومرف  [. 5  ] مالسلا ینم  أرقاف  هتیقل  اذاف  رقابلاب 

ارم مالـس  يدرک  تاقالم  ار  وا  نوچ  هدش  هدیمان  رقاب  هب  تاروت  رد  وا  تسا و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم 
مامت زا  ناکما  ردق  هب  هدومرف و  رجفنم  ار  ملع  ياههمـشچ  هک  تسا  رقاب  یلع  نب  دمحم  ماما  رفعجوبا  ترـضح  مجنپ  ماما  ناسرب ...  وا  هب 
قرو اب  هتـشادن  ریظن  ملاع  رد  هک  تخاس  اپرب  یملع  تضهن  يرکف و  تکرح  یـشزومآ و  بالقنا  کـی  تخومآ و  مدرم  هب  نونف  مولع و 
میلعت نیملسم  هب  رصع  عامتجا  شمارآ  ياضتقم  هب  ماما  نیا  زا  هک  يریظنیب  یتیبرت  میلعت و  هلسلس  کی  باتک  نیا  هدنیآ  تاحفـص  ندز 

. دید دیهاوخ  هدیدرگ 

باقلا ینک و  یماسا و 

هحفـص  ] قمنم هعـضاو و  هرد و  قوفتم  هعفار و  هملع و  رهاش  هعماج و  ملعلا و  رقاب  مولعلا و  رقاب  رفعجوبا  یلع  نب  دمحم  دسیونیم  یعفاش 
همدـق و يوقتلا  ماقم  یف  تخـسر  هتاقوا و  هللا  ۀـعاطب  ترمع  هفالخا و  تفرـش  هسفن و  ترهط  هلمع و  اـکز  هبلق و  افـص  هعـصار  هرد و  [ 3

بقل هس  هک  رفعجوبا  شاهینک  دمحم و  شمان  هب  فرشت  تافصلا  هیلا و  قبـست  بقانملااف  ءابتجالا  ةراهط  فالدزالا و  تامـس  هیلع  ترهظ 
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تسا هدنفاکش  ینعم  هب  رقب  هک  دناهتفگ  رقاب  ار  وا  تهج  نیا  زا  تسا و  رقاب  شباقلا  نیرتروهشم  هک  يداهلا  رکاشلا -  ملعلا -  رقاب  هتـشاد 
نآ هیمست  هجو  تسا و  ینامسآ  ءامـسا  نیرتهب  دمحم  مان  [. 6  ] دنتفگ مولعلارقاب  ار  وا  تفاکـش  مه  زا  ار  مولع  یلع  نب  دـمحم  ماما  نوچ 

سابعنبا تیاور  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  نآ  زا  دنتـسه  لئاق  رایـسب  تلیـضف  مسا  نیا  يارب  اذـل  تسا و  لاعتم  قلاخ  رب  دـمح  ترثک  يارب 
رابخا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هیمـس  ۀمارکل  هنجلا  لخدیلف  دمحم  همـسا  نم  لک  مقیل  ادانم ال  يدان  همیقلا  موی  ناک  اذا  تسا 
مـسا نیمود  نیا  تسا و  رایـسب  دمحم  تمارک  يارب  دیراذگب  دمحم  ار  دوخ  نادنزرف  یماسا  هکنیا  هب  روتـسد  دـمحم و  مسا  تلیـضف  رد 
تفه رد  درک و  نیعم  لفط  دلوت  زا  لبق  دیاب  ار  هینک  دسیونیم  وا  هینک  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  توبن  نادناخ  زا  تسا  دمحم 
رابخا بتک  ماـمت  رد  رفعجوبا  يراـصحنا  هینک  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  تخاـس و  انـشآ  نارگید  وا و  شوگ  هب  یگلاـس 

دندرکیم و نیعم  دلوت  زا  لبق  ار  دوخ  نادنزرف  بقل  هینک و  اهنآ  میاهدـید  تراهط  ترتع و  تیب  لها  رابخا  رد  هچنانچ  و  تسا . روهـشم 
عـضو دالوا  نتفای  زا  سپ  ار  هینک  ماقم و  زارحا  زا  سپ  ار  بقل  امومع  مدرم  هک  یلاح  رد  دوب  اهنآ  یناسفن  تلیـضف  ملع و  زا  یکاـح  نیا 

مولعلارقاب ای  همالع  ار  وا  دشیم  لماک  ملع  رد  نوچ  دـنتفگیم و  مساقلاوبا  ار  وا  درکیم  ادـیپ  مساق  دـنزرف  یـسک  نوچ  الثم  دـندرکیم 
. دنتشاذگیم باقلا  هینک و  البق  اهنآ  هدش  سابتقا  توبن  ملع  همشچرس  زا  هک  تماما  ملع  هب  یلو  دندیمانیم 

باقلا

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ار  بقل  نیا  تفاکـش و  ار  ملع  هکنآ  يارب  هدوب  رقاب  مجنپ  ماما  بقل  دسیونیم  بوشآرهـشنبا 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هب  همئا  نیرتهیبش  وا  دناهتفگ و  مه  نیما  يداه -  هللارکاش -  دومن -  مالعا  وا  اب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هلیـسو 

نیـسح نب  یلع  نب  دـمحم  بقل  نآ  هعـسوت و  هرجفت و  يا  ملعلا  هرقب  دـسیونیم  همهملا  لوصف  رد  هحفص 4 ] . ] تسا هدوب  ملـس  هلآ و  و 
سوماق رد  تسا . مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  ماما  بقل  نآ  و  ملعلا -  یف  عسوتلا  رقبت  دسیونیم : حاحص  رد  تسا . مالسلاهیلع 
طبنتـسا هلـصا و  فرع  ملعلا و  رقب  هنال  هب  بقل  دـسیونیم  برعلا  ناسل  رد  ملعلا  یف  هرحبتل  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رقابلا  دـسیونیم 

ار نآ  عورف  درک  یفرعم  ار  نآ  لـصا  تفاکـش  ار  ملع  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نوـچ  عـسوتلا  رقبتلا  هیف و  عـسوت  هـعرف و 
يا ضرالا  رقب  نم  کلذب  یمس  دسیونیم  قعاوص  رد  رجحنبا  تسا . نداد  تعسو  عسوت و  ینعم  هب  رقبت  داد و  هعـسوت  دومن و  طابنتـسا 

یلعالا یفخی  ام ال  فیاطللا  مکحلا و  ماکحالا و  قیاقح  فراعملا و  زونک  هتانجم  نم  رهظا  وه  کلذـلف  اهنماکم  اهتانجم و  راثآ  اـهقش و 
تسا نیفلاخم  زا  رجحنبا  خلا  هعفار  هملع و  رهاش  هعماج و  ملعلا و  رقاب  وه  هیف  لیق  مث  نم  هریرـسلا و  هیوطلا و  دساف  وا  هریـصبلا  سمطنم 

زونک و ات  دنفاکـشیم  ار  نیمز  هک  نانچمه  هک  دـنتفگ  تهج  نیا  زا  رقاب  ار  وا  دـسیونیم  نینچ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  هراـبرد  اـما 
قیاقح فراعم و  قیاقد و  فیاطل و  تفاکـش و  ار  ملع  نیمز  وا  دوش  رهاـظ  ددرگ و  فشک  نآ  یتمیق  رهاوج  عباـنم و  نداـعم و  نئازخ و 

دب تنیطدـب و  نالدروک  قیاقح  نیا  هب  دوبن و  راکـشآ  ناریمـض  نشور  زج  یـسک  رب  هک  تخاس  رهاظ  نآ  فئاـطل  مکح و  اـب  ار  ماـکحا 
یمـس امنا  دسیونیم  يزوجنبا  دنتفگ . ملع  هدننادرگ  دنلب  ملع و  رـشان  ملع و  عماج  ملع و  رقاب  ار  وا  اذل  دـش و  دـنهاوخن  فقاو  تریرس 
هدجـس سب  زا  هک  دنتفگ  رقاب  تهجنیدب  ار  مجنپ  ماما  هملع  ةرازغل  لیق  اهعـسو و  اهحتف و  يا  هتهبج  دوجـسلا  رقب  هدوجـس  ةرثک  نم  رقابلا 

زا هر  قودص  خیـش  دـنتفگ . ملعلارقاب  تفاکـش  ار  شناد  ملع و  دوب و  عیـسو  وا  ملع  هکنآ  يارب  دـش و  هتفاکـش  درک و  هنیپ  شیناشیپ  درک 
رباج اراهظا  هرهظا  اقـش و  هقـش  يا  ارقب  ملعلا  رقب  دنتفگ  ملعلارقاب  ار  وا  تفاکـش  ار  شناد  ملع و  وا  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  یفعج  رباج 

کنا ص )  ) لوقی هللا  لوسر  تعمس  هحفص 5 ] : ] دومرف نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب 
ات دوب  مرظن  رد  نخس  نیا  دیوگیم  رباج  مالسلا  ینم  هئرقاف  هتیقل  اذاف  ارقب  ملعلا  رقبی  یلئامش  هلئامش  یمـسا و  همـسا  ینم  الجر  كردتس 

تدج متفگ  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  تفگ  تسیچ  وت  مان  مدیسرپ  متفر  شیپ  لئامش  نآ  هب  مدید  ار  یلفط  هنیدم  ياههچوک  رد  هکنآ 
یمـسا لاق  کمـسا  ام  مالغ  ای  هدیب  رباج  سفن  يذلا  هللا و  لوسر  لئامـش  لاقف  مدیـسوب ...  ار  وا  یناشیپ  دیناسر و  وت  هب  مالـس  هللا  لوسر 
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هب هناخ و  هب  تشگرب  هاگنآ  مالسلا ...  کئرقی  هللا  لوسر  كوبا  یما  تنا و  یباب  لوقی  هسار و  لبقی  هیلا  لبقاف  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
هک دنکیم  تیاور  يدادغب  بیطخ  دوب . دهاوخ  مولعلارقاب  هک  تسا  نامه  نیا  يرآ  دومرف  داجـس  ترـضح  تمدـخ  متفر  تفگ  شردـپ 
 - رقابلل يراصنالا  رباج  لاق  مناسرب  وت  هب  ار  وا  مالس  هک  دومرف  رما  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

هللادـبع نب  رباـج  یلع  تلخد  دومرف  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هک  دـسیونیم  داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  مالـسلا  کـئرقا  نا  ینرما  هللا  لوـسر 
ندا ینب  ای  لاقف  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  تلقف  هرصب  فک  ام  دعب  کلذ  تنا و  نم  یل  لاق  مث  مالسلا  یلع  درف  هیلع  تملسف  يراصنالا 

مالسلا کئرقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  یل  لاق  مث  هنع  تیحنتف  امهلبقی  یلجر  یلا  يوها  مث  يدی  لبقف  هنم  توندف  ینم 
نب یلع  هناخ  برد  هک  دـیدیمن  بوخ  شمـشچ  رباج  هک  تسا  خیـش  تیاور  رد  هتاـکرب  هللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  هللا  لوسر  یلع  تلقف و 
رسپ دیسرپ  دمحم  تفگ  تسیچ  تمان  دیـسرپ  هاگنآ  منیبب  ار  وت  ایب  رتکیدزن  تفگ  رد  برد  دمآ  دید  ار  یکدوک  دیـسر  داجـس  نیـسحلا 

دیناسر و وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ار  ادخ  ربمغیپ  مالس  داتفا و  وا  ياپ  رب  دیسوب و  دومن  لغب  ار  وا  نیـسحلا  نب  یلع  تفگ  یتسیک 
مولعلارقاب تسا  هداد  بقل  نینچ  ار  وت  ربمغیپ  هک  درک  مالعا  ار  وا  بقل 

رقابدمحم ماما  تریس  تروص و 

حـشکلا رماض  هدسج  یلع  رمحا  لاخ  هدخ و  یلع  لاخ  نوللا  رمـسا  رعـشلا  دعج  هرـشبلا  قیقر  هماقلا  عبر  ناک  دـسیونیم  بوشآرهـشنبا 
شتروص رب  یلاخ  دوب  ومهایس  وردیفس -  هناشراهچ  هماقلاطسوتم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  لدتعم  رمسا  سارلا -  قرطم  تروصلا  نسح 

دنلب و ندرگ  رس و  تشاد  بذاج  مرگ و  يادص  دوب . شندب  رب  یخرس  لاخ  هدنام و  یقاب  تدایس  تمالع  یمشاه  نادناخ  هحفص 6 ]  ] زا
وا ندید  هب  سک  ره  هک  تشاد  هدنبیرف  يادص  هدنریگ و  هرـشب  باذج و  هدیدنـسپ  تروص  یمـشاه و  هفایق  تشاد  نوگمدـنگ  گرزب و 
لک قدصتی  ناک  ۀـنؤم و  مهمظعا  الام و  هتیب  لها  لقا  ۀـجهم  مهلذـبا  ۀـجهب و  مهنـسحا  ۀـجهل و  سانلا  قدـصا  ناک  . » دـیدرگیم هتفیرف 

ءاـسنلا و عمج  رما  هنزحا  اذا  ناـک  ماـیالا و  نم  هریغ  یلع  هعمجلا  موی  لـضفل  فعاـضت  هعمجلا  موی  ۀـقدصلا  لوقی  ناـک  رانیدـب و  ۀـعمج 
هجهل و رد  مدرم  نیرتوگتسار  وا  هللا » رکذیل  هنا  ماعطلا و  لکای  هللا و  رکذیل  هنا  یـشمی و  ناک  رکذلا  ریثک -  ناک  اونمآف و  اعد  مث  نایبصلا 

لذب همه  زا  رتشیب  تشاد و  لیماف  همه  زا  رتمک  ایند  لام  تهج  زا  وا  دوب  تیاده  داشرا و  رد  اهنآ  نیرتتشذـگ  اب  هفایق و  رد  اهنآ  نیرتهب 
میلعت نتفگ  نیمآ  اب  ار  اهنآ  دومنیم  اعد  درکیم  عمج  ار  دـنزرف  نز و  یلکـشم  ره  رد  دادیم  هقدـص  هعمج  زور  ره  درکیم  شـشخب  و 

 - دوب ۀماقلا  لدتعم  نوللا و  رمسا  دسیونیم : مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تریس  تروص و  رد  غابصنبا  دوب . ادخ  رکذ  رد  رایـسب  دادیم و 
دمحم رفعجیبا  اب  هک  دنکیم  لقن  وا  مالغ  دوب  ادرف  ینرذـت  بر ال  شمتاخ  شقن  یفعج  رباج  شنابرد  يریمح  دیـس  تیمک و  شرعاش 

هک دـنرگنیم  وت  هب  مدرم  تیادـف  مردام  ردـپ و  متفگ  داتفا  هیرگ  هب  داتفا  هبعک  هب  شمـشچ  اـت  میدـش  مارحلادجـسم  دراو  رقاـبلا  یلع  نب 
هنم ۀمحرب  یلا  رظنی  یلاعت  هللا  لعل  ءاکبلاب  یتوص  عفرا  مل ال  حلفا و  ای  کلیو  لاقف  يدش  نایرگ  امـش  دنریگ  ارف  ات  ینکیم  لمع  هنوگچ 

ناوت راگتـسر  زئاف و  نادب  هک  دیامرف  یتمحر  رظن  یلاعت  يادخ  دـیاش  دوشن  دـنلب  هیرگ  هب  نم  يادـص  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف  اهب  زوفاف 
دش رت  شاهدجس  لحم  هک  تخیر  کشا  ردقنآ  تفر و  هدجـس  هب  دش  غراف  نوچ  درازگ و  زامن  میهاربا  ماقم  دمآ  درک  فاوط  هاگنآ  دش 

نیدباعلانیز و بتکم  درگاش  تدابع  رد  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شدج  نوچ  تریس  تروص و  رد  مجنپ  ماما  [. 7]
لبق دوخ  داد  رارق  تیبرت  میلعت و  يارب  لمع  كالم  ار  دوخ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج  دـننام  راتفگ  راتفر و  رد  تسا  داجـس  ثراو 

توتف و ملح و  مزح و  اب  دادیم  رایـسب  هقدـص  دـشاب . دوخ  راتفگ  یلمع  ناـمجرت  اـت  هحفـص 7 ]  ] درکیم لمع  دزوماـیب  هک  سرد  ره  زا 
سرد شنیب  شناد و  هب  ار  اهنآ  ملعم  کی  دننام  هناخ  ناکدوک  يارب  دومنیم -  تشذگ  حفص و  ناتسدریز  ياهـشزغل  زا  دوب  يدرمناوج 

درکیم و هیرگ  رایتخایب  دیدرگیم و  تسار  شندب  رب  وم  هک  دـشیم  عشاخ  عضاخ و  نانچ  قح  تحاس  رد  دادیم -  قالخا  تلیـضف و 
لیاـضف رد  تخوـمآیم  ناملـسم  مدرم  هب  ـالمع  هتخیمآ  مه  هب  يدرف  بدا  اـب  ـالماک  ار  یعاـمتجا  بادآ  دوـمنیم  شغ  ادـخ  فوـخ  زا 
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دننام مجنپ  ماما  هک  مینیبیم  دـش  دـهاوخ  نشور  دـعب  تاحفـص  رد  هچنانچ  یلم  نوئـش  موسر و  تاـیبدا و  بادآ و  قـالخا و  یناـسفن و 
ارجا و هب  ناکم  نامز و  ياضتقم  عقوم و  هب  ار  همه  دوب و  دادضا  تافص  ياراد  درف و  هب  رـصحنم  هخـسن  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج 

نوللا رمسا  رعشلا  دعج  هرشبلا  قیقد  هماقلا  عبر  مالسلاهیلع  ناک  : » دسیونیم دیفم  خیش  دیارایب . تلیضف  هب  ار  نیملسم  ات  تشاذگیم  لمع 
 - نوگمدنگ ومدعجم -  هرـشب -  کیراب  الاب -  هنایم  سأرلا » قرطم  توصلا  نسح  حشکلا  رماض  هدسج  یف  رمحا  لاخ  هدخ و  یلع  لاخ 

بلاج بذاج و  یبسانت  یتماق و  دوب و  رـسگرزب  گنهآشوخ  کیراب  نایم  تشاد  ندـب  رب  گنر  خرـس  یلاخ  هنوگ و  رب  یمـشاه  لاخ 
یمـسا و همـسا  یتیب  لها  نم  الجر  كردتـس  نیقیرفلا  بتک  یف  يورملا  يراصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  ثیدـح  یف  هللا  لوسر  لاـق  تشاد .

رقابدمحم ماما  يارب  میتشون  مالسا  ياوشیپ  باتک  رد  نییبنلا  متاخ  ربمغیپ  يارب  هک  ار  یلئامش  دیاب  نیاربانب  ارقب  ملعلا  رقبی  یلئامش  هلئامش 
روانهپ هنیس  تسا  هتفاکشیم  وا  ملع  نوچ  شملع  دوب و  ربمغیپ  تروص  نوچ  شتروص  ربمغیپ و  مان  شمان  اریز  مینک  فصو  مالـسلاهیلع 
تبالص نامه  تسا  هدومرفیم  مضه  لح و  دوخ  فیصوت  حیرـشت و  هب  ار  لامجا  ماهبا و  لاکـشا و  هدرکیم و  لیلحت  هیزجت و  ار و  ملع 

تسشنیم اجک  ره  تشاد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تفیرفیم  ار  هدننیب  ره  هک  هدنریگ  باذج و  هفایق  نامه  تشاد  ربمغیپ  هک  تباهم  و 
شدـج تریـس  ياراد  تریـس  رد  ترـضح  نآ  دـندرکیم . هقـالع  تدارا و  بدا و  ضرع  دـندشیم و  عمج  وا  رود  هب  راـیتخایب  یعمج 

ياج دومنیم و  دنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادـص  درکیم و  شغ  دـشیم و  نایرگ  ادـخ  فوخ  زا  تاقوا  رثکا  دوب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
رگیدکی نمـشد  ار  ام  ادنوادخ  ینتقمت  یهلا ال  تفگیم  دشیم  نادـنخ  تقو  ره  دوب و  هدرک  هنیپ  رتش  هنیـس  هحفص 8 ]  ] دننام وا  هدجس 

هک تشاد  ینامالغ  دوب  یکالما  عرازم و  ياراد  دوب  مرک  ندعم  تلیضف و  نوناک  ملع و  عبنم  وا  دوب  عضاوت  سرد  شاهمـسجم  نادرگم و 
ار وا  هک  يروط  هب  دومرفیم -  ادخ  هار  رد  قافنا  دروآیم  تسدب  هچ  ره  دـیزرویم و  لاغتـشا  روما  نیا  هب  تلیـضف  ملع و  سرد  زا  سپ 

رجفنم ياهمـشچ  نوچ  وا  دـندوب  ینامـسآ  لیـس  رد  ناراب  تارطق  نوچ  شرـضحم  رد  همه  ءاملع  دـنتفگ  سانلایخـسا  شدوخ  نامز  رد 
ۀبعک ءاـیبنالل و  ۀـلبق  اـی  اـنیفراعلا  ملع  رحب  نیبـملا و  نیدـلا  ةورع  اـی  هتفگ  هچناـنچ  تخیریم  نوریب  شناد  ملع و  تاـیح  بآ  دـشیم و 

اذا نم  ای  انیدـجاسلا  نیعکارلا  نیظفاحلا  نیملاعلا  انیمئاقلا  نیمئاصلا  نیدـباعلا  نیبئاتلا  انینـسحم  ۀـیربلا  یف  اولازی  مل  تیب  لها  نم  انیفئاطلل 
انیرهاس امایق  اوتاب  يرولا  مان 

رقابدمحم ماما  ردام  ردپ و 

ما وا  هینک  دشابیم و  ربکا  طبس  یبتجملا  یلع  نب  نسح  تنب  همطاف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ردام  هک  دنراد  قافتا  نیثدحم  نیخروم و 
همه يولع  یمطاف و  ینیـسح و  ینـسح و  تاداس  هک  تسا  نیطبـس  نیب  ءاقتلا  هطقن  نیلوا  ماما  نیا  دناهتفگ و  مه  نسحلاما  دوب و  هللادـبع 

ار دوخ  هرجـش  لاصتا  دنـس  ماما  نیا  هب  هک  دوشیم  قالطا  یناسک  هب  یئابطابط  تاداس  اذل  دنـسرب و  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هب  دـیاب 
نأش و تلابن  نآ  هب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف  دـننام  ینز  س )  ) ارهز همطاف  زا  سپ  هک  دـنکیم  لقن  حابـصلاوبا  دنـسرب .
هک دوب  هللادبع  ما  نسحلاما و  هب  تانکم  رقابدمحم  ماما  ردام  دسیونیم : یعفاش  تسا . هدماین  تروص  تریس و  رد  تهابش  ردق و  تلالج 

ماما ترضح  زا  هلمج  نآ  زا  دسیونیم  هللجم  يوناب  نیا  تلالج  ماقم  رد  یحرش  یفاک  لوصا  رد  تسا . یلع  نب  نسح  تنب  همطاف  شمان 
شوگ هب  یئادص  دوب و  ندش  بارخ  رب  فرـشم  راوید  دوب  هتـسشن  هتـسکش  راوید  ياپ  نم  ردام  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقابدمحم

یفطـصم ترـضح  قح  هب  ینعی  طوقـسلا  یف  کل  هللا  نذا  ام  یفطـصملا  قح  ـال و  دومرف  درک  هراـشا  دوخ  تسدـب  مرداـم  دیـسر  مرداـم 
نآ تشذگ  هحفـص 9 ]  ] راوید ياپ  زا  مردام  ات  دـنام  قلعم  مسق  نامه  راوید  شاب  مارآ  يوش  بارخ  ام  رـس  رب  ار  وت  هدادـن  نذا  دـنوادخ 

مالسلاهیلع نسح  تنب  همطاف  هرابرد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  داد  قدصت  یفرشا  دص  دینش  هک  مردپ  دمآ  دورف  راوید  تقو 
هک دوب  یئوگتسار  هقیدص و  کی  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف  دومرف  اهلثم  ةأرما  نسحلا  لآ  یف  كردت  مل  ۀقیدص و  تناک  دیامرفیم 
رد فرـصت  دوب و  یملع  تاماقم  ياراد  هللجم  يوناب  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  تسا و  هتـشادن  ریظن  نسح  لآ  نادناخ  رد 
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نادناخ ناوناب  هک  دشاب  نینچ  مه  دیاب  تسا  هتـشاد  ربخ  دوب  تماما  ماقم  لماح  هکنیا  دوخ و  هدـنیآ  زا  هتـشاد و  قح  هزاجا  هب  نوک  ملاع 
دوب ناشخرد  ؤلؤل  هب  لماح  ياهفدص  اهنآ  دناهدرب  ثرا  هب  يدح  ات  ار  هبترم  نیا  دوب و  تماما  ملع و  دهم  هدش  تیبرت  تراهط  تمصع و 

زا فص  ود  لاصتا  زکرم  ءاقتلا و  هطقن  گرزب  تیـصخش  نیا  هک  تسا  نیا  قداص  دهاش  نیرتهب  دـناهدش و  شنیب  شناد و  نکفاوترپ  هک 
دندنویپیم و مه  هب  بسن  بسح و  هلـسلس  رد  ءادهـشلادیس  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  یبتجم  نسح  ماما  زا  هک  دناهدوب  تلاسر  نادـناخ 

. دنشابیم تدایس  یقالخا و  تلیضف  ثاریم  رد  ملاع  رخافم  زا  یئابطابط  تاداس 

یئابطابط یمشاه 

دمحم رفعج  الا  نییمطاف  نم  یمطاف  نییولع و  نم  يولع  نییمـشاه و  نم  یمـشاه  وهف  نیـسحلا  نسحلا و  ةدالو  نم  هل  تعمتجا  نم  لوا  »
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  لالج  لامج و  تافص  یئابطابط  ینیسح -  ینسح -  یمطاف -  يولع -  یمـشاه -  رقابلا » یلع  نب 

بلاطیبا نبا  یلع  نینمؤملاریما  دیدرگ . ردـپ  تالامک  ایاجـس و  بقانم و  لیاضف و  ثاریم  وا  دومن و  یلجت  شاهدـنامیقاب  رتخد  هناگی  رد 
هک دوب  یتوکلم  یناسفن  يایاجـس  ایازم و  ياراد  دسریمن  نآ  هب  رـشب  كرد  لقع و  هک  يدـنلب  رکف  نآ  ینامـسآ و  درم  نآ  مالـسلاهیلع 

نیب تثارو  هب  ار  دوخ  يونعم  راثآ  مه  وا  دوب  يوقت  تعاجش و  ملح و  ملع و  لامک و  تلیـضف و  هصرع  زاتهکی  درف و  هب  رـصحنم  هخـسن 
تسین ناهنپ  موتکم و  یسک  يارب  تیرشب  يایند  رد  ینیسح  تعاجـش  ینـسح و  ملح  هک  درک  میـسقت  نیـسح  نسح و  شدنبلد  دنزرف  ود 
تثارو هب  دندوب  تراهط  تمصع و  نادناخ  هناگی  هک  رهوش  نز و  نیا  زا  ماقم  تلالج و  تحامس و  فرـش و  تلیـضف و  ملع و  همه  نیا 

هب دروآ  يرتخد  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  دیدرگ  لقتنم  تیالو  هب  صوصنم  تماما و  هب  بوصنم  نادنزرف  هب  ینید  تیبرت  يزیرغ و 
هحفص 10]  ] هنیئآ اریز  دنتفرگ  ناشدج  روتسد  هب  اهومع  رسپ  ار  رتخد  ود  نیا  همطاف  مان  هب  دروآ  يرتخد  زین  ع )  ) نیسح ماما  همطاف و  مان 
ارهز و همطاف  ناشهدج  لامک  تلیضف و  ياپ  ات  رـس  هدنیامن  اهنآ  دندوب  نأش  تلابن  تلالج و  تمـصع و  تفع و  تباجن و  يامن  اپ  ات  رس 

ماما رتخد  تفرگ و  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رسپ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  دندوب . نیطبس  ناشناردپ  یتوکلم  يایاجـس  ثراو 
نیا زکرمت  تشاد  رارق  ءادهشلادیس  بلص  رد  تیالو  تماما و  نوچ  اما  تفرگ  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  نیسح  ماما  رـسپ  ار  یبتجم  نسح 
هناخ يایاجـس  زیارغ و  نامه  ساکعنا  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  نادـناخ  رد  تاـکلم  ایاجـس و  همه 

تراهط تمـصع و  نادـناخ  رهوش  نز و  نیا  نأش  تلابن  تلـالج و  تلیـضف و  تداـبع و  يوقت و  ملع و  رد  هداد و  یلجت  ار  ارهز  همطاـف 
تمه و ولع و  دجم و  رد  هک  دنداد  ناشن  دـندومن و  اراکـشآ  ار  تیالو  توبن و  نادـناخ  یملع  یقالخا و  هیلاع  هزراب  تافـص  دـیدرگ و 
یـصخش و فرـش  ياهلیبق و  فرـش  رد  رقابدـمحم  ماما  تشاد  دـنهاوخن  یهیبش  ریظن و  رگید  یقـالخا  مراـکم  تلیـضف و  ماـقم و  تعفر 

دوب درف  هب  رـصحنم  تفع  تمـصع و  تراهط و  بسح و  رخف و  تمه و  ولع  بصنم و  فرـش و  تساـیر و  تحامـس و  رد  یگداوناـخ و 
زکرم نینـسح و  تراهط  تمـصع و  نادناخ  نیطبـس و  تیالو  تماما و  ءاقتلا  هطقن  دوب و  فرـش  دجم و  رد  ردام  ردپ و  تهج  زا  وا  اریز 

 - ینسح یمطاف -  يولع -  یمـشاه -  هلـسلس  مامت  هک  دوشیم  تاداس  ءاقتلا  بصم  اهنت  و  دیدرگ -  ینیـسح  ینـسح و  تاداس  باستنا 
هللادبع ما  شردام  نیسح و  ماما  رسپ  نیدجاسلا  دیس  شردپ  هک  دنسریم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  هب  یئابطابط  مان  هب  ینیـسح 

هب دومن  تاهابم  رخف و  ناوتیم  تهج  نیدـب  و  دـشابیم -  بسن  ود  ءاـقتلا  زکرم  هقلح  رـس  دوخ  تسا و  یبتجم  نسح  ماـما  تنب  همطاـف 
دنشابیم رهوش  نز و  نیا  لسن  زا  همه  يوضر  يوسوم و  ینیـسح و  ینـسح و  تاداس  ای  یمطاف  يولع و  تاداس  یبسن -  بسح و  نینچ 

رگا دـندوب و  ماما  ود  ره  ارهز  همطاف  نارـسپ  اذـل  مالـسلاهیلع و  یلع  دالوا  هن  تفرگ  رارق  س )  ) ارهز همطاف  دالوا  رد  ربمغیپ  لسن  نوچ  و 
زا مالسلاهیلع  یلع  دالوا  زا  هک  یلاح  رد  دندوب  دیـس  لوا  دالوا  دوب و  ماما  مه  وا  امتح  دندوب  هتـشکن  ار  وا  دوب و  هدشن  طقـس  مه  نسحم 

صوصخم تدایـس  دنتـسین و  دیـس  اهنآ  نادنزرف  دندشن و  ماما  کی  چیه  هریغ  نینبلاما و  دنزرف  هیفنح -  دمحم  دننام  هرهاط  هقیدـص  ریغ 
ربمغیپ يرارذ  دـالوا و  ترثک  هک  رثوک  موهفم  تهج  نیمه  هب  دنـشاب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  نسح و  لـسن  زا  هک  تسا  ارهز  همطاـف  هیرذ 
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داد روتـسد  كرت  ینامثع  هفیلخ  دیمحلادبع  ناطلـس  الثم  داد  ناشن  يزیمآ  تفگـش  موهفم  جراخ  رد  رثوک . تقیقح  تسا  همطاف  زا  دشاب 
دـندوب و ینامثع  هفیلخ  تموکح  هقطنم  هحفص 11 ]  ] رد دیـس  نویلیم  تسیب  بیرق  دنرامـشب  ار  تاداس  دوخ  تموکح  یـسایس  ورملق  رد 
ناریا و تاداس  زا  ام  رـصع  رد  دیـسر و  رفن  رازه  جـنپ  تسیب و  دـص و  کی  هب  هرهاق  رد  نییولع  بزح  يدابآدـسا  لامج  دیـس  رـصع  رد 

ماما نادـناخ  ءاـقتلا  هطقن  رد  همه  اـهنیا  دنـشابیم و  ارهز  همطاـف  دـالوا  زا  دیـس  نویلیم  هس  بیرق  دـمآ  لـمع  هب  یلاـمجا  هیئاـصحا  قارع 
هب صوصخم  هک  دنتسه  یناسفن  لیاضف  ياراد  لامک  تلیضف و  اب  نادناخ  نیا  دشابیم و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  رتخد  همطاف  رقابدمحم و 

بـسح نیا  هب  دیاب  یئابطابط  تاداس  زورما  و  میدومن -  ثحب  عوضوم  نیا  رد  ياهمـش  ع )  ) ارهز همطاف  باتک  رد  ام  دشابیم و  ناشدوخ 
. دنشابیم س )  ) نیملاعلا ءاسنلا  ةدیس  نطب  زا  ود  ره  هک  دنسریم  ماما  ود  هب  بناج  ود  زا  هک  دنیامن  راختفا  بسن  و 

رقابدمحم ماما  سابل 

زا تسا  هیلاع  جرادم  هب  لین  دس  هک  یتایئزج  نوماریپ  للم  بهاذم و  ریاس  دننام  اذل  تسا و  ءالتعا  ءاقر و  لالدتـسا و  لقع و  نید  مالـسا 
ساـبل هراـبرد  اذـل  دوب و  تقیرط  رظن  زا  عاـمتجا  نوئـش  موسر و  بادآ و  رد  ۀـیلک  یمالـسا  تاـمیلعت  هکلب  هدرکن  ثحب  تیعوضوم  رظن 

زا هکنیا  رد  اما  دومرف  عنم  ادیکا  ار  دـیلپ  سجن و  بصغ و  مارح و  هدوب  صلاخ  صاخ و  لام  زا  كاپ  فیظن و  سابل  مالـسا  عراش  ضرغ 
لثملابرـض عوضوم  و  تسا . هدادـن  رارق  هجوت  دروم  هدرکن و  یثـحب  عوضوم  نیا  رد  دوش  هتخود  لکـش  تروص و  هچ  هب  هچراـپ و  هچ 

تیدوهی و تیحیسم و  یتسرپتب و  كرش و  رفک و  هب  یلمع  تهابش  تسیک  نانخس  زا  تسین  مولعم  هک  هنم  وهف  موقب  هبـشت  نم  فورعم 
روص و لاکشا و  مامت  رد  هک  ار  رشب  سوفن  تساوخیم  وا  اریز  هتشادن  يرظن  هکلب  یهجوت  ادبا  سابل  تهابش  رد  تسا  هریغ  تینویهص و 

سابل و  دهد -  قوس  دوخ  بولطم  لامک  هب  دیامن و  بذهم  ار  اهنآ  هیحور  دنک و  حالـصا  دنتـسه  تاداع  بادآ و  ریاشع و  لیابق و  همه 
راتات كرت و  یمور و  زا  ار  ناریا  فلتخم  لیابق  مامت  هک  دوب  يونعم  يورین  نیمه  هب  درادن و  راکفا  دـیاقع و  هب  یطبر  هک  تسا  ياهیراع 
ریازج لحاوس و  مدرم  یتح  نایموب و  ناهایـس  اقیرفا  رد  يودـب و  يرـضح  یـسراف  برع و  نمکرت و  كارتا و  راولا و  ینیچ و  لوغم و  و 

يرکف تدحو  کی  رد  ناملـسم  تروص  هب  ار  اکیرما  یتح  اپورا و  کلامم  فلتخم  مدرم  یتح  هریغ و  نیچ و  نپاژ و  دنه و  يزنودـنا و 
قرف و یـسب  ضارعا  زا  رهاوج  تاداع  بادآ و  سابل و  گنر و  تدحو  هن  دوب  يرکف  تدحو  رد  نیملـسم  تیدج  تمه و  مامت  دروآ و 

ربمغیپ تقو  چیه  هدومن  یعس  لذب  دراد  يونعم  تایح  ماود و  ءاقب و  هک  سفن  رهوگ  تاذ و  رهاوج  شرورپ  رد  مالسا  داد و  زایتما  رایسب 
رثدملا اهیا  ای  دیامرفیم  نآرق  هکلب  دیشوپب  سابل  نانچ  نینچ و  هدومرفن  نتـشیوخ  توعد  رد  مدرم و  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا دـشاب  رهاط  بیط و  هزیکاپ و  كاپ و  دـیاب  ینعم  سابل  ای  رهاـظ  هحفـص 12 ]  ] سابل هاوخ  سابل  رهطف  کبایث  ربکف و  کبر  رذـناف و  مق 
نادرک دننام  ای  دیـشکم و  نیمز  يور  دندیـشوپیم  دنلب  بارعا  هک  ار  دوخ  سابل  دومرف  نیقتملا  ماما  دـشابن و  نارگید  قح  بصغ و  لام 

دینک هاتوک  ار  دوخ  سابل  یقنا  یقبا و  یقتال و  کسابل  رـصق  دومرف  دنتـسبیم  وزاب  ات  هک  دوب  دنلب  ردقنآ  اهنیتسآ  يودـب  بارعا  زورما و 
اذل هدماین و  شیپ  یثحب  ادبا  عوضوم  نیا  رد  تروص  هچ  زا  عون و  هچ  زا  گنر و  هچ  هکنیا  رد  اما  دشاب  هزیکاپ  دـنامب و  یقاب  زیهرپ  رد  ات 
رصع سابل  سک  ره  سابل  دومرف  هک  دید  میهاوخ  مالسلاهیلع  ماما  نیمه  زا  يرگید  رابخا  سابل  رد  هن  دشاب  لمع  رد  دیاب  تهابش  هبشت و 

تـسا مالـسا  هجوت  دروم  هک  یـسابل  طقف و  تسا  ماوقا  ریاشع و  لیابق و  مهافت  يارب  لاکـشا  روص و  فالتخا  هتبلا  تسا و  زور  لومعم  و 
هرارز زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  ینیلک  خیش  مکاقتا  هللادنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و  مکانلعج  دومرف و  هک  دشابیم  يوقت  سابل 

تفریم و دجـسم  فرط  هب  دوخ  ناسک  نادـنزرف و  اب  زامن  يارب  هشیمه  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  هک  دـنکیم  لقن 
هنیکس راقو و  لامک  اب  درکیم  لامعتسا  رطع  دیـشوپیم  گنر  زبس  زخ  شوپور  کی  گنر و  یئالط  زخ  هبج  کی  دیـشوپیم  رخاف  سابل 

زخ سابل  امـش  دیـشوپیم  رادهلـصو  نشخ  ساـبل  نینمؤملاریما  تدـج  هک  دـندرک  داریا  ترـضح  نآ  هب  یخرب  تفریم  دجـسم  فرط  هب 
سابل هاگنآ  تسا  نیا  دنتسه  يوما  يافلخ  هک  رصع  نیا  دوب و  نآ  دوب  رادمامز  رمع  هک  رصع  نآ  یضتقم  دومرف  دینکیم !؟ رب  رد  یتمیق 
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ناشمشچ هک  یمدرم  ات  دیشوپیم  نآ  يور  يزخ  سابل  دوب و  هدیشوپ  ریز  رد  يوقت  عرو و  يور  زا  ینشخ  نهاریپ  داد  ناشن  ار  دوخ  ریز 
سلدم نادهاز  نوچ  هن  دننیب -  سابل  نآ  هب  دنـسانشیم  ار  ماما  تریـصب  هدید  هب  هک  اهنآ  دـنرگنب و  مارتحا  رظن  هب  دراد  رارق  ناشلقع  رد 

رقابدمحم ماما  دنتخورفیم  کشخ  دهز  دندرکیم و  نت  هب  سابرک  سابل  ور  رد  مدرم  بیرف  يارب  دندیشوپیم و  ریرح  سابل  ریز  رد  هک 
دننک لمع  دومرف  روتسد  ادخ  ربمغیپ  هک  یشور  هب  دشاب و  ادخ  يارب  دیاب  عوشخ  عوضخ و  يوقت و  دهز و  هک  دنامهفب  مدرم  هب  تساوخ 

، دنشابن نانچ  هک  دنیامنب  نانچ  دننک و  یشورفدوخ  رهاظت و  نادهاز  نایفوص و  نوچ  ای  یعرش  ریغ  هقاش  تاضایر  دنه  نیضاترم  دننام  هن 
رد دندوب  لد  رد  هک  نانچنآ  دنداتفایم و  شنرک  هب  ادخ  يارب  نطاب  رد  دنتشادیم  خرس  یلیـس  زا  تروص  رهاظ  رد  رگا  ادخ  نادرم  یلو 

هحفص 13]  ] دندومنیم رهاظ 

مالسلا هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  تماما  هلدا 

هراشا

رظن هـب  ثیدـح  ود  یکی  زین  راـکفا  ذیحــشت  يارب  کـنیا  [ 8  ] میاهدرک لـقن  هتـشذگ  بـتک  زا  دـلج  ود  رد  ـالقن  ـالقع و  ار  تماـما  هـلدا 
ریاس نیب  زا  ار  دمحم  دوخ  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  داشرا  رد  دـیفم  خیـش  میناسریم . ناگدـنناوخ 
رقاب یلع  نب  دـمحم  مان  هکنیا  ترـضح و  نآ  تماما  هرابرد  دومرف  تیـصو  بصن و  دوخ  زا  سپ  تیالو  رما  هب  مایق  تماما و  هب  نادـنزرف 

تـسد رد  رتاوتم  ثیداحا  هداد  ربخ  شدالیم  زا  لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدـش و  هتـشون  رون  طخ  هب  شرع  قاس  رد  مولعلا 
هب تسا  تماـما  لـیالد  زا  هک  ار  تیـالو  حالـس  توـبن و  عـیادو  تلحر  عـقوم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هک  تسا  نیا  هدـنز  دـهاش  تسا .

توم هب  فرشم  دش و  ضیرم  داجس  ترضح  نوچ  هک  دنکیم  تیاور  یفاک  رد  ینیلک  دومرف  لیوحت  مولعلارقاب  یلع  نب  دمحم  شدنزرف 
ماما نوچ  دوب و  هدنام  وا  تلحر  هب  زور  راهچ  لمع  نیا  درپس و  وا  هب  درک  ادص  ار  دمحم  دروآ و  نوریب  ار  يدبس  هچقودنـص و  کی  دوب 

ار امش  هک  تسا  قودنـص  نیا  رد  نآ  تسا و  هداد  ارم  قح  دومرف  ثرا  میـسقت  يارب  دندمآ  ناردارب  تشذگرد  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  حالس  قودنـص  [. 9  ] تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  حالـس  نآ  تسین و  نآ  زا  یبیـصن 

توبات هک  ياهناخ  ره  دوب و  اهنآ  ءایـصوا  اـی  لیئارـساینب  ناربمغیپ  توبن  لـیلد  هک  تسا  لیئارـساینب  توباـت  دـننام  دوب  تماـما  هلدا  هک 
حالس قودنص  ماهتشون و  ءایبنا  خیرات  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  دنتخانـشیم  لیئارـساینب  توبن  تیب  لها  ار  هداوناخ  نآ  دوب  لیئارـساینب 

راد اـمثیح  هوبنلاوتا و  توباـتلا  راد  اـمثیح  دـیامرفیم  هک  میراد  یتـیاور  تشاد و  ار  لاـح  ناـمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
مه حول  ثیدح  رد  دشابیم . مالسا  تما  مالسلاهیلع  يدهم  دمحم و  لآ  مئاق  نامز  ماما  تسد  توبن  حالس  نیا  هک  رمالا  متف  انیف  حالسلا 
وت هناگ  ءایـصوا 12  نیموصعم و  همئا  اهنیا  تفگ  لیئربج  دید و  شرع  قاس  رد  ار  دوخ  ءایـصوا  یماسا  جارعم  بش  رد  ربمغیپ  میدید  هک 

دومرف هک  ع )  ) قداص ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  هب  دـناهدرک  تیاور  ود  ره  ینیلک  دـیفم و  خیـش  مینکیم . لقن  ار  نآ  ربخ  کی  هک  دنتـسه 
لاقف لیئربج  ای  هیجنلا  ام  لاق و  کلها  نم  هحفص 14 ]  ] ۀیجنلا یلا  کتیصو  هذه  دمحم  ای  لاقف  هتافو  لبق  اباتک  هیبن  یلع  لزنا  هللا  نا  لاق  »

هنم امتاخ  کفی  نا  هرما  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  یلا  ص )  ) یبنلا هعفدف  بهذ  نم  میتاوخ  باتکلا  یلع  ناک  هدلو و  بلاطیبا و  نب  یلع 
جرخا نا  هیف  دجوف  نیسحلا  یلا  هعفد  مث  هیف  امب  لمع  امتاخ و  کفف  نسحلا  هنبا  یلا  هعفد  مث  هیف  امب  لمع  امتاخ و  کفف  هیف  امب  لمعی  و 

نا هیف  دـجوف  امتاخ  کفف  نیـسحلا  نب  یلع  یلا  هعفد  مث  لعفف  لجوزع  هللا  کسفن  رـشا  کـعم و  ـالا  مهل  ةداهـش  ـالف  هداهـشلا  یلا  موقب 
ثدـح هیف  دـجوف  امتاخ  کفف  یلع  نب  دـمحم  هنبا  یلا  هعفد  مث  لعفف  نیقیلا  کیتأی  یتح  کبر  دـبعا  کـلزنم و  مزلا  تمـصا و  قرطا و 

مهتفا و سانلا و  ثدـح  هیف  دـجوف  امتاخ  کفف  رفعج  هنبا  یلا  هعفد  مث  کیلع  دـحال  لیبس  لجوزع ال  هللا  الا  نفاخت  ـال  مهتفا و  ساـنلا و 
یسوم و هنبا  یلا  هعفد  مث  لعفف  ادبا  ناما  زرح و  یف  تنا  لج و  زع و  هللا  الا  نفاخت  نیحلاصلا و ال  كءابآ  قدص  کتیب و  لها  مولع  رشنا 
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فرط زا  نآ  بصن  موزل  تماما و  صن  ثیدح  نیا  رد  [. 10 « ] مالسلاهیلع يدهملا  مایق  یلا  کلذک  مث  هدعب  يذلا  یـسوم  هعفدی  کلذک 
هب تماما  راثآ  هعیدو و  نیا  هدومرف و  نیعم  ار  دوخ  یـصو  هفیلخ و  ماما و  یلو و  هنوگچ  ص )  ) ربمغیپ دوخ  هکنیا  هدش و  حیرـصت  ربمغیپ 

رـشبلاوبا مدآ  هک  لوا  ربمغیپ  زا  توبن  عیادو  رارـسا و  میدومن  حیرـشت  ءایبنا  خیرات  باتک  رد  هچنانچ  هدـیدرگ  تسدـب  تسد  توبن  تنس 
وا هب  ار  توبن  تماما و  عیادو  یلبق  ربمغیپ  یـصو  هدش  ثوعبم  يربمغیپ  اجک  ره  هدش و  لقن  يدعب  یـصو  هب  اهنآ  زا  تسد  هب  تسد  هدوب 

ماما ثیدح  نیا  رد  و  تسا -  نامز  ماما  تسد  عیادو  نآ  همه  نونکا  هدش و  لقن  ءایصوالا  متاخ  ات  مدآ  زا  تسد  هب  تسد  هدرک و  میلست 
رفعج و شدنزرف  هب  هدش  هداد  روتسد  وا  هب  هدیدرگ و  دوخ  هصاخ  تافص  تماما و  هب  حیرشت  حیرـصت و  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  رفعجوبا 

. دنفرتعم هیماما  نیملسم  همه  تقیقح  نیا  رد  هدیسر و  نامز  ماما  تسد  هب  ات  دراپسب  هدومن  میلست  رخآ  ات  یسوم  هب  وا 

تماما مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما 

الوا اریز  دـشاب  تجح  زا  یلاخ  نیمز  دـناوتیمن  تسا  داـسف  نوک و  ملاـع  روحم  بجاو و  ماـما  دوجو  یلقن  یلقع و  لـیالد  هب  دـش  هتفگ 
هفیلخ و ار  نآ  دـیرفآ  رـشب  دارفا  زا  هک  يدرف  لوا  هفیلخ  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هک  هدومرف  حیرـصت  هیآ 18  هرقب  هروس  رد  ملاع  دـنوادخ 

لماکت لحارم  رد  ار  ناسنا  دومرف و  یئامنهار  دوخ  هفیلخ  يوریپ  تعاـطا و  هب  دـیرفآ و  ار  ناگدـنب  وا  زا  سپ  دـینادرگ و  دوخ  نیـشناج 
بولطم لامک  هب  تجح  ماما و  هحفـص 15 ]  ] رظن ریز  عاطقنا  الب  ینامز  لقع و  يربهر  تحت  رد  یتدـم  هک  داد  رارق  ینالقع  ینامـسج و 

يور رـشب  باختنا  ایناث  درادـن  دارفا  لاح  هب  تفرعم  الوا  دـشاب  قلخ  اب  رگا  اریز  تسا  دـنوادخ  اـب  هفیلخ  ماـما و  نیا  بصن  دـسرب -  دوخ 
هفیلخ ماما و  زور  ره  دیاب  دوش  باختنا  وا  تسدب  رگا  دربیم و  یپ  دوخ  ملع  رکف و  صقن  رب  زور  ره  تسوا و  دوخ  تفرعم  رکف و  حطس 

زا دشاب  وا  رظن  ریز  دوجو  ملاع  هشقن  دشاب و  همیقلا  موی  یلا  نئاک  وه  ام  نوکی و  ام  ناک و  امب  ملاع  دـیاب  ماما  هک  یلاح  رد  ددرگ  ضوع 
 - دیامنب ار  وا  يونعم  نوئش  قتف  قتر و  هتفرگ  تسدب  ار  رـشب  یعیرـشت  روما  ماهم  دناوتب  ات  ددرگ  هاگآ  تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول 

نیعم هفیلخ  ماما و  دـناوتیمن  دراد  یهانتم  ریغ  تاثداح  زور  ره  تسا و  فعـض  تدـش و  رد  فلتخم و  تواـفتم و  قیـالخ  ءارآ  نوچ  و 
هفیلخ ار  وا  نیـشناج  دنیوگ و  ماما  ار  میعز  دئاق و  زامنـشیپ و  اوشیپ و  ره  هک  تسا  یفرع  ینعم  هب  هفیلخ  ماما و  دنیوگب  هک  نآ  رگم  دنک 

زا هتـشاد  یقحلا  یلی  تسد  هک  تسا  یـسک  هیماما  هعیـش  رظن  رد  هفیلخ  ماما و  تسین  هتخادرپ  يراک  هفیلخ  ماما و  نیا  تسد  زا  اما  دـنمان 
هارهاـش هب  تلالـض  تلاـهج و  تلذ  ضیـضح  زا  ار  رـشب  دـنک و  میلعت  مدرم  هب  یقلخلا  یلی  هبنج  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یبـیغ  مولع  عبنم 

زا قولخم  مامت  لاوحا  هب  هک  یبوبر  بتکم  ناگدش  تیبرت  یهلا و  ناگدـیزگرب  زج  تسین  سک  ره  راک  نیا  دـناسرب و  داشرا  تیادـه و 
ظفح يارب  ار  تردـق  زاربا  ناکم و  نامز و  ءاضتقا  تسا و  هاگآ  زومر  رارـسا و  هب  دـنادیم  ار  مدرم  ریامـض  راکفا و  فقاو  یناد  یلاع و 

لدبتی و ال هللا ال  تنس  هک  دناسرب -  دوخ  تداعس  لامک  هب  ار  نایمدآ  هشیدنا  راکفا و  حطس  ات  دسانـشیم -  رـشب  یمومع  حلاصم  نید و 
ات خیرات  نآ  زا  تبترم و  یمتخ  ترضح  تثعب  نامز  ات  مدآ  شنیرفآ  زا  درک -  دهاوخن  لیدبت  رییغت و  هک  تسا  یبوبر  تنـس  نیا  لوحتی 

ءایـصوا نینچمه  دهدیمن و  خر  یلیدبت  تنـس  نیا  رد  الیدبت و  هللا  تنـسل  دجت  نل  و  دـنام -  دـهاوخن  تجح  زا  یلاخ  نیمز  تمایق  زور 
یسیع یسوم و  نامز  ات  سپ  نآ  زا  میهاربا و  ات  حون  زا  حون و  ات  مدآ  زا  میاهتشون  ءایبنا  خیرات  باتک  رد  دناهدوب و  تنس  نیا  رد  هک  ءایبنا 

زا متاخ و  ات  مدآ  زا  ءایبنا  ءایصوا  یماسا  هیصولا  تابثا  باتک  رد  هک  دناهدوب  رفن  هدزاود  ءایصوا  ددع  نییبنلا  متاخ  هب  دسرب  ات  مالسلاهیلع 
متاخ ءایصوا  هب  تبسن  اصوصخم  و  تسا -  هدش  هداد  حیضوت  حیرشت و  کی  هب  کی  تمایق  زور  ات  ام و  رصع  ات  نامزلارخآ  ربمغیپ  یصو 

هیمطافلا ۀمصعلا  هیدمحالا و  ۀحودلا  ۀیوفطصملا و  ۀقیدحلا  هیمشاهلا و  ةرتعلا  نم  مهلک  شیرق و  نم  مهلک  هک  هدش  حیرصت  ع )  ) نییبنلا
رظن هب  هک  هیلقع  لیالد  زا  یکی  هحفـص 16 ] . ] تسا هدش  طبـض  نییعت و  باقلا  هینک و  یناشن و  مان و  هب  نیقیرف  بتک  رد  اهنآ  یماسا  هک 

دنکیم كاردا  ساـسحا و  تسا  ینطاـب  يرهاـظ و  ساوح  ياراد  يرـشب  ره  هک  تسا  نیا  تسا  هجوت  بلاـج  رایـسب  هدیـسر و  هدـنراگن 
رد نوچ  اما  تسا  یناعم  نیمه  يارب  ساوح  نیا  هریغ . دـنکیم و  كرد  دـنکیم و  سمل  دـیوگیم -  دـیوبیم -  دونـشیم و  دـنیبیم و 
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ندینـش نتفگ و  ندرک و  سمل  ندیئوب و  ندروخ و  رادقم  ات  دشاب  یلقع  دیاب  هدشن  نییعت  يزرم  رـصح و  دح و  نازیم و  ساسحا  رادـقم 
دنادیمن یگنـشت  سح  رد  یمدآ  دـشابن  لقع  رگا  دـهد  صیخـشت  تسا  لقع  هفیظو  راـک و  هک  ار  حـبق  نسح و  دـنامهفب و  یمدآ  هب  ار 

نتفگ و نخـس  رد  دـنک  هسمـالم  نازیم  هچ  دـنادیمن  سمل  سح  رد  دروخب  ردـقچ  دـنادیمن  یگنـسرگ  سح  رد  دـماشایب  بآ  ردـقچ 
يربهر دیاب  لقع  تسا  سح  تلآ  طقف  درادن  ینازیم  ساوح  رکفت  رکف و  ظفح و  طبض و  عفد و  بذج و  نوکس و  تکرح و  توکس و 

رد تسا  هفیلخ  ماما و  ربمغیپ و  هلزنم  هب  ناسنا  ندب  رد  لقع  دناهتفگ  اذل  و  تسا -  رضم  دح  نآ  زا  شیب  تسا و  مزال  دح  هچ  ات  هک  دنک 
لقع دنکیم  نیعم  لقع  ار  یلم  یعامتجا و  يدرف و  نوئـش  بادآ و  بدا و  ناصقن و  رـسک و  حبق و  نسح و  روغث و  دودـح و  هک  جراخ 

صاوخ لقع و  فصو  رد  میهاوخیمن  نونکا  هک  دهدیم  صیخـشت  ار  ینمـشد  یتسود و  بابـسا  للع و  ضغب و  بح و  نازیم  هک  تسا 
یمدآ شزرا  اهنت  هک  اهبنارگ  رهوگ  نیا  فارطا  رد  لصفم  مالـسا  بتکم  باتک  رد  اریز  میروآ  نایم  هب  نخـس  لـقع  رهوج  شزرا  نآ و 

رد لقع  هلزنم  هب  ملاع  رد  ءایـصوا  ءایبنا و  تسا و  ینطاب  ربمغیپ  ندـب  رد  لقع  میئوگب  میهاوخیم  طـقف  اـجنیا  میاهدرک  ثحب  تسا  نادـب 
ملاع دسرب  تیناسنا  لامک  هب  هدومن  یلقع  دـشر  ات  دـنزومآیم  یمدآ  هب  دـننکیم و  نیعم  ار  يدرف  یعامتجا و  حـلاصم  هک  دنتـسه  ندـب 

ریغـص و مرج  کنا  معزتا  دراد . دوجو  ریغـص  ملاع  رد  تسا  ریبک  ملاع  رد  هچ  ره  هک  دراد  یلماـک  هباـشت  طاـبترا و  ریبک  ملاـع  اـب  ریغص 
رب لمتشم  مه  ریبک  ملاع  دنکیم  نیعم  ار  وا  رش  ریخ و  هک  تسا  ياهلقاع  رب  لمتـشم  ریغـص  ملاع  هک  روطنامه  ربکالا  ملاعلا  يوطنا  کیف 

ار عامتجا  رـش  ریخ و  هک  تسا  یقاب  هللا  ۀفیلخ  دوجو  رد  هیهلا  هقلطم  تیالو  هدش  تجح  ربمغیپ و  ماما و  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تسا  ياهلقاع 
و دنکیم . بولطم  هب  لاصیا  قیرط و  هئارا  تیاده و  داشرا و  دـشاب  تداعـس  نماض  هک  دوخ  هیلاع  حـلاصم  هب  ار  رـشب  دـیامرفیم و  نیعم 

هاوخ دـهدیم  ناشن  ار  باقع  باوث و  رـش و  ریخ و  لقع  هدـش و  قلخ  راـتخم  لـقع  نیمارف  لوبق  رد  یمدآ  هک  روطناـمه  دوش  هتفگ  دـیاب 
يدرف یعون و  حلاصم  نید و  لوبق  رظن  زا  ار  عامتجا  رـش  ریخ و  مه  ناربمغیپ  دـنامب  تواقـش  هب  دـنک  در  ای  دـسرب  تداعـس  هب  دـنک  لوبق 
ناـشن ار  تیمیهب  تلذ و  طوقـس و  اـی  تیناـسنا و  لاـمک  هار  و  دـننکیم -  تقیقح  قح و  هب  توـعد  هحفـص 17 ]  ] ار مدرم  دـنیوگیم و 
مکیتا ام  هک  هدومرف  رداص  ءایبنا  مامت  هلیـسو  هب  يدـکؤم  روتـسد  نایملاع  قلاـخ  یفرط  زا  دـیآ . رظن  رد  هچ  دـتفا و  لوبق  هک  اـت  دـهدیم 

لامک و تداعـس و  تابجوم  دنیامنیم  یئامنهار  دـننکیم و  میلعت  رـشب  امـش  هب  ناربمغیپ  هچ  ره  اوهتناف  هنع  مکیهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا 
ات دینک  زارتحا  نآ  زا  دیزیهرپب و  دننکیم  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  دیراذگ و  ارجا  هب  دینک و  لابقتسا  دیوگب و  تسا  حالف  زوف و  تزع و 

ماکحا تعیرـش و  يرجم  ربمغیپ و  یـصو  هللا و  ۀـفیلخ  قلخ و  رب  ادـخ  تجح  مالـسلاهیلع  موصعم  ماـما  ناـیب  نیارباـنب  دـیوش  دـنمتداعس 
هکلب دننکیمن  رارـصا  رهق و  رابجا و  تقو  چیه  ندب  رد  لقع  دننام  و  دنکیم -  يربهر  تداعـس  نیمه  هب  ار  رـشب  هک  دـشابیم  ینامـسآ 

زا رشب و  دارفا  زا  ار  نآ  یخیرات  زراب  ياههنومن  دنراذگیم و  امش  مشچ  لباقم  رد  ار  رش  ریخ و  بابسا  للع و  ینالقع و  نیهارب  لیالد و 
هب دینک . طوقس  تواقش  هب  هدیزرو  فارحنا  درمت و  هچنانچ  دیسرب و  تداعس  هب  دینک  لوبق  ات  دهدیم  ناشن  امش  هب  هتـشذگ  للم  ماوقا و 

تبابط و اهنآ  هجزما  جایتحا  روخرد  هتفرگ  تسد  رد  ار  يرـشب  جازم  ضبن  هک  دنتـسه  یناحور  يابطا  ءایبنا  ءایـصوا  همئا و  رگید  ترابع 
هک دشاب  نیمز  رد  هشیمه  تجح  دیاب  تسا  توافتم  فلتخم و  مه  اب  ناکم  نامز و  ره  رصع و  ره  هجزما  عابط و  نوچ  دننکیم و  هجلاعم 

یبـیغ مولع  زا  هک  ینامـسآ  قذاـح  بیبـط  هتبلا  دـیامن و  جالعتـسا  دـنک و  هضرع  وا  رب  ار  دوـخ  یناـسفن  ینوریب  ینورد و  ياـهدرد  رـشب 
ره هک  تسا  هبرجتیب  قذاحریغ  درخبان و  يدام  يابطا  زا  ریغ  دنکیمن  هابتشا  فالخ و  زگره  دسانشب  ار  هجزما  دشاب و  هتفرگ  همـشچرس 

ماما دوجو  رخا  فطل  هتیانع  فطل و  هدوجو  دـنزاس . مهارف  ار  دوخ  لمجت  ات  دـننک  لـیمکت  ار  دوخ  براـجت  مدرم  جازما  هب  دـنهاوخب  مد 
ای ماـما  زا  تعاـطا  ددرگیم  بولطم  هب  لاـصیا  بجوم  هک  تسا  فطل  يـالاب  فطل  شرورپ  شزومآ و  هب  وا  هجوـت  تسا و  یهلا  فـطل 

هئـشن نیا  رد  داشرا  تیادـه و  روظنم  هب  طقف  دنتـسه  قلخ  ملاع و  نیا  زا  زاـینیب  اـهنآ  درادـن  يرثا  ماـما  دوخ  رد  رارف  فارحنا و  درمت و 
الا ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  تسیورخا . دزم  رجا و  نآرق  حیرـص  صن  هب  اـهنآ  دزم  رجا و  دـناهدمآ و  هدوب و  لـمکم  لـماک و  دـناهدمآ 

متیلوت ناف  هحفص 18 ] . ] تسا نم  نادناخ  یتسود  نم  رجا  هکلب  مینکیمن  لاوئـس  يرجا  اهامـش  زا  نم  ربمغیپ  يا  وگب  یبرقلا  یف  ةدوملا 
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زا يرجا  دـینادرگب  يور  اـم  یتسود  زا  رگا  سنوی  هروس  نیملـسملا 74  نم  نوکا  نا  ترما  هللا و  یلع  الا  يرجا  نا  رجا  نم  مکتلئـس  اـمف 
دراطب انا  ام  هللا و  یلع  الا  يرجا  نا  الام  هیلع  مکلئـسا  موق ال  ای  و  میناملـسم . اـم  هک  تسا  دـنوادخ  اـب  نم  رجا  اریز  منکیمن  هبلاـطم  اـمش 

نم دزم  رجا و  مهاوخیمن  يدزم  يرجا و  اهامش  زا  نم  موق  يا  دوه  هروس  نولهجت 34  اموق  مکیرا  ینکلو  مهبر  وقالم  مهنا  اونمآ  نیذلا 
رجا و اهامـش  زا  نم  موق  يا  دوه  هروـس  نولقعی 56  الفا  ینرطف  يذـلا  یلع  الا  يرجا  نا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  موق ال  اـی  تسا . دـنوادخ  اـب 

امش رگم  تسا  هدومرف  رما  هفیظو  نیا  هب  هدومن و  تیبرت  هدرک و  قلخ  ارم  هک  تسا  یسک  نآ  اب  نم  دزم  رجا و  اریز  مرادن  تلئـسم  يدزم 
هیآ 127 ارعش و 180 و  نیملاعلا 110  بر  یلع  الا  يرجا  نا  رجا  نم  هیلع  مکلئسا  ام  و  دیبایرد . ار  قیاقح  نیا  ات  دینکیمن  رکفت  لقعت و 
اب نم  رجا  منکیمن  تلاـسر  دزم  رجا و  هبلاـطم  نم  هک  ناربـمغیپ  ریاـس  دوه و  ترـضح  لوق  زا  دـیامرفیم  اـج  هس  هروس  کـی  رد  ءارعش 
ایند مدرم  هب  ربمغیپ  يا  رطاف  هروس  دیهش 47  ءیش  لک  یلع  وه  هللا و  یلع  الا  يرجا  نا  مکل  وهف  رجا  نم  مکتلئس  ام  لق  تسا . نم  يادخ 

رگید هیآ  نیدنچ  تسا و  نم  تیاده  داشرا و  توعد و  دهاش  هک  تسا  دـنوادخ  اب  نم  دزم  رجا و  مهاوخیمن  امـش  زا  يدزم  رجا و  وگب 
تسا و قلخ  تیادـه  تعاطا و  ربمغیپ  ماـما و  دزم  رجا و  تسا و  ینامـسآ  نآ  دزم  رجا و  هک  یتیادـه  داـشرا و  زا  تسا  یکاـح  همه  هک 

یلع ربـمغیپ و  روـن  هک  میراد  رتاوـتم  يددـعتم  راـبخا  هک  ار  قـلخ  دـعب  دـیرفآ و  ار  ماـما  ربـمغیپ و  لوا  شنیرفآ  هلـسلس  رد  تهج  نیدـب 
ام مهفت  میهفت و  يارب  دـناسریم  ار  نامز  ترثک  دادـعت  نیا  هدـش و  قلخ  نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  هدزاود  مالـسلاهیلع 

دیابن هک  تسا  يونعم  هماع  تسایر  تماما  هک  هوالع  هب  دنتسه  وا  دوجو  لیفط  نارگی  هدوب و د  لسر  فرـشا  لک و  لقع  وا  هچ  دشابیم 
تعاطا وا  زا  همه  دـشاب و  رفن  کی  تسا  هقلطم  تیالو  هقلح  رـس  هک  ماما  هفیلخ و  دـیاب  یناـمز  رـصع و  ره  رد  هکلب  دـشاب  رفن  ود  تسد 

روهظ و دـندوب -  نینچ  زین  همئا  ریاس  درکیم و  وا  تماـما  زا  هحفص 19 ]  ] تعاطا شردارب  نامز  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اذل  دننک و 
وترپ نامه  دـشابن  ای  دـشاب  ربا  ریز  هک  دـناهدرک  مظعا  رین  باتفآ و  هب  هیبشت  ار  ماما  اذـل  درادـن و  وا  هقلطم  تیالو  اـب  یتاـفانم  ماـما  ءاـفخ 
ملاع خرچ  هفقو  ببـس  وا  نادـقف  دـشاب و  دـیاب  القع  هک  تسا  ماما  دوجو  بوجو  يارب  ینالقع  حاتفم  نیا  دراد . ار  ناـهج  هدـننک  نشور 

دنچ ره  هک  تسین  يرـشب  نیطالـس  ياـهتلود  هنیباـک و  دـننام  اـهنآ  دراد  تیدـبا  همئا  دوجو  تسا و  ملاـع  روـحم  ماـما  اریز  تسا  دوـجو 
ات شنیرفآ  ودب  زا  هک  هدـش  نانچ  هیهلا  تنطلـس  هنیباک  تلود  ءاضعا  باختنا  هکلب  دـشاب  هریغ  لیمکت و  ضیوعت و  میمرت و  لباق  یحابص 

خرچ تایح  گرم و  تروص  هب  هک  دنـشابیم  یهلا  یلزا  يدـبا و  تلود  نادـناخ  كاپ  موصعم  هدراهچ  لیدـبت  رییغت و  نودـب  نآ  نایاپ 
. تسا نکفا  وترپ  لاح  ره  رد  ناشدوجو  عمش  ناسکی و  تایح  گرم و  رد  اهنآ  راثآ  دننادرگیم و  ار  دوجو  ملاع 

تماما هلدا 

ار تیالو  هقلح  رـس  اصوصنم  ابوصنم و  يرگید  زا  سپ  یکی  هیماما  نیموصعم  همئا  تسا  تسد  رد  هک  یکرادم  دانـسا و  اب  دیدرت  نودـب 
هک دش  هضرع  وا  رب  دید و  دوخ  ص )  ) ربمغیپ دندوب و  هکئالم  همه  دوهـشم  یهلا  شرع  قاس  رد  باقلا  هینک و  مان و  هب  هتفرگ و  تسد  رد 

بتک رد  هک  یقیرط  هب  وا  دالوا  رفن  هدزای  ربمغیپ و  لصفالب  یصو  هفیلخ و  بلاطیبا  نب  یلع  اهنآ  لوا  دنتـسه  متاخ  ربمغیپ  ءایـصوا  اهنیا 
هلهابم و جاجتحا و  اب  هداد  خر  فالتخا  مه  اجک  ره  دنـشابیم و  نیملـسم  ياوشیپ  ماما و  ص )  ) دـمحم لآ  يدـهم  اـت  میاهتـشون  هطوبرم 
وا زا  سپ  یبتجم و  ربکا  طبس  یلع  نب  نسح  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  سپ  تسیک . اب  قح  هدیدرگ  نشور  یلقن  یلقع و  لالدتـسا 

فرص يارتفا  دنداد  هیناسیک  هب  هک  یتبـسن  دشن و  هدید  وا  زا  یئاعدا  چیه  ربتعم  بتک  رد  هیفنح  دمحم  هرابرد  دوب  ءادهـشلا  دیـس  نیـسح 
تسا و هدوب  صاصق  ماقتنا و  يارب  راتخم  عمجت  لحم  هکلب  درادـن  خـیرات  رد  يدارفا  دنتـسین و  ياهفیاط  هقبط و  هیناسیک  اساسا  اریز  تسا 
ار هرتاوتم  صوصن  هدوب  نینمؤملاریما  تیالو  دـهم  هدـش  تیبرت  هدرکن و  يوعد  تاـمم  زا  سپ  هن  دوخ و  تاـیح  رد  هن  مه  هیفنح  دـمحم 
هک میدید  اذل  تسا و  ینامسآ  بوصنم  ياوشیپ  ماما و  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  شردارب  زا  سپ  هک  هتشادن  یکش  هدینش و  هدید و 

نیدجاسلا دیس  تماما  هب  تداهش  دندرک  قیدصت  دندینـش و  یبوخ  هب  هک  یئادص  هب  رجح  دندرک  جاجتحا  دوسالارجح  روضح  رد  یتقو 
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درک جورخ  هحفـص 20 ]  ] نییولع قح  قاقحا  يارب  طقف  درکن  تماما  يوعد  ادبا  دیز  ترـضح  مه  داجـس  ماما  زا  سپ  داد و  مالـسلاهیلع 
ياهشوگ رد  یگرزب  هفیاط  اهنآ  يراوگرزب  يور  یلو  دندرکن  تماما  يوعد  مادک  چیه  دیز  ییحی و  دوب  هفوک  مدرم  کیرحت  هب  مه  نآ 

« ناهج رد  مالسا  مالسا و  ناهج   » باتک رد  دناهفیاط و  نآ  زا  نمی  هیدیز  همئا  هک  دندیـسر  يرادهنماد  تنطلـس  تماما و  هب  نیمز  هرک  زا 
هدوبن یکش  توبن  عیادو  ظفح  تماما و  راثآ  تیاصو و  صن  هب  و  تسا . هدش  رکذ  زین  مالسا  لصفم  خیرات  رد  هدش و  هداد  حرـش  لصفم 
تسا نیملسم  مجنپ  ماما  دوب  رصع  مدرم  مامت  دمآرس  تلیضف  ملع و  رد  هک  رقابدمحم  ماما  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  زا  سپ  هک 

دوخ یـصو  ار  وا  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  دوبن و  یلع  نب  دـمحم  هبتر  هیاپ و  هب  یـسک  تسا . هتفگ  راوگرزب  نآ  قح  رد  یعفاش  هچنانچ 
يأر و هب  تفالخ  نوچ  هدوب و  بونذ  اطخ و  زا  موصعم  هعاطلا و  ضرتفم  ماما  شردپ  وا و  دـینادرگ  نیملـسم  هفیلخ  دوخ  زا  سپ  دومن و 

ماـما ره  ربـمغیپ و  یـصو  دـیاب  تسا و  تجح  موصعم  لوق  لـعف و  تسا و  توبن  تلاـسر  غـالبا  یناـبر و  صن  هب  هکلب  دـشابیمن  راـیتخا 
ياراد مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  اذل  دننک  یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  ات  دنزومآیم  تداع  قرخ  تازجعم و  وا  هب  دـشاب  ینامـسآ  هتـشامگ 

مولع همه  هب  هطاحا  تردق و  ملع و  لیاضف و  تالامک و  بقانم و  رخافم و  دنسانشب  تماما  هب  ار  وا  مدرم  ات  دومرف  زاربا  هک  دوب  یتازجعم 
تماما هلدا  هراـبرد  دـنچ  یثیدـح  نونکا  تسا و  ترـضح  نآ  ینامـسآ  باـصتنا  زراـب  هنومن  وا  یملع  لـئاسم  خـساپ  نیلـسرم و  ءاـیبنا و 

: مینکیم لقن  مولعلارقاب  ترضح 

تماما رد  هریرهوبا  ثیدح 

لاق ۀعـستلا  ۀـمئالاوبا  مامالا  نبا  مامالا  تنا  لاق  هلبق و  هذـخاف و  ص )  ) هللا لوسر  یلع  لـخد  ع )  ) نیـسحلا لاـق  دـنکیم  تیاور  هریرهوبا 
داهزلا و رون  دابعلا و  ءامیـس  هیلع  هدـج  یمـس  كرابم  دـلو  اذـه  ینبا  بلـص  نم  جرخی  ص )  ) لاق ص )  ) هللا لوسر  ای  مه  نم  دوعـسمنبا 

هیلع دارلا  رفعج  قدـصلا  ناسل  قحلا و  ۀـملک  هبلـص  نم  جرخی  قحلاـب و  قطنی  ارقب  ملعلا  رقبی  یب  ساـنلا  هبـشا  ییمـس و  هبلـص  نم  جرخی 
ندعم ملعلا و  عضوم  اضرلا  اعدی  هنبا  یلع  یسوم  بلص  نم  جرخی  یسوم و  یمس  ۀعبر  رمـس  رهاط  دولوم  هبلـص  نم  جرخی  یلع و  دارلاک 
هثجلا رهاـط  هنبا  یلع  دـمحم  بلـص  نم  جرخی  اـقلخ و  مهنـسحا  اـقلخ و  ساـنلا  رهطا  رهطملا  دومحملا  دـمحم  هبلـص  نم  جرخی  ملحلا و 

و هحفص 21 ]  ] اطـسق اهالمی  تیبلا  لها  مئاق  هبلـص  نم  جرخی  هللا و  ۀجح  وبا  نومیملا  هنبا  نسحلا  یلع  بلـص  نم  جرخی  هجهللا و  قداص 
عیمس هللا  ضعب و  نم  اهضعب  ۀیرذ  مالسلاهیلع  الت  مث  یـسیع  ءاهب  دواد و  ملح  یـسوم و  ۀبیغ  حون و  رمع  هل  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع 

هکرابملا و ۀیرذلا  هرهاطلا و  ةرتعلا  كدعب و  نم  ءایصوالا  ءامسا  لاق  ءالؤه  نم  مالـسلاهیلع  یلع  هل  لاقف  هیآ 38 ) نارمعلآ  هروس   ) میلع
نم انئاک  رانلا  یف  هللا  هبکال  مهتیالول  ادحاج  یناتا  مث  ماقملا  نکرلا و  نیب  ماع  فلا  مث  ماع  فلا  هللادبع  ارما  نا  ول  هدیب  دمحم  سفن  يذلا 
لقن هریرهوبا  ار  تیاور  نیا  دنتفرگیم  ار  وا  فارطا  باحـصا  تسـشنیم و  هنیدم  رد  دوخ  دجـسم  رد  فولأم  مسر  هب  ص )  ) ربمغیپ ناک 
لها ياوشیپ  وت  نیسح  مرـسپ  يا  دومرف  دیـسوب  تفرگ  ار  وا  ادخ  ربمغیپ  دش  دراو  ص )  ) ادخ لوسر  رب  نیـسح  میدوب  هتـسشن  هک  دنکیم 

دنـشابیم ملاع  لها  ناـیاوشیپ  همه  وت  هناـگ  نادـنزرف 9  و  یتـسه -  ملاـع  لـها  ناـیاوشیپ  زا  رفن  ردـپ 9  ملاع و  لها  ياوشیپ  رـسپ  ملاـع 
نیا بلص  زا  دومرف  ص )  ) ربمغیپ امرف  نایب  دنشابیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  نیا  دالوا  زا  هک  نایاوشیپ  نآ  مان  هللا  لوسر  ای  تفگ  دوعـسمنبا 
دابع تروص  امیس و  شتروص  امیس و  شدج و  مسا  وا  مسا  تسا  تکرباب  رایسب  هک  دیآیم  نوریب  تریـس  وکین  يدنزرف  نیـسح  مدنزرف 

يدنزرف وا  بلـص  زا  تسا و  هتـسویپ  ترخآ  هب  هتـشذگ و  ایند  زا  دمهفیم  دنیب  ار  وا  سک  ره  ءالالتم  وا  تروص  زا  رون  تسا  نادـهاز  و 
يادن وا  نابز  دفاکـشب و  ار  نیمز  عراز  هکنانچ  دفاکـشیم  ار  ملع  وا  دـشاب  نم  هیبش  تقلخ  لیامـش و  رد  تسا و  نم  مان  شمان  هک  دـیآ 

ره تسا  قلخ  شوخ  تحالم و  اب  نوللا  رمسا  تنیط  كاپ  يدنزرف  وا  هک  دوش  دلوتم  رفعج  وا  بلص  زا  تسا و  قح  نایب  وا  نخـس  قح و 
نارمع نب  یسوم  مسامه  يوم  هزیکاپ  يور و  وکین  ابیز و  دمآ  دهاوخ  يدنزرف  رفعج  بلص  زا  هدرک و  در  ارم  نخـس  دنک  در  ار  وا  سک 

وا بلـص  زا  تسا و  ربص  ملح و  ندعم  یهلا و  ملع  رقم  وا  دوشیم  هدـناوخ  اضر  یلع و  وا  مسا  هک  ددرگ  دـلوتم  يدـنزرف  وا  بلـص  زا  و 
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هب يرسپ  وا  بلـص  زا  تسا و  رتهب  نیمز  قلخ  همه  زا  تریـس  تروص و  رد  تسا  قلخشوخ  تشرـس و  هزیکاپ  هک  دوشیم  جراخ  دمحم 
وا تنمیم  تلیـضف و  بحاص  نسح  مان  هب  دوشیم  دـلوتم  يرـسپ  وا  بلـص  زا  هجهللا و  قداص  تقلخ و  هزیکاپ  ددرگیم  دـلوتم  یلع  مان 
داد لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  ددرگ  دلوتم  تیب  لها  دمحم و  لآ  ام  مئاق  وا  بلص  زا  دشابیم و  قلخ  رب  ادخ  تجح  هک  تسا  یـسک  ردپ 
ملح نوچ  وا  ملح  یـسوم و  تبیغ  نوچ  وا  تبیغ  تسا و  ینالوط  حون  رمع  دننام  وا  رمع  ملظ  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنآ  زا  سپ  دـنک 
یلع نینمؤملاریما  ضعب  نم  اهـضعب  ۀیرذ  هدومرف  وا  هرابرد  دنوادخ  دشاب و  یـسیع  هحفص 22 ]  ] لامج رون  نوچ  وا  ینـشور  ءاهب  دواد و 
هیرذ دـناهرهاط و  ترتـع  اـهنآ  وت و  زا  سپ  دنـشابیم  نم  ءایـصوا  دومرف  دـننایک  ناـشیا  هللا  لوسر  اـی  تفگ  دوب  رـضاح  هک  بلاـطیبا  نب 

یتسود دنک و  تدابع  ار  ادخ  لاس  اهرازه  یـسک  رگا  تسوا  تردق  تسد  هب  دمحم  ناج  هک  یئادخ  نآ  هب  مسق   » دنـشابیم نم  تکرباب 
مالسلاهیلع رقابدمحم  ماما  تماما  ثیدح  نیا  اب  دش » دهاوخ  منهج  ریزارس  انیقی  دشاب  هتشادن  لد  رد  ارم  ءایصوا  رفن  هدزاود  نیا  تیالو  و 

تسین لوبقم  لوبق و  نادناخ  نیا  وا و  تیالو  تبحم و  نودب  سک  چیه  تدابع  دوشیم و  تباث  تایصوصخ  یناشن و  مان و  هب 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تماما  هلدا  رد  رگید  ثیدح 

کلئسا ینا  دمحم  ای  لاقف  لثعن  هل  لاقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  يدوهی  مدق  لاق   » دنکیم تیاور  سابعنبا  زا  دهاجم 
دمحم ای  لاقف  هرمعاب  ای  لس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  كدی  یلع  تملـسا  اهنع  ینتبجا  ناف  نیح  هنم  يردص  یف  جلجلت  ءایـشا  نع 

زجعی يذـلا  قلاـخلا  فصوی  فیک  هسفن و  هب  فصو  اـمب  ـالا  فصوی  ـال  قلاـخلا  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  کـبر  یل  فص 
هیأن یف  برق  هبرق و  یف  يأن  نوفصاولا  هفصی  امع  لج  هب  ۀطاحالا  راصبالا  هدحت و  نا  تارطخلا  هلثمت و  نا  ماهوالا  هکردی و  نا  ساوحلا 

هسفن و فصو  اـمک  دمـصلا  دـحالا  وهف  هینونیـالا  هیفوفیکلا و  عطقنم  وه  نیا  لاـقی  ـالف  نیـالا  نیا  فـیک و  هل  لاـقی  ـالف  فـیکلا  فـیک 
هل و کیرـش  دحاو ال  هنا  کلوق  نع  ینربخا  دمحم  ای  تقدص  لاق  « » دحا اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دـلی و  مل  هتعن  نوغلبی  نوفـصاولا ال 

ینعملا يدحاو  دحاو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  « » ناسنالا ۀینادحو  تهبـشا  هتینادحوف  ادحاو  ناسنالا  دحاو و  هللا  سیلا  هل  هیبش  ال 
نع ینربخاف  دـمحم  ای  تقدـص  لاق  « » ریغ ـال  یناـعملا  یف  هبـشتلا  اـمنا  حور و  ندـب و  ضرع و  مسج و  ینعملا -  يونث  دـحاو  ناـسنالا  و 

يدعب نم  ۀفیلخلا  ییصو و  نا  معن  لاقف  نون  نب  عشوی  یلا  یصوا  نارمع  نب  یـسوم  انیبن  نا  یـصو و  هلوالا  یبن  نم  امف  وه  نم  کیـصو 
مهمسف دمحم  ای  لاق  راربا  ۀمئا  مالسلاهیلع  نیسحلا  بلص  نم  ۀعست  هولتی  نیسحلا  نسحلا و  ياطبـس  هدعب  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 

اذاف یلع  هنباف  یسوم  یضم  اذاف  یسوم  هنباف  رفعج  هنباف  دمحم  هنباف  یلع  یضم  اذاف  یلع  هنباف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  یـضما  ذا  معن  لاق  یل 
نبا ۀجحلا  هنبا  هدـعبف  نسحلا  یـضم  اذاف  نسحلا  هنباف  یلع  یـضم  اذاف  یلع  هنباف  هحفص 23 ]  ] دمحم یـضم  اذاف  دمحم  هنباف  یلع  یـضم 

الا هلا  نا ال  دهشا  لاق  هنجلا  یف  یتجرد  یف  یعم  لاق  هنجلا  یف  مهناکم  نیاف  لاق  لیئارساینب  ءابقن  ددع  یلع  اماما  رـشع  ینثا  اذهف  نسحلا 
مالسلاهیلع نارمع  نب  یسوم  انیلا  دهع  امیف  ۀمدقملا و  بتکلا  یف  اذه  تدجو  دقل  كدعب و  ءایصوالا  مهنا  دهشا  هللا و  لوسر  کنا  هللا و 

ةرامعاب ای  لاقف  طابـسالا  ددـع  راربا  ۀـمئا  هبلـص  نم  جرخی  هدـعب  یبن  ءایبنالا ال  متاخ  دـمحا  هل  لاقی  یبن  جرخی  ناـمزلا  رخآ  ناـک  اذا  هنا 
نع باغ  يذـل  اذـه  هللا و  لوسر  ای  هفرعا  لاق  ایخرا  نب  يوال  مهیف  ناف  لاق  رـشع  ینثا  اوناک  مهنا  هللا  لوسر  اـی  معن  لاـق  طابـسالا  فرعلا 

ام یتما  یف  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  « » هلتق یتح  ایطـسرق  عم  لاق  اهـساردنا و  دعب  هتعیرـش  رهظاف  داع  مث  نینـس  لیئارـساینب 
نم یقبی  نمز ال  یتما  یلع  یتای  يری و  یتح ال  بیغی  يدلو  نم  رشع  یناثلا  نا  هذقلاب و  ةذقلا  لعنلاب و  لعنلا  ذح و  لیئارساینب  نم  ناک 

نمل یبوط  مالـسلاهیلع  لاق  مث  نیدلا  ددـجی  مالـسالا و  رهظیف  جورخلاب  هل  هللا  نذای  ذـئنیحف  همـسر  الا  نآرقلا  نم  همـسا و ال  الا  مالـسالا 
یلص رعش » دشنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدی  نیب  ماق  ضقتناف و  مهـضغبا  نمل  لیولا  مهب و  کسمت  نمل  یبوط  مهبحا و 

مهتیمس رـشعم  رما و  ام  اوجرن  کیف  اندشر و  انیدتها  کب  رختفملا  یمـشاهلا  یفطـصملا و  یبنلا  تنا  رـشبلا  ریخ  ای  کیلع  یلعلاوذ  یلعلا 
مامالا وه  ءامظلا و  یقـسی  مهرخا  رثالا  یفع  نم  باخ  مهـالاو و  نم  زاـف  دـق  ردـک  نم  مه  افـص  مث  یلعلا  بر  مه  اـبح  رـشع  ینثا  ۀـمئا 
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درم کی  دـیوگیم  سابعنبا  همجرت  رقـس  هالـصت  فوسف  اضرعم  مهنع )  ) مکنع ناک  نم  رما  ام  نوعباـتلا  یل و  راـیخالا  کـترتع  رظتنملا 
دراد ناجلخ  نم  زغم  رد  هک  یبلاطم  زا  مراد  لاوئس  دمحم  يا  تفگ  لثعن  مسا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  دمآ  يدوهی 

دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مروآیم  نامیا  وت  هب  یهدـب  ارم  تالاوئـس  خـساپ  رگا  هدرک  تحاراـن  ارم  تسا  یتدـم  و 
نم يارب  ار  ادخ  دـمحم  ای  تفگ  لثعن  نک  لاوئـس  هرامعاب  ای  دومرف  درک  باطخ  هینک  هب  دومن  مارتحا  ار  يدوهی  نآ  ادـخ  لوسر  سرپب ؟

هدومرف فصو  نآ  هب  شدوخ  هک  یفاصوا  هب  رگم  درک  فصو  ناوتیمن  ار  ادخ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نک !؟ فصو 
تسا و رتبذهم  رتهزنم و  و  هحفـص 24 ]  ] رتالاب رترب و  نآ  زا  دنوادخ  يروآ  دوخ  لایخ  مهو و  رد  ینک و  روصت  وت  هک  هچنآ  اریز  تسا 
تسا و اسران  صقان و  دناهدرک  فصو  هچنآ  تسا  هبترمدنلب  وا  دنیبیمن  ار  وا  اهمشچ  تسا  نوریب  ساوح  تاسوسحم  یبلق و  تادراو  زا 
وا ناکم  ای  ینامز  رد  ناوتیمن  تسا  ناکم  نامز و  قلاخ  وا  کیدزن  یقولخم  ره  هب  جراخ و  يرشب  كرد  زا  وا  تسا  رود  نآ  زا  دنوادخ 

دراد نکمم  عونـصم و  هب  قلعت  يروآ  رطاخ  هب  وت  هک  هچنآ  تسا و  نوچ  دنچ و  زا  هزنم  وا  یئایربک  لالج و  تحاس  داد  ناشن  دومن و  ار 
اما یتفگ  تسار  دـمحم  يا  تفگ -  لثعن  درادـن . دـن  دـض و  هیبش و  ریظن و  هک  تسا  ياهناگی  وا  سپ  تسا  نوریب  نآ  زا  بجاو  قلاخ و 

دحاو مه  ار  ادـخ  میئوگیم  دـحاو  مه  ار  اهنآ  هک  تاقولخم -  ریاس  ناسنا و  ندوب  هناگی  هب  تسا  هیبش  ندوب  هناگی  هچ  ینعی  تسا  هناگی 
تاذ هک  تسا  یقیقح  دحا  دحاو و  یلاعت  دـنوادخ  تیدـحا  تینادـحو و  هرامعاب  يا  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  میئوگیم !؟
اریز تسا  یبیکرت  دحاو  هکلب  تسین  یقیقح  دحاو  یئوگ  دحاو  هک  ار  ناسنا  یلو  تسا  تدـحو  فرـص  تطاسب و  تیاهن  رد  وا  سدـقم 

رد اما  تسا  یبیکرت  تدحو  وا  تدحو  سپ  هریغ  یپ و  گر و  ناوختسا و  تسوپ و  تشوگ و  زا  تسا  بکرم  دراد  مسج  حور و  ناسنا 
یصو زا  هد  ربخ  ارم  نونکا  تسا  تسرد  یتفگ  تسار  لثعن -  درادن . یئزج  بیکرت و  چیه  تسوا و  تاذ  نیع  تافـص  قح  سدقم  تاذ 

هللا یلص  ربمغیپ  تسیک ؟ وت  یصو  درک  نیعم  ار  نون  نب  عشوی  دوخ  یصو  نارمع  نب  یسوم  ام  ربمغیپ  دراد  یصو  يربمغیپ  ره  اریز  دوخ 
نسح و نم  هدازدنزرف  ود  وا  زا  دعب  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  نم  زا  سپ  نم  نیشناج  مراد و  یئایصوا  نم  يرآ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
!؟ نک نایب  ار  کی  ره  مان  لثعن -  دنـشابیم . نم  ءایـصوا  نیموصعم  همئا  نید و  نایاوشیپ  نیـسح  بلـص  زا  رفن  هن  نیـسح  زا  سپ  نیـسح 

یسوم مانمه  هک  یـسوم  رفعج  زا  سپ  رفعج و  وا  زا  دعب  دمحم و  وا  زا  سپ  یلع و  نیـسح  زا  سپ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هدزاود اهنآ  هک  تسا  نسحلا  نبا  ۀجح  سپـس  نسح و  وا  زا  سپ  دمحم و  وا  زا  دعب  دنیوگ و  اضر  هک  یلع  وا  زا  دـعب  تسا و  نارمع  نب 

 - ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا ؟ اجک  ترخآ  رد  اهنآ  ياج  دمحم  ای  لثعن -  لیئارـساینب . طابـسا  ددع  قباطم  دنـشابیم  طبس 
نیا هک  مهدیم  تداهـش  یتسه و  قح  هب  هداتـسرف  ادـخ و  لوسر  وت  هک  مهدیم  تداهـش  نونکا  لـثعن -  دوب . دـنهاوخ  نم  اـب  تشهب  رد 

نارمع نب  یسوم  مدوب و  هدید  هحفص 25 ]  ] ینامسآ بتک  رد  ار  اهنآ  مان  نم  دنـشابیم و  وت  قح  هب  يایـصوا  يدومن  دای  هک  ناراوگرزب 
هب يرگید  بقع  زا  کی  ره  دراد و  یـصو  طبـس و  هدزاود  وا  دـمآ و  دـهاوخ  يربمغیپ  نامزلارخآ  هک  تسا  هداد  ربخ  عیاقو  نیا  هب  ار  اـم 
زا دندوب و  طبس  رفن  هدزاود  اهنآ  یلب  لثعن -  یسانشیم  ار  طابسا  ایآ  هرامعاب  يا  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا  طابـسا  ددع 

سپ ار  یسوم  تعیرش  درک و  تدوع  دعب  لاس  دنچ  ات  دوب  ناهنپ  لیئارـساینب  زا  یتدم  دیدرگ و  بیاغ  هک  دوب  ایخرا  نب  يوال  هلمج  نآ 
مه نم  تما  رد  هدش  عقاو  لیئارـساینب  رد  هچ  ره  هرامعاب  ای  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تخاس  رهاظ  دوب  هدـش  هنهک  هکنآ  زا 

دومن ار  یـسوم  تعیرـش  دـیدجت  دـش و  رهاظ  دـعب  دـیدرگ و  بیاغ  ایخرا  نب  يوال  هک  روطنامه  لـعنلا و  یف  لـعنلا  قباـط  دوشیم  عقاو 
دومن دهاوخ  دیدجت  ساردنا  زا  سپ  ارم  تعیرش  دش و  دهاوخ  رهاظ  دیدم  یتدم  زا  سپ  دش و  دهاوخ  یفخم  مه  نم  یصو  نیمهدزاود 

دـننک و ینمـشد  هک  اهنآ  رب  ياو  دـننز و  اهنآ  نماد  هب  گنچ  ارم و  ءایـصوا  دـنراد  تسود  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  هک  دومرف  هفاـضا  و 
نینچ ابیرقت  شنومـضم  هک  دورـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تبقنم  رد  رعـش  دـنچ  داتـسیا و  تساخرب  لثعن  دـنزرو . تموصخ 

يا يرتالاب  رترب و  همه  زا  هک  ربمغیپ  يا  وت  رب  ادـخ  تیحت  تسا  تمظع  ولع  بحاـص  هبترمدـنلب و  هک  شربمغیپ  رب  دـنوادخ  دورد  تسا :
تیادـه وت  هب  اـم  دـننکیم  تاـهابم  هرخاـفم و  وت  هب  مشاـهینب  هک  یئوت  قح  هدـیزگرب  ربمغیپ  یئوت  یـشابیم  ادـخ  قلخ  نیرتـهب  وت  هک 
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رفن هدزاود  هک  اهنآ  ددـع  يدرب و  ار  اهنآ  مان  هک  اهنآ  هدومرف و  رما  هچنآ  میراودـیما و  وت  هب  اـم  یتخومآ  اـم  هب  وت  ار  قح  هار  میاهدـش و 
لـسوت اهنآ  هب  سک  ره  دیادزیم  ار  عبط  ملاع  تارودک  دوجو  هب  دیامرفیم و  تیاده  اهنآ  هب  دنوادخ  دنـشابیم و  ادـخ  هدـیزگرب  تسا 

تلیـضف ملع و  زا  ار  تلاهج  يداو  ناگنـشت  هک  تسا  یـسک  اـهنآ  نیرخآ  دـش  دـهاوخ  تخبدـب  ددرگ  دـیماان  هک  ره  راگتـسر و  دـیوج 
وت ءایصوا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  ناکین  ناهاوخریخ و  دنوش و  رهاظ  وت  ترتع  هیقب  ات  دنشکیم  ار  وا  هک  رظتنم  تسا  یماما  دنکیم و  باریس 

دریگیم رارق  منهج  هب  ددرگ  فرحنم  هک  ره  دوریم  تشهب  هب  دنک  تعاطا  سک  ره  دننک  تیعبت  يوریپ و 

تماما رب  رگید  لیلد 

نا هرس  نم  ایلع و  یخا  لاوتیلف  هنع  ضرعم  ریغ  هیلع  لبقم  وه  لجوزع و  هللا  یقلی  نا  بحا  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  »
نم مالسلاهیلع و  نیـسحلا  هنبا  لاوتیلف  هیلع  فوخ  هللا و ال  یقلی  نا  بحا  نم  نسحلا و  هنبا  لاوتیلف  ضار  هحفص 26 ]  ] هنع وه  هللا و  یقلی 

دمحم لاوتیلف  نیعلا  ریرق  وه  هللا و  یقلی  نا  بحا  نم  داجـسلا و  نیـسحلا  نب  یلع  لاوتیلف  هبونذ  هنع  صحم  دق  یلاعت و  هللا  یقلی  نا  بحا 
ارهطم ارهاط  یلاعت  هللا  یقلی  نا  بحا  نم  قداصلا و  دـمحم  نب  رفعج  لاوتیلف  هنیمیب  هباتک  یلاعت و  هللا  یقلی  نا  بحا  نم  رقاـبلا و  یلع  نب 

هللا و یقلی  نا  بحا  نم  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  لاوتیلف  ارشبتسم  اکحاض  یلاعت  هللا  یقلی  نا  بحا  نم  مظاکلا و  رفعج  نب  یـسوم  لاوتیلف 
نب یلع  لاوتیلف  اریسی  اباسح  هبساحی  هللا و  یقلی  نا  بحا  نم  داوجلا و  یلع  نب  دمحم  لاوتیلف  تانـسح  هتائیـس  تلدب  هتاجرد و  تعفر  دق 

نـسح هنامیا و  لمک  دـق  هللا و  یقلی  نا  بحا  نم  يرکـسعلا و  نسحلا  لاوتیلف  نیزئافلا  نم  وه  هللا و  یقلی  نا  بحا  نم  يداـهلا و  دـمحم 
مهالوت مهبحا و  نم  یقتلا  مالعا  يدهلا و  ۀمئا  یجدلا و  حیباصم  ءالؤهف  هیلع  هللا  تاولـص  رظتنملا  نامزلا  بحاص  ۀجحلا  لاوتیلف  همالـسا 

يور ار و  ادخ  دنک  تاقالم  دراد  تسود  هک  ره  دندومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  همجرت  هنجلا » هللا  یلع  هل  انماض  تنک 
ادخ دهاوخب  هک  ره  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  اب  دنک  تالاوم  درادب و  تسود  دـنادرگن -  زاب  يو  زا  ار  دوخ  فطل  تمحرم و 
هجو چیه  هب  ار و  ادخ  دنک  تاقالم  دهاوخب  هک  ره  ار  مالسلاهیلع  نسح  وا  دنزرف  درادب  تسود  دشاب  یـضار  وا  زا  ادخ  دنک و  تاقالم  ار 

هتخیر وا  ناهانگ  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  دهاوخب  هک  ره  درادب  تسود  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  وا  رگید  دنزرف  دشاب  هتـشادن  سرت  فوخ و 
دنک و تاقالم  ار  ادخ  درادب  تسود  هک  ره  تسا  ناگدننک  هدجـس  گرزب  هک  ار  یلع  وا  دـنزرف  درادـب  تسود  دـشاب  هدـش  وحم  دوش و 

تاقالم ار  ادخ  هک  دراد  تسود  هک  ره  تسا  شناد  مولع و  هدنفاکـش  هک  درادب  تسود  ار  یلع  نب  دمحم  وا  دنزرف  دـشاب  داش  شمـشچ 
ادخ درادیم  تسود  هک  ره  ار  دمحم  نب  رفعج  درادب  تسود  تسوا » يراگتـسر  هناشن  هک   » دنهد شتـسار  تسدب  ار  شلمع  همان  دنک و 

دـشاب ناداش  نادنخ و  دنک و  تاقالم  ار  ادـخ  درادیم  تسود  هک  ره  ار  رفعج  نب  یـسوم  درادـب  تسود  هزیکاپ  كاپ و  دـنک  تاقالم  ار 
لدبم وا  تائیـس  دشاب و  دنلب  وا  تاجرد  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  هک  درادیم  تسود  هک  ره  هحفص 27 ]  ] ار یسوم  نب  یلع  درادب  تسود 

تـسود درذگب  یناسآ  هب  وا  باسح  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  درادیم  تسود  هک  ره  درادـب . تسود  ار  دـمحم  وا  دـنزرف  دوش  تانـسح  هب 
ادخ دهاوخب  هک  ره  ار  يرکسع  نسح  درادب  تسود  دشاب  ناراگتسر  زا  تاقالم و  ار  ادخ  دهاوخب  هک  ره  ار  يداه  دمحم  نب  یلع  درادب 

دنهاوخ وا  راظتنا  رد  مدرم  هک  نامزلا  بحاص  نسحلا  نب  ۀـجح  اب  دـنک  یتسود  تالاوم و  دـشاب  وکین  لماک و  وا  نید  دـنک و  تاقالم  ار 
اب سک  ره  دنتسه  یبوبر  بتک  ناراکزیهرپ  نید و  نایاوشیپ  اهنآ  دنتـسه  ینامـسآ  نازورف  ياهعمـش  یهلا و  هتخورفا  ياهغارچ  اهنیا  دوب 

نیا تماما  هب  دقتعم  سک  ره  دربب  تشهب  ار  اهنآ  دنوادخ  موشیم  نماض  نم  ددرگ  اهنآ  رما  میلـست  دیامن و  یتسود  دـنک و  تالاوم  اهنآ 
تسا ترخآ  ایند و  هاشداپ  دوش  هداد  وا  هب  هدژم  هدزاود  هک  ره  دوشیم و  هداد  اهنآ  هب  هدژم  هدزاود  ددرگ  ماما  هدزاود 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  لوق  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تماما  تابثا 

هک نیموصعم  همئا  تماما  صن  هرابرد  تیاور  تسا  ناملسم  مدرم  اهنویلیم  فاطم  ير  رد  شـسدقم  رازم  هک  ینـسح  مساقلاوبا  ترـضح 
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ترضح مینکیم  لقن  ار  نآ  یلامجا  همجرت  عوضوم  تیمها  رظن  زا  ام  هک  دیامرفیم  لقن  هدش  حیرصت  نآ  رد  نیدباعلانیز  ترـضح  مان 
ربارب مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  تراـیز  اـب  ار  وا  تراـیز  هک  تـسا  دـنمجرا  یماـقم  ياراد  تـسا و  ینـسح  تاداـس  هـلمج  زا  میظعلادـبع 
دراو دیامرفیم  ردقلالیلج  ملاع  دیس  نیا  البرکب -  نیـسحلا  راز  نمک  يرب  میظعلادبع  راز  نم  دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  هچنانچ  دناهتـسناد 

تنابرق متفگ  يدمآ  شوخ  میظعلادبع  يا  وت  هب  ابحرم  دومرف  یسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  مدش  يداهلا  یقن  دمحم  نب  یلع  ترـضح  رب 
هک مدقتعم  متفگ  نم  وگب  دومرف -  ریخ  ای  تسا  تسرد  منادـب  ات  میوگب  وت  يارب  ار  دوخ  دـیاقع  مراد  لیم  نم  یتسه و  ام  یلو  ماما و  وت 

دیرم ریصب  میلع  عیمس و  ریدق  تسوا  هیبشت  دح  لیطعت و  دح  تسا  نوریب  دح  ود  زا  هتشادن و  يریظن  هیبش و  هک  تسا  هناگی  ملاع  يادخ 
بیکرت دشاب و  وا  دوجو  رثؤم  تلع و  هبترم  رد  وا  لامک  تافـص  هک  دیآ  مزال  هنرگ  دـشابیم و  شتاذ  نیع  شتافـص  تسا و  كردـم  و 

دح زا  تسا و  نوریب  دشاب  جایتحا  صقن و  هک  لیطعت  دح  زا  دـنوادخ  تلعلا و  ۀـجرد  نع  لولعملا  رخاتل  ءامکح  لوق  هب  ای  دوشیم  مزال 
درادـن داعبا  تروص  یلویه و  ضرع و  رهوج و  مسج و  تسا  جراـخ  دـشاب  هتـشاد  هحفـص 28 ]  ] يدـننام لثم و  هیبش و  ریظن و  هک  هیبشت 
تداهـش زین  و  تسا -  هزنم  نآ  زا  دـنوادخ  دـینک  رکف  امـش  هچ  ره  ینعی  تسا  ماهفالا  لوقعلا و  هکردـی  لک  اـم  قوف  قوفلا و  قوف  هکلب 
نیـشناج هفیلخ و  دمآ و  دهاوخن  يربمغیپ  وا  زا  سپ  وا و  دوجو  هب  هدـش  متخ  ءایبنا  همه  توبن  وا  هداتـسرف  وا و  هدـنب  دـمحم  هک  مهدیم 

زا سپ  نیسح و  نسح و  وا  زا  سپ  تسا و  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  وا  ینامـسآ  صوصنم  بوصنم و  لصفالب 
نب یـسوم  وا  زا  دـعب  قداصلا و  دـمحم  نب  رفعج  وا  زا  سپ  مولعلا و  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  وا  زا  سپ  نیدـباعلانیز و  نیـسحلا  نب  یلع  وا 

زا سپ  دومرف  يداه  ماما  دیتسه  امـش  نم  ياقآ  يا  ناشیا  زا  دعب  یلع  نب  دـمحم  وا  زا  سپ  یـسوم و  نب  یلع  وا  زا  دـعب  مظاکلا و  رفعج 
دـشاب هدش  ملظ  روج و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دـنکیم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـصخش  وا  زا  سپ  یلع و  نب  نسح  مدـنزرف  نم 
تـسا هتـشاد  نمـشد  ار  ادـخ  دراد  نمـشد  ار  اـهنآ  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ار  ادـخ  درادـب  تسود  ار  اـهنآ  هک  ره  مدـقتعم  مدرک  ضرع 

نید عورف  لوصا و  زا  دومن و  راهظا  ازج  ازـس و  داعم و  تمایق  خزود و  رـشن و  رـشح و  زا  تماما  هدیقع  نایب  زا  سپ  میظعلادبع  ترـضح 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفوا  یبا  نب  هللادبع  رگید  تیاور  میاهدومن  لقن  اجنآ  یقیقح  مقتنم  باتک  رد  ایوگ  هک  دومرف  نایب 

رفن هدزاود  زین  نم  ءایصوا  هتشاد و  یـصو  هدزاود  يربمغیپ  ره  دومرف  تیالو  تفالخ  تماما و  نایب  رد  هک  دنکیم  لقن  ربیخ  حتف  رد  ملس 
نذا هب  هک  یتقو  ات  دریگیم  رارق  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  هک  دـشابیم  تسا  يدـهم  دـمحم و  لآ  مئاق  اهنآ  رخآ  یلع و  اهنآ  لوا  هک  دنتـسه 

رد هک  یحرش  هب  تسا  هدومرف  لقن  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  همئا  همه  یماسا  و  دنک -  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ددرگ و  رهاظ  راگدرورپ 
نیدـباعلانیز یناشن  مان و  هب  عبـشم  لصفم و  ار  داجـس  ترـضح  تماما  میدومن  لقن  تماما  هرابرد  بتک  ریاس  باـتک و  نیمه  رد  قباـس 

تسا هتفای  صیصخت  حیرصت و  مولعلا  رقاب  دمحم  ماما  رفعجوبا  مان  هب  میتشون و  یلقتسم  دلج  رد  هک  تسا  هدومرف  دیکأت  حیرصت و  داجس 
تسا هدش  لقن  یلصفم  ثیداحا  هک 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تماما  رب  تیصو  صن 

مامالا ناف  كریغ  دحا  یلسغ  یلی  الف  تمانا  اذا  یلا  یبا  یصوا  امیف  ناک  مالـسلاهیلع  رفعجوبا  لاق  لاق  ریـصبیبا  نع  يریمحلا  لیالد  نم 
تشذگرد نآ  زا  هک  یضرم  رد  هحفص 29 ]  ] نیسحلا نب  یلع  رب  مدش  دراو  دیوگیم  يرهز  دسیونیم  یسلجم  همالع  مامالا  الا  هلسغی  ال 

ياهویم هناودـنه  دومرف  ماهدروخ  نم  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  روخب  دومرف  نم  هب  دوب  هناودـنه  نان و  نآ  رد  دوب  وا  يور  شیپ  یقبط 
زا دومرف  مه  نم  هب  دومرف  لامعتـسا  دندروآ  رطع  اذـغ  زا  سپ  هدـش  هتخیر  نآ  رد  تسا  نآ  رد  افـش  هک  تشهب  بآ  زا  ياهرطق  هک  تسا 

دننام تایرطع  ریاس  هب  تبسن  رطع  نیا  دومرف  دراد  تبترم  هچ  تایرطع  ریاس  رب  هشفنب  متفگ  تسا  هشفنب  رطع  نیا  نک  لامعتسا  رطع  نیا 
تفگیم هک  مدینـشب  تفگیم و  يزیچ  وا  شوگ  رد  اهتدـم  هک  دـمآ  شدـنزرف  دـمحم  عقوم  نیا  رد  تسا  نایدا  ریاـس  هب  تبـسن  مالـسا 

ثراو و یصو و  دمحم  مدنزرف  نیا  دومرف  دشابیم  امش  نیشناج  هفیلخ و  یک  امـش  زا  سپ  هللا  لوسر  نبای  مدیـسرپ  قلخلا  نسحب  مکیلع 
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هک يراد  مه  وا  زا  رتگرزب  يدالوا  ایآ  هللا  لوسر  نبای  مدیسرپ  نم  داتسرف  رازاب  هب  ار  وا  عقوم  نیا  رد  تسا  شناد  هدنفاکـش  ملع و  ندعم 
هک ینامـسآ  تسیدهع  تماما  اریز  تسین  یگرزب  یکچوک و  هب  مه  تماما  مرادن و  وا  زا  رتگرزب  دالوا  دومرف  يراذـگاو  وا  هب  ار  تماما 

هناگ حاولا 12  هک  تسه  ام  دزن  رد  ياهفیحـص  دومرف  دیـسانشیم  اجک  زا  ار  اهنآ  مسا  مدیـسرپ  دـشخبیم  دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنوادخ 
ره ياههناشن  مئالع و  تایصوصخ و  ردام و  ردپ و  وا و  مان  هک  تسا  همئا  زا  یکی  مان  هب  ردصم  هحفص  ره  رد  دراد  هحفـص  هدزاود  دراد 
لآ متاخ  مئاق  تسا و  يدهم  اهنآ  رخآ  هک  دمآ  دنهاوخ  ءایصوا  زا  رفن  تفه  مرسپ  دمحم  بلـص  زا  دومرف  هاگنآ  تسا  تبث  نآ  رد  کی 

تفگ يرهز  هک  دنکیم  تیاور  راحب  رد  یسلجم  همالع  ملعلا  رقاب  ملعلا و  ندعم  یملع  ۀبیع  یثراو و  ییصو و  هنا  [. 11  ] دشابیم دمحم 
نک لامعتسا  دومرف  دندروآ  هشفنب  رطع  میدروخ و  هناودنه  رایـسب  تارکاذم  زا  سپ  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  تمدخ 

هدنفاکش ملع و  رادهنازخ  ثراو و  یصو و  هتسشن  نم  کیدزن  هک  نم  رسپ  نیا  دومرف  مدیـسرپ  وا  یـصو  زا  هاگنآ  تساهرطع  نیرتهب  هک 
یکچوک یگرزب و  هب  ینامـسآ  ماقم  نیا  تماـما و  دومرف  ینک  تیـصو  وا  هب  هک  يرادـن  يرتگرزب  دـالوا  مدیـسرپ  نم  زا  سپ  تسا  ملع 

اهامش مدیـسرپ  دیوگیم  يرهز  دهدیم . شرورپ  دوخ  یبوبر  بتکم  رد  تساوخ  ار  هک  ره  هک  تسا  ینامـسآ  بصنم  کی  هکلب  تسین 
نآ يور  هک  تسه  ياهفیحـص  ام  دزن  دومرف  دنتـسه  ینامـسآ  بوصنم  کی  مادک  هک  دینادیم  اجک  زا  دـیراد  رـسپ  دالوا  دـنچ  رثکا  هک 

ام هب  هحفـص 30 ]  ] ربمغیپ زا  هک  هدـش  هتـشادرب  تروص  حول  زا  هفیحـص  نآ  تسا و  طبـض  نآ  رد  نیموصعم  همئا  یماـسا  مینکیم  هاـگن 
بیاـغ هک  تسا  يدـهم  اـهنآ  نیمتفه  دـمحم  نیا  بلـص  زا  دوـمرف  تسا و  تبث  نآ  رد  ماـما  هدزاود  رـشع  ینثا  یماـسا  تـسا و  هدیـسر 

[. 12  ] ددرگیم

تماما بیقر 

دوب و راگدرورپ  بناج  زا  صوصنم  بوصنم و  مجنپ  ماما  میتفگ  ترـضح  نآ  تماما  هلدا  رد  هک  یحرـش  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 
رد ام  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  مه  نآ  هک  دوب  یبیقر  وا  تماما  هرابرد  طقف  تسین  ینخـس  وا  تماـما  تمـصع و  رد  نیقیرف  نیب 
دنک جورخ  مایق و  قوقح  نیبصاغ  لابق  رد  دیاب  هک  دوب  دقتعم  هکلب  تشادن  تماما  يوعد  دیز  میتفگ  مالـسلاهیلع  نیدجاسلادیـس  باتک 
نیا هک  دوب  دـیز  تداهـش  ببـس  هب  مه  نآ  تفرگ و  ترهـش  وا  زا  سپ  دـیز  تیمها  ببـس  دریگب و  نیبصاغ  زا  ار  شیوخ  یثاریم  قح  ات 

فیاوط دندش و  لئاق  وا  يارب  یماقم  وا  نارادفرط  هک  دـش  ببـس  تیمولظم  نامه  دنتـشک و  عیجف  یعـضو  اب  ار  یناحور  ماقم  یلاع  دـیس 
زا تماما  يوعد  رب  ینبم  جورخ  زج  یتاملک  ییحی  دـیز و  ترـضح  یناگدـنز  روطـس  زا  ام  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب  وا  يوریپ  هب  یگرزب 
هک دـناهدیقع  نیا  رب  هعطاق  هلدا  هب  هیماما  هک  یلاح  رد  تسین  همطاف  دالوا  رد  رـصحنم  تماما  هک  دـندقتعم  وا  ناوریپ  اما  میاهدـیدن  ناشیا 

دنشابیم تسا  طبض  باسنا  بتک  رد  هک  صوصخم  یناشن  مان و  هب  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  دالوا  ارهز و  همطاف  لسن  زا  شیرق و  زا  همئا 
همامالاب جرخ  دهاز  یخس  عاجش  ملاع  یمطاف  لک  دنیوگیم  هیدیز  دندشن  ماما  س )  ) ارهز همطاف  ریغ  زا  نینمؤملاریما  دالوا  ریاس  یتح  و 

ار هدیقع  نیا  فارحنا  تلع  ع )  ) ادهـشلادیس نیـسحلا  دالوا  نم  وا  یبتجملا  یکزلا  نسحلا  دالوا  نم  ناک  ءاوس  هعاطلا  بجاو  اماما  نوکی 
یبهذم دوخ  لصاو  نوچ  هدرک و  لیصحت  وا  دزن  دوب و  اطع  نب  لصاو  درگاش  یلع  نب  دیز  دنیوگیم  دنهدیم  دیز  صخش  هب  تبسن  هک 

دوبن باوص  زا  نیقی  رب  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  درک  ادـیپ  هدـیقع  ناورهن  گنج  زا  سپ  هک  تشاد 
رب ینتبم  اهگنج  نیا  دیوگب  دهاوخیم  لصاو  نیقیلا  یلع  دـندوب ال  اطخ  رب  نیقیرفلادـحاو  تخادرپ  گنج  هب  هیواعم  اب  درک  هابتـشا  ینعی 

ار وا  تسناوتیمن  دوب  هتفرگ  روز  رز و  هب  هدیقع  نیا  رد  ماهلا  هیواعم  زا  نوچ  اما  دناهدرک  اطخ  اهنآ  زا  یکی  امتح  هدوب و  تسایر  بح و 
ههبش ءاقلا  طقف  دهدب  وا  هب  اطخ  تبسن  تسناوتیمن  دوب  رشب  مامت  زا  دهزا  ملعا و  ماما و  وا  هکنیا  ببس  هب  یلع  زا  اما  دهد  تبسن  اطخ  هب 
کی مادک  دیوگب  هکنآ  نودب  دناهدرک  اطخ  هابتـشا و  هحفـص 31 ]  ] فرط ود  زا  یکی  دوبن و  هدیقع  لوصا  ساسا  رب  اهگنج  نیا  هک  درک 

رب دناوتیم  لوضفم  تشاد و  مدقم  لضاف  رب  ار  لوضفم  ناوتیم  تفگیم  هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  مه  رگید  هدیقع  کی  لصاو  دـندوب .
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یلازغ یتح  يزار و  رخف  ماما  نینچمه  دوخ و  باتک  لوا  تسا  هدیقع  رد  هریت  نیمه  زا  هک  مه  یلزتعم  دیدحلایبانبا  دـنک  تماما  لضاف 
هدوب مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبـسن  نامثع  رمع و  رکبوبا و  شدارم  هک  لضافلا  یلع  لوضفملا  مدقت  يذـلا  هللادـمحلا  دـسیونیم 

یلع ناک  دنیوگ و  دنهدیم و  مدقت  زاوج  لضاف  رب  ار  لوضفم  مه  طیحم  تسایـس  مکح  هب  کلذعم  دـنراد  یلع  تیلـضفا  هب  رارقا  تسا 
ۀماع بولق  بیطت  هنتفلا و  ةرئان  نیکـست  نم  اهوعار  هینید  ةدـعاق  اهوأر و  ۀحلـصمل  رکبیبا  یلا  تضوف  هفـالخلا  نا  ـالا  هباحـصلا  لـضفا 

نیاغـضلا فجی و  مل  شیرق  نم  نیکرـشملا  ءامد  نع  نینمؤملاریما  فیـس  ابیرق و  ناک  هوبنلا  مایا  یف  ترج  یتلا  بورحلا  دهع  ناف  قلخلا 
اذـهب مایقلا  نوکی  نا  ۀحلـصملا  ناک  دایقنالا و  لک  داقنت  لیملا و  لک  لیمی  بولقلا  تناک  امف  یه  امک  راـثلا  بلط  نم  موقلا  رودـص  یف 

همه زا  لضفا  بلاطیبا  نب  یلع  دنیوگیم  ص )  ) هللا لوسر  نم  برقلا  مالسالا و  یف  قبـسلا  نسلاب و  مدقتلا  ددوتلا و  نیللاب و  هوفرع  نأشلا 
هنتف شتآ  ات  دوب  یعامتجا  تحلصم  نآ  تلع  درک و  ضیوفت  رکبوبا  هب  ار  تفالخ  یلو  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 
نامز هک  مالـسا  ياهگنج  رد  یلع  هچ  مالـسلاهیلع  یلع  بصن  هب  هن  دوب  رکبوبا  بغار  مدرم  ياهلد  دنیـشنورف و  ینیبدـب  بیهل  دـباوخب و 

ياههنیک دیکچیم و  وا  ریـشمش  زا  نوخ  زونه  هک  دیلام  كاخ  هب  ار  برع  شیرق و  رافک  ناشکندرگ  ینیب  ردـق  نآ  دوب  هداد  خر  ربمغیپ 
رکبوبا هب  ار  تفـالخ  وا  هک  دوب  نیا  رد  تحلـصم  دنتـشادن و  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  لـیم  مدرم  تهج  نیا  زا  دوـب و  یقاـب  زوـنه  اـهنآ  هنیس 

دراد و يرهاظ  تروص  نخس  نیا  [. 13  ] دوب رتگرزب  نس  تهج  زا  هک  مه  رکبوبا  دنک و  كولـس  توکـس  تنیل و  یمرن و  هب  ات  دراذگاو 
هب تقیقح  نیا  دهدیمن و  تسد  تسرد  هجیتن  نییقطنم  هدیقع  هب  هدوب  طلغ  صقان و  يربک  يرغص و  زا  هیضق  کی  تامدقم  نوچ  ینطاب 

داسف اریز  دیوج  لضاف  رب  مدقت  لوضفم  تسین  زیاج  القع  تیلـضفا  هب  رارقا  اب  لوا  دهدیمن  تسرد  هجیتن  طلغ  همدـقم  هک  هدیـسر  توبث 
نآ زا  درواین  دوجوب  هحفـص 32 ]  ] هدعاسینب هفیقـس  ار  هنتف  رگم  هوالع  هب  ددرگیم  داسف  هنتف و  دجوم  هک  تسا  لهاج  تسا  لوضفم  زا 

ملاع رد  فرصت  شنیرفآ و  نآرق و  رب  ینتبم  ینامسآ  بصنم  کی  نیا  دوبن  نیملسم  نیب  یباصتنا  یعامتجا و  یباختنا و  بوصنم  هتشذگ 
. دراپسیمن سک  ره  تسد  هب  دهدیمن و  سک  ره  هب  ملاع  يادخ  هک  تسا  هیهلا  هقلطم  تیالو  هقلحرس  نتـشاد  تسد  رد  داسف و  نوک و 
رد مخریدـغ  عارک  رد  یلع  تیالو  غالبا  لصفم و  هباطخ  ثیداحا و  تایآ و  همه  نآ  زا  سپ  تساوخ  نیقیرف  هدـیقع  هب  ربمغیپ  هوالع  هب 

ضارقم اب  دـندرک و  نشور  ار  هنتف  شتآ  رجهیل » لجرلا  یعد   » مان هب  دنتـشاذگن و  دـسیونب  ار  وا  تیالو  تیاـصو  هفیحـص  ذـغاک و  يور 
رد نآ  زا  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  فصو  هب  هک  نییبنلا  متاخ  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  دندروآ  دوجوب  ار  فالتخا  هاج  بح 

هراشا هراما و  اهدص  اب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترازو  تیاصو و  تفالخ و  رد  ثیدح  دص  نیدنچ  زا  شیب  هدش  ریبعت  دیجم  نآرق 
لد رد  یلو  تفر  نیب  زا  مالـسا  رد  هک  یموق  تیبصع  ربانب  نوچ  دـنیوگیم  اـهنآ  يراـب  تسا  هدومرف  ناـیب  دـیکأت  حیرـصت و  حـیولت و  و 

رـضاح هک  دـنراکبلط  یئاهنوخ  یلع  زا  شیرق  میدـق  تداع  بسح  رب  دوب  یقاـب  هلیبق  هریـشع و  نوخ و  داژن و  هاـج و  بح  زونه  نیقفاـنم 
شداتسا نیقلت  هب  وا  دوب و  ماما  نیسحلا  نب  یلع  نبا  دیز  دنیوگب  دنهاوخیم  فیخـس  لیالد  نیا  هب  دشاب و  اهنآ  ياوشیپ  ماما و  وا  دندوبن 
دندرکن کمک  ددم و  ار  وا  تهجنیدـب  مه  هفوک  لها  تسجیمن و  يربت  وا  زا  تسنادیمن و  یلع  قح  بصاغ  ار  نیخیـش  اطع  نب  لصاو 

ریشمش جورخ و  هب  تماما  تفگ  هدومن و  جاجتحا  رقابلا  یلع  نب  دمحم  شردارب  اب  یلع  نب  دیز  دنیوگیم  هیدیز  هقبط  نیا  دش  هتـشک  ات 
هدرکن جورخ  اریز  هدوبن  ماما  نیسحلا  نب  یلع  وت  ردپ  لوق  نیاربانب  داد  خساپ  يروف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  ملع  هب  هن  تسا 

نیدباعلانیز قباس  دلج  رد  هک  یحرش  هب  بجعلل  ای  دنوشیم -  جراخ  ماقم  نیا  زا  ام  همئا  زا  يرایسب  دشاب  تماما  طرـش  جورخ  رگا  و  - 
قداص رفعج  ماما  رقابدمحم و  ماما  ترـضح  درک و  جورخ  تفر و  ناسارخ  هب  ییحی  شدنزرف  دش  هتـشک  دیز  نوچ  میداد -  مالـسلاهیلع 
ییحی زا  سپ  دندش  هتشک  اهنآ  دندوب  هتفگ  هک  روطنامه  دندومن و  جورخ  مدع  رد  عامتجا  اهنآ  اب  دنداد و  اهنآ  تداهش  جورخ و  زا  ربخ 
قداص رفعج  ماـما  دـندش و  هتـشک  ود  ره  مه  اـهنآ  تفر و  هرـصب  هب  میهاربا  هنیدـم و  هب  دـمحم  هک  دـش  میهاربا  دـمحم و  هب  ضوفم  رما 

اما دیـشک  دـهاوخ  ار  اهنآ  نوخ  ماقتنا  درک و  دـهاوخ  جورخ  وا  هک  دـمحم  لآ  مئاق  نامز  اـت  تسین  جورخ  هب  حالـص  دومرف  مالـسلاهیلع 
دندوب بلطهاج  هک  یناسک  دندومن  تماما  يوعد  ییحی  دیز و  هن  هتـشاد و  تماما  يوعد  هیفنح  دمحم  هن  هک  میدقتعم  ام  دیوگ  هدـنراگن 
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رابخا نوتم  زا  دوب  اهنآ  تداهش  زا  سپ  مه  نآ  هداد و  رارق  بصنم  ماقم و  زارحا  هحفص 33 ]  ] يارب دوخ  يوعد  هلیسو  ار  ناراوگرزب  نیا 
دایز و لآ  لاوحا  یگتفـشآ  اب  هک  دـندوب  دـقتعم  اما  دناهتـشادن  تماما  يوعد  دوخ  اـهنآ  هک  دوشیم  طابنتـسا  هدافتـسا  دروم  ثیداـحا  و 

نیا دـننک و  زارحا  ار  تفالخ  دنـسم  دـنریگب و  اهنآ  تسد  زا  ار  تموکح  هتـشررس  دـیاب  نایوما  رابرد  هنتف  داسف و  فعـض و  ناورملآ و 
هدوب و رفن  هدراهچ  نیا  هب  رصحنم  تمصع  دنتسین و  موصعم  دنتسنادیم  اهنآ  دوخ  هک  تسا  يونعم  ياوشیپ  تماما و  موهفم  زا  ریغ  ینعم 
بصنم و هاج و  زارحا  يارب  تایهتـشم  سوه و  يوه و  يور  یمالـسا  قرف  رثکا  هک  تسا  نیا  هدیقع  ار  هدنراگن  همدـقم  نیا  اب  دـشابیم .

سپ ررکم  رمع  رکبوبا و  هچنانچ  دندرکیم  یفرعم  وا  ینیشناج  هب  ار  دوخ  هک  هدوب  یسک  تیـصخش  زا  سپ  مه  نآ  هدمآ و  دوجوب  ماقم 
ریما و انم  هک  هفیقـس  داجیا  تفالخ و  نییعت  مدع  ثرون و  ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن  ثیدـح  لعج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا 

رازیب نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  سدـقم  حور  هک  دـندش  راوس  تلم  ندرگ  رب  رگید  یلعج  ثیداـحا  اهدـص  ریما و  مکنم 
تسا مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هب  رصحنم  تماما  ماقم  دومرفیم  انیقی  مینک  مالعتسا  دیز  ترـضح  زا  دشیم  زورما  رگا  تسا و 
سوفن ملاع  روحم  وا  تسا و  هدـش  هدرپس  تعیدو  هب  وا  دزن  نییبنلا  متاخ  ثاریم  ءایبنا و  راثآ  قودنـص  هیهلا و  هقلطم  تیـالو  هقلح  رـس  و 

دشابیم قیالخ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ناردارب 

ماما هک  تسا  نیسحلا  نب  یلع  نب  هللادبع  اهنآ 1 - زا  یکی  هک  تشاد  دالوا  رفن  هک 15  میتفگ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  یناگدنز  حرش  رد 
دوب ربتعم  قثوم و  يوار  دنمجرا و  لضاف  ملاع و  هیقف  يدرم  وا  تسا -  هدوب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  زا  هللادـبع  رقابدـمحم و 
هلمج نآ  زا  و  تسا -  هدـش  تیاور  هریثک  راـبخا  وا  زا  و  تسا -  هدوب  باـنج  نآ  تسد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ربـمغیپ و  تاقدـص  هک 

اذا يذـلا  لیخبلا  لک  لیخبلا  نا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  نب  هللادـبع  هک  هدرک  لقن  هیزغ  نب  ةراـمع  هک  تسا  یتیاور 
دزن ارم  مان  تقو  ره  هک  تسا  یسک  دشاب  هدیسر  لامک  هب  شلخب  هک  لیخب  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  لصی  مل  هدنع  ترکذ 

نینمؤـملاریما شدـج  زا  هک  دـنکیم  تـیاور  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  هللادـبع  زا  ناعمـس  هللادـبع  زین  و  دتـسرفن -  نـم  رب  تاولـص  دـنرب  وا 
نجسلا هدلخ  هثلاث  قرـس  ناف  يرـسیلا  هلجر  عطق  هیناث  قرـس  ناف  هتقرـس  لوا  یف  ینمیلا  قراسلا  عطقی  دومرف  هک  درک  تیاور  مالـسلاهیلع 

یلع نب  رمع  درکیم 2 - ینادنز  ار  وا  موس  راب  رد  ار و  شپچ  ياپ  مود  راب  رد  دیربیم  ار  شتسار  تسد  لوا  راب  رد  ار  دزد  نینمؤملاریما 
هک دناهدرک  تیاور  وا  زا  ایخـس و  اعرو  ناک  نینمؤملاریما و  هحفص 34 ]  ] تاقدص یبنلا و  تاقدص  یلو  الیلج و  الضاف  ناک  نیـسحلا  نب 

انولزنا امیظع  كرت  هکرت  نمف  انل  هللا  هلعج  قح  مالـسلا و  هلآ  هیلع و  انیبن  نم  انتبارقب  قح  انل  انـضغب  یف  طرفملاک  اـنبح  یف  طرفملا  تفگ 
ام یتسود  رد  سک  ره  دومرف  هلـضف  هتمحرب و  انمحربف  نا  انبونذبف و  هللا  انبذـعی  نا  انیف  سیل  ام  انیف  اولوقت  هب و ال  هللا  انلزنا  يذـلا  لزنملاب 

لئاق یقح  شربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ببـس  هب  ام  يارب  دنوادخ  دشاب  هدرک  طارفا  ام  ینمـشد  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک  طارفا 
دیئوگن اـم  قح  رد  دومرف  هدـش  ینامـسآ  هلزنم  تاـیآ  رکنم  هدرک و  كرت  ار  یگرزب  رما  کـی  دـیامنب  ار  قح  نآ  كرت  هک  ره  هک  هدـش 

دوخ يراوگرزب  فـطل و  هب  دـیامرف  محرت  دزرماـیب و  رگا  دـنکیم و  باذـع  ناـمدوخ  هاـنگ  هب  ار  اـم  دـنوادخ  تسین  اـم  رد  هک  ار  هچنآ 
رقابدمحم ماما  زا  سپ  هک  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  رقابدمحم  ماما  ناردارب  زا  رگید  یکی  نیـسحلا : نب  یلع  نب  دیز  دزرمآیم 3 -

درکیم رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریشمش  اب  هک  دوب  تلیضفاب  دباع  یخس  عاجـش  هیقف  يدرم  وا  دوب  نارگید  زا  یقتا  دبعا و  لضفا و 
نب نیسح  میتفگ 4 - مالسلاهیلع  داجس  ماما  دلج  رد  هچنانچ  دش  دیهش  درک و  مایق  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدج  یهاوخنوخ  هب  هک  دوب  وا  و 

یقتم لـضاف  يدرم  مه  وا  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  رقابدـمحم  ماـما  ناوخا  زا  رگید  یکی  داجـسلا : نیـسحلا  نب  یلع 
یـسیع نب  دمحا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  يرابخا  شردپ  شاهمع و  زا  هک  هدـش  تیاور  رایـسب  ثیداحا  وا  زا  دوب و  راکزیهرپ 

چیه هنیدم  رد  تفگ  ناحطلا  برح  دشیم -  باجتـسم  شیاعد  درکیم  اعد  ار  سک  ره  هک  مدید  ار  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  تفگ 
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دـش و هنیدـم  یلاو  یموزخم  ماـشه  میهاربا  تفگ  هـک  دـناهدرک  تـیاور  باـنج  نآ  زا  مدـیدن و  اـفوخ  دـشا  یلع  نـب  نیـسح  زا  ار  سک 
نینچ یـسرتیمن  ادخ  زا  دیـسرپ  وا  زا  یکی  يزور  درکیم  تتامـش  دادیم و  مانـشد  نینمؤملاریما  مدـج  هب  تفریم  ربنم  هعمج  ياهزور 

ربنم يالاب  هک  نانچمه  زور  کی  ارچ  تفگ  یئوگیم  دـناهدرک  فارتعا  وا  تلیـضف  رد  نمـشد  تسود و  هک  یـصخش  هب  تبـسن  نانخس 
[. 14  ] تسا هدوب  اجک  زا  ریت  نیا  دیمهفن  سک  چیه  درم و  دروخ و  وا  رب  يریت  دوب 

دیز اب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  جاجتحا 

ثاریم رد  رقابلا  یلع  نب  دمحم  نسح و  نب  دیز  نیب  یجاجتحا  همـصاخم و  کی  دسیونیم  نیدـلانیز  خیـش  میقتـسملا  طارـص  باتک  رد 
یلیلد تجح و  یهاوخیم  دیز  يا  دومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  درک  ار  ربمغیپ  ثاریم  هبلاطم  دیز  حرش  نیدب  داد  خر  یبنلا 

هک تثارو  نیا  رد  یقح  وت و  هن  متسه  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثراو  هحفـص 35 ]  ] ینک نیقی  هک  میامنب  وت  رب  تدوخ  زا 
تابثا رب  تداهـش  يراد  سابل  ریز  رد  هک  يدراک  يراد  لـیم  دومرف  يرآ  تفگ  تسین -  وت  رد  تسا  تماـما  عیادو  توبن و  راـثآ  ظـفح 

دیز ای  تفگ  دـمآرد و  ادـص  هب  قح  تردـق  هب  داتفا و  نیمز  هب  وا  هماج  ریز  دراک  رقابدـمحم  ماما  هراشا  هب  هک  يرآ  تفگ  دـهد  نم  قح 
رما هب  تسا  رتراوازس  دمحم  ینکیم  ملظ  وت  دیز  يا  تفگ  دیز  یشغف  کلتق  نیلال  فکت  مل  نئل  کنم و  رمالاب  قحا  دمحم  ملاظ و  تنا 

شوه هب  ار  وا  یلع  نب  دمحم  ترـضح  درک  شغ  نخـس  نیا  ندینـش  هب  دیز  موشیم  وت  لتق  بکترم  يرادـنرب  وا  زا  تسد  رگا  تماما و 
شیپ ار  یتخرد  زین  و  دومن -  رارکت  تفگ  دراک  نآ  هک  هملک  نامه  دـمآ و  نخـس  هب  مه  نآ  هک  دوب  ود  ره  ياپ  ریز  رد  یگنـس  دروآ و 

ار وا  دیاب  وت  ماهدمآ  يرحاس  دزن  زا  تفگ  ناورم  نب  کلملادبع  دزن  تفر  دیز  درک  نخس  نامه  هب  رارقا  فارتعا و  دمآ  مهنآ  هک  دناوخ 
یئوگیم وت  هک  ار  هکنآ  تشون  هنیدم  لماع  تسرفب  ماش  هب  دیقم  ریگتـسد و  ار  ترـضح  نآ  تشون  هنیدم  ریما  هب  کلملادـبع  ینک  عفد 

تقو ره  تسا  ریظنیب  تلیـضف  ملع و  يوقت و  دهز و  یگدنب و  تدابع و  رد  درادن -  دـننام  لثم و  تسا و  نیمز  يور  ادـخ  قلخ  نیرتهب 
تئارق دنیوگیم و  لیلهت  حیبست و  گنهآ  کی  هب  وا  اب  دنوشیم و  عمج  وا  فارطا  هدـنرپ  هدـنرچ و  دوشیم  لوغـشم  تدابع  بارحم  رد 

دنروآیم دورف  لیلجت  میظعت و  رس  وا  هب  قلخ  همه  هک  يوشب  یصخش  نینچ  ضرعتم  وت  تسین  حالـص  تسا  دواد  رامزم  هب  هیبش  وا  نآرق 
تفریذپ لد  ناج و  هب  ار  تحیصن  دش و  داش  شرازگ  نیا  زا  کلملادبع 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تازجعم 

حرـش بتک  ریاس  مالـسا و  ياوشیپ  ءایبنا و  خـیرات  باتک  رد  دنـشاب  هتـشاد  هزجعم  ع )  ) همئا ناربمغیپ و  دـیاب  هکنیا  تلع  هزجعم و  هرابرد 
هک تسا  هزجعم  نیمه  هب  ماما  ریغ  زا  ماما  صیخـشت  زایتما و  میاهدرک  ثحب  لیـصفت  لامج و  اـب  هتفاـی  رـشن  عبط و  نونکاـت  هک  همئا  لاـح 

رگید و یملع  دعاوق  بالرطسا و  لمر و  رفج و  دادعا و  مولع  وداج و  رحس و  اب  تازجعم  نیا  دنـشاب و  نآ  لثم  ندروآ  زا  زجاع  نارگید 
ماـجنا دـنوادخ  نذا  هب  هک  تسا  رـصانع  دـیلاوم و  روما و  رد  فرـصت  زاـجعا  نیا  اریز  دراد  زاـیتما  رایـسب  قرف و  یـسب  هریغ  تایـضایر و 

نداد ناشن  رد  روصت  هدننیب  هدید  رد  ای  دوشیم  یملع  فرصت  ءایشا  روص  رد  هک  تسا  یضایر  یعیبط و  مولع  هتشر  کی  اهنآ  دوشیم و 
تیهاـم و رد  هک  تسا  هللا  نذاـب  تاـبثا  وحم و  ضارعا و  رهاوج و  رد  فرـصت  ثحب  ءاـیبنا  زاـجعا  اـما  ددرگیم  هروظنم  رظاـنم  یئارم و 

اهرازه هک  یسوم  ياصع  الثم  هحفص 36 ]  ] دوب دنهاوخن  مودعم  دوجوم و  رگید  دعب  دننکیم و  فرـصت  اهنآ  دوبن  دوب و  رد  اهنآ ، دوجو 
هب مه  یـسوم  ياصع  دـنامن و  یقاب  نیرحاس  رحـس  مجح  نآ  ماـمت  زا  رثا  رگید  درک و  علب  دروخ و  ار  هنهک  هرحـس و  ماـجحا  بعکم  رتم 

يرثا تادوجوم  دوجو  تیهام  رد  ددرگیم  ضوع  اـهتروص  دوشیم  سبل  علخ و  طـقف  نیرحاـس  رحـس  رد  یلو  تشگرب  هیلوا  تروص 
هب صوصخم  رتش  گنس  مکش  زا  ای  ددرگ  رمقلاقش  ای  دوش  سمـش  قرخ  هک  تسا  ملاع  یعیبط  روما  رد  فرـصت  زا  اهنآ  زاجعا  ای  درادن 

ماقم توبث  يارب  هللا  نذاب  تازجعم  نیا  ماـمت  دـننک  هدـنز  ار  هدرم  اـی  دـنیامن  هدرم  ار  هدـنز  اـی  دـنروآ  نوریب  صوصخم  لـکیه  گـنر و 
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قح رما  نودب  دنریگیم و  يوقلا  دیدش  عبنم  زا  هک  تساهنآ  یبوبر  تیبرت  نداد  ناشن  نییبنلا و  متاخ  ربمغیپ  تیاصو  تیالو و  تفالخ و 
دوخ صوصخم  ملع  جنپ  یلاعت  دنوادخ  هک  تساهنآ  یملع  ینابم  يور  مه  نیموصعم  همئا  زاجعا  تمسق  کی  [. 15  ] دنرادیمن رب  یمدق 

یبوـبر بتکم  رد  شدوـخ  ناـگتفای  تیبرت  ناگدـیزگرب و  هک  نیرهاـط  همئا  هب  هدوـمرف  حیرـشت  ناـمقل  هروـس  رخاوا  رد  نآرق  رد  هک  ار 
ماحرالا و یف  ام  ملعی  ثیغلا و  لزنی  هعاسلا و  ملع  هدنع  هللا  نا  دیامرف  تایآ 32  نامقل  هروس  رد  هچنانچ  تسا -  هدومرف  تیانع  دنشابیم 

یـسانش نینج  ملع  ناراب -  لوزن  ملع  تمایق -  ملع  ریبخ  میلع  هللا  نا  تومت  ضرا  ياب  سفن  يردت  ام  ادغ و  بسکت  اذام  سفن  يردت  ام 
روضح دـمآ  دوب  هیداب  لها  زا  یبراـحم  ورمع  نب  ثراـح  تسا  یلاـعت  يادـخ  صوصخم  گرم  ندرم و  ملع  هدـنیآ -  يارب  بیغ  ملع  - 

دوش زبس  هک  دمآ  دهاوخ  یک  ناراب  ماهتشک  نیمز  رد  یمخت  نم  دوب  دهاوخ  یک  تمایق  دیـسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ 
مگرم منادیم  ار  دوخ  دلوت  لحم  درک -  مهاوخ  هچ  ادرف  منادیم  ار  دوخ  لمع  رـسپ  ای  تسا  رتخد  دیئاز  دهاوخ  هچ  تسا  هلماح  نم  نز 

هب ار  نآ  تحلـصم  تمکح و  باـب  زا  اـما  تسا  اـم  صوصخم  مولع  نیا  هک  دروآ -  ار  هیآ  نیا  دـش  لزاـن  لـیئربج  دوب -  دـهاوخ  اـجک 
رب مه  هعقاو  هروس  رگید  هیآ  رد  هچنانچ  درابیم  وا  نذا  هب  ناراب  دـش -  دـهاوخ  یک  تمایق  دـنادیم  ادـخ  میتخومآ و  دوخ  ناگدـیزگرب 

ناراب ام  ای  دیزیریم  ورف  هدنراب  ياهربا  زا  ار  ناراب  امـش  ایآ  نولزنملا  نحن  ما  نزملا  نم  هومتلزنا  متناأ  دـیامرفیم  یباجیتسا  مالعتـسا  لیبس 
و هحفص 37 ]  ] متسیب نرق  هک  زورما  دنادیمن و  یـسک  دنوادخ  زج  رـسپ  ای  تسا  رتخد  ایآ  ماحرا  ملع  و  میزیریم . ورف  نیمز  حطـس  رب  ار 
كاخ و ایرد و  بآ و  هوک و  گنـس و  قامعا  زا  شفنب  قوفام  هعـشا  اب  هتفای و  تعـسو  یـسانش  نینج  بط و  هزادـنا  نیا  تسا و  متا  نرق 

فارتعا اهرتکد  هیلک  رتخد و  ای  تسا  رسپ  نینج  رد  هک  دنمهفب  دناهتسناوتن  زونه  کلذعم  دنسانشیم  دننیبیم و  دننکیم  هدافتـسا  نداعم 
یـسک رگید -  یکی  دیامرفیم  دـشاب  تحلـصم  حالـص و  سک  ره  هب  دـنادیم و  هللا  نذاب  ماما  یلو  دـناهدومن  هنیمز  نیا  رد  دوخ  زجع  هب 

مولع رد  هک  یناسک  راگزور و  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگدرورپ  تاذ  زجب  دناد  هک  وه  الا  بیغلا  ملعی  دش ال  دـهاوخ  هچ  ادرف  دـنادیمن 
ربخ دناوتیم  یسک  رتمک  هدنیآ  زا  دنهد  ربخ  دنناوتیم  هتشذگ  زا  هک  دنتـسه  یئاهنآ  طقف  مه  دنهدیم  ربخ  بیغ  زا  تضایر  یـضایر و 

حول زا  یتـشونور  هدـنیامن و  هک  هیمطاـف  هفیحـص  تاـبثا و  وحم و  حول  هک  اـم  نیموصعم  همئا  دـشاب و  هللادـنع  نم  دـیؤم  هکنآ  زج  دـهد 
اما دنیوگیم  هدـنیآ  زا  دـنک  باجیا  لاح  یـضتقم  ای  فرط  تحلـصم  هک  يربخ  ره  هللا  نذاب  مه  نآ  تساهنآ  رظن  ریز  رد  تسا  ظوفحم 

طقف تسین  فـقاو  دـنادیمن و  يرگید  هک  دوـشیم  نیعم  تاـبثا  وـحم و  حوـل  نیمه  زا  اـهنآ  رظن  رد  مـه  ندرم  تاـعاس  تاـفو و  لـحم 
تفگ يرـصب  ریثک  نب  دابع  لوا -  هزجعم  تسا  هدومرف  اـطعا  ءادـها و  دوخ  همئا  هب  ار  تیزم  نیا  تسا و  ریبخ  میلع و  هک  تسا  دـنوادخ 
یلبقا هلخنلا  کلتل  لاق  ول  نا  هللا  یلع  نمؤملا  قح  نم  لاقف  تسیچ ؟ ادـخ  رب  نمؤم  قح  متفگ  متفر  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  تمدـخ 
دومرف دـش  نوگرگد  شگنر  ترـضح  کنعا  ملف  يرق  اهیلا  راشاف  ۀـلبقم  تکرحت  دـق  كانه  تناک  یتلا  هلخنلا  یلا  هللا  ترطنف و  تلبقال 

ادـخ هب  دروخیم  مسق  يوار  دـیایب  وا  دزن  دـنک  تکرح  لخن  اـیب  تفگ  اـمرخ  تخرد  نیا  هب  نمؤم  رگا  هک  تسا  نیا  ادـخ  رب  نمؤم  قح 
داتـسیا و ریگب  رارق  دومرف  هراشا  هاگنآ  درک  تکرح  وا  يوسب  تخرد  هک  ایب  دومرف  هدرک  امرخ  تخرد  هب  یهاگن  هظحل  کی  هک  دنگوس 

تسدب ربخ  نیا  زاجعا و  نیا  زا  عوضوم  هس  هک  دیوگ  هدنراگن  دیدرگ . رادومن  شباحصا  يارب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  هزجعم  نیا 
ادیپ رگید  ملاع  هب  هدام  ملاع  زا  یفارـصنا  یحو  نتفرگ  ماگنه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـننام  مه  ماما  هکنآ  یکی  دـیآیم 
یحو هحفص 38 ]  ] لوزن ماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچنانچ  دشیم  وا  یعیبط  گنر  رییغت  ببـس  فارـصنا  نیمه  درکیم و 
یبیغ ملاع  تلاح  هب  يزاجعا  کی  ندومن  ماـگنه  مه  رقابدـمحم  ماـما  دـیدرگیم  نوگرگد  شگنر  شعترم و  شندـب  دـشیم و  نیگنس 
نامز ماما  هتساوخیم  يوار  هک  دوب  یناحتما  يرابتخا و  لاوئس  لاوئـس  رگید  عوضوم  درکیم  رییغت  شگنر  تهج  نیدب  دشیم و  هجوتم 

تردق نآ  اب  لگ  بآ و  كاخ و  نیب  تخرد  تکرح  رگید  عوضوم  تسا  هتخاس  فقاو  تقیقح  نیدب  ار  وا  ترضح  هک  دسانشب  ار  دوخ 
نآ گنرد  نودب  ماما  دنهد و  تکرح  هکنآ  ياج  هچ  دننکرب  اج  زا  ار  لخن  تخرد  کی  دنتـسین  رداق  رفن  دنچ  هکلب  کی  هک  تسا  یتابن 

زجاع نآ  ریظن  ندروآ  زا  نارگید  هک  دوب  ترضح  نآ  زاجعا  يارب  تعیبط  قرخ  نیا  داتـسیا  شروضح  رد  هدرک  تباجا  دومرف  راضحا  ار 
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تدابع و یتقو  هک  تسا  نیا  یقیقح  نمؤم  لماک و  نامیا  تمالع  هک  دومرف  فصو  تهج  نیدب  ار  نمؤم  يهملک  رگید  عوضوم  دنتسه .
مامت لماک و  قادصم  نیا  دیامرف و  فرـصت  اهنآ  رد  ات  دراذگب  وا  رایتخا  رد  ار  دـیلاوم  رـصانع و  مامت  مه  دـنوادخ  درک  ار  ادـخ  تعاطا 
رگم میـسانشیمن  تلیـضف  لاـمک و  نیا  هب  دنـشاب  قوف  طیارـش  دـجاو  هک  يرگید  نینمؤم  هتـشاد  زورب  روهظ و  نیموـصعم  همئا  رد  طـقف 
لقن یناـنک  حابـصیبا  هک  تسا  ياهزجعم  انتنیط 2 - لضاف  نم  اوقلخ  هتفگ  دـنوشیم و  هیماـما  هعیـش  هب  ریبعت  هک  اـهنآ  بتکم  نادرگاـش 

اقآ هب  ورب  متفگ  دوشگ  ار  رد  دمآ  یکزینک  کی  مدـیبوک  ار  برد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هناخ  برد  متفر  زور  کی  تفگ  دـنکیم 
ترایز مالـس و  ضرع  يارب  طقف  مدرک  ضرع  مدش  بایفرـش  وش  دراو  دومرف  هرجح  لخاد  زا  گنردیب  دوش  بایفرـش  هدمآ  ینانک  وگب 

تقو نآ  يدیدیمن  ار  ام  وت  هک  روطنامه  راوید  تشپ  زا  دیدیمن  ار  وت  ام  مشچ  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  یئوگیم  تسار  دومرف  ماهدمآ  امش 
بقع و زا  دـنیبیم  تسا  یبوبر  بلق  هدـش  تیبرت  هک  ماما  هک  تسا  یهیدـب  تلایع و  لـها و  دزن  درگرب  نونکا  دوبن  امـش  اـم و  نیب  یقرف 
هب نونکا  ام  نامز  ماما  اذـل  تسین و  ندـید  بجاح  وا  يارب  ردـم  رجح و  ناکم و  نامز و  دـنیبیم  ور  شیپ  زا  هک  روطنامه  رگید  تاـهج 

ماما یباوج  درت  یمالک و  عمـست  کنا  دهـشا  یناوخیم  شترایز  رد  تسا  فقاو  ام  لامعا  ام و  لاح  هب  دـنیبیم و  ار  ام  فقاو و  ام  لاـح 
دیامن یگدیسر  همه  لاح  هب  دهدب و  ار  همه  خساپ  دنک و  هدهاشم  ار  لامعا  همه  دونـشب  ار  اهادص  همه  دنیبب  ار  اج  همه  هک  تسا  یـسک 

هدش دیفس  مرس  يوم  هکنآ  يارب  تفگ  ياهدمآ  ام  دزن  هدش  هچ  دومرف  مدش  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رب  دراو  دیوگیم  هیبلاو  هبابح  - 3
تشگرب ناوج  نانز  لاح  هب  دش و  هایس  شرس  يوم  هحفص 39 ]  ] ماما تسد  رثا  رد  تشاذگ  وا  قرف  رب  تسد  مالسلاهیلع  ماما  هتفرگ  ملد 

رد میدوب  هتـسشن  مدوب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تمدخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دجـسم  رد  دـیوگیم  ریـصبیبا  - 4
هدوب هداتسیا  اهنآ  تسشن و  دواد  دندش  دراو  نامیلـس  نب  دواد  روصنم و  لاح  نآ  رد  هک  دومرفیم  نخـس  نیـسحلا  نب  یلع  تلحر  ببس 

تفای و دهاوخ  تنطلـس  مدرم  رب  وا  هک  تشذگ  دهاوخن  دنچ  یحابـص  هک  نادـب  اما  درک  افج  وا  دینیـشنب  دـماین  یقیناود  ارچ  دومرف  ماما 
دـش دنلب  دواد  تسا  هدرواین  تسدب  البق  يدحا  هک  دـیآیم  رد  وا  رایتخا  رد  رایـسب  نئازخ  دریگیم و  ارف  ار  برغ  قرـش و  وا  مکح  ذوفن 
امتح دومرف  تسا  حیحص  تفگ  دواد  هک  ربخ  نیا  ایآ  تفگ  داتـسیا  ماما  روضح  دمآ  یقیناود  داد  وا  هب  ار  ربخ  نیا  درک  ادص  ار  یقیناود 
یلو هدش  يرپس  هیماینب  تدم  يرآ  دومرف  دیـسر  میهاوخ  تنطلـس  هب  یلع  دالوا  اهامـش  زا  لبق  سابع  دالوا  ام  دیـسرپ  دش  دـهاوخ  عقاو 

هب هک  یقیناود  درک -  دنهاوخ  يزاب  دننک  يزاب  نآ  اب  ناکدوک  هک  يوگ  دننام  روشک  اب  امـش  نادنزرف  دوب و  دهاوخ  ینالوط  امـش  تدم 
روصنم نامز  رد  نیملسم  لاملاتیب  لاوما و  هریخذ  میتشون  مالسا  خیرات  رد  ام  دش  رایسب  وا  رظن  رد  رقابدمحم  ماما  تمظع  دیسر  تنطلس 

دوب 5- مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  یملع  زاجعا  نیا  و  دنتـشادن -  تورث  لاـم و  رادـقم  نآ  هب  اـفلخ  زا  کـی  چـیه  هک  دوب  ياهزادـنا  هب 
ثراو ادـخ  لوسر  رگم  متفگ  ارچ  دومرف  دـیتسین ؟ ادـخ  لوسر  هیرذ  امـش  رگم  متفگ  رقابدـمحم  ماما  تمدـخ  زور  کی  تفگ  ریـصبیبا 

؟ دیتسین ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مولع  مامت  ثراو  امـش  رگم  مدیـسرپ  میتسه  ءایبنا  مولع  مامت  ثراو  ام  ارچ  دومرف  دوبن ؟ ءایبنا 
دوخ ياههناخ  رد  هک  مدرم  زا  دیهد  ربخ  دیهد و  افش  ار  صربا  رک و  روک و  و  دینک ؟ هدنز  ار  هدرم  دیناوتیم  امش  ایآ  مدیسرپ  ارچ  دومرف 

ایب کیدزن  ریـصبیبا  يا  دومرف  هاگ  نآ  تسا  هتـشاذگ  ام  رایتخا  تردق و  رد  دنوادخ  ار  همه  يرآ  دومرف  دـننکیم  هچ  دـنروخیم و  هچ 
ارحـص و هوک و  تشد و  رد  هک  تادوجوم  مامت  ترـضح  نآ  تسد  رثا  زا  نم  دیـشک و  نم  تروص  هب  تسد  متفر  ترـضح  نآ  کیدزن 
ار راوید  تشپ  هک  متـشگرب  لوا  لاح  هب  دیـشک  نم  رـس  رب  رگید  تسد  هاگنآ  دوبن  ندید  عنام  نم  يارب  زیچ  چیه  مدیدیم و  دـندوب  ایرد 
ره تسا  نکمم  دهدب  ایند  رد  ندید  نیدـب  ار  وت  لامعا  رجا  دـنوادخ  یهاوخب  رگا  دومرف  رقابدـمحم  ماما  دـیوگیم  ریـصبوبا  مدـیدیمن 

ار تشهب  مدرک  ضرع  دـشاب  دودـحم  وت  دـید  نادـیم  هک  تسا  رتهب  دـشاب  تشهب  وت  لامعا  باوث  یهاوخب  رگا  ینیبب و  یهاوخب  ار  اـجک 
مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  تمدخ  رفن  هاجنپ  بیرق  اب  نم  هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  - 6 هحفص 40 ]  ] مراد تسود  رتهب 

هفوک رد  نونکا  دوب و  ام  اب  نارمع  نب  ةریغم  دنتفگ  دنتـسشن  دندرک  مالـس  دـندش  دراو  ناشورف  امرخ  رمت و  ناروهشیپ و  زا  یعمج  میدوب 
زیمت و تسود  زا  ار  نمـشد  نمؤم و  زا  ار  رفاک  وا  دراد  یناحتما  کحم و  گنـس  هک  دـیراد  یکلم  کی  امـش  هک  درکیم  نامگ  وا  تسا 
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هکلب تسین  مه  روط  نیا  دومرف  مشورف  وج  تفگ  یتفگ  غورد  دومرف  مشورف  مدـنگ  تفگ  تسیچ ؟ وت  هشیپ  دومرف  دـهدیم -  صیخـشت 
زا ار  اـم  ناتـسود  هک  تسا  یکلم  ناـمه  نآ  داد و  ربخ  نم  هب  یهلا  هتـشرف  دومرف  داد  ربخ  امـش  هب  یک  تفگ  یتسه  شورف  دنفـسوگ  وت 

دنتفگ متفرگ  ار  وا  غارس  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ  دیوگیم  رباج  درم  یهاوخ  هأجف  گرم  هب  وت  دومرف  هاگنآ  دیامنیم  یفرعم  ام  نانمـشد 
ماما تمدخ  رد  هک  دـنکیم  تیاور  هزمحیبا  نب  مصاع  متفه : هزجعم  تسا . هدرک  هأجف  تسا  زور  هس  تفگ  مدرک  قیقحت  شنز  زا  هدرم 
مالغ دیریگب  ار  اهنآ  دندزد  اهنیا  دومرف  میدـید  ار  يدرم  رفن  ود  هک  دـندوب  باکر  مزتلم  رفن  دـنچ  میتفریم  میدوب  راوس  مالـسلاهیلع  رقاب 

دومرف سپـس  دوب  اهنآ  قیفر  هک  دـندید  ار  مالغ  نآ  دـنتفر  دـناهدرب  اجنآ  ار  یمالغ  دـیورب  هوک  نیا  رد  دومرف  تفرگ  ار  رفن  ود  نآ  ماـما 
ابا اهنآ  دـیدیدزد  هچ  دـیئوگب  امـش  دوخ  دومرف  دنتـشگرب  هنیدـم  هب  دـنتفرگ  دـندوب  هداد  هک  یناـشن  هب  مه  ار  وا  دـنراد  مه  رگید  یقیفر 

دیدزد ار  اهسابل  یموس  نآ  دـشابیم و  کـی  نآ  دزن  راـنید  رازه  کـی  نیا  دزن  راـنید  رازه  هک  دـندیدزد  راـنید  رازه  ود  دومرف  دـندرک 
دندـید ار  زاجعا  نیا  بیغ و  رابخا  نیا  نوچ  تسا  هدـنز  رگید  لاس  تسیب  هک  داد  ربخ  دومرف و  ار  کی  ره  بسن  بسح و  مسا و  هاـگنآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  توبن  دیحوت و  هملک  هب  دنداد  تداهش  دندروآ و  نامیا  دندومن و  در  شبحاص  هب  ار  شلاوما  دندرک و  هبوت 
جورخ دصق  یلع  نب  دیز  هک  دـنکیم  تیاور  دـشار  نب  نیـسح  دندرم 8 - دندوب و  هدـنز  دـعب  لاس  تسیب  تسرد  دـیوگیم  يوار  ملس 

دیز ای  تملع  اما  هفوکلا  رهظب  بولصملا  لوتقملا  نوکت  نا  فاخا  یناف  دیز  ای  لعفت  دومرف ال  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دزن  دمآ  تشاد 
اهجرف تنـصحا  همطاف  نا  نیـسح  ای  یل  لاق  مث  لتق  الا  ینایفـسلا  جورخ  لبق  نیطالـسلا  نم  دـحا  یلع  همطاف  دـلو  نم  دـحا  جرخی  ـال  هنا 

قباس مهنم  دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاـظ  مهنمف  اـندابع  نم  انیفطـصا  نیذـلا  باـتکلا  اـنثروا  مث  لزن  مهیف  راـنلا و  یلع  اـهتیرذ  هللا  مرحف 
تیب لها  انا  نیـسح  ای  لاق  مث  مامالا  وه  تاریخلاب  قباسلا  مامالا و  قحب  فراعلا  دصتقملا  مامالا و  فرعی  يذلا ال  هسفنل  ملاظلاف  تاریخلاب 

رد ینکیم و  جورخ  وت  هک  منیبیم  نم  نکم  ار  راک  نیا  دیز  يا  دومرف  هحفص 41 ]  ] هلضفب لضف  يذ  لکل  ارقن  یتح  ایندلا  نم  جرخن  ال 
هتشک دنک  جورخ  همطاف  لسن  زا  سک  ره  ینایفـس  جورخ  زا  لبق  ات  هک  ینادیمن  رگم  دنیامنیم  بولـصم  دنـشکیم و  ار  وت  هفوک  تشپ 
تیانع هفیحص  باتک و  میتسه  وا  هیرذ  هک  ام  هب  دنوادخ  دندش و  مارح  شتآ  رب  همطاف  هیرذ  دومرف  دشار  نب  نیسح  هب  هاگنآ  دش  دهاوخ 

 - دنراد یئوکین  هقباس  یخرب  دنتـسه و  دصتقم  یعمج  دننکیم و  ملظ  دوخ  سفن  هب  ياهتـسد  همطاف  هیرذ  زا  میفقاو  قیاقح  هب  هک  دومرف 
سپـس تسا  ماما  تاریخ  هب  قباس  تسا و  ماما  قح  هب  فراع  دـصتقم  دسانـشن و  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  تسا  سک  نآ  سفن  هب  ملاـظ  اـما 
هزاجا یعمج  - 8 دـیامن . رارقا  ام  لضف  هب  یتلیـضف  اـب  ره  هکنآ  رگم  میوریمن  اـیند  زا  ترتع  تیب  لـها  اـم  نیـسح  يا  هک  دومرف  هفاـضا 

همه ام  هک  دوب  یکبم  اهنآ  لاح  نانچ  دندرکیم  هیرگ  دنتفگیم و  ینانخـس  ینابز  هب  اجنآ  دـندش و  رقاب  دـمحم  ماما  هناخ  دراو  دـنتفرگ 
ار دوخ  لد  درد  دنتـسه و  ینایرـس  اهنآ  دومرف  دنیوگیم  هچ  دنتـسه و  یموق  یتلم و  هچ  اهنیا  مالـسلاهیلع  ماما  زا  مدیـسرپ  میدش  نایرگ 
ره دومرف  ع )  ) ماما متفر  تارف  طش  رانک  مالسلاهیلع  ماما  اب  تفگ  ریـصبوبا  دومرف 9 - یگدیسر  اهنآ  راک  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دنیوگیم و 
نز هب  طوـبرم  رگید  هزجعم  دومرف 10 - نایب  ار  کی  ره  نادـناخ  ماوقا و  تسا  مادـک  نآ  هداـم  رن و  هک  یهاـم  ریغ  یهاـم و  زا  ار  یناویح 

دش و دراو  رفعجیبا  رب  يدسا  نصحم  نب  ۀشاکعنبا  دنکیم  لقن  شردپ  زا  نمحرلادبع  نب  یـسیع  هک  دـشابیم  شدـنزرف  يارب  نتفرگ 
هناد هناد  راقو  تناتم و  اب  رـسپ  ردپ و  دندروخیم  هناد  هناد  هک  دوب  ماما  يور  شیپ  يروگنا  دوب  هتـسشن  وا  دزن  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا 

دروخ هناد  هناد  تسا  بحتـسم  دومرف  دـیروخب  اـت  راـهچ  اـت  هس  تسا  رتهب  دوشیمن  ریـس  یمدآ  هناد  هناد  میتفگ  دـندروخیم  دـندیچیم 
انثا نیا  رد  دروآ  دنهاوخ  وا  يارب  هک  تسا  ینز  هیرهم  هدش  رهم  هسیک  نیا  دومرف  يریگیمن  نز  رفعج  تدنزرف  يارب  ارچ  مدیسرپ  هاگنآ 
دوب دـهاوخ  یناشن  نیا  هب  هک  ياهیراج  ریگب و  ار  هتـسبرس  هسیک  نیا  ساحن  دومرف  دـش  دراو  دوب  یـشورفهدرب  شراـک  هک  يربرب  ساـحن 
طش رانک  متفر  تفگ  يربرب  ساحن  تسا  هتسبرس  هسیک  نیا  رد  دوشیم  یـضار  هک  یغلبم  نامه  هک  تسا  نیا  نآ  یناشن  رخب و  نم  يارب 
زینک تفر  مهاوخیم  نآ  زا  رتهب  متفگ  رانید  داـتفه  تفگ  ار  یکی  دـندروآ  زینک  نیدـنچ  تفرگیم  هراـنک  یـشورفهدرب  ياـهیتشک  هک 

هب هحفـص 42 ]  ] تفگ تسا  نآ  رد  یغلبم  هچ  منادیمن  اـما  مرخیم  هسیک  نیا  ياـهرانید  نیا  هب  متفگ  راـنید  داتـشه  تفگ  دروآ  يرتهب 
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تفگ تشاد  يدیفـس  يوم  رـس و  دوب  هداتـسیا  اـجنآ  هک  یخیـش  مهدیم  يراد  تسد  رد  هک  رتـشگنا  نیا  هب  مشورفیمن  ینادیمن  هچنآ 
انیع میدرک  نزو  میدروآ  نوریب  ار  رتشگنا  نوچ  درک  لوبق  هدـب  ار  زینک  لوپ  تمیق  ناـمه  هب  دـنک  تمیق  اـمن  نزو  نک  نوریب  ار  رتـشگنا 

رقابدـمحم ماما  تمدـخ  متفرگ  ار  زینک  هداد  ار  لوپ  رانید  داتفه  ینعی  دوب  هتـسبرس  هسیک  لوپ  اب  قباطم  ناـصقن  رـسک و  نودـب  نآ  تمیق 
تمـسا دومرف  هدومن  ادخ  رکـش  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  مداد  شرازگ  ار  نایرج  نوچ  دوب  هداتـسیا  وا  دزن  دمحم  نب  رفعج  زونه  مدرب 

هرکاب تفگ  هبیث  ای  یتسه  هرکاب  وت  منادـب  وگب  دومرف  هرخالا  یف  ةدومحم  ایندـلا و  یف  ةدـیمح  دومرف  هدـیمح  تفگ  كزینک  نآ  تسیچ 
يدرم تسـشنیم  نم  يولهپ  دـمآیم  يربرب  ساحن  تقو  ره  تفگ  يدـنام  نوصم  تریـس  وید  مدرم  نیا  تسد  زا  هنوگچ  دومرف  متـسه 

خیـش نآ  داد و  خر  هعقاو  نیا  ررکم  تفریم و  تساخیم و  رب  وا  هک  يروط  هب  دزیم  وا  شوگ  رب  یلیـس  دمآیم  وم  نیمیـس  ور و  دیفس 
وا زا  دنوادخ  ورب  ریگب و  ار  نآ  دومرف  دیشخب  رفعج  دوخ  دنزرف  هب  ار  كزینک  نآ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هاگنآ  درک  ظفح  ارم  دمآ و 

میدید تسا  زاجعا  نیا  دیؤم  مه  خیرات  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  یـسوم  وا  مان  دشاب و  نیمز  لها  نیرتهب  هک  دـیامرف  تیانع  وت  هب  يدـنزرف 
ماما زا  ریصبیبا  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  لقن  يدنوار  هک  يرگید  هزجعم  دمآ 11 - ایند  هب  هدیمح  نیا  زا  رفعج  نب  یسوم  متفه  ماما  هک 

هب دـندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  باحـصا  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  زور  کی  مولعلارقاب  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج 
هب نزریـشمش  رازه  راهچ  اب  يدرم  هک  ینامز  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  هنیدم  مدرم  يا  دومرف  درک  دـنلب  رـس  هاگان  دوب  لوغـشم  تیبرت  میلعت و 

دهاوخ نینچ  امتح  دومرف  هدشن  نینچ  دـنتفگ  مدرم  ددرگ -  امـش  ناج  لاوما و  لام و  سومان و  ضرع و  ضرعتم  دروآ و  ور  امـش  يوس 
مشاهینب تیعبت  هب  هک  یمک  هدع  رگم  دنداهنن  یعقو  دوب  بیغ  ملع  هک  ینامسآ  نخـس  نیا  هب  هنیدم  مدرم  اما  دینک  زیهرپ  دیـسرتب و  دش 

دوب مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز  درادن -  فلخ  زگره  تسا و  عوقولایمتح  ماما  نخـس  دنتـسنادیم  اهنآ  هچ  دنتفر  نوریب  رهـش  زا 
اهنآ لاوما  داد و  رارق  ضرعت  دروم  ار  اهنآ  نانز  تشک و  ار  يرایسب  درک  یگنج  دش و  دراو  هنیدم  هب  سابعینب  هدنیامن  قرز  نب  عفان  هک 

هتفگ و نخـس  تسرد  رقابدـمحم  ماما  هک  دـندش  هجوتم  مدرم  تقو  نآ  درک  دـیدجت  هنیدـم  يارب  ار  هرح  هعقاو  هیـضق  درب و  تراغ  هب  ار 
دیوگیم هک  هچنآ  تسا و  تیالو  شوغآ  تمـصع و  ناماد  توبن و  دهم  هدـش  تیبرت  وا  هک  دـندرک  هحفـص 43 ]  ] فارتعا ناعذا و  همه 

[. 16  ] تسا قح 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  بقانم 

نم هب  زور  کی  یلع  نب  دمحم  هک  دنکیم  تیاور  یفعج  رباج  تسا  رصح  دحیب و  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رفعجوبا  ترضح  بقانم 
هاوس امع  هلغشا  صلاخلا  هللا  نید  هبلق  لخد  نم  هنا  رباج  ای  دومرف  تسیچ ؟ امـش  بلق  لاغتـشا  مدیـسرپ  بلقلا  لغتـشمل  ینا  رباج  ای  دومرف 

بکرم الا  یه  له  نوکت  نا  یسع  ام  ایندلا و  ام  رباج  ای  ع )  ) لاق دلسگیم  وا  ریغ  زا  دشاب  لوغشم  ادخ  هب  تین  صولخ  اب  شبلق  سک  ره 
مل نینمؤملا  نا  تسین و  ینز  نتفرگ  ای  سابل  ندرک  ضوع  ای  یبکرم  هب  ندـش  راوس  زج  ایند  دومرف  اهتبحا  ۀـئرما  وا  هتـسبل  بوث  وا  هتبکر 

یناف هک  اجنآ  دنوریم و  شیپ  ترخآ  فرط  هب  هک  دنتـسه  نئمطم  درادـن و  یئاقب  ایند  هک  دـنراد  نامیا  نینمؤم  اقبلاب  ایندـلا  یلا  اونئمطی 
حـالف زوف و  هب  هکلب  دـندنبیمن  اـیند  تنیز  هب  لد  ادـخ  نادرم  تسا . مزـال  ادـخ  رکذ  ترخآ  ياـقب  يارب  درک و  یقاـب  ناـبرق  دـیاب  تسا 

داز و نآ  يارب  هک  تسا  شیپ  رد  ترخآ  تشذگ و  نآ  زا  ناوتیم  ناسآ  تسا و  رذـگدوز  ایند  يوقت  لها  يارب  دـننکیم  هجوت  ترخآ 
مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  رـضحم  زا  رتعضاخ  اجک  چـیه  ار  املع  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم  اطع  نب  هللادـبع  [. 17  ] دـننیبیم هیهت  هشوت 

شناد ملع و  دنتسشنیم  مارتحا  بدا و  لامک  اب  داتـسا  هاگـشیپ  رد  درگاش  نوچ  هک  دنتـشاد  عوشخ  عوضخ و  وا  رـضحم  رد  نانچ  مدیدن 
لوسر نبای  تفگ  شمالغ  دش  نایرگ  تخس  هتخادنا  ریز  هب  رس  داتفا  مارحلادجـسم  هب  شمـشچ  نوچ  تفر  هکم  هب  يرفـس  دنتخومآیم 

ار هدـنب  نم  دـنوادخ  هک  موشن  ناـیرگ  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف  يدـش ؟ ناـیرگ  ارچ  ینکیم  لـمع  هنوگچ  هک  دـننارگن  وـت  هب  مدرم  هللا 
تونق رد  درک و  زامن  فاوط و  هاگنآ  مدـش  نایرگ  لاـعفنا  تلجخ و  زا  هتـشاد  قفوم  ارم  حـالف  زوف و  نیا  هب  یگدنمرـش  همه  اـب  دـنیبیم 
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رباصلا عشاخلا  رکاذلا  رـضاحلا  مامالا  وه  دسیونیم  میعنوبا  ظفاح  نادرگم  نمـشد  مه  هب  ار  ام  ادـنوادخ  ینتقمت  یهلا ال  تفگیم  ررکم 
حفس تارطخلا و  ضراوعلا و  یف  ملکت  هوبالا  نیدلا و  بسح  عمج  هوبنلا و  ۀلالـس  نم  ناک  رقابلا و  یلع  نب  دمحم  هحفص 44 ]  ] رفعجوبا
یلع ـالفلا  زوج  عطقی  اـبکار  اـی  ةرطخلل  زیمتلا  ةرـضحلاب و  ززعتلا  فوصتلا  نا  لـیق  تاـموصخلا و  ءارملا و  نع  یهن  تاربعلا و  عومدـلا و 

جح رهاظلاک و  قدـصلا  یف  هنطاب  هبح  صلاخ  دـبع  مالـس  رباغلا  یف  یـضاملا و  یف  ینع  يرولا  ریخ  هللا  لوسر  غلبا  رماـض و  ةرـسج  نوما 
رتابلا لبازلا و  رمسالاب  یلعلا  ءانبا  داش و  یلوالا  مه  ریاسلا  لثملاک  ۀیحت  هناکـس  ینع  اغلب  رظانلا و  يذقولجی  هبارت  يذلا  عیقبلا  ضرا  یلع 

هذه عیاش و  مهیف  عدی  یل  مک  رفاک  یلع  متح  مهـضغب  نمؤم و  یلع  فقو  مهبحف  رهابلا  رمقلا  رون  قارـشا  مهباسحا  دجملا  یف  تقرـشا  و 
هونب دعب  نم  ءاج  رصابلا و  بیصلا  ةاذع  ضورلا  امف  ضایر  زعلا  هقالخا  رـضاح  نم  داب و  نم  ملاعلا  هلـضف  یف  قاف  قح  ماما  رقابلاب  صتخت 

[. 18  ] رداصلاک دراولا  هراثآ  یلع 

بقانم رد  مظن 

داشرا رد  دیفم  خیش  تسا  هدرک  تیاور  رقابدمحم  ماما  زا  ثیدح  رازه 30000  یس  هملسم  نب  دمحم  هک  دنکیم  تیاور  بوشآرهشنبا 
ثیدح رازه 70000  داتفه  دیوگیم  رباج  ادبا  ادحا  اهب  ثدحا  مل  ثیدح  فلا  نیعبـس  رفعجوبا  ینثدـح  دـنکیم  تیاور  یفعج  رباج  زا 

نیـسحلا نسحلا و  دـلو  نم  دـحا  نع  رهظی  مل  دـیامرفیم  خیـش  دوخ  هاـگنآ  دوب  هتفگن  ثیداـحا  نآ  زا  يدـحا  هک  دومرف  لـقن  نم  يارب 
ماما نسح و  ماما  دالوا  زا  يدحا  یلع  نب  دمحم  نم  بادالا  نونف  ةریسلا و  نآرقلا و  ملع  هنسلا و  راثالا و  نیدلا و  ملع  نم  مالـسلاامهیلع 

هدوبن و مولعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم  لثم  مالسا  بادآ  نونف  توبن و  هریس  نآرق و  ملع  ربمغیپ و  تنس  تعیرش و  راثآ  نید و  ملع  رد  نیسح 
رب تمسق  نیا  رد  هحفص 45 ] ( ] ص  ) دمحم لآ  نادناخ  دشاب  تسا  تلیـضف  ملع و  هب  رـشب  شزرا  تمظع و  تیرـشب  ملاع  رد  رگا  تسین 

یقحلا یلی  هبنج  زا  اهنآ  دناهدوب  ینامسآ  ماهلا  یحو و  هطساو  شنیب و  شناد و  هقلحرس  اهنآ  اریز  دناهتشاد  قوفت  مدقت و  رشب  دارفا  مامت 
رقابدـمحم ماـما  نیموصعم  همئا  ناـیم  رد  تسا و  نیا  زا  رتـالاب  یتـبقنم  تلیـضف و  هچ  دـنتخومآیم و  یقلخلا  یلی  هبنج  اـب  دـنتفرگیم و 

لقن مجنپ  ماما  زا  یملع  هفلتخم  نونف  رد  ثیدح  رازه  دصیس  ات  رازه  دص  زا  شیب  هک  هتخومآ  شناد  ملع و  سک  ره  زا  شیب  مالسلاهیلع 
تسا هجوت  بلاج  هک  دناهدرک 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تلیضف 

هراشا

يوقت و ملع و  شـشخب و  دوجو و  مرک  رد  دوب  نامز  لـها  یخـسا  دـبعا و  دـهزا و  ملعا و  عروا و  لـضفا و  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما 
تسا هدوب  قلخ  یئاوشیپ  تماما و  هب  قحا  وا  دشاب  مه  تافص  نیمه  هب  هتشادن و  ریظن  تواخـس  ملح و  رد  المع  املع و  لامک  تلیـضف و 

دشاب و فرشا  لقعا و  دهزا و  ملعا و  رـصع  مدرم  مامت  زا  دیاب  ماما  دوش  هداد  حیجرت  لضاف  رب  لوضفم  هک  تسا  تشز  حیبق و  القع  اریز 
نامز ءاملع  رباکا  دوب  عمج  مه  ماما  نیا  رد  طرـش  یـس  مامت  تسا و  تماما  طرـش  میتشون  ع )  ) اضر ماما  باـتک  رد  هک  تسا  طرـش  یس 
یبرم گرزب و  ملعم  نآ  سدـقم  تحاس  رد  ناهج  نیفنـصم  ریهاشم  دـندرکیم  مخ  شهاگـشیپ  رد  تیـشخ  عوضخ و  تعاـطا و  يوناز 

هعرزیبا درادن  يریظن  طق  هلثم  را  مل  هتفگ  مجنپ  ماما  قح  رد  دوب  رصع  ياملع  ملعا  هک  یعیبس  قحساوبا  دندیسوبیم  بدا  نیمز  ریظنیب 
املع و ةدابع و  هدالوا  نم  نیدـباعلا  نیز  ثراو  دـیوگ  قعاوص  رد  رجحنبا  ءاملعلا و  ربکا  نمل  هنا  دـیوگ  تساـملع  راـبک  زا  رگید  یکی 
: هتفگ یبطرق  هتـشادن  ریظن  تلالج  تمظع و  ملع و  رد  مولعلا  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  دنقفتم  املع  همه  رقابلا  دمحم  رفعجوبا  ةداهز 
الایع و هیلع  شیرق  تناک  نآرقلا  ملع  سانلا  بلط  اذا  هتفگ  ینهج  نیعا  نب  کلام  لبجالا  یلع  یبل  نم  ریخ  یقتلا و  لـهال  ملعلا  رقاـب  اـی 
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الابج املع  ثروت  لابج  نیجلدملل  للهت  موجن  الاوط  اعورق  هادی  تلان  یبنلا  تنب  نیا  لیق  نا 

تدابع مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما 

رتشیب و شتفرعم  يرگید  هب  تبسن  سک  ره  دراد  شناد  ملع و  یئاسانش و  تفرعم و  اب  یمیقتسم  تبـسن  کی  یگدنب  تعاطا و  تدابع و 
يور دیآیم  دوجوب  رـشب  نیب  هک  یطابترا  تسا  رتدنمقالع  رتعشاخ و  رتعضاخ و  رتتسود و  وا  هب  تبـسن  دشاب  رتعیـسو  شتعاطا  ملع و 

تیادب رد  هک  رفن  ود  دوریم  نیئاپ  الاب و  میقتسم  تبسن  نیمه  هب  يرشب  لدابتم  فطاوع  تساهنآ  یئاسانـش  هحفص 46 ]  ] تفرعم و لصا 
هاگآ رگیدـکی  لاصخ  تافـص و  زا  دـندش  یفرعم  انـشآ و  مه  هب  نوچ  یلو  دـنراذگیمن  یعقو  اـنتعا و  مه  هب  دنـسانشیمن  ار  رگیدـکی 

ای رمش  امش  نم و  تسا . ببـس  نیمه  هب  مه  ینمـشد  هچنانچ  دنوشیم  تسود  دنراد  تسود  تسوا و  رد  هک  هچ  نآ  تهج  هب  دندیدرگ 
یقالخا لئاذر  تهج  هب  ار  یلوا  میدش  اهنآ  تیوه  تافـص و  هب  انـشآ  هک  دعب  میتخانـشیمن  مه  لوا  میاهدیدن و  ار  یحایر  دـیزی  نب  رح 

رکف و تفـص  تهج  هب  ار  یمود  میدوـمن و  تنعل  یمحریب  تواـسق و  ببـس  هب  ار  وا  میدرک و  رفنت  زاربا  دـمآیم  نامدـب  نآ  زا  اـم  هـک 
ار وا  هتشاد  زورب  لامک  دح  هب  وا  رد  میراد و  تسود  ام  ار  تافص  نیا  دش و  لطاب  قح و  زیمم  هک  هدارا  مهف و  یگدنزارب  سفن و  کلمت 

گرزب ار  هریاد  نیا  میئاـمنیم . بدا  راـهظا  عوشخ و  عوضخ و  هدومن  تدارا  مالـس و  ضرع  میوریم  شربق  لـباقم  رد  میراد و  تسود 
دهاوخن دوخ  لیم  هب  هدماین و  دوخ  رایتخا  هب  وا  هک  دـنادیم  ردـق  نیمه  دسانـشیمن  ار  ادـخ  كاردا  سح و  هلحرم  نیلوا  رد  رـشب  دـینک 

تقلخ و رهاظم  دـننکیم و  يراج  وا  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  راگزومآ  رداـم و  ردـپ و  مکمک  اـت  تسا  يرگید  تردـق  هطیح  رد  هکلب  تفر 
تکرح دیـسر و  یلقع  دشر  رد  نوچ  دسانـشیمن  ار  یـسک  ادخ  زج  هک  اجنآ  ات  دـنهدیم  ناشن  دـننکیم و  نایب  وا  يارب  ار  قح  تردـق 

ردق ره  ددرگیم و  دـنمقالع  وا  هب  دوشیم و  کیدزن  ادـخ  هب  رتشیب  شدوخ  دـنک  لیلحت  هیزجت و  ار  بلاطم  تسناوت  درک و  ادـیپ  يرکف 
اب میقتسم  تبسن  کی  تعاطا  تدابع و  سپ  دیامنیم . قح  تعاطا  بلق  میمص  زا  دنکیم و  وا  تدابع  رتهب  دسانـشب  ار  ادخ  رتشیب  رتهب و 

تـسدب ناـمیا  لاـمک  بلق و  روضح  تدارا و  صوـلخ  تهج  زا  ار  نیرهاـط  همئا  تداـبع  نازیم  میهاوـخب  هک  نوـنکا  دراد  شناد  ملع و 
رشب شناد  رکف و  حطس  زا  رتالاب  رترب و  امومع  ماما  شناد  ملع و  حطـس  نوچ  هک  مینیبب  مینک  هعجارم  اهنآ  نیقیلاملع  هبترم  هب  دیاب  میروآ 

تابثا نیموصعم  همئا  ملع  بتارم  رد  ام  نوچ  تسا و  هدوب  اهنآ  تفرعم  عـالطا و  ملع و  بساـنتم  زین  اـهنآ  تعاـطا  تداـبع و  اـنیقی  تسا 
هب مه  اهنآ  تعاطا  تدابع و  دنتسه  فقاو  ایند  نید و  زا  یملع  بتارم  مامت  هب  هدش و  باریـس  یبیغ  مولع  همـشچ  رـس  زا  اهنآ  هک  میدرک 

دوب لسر  فرـشا  لک و  لقع  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تدابع  هرابرد  اذـل  دـندوب و  عشاخ  عضاخ و  هک  دوب  تبـسن  ناـمه 
یلع نینمؤملاریما  درکیم و  تداـبع  یگدـنب و  هدوـمن  اـفتکا  ناتـسهوک  فـلع  اـب  ارح  راـغ  رد  لاـس  فرظ 15  رد  یلاـح  هچ  اـب  میدـید 
ارهز همطاف  نینچمه  درکن -  یهجوت  دندیشک و  وا  ياپ  زا  ناکیپ  هک  درک  هحفص 47 ]  ] تدابع هنوگ  نآ  یملع  تردق  نآ  اب  مالسلاهیلع 

هب اهزور  زامن و  هب  اهبش  لاس  هک 35  دوب  نیدباعلانیز  نیدجاسلادیس و  اهنآ  زا  رتزراب  ءادهشلادیس و  نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  و 
شدادجا هک  درکیم  مادقا  مایق و  هنوگ  نامه  تدابع  رد  دوب و  مولع  نامه  ثراو  زین  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  و  دوب -  لوغـشم  هزور 

يراج شکـشا  درکیم و  رییغت  شگنر  داتفایم  هبعک  هب  شمـشچ  نوچ  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هک  میدـید  دنتـساخیمرب . تدابع  هب 
عرـضت و زامن و  هب  بش  ياههمین  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  دروآیم . دورف  تعاطا  تدابع و  هب  رـس  عوشخ  عوضخ و  لامک  رد  دـشیم و 

دوـخ تاـمیلعت  رد  رذـتعا و  ـال  رقم  کیدـی  نیب  كدـبع  اـنا  اـهف  رجزنا  ملف  ینتیهن  رمتأا و  ملف  ینترما  اـنبر  تفگیم  تـخادرپیم  يراز 
ریخلا عرـسا  ناف  اعدلا  الا  ءاضقلا  عفدـی  لأسی و ال  نا  نم  هللا  یلا  بحا  ءیـش  نم  ام  جرف و  وا  نطب  ۀـفع  نم  لضفا  ةدابع  نم  ام  دومرفیم 

هک تسین  بوبحم  دنوادخ  دزن  ردق  نآ  زیچ  چیه  تسین و  جرف  مکش و  ظفح  زا  لضفا  یتدابع  دومرف  یغبلا  ۀبوقع  رشلا  عرسا  ربلا و  اباوث 
اب قح  یئاـیربک  تحاـس  رد  هشیمه  وا  تسا  یگدـنب  تعاـطا و  تداـبع و  هنومن  نیرتـهب  تلئـسم  اـعد و  هک  دـهاوخب  يزیچ  وا  زا  یلئاـس 

. دینارذگیم هزور  اعد و  زامن و  هب  هشیمه  درکیم و  زاربا  تین  صولخ  یگدنب و  ضرع  تیشخ  عوضخ و 
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تدابع

قداص ترـضح  هچنانچ  دوب  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  نیدجاسلادیـس  شردـپ  ثراو  قح  هب  هجوت  ادـخ و  رکذ  یگدـنب و  تداـبع و  رد 
رکذ دروخیم  اذغ  دوب  رکذ  لاح  رد  مدرکیم  تکرح  وا  اب  نم  تقو  ره  دوب و  رکذلاریثک  مردپ  دـیامرفیم  ینیلک  تیاور  هب  مالـسلاهیلع 
لها ام  هک  دشیم  رایـسب  دوب و  هللا  الا  هلا  وا ال  رکذ  رتشیب  دومنیم و  ادخ  رکذ  ماجنا  زاغآ و  رد  هشیمه  ثیدـح  رکذ  رد  دومنیم و  ادـخ 

میدرکیم نآرق  تئارق  میتفگیم و  ادخ  رکذ  دزیم  هک  باتفآ  حبص  ات  رجف  عولط  زا  دیئوگب  ادخ  رکذ  دومرفیم  درکیم و  عمج  ار  تیب 
مدرم هب  شناد  مـلع و  دوـب  لاـح  ره  رد  [. 19  ] دـیئوگب ادـخ  رکذ  دومرفیم  دـندوبن  نآرق  ندـناوخ  رب  رداق  ناـکدوک  زا  هک  مادـک  ره  و 

و هحفـص 48 ] . ] دومرفیم دییأت  ار  دنوادخ  یگناگی  هب  هدیقع  ینابم  دیدشت  دیحوت و  تیوقت  قح و  رکذ  ادـخ و  هب  ار  اهنآ  تخومآیم و 
هزور زامن و  رد  رـصح  ار  تاداـبع  هدومرف و  میـسقت  ار  تاـقوا  دـید  میهاوخ  تسا  مالـسا  نید  یناـبم  هک  ماـما  نیا  تاـمیلعت  رد  هچناـنچ 
هنابـش تاعاس  مامت  رد  دوخ  هتـسناد و  تادابع  شرورپ  شزومآ و  هار  زا  ار  قلخ  هب  تمدخ  دیحوت و  ینابم  میکحت  رکذ و  هکلب  هتـسنادن 

ماـن هب  زورما  هک  ینیمز  ینامـسآ و  یکلف  هفلتخم  نونف  موـلع و  ثیداـحا و  راـبخا و  ریـسفت و  راـثآ و  راـکذا و  هیعدا و  تاـمیلعت  اـب  زور 
زا یکی  هچناـنچ  تسا  تداـبع  همه  اـهنیا  تسا و  هدومرف  میلعت  احرـصم  احورـشم و  هدـش  ریبعت  تئیه  موجن و  تایـضایر و  تاـیعیبط و 

چیه ضیارف  زا  سپ  ینعی  تسا  تداـبع  لـصحم  ره  يارب  یناوج  رد  ملع  لیـصحت  دومرفیم  هیلع  هللا  ۀـمحر  مراوگرزب  دـیتاسا  عـجارم و 
. تسین ملع  بسک  زا  رتالاب  یتدابع 

هتکن

هک تسا  رما  تعاطا  هکلب  تسین  هزور  زامن و  فرـص  تدابع  هک  تسا  نیا  نآ  میرذـگن و  هتفگن  دـیاب  هک  دیـسر  رظن  هب  ياهتکن  اج  نیا 
نیمه هب  مه  عاـمتجا  دارفا  هک  دوش  فرـص  هعماـج  یتـخبکین  تداعـس و  هار  رد  هیقب  دوش و  ادا  بلق  روـضح  اـب  هضیرف  بجاو و  لقادـح 
شناد ملع و  هار  زا  ات  دیامن  تقو  فرص  تیاده  رادلعشم  هیقف و  یققحم  دنمشناد  ملاع و  يدرم  رگا  الثم  دنوش -  تیبرت  تلیـضف  شور 
تدابع راک  هب  یملع  تردـق  نیا  یئاناوت  اب  هک  اـت  دراد  شزرا  جرا و  رتشیب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دزورفارب و  مدرم  هار  ياـپ  شیپ  یغارچ 

ات لاسکی  زا  رتهب  فراع  ملاع و  درم  زامن  تعکر  ود  هدش و  دراو  ملعت  میلعت و  ملع و  رشن  تلیـضف  رد  رابخا  همه  نیا  اذل  دزادرپب و  دوخ 
حیبست هب  تسین  قلخ  تمدخ  زج  هب  تدابع  هک  هدروآ  مظن  هب  ار  تقیقح  نیمه  يدعـس  تسا و  هدش  هتخانـش  لهاج  تدابع  لاس  تصش 

فینصت فیلأت و  هب  هدوب  فرشا  فجن  رد  يولع  سدقم  میرح  رد  هک  دننکیم  لقن  یسوط  خیش  دیفم و  خیـش  زا  تسین  قلد  هداجـس و  و 
منادیم دومرف  يوشیمن  فرـشم  مرح  بش  ره  ارچ  دندیـسرپ  وا  زا  دشیمن  فرـشم  مرح  رتشیب  رابکی  هتفه  تشاد و  لاغتـشا  دوخ  بتک 

اذل تسا و  ترایز  زا  رتالاب  شتیمها  رتشیب و  شباوث  هریغ  تایآ و  ریسفت  رابخا و  ثیداحا و  بتک  فینـصت  فیلأت و  ینعی  راک  نیا  باوث 
ریونت تیادـه و  هک  تسین  یکـش  هتبلا  منکیم -  همئا  تاـمیلعت  فرـص  ار  تقو  هیقب  منکیم و  مالـس  ضرع  ماهتـسشن  هک  لزنم  نیمه  زا 
فرـص ار  تقو  هیقب  دزادرپب و  ار  تابجاو  دنمـشناد  هیقف  میکح  درم  دـیاب  تسا  یبحتـسم  هزور  زامن و  زا  رتمهم  نیملـسم  یمومع  راـکفا 

ام نوکی و  ام  ناک و  امب  ملاع  اهنآ  نوچ  مالـسلاهیلع  ماما  هراـبرد  هحفص 49 ] . ] دیامن تلیضف  ملع و  رـشن  هار  زا  تیرـشب  ملاع  هب  تمدخ 
دوب یبالقنا  ثداوح  نآ  اب  هجاوم  هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دـنهدیم  صیخـشت  ار  تایـضتقم  رتهب  دنـشابیم  همیقلا  موی  یلا  نئاـک  وه 

ار مدرم  هیماینب  ءوس  تاغیلبت  تاوهش و  لیس  اریز  دنک  میلعت  مدرم  هب  ار  یگدنب  تدابع و  قیرط  دوخ  هک  تسناد  نانچ  ار  تقو  یـضتقم 
تامیلعت نامه  تدابع  لالخ  رد  تخادرپ و  تدابع  هب  ار  تماما  تدم  دوخ  مالسلاهیلع  داجس  ماما  اذل  دوب و  هتخاس  رود  تلیـضف  نیا  زا 

هب مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  دومرف  ناـیب  هیداجـس  هفیحـص  ماـن  هب  تسا  هفـسلف  هقف و  تمکح و  ملع و  هرود  ماـمت  لـماش  هک  ار  هیلاـع 
رـصع رد  ناشراکفا  ناهذا و  هک  ار  یمدرم  هدرک  هدافتـسا  عقوم  زا  دوب  تنطلـس  رییغت  لوحت  تسایـس و  بالقنا  هک  دوخ  رـصع  ياـضتقم 
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ات زاغآ  زا  تشاداو و  يرکف  تکرح  کی  یملع و  بذـهم  شرورپ  شور  کـی  هب  دوب  هدـیدرگ  تلیـضف  ملع و  هب  هجوت  ياـیهم  شردـپ 
ای دندمآیم  هنیدم  هب  رورپفراعم  هوژپشناد و  مدرم  هک  درک  کمک  مه  تسایـس  لوحت  بالقنا  دومرف  میلعت  مدرم  هب  نید  لوصا  ماجنا 

ناوج نیا  زا  هک  دندمآرب  ماقم  رد  دنتخانـش  امـسر  تلیـضف  ملع و  هب  ار  ءادهـشلادیس  نادـناخ  دـندوب و  هدـید  ار  رقابدـمحم  ماما  ماش  رد 
دیدرگ و يرشب  فراعم  مولع و  سرد  هب  عورش  مالسا  هقف  عورف  لوصا و  رب  هوالع  اذل  دننک و  هدافتـسا  شناد  ملع و  هب  روهـشم  یمـشاه 

اهنآ مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دندیسرپیم و  یلئاسم  دندمآیم  هریغ  یعیبط و  یضایر و  حیرـشت و  یبط و  یفـسلف و  یملع و  بلاطم  رد 
هب نادنمشناد  هتـسد  هتـسد  هاگنآ  دندرکیم  تلیـضف  ملع و  لقن  دنتـشگیم  رب  دوخ  نادلب  ناطوا و  هب  دومرفیم  شناد  ملع و  باریـس  ار 

ناملـسم مدرم  یملع  تضهن  دوب  دوقفم  عنام  دوجوم  یـضتقم  لاس  تسیب  بیرق  دندرکیم -  ترفاسم  یعالطا  ملع و  بسک  يارب  هنیدم 
بـسک يارب  دوب  هفوک -  هنیدـم -  هکم -  رـصع  نآ  رد  اهتختیاپ  نیرتزراب  هک  مالـسا  ياهروشک  رکفلارونم  تاقبط  هیلک  دـش و  عورش 

نیا رد  ام  و  دنیامن -  هدافتـسا  مجنپ  ماما  یملع  لیاضف  نمرخ  زا  ات  دندشیم  عمج  هنیدـم  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  روضح  زا  ضیف 
نآ ات  يرجه  ملهچ  لاس  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نامز  زا  دـناهداد و  رارق  ثحب  دروم  ماما  نیا  هک  ار  یثحابم  باتک 

لامجا و هب  دندیسرپیم  یملع  لئاسم  نآ  زا  رفن  دنچ  ای  رفن  ود  یکی  مه  رگا  دوب و  هدنام  توکسم  دوشیم  نرق  عبر  هس  بیرق  هک  رـصع 
یمالـسا فراعم  مولع و  دش  هیزجت  کیکفت و  مه  زا  یملع  لئاسم  الماک  مولعلارقاب  ترـضح  رـصع  رد  دـشیم  هداد  خـساپ  هراشا  امیا و 

ره زا  جورخ  دورو و  دیدرگیم و  حیرشت  یملع  ینابم  يور  نآ  سیردت  مظنم و  بترم و  الماک  ملع  ره  ماجنا  زاغآ و  دیدرگ  يدنبهقبط 
توـهبم تاـم و  اـهلقع  دزاـسیم و  هریخ  ار  اهمـشچ  مه  زورما  یتـح  هـک  دوـب  هناـملاع  زیمآرحـس و  هحفـص 50 ]  ] ـالماک یملع  عوضوم 

سرد تسا  يرشب  يونعم  یلامک  ریس  نیرخآ  هک  ءادب  هب  دسرب  ات  نینج  نوکت  دلوت و  یلـسانت و  تالآ  ندب و  حیرـشت  رد  الثم  ددرگیم 
نآ یملع  تردـق  رب  دـناوتیم  سک  ره  هک  هدومرف  حیرـشت  هداس  یملع  نابز  هب  ار  یبلطم  ماجنا  ات  زاغآ  زا  تسا و  ناریح  اهلقع  هک  هداد 

هچنآ زا  شیب  هدرک  ادیپ  حیرـشت  بط و  هک  یتردق  نآ  همه  اب  درذگیم  رـصع  نآ  زا  نرق  هدزیـس  هک  مه  زورما  ددرگ و  فقاو  ترـضح 
تایکلف و تایضایر و  هرابرد  نینچمه  درک و  میهاوخ  لقن  دوخ  ياج  هب  هچنانچ  دنمهفب -  دناهتسناوتن  هدومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 
رترب و اریز  دش  دـهاوخن  سردـنم  هنهک و  تمایق  نامدود  ات  هک  تسا  هدوشگ  یبتکم  هریغ  یـسانشناور و  یـسانشهایگ و  یـسانشنیمز و 

هیقف ملاع  کی  ندرم  دومرف  دباع  نیعبس  توم  نم  سیلبا  یلا  بحا  ملاع  تومل  هللا  و  ع )  ) لاق تسا . رـشب  يرکف  یملع و  حطـس  زا  رتالاب 
زا ار  یعماوج  هکلب  هعماـج  ملاـع  دروآیم و  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  اـهنت  دـباع  اریز  تسا  دـباع  داـتفه  ندرم  زا  رتهب  ناطیـش  دزن  رد 

میلگ نآ  تفگ  ار  قیرط  نیا  نآ  زا  يدـیزگرب  ات  دوب  قرف  هچ  ملاع  دـباع و  نایم  متفگ  دـشخبیم  تاجن  تلالـض  تلاـهج و  تکـاله و 
دید میهاوخ  مالـسلاهیلع  ماـما  تاـملک  رد  هدـنیآ  لوصف  رد  اـم  ار و  قیرغ  دریگب  هک  دـنکیم  یعـس  نیو  بآ  دـشکیم ز  نورب  شیوـخ 

. تسا هدومرف  هیصوت  دیکأت و  دییأت و  ملعتم  ماقم  ملاع و  تمظع  ملع و  لیصحت  رد  ردقچ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تواخس  دوج و 

ناردارب اب  دراد  هچ  ره  سک  ره  هک  تسا  نیا  مالسا  عرش  رد  نآ  یلک  موهفم  تسا و  تواخس  دوج و  رشب  هدیدنسپ  هلـضاف و  تافـص  زا 
ینعی دنک  راثیا  هک  تسا  مزال  دراوم  زا  یخرب  یتح  دنک و  فرـص  تاواسم  تاساوم و  هب  مه  اب  دراذـگب و  صالخا  قبط  رد  دوخ  ینامیا 

رتهب هچ  ره  زا  نوبحت  امم  نوقفنی  تسا  هدومرف  نآرق  هک  دنداد  ناشن  نینچ  المع  ام  نایاوشیپ  اصوصخم  دراد و  مدقم  دوخ  رب  ار  يرگید 
نیرتهب زا  ادخ  رکـش  دمح و  اب  دنتـسشنیم  هرفـس  رـس  هک  لوا  هنازور  ياذغ  زا  لاثم  يارب  دندرکیم و  قافنا  دنتـشادیم  تسود  رتشیب  و 

تفلک و رکون و  اب  اهنآ  رثکا  دنتخادرپیم و  اذغ  فرص  هب  دعب  دنتشاذگیم و  ادج  دندیشکیم  ادخ  ياضر  هب  ارقف  يارب  ار  یفرظ  اهاذغ 
ار یئاتسدوخ  توخن  ربکت و  ات  دندروخیم  اذغ  مه  اب  دنتسشنیم و  هرفس  کی  رس  رد  دوخ  يایاعر  رازگتمدخ و  رگراک و  تمدخشیپ و 

دنتـشذگیم نآ  رـس  زا  ادخ  هار  رد  هک  نادـنزرف  دوخ و  زیزع  ناج  هب  دـسرب  هحفـص 51 ]  ] ات دوب  اذـغ  تهج  زا  راثیا  نیا  دـنرادرب  نیب  زا 
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لام زا  دندروخیم و  اذغ  نامهم  اب  ناربمغیپ  مامت  اذل  هدش و  هتخانش  تافص  نیرتالاب  مالسا  رد  تلیضف  نیا  دنوش . تیاده  نارگید  دیاش 
باوث رجا و  هکنیا  زا  رظن  فرص  دشاب  هتشاد  یسک  رگا  هک  تسا  يزاتمم  تفص  کی  ششخب  دوج و  تفـص  دنتـشادن . ياهتخودنا  دوخ 
هچنانچ تسوا  یقالخا  لیاذر  مامت  يارب  شوپور  مه  يرـشب  عامتجا  رد  ددرگیم  ترخآ  رد  وا  تاـجن  ببـس  دربیم و  يورخا  يویند و 

اهنآ ياهیدب  هیلک  دناهتـشاد  شـشخب  تواخـس و  دوج و  یلو  دـناهدوب  همیمذ  تافـص  یقالخا و  لیاذر  ياراد  هک  یناسک  هدـش  هدـهاشم 
دناهدوب مه  هلضاف  تافص  دجاو  هک  یناسک  سکعب  تسا و  هتـشگ  لثملابرـض  اهنآ  شـشخب  مرک و  تافـص  هدنام و  موتکم  هدیـشوپ و 
هدیـشوپ موتکم و  مه  اهنآ  هحودـمم  بوخ و  هلـضاف و  تافـص  همه  دـناهدوب  تمائل  لخب و  تیـضبق و  ياراد  کسنک و  کـسمم و  یلو 

فرـص ایند  نیا  رد  لـالح  هار  زا  دراد  هچ  ره  سک  ره  دـیاب  تساـیند  لاـم  لاـم  هک  دـناهتخومآ  ناـنچ  اـم  نیموصعم  همئا  تسا و  هدـنام 
تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک  تسرف  شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب  دنک . ناتسود 

مالسلا هیلع  مجنپ  ماما  ششخب  دوج و 

مدمد نب  نامیلس  دندوب  يواسم  ماعنا  مارکا و  شـشخب و  تهج  زا  شرظن  رد  هصاخ  هماع و  دوب  میرک  داوج و  يدرم  شـشخب  دوج و  رد 
لولم مارکا  ماعنا و  نداد و  هلـص  زا  تقو  چیه  دوبن و  مهرد  دصـشش  دصناپ و  زا  رتمک  دومرفیم  ماعنا  دادیم و  هزیاج  تقو  ره  دیوگیم 

هک دش  رتمک  دیامرف  تیانع  تکرب  وت  يارب  هجو  نیا  وت و  هب  دـنوادخ  دومرفیم  دادیم  يزیچ  لئاس  هب  تقو  ره  دوبن . گنتلد  هتـسخ و  و 
ای دمهفب  تشاذگیمن  اذه و  ذـخ  تفگیم  دادیم  يزیچ  لئاس  هب  رد  تشپ  زا  رثکا  دوش  سویأم  ددرگرب و  مورحم  وا  هناخ  رد  زا  یلئاس 

هتشادیمن و هاگن  هریخذ  دوخ  يارب  يزیچ  تقو  چیه  ترضح  نآ  هک  ددرگیم  دافتسم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  راثآ  زا  دسانـشب . ار  وا 
ضرق دناسرب و  دنوادخ  ات  هدرکیم  ضرق  دنتـشاد  رـسک  رگا  دومرفیم و  میـسقت  نییولع  همطافینب و  مشاهینب و  نیب  هدیـسریم  هچ  ره 

ماما باحـصا  هتـشذگ  نیا  زا  دنوشن  گنت  تسد  دندوب  یتاقدص  ياراد  هک  نییولع  اصوصخم  هنیدم  ءارقف  نیفرط  زا  دنیامن و  ادا  ار  دوخ 
رد دنناوتب  ات  دـنتفرگیم  هحفـص 52 ]  ] ماما زا  یئاهکمک  تشیعم  تهج  زا  اهنآ  همه  دـندوب  یهوبنا  تیعمج  هک  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم 
هللا یلـص  دمحم  لآ  رابخا  رـشن  هب  دننک و  يزاینیب  راهظا  دـندوب  ناورمینب  نیـشن  هیـشاح  هک  يدـنمتورث  لومتم و  مدرم  هقبط  کی  لابق 

ناشیوخ تشیعم  روما  هرادا  رظن  زا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  رابخا  عومجم  زا  اذل  دنزادرپب و  ملس  هلآ و  هیلع و 
. دومرفیم فرص  مه  اب  نارگید  اب  دمآیم  هچنآ  دناهدوب و  تمحز  رد  رایسب  دوخ  دمآرد  هب  تبسن 

تواخس دوج و 

زا هک  هریغ  ناگدازومع و  نییولع و  بلاطونب و  مشاهینب و  شیرق و  نادناخ  دوب  هقفنلاریثک  رابلایع و  هکنآ  اب  دنـسیونیم  رقابدمحم  ماما 
نینمؤملاریما و ربمغیپ و  تاقدص  هک  هفاضا  هب  دشیمن  ادا  اهنآ  قوقح  دندوب و  هدش  مورحم  افلخ  هنارباج  تموکح  رد  دوخ  ینامسآ  قح 

دوـب مولعلارقاـب  ترـضح  اـب  نییوـلع  نییمـشاه و  همه  تشیعم  روـما  هرادا  دـندادیمن  دـندرکیم  بصغ  ار  مهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
ضرع هک  دـشیم  بایفرـش  سک  ره  درکیم و  عیزوت  میـسقت و  دوخ  ماوقا  نیب  تشاد  هچ  ره  تواخـس  دوج و  رد  لاح  نیا  اـب  کلذـعم 

دمآ يدرم  هریغ  دیفم و  خیش  تیاور  هب  داتسرفیم . نطو  هب  هدومن  مارملا  یـضقم  یـضار و  دوب  يدوجوم  رادقم  ره  هب  ار  وا  دنک  یتجاح 
دب دومرف  مدرکن  اهنآ  هب  تجاح  ضرع  تفگ  دناهدرکن  کمک  وت  هب  ینامیا  ناردارب  دومرف  ترضح  درک  دوخ  یگدنز  عضو  زا  تیاکش 
لاح رد  دشاب  هاگآ  ردارب  يانغ  رقف و  لاح  زا  ینامیا  ردارب  دیاب  دنربخیب  وت  ترـسع  زا  دـناهدنام و  لفاغ  وت  لاح  زا  هک  دـندوب  یناردارب 

دصتفه هک  هسیک  کی  دیروایب  تسه  هچ  ره  يدوجوم  دومرف  هاگنآ  دیامن -  يریگتـسد  تیامح و  رقف  لاح  رد  دنک و  تیاعر  ار  وا  ینغ 
هللادبع مینکب . وت  تجاح  روخرد  یناسحا  وت  هب  میناوتب  هکلب  ایب  ام  دزن  زاب  نک و  هیلوا  جراخم  فرص  ار  نآ  دومرف  داد  وا  هب  تشاد  مهرد 

دربیم و دوخ  هریـشع  ماوقا و  مدرم و  هناخ  برد  هنابـش  درکیم  لمح  اهـسابل  تالـص و  تاقفن و  یلع  نب  دـمحم  هک  دـنکیم  لـقن  ریبز 
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يراکوکین ره  هب  مهرد  رازه  ات  تسا و  هدومرف  اطع  مهرد  دصـشش  مهرد و  دصناپ  هزیاج  ام  هب  هک  دش  ررکم  دنکیم  لقن  یعخن  میعنوبا 
رقابدـمحم ماـما  لزنم  دراو  سک  ره  هـک  دـننکیم  لـقن  رگید  يرایــسب  زیزعلادـبع و  ظـفاح  يذـبانج و  یعفاـش و  دادیم  هزیاـج  هـلص و 

نبای تفگ  یملـس  دشخبب  رانید  مهرد و  وا  هب  دناشوپب و  هزیکاپ  ون و  سابل  دـنک و  ماعطا  ار  وا  ات  دـیدرگیمن  جراخ  دـشیم  مالـسلاهیلع 
هحفص  ] يا دومرف  درذگیم  تخـس  یئامرفیم  ماعطا  ماعنا و  مارکا و  هزیاج و  هلـص و  همه  نیا  يدنملایع  همه  نیا  اب  هک  امـش  هللا  لوسر 

ببس هب  رقابدمحم  ماما  دنک  هیده  دوخ  ناتـسود  ناردارب و  نیب  دراد  هچ  ره  ار  ایند  لام  ناسنا  هک  تسا  نیا  ایند  راک  نیرتهب  یملـس  [ 53
رقابدمحم ماما  ترضح  هک  دندوب  رظتنم  دنک  هرادا  موق  دیـس  ار  اهنآ  تشیعم  دیاب  دندوب و  هنیدم  رد  هک  یناسک  نییمـشاه و  دالوا  ترثک 

یـسک هکنآ  نودب  درکیم  هرادا  هنیدم  رد  ار  هداوناخ  دص  هشاعا  رما  نیدجاسلادیـس  شردپ  هک  هصاخ  دیامن  کمک  اهنآ  هب  مالـسلاهیلع 
زا يزیچ  وا  هب  نیدباعلانیز  ماما  ارچ  هک  درک  یخاتـسگ  دوب  ماما  ماوقا  زا  هک  اهنآ  زا  یکی  یتح  دیآیم و  اجک  زا  اذغ  توق و  نیا  دـنادب 
هک يروط  هب  داتـسرف  دـقن  یهجو  اب  وا  يارب  كاروخ  يرادـقم  هنابـش  داد و  میالم  یخـساپ  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماـما  دـهدیمن و  تاقدـص 
لاح نیع  رد  دـنک و  هرادا  ار  هداوناخ  دـص  زا  شیب  يارب  هک  دوب  رابلایع  ینعم  نیدـب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  دوب -  اـجک  زا  دـیمهفن 

زیزعلادـبع نب  ورمع  هب  مجنپ  ماما  یتسدـگنت  رما  ربخ  نوچ  دـندوب و  هدرک  بصغ  ار  شدـج  ناردـپ و  یـصاصتخا  تافوقوم  تاقدـص و 
یطحق کی  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  نامز  هک  هصاخ  دـیامن  فرـص  شدوخ  لحم  رد  ات  تشاذـگاو  ترـضح  نآ  هب  ار  كدـف  دیـسر 

فرص شیاج  هب  ار  ادخ  لام  هک  دنتساوخ  زیزعلادبع  نب  رمع  زا  هدمآ  هوتس  هب  یگنـسرگ  زا  دنتفر و  ایند  زا  يدایز  مدرم  هک  دش  یمیظع 
دینادرگرب مجنپ  ماما  هب  ار  كدف  هک  دش  ثعاب  یمومع  ياضاقت  نیمه  دنک و 

ماعطا تالص و 

هب رایـسب  مهارد  دیناشوپیم و  نم  هب  ار  اهسابل  نیرتهب  دادیم و  نم  هب  ار  اهكاروخ  نیرتهب  دیوگیم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  مالغ 
ره تفگیم  وا  فراعملا  ناوخالا و  ۀلـص  الا  ایندـلا  ۀنـسح  ام  یملـس  ای  دومرفیم  تسا  یفاک  هللا  لوسر  نباـی  متفگیم  درکیم  اـطع  نم 

. دیوشن لولم  ناوخا  تلاجخ  زا  دومرفیم  دادیم و  هزیاج  مهرد  رازه  یهاگ  دوبن و  مهرد  دصـشش  دصناپ و  زا  رتمک  دادیم  هزیاج  تقو 
اریقف کعطقی  اینغ و  كاعری  خا  خالا  سئب  لاقف  دومرف  ناتـسود  يافج  زا  رقابدـمحم  ماـما  تمدـخ  مدرک  تیاکـش  تفگ  ریثک  نب  دوسا 
بلق یف  هدوملا  فرعا  دومرف  هاگنآ  ایب  ام  دزن  زاب  دـش  مامت  ات  نک  جرخ  ار  نآ  دومرف  داد  نم  هب  مهرد  دـصتفه  شمـالغ  درک  رما  هاـگنآ 
نامه ینک  لام  فرص  اهنآ  یتسود  هار  رد  يرـضاح  هزادنا  هچ  ایآ  نک  وجتـسج  دوخ  بلق  زا  ار  ناردارب  یتسود  کبلق  یف  هلامب  کیخا 
دومرف [. 20  ] ایاطخلا روجب  اهب  رفکی  هللا  ناف  هعمد  الا  ءازج  هل  الا و  ءیـش  نم  اـم  ع )  ) لاـق دراد  دوجو  وت  رد  وا  زا  هک  تسا  یتسود  هنومن 

يارب مجنپ  ماما  تسا  ایاطخ  شـشخب  هحفص 54 ]  ] هلیـسو دوخ  نآ  هک  نایرگ  مشچ  کشا  رگم  دشاب  هتـشادن  ازج  هک  تسین  يزیچ  چیه 
ببس شـشخب  دوج و  هک  دومرف  لقن  رایـسب  شدادجا  ثیداحا  رابخا و  زا  دیامرف  بیغرت  قیوشت و  هحودمم  تفـص  نیا  هب  ار  مدرم  هکنآ 

ار دوخ  ياضر  هک  مه  دـنوادخ  درادیم و  گرزب  قلاخ  قلخ و  مدرم و  رظن  رد  ار  وا  ددرگیم و  شبحاص  تلزنم  ردـق و  عیفرت  میرکت و 
هدنشخب درم  تسین  ناتسود  ناشیوخ و  ناسنا و  هب  تبسن  اهنت  شـشخب  تشذگ و  نیا  ددرگیم -  یـضار  وا  زا  هداد  رارق  قلخ  ياضر  رد 

دنـشاب وا  ریـسا  هک  یـشحو  یلها و  تاـناویح  یهاـم و  غرم و  تخرد و  ره  دـشاب و  وا  روخيزور  هک  یناویح  ره  هب  تبـسن  عبطلامیرک  و 
هدرمرهوش و هویب و  نانز  رهوشیب و  نارتخد  نزیب و  ناناوج  رکف  رد  دـیاب  موق  گرزب  دـنریگیم و  رارق  وا  تبحم  قاـفنا و  مرک و  دروم 

دیاب نم  دومرف  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  لیلد  نیمه  هب  دنک و  هرادا  ار  اهنآ  تشیعم  رما  دیاب  دـشاب  ارقف  نایاونیب و  نیکاسم و  ماتیا و 
هک دریگن  بضغ  هب  ار  ریما  مه  دـنوادخ  تسوا و  نوچ  شریما  هک  دـشاب  شوخلد  وا  ات  منک  یگدـنز  مالـسا  روشک  دارفا  نیرتریقح  لـثم 

دشاب زیچ  همه  دقاف  تیعر  یلو  دشاب  هفرم  بوکرم  نکسم و  موعطم و  سوبلم و  عاونا  هب  یموق  ریما 
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مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  كدف 

یلـصف كدـف  عضو  هرابرد  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  یگدـنز  باتک  رد  كدـف و  ءادـها  یگنوگچ  هراـبرد  مالـسا  ياوشیپ  باـتک  رد 
هب مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربمغیپ و  صخـش  هب  دوب  ربیخ  دوهی  یمیدقت  اهغاب  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  لولدـم  هک  میتشون 

يراذگاو رب  ینبم  ياهمان  دیشخب و  دوب  قتشم  شدوخ  رون  زا  هک  ارهز  همطاف  شرتخد  هب  ار  كدف  هقح  یبرقلاذ  تآ  هکرابم و  هیآ  مکح 
رکف زا  ار  وا  دالوا  یلع و  تسد  هکنآ  يارب  هدـعاسینب  هفیقـس  ناـیچهئطوت  ار  كدـف  نیا  تشون و  همطاـف  هب  ار  دوخ  قلط  کـلم  كدـف 

نیلوا دندومن  بصغ  زاب  دندرک و  در  راب  دنچ  هکنآ  ات  دش  یئاغوغ  نآ  رس  رب  دندرک و  بصغ  ار  كدف  دننک  هاتوک  تفالخ  ندینادرگرب 
رگا تسا  نم  صخش  کلم  الوا  نیا   » هک درک  يراشفاپ  تعیرـش  ماکحا  ظفح  يارب  اصخـش  س )  ) ارهز همطاف  تفرگ  ار  نآ  در  هک  يراب 

هک مروآیم  ار  ربمغیپ  دوخ  طخ  یمسر  دنس  يرادن  لوبق  زاب  رگا  متـسه و  وا  ثراو  هناگی  نم  تسا و  مردپ  صخـش  کلم  دیرادن  لوبق 
رجاهم و هناخ  برد  نتفر  دجـسم و  رد  هدـننازرل  ءارغ و  هبطخ  داریا  زا  سپ  هک  يزور  نآ  و  تسا » هدیـشخب  نم  هب  تسوا و  کلم  کلم 

ياـضما رهم و  ربمغیپ و  طـخ  دنـس  نآ  تفر و  رکبوبا  هناـخ  هب  تشادرب  ار  دنـس  تفر  تعیرـش  ماـکحا  يارجا  قح و  تاـبثا  يارب  راـصنا 
نم رگا  رکبوبا  هحفـص 55 ]  ] يا دومرف  وا  هب  ارهز  همطاف  اریز  دینادرگرب  ار  كدـف  درک و  دـییأت  ار  نآ  راچان  رکبوبا  هک  دوب  ادـخ  لوسر 

رکبوبا هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  ياهفیطل  هتکن  نیا  يربیم و  ثرا  هفاحقوبا  تردپ  زا  ارچ  وت  مربن  ثرا  ادخ  لوسر  مردپ  زا  ربمغیپ  رتخد 
تردپ دیامرفب  تساوخ  س )  ) ارهز همطاف  دندیزگرب  تفالخ  هب  دندرک و  باختنا  دوب  رتلاسنهک  همه  زا  هک  موق  گرزب  خیش و  مان  هب  ار 

هک تشون  رکبوبا  شدنزرف  همان  باوج  رد  ار  خساپ  نیمه  مه  هفاحقوبا  دوش و  هفیلخ  وا  دـیاب  دوب  نس  هب  تفالخ  رگا  تسا  رتگرزب  وت  زا 
اما دینادرگرب  ار  كدف  درک  دییأت  ار  ربمغیپ  همان  دـش و  باجم  رکبوبا  مراد و  مدـقت  وت  رب  متـسه و  وت  ردـپ  نم  تسا  نس  هب  تفالخ  رگا 
هدز ربمغیپ  رتخد  شوگ  رب  هک  یلیس  اب  هدرک  هرخافم  هتفگ و  شدوخ  هچنانچ  تفرگ و  س )  ) ارهز همطاف  تسد  زا  ار  همان  نآ  هار  رد  رمع 

هک دومرف  نیرفن  وا  قح  رد  هللا  لوسر  رتخد  درک و  هراپ  ار  نآ  تسا  يراکنا  لباقریغ  ربتعم  تیکلاـم  دنـس  دـید  هتفرگ و  فنع  هب  ار  هماـن 
دندرک هراپ  ار  رمع  مکش  دش و  باجتسم  ترضح  نآ  ياعد  دنک و  هراپ  ار  تمکش  لمع  نیا  مرج  هب  ادخ 

دینادرگرب مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  هب  ار  كدف  زیزعلادبع  نب  رمع 

شامق نآ  زا  احور  یلو  دوب  يوما  نادـناخ  زا  هچ  رگا  دوب  لداع  يافلخ  زا  متـشاگن  مالـسا  لصفم  خـیرات  رد  هچنانچ  زیزعلادـبع  نب  رمع 
تشیعم رد  وا  رب  هک  ره  دننک  ادن  داد  روتـسد  زور  کی  دناسرب  قحيذ  هب  دنک و  فرـص  دوخ  ياج  هب  ار  قح  هک  دیـشوکیم  هرامه  دوبن 
رفعجوبا تسا . ماع  راب  هک  دوش  رـضاح  زیزعلادـبع  هناخ  رد  تسا  یعامتجا  تالکـشم  اـیند و  نحم  يراـتفرگ و  رد  اـی  درذـگیم  تخس 

ام سانلا  اهیف  عاتبی  قاوسالا  نم  قوس  ایندـلا  امنا  لاـقف  تسا  ناـیرگ  هفیلخ  دـید  دـش  دراو  وا  رب  مولعلا  رقاـب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 
اوراص مهعفنی و  ام  اوذخأی  ملامل  نیمولم  ایندـلا  نم  اوجرخف  توملا  یتح  اوحبـصی  ملف  مهرـض  ام  اوعاتبا  موق  مک  مهرـضی و  ام  مهعفنی و 
نیتنثا کسفنل  لعجا  هللا و  قتا  اهنع و  فکف  اهنم  مهیلع  فوختف  یتلا  لامعالا  کلت  یلا  رظنت  نا  نوقیقح  هللا  نحنف و  مهرذعی  نم ال  یلا 

کنع و نا  اوجرتف  کلبق  ناک  نم  یلع  تراب  هعلس  یف  نبغرت  كارو و ال  هقراف  کبر  یلع  تمدق  اذا  کعم  نوکی  نا  بحت  ام  یلا  رظنا 
یف هاضر  هلخدی  مل  یـضر  اذا  نم  هللااب  نامیالا  لمکتـسا  هیف  نک  نم  هثالث  ملاظلا  در  مولظملا و  فصنا  باجحلا و  لهـس  باوبالا و  حتفا 

ره هک  تسا  يرازاب  ایند  دومرف  هحفص 56 ] [. ] 21  ] هل سیل  ام  لوانتی  مل  ردـق  اذا  نم  قحلا و  نم  هبـضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذا  نم  لطاب و 
تلفغ اهنآ  دـنرخب  ررـضیب  لام  هک  دنتـسه  یموق  رتمک  یلو  ررـض  هن  دراد  عفن  هن  اهنآ  رثکا  هک  دـنکیم  ناـمگ  درخیم و  یعاـتم  سک 

دنوریم ایند  زا  تسین  یتصرف  رگید  تقو  نآ  دنوش  رادیب  دریگب  ار  اهنآ  نابیرگ  گرم  هک  يزور  ات  دناهتفر  یـشوگرخ  باوخ  هب  دـنراد 
هب مدرم  يا  دومرف  دـنرادن  يرذـع  تابـساحم  ناوید  رد  دـناهدربن و  یعفن  تالماعم  نیا  زا  اریز  یگدزتمالم  نایز و  نارـسخ و  لاح  رد 
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دوخ يارب  دیسرتب -  ادخ  زا  دیزیهرپب  دندش  لفاغ  هک  میتسه  كانمیب  مدرم  نیا  رب  میرگنیم و  لامعا  نیدب  تقیقح  مشچ  اب  دنگوس  ادخ 
دراو ادخ  رب  نوچ  دشاب و  امـش  اب  هک  دیرادیم  تسود  هچ  دیهاوخیم ؟ هچ  دینیبب  هکنآ  لوا  دینکن  شومارف  دیریگب و  رظن  رد  ار  زیچ  ود 
دیسر لاعتم  قلاخ  هاگشیپ  نوچ  دیراد و  تهارک  دیآیم و  ناتدب  هچ  زا  دینیبب  مود  دشاب  هتفرگ  رارق  امش  رانک  رد  امش  تسود  نآ  دیدش 

نیا لوصح  يارب  ددرگ . ادیپان  دـیراذگب و  رـس  تشپ  دـیراد  هورکم  هچنآ  دـیهاوخیم  دـشاب  امـش  لباقم  رد  امـش  روفنم  نآ  دـیراد  لیم 
لامعا ریخ -  راک  ددرگ -  امش  يزوریف  حتف و  زاوج  دهد و  امش  هب  يراودیما  ات  دیـشاب  وکین  لامعا  ریخ و  راک  بغار  دیـشوکب  لوصحم 

مه نامولظم  اب  دردیم -  ار  لهج  ياههدرپ  دنکیم  ناسآ  لهـس و  ار  اهراک  دیاشگیم و  ار  تمعن  تمحر و  باوبا  حـلاص  لمع  وکین - 
لامک هب  دیرآ  تسدب  ار  اهنآ  رگا  تسا  زیچ  هس  هک  دینادب  دینک -  رود  دینارب و  نامولظم  رس  زا  ار  ناراکمتس  دیئامن  يرگداد  فاصنا و 

شبضغ دنک  بضغ  نوچ  تسین و  لطاب  رد  وا  ياضر  دش  یـضار  وا  رگا  هک  قح  ياضر  بلج  ادخ و  هب  نامیا  لوا  دیـسریم  دوخ  قیال 
حالص نآ  تفرگ و  ناوتیمن  نآ  زا  شیب  يورین  چیه  اب  هدومرف  ردقم  هچنآ  هک  ریدقت  هب  میلـست  سپـس  تسین و  جراخ  تقیقح  قح و  زا 

تاود و ملق و  تفگ  دز و  ادـص  ار  مداخ  زیزعلادـبع  نب  رمع  دیـسر -  اجنیا  هب  رقابدـمحم  ماما  نخـس  نوچ  [. 22  ] تسا هدنب  تحلـصم  و 
بلاـطیبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  ۀـمالظ  زیزعلادـبع  نب  رمع  دراـم  اذـه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تشوـن  دـیروایب  ذـغاک 

در همان  تسا  نیا  هناحبـس  هللا  نم  ص )  ) یبنلا ۀـیرذل  هلوعجملا  ۀـیهلالا  هفالخلا  ءازاب  هحفـص 57 ]  ] كدف ریغ  كدف و  هتمیق  ام  كدـفب و 
تفالخ ءازا  هب  دنوادخ  ار  نآ  دوب و  نآ  دمآرد  كدف و  تمیق  هچنآ  مولعلا و  رقاب  یلع  نب  دمحم  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  فرط  زا  كدـف 
شلها هب  ار  تفالخ  ارچ  تفگیم  تسار  زیزعلادـبع  نب  رمع  رگا  دـسیونیم  نیملاعلارـس  رد  یلازغ  تسا  هداد  رارق  دوخ  ربمغیپ  هیرذ  رد 
يرهاظ تنطلـس  وا  نادناخ  رد  تسنادیم  اریز  درکیمن  لوبق  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تشاذـگ  یم  او  مه  رگا  ام  رظن  هب  تشاذـگناو 

هفیلخ نیا  نوچ  دسیونیم  زیزعلادـبع  نب  رمع  رادرک  راتفگ و  هرابرد  یلمآ  ردـیح  دیـس  دوب  تیادـه  داشرا و  اهنآ  هفیظو  تسین و  ردـقم 
زیربل ناشربص  هساک  رگید  دناهدش و  رفنتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هب  تبـسن  اهنآ  راتفر  لامعا و  زا  مدرم  هک  درک  سح 
بولق بلج  دوخ  تموکح  ینابم  میکحت  يارب  تساوخ  دناهدرک  وا  نادناخ  هیلع  ءوس  تاغیلبت  مالسلاهیلع و  یلع  بس  رد  طارفا  هتشگ و 

زا ترطف  تلبج و  هنرگو  دینادرگرب  نایولع  لیامت  بلج  دیما  هب  ار  كدف  دنزاس و  فوقوم  عنم و  ار  ندرک  بس  داد  روتـسد  اذل  دیامن و 
ماگنه هب  شدـلخ  يوج  زا  رو  تشهب  غاب  هب  یناـشن  رب  شرگ  تشرـس  ار  يو  تسا  خـلت  هک  یتخرد  [. 23  ] تسا هثیبخ  خلت  هرجـش  نامه 

هک دید  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـیوگ : ظحاج  دروآ  راب  خـلت  هویم  نامه  دروآ  راکب  رهوگ  ماجنارـس  بان  دهـش  يزیر و  نیبگنا  خـیب  هب  بآ 
عفانم بلج  يارب  هیماینب  هدش و  مامت  بلاطیبا  نب  یلع  هلیـسو  هب  نید  تفرـشیپ  گنج و  تیبرت و  مالـسا و  ربمغیپ  تنـس  تعیرـش و  راک 

دوخ تیلم  وحم  ببـس  ار  بس  نیا  عنم  اذـل  دـننادرگرب  نید  زا  ار  مدرم  تسا  نکمم  راـتفر  نیا  اـب  مکمک  دـننکیم و  بس  ار  یلع  دوـخ 
يور زا  ای  درک و  در  ار  كدـف  دومن و  عنم  ار  ندرک  بس  يرادروشک  تسایـس و  يور  زا  زیزعلادـبع  نب  رمع  اـیآ  هکنیا  زا  [. 24  ] تسناد
نایم زا  ار  ماهبا  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  ثیدـح  یلو  هدـش  دایز  ثحب  ءاملع  نیخروم و  نیب  داد  ماجنا  صلاخ  نامیا 

هوخا و هیلع  لخدـف  همیظع  ایاطع  اناطعا  زیزعلادـبع  نب  رمع  یلو  امل  مالـسلاهیلع  لاق  دـیامرفیم : هک  دزاـسیم  نشور  ار  بلطم  دربیم و 
لوسر نا  تعمس  ینال  عمـسا  الا  یلابا  یتح ال  هحفص 58 ]  ] مهلـضفا لاقف  مهیلع  همطافینب  لضفت  ناب  کنم  یـضرت  هیماینب ال  نا  هل  لاق 

نب رمع  نوچ  دومرف  [. 25  ] ۀتءاسم یقتا  و  ص )  ) هللا لوسر  رورـس  عبتا  اناف  اهءاسام  ینءوسی  ینرـسی و  ینم  ۀنجـش  ۀمطاف  لوقی  ص )  ) هللا
وت اریز  دنتـسه  گنتلد  وت  زا  هیماینب  تفگ  تفر  وا  دزن  شردارب  داتـسرف  ام  يارب  يداـیز  ياـیاطع  دـش  تفـالخ  رما  يدـصتم  زیزعلادـبع 

ادـخ ربمغیپ  زا  اریز  مرادـن  یمیب  دوخ  ناـشیوخ  زا  مهدیم و  يرترب  ار  اـهنآ  مه  زاـب  نم  تفگ  رمع  ياهداد  يرترب  اـهنآ  رب  ار  همطاـفینب 
نم هدرک و  نیگمغ  رورـسم و  ارم  دیامن  نیگمغ  ای  دـنک  رورـسم  ار  وا  سک  ره  تسا و  نم  رگج  هراپ  همطاف  دومرف  هک  دـناهدرک  تیاور 

بـس هک  دـش  ببـس  هدـیقع  نیمه  موش . وا  رطاخ  ردـکت  ببـس  هکنیا  زا  منکیم  زیهرپ  مشاب و  هدرک  یـضار  دوخ  زا  ار  ربمغیپ  مراد  لیم 
تـساوخیم وا  دنیوگ  دراد -  یعرم  فاصنا  تلادـع و  محر و  دـیامن و  ناسحا  یلع  لآ  هب  دـنادرگرب و  ار  كدـف  دـنک و  عنم  ار  ندرک 
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ماما رب  مدرم  دور و  رانک  کلملادـبع  رگا  تفگیم  رمع  دـنادرگرب . مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  اـی  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  هب  ار  تفـالخ 
دومرف هک  ار  يوبن  ثیدح  يدینـشن  رگم  تفگ  ءالعلایبا  نب  نیـسح  تشاذگاو -  وا  هب  ار  تفالخ  دیاب  دننک  تعیب  قافتا و  نیدباعلانیز 

لالض هار  دنک و  رود  دوخ  زا  ار  كرش  رفک و  تساوخ  لالـض  ۀتیم  لاق ال  رفکلا  ۀتیم  هیلهاجلا  ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  تام و ال  نم 
دناهدوب رکم  ردغ و  هلیح و  شغ و  لغ و  سیلدت و  لها  نایوما  دننام  همه  نایناورم  تسا  ملـسم  هچنآ  دشاب . وفع  لباق  هک  دـهد  ناشن  ار 

دوب تماما  هرابرد  رتاوتم  صوصن  هک  یلاح  رد  دشن  وا  رب  مه  یعامجا  تشاذگن و  یلع  تفالخ  رب  یـصن  ربمغیپ  دنتفگیم  ررکم  هچنانچ 
تفالخ رب  يرگید  عامجا  طقف  هدوب  مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  دشاب  هتفای  یموهفم  جراخ  رد  یعامجا  رگا  میدرک و  لقن  دوخ  لحم  رد  هک 

تسود و تسین  ینخس  چیه  رقابدمحم  ماما  شدنزرف  شناد  ملع و  تلیـضف و  نیدباعلانیز و  ماما  تیالو  رد  يراب  [. 26  ] تسا هدادن  خر 
غاب ود  نداد  هب  باحصا  زا  يزینک  کی  هک  تسا  نایوما  ياههخاش  زا  زیزعلادبع  نب  رمع  و  دناهدرک -  اهنآ  يراوگرزب  هب  فارتعا  نمشد 

هحفص 59] . ] تسوا هقباس  نسح  فرعم  نیرتهب  نیا  و  [ 27  ] دیشخب دوب  وا  قشاع  هک  نامثع  رسپ  هب  دیرخ و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تاقدص  ترثک 

یلع و ربمغیپ و  تاقدص  هک  میتفگ  میتشون  ار  مهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  و  ص )  ) ربمغیپ لاح  حرـش  هک  قباس  بتک  رد 
بـصغ ار  نآ  زا  يرادـقم  کی  ره  افلخ  هک  لاح  نیا  رد  اما  دوب -  ءادهـشلادیس  تسد  دـعب  یبتجم و  نسح  ماما  تسد  همه  س )  ) همطاف

نینمؤملاریما باـتک  رد  هچناـنچ  تاقدـص  نیا  دـندادیمن و  ار  تیب  لـها  نییولع و  ینامـسآ  قوـقح  دـندرب و  ار  همه  هیماینب  اـت  دـندرک 
اهلخن هدرک  سرغ  تخرد  هدومرف و  رفح  ار  نآ  ياههاچ  تاونق و  بلاطیبا  نب  یلع  اصخـش  هک  دوب  اهناتـسلخن  نآ  تمـسق  کـی  میتشون 
تاقدص نونکا  دوب و  هدش  رپ  امرخ  هفیل  زا  ام  کشود  مدرک  جاودزا  دـقع  س )  ) همطاف اب  نم  هک  يزور  دومرف  شرمع  رخآ  رد  دـناشن و 

اهناتـسلخن نیا  دـمآرد  رانید  رازه  داتـشه  ات  داتفه  لاس  ره  رد  دـندرک  باسح  ار  نآ  دـنکیم و  هرادا  ار  شیرق  تشیعم  بلاطیبا  نب  یلع 
كدف زیزعلادبع  نب  رمع  ات  دوب  هیماینب  تسد  تاقدص  نیا  درک . تعانق  وج  درآ  نم  اب 17  تفالخ  تدم  رد  شدوخ  هک  یلاح  رد  هدوب 
میسقت نییولع  ماوقا و  نیب  دوب  هچ  ره  تشاد  یلام  تردق  هک  یتدم  رد  دنتفرگ و  شدالوا  وا و  زا  زاب  دعب  دینادرگرب  رقابدمحم  ماما  هب  ار 

تهج زا  همئا  نایم  زا  مردپ   » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لامعالا  باوث  رد  قودـص  خیـش  دومرفیم .
کی ره  هب  زور  ره  کلذعم  دوب  رابلایع  رایـسب  دوخ  هقفن  ءابرقا  هریـشع و  لایع و  لها و  تهج  زا  دوب و  هینبلا  فیعـض  رایـسب  یلام  تردق 

[. 28 « ] تسا هدوب  مایا  ریاس  رب  هعمج  تلیضف  يارب  نیا  درکیم و  ربارب  ود  هعمج  زور  دادیم و  رانید  کی  رفن 

يرابدرب ملح و  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما 

تریغ اـب  ملح  نوچ  اـما  هتـشاد  زورب  روهظ و  تدـش  هب  نیموصعم  همئا  رد  هک  تسا  هدومحم  تافـص  تاـهما  یقـالخا و  لـیاضف  زا  ملح 
رد هچنانچ  دوشیم  یتریغیب  هب  ریبعت  تشذگ  دوخ  دح  رس  زا  هک  يداع  رـشب  رد  دنریگیم  رارق  كاکطـصا  ههجاوم و  هلحرم  رد  یهاگ 

بلس يارب  هن  تسا  تیمح  تریغ و  تراهط و  تمـصع و  ظفح  يارب  يرابدرب  ملح و  هک  یلاح  رد  دشاب  هتـشاد  ملح  الثم  سومان  کته 
تسا ناک  ام  هب  ملاع  هک  مالسلاهیلع  ماما  دنامب . نوصم  تینما  تفع و  هیاس  رد  عامتجا  نوئش  ات  دومن  يرابدرب  یضتقم  عقاوم  رد  دیاب  نآ 

ات دنکیم  يرابدرب  لمحت و  يراکادف و  نید  هرابرد  اذل  تسا و  مدرم  ریاس  زا  رتعیرس  رتهب و  ماما  صیخشت  تساجک  ملح  دراوم  دنادیم 
نیا دیامن  لهاجت  لهاکت و  دوخ  عفانم  حـلاصم و  هب  تبـسن  رگا  هک  یلاح  رد  دوشن و  مارتحا  کته  نید  هب  تبـسن  هحفص 60 ]  ] هک اجنآ 
يارب دیوگیم و  ار  قح  نخـس  دـشاب  لاح  ره  رد  عقوم  هب  نید  هب  تبـسن  اما  دـنک  نید  حـلاصم  يادـف  ار  دوخ  عفانم  هک  تسا  يراکادـف 

هب نامـسیر  هک  درک  لمحت  اجنآ  ات  دنک  ظفح  ار  نید  دوب  مزال  هک  یعقوم  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  دنکیم . مایق  قح  ظفح 
ماما دـیلامیم -  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  زور  ره  تفرن و  فالغ  رد  لاس  لـهچ  اـت  وا  ریـشمش  نید  ربارب  رد  یلو  دـنزادنا  شندرگ 
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ءادهـشلادیس دنامب و  نوصم  نید  ات  داد  تسد  زا  ار  هماع  تموکح  تفالخ و  نید  نیملـسم و  یمومع  حـلاصم  ظفح  يارب  یبتجم  نسح 
حلص وا  دندادیم  ع )  ) نیسح ماما  هب  ار  نسح  ماما  رصع  تایضتقم  نامز و  رگا  دیـشک و  ریـشمش  درک و  مایق  تهج  نامه  هب  مالـسلاهیلع 

هب هک  دوب  یقاب  توق  هب  نیموصعم  همئا  اصوصخم  مشاـهینب  رد  ود  ره  تریغ  ملح و  سپ  دیـشکیم  ریـشمش  یبتجم  ترـضح  درکیم و 
دومن يروآتفگش  يرابدرب  لمحت و  نامز  ءاضتقا  هب  نیدباعلانیز  ماما  ترضح  دیسریم  زورب  روهظ و  هصنم  هب  ناکم  نامز و  ياضتقم 

ربص ملح و  دوبن و  همئا  زا  کی  چیه  يارب  دیدرگ  هجاوم  نآ  اب  وا  هک  یبعاتم  بئاصم و  دوب و  همئا  همه  زا  شیب  وا  رـصع  تامیالمان  اریز 
درکیم و هلصوح  ربص و  دوب و  ردپ  تادوهشم  نامه  دهاش  یگلاس  هس  زا  زین  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دوب . یقالخا  تافـص  نیرتزراب  وا 

یمیالم ان  بئاصم و  هنوگ  ره  لمحت  درک و  هدافتسا  دوخ  یملع  تردق  زاربا  يارب  ناکم  نامز و  تصرف  زا  دومنیم و  لمحت  يرابدرب و 
اب تموصخ  ینمشد و  هب  هک  باتک  لها  زا  یکی  دنکیم  لقن  بوشآرهـشنبا  هک  يروط  هب  دومرف -  لمحت  دوخ  رب  هار  نیا  رد  ار  راوشد 

تنا لاق  اهتفرح -  كاذ  لاق  ۀخابطلا  نبا  تنا  لاق  رقاب  انا  لاق ال  رقب  تنا  تفگ  شروضح  دـناهدوب  هتـساخرب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 
یتسه رقب  وت  تفگ  يدوهی  درم  نآ  ملـساف  کل -  هللا  رفغ  تبذک  تنک  نا  اهل و  هللا  رفغ  تقدص  تنک  نا  لاق  هیذبلا  هیجنزلا  ءادوسلانبا 
تسا هفرح  نآ  دومرف  یتسه  هخابط  رسپ  تفگ  متسه  ملع  هدنفاکش  رقاب و  نم  هن  دومرف  شمارآ  لامک  اب  دنک  تراسج  تناها و  تساوخ 

رد یتفگ  وت  هک  اهنیا  رگا  درم  يا  دومرف  یتسه  يرابگنز  هایـس  رـسپ  وت  تفگ  تسین  راع  گنن و  رنه  بسک و  درادن  یبیع  مشاب  مه  رگا 
دش نوگرگد  تخس  شیدنادب  درم  نیا  دزرمایب -  ار  وت  ادخ  یهدیم  مانشد  تمهت و  غورد و  رگا  دنک و  تمحر  ارم  ادخ  دشاب  نم  قح 

هحفص 61]  ] ات دوب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  یئابیکـش  يرابدرب و  ملح و  رثا  رد  نمـشد  تیمالـسا  نیا  دیدرگ و  میلـست  دروآ و  مالـسا 
ملح اب  ار  یئوربآیب  حاضتفا و  باوبا  دربیم و  ردـب  نید  زا  ار  یهورگ  هک  تسا  هیواـعم  يراـبدرب  ملح و  سکع  هب  دوش  تیادـه  يدرم 

. میتشون مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  باتک  رد  هچنانچ  دوشگیم  شنادناخ  دوخ و  يوس  هب  دوخ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تبیه 

راقو اب  یتماق  هبرف و  نیمث و  یندب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دنکیم  داجیا  یتبیه  توطـس و  دارفا  يرهاظ  لکیه  تئیه و  يرطف و  هزیرغ 
زا بقاـنم  رد  بوشآرهـشنبا  دوـب . یتبالـص  یتـبیه و  ياراد  وا  تخاـسیم  بوذـجم  بوـعرم و  ار  هدـننیب  ره  هک  تـشاد  تنیکـس  اـب  و 
دید دوب  هتفر  جح  هب  مه  کلملادبع  نب  ماشه  تفر و  جـح  هب  ع )  ) یلع نب  دـمحم  رفعجوبا  یلاس  کی  هک  دـنکیم  لقن  یلامث  هزمحیبا 

ضرع دنداد و  بقل  ملعلا  ةرهز  ار  وا  مدرم  تهج  نیا  زا  دـندوب و  وا  تبالـص  تبیه و  هتفیرف  هدـش و  عمج  ترـضح  نآ  فارطا  رب  مدرم 
نیشنب نونکا  میدرکن و  وا  زا  مینکیم  امش  سلجم  زا  هک  هدافتـسا  نیا  میدوب  هدید  ار  سابعنبا  سلاجم  رایـسب  ام  هللا  لوسر  نبای  دندرک 

رد نم  ماهدـش  تیبرت  تیالو  دـهم  توبن و  هناخ  رد  نم  ناـیماش  ياههدـش  تیبرت  يا  دومرف  یناـیب  نیریـش  هچ  هک  نک  تبحـص  اـم  يارب 
تسـشن و مارحلادجـسم  رد  هاگنآ  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  دومرف  نآ  باب  رد  نآرق  هک  ماهتفای  امن  وشن و  یبوبر  بتکم 
هیزجت و یفاکـشملع و  عبتت و  قیقحت و  راقو و  تبیه و  تسا  هدـش  نایب  دوخ  لـحم  رد  هچناـنچ  دومرف . انـشآ  مالـسا  فراـعم  هب  ار  مدرم 

ماما شدـنزرف  هب  وا  زا  هک  دوب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  صوصخم  نینمؤملاریما  زا  سپ  نیریـش  باذـج و  رایـسب  نایب  اب  یملع  لیلحت 
هیزجت و مه  زا  ار  ماکحا  لئاسم  مولع و  ثحابم  نیتم  راقو و  بدا و  اب  تفگیم و  نخس  بذاج  بلاج و  يردق  هب  دیـسر  ثرا  هب  قداص 

دایز وا  نادرگاش  نایوار و  نوزفازور  و  دیـشکیمن -  تسد  رگید  دـشیم  دـنمهرهب  وا  سلجم  زا  راـب  کـی  سک  ره  هک  درکیم  لـیلحت 
. دیسر يرقاب  بتکم  ماقم  هب  ات  دندش 

يردارب سرد 

رد تسد  هک  هدش  اهامـش  مادک  چیه  ایآ  دومرف  شباحـصا  هب  زور  کی  ع )  ) رقابدمحم ماما  هک  دـنکیم  تیاور  رردـلارثن  باتک  رد  یبآ 
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هبحاص مک  یف  هدی  مکدحا  لخدیا  هباحـصال  اموی  ع )  ) لاق دیراذگب . وا  ياج  هب  دـعب  دـیرادرب و  جایتحا  ردـق  هب  دـینک و  ناتردارب  بیج 
. دیتسین ردارب  مه  اب  امـش  زونه  سپ  دومرف  هدـشن  نینچ  هن  دـنتفگ  ناوخاب  اذا  متـسلف  لاق  اولاق ال  ریناتدـلا  هحفـص 62 ]  ] نم هتجاح  ذخأیف 
دـش و ادـیپ  يزاین  رگا  هک  دنـشاب  هتـشاد  داـحتا  تدـحو و  مه  اـب  ردـق  نآ  دنـسرب و  رگیدـکی  لد  درد  هب  هک  تسا  یـسک  یناـمیا  ردارب 
هچ يدرک و  هچ  دـسرپن  مه  ردارب  نآ  دراذـگب و  وا  ياج  هب  دـعب  درادرب و  جایتحا  ردـق  هب  هدرک  شردارب  بیج  رد  تسد  دوب  تسدیهت 
اب نآ  ياجب  نتـشاذگ  یلو  دنرادیم  رب  اهرببیج  رثکا  زورما  هک  دـنکیم  هفاضا  هدـنراگن  يراذـگیم . نآ  ياج  هب  یک  یتشادرب و  غلبم 

یـسک نونکات  داد  يردارب  قوقح  راثیا و  تاواسم و  تاساوم و  رد  یناسفن  تلیـضف  زا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هک  یـسرد  تسادـخ 
ار ملع  ناشدوخ  اهنآ  اریز  درادن  هتشادن و  ریظن  مه  ینامسآ  نایدا  للم و  نایم  رد  تیرـشب و  يایند  رد  تلیـضف  بتکم  نیا  تسا -  هدادن 
ملع و مرگرس  نینچ  اهنآ  ینید  نایاوشیپ  دندیدیم  هک  مه  مدرم  دندوب  ینید  سرد  نامجرت  هتخیمآ  مه  هب  تلیـضف  اب  ار  يوقت  لمع و  اب 

دندیـسر تیناسنا  ماقم  نیرتیلاع  هب  هجیتن  رد  دنتـشاذگیم و  اهنآ  مدـق  ياج  مدـق  عیـشت  یقیقح  ینعم  هب  دنتـسه  شنیب  شناد و  لمع و 
میدرکن و لمع  کی  چیه  هب  دناهتخومآ  ام  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یلئاضف  نیا  میرادـن و  یمان  زج  مالـسا  زا  ناناملـسم  ام  هک  زورما  یلو 

نیمه میتشون  مالـسا  ياوشیپ  دلج  رد  هچنانچ  مالـسا  یعامتجا  نامزاس  ینابم  میکحت  رد  همانرب  نیرتگرزب  میوریم  طاطحنا  ریـس  رد  اذل 
دـص ود  زورما  دـشیم و  لمع  هملک  هب  هملک  فرح و  هب  فرح  هک  تسا  تاـساوم  تاواـسم و  يربارب و  يردارب و  سرد  توخا و  دـقع 

حرـش دزاس  دنمهرهب  وا  شرورپ  شزومآ و  زا  ماما  نیا  بتکم  رد  ار  ام  دـنوادخ  میراودـیما  تسین  رادرک  کی  نوچ  راتفگ  رازه  ود  هکلب 
هک میاهتـشاگن  ناهج  رد  مالـسا  مالـسا و  ناهج  باتک  رد  ار  نیملـسم  طاطحنا  لزنت و  بابـسا  لـماکت و  یقرت و  لـماوع  لـلع و  لـصفم 

هحفص 63] . ] میدرگ دراو  هلحرم  نآ  رد  مهاوخیمن  نونکا 

هحیدم

زا دراد و  رخافم  وت  يانث  علطم ز  نسح  نانمـس  میقم  یناردـنزام  يریاح  همالع  ياقآ  هللا  تیآ  ترـضح  عبط  رثا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
درب وت  طیحم  سوماق  هب  رگ  دراد  رخآ  لوا و  اجک  وت  ملع  رحب  دسرن  تراحب  لحاس ز  هب  راشرس  عبط  دراد  رخاف  رهوگ  سب  وت  لعل  بل و 

یلزا ملع  حبص  دراد  ریارس  هب  یفاک  دی  یفاو  ضیف  دبای  لیاسو  وت  راحب  راونا  هک ز  ره  دراد  رهاوج  عیارـش ز  هچ  کلاسم  ناز  صاوغ  هر 
ریاعـش هب  تروپ  وت و  باب  وچ  ای  هللادـبع  ما  هلـضاف  نآ  وت  مام  نوچ  تسیک  دراد  رقاب  هن  هنیجنگ  هن  وت  زا  زج  ملع  تفاکـشب  قح  وت  بل  اب 

رـس نیعلا  ۀفرط  دـهاوخ  یبیغ  ملاع  ره  وت  ياضیب  دـی  دراد  رهاظم  هظحل  ره  وت  كاپ  لد  رد  رهظم  ره  زا  دوب  درجم  هچرگ  قح  تاذ  دراد 
وت ز اب  دنکن  تعیب  هک  ره  دراد  رئاد  وت  تشگنا  رـس  هب  قح  ار  شرع  وت  فک  حطـس  هب  تسا  یطخ  هطقن ز  کلف  هن  دراد  رـضاح  وت  بیج 

يا دراد  رتاس  وت  تایانع  لیذ  زا  هک  ره  تسین  یکاب  ادخ  هب  رـشحم  ینایرع  مه ز  دراد  رفاک  فرطف  وا  هک  تسین  کش  چیه  نامیا  قدص 
تیعمج همه  اهرطخ  زا  لد  یناشیرپ  زور  رد  وت  يور  زا  قحلا  دراد  رثآم  عمج  رهب  وت  درف  تاذ  نینـسح  زا  یلع و  وچ  دـمحا  وت ز  دـمحم 

هک دـناسر  داحآ  هب  وت  لضف  دنـسم  ناوتن  دراد  رطاع  رطاخ  وت  تسود  نادـب  مه  روما  تسا  عمج  وت  زیوآلد  يوم  کی  هب  يا  دراد  رطاخ 
همه تکاپ  نت  وضع  وضع  دراد  رعاشم  قالخ  يورین  نآ  رد  هک  وت  رورپ  رـشب  راشرـس  رـس  يادـف  ناـج  دراد  رتاوتم  يرود  همه  لسلـسم 

وت هب  ربمیپ  نوچ  دراد  ریاخذ  راونا  ءامـسا و ز  هک ز  مدآ  ناور  حور  وت  لکیه  درورپ  دراد  رهاق  يهجنپ  کـلف  هب  شدـنب  دـنب  لاـعف  لـقع 
دراد رئاد  وت  تیالو ز  موظنم  رد  دید  نوچ  دجربز  حول  رد  وت  یمان  مان  دراد  رباج  يهسوب  دص  ود  ياج  وت  بل  داد  دوخ  مالس  صیـصخت 

شیادـخ زج  تسا  لیربج  رپ  يورین  هک  وت  يوک  كاخ  دراد  رواجم  سایلا  ردنکـسا و  رـضخ و  شمدـخ  رذابا  ناملـس و  رباـج و  تمرح 
بآ اـب  هک  ره  دراد  رخاـفم  ربـق  نادـب  هبعک  اـب  شرع  نیرب  شرع  زا  دور  ترازم  هب  دـمحم  نوچ  هحفـص 64 ]  ] دراد رئاز  هک  تفگ  دزـسن 
رقاب قداص و  یلع و  زا  نسح و  زا  لد  ردنا  عیقب  دیحوت  يهنیجنگ  راچ  دراد  ریابک  یساره ز  هن  رشحم  زور  تسـش  شیور  لد و  وت  يالو 

لگ هلان  نامه  ناه  لوسر  لآ  تایح  مایا  رد  دندیشک  هچ  دراد  رجاف  نمشد  رهز  راچ  لهچ و  دصیس  رازه و  لاوش  متشه  ناغف  دص  دراد 
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هچ زا  ترتع  دشاب  ریاعش  هورم  رتش و  افص و  رگ  دراد  ریاعش  میظعت  يهویش  همه  رب  ضرف  عفرت  ناب  هللا  نذا  تویب  یف  دراد  رباقم  گنـس  و 
یگنـس فرـش  ار  یبن  لآ  ندـب  دراد  رـساک  مداهیبن و  لآ  هضور  کیل  نید  راعـش  تسا  زاجح  گـیر  بجعلا  دراد  رعاـشم  هن  ریاعـش  هن 

هللا و باتک  رگ  دراد  رفاح  مس  میرم  یسیع  رخ  زا  الط  يوگ  لدب  يراصن  ياسیلک  نیب  دراد  رهاط  ترتع  زا  فرـش  گنـس و  هبعک  تسین 
دراد رطاقتم  ناراب  وچ  لیبابا  گنس  حابـص  نب  ۀهربا  دنار  وچ  هبعک  رب  لیف  دراد  رـساجتم  يرذع  هچ  ضوح  بل  ات  مهز  دنیادج  هن  ترتع 

دنتسب بآ  الب  برک و  رد  دز و  هنیدم  هب  شتآ  نمـشد  دراد  رماغ  رماع و  ره  هلغلغ  متـسزک  مرح  ناکرا  رب  هچ  زا  لیخ  يدنار و  لمج  وت 
متاخ هگهسوب  نآ  زا  فیح  دراد  رئارح  قوس  سپـس  مصخ  رتش  رب  دندز  بوچ  شبل  هب  نت  نآ  رب  بسا  دـنتخات  دراد  رئاح  لد  ناریح  هک 

يا دراد  رتاب  ینزا و  نوزف  هاجنپ  مخز  دصهن  رازه و  هنیـس  طش و  ود  نیب  کشخ  دراد  رهاظم  نب  بیبح  لضفلاوبا و  هک  نت  ود  داتفه و  و 
خلم نار  نیمه  اب  فیعـض  روم  نیا  تیوس  یماهت  نامیلـس  ياو  دراد  رخاوا  وچ  لئاوا  ملع  نوزف  هک  زاجح  هاش  یندـم  سمـش  یکم و  هم 

شتفگ حلاص  وت  هاگرد  هللالضف  مان  دراد  رماوا  یهاون و  نآ ز  رب  مشچ  تسا  هاگرد  نیا  مداخ  مک  ود  داتشه و  ریپ  دراد  رصاق  يور  ناه 
يا داهن  وت  تسدـب  قح  دراد  رـساخ  علاط  نایز  هب  ادابم  ات  يوکن  لاف  نیا  ماهلا  تفرگ  وت  يالو  زا  دراد  رـصان  ظفاح و  شاوت  هاگرد  ات ز 
رقاع هک  تسا  يدومث  رـصع  رد  هچرگ  درک  یپ  دـناوتن  حـلاص  هقان  تنمـشد  دراد  رتاف  لد  تیادـگ  وت  ياـپ  هب  نوچ  ناـیز  دوس و  ره  هش 

هحفص 65]  ] دراد رقاب  يهیاس  ام  حدام  نیا  رس  رب  يوگ  نمشد  رهب  امرفب و  وفع  ارم  وت  دراد 

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  بقل 

يا مالـسلا  ینم  أرقاف  ۀـمکحلا  رونلا و  هل  هللا  بهی  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  هل  لاقی  يدـلو  نم  الجر  یقلت  یتح  یقبت  کلعل  رباج  اـی 
یـسک نآ  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  دنزرف  دمحم  شمان  هک  ینک  تاقالم  ارم  نادنزرف  زا  یکی  ات  درادـب  یقاب  ار  وت  دـنوادخ  دـیاش  رباج 
همسا ینم  الجر  كردتس  کنا  ناسرب  وا  هب  ارم  مالس  تسا  مولع  هدنفاکـش  رقاب  هدیـشخب و  وا  هب  ار  تمکح  ملع و  رون  دنوادخ  هک  تسا 

نم و ماـن  شماـن  هک  ینک  كرد  نم  دـالوا  زا  ار  يدرم  وـت  دـیاش  تسا  نـیا  رگید  تـیاور  رد  ارقب  مـلعلا  رقبی  یلئامـش  هلئامـش  یمـسا و 
هللادبع نب  رباج  هک  دنکیم  تیاور  یسیع  نب  دمحا  ینتفاکش . دفاکشیم  ار  ملع  وا  تسا  نم  تریس  تروص و  نوچ  شتریـس  تروص و 

ار يرقاب  اـم  تسیک  رقاـب  رباـج  يا  دـنتفگ  رقاـب  اـی  رقاـب  اـی  تفگیم  تسـشنیم و  ربمغیپ  دجـسم  رد  هتـسب  رـس  رب  هایـس  هماـمع  يراـصنا 
وا لیامش  مان و  هب  وا  دالوا  زا  دمآ  دهاوخ  یـسک  دومرف  هدعو  نم  هب  ربمغیپ  میوگیمن  نخـس  هدوهیب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  میـسانشیمن 

مدید ربمغیپ  دجسم  رد  ار  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  زور  کی  ات  دفاکـشیم  مه  زا  دنکیم و  لیلحت  هیزجت و  مه  زا  ار  شناد  ملع و  هک 
نیرخآ نیلوا و  مولع  هیلک  هب  وا  دوب و  مدـج  دزن  ءاـیبنا  ماـمت  مولع  ثاریم  يرآ  دومرف  دوب  ءاـیبنا  موـلع  ثراو  ادـخ  لوـسر  تدـج  متفگ 

 - میفقاو مولع  مامت  هب  قح  نذا  هب  ینابر و  تیانع  هب  مه  ام  دومرف  دـینادیم  ار  مولع  همه  دـیتسه  ربمغیپ  ثراو  مه  امـش  متفگ  دوب  فقاو 
نم مشچ  هب  تسد  يدراو  ءایبنا  مولع  مامت  هب  رگا  مدرک  ضرع  مدش  بایفرش  تفگ  دوب  رصبلا  فوفکم  دیدمک و  شمشچ  هک  ریـصبوبا 

دنوادخ میشابیم  قح  رما  یلاو  میتسه و  یهلا  ملع  نزاخ  ام  ریصبوبا  يا  دومرف  دش . انیب  نم  ناگدید  تشاذگ و  ممـشچ  هب  تسد  راذگب 
مه ار  شناد  ملع و  هدیرفآ  ار  یمدآ  هتفاکـش و  هناد  زا  ار  تابن  هک  یئادخ  نآ  هب  دومرف  دیامرفیم -  متخ  ام  هب  هدوشگ و  ام  هب  ار  مالـسا 
هب دـننکیمن و  مهف  ناسآ  ار  نآ  مدرم  تسا  راوشد  ام  نخـس  نوچ  تسا و  هدادـن  یـسک  هب  ار  ملع  نآ  اـم  هب  زج  هدومرف و  تیاـنع  اـم  هب 

. شناد ملع و  نانزاخ  هکلب  میـس  رز و  روجنگ  هن  نیمز  نامـسآ و  رد  میئادخ  نانزاخ  ام  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف  دـنیامنیمن  كرد  يدوز 
مامت زا  بدا  نونف  ریـس و  نآرق و  ملع  ننـس و  نید و  ملع  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  دسیونیم  دیفم  خیـش  هحفص 66 ] ]

دادجا و نیعبات و  باحـصا و  زا  هک  دوب  مولعلا  رقاب  یلع  نب  دـمحم  مدرم  یقتا  ملعا و  هک  دـننکیم  تیاور  دوب  رتالاب  رترب و  رـصع  مدرم 
دوخ هدیـصق  رد  ینهج  نیعا  نب  کلام  اذل  تسا و  هتـشادن  یهیبش  ریظن و  ریـسفت  ثیدح و  رابخا و  مولع و  رد  هدومن و  تیاور  مشاهینب 

یبنلا تنب  نبا  ماق  نا  الایع و  هیلع  شیرقلا  ناک  نآرقلا  سانلا  بلط  اذا  دـیوگیم : هدومن  داشنا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  حدـم  رد  هک 
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یقتلا و لهال  ملعلا  رقاب  ای  هتفگ : ترضح  نآ  حدم  رد  یبطرق  الاجو و  املع  ثروت  لابج  نیجلدملل  کلهت  موجن  الاوط  اعورف  هادی  تقلت 
هک تشذگ  مالـسا  عولط  زا  لاس  دص  ینعی  تسا  يرجه  لوا  نرق  ددجم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  لیجالا  یلع  یبل  نم  ریخ 

دندوب و هتخاس  فرحنم  تقیقح  قح و  هار  زا  هناراکمتس  تموکح  لاس  داتـشه  تدم  رد  ار  ناملـسم  مدرم  يوما  هناملاظ  هدبتـسم  تلود 
ملع و بسک  هار  رد  یعس  لماکت و  قیرط  یبهذم و  مولع  بادآ و  بدا و  ینید و  ننـس  هدیدرگ  ربخیب  تلیـضف  نید و  زا  یلک  هب  مدرم 

يربهر لماکت  شور  هب  ار  نیملـسم  هک  هدوبن  مه  یـسک  هدـنام  شزغل  اـطخ و  هابتـشا و  رد  مدرم  هدـیدرگ  كورتم  وحم و  یلک  هب  شناد 
فراعم مولع و  مامت  تقیقح  رد  هک  دـمآ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  تسدـب  یبوخ  تصرف  کی  تفـالخ  رییغت  تدـم  رد  اذـل  دـیامن و 
ترـضح یگنهرف  همانرب  دراد . همادا  زونه  هک  دومرف  داجیا  یـشبنج  یملع  تضهن  يرکف و  تکرح  کی  اب  مود  نرق  لـیاوا  زا  هک  مالـسا 

زاغآ هدنام و  یقاب  ماما  نیا  زا  یکش  چیه  نودب  شنیب  شناد و  یلامک  جرادم  شور  شناد و  ملع و  نتفرگ  ارف  کبـس  میلعت  مولعلارقاب و 
 - ثیدح تایبدا  تغل -  ریسفت -  زا  یمالـسا  مولع  دیدرگ و  زاغآ  هیماینب  تموکح  نینوخ  تالوحت  زا  سپ  تقیقح  رد  مالـسا  فراعم 

مولع هسدـنه -  باـسح و  دادـعا -  تئیه -  موجن -  بدا -  رعـش و  هیفاـق -  ضورع -  ناـیب -  یناـعم -  تیب -  لـها  هقف  هقف -  لوصا - 
لماـکت یـسانشناور و  حورلا و  تفرعم  سفنلاملع و  رتمهم  همه  زا  یـسانشناویح -  یـسانشهایگ -  یـسانشرهاوج -  داـمج و  زا  یعیبـط 

هحفص . ] دوب ع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح  تاکرب  راثآ و  زا  همه  هیماما  هقف  هب  لماک  فوقو  هیعرش و  ماکحا  يارجا  هلیـسو  هب  هقطان  سفن 
تسا تهج  نیدب  دومرف  تیانع  بقل  شناد  ملع و  هدنفاکش  مولعلارقاب و  هب  ار  ماما  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هکنیا  [ 67

رون ملع و  زا  ناشخرد  يوترپ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دنتشاد  هاگن  فارحنا  تلاهج و  رد  ار  مدرم  لاس  داتـشه  تدم  هیماینب  نوچ  هک 
نداد دای  میلعت و  شناد و  ملع و  بتکم  حاـتتفا  تسا . رونم  وا  شناد  ملع و  رون  هب  ناـهج  زونه  هک  دومرف  نکفاوترپ  تیرـشب  نامـسآ  رد 
مولع بتارم  جرادـم و  نداد  بیترت  اهدادعتـسا و  نتخاس  ایهم  هدامآ و  ملع و  فلتخم  راودا  لحارم  یط  زاغآ و  ملع و  نتفرگ  ارف  کـبس 

يدـنبهقبط کیـسالک و  سرد  زورما  حالطـصا  هب  قیال و  دعتـسم و  ياههشیدـنا  راکفا و  بیغرت  قیوشت و  یلقع و  لیلحت  مضه و  رظن  زا 
هب ات  دومرف  عورش  یناعم  نایب و  فرص و  وحن و  تغل و  هداس و  یلقن و  مولع  زا  لیوأت  ریـسفت و  رابخا و  ثیداحا و  بلاق  رد  مولع  ندومن 

ماـما ترـضح  هک  تسا  نیا  رتبیجع  دوـمرف و  مـیلعت  ار  هـقیقر  یناـعم  فیاـطل  قیاـقد و  ساـسح و  تاـکن  ناـیب  یلقع و  یکلف و  موـلع 
زا رگید  رفن  دنچ  یفعج و  رباج  یلباک و  دلاخوبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  هک  دندرب  حابص  هللادبع  بتکم  رد  ار  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 

ماما نیا  وگب ب  تفگ  فلا  داد  خساپ  فلا  وگب  تفگ  دوب  یگلاس  جنپ  نس  رد  هک  یلع  نب  دمحم  هب  حابص  هللادبع  دندوب  رضاح  هباحص 
زا یباب  یگلاس  جـنپ  نس  رد  ماما  نیا  هاـگنآ  منادیمن  نیا  زا  شیب  تفگ  حابـص  هللادـبع  میوگیمن  ار  یئوگن ب  ار  فلا  ینعم  اـت  دومرف 
اب قیبطت  تماما و  توبن و  هقلطم و  تیالو  دـیحوت و  تابثا  يارب  همه  هک  دومرف  میلعت  يدـجبا  عون  کـی  دوشگ و  دادـعا  فورح و  مولع 
ای دـجبا و  عون  نیا  تسا  تسد  رد  هک  يدـجبا  عون  هدراهچ  نایم 14  رد  هک  دومرف  ناـیب  دوب  موصعم  رد 14  تراهط  تمـصع و  نادناخ 
زا یماما  ملع  يورین  تردق و  زا  تسا و  هدش  پاچ  ناملآ  رد  هک  هدـش  هتـشون  يهلاسر  باب  نیا  رد  درادـن و  دوجو  فورح  میـسقت  عون 

هداد ياهیلاع  تامیلعت  هریغ  تامسلط و  هبیرغ و  مولع  ماقرا و  دادعا و  فورح و  مولع  رد  هیاپ  هچ  ات  هک  دومن  هدافتسا  ناوتیم  باتک  نیا 
هحفص 68] [. ] 29  ] تسا

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم  تیبرت  میلعت و  داوم  همانرب و 

رظن زا  یملیف  دـننام  میراد  عالطا  هک  اجنآ  اـت  مینک  مظنم  ار  يرقاـب  بتکم  رد  سیردـت  داوم  هک  میتسه  دـصقم  نیا  رب  باـتک  نیا  رد  اـم 
بتک زا  رتمک  رد  هک  یتاعالطا  دیاش  میئامن و  حیرشت  فیصوت و  يرفعج  بتکم  رد  ار  یمالسا  مولع  نآ  زا  دعب  مینارذگب و  ناگدنناوخ 

نادرگاش نتشیوخ  بتکم  حاتتفا  زاغآ  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  میناسرب . ناگدنناوخ  رظن  هب  هدوب  لومعم  راهطا  همئا  هریس 
یثیداحا دومرف و  هاگآ  زومآشناد  لصحم و  ملعتم و  تلزنم  ردـق و  ملعم و  مارتحا  ملاع و  میظعت  ملع و  دـئاوف  هب  ار  تاور  باحـصا و  و 
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شناد ملع و  هتفیـش  ار  رـصع  مدرم  ات  هدومرف  میلعت  هتـشذگ  راـبخا  نآرق و  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  داوم  نیا  رد 
هب هجوت  دـندش . مجنپ  ماما  يرـصب  عمـس و  بتکم  هتفیرف  نتفرگ و  ارف  يایهم  همه  دومرف و  بلج  ار  راکفا  بولق و  ناهذا و  هجوت  درک و 

هشیدنا و راکفا و  ذیحشت  لوا  تمسق  تسا . هجوت  بلاج  رایسب  هک  دوشیم  هصالخ  مهم  تمسق  ود  رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم 
هام رازه  زا  سپ  مدرم  يرورپ  فراعم  یئوجشناد و  سح  ندومن  رادیب  هک  شنیب  شناد و  يوس  هب  تسا  دارفا  هقیلس  دادعتسا و  شرورپ 
نیا هطـساو  هب  هک  تشاد  مزال  مدرم  هشیدـنا  راکفا و  قفا  حطـس  زا  رترب  رتالاب و  هداعلاقوف  يورین  تردـق و  کـی  دوخ  هیماینب  تموکح 

داد و میلعت  مه  دشابیم  سوفن  شرورپ  یـساسا  مهم  لصا  ود  هک  تسا  تیبرت  میلعت و  همانرب  مود  تمـسق  دـیدرگ  يرجم  لومعم و  ماما 
هب یقالخا  یملع و  ینابم  يور  زا  دندشیم  رفن  دص  زا  شیب  هک  ار  یباحـصا  لوا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دومرف . تیبرت  مه 

موادـم فاوط  هب  مجنپ  ماـما  دوجو  عمـش  فارطا  هناورپ  دـننام  همه  نوچ  دوـمن  دوـخ  قـالخا  مراـکم  هتفیرف  ار  اـهنآ  درک و  بلج  دوـخ 
تیمها شزرا و  نآرق  تایآ  ینابم  يور  زا  داد و  رکذت  اهنآ  هب  ار  شناد  ملع و  بوجو  لوا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  ترـضح  دنتخادرپیم .

تقو نآ  دندیـسر  تقیقح  نیا  هب  بوخ  نوچ  اـت  داد  میلعت  ار  وجـشناد  زوـمآشناد و  راـگزومآ و  ملعم و  باوـث  رجا و  ملع و  تمظع  و 
لوصا هک  ار  داعم  لدـع و  تماما و  توبن و  دـیحوت و  مولع  یهقف  لئاسم  ماکحا و  ناـیب  نمـض  رد  دوشگ و  ار  هقف  ثیدـح و  مولع  باـب 

هحفص 69]  ] تخومآ تامیلعت  نیا  لالخ  رد  مه  ار  یملع  رگید  نونف  هدرک و  حیرشت  مدرم  يارب  نآ  عورف  اب  دوب  مالسا  نید 

دیحوت

لصفی رمالا  ربدی  یمـسم  لجال  يرجی  لک  رمقلا -  سمـشلا و  رخـس  شرعلا و  یلع  يوتـسا  مث  اهنورت  دمع  ریغب  تاومـسلا  عفر  يذلا  هللا 
تردق لامک  اب  تشارفارب و  نوتـس  نودب  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  دـعر  هروس 13  هیآ 2  نونقوت  مکبر  ءاقلب  مکلعل  تاـیالا 

دنیآ و شدرگ  هب  نیعم  رادم  صاخ و  تقو  رد  مادک  ره  هک  تخاس  دوخ  هدارا  رخسم  ار  هام  دیـشروخ و  تسارایب و  تقلخ  رد  ار  شرع 
دینک فارتعا  راگدرورپ  تردق  هب  دینیبب و  ار  اهنآ  امش  ات  تخاس  مظنم  لصفم  یلئالد  اب  ار  تردق  تایآ و  یمکحم و  ماظن  هب  ار  ملاع  وا 

اهنامـسآ و شنیرفآ  رب  قح  تردق  وا و  یگناگی  ادـخ و  دوجو  زا  ار  دـیحوت  تایآ  ع )  ) رقابدـمحم ماما  ترـضح  دیـسرب  وا  تاقالم  هب  و 
زا سرت  ادخ -  هب  لکوت  یتسودادخ -  تمایق -  تردق -  زا  وا  لامعا  لاعفا و  تافـص  تاذ و  تافـص  داوم و  رـصانع و  دیلاوم و  نیمز و 

نآرق مولع  تامیلعت و  نآرق و  زا  سپس  شنیرفآ -  تقلخ و  وداج -  رحس و  سیلبا -  نیطایش -  لیئاکیم -  لیئربج -  ناگتـشرف -  قح - 
تادابع دیاقع -  نید -  هعیبطلا -  ءاروام  يراصن -  تاروت -  لیئارساینب -  ینید -  تاغیلبت  ص )  ) دمحم ترضح  لاح  حرش  خیرات -  زا 
باذـج اویـش و  تانایب  فلتخم و  تارابع  هب  يراگتـسر  حاجن و  قالخا -  بیذـهت  تراجت  نونف -  مولع و  یعاـمتجا -  ماـظن  تعیرش - 

نایب لقن و  ار  همه  نونف  مولع و  هرابرد  ار  ثیداحا  تاـیآ و  قیداـصم  میهاـفم و  دومرف و  حیرـشت  حیرـصت و  فیرعت و  ار  یملع  بلاـطم 
زا سپ  مالسا  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  شزومآ  شور  دیدرت  نودب  تسا -  رارقرب  یقاب و  وا  صاخ  شرورپ  بتکم  هشیمه  يارب  هک  دومرف 

رابخا یهلا و  ملع  زا  لامجا  هب  ترـضح  نآ  تامیلعت  مولع و  زا  نونکا  دشابیم و  بذـهم  زاتمم و  وا  شرورپ  دوب و  ریظنیب  نینمؤملاریما 
درمت و ای  اهنآ  تعاطا  هجیتن  هتـشذگ و  للم  صـصق  داشرا و  تیاده و  هب  ار  ناربمغیپ  توعد  قباوس  ءایبنالامتاخ  ات  رـشبلاوبا  مدآ  تقلخ 

ققحم کی  رظن  زا  هک  هداد  یتامیلعت  تسا  سوفن  بیذـهت  قالخا و  هک  یلمع  تمکح  زا  تسا و  هدومرف  ناـیب  ار  اـهتلم  ماوقا و  فارحنا 
مینکیم لقن  ار  نآ  زا  ياهمش  نونکا  تسا و  هجوت  لباق  رایسب 

یهلا ملع 

لوصا رد  اجنآ  دسر  یک  مهو  تالایخ و  هنرو  تفگ  نخس  تسوا  مهف  هک  اجنآ  زا  يدعس  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و 
هملع ملع  وه و  الا  هملعی  ملع ال  نیملع  هحفص 70 ]  ] لجوزع نا هللا  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  ریـصبیبا  یفاک 
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هب صوصخم  ملع  کی  تسا  ملع  ود  یلاعت  دـنوادخ  يارب  دومرف  هملعن  نحنف  مالـسلامهیلع  هلـسر  هتکئالم و  هملع  اـمف  هلـسر  هتکئـالم و 
فقاو دوخ  اـهنآ  تسا و  هتخومآ  دوخ  ناگداتـسرف  ناگتـشرف و  هب  هک  ملع  کـی  دـنادیمن و  سک  چـیه  وا  زج  هک  تسوا  سدـقم  تاذ 

دیامرفیم ماما  ثیدح  نیا  رد  دناهدومن . راکشآ  رشب  يارب  ار  نآ  قادصم  دنچ  ای  کی  ربمغیپ  نامز  ياضتقا  بسح  رب  یهاگ  دنـشابیم و 
رد ع )  ) رقابدـمحم ماما  دـنراد . يرترب  تقبـس و  فلـس  ناربمغیپ  هکئالم و  تماـمت  رب  ملع  نیا  رد  مینادیم  اـم  ار  یهلا  ملع  مود  تمـسق 

یملع دراد  ملع  ود  ملاع  دنوادخ  هک  دومرف  يرگید  تروص  هب  ار  نخـس  نیمه  ءادـب  هرابرد  تشاگن  میهاوخ  لصفم  هک  يرگید  تیاور 
هک نیموصعم  همئا  ناربـمغیپ و  رظن  رد  ار  نآ  تسا و  تاـبثا  وحم و  حول  رد  هک  یملع  تسوا و  صوصخم  تسا و  ظوـفحم  حوـل  رد  هک 

تسا هتخومآ  دوخ  لسر  هکئالم و  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  یملع  نآ  مینادیم  ام  دیامرفیم  اجنیا  رد  تسا و  هتـشاذگ  دنتـسه  وا  بختنم 
ءاشی ام  هللا  وحمی  الول  ناونع و  تحت  رد  زین  ملعلا و  نازخ  همکحلا و  ندـعم  متنا  دـنکیم  ار  هعماج  ترایز  دافم  نامه  دـییأت  هلمج  نیا  و 

رد هدـش و  یحو  ماهلا و  ام  هب  دـیامرف  هدارا  قح  ترـضح  هچ  ره  ینعی  تساـم  تیـشم  وا  تیـشم  تسا و  یهلا  تیـشم  اـم  تیـشم  دومرف 
میتسه و داسف  نوک و  ملاع  رد  قح  لامعا  هب  هک  مینک  لمع  نادب  ات  هدومرف  نیعم  ار  ام  هفیظو  روتـسد و  س )  ) ارهز همطاف  ماهدج  هفیحص 

تافـص نیلوا  هدش  تابثا  هیتوبث  تافـص  رد  هک  تسا  قح  تاذ  نیع  یهلا  ملع  دیامرف . هدارا  تیـشم و  وا  هچنآ  زج  مینکیمن  لمع  مه  ام 
تافـص نیا  یهلا  تمکح  رد  قداص  ملکتم  ریـصب و  تسا و  عیمـس  مه  كردـم  دـیرم و  تسا و  یحو  رداق  ملاع و  تسا . ملع  قح  هتباث 

ملعی هداهـشلا و ال  بیغلا و  ملاع  بویغلا  مالع  ریدـقلا -  میلعلا  وه  باتکلا و  ملع  ماـن  هب  ار  ماـع  ملع  [. 30  ] تسا هدش  نهربم  لالدتـسا و 
نم طقـست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  ـالا  هحفـص 71 ]  ] اهملعی بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  رودصلا -  تاذـب  میلع  وه  وه و  الا  بیغلا 

وا رظن  زا  ملاع  تارذ  زا  ياهرذ  چـیه  هک  نیبم  باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  ضرالا و ال  تاومـسلا و  یف  ۀـبح  اهملعی و ال  وه  الا  ۀـقرو 
وا تسا  اهیکـشخ  اهایرد و  رد  هچنآ  دـنادیمن  یـسک  وا  زج  ار  بیغ  ملع  تساناوت -  ملاـع و  اـناد و  فقاو و  زیچ  همه  هب  تسین  یفخم 

حول ای  نیبم  باتک  رد  هکنآ  رگم  تسین  یکـشخ  رت و  چیه  دیوریمن و  نیمز  رد  هناد  چیه  دـتفایمن و  تخرد  زا  یگرب  چـیه  دـنادیم - 
ملع هدـنع  هللا  نا  تسا . نیا  هدومرف  ناـیب  شنیرفآ  قلخ و  رظن  زا  هک  ار  صاـخ  ملع  اـما  دـشابیم  تسا  یهلا  ملع  تاحـشرت  هک  ظوـفحم 
ریبخ میلع  هللا  نا  تومت  ضرا  ياب  سفن  يردـت  ام  ادـغ و  بسکت  اذاـم  سفن  يردـت  اـم  ماـحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  هعاـسلا و 

هکنیا راگزور و  دنک  يزاب  هچ  ادرف  هکنیا  هفرح و  بسک و  ملع  یسانشنینج و  ملع  ناراب و  لوزن  ملع  تمایق و  تعاس و  ملع  هک  یتسارب 
نیا ملاع  دنوادخ  تسا . هاگآ  زیچ  همه  هب  هک  تسا  یئادخ  وا  تسا و  یهلا  یصاصتخا  مولع  زا  درم  دهاوخ  ایند  هطقن  مادک  رد  سک  هچ 

هـضافا دنـشابیم  نیموصعم  همئا  هک  دوخ  ياـیلوا  ءایـصوا و  ناربـمغیپ و  تعیرـش  ماـظتنا  نسح  تحلـصم  يور  زا  ار  دوـخ  شناد  ملع و 
هک هچنآ  دشابیم و  اهنآ  رظنریز  دوجو  ملاع  هشقن  دنتـسه و  فقاو  ملاع  زومر  رارـسا و  مامت  رب  یهلا  تبهوم  هب  اهنآ  هک  هدومرف  هیقارـشا 

يور هدیدرگ  راوتسا  نآ  هیاپ  رب  يرقاب  بتکم  هدومرف و  نیملـسم  میلعت  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  اصوصخم  نیموصعم و  همئا 
. تسین مولع  نیا  همه  رب  هطلس  هب  رداق  رشب  هنرگو  تسا  یهلا  یضافا  یقارشا  یتبهوم و  شناد  ملع و  نیمه  ینابم 

شناد ملع و 

هراشا

ياوق ود  نوچ  دـناهتفگ  ءامکح  ملع  فیرعت  رد  [. 31  ] تسا ملع  دوش  فشک  ناـسنا  رب  هچ  ره  تسا و  بولطم  فشک  حالطـصا  رد  ملع 
مادک زا  ملع  هکنیا  رد  تسا و  ملع  نآ  دنشاب  یضار  نادب  ود  ره  سفن  لقع و  هک  ار  هچ  ره  و  لهج )  ) سفن لقع و  تسا  ندب  رد  داضتم 

ای دهدیم  تسد  ملعت  میلعت و  فورح و  روص  نیمه  هب  ملع  ایآ  تسا و  یتایفیک  هچ  زا  دوشیم و  لصاح  سفن  رد  هنوگچ  تسا و  هلوقم 
. تسا رایسب  لقن  لقع و  زا  ملع  تلیضف  درک و  هعجارم  هدنـسیون  هفـسلف  ریـس  بتک  هب  دیاب  یفـسلف  یلقع  بلاطم  ینامـسآ و  تسا  يرون 
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نآرق - 1 تسا . هدـش  دراو  زین  روبز  لیجنا و  ةاروت و  رد  تداهـش  نیمه  هک  مینکیم -  داهـشتسا  نآرق  زا  یلقن  هلدا  زا  اـم  و  هحفص 72 ] ]
یـسک نوچ  هک  تسا  نآ  میب ، لیلد  دنـسرتن و  ادخ  زا  نادـنمدرخ  نایاناد و  ناملاع و  زج  ءاملعلا -  هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  دـیامرفیم 
باوث نایصاع و  تبوقع  رب  رداق  ملاع و  ءایشا  تایلک  تایئزج و  هب  هک  دناد  یعناص  کی  عونصم  ار  ملاع  میظع  هاگتسد  نیا  دشاب و  ملاع 
نیذلا يوتسی  له  لق  دچیپن . رـس  وا  نامرف  روتـسد و  زا  دسرتب و  نوک  ملاع  تمظع  اب  خرچ  نیا  دجوم  میکح و  عناص  زا  وا  دشاب  ناعیطم 

نیا دوب و  دـهاوخن  يواسم  نادان  اب  اناد  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  وگب  بابلالاولوا  رکذـتی  امنا  نوملعی  ـال  نیذـلا  نوملعی و 
هدرم اب  ار  هدـنز  تملظ و  اب  ار  رون  ثیبخ و  اب  ار  بیط  روک و  اب  ار  انیب  لهج ، اب  ار  ملع  رگید  تایآ  رد  و  دـنباین . نادـنمدرخ  زج  ار  هفیطل 
رونلاال تاملظلاال و  ریصبلا و  یمعالا و  يوتسی  ام  و  بیطلا -  ثیبخلا و  يوتسی  لق ال  ریـصبلا -  یمعالا و  يوتـسی  له  لق  هدومرف . هیبشت 

اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  موس و  لیلد  هنجلا 3 - باحصا  رانلا و  باحصا  يوتسی  تاومالاال و ال  ءایحالا و  يوتسی  ام  رورحلاال و  لظلاال و  و 
تخومآ اهینتسناد  اهیناشن و  اهمان و  هیلک  زا  وا  هب  دش و  عورش  یمدآ  شنیرفآ  زاغآ  زا  ینابر  تیبرت  میلعت و  ۀکئالملا  یلع  مهـضرع  مث 

یسک یهاوخیم  ایآ  کل  سدقن  كدمحب و  حبسن  نحن  ءامدلا و  کفسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا  دنتفگ  درک  رما  هکئالم  هب  نوچ  و 
رـس هک  نوملعت  ام ال  ملعا  ینا  دش  باطخ  میئوگیم  وت  سیدـقت  حـیبست و  ام  هک  یلاح  رد  دزیرب  مه  نوخ  دزیگنا و  داسف  هک  ینیرفایب  ار 

نادـب ار  دوـخ  دوـب  شنیب  شناد و  زا  رتفیرـش  يزیچ  رگا  داد و  تبـسن  شیوـخ  موـتکم  زار  دوـخ و  هب  ملع  تلیـضف  رب  ار  شنیب  شناد و 
رویط قطنم  هب  هدـیزگرب  ربـمغیپ  هک  ریطلا  قطنم  اـنملع  ساـنلا  اـهیا  اـی  دـیامرفیم  نامیلـس  ترـضح  لوق  زا  - 4 درکیم . یفرعم  تلیـضف 

نایب و توبن -  ملع -  مهف -  هظعوم -  ینعم  هب  تمکح  هک  اریثک  اریخ  یتوا  دـقف  ۀـمکحلا  یتؤی  نم  و  - 5 درکیم . نارگید  رب  ترخافم 
رتهب ملع  تسا و  هدومرف  تیانع  ریثک  ریخ  هحفـص 73 ]  ] داد تمکح  ملع و  سک  ره  هب  هک  تسا  دارم  ریثک  ریخ  ملع  نیا  زا  هدمآ و  نآرق 
یلوا لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوـعیطا  - 6 تسا . هدرمـش  زیچان  لیلق ) ایندـلا  عاتم  لق   ) ار ایند  مامت  ریثک و  ریخ  ار  ملع  اریز  تسایند  ماـمت  زا 

زا نوخ  يوب  هک  توطـس  تردـق و  نآ  اب  ناهاشداپ  اریز  دنتـسه  نایاناد  ناملاع و  رمالا  یلوا  نیرـسفم  رثکا  ریـسفت  هب  هک  مکنم -  رمـالا 
ندومن دنلب  هک  تاجرد  ملعلاوتوا  نیذلا  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  عفری  - 7 دننزیم . نیمز  هب  وناز  ناملاع  رضحم  رد  دیآیم  ناشریـشمش 

هللا رکذ  اذا  نیذـلا  نونمؤملا  امنا  هک  نمؤم  لوا  دـهدیم . هجرد  ار  هفیاط  راهچ  نآرق  رد  دراد و  اناد  ملاـع و  هب  صاـصتخا  هبترم  ماـقم و 
نیدـعاقلا یلع  نیدـهاجملا  هللا  لضف  هک  ار  ناراکادـف  نیدـهاجم و  مود  مهبر  دـنع  تاجرد  مهل  دـیامرفیم  هک  اـجنآ  اـت  مهبولق  تلجو 

ملعلاوتوا نیذـلاو  ار  املع  مراهچ  تاجردـلا » مهل  کـئلواف  تاـحلاصلا  لـمع  دـق  اـنمؤم  هتأـی  نم  و   » ار ناراـکوکین  احلـص و  موس  هجرد 
هورگ و نیدب  ار  ناحلاص  یناحور و  نیدعاق  رب  ار  نیدهاجم  داد و  يرترب  یتاجرد  هب  رگید  نینمؤم  رب  ار  ردـب  لها  دـنوادخ  هک  تاجرد 

یندز بر  لق  - 8 [. 32  ] دنشاب ایند  درم  نیرتهدیزگرب  ملاع  دنمشناد و  سپ  داد  حیجرت  بتارم  هب  تاقبط  فانصا و  همه  رب  ار  نادنمشناد 
ملع دورب و  رـضخ  لابندـب  دومرف  رما  هزجعم  هن  زا  سپ  ار  یـسوم  هچنانچ  دـننک  ملع  یتدایز  بلط  دـیامرفیم  رما  شناربمغیپ  هب  هک  اـملع 

گرزب یتنم  لضف و  ار  ملع  هک  امیظع  کیلع  هللا  لـضف  ناـک  ملعت و  نکت  ملاـم  کـملع  و  - 9 تایآ .» عست  یـسوم  انیتآ  دقل  و   » دزومایب
دهاش شناد  ملع و  هب  ار  شیوخ  سفن  یلازغ  لقن  هب  هک  طسقلاب  اـمئاق  ملعلا  اولوا  ۀـکئالملا و  وه و  ـالا  هلا  ـال  هنا  هللا  دهـش  - 10 هتسناد .
تـسا شناد  ملع و  هاوگ  دوخ  هک  تسا  عیفر  هیاپ  هچ  ات  ملع  دوش  مولعم  دهاوخب و  املع  زا  هک  هدوبن  تسین و  یـسک  هک  یلاح  رد  هتفرگ 

هحفـص 74]  ] تسا هدـش  روظنم  ملع  يارب  تیمها  تمظع و  نیمه  اـج  همه  ینامـسآ  بتک  ریاـس  روبز و  لـیجنا و  مود  رفـس  ةاروـت و  رد 
ملع رد  دش  وا  مالغ  هش  دیشک  ناویک  يوس  شملع  تمکح  دیشک  نادنز  يوس  شنسح  تمکح  دیوگ : فسوی  ترـضح  هرابرد  يولوم 

رتهدوسآ نسح  کلم  زا  ملع  کلم  رنه  و 

ملع تلیضف  رب  رابخا 

رد سفنا  قافآ و  زا  لالدتـسا  دیحوت و  هلدا  ءامعن و  ءالآ و  رد  تعاس  کی  رکفت  رکف و  هک  هنـس  نیتس  ةدابع  نم  ریخ  ۀـعاس  رکفت  لوا - 
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نت زا  ناج  ناکرا و  حراوج و  لمع  تدابع  تسا و  ناج  لد و  لمع  رکفت  تسا . رتهب  لاس  تصـش  تدابع  زا  یلقع  نیهارب  تینادـحو و 
درک و تباث  توبن  تفای و  دـیحوت  یلقع  لیالد  هب  ناوتیم  رکف  اب  هک  هفاضا  هب  رتهب -  نیا  لمع  زا  نآ  لـمع  تهج  نیا  زا  تسا  رتلـضاف 

یلع ای  مود -  دوشیمن . تاجن  ببـس  درادن و  یلـصاح  رکف  کمک  تفرعم و  ملعیب و  ءاملع  قافتا  هب  تدابع  ایآ  دومن  كرد  ار  تیالو 
وت يارب  دنک  تیاده  ار  درم  کی  وت  هطساو  هب  يادخ  رگا  هللا  یلع و  يا  [. 33  ] سمشلا هیلع  علطت  امم  کل  ریخ  الجر  کب  هللا  يدهی  نال 

تیناسنا بتارم  نیرتالاب  ءایبنالا  ۀـثرو  ءاملعلا  موس -  تسا  نآ  رد  هچ  ره  نیمز و  زا  ینعی  دـنک  عولط  يو  رب  باـتفآ  هچ  ره  زا  تسا  رتهب 
دنناوتیم هک  دنتسه  ءاملع  نآ  دشاب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ثراو  یصخش  هک  تسین  نآ  زا  رترب  یفرـش  چیه  تسا و  توبن 

دنراد لاغتشا  ملعت  میلعت و  هب  مدرم  تمدخ  رد  هک  ءاملع  ضرالا  تاومسلا و  یف  ام  ملاعلل  رفغتـسی  مراهچ -  [. 34  ] دنرب ناربمغیپ  ثاریم 
هجرد نم  سانلا  برقا  مجنپ -  دننکیم . ترفغم  بلط  ملع  هنارکش  هب  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  مومع  تسا  یمومع  تمدخ  ملع  و 

هب تءاج  ام  یلع  مهفایـساب  اودـهاجف  داهجلا  لها  اما  لسرلا و  هب  تءاج  ام  یلع  ساـنلا  اولدـف  ملعلا  لـها  اـما  داـهجلا  ملعلا و  لـها  هوبنلا 
دناهدروآ ءاـیبنا  هچنآ  هـب  ار  هحفـص 75 ]  ] مدرم هکنآ  يارب  ملع  لـها  دنتـسه  داـهج  ملع و  لـها  توبن  ماـقم  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  لـسرلا 

توم نم  رـسیا  ۀلیبق  تومل  مشـش -  دـننزیم . ریـشمش  ءایبنا  ماکحا  تایآ و  نداد  ناشن  هار  رد  هکنآ  يارب  داهج  لها  دـننکیم و  يربهر 
ار نایاناد  میاناد و  نم  میلع  لک  بحا  میلع  ینا  میهاربا  ای  دش  میهاربا  هب  یحو  متفه  تسا  ملاع  کی  گرم  زا  رتهب  هلیبق  کی  توم  ملاع 

مویلا کـلذ  سمـشلا  عولط  یف  یل  كروب  ـالف  هللا  یلا  ینبرقی  اـملع  هیف  دادزا  ـال  موی  یلع  یتا  اذا  مالـسلاهیلع  هلوق  متـشه - مراد  تسود 
لـضفک دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  مالـسلاهیلع  هلوق  مهن  تسین  نومیم  كرابم و  نم  يارب  زور  نآ  ددرگن  نوزفا  نم  تامولعم  رب  هک  يزور 

عفشی مالـسلاهیلع  هلوق  مهد - بکاوک  ریاس  رب  تسا  هام 14  كانبات  هعـشا  دننام  دباع  رب  اناد  يرترب  بکاوکلا  رئاس  یلع  ردبلا  ۀـلیل  رمقلا 
زا دننکیم -  تعافش  داد و  لیکشت  ار  ءایبنا  مود  فص  ءاملع  هک  تسا  ماقم  نیرتالاب  نیا  ءادهشلا و  مث  ءاملعلا  مث  ءایبنالا  ۀتلث  همیقلا  موی 
ای مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  لاق  تسا  یباتک  جاتحم  هک  تسا  دراو  ردـق  نآ  ملع  لضف  رد  ع )  ) راهطا همئا  راثآ  راصق و  تاـملک  راـبخا و 

ۀـقفنلا و هصقنت  لاملا  و  هیلع -  موکحم  لاملا  مکاح و  ملعلا  لاـملا و  سرحت  تنا  کـسرحی و  ملعلا  لاـملا -  نم  کـل  ریخ  ملعلا  لـیمک 
لیمک يا  هنم  فلخ  الا  اهدسی  ۀملث ال  مالسالا  یف  ملث  ملاعلا  تام  اذا  دهاجملا -  مئاقلا  مئاصلا  نم  لضفا  ملاعلا  قافنالا  یلع  وکزی  ملعلا 

دوشیم دایز  شـشخب  هب  ملع  موکحم  لام  تسا  مکاح  ملع  یـشاب  لام  ظفاح  دـیاب  وت  یلو  تسوت  ظفاح  ملع  اریز  تسا  لام  زا  رتهب  ملع 
ياهنخر دریمب  ملاع  نوچ  تسا  دـهاجم  مئاق و  رادهزور  مئاص و  زا  لضفا  ملاع  دـنکیم  هیکزت  ار  لام  ملع  ددرگیم -  مک  قافنا  هب  لاـم 

يدهتـسا نمل  يدهلا  یلع  مهنا  ملعلا  لهال  الا  لضفلا  ام  دیامرف  اموظنم  زین  ددرگیمن و  دودسم  زیچ  چیه  هب  هک  دوشیم  ادـیپ  مالـسا  رد 
یتلیـضف ءایحا  ملعلا  لها  یتوم و  سانلا  ادبا  الهاج  ننوکت  هبزفف ال  ءادعا  ملعلا  لهال  نولهاجلا  هنـسحی و  ناک  ام  يرما  لک  نزو  ءالدا و 

تسوا و یئوـکین  هب  سک  ره  شزرا  نزو و  هحفـص 76 ]  ] دننکیم داشرا  تیاده و  دـننادیم و  ار  هار  اهنآ  اریز  تسین  ملع  لها  يارب  زج 
لانم لام و  هقرفت  زا  نک  عمج  رنه  ور  تسا  نادـیواج  هدـنز و  اناد  اما  هدرم و  نادان  هک  دیـشابن  ناداـن  دیـشوکب  تساـناد  نمـشد  لـهاج 

کمـس تحت  يرگید  امـس و  قوـف  یکی  دـش  میـس  رز و  نوراـق  هب  سیردا و  هب  دـنداد  ملع  كدـف  درب  رمع  هک  تواـفت  هچ  ار  یـضترم 
تسد نک  تسچ  رمک  ملع  بلط  رد  ملع  تساهرد  همه  ياشگ  لفق  ملع  تساهرنه  هلمج  رس  جات  دیوگ  ملع  تلیضف  رد  یماج  نیمینبا 
هچنآ ریـصق  ترمع  دـمآ و  ریثـک  ملع  نک  هچ  دـیوگ  وـت  هب  دـیآ  وـچ  ملع  نخـس  میوـگچ  ملع  زا  سپ  وـت  اـب  نک  تسـس  رگد  لاغـشاز 

ینک لد  يرگ  ترامع  هک  هب  ینک  لصاح  وچ  تسیرورض  هچ  ره  ریگ  لغش  نآ  هب  تسیرورض 

ملع يرترب  یلقع  لیلد 

لامک نیا  دقاف  رگا  هک  توق  لامک  رد  تسد  یئاونـش  رد  شوگ  یئانیب  رد  مشچ  تلیـضف  دـننام  تسا  نآ  لامک  رد  زیچ  ره  تلیـضف  - 1
زا عیفر و  یعیفر  زا  تسا  ینوجعم  هفرط  هداز  یمدآ  هتفگ : یئانس  هچنانچ  تسا  دسج  حور و  زا  بکرم  ناسنا  نوچ  درادن . تلیـضف  دشاب 
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زا هب  دوش  نآ  لیم  دـنک  رو  نیا  زا  مک  دوش  نیا  لیم  دـنک  رگ  ناویح  زو  هتـشرس  هتـشرف  زک  تسا  ینوجعم  هفرط  هداز  یمدآ  اـی  تسینود 
تفای و ناوتیم  هیآ  نیا  زا  ار  نخـس  نیا  زمر  تسا و  تمکح  ملع و  هب  حور  لامک  دشاب و  حور  ياراد  هک  تسا  نآ  هب  دسج  لامک  نآ 

كاردا ملع و  هب  ناویح  تابن و  داـمج و  رب  ناـسنا  تسا 2 - تمکح  ملع و  هب  یمدآ  لامک  سپ  انرما  نم  احور  کـیلا  اـنیحوا  کلذـک 
رتلماک شاهلقاـع  توق  سک  ره  سپ  تسا  یـسح  كاردا  زا  رتفیرـش  یلقع  كاردا  تسا 3 - ملع  زا  يرترب  نـیا  دراد و  يرترب  تاـیلک 

ای هحفـص 77 ] . ] درادن شزرا  يرگید  نودب  کی  ره  هک  دـباییم  رویز  لقع  هب  ملع  ای  دریگیم  تنیز  ملع  هب  لقع  تسا و  رتلـضاف  دـشاب 
نوچ تسا و  يزیچ  زا  يداـیز  لـضف  تسا و  تلیـضف  ملع  تسا 4 - تیلـضفا  بجوـم  ملع  اذـل  تسا و  یلقع  كاردا  ملع  میئوـگ  هکنآ 
ملعلا ابدالا  ملعلا و  نونف  تیده  بلطاف  هبحاصل  فیرشت  نیز و  ملعلا  تسا  تلیضف  ملع  سپ  تسا  ملع  هک  دراد  یتدایز  ناویح  زا  ناسنا 

دوسالاوبا ابهذ  الواود  هب  نلدعت  هعمجت ال  رخذلا  معن  ملعلا  عماج  ای  ابحص  بحاص  ام  اذا  نیرقلا  معن  هل  ذافن  رخذ ال  زنک و 

ملع دیاوف 

موس دنکیم  عفر  ار  وا  يونعم  يدام و  تاجایتحا  مود  دنکیم  ادیپ  ار  وا  حور  هدش  مگ  دهدیم و  نیکـست  ار  رـشب  يواکجنک  نسح  لوا 
نآ تسین و  لیدبت  شورف و  دیرخ و  لباق  یتمیق  ره  هب  تسا و  ذـئاذل  نیرتالاب  هک  دـنکیم  داجیا  سفن  رد  یناحور  يونعم و  تذـل  کی 

تسا یناحور  يونعم و  تذل  دراد  شزرا  هک  یملع 

ملع تلیضف 

زا مدرم  نیرتتسپ  رب  نم  لضف  نوچ  دباع  رب  ملاع  لضف  دومرف  یباحـصا  نم  لجر  یندا  یلع  یلـضفک  دـباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  ع )  ) لاق
لیئارـساینب ءایبنا  زا  لضفا  نم  تما  ءاملع  لیئارـساینب » ءایبناک  وا   » لیئارـساینب ءایبنا  یلع  لضفا  یتما  ءاملع  ع )  ) لاق تسا  نم  باحـصا 

ظعو و راثآ  زا  رترادهنماد  رتعیسو و  رتقیمع و  مالسا  ياملع  یملع  تامدخ  اریز  تسا  نینچ  قحلا  دننزیم  اهنآ  يولهپ  هب  ولهپ  ای  دنتسه 
مالـسا رد  دریمب  ملاع  نوچ  هنم  فلخ  الا  اهدسی  ۀملث ال  مالـسالا  یف  ملث  ملاعلا  تام  اذا  ص )  ) لاق تسا  لیئارـساینب  ناربمغیپ  تحیـصن 
تاجرد قوف  تاـجرد  ءاـملعلل  ساـبعنبا  لاـق  ددرگن  رپ  هنخر  نآ  دوش  ادـیپ  وا  نوچ  ینیـشناج  کـی  زج  هک  ددرگیم  رادـیدپ  ياهنخر 

ول هوبلطل و  ملعلا  یف  ام  سانلا  ملعی  ول  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  نینمؤم  تاـجرد  زا  رتـالاب  تسا  یتاـجرد  ءاـملع  يارب  نینمؤملا 
هحفص 78] . ] دنریگ تقبس  مه  زا  ات  دنزیریم  اهنوخ  نآ  بلط  رد  دننادب  ار  ملع  ردق  مدرم  رگا  دومرف  ججللا  ضوخ  جهملا و  کفسب 

تسا ینیع  بجاو  نید  ملع 

یلا دـهملا  نم  ملعلا  اوبلطا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  ملع  بلط  ملـسم » لک  یلع  ۀـضیرف  ملعلا  بلط  »
رد هچرگا  دیروآ  تسدب  نیـصلا  یف  ول  ملعلا و  اوبلطا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  روگ  ات  هراوهگ  زا  ار  ملع  دـیروآ  تسدـب  دـحللا 

هقرف رد  رگا  نورذحی  مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذنیل  نیذـلا و  یف  اوهقفتیل  هفئاط  ۀـقرف  لک  نم  رفن  الولف  یلاعت  هللا  لاق  دـشاب  نیچ 
موـلع و نیرترب  دندیـسریم . تکـاله  هب  دـنتخیرگ و  یم  مه  زا  همه  دـننک  تیادـه  داـشرا و  ار  مدرم  هک  دـندوبن  ملع  لـها  زا  ياهفیاـط 

تقیقح هب  یناسفن  تاضایر  هار  زا  دنک و  تیبرت  سفن  بیذهت  بدا و  هب  ار  یمدآ  رهاظ  دـناوتیم  هک  تسا  نید  ملع  اهشناد  نیرتیقار 
كرد تلیضف و  قالخا و  هار  زا  تسا  نید  فراعم  ریس  هب  هتسب  شنیرفآ  رارـسا  هب  فوقو  هدش  هتـشون  ررکم  هچنانچ  دیامن . يربهر  ملاع 

هیلک اذل  دشابیم و  ریذپماجنا  تسا  لمع  هدیقع و  رب  ینتبم  هک  نید  هلیسو  هب  هار  ود  ره  نیا  یناسفن و  كولس  ریس و  هار  زا  هقح  فراعم 
چیه یکی  نیا  رد  تسا و  ینیع  بجاو  ملع  بسک  يوـبن  ثیدـح  صن  هب  ناملـسم  ره  رب  هتـسناد و  بـجاو  ار  مـلع  بـلط  مالـسا  ياـملع 

دیامرفیم يوبن  ثیدح  رد  دنتسه  املع  رکذ  لها  تسا و  نآرق  رکذ  نوملعت  متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئـساف  یلاعت  هلوق  تسین و  ینثتـسم 
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هللا بتک  الا  ملاع  باب  یلا  فلتخی  ملعتم  نم  ام  هدیب  یـسفن  يذلا  وف  نیملعتملا  روص  یلا  رظنیلف  رانلا  نم  هللا  ءاقتع  یلا  رظنی  نا  بحا  نم 
تدهش هل و  اروفغم  حبـصی  هل و  رفغتـست  ضرالا  ضرالا و  یلع  یـشمی  هنجلا و  یف  اتیب  مدق  لکب  هل  ینب  ۀنـس و  نیتس  ةدابع  مدق  لکب  هل 

ناـبلط و شناد  تروـص  هب  درگنب  منهج  شتآ  زا  ناگدـشدازآ  تروـص  هب  دـهاوخب  سک  ره  راـنلا  نـم  هللا  ءاـقتع  مهناـب  مـهل  ۀـکئالملا 
باوث یمدـق  ره  هب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دور  یملاع  هناـخ  هب  یملعتم  ره  تسوا  تسدـب  نم  سفن  هک  یئادـخ  قح  هب  دـنک  هاـگن  نیملعتم 

نیمز درادرب  نیمز  يور  هک  یمدـق  ره  هب  دـنکیم و  انب  وا  يارب  تشهب  رد  ياهناخ  یمدـق  ره  هب  دـنکیم و  تیانع  لاـس  تصـش  تداـبع 
منهج شتآ  زا  هدش  دازآ  وا  هکنیا  هب  دنهدیم  تداهـش  هکئالم  هک  یلاح  رد  دـنکیم  حبـص  و  هحفـص 79 ]  ] دنک شزرمآ  بلط  وا  يارب 

. تسا هیهلا  فراعم  هب  لین  يارب  ملعتم  ملاع و  تین  صولخ  ملع و  طیارش  اب  باوث  رجا و  همه  نیا  هک  تسا  نیقی  تسا 

ملع بلط 

نینچ مالـسا  بتکم  رد  تسا و  بجاو  ناملـسم  درف  ره  رب  ملع  بلط  يرافغ ) رذیبا   ) کسفن نع  لام  لها و  کلغـشی  ملعلا ال  یغتبم  اـی 
مدقم يزیچ  ره  رب  لامک  بسک  هکلب  دهد  رارق  دوخ  لیـصحت  عنام  ار  زیچ  چیه  دیابن  زومآشناد  لصحم و  ملع و  بلاط  هک  دـناهتخومآ 
ۀبطخ یف  ناک  دومرف  ملع  لیـصحت  هرابرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصبوبا  زا  یـسلجم  همالع  تسا و 
ایندلا مهریغ  یلا  مهنع  تودغ  مث  مهیف  ثب  فیضک  مهقرافت  موی  تنا  کسفن  نع  لام  لها و  کلغشی  ملعلا ال  یغتبم  ای  هللا  همحر  رذیبا 
ءیـش هیف  سیل  ابلق  نا  ملعلا  یغتبم  ای  اهنم  تظقیتسا  مث  اهتیمن  ۀـمونک  الا  ثعبلا  توملا و  نیب  ام  هریغ و  یلا  هنم  تلوحت  لزنمک  ةرخالا  و 

يا دـیوگیم  هدرک  نایب  ار  تقیقح  نیا  ياهبطخ  نمـض  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  يراـفغ  رذیبا  دومرف  هل  رماـع  ـال  بارخلا  تیبلاـک  ملعلا  نم 
زاب ار  وت  زیچ  چـیه  شناد  بسک  ملع و  لیـصحت  هار  رد  هک  شاـب  هجوتم  بوخ  شناد  ناـهاوخ  يا  وجـشناد  لـصحم و  يا  ملع  هدـنیوج 

هک يزور  زا  نادب  يدرگ  مورحم  شناد  ملع و  بسک  زا  هک  دزاسن  لوغـشم  ار  وت  دـنزرف  نز و  تسود و  لام و  هک  نک  تبقارم  درادـن - 
يوس هب  هدرک و  یظفاحادـخ  ناهاگحبـص  هدوب و  اـهنآ  دزن  هبـش  کـی  ناـمهم  هلزنم  هب  وت  هک  دـید  یهاوخ  يدرگ  ادـج  لاـیع  لاـم و  زا 
بلاط يا  دوش . رادـیب  دـباوخب و  یمدآ  هک  تسین  یباوخ  زج  نتفای  شزیگنا  ندرم و  نیب  هلـصاف  یـشاب -  هتفر  يارـس  نآ  لزنم  ترخآ و 

تـسین شیب  ياهناریو  دباتن  نآ  رد  شنیب  شناد و  رون  هک  یلد  تسا و  نادابآ  ملع  زا  لد  هناخ  هک  نادب  شنیب  شناد و  لصحم  يا  ملع و 
يراک چیه  فرـص  دیابن  ار  ملع  لیـصحت  تقو  تسا  شزرارپ  رایـسب  نیلـصحم  يارب  اهبنارگ  دنپ  نیا  دنام  دـهاوخن  یناشن  مان و  نآ  زا  و 

نتفر ترایز  ندناوخ و  اعد  یتح  دنک  هشیپ  رگید  يراک  دیابن  هیلوا  تابجاو  زج  زومآشناد  هبلط و  تفگیم  هیلع  هللا  ۀمحر  مداتسا  درک 
نوئـش ریاس  هب  هاگنآ  هدـش  لیمکت  اهنآ  ياوق  ات  دـیامن  ملع  لیـصحت  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  مامت  دـیاب  مولع  بالط  تسین  لـصحم  راـک 

رگید تدابع  چیه  اب  هک  تسا  یتدابع  دوخ  مالـسا  بتکم  رد  لامک  بسک  ملع و  لیـصحت  دزادرپ -  ملع  يوریپ  اب  هحفص 80 ]  ] یگدنز
لاثم يارب  اذل  و  دننکیمن -  راذگورف  يراک  چیه  زا  نآ  بسک  يارب  دننادب  ار  ملع  شزرا  تیمها و  مدرم  رگا  دـندومرف  درادـن -  يربارب 

دیروآ تسدب  دیورب  دوب  رصع  نآ  ياهترفاسم  نیرترود  هک  دشاب  نیچ  رد  ملع  رگا  دومرف 

وجشناد شزرا  ملع و  بلاط  تلیضف 

ار دوخ  شیالآیب  كاپ و  رطاخ  ملع  لصحم  تسا  تسد  رد  يرایـسب  رابخا  وجـشناد  ملع و  بلاط  تمیق  ردـق و  جرا و  ملع و  شزرا  رد 
بلط تلیـضف  رد  اذل  و  دنیب -  نشور  یگدنز  رد  ار  دوخ  ياپ  شیپ  دنکفا و  وترپ  وا  رب  ات  دـهدیم  رارق  تلیـضف  ملع و  رون  هچیرد  لباقم 

مالـسلاهیلع رقابدـمحم  ماما  ترـضح  زا  راونالاراحب  باتک  رد  یـسلجم  همالع  تسا . هتـسیرگن  مارتحا  ریدـقت و  رظن  هب  نایناهج  همه  ملع 
ملع بلاط  ملعم و  کی  نوچ  دیشاب و  يراکوکین  ملاع  هک  یتلاح  رد  دینک  حبص  اریخ  ملعت  اریخ و  املاع  اودغا  دومرف  هک  هدومرف  تیاور 

. دیشاب راکوکین  ملاع  ای  راکوکین  لصحم  ای  ینعی  دشاب  لاونم  نیا  رب  امش  راگزور  دیاب  دیـشاب و  راکوکین  لصحم  هک  دینک  لامک  بسک 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 75 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا رحبلا  یف  ناتیحلا  یتح  ملعلا  بلاط  یلع  یلصتل  ضرالا  باود  نا  لاق  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  هدیبعوبا 
همه رظن  رد  ملع  نابلاط  هک  دنتـسرفیم  تیحت  دورد و  ملع  نابلاط  رب  تاناویح  همه  اـیرد  ناـیهام  یتح  ناویح  ندـیبنج  تاـبن و  ندـیئور 

وا هیلاع  تامیلعت  زا  هدومن و  تباث  هشیمه  يارب  ار  لـصحم  شزرا  جرا و  تلیـضف  ملع و  سرد  نیا  دنتـسه  دـنمجرا  مرتحم و  تادوجوم 
نیلـصحم و ملع و  نیبلاـط  ندـمتم  ریغ  ندـمتم و  ناـهج  همه  رد  نوـنکا  دـنام و  ظوـفحم  اـیند  هـمه  رد  لـصحم  هـقبط  یموـمع  مارتـحا 

تموکح يوما  رـصع  اصوصخم  رـصع  نآ  مدرم  نوچ  دنـشابیم  اـهتلم  تاـقبط  مومع  مارتحا  دروم  هتفاـی و  یتلزنم  ردـق و  نازومآشناد 
ملع بلاط  مارتحا  ملع و  بلط  هب  ینید  بصعت  نیمه  يور  زا  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  ماـما  دوب  دـیدش  اـهنآ  ینید  بصعت  هک  دنتـشاد  یبرع 

دومرف میلعت  نایب و  يرورپ  شناد  یتسود و  ملع  ینابم  دـیدشت  يارب  يرابخا  ثیداحا و  تاـیآ و  و  دومرف -  قیوشت  بیغرت و  ضیرحت و 
دومن دیواج  هدنز و  ار  گنهرف  فراعم و  طسب  سح  هک  دوب  بیغرت  قیوشت و  نیمه  و  دومن . ناملسم  مدرم  زغم  لد و  رد  قیمع  يرثا  هک 

رادهنماد یتـضهن  تفاـی و  هعـسوت  گـنهرف  ملع و  هنماد  يرفعج  بتکم  طـسب  يرقاـب و  بتکم  حاـتتفا  زا  یمک  هلـصاف  هب  و  هحفص 81 ] ]
دروآ دوجوب 

ملعت بادآ 

مالـسا بتکم  رد  اذـل  دـسرب و  بولطم  لامک  هب  ات  ددرگ  تیاعر  دـیاب  هک  تسه  یمـسارم  بادآ و  هلـسلس  کی  عامتجا  نوئـش  مامت  رد 
تیاور ع )  ) رقابدمحم ماما  زا  یسلجم  همالع  راونالاراحب  رد  دناهتشاد  ررقم  شنیب  شناد و  نیبلاط  ملع و  نیلصحم  يارب  یبادآ  یفیاظو و 

امک عامتـسالا  نسح  ملعت  لوقت و  نا  یلع  کـنم  صرحا  عمـست  نا  یلع  نکف  ملاـع  یلا  تسلج  اذا  دومرف  دوخ  باحـصا  هب  هک  دـنکیم 
دوخ داتـسا  هجوتم  ار  دوخ  هشیدنا  راکفا و  يدومن  سولج  یملاع  هاگـشیپ  رد  نوچ  دومرف  هثیدح  دـحا  یلع  عطقت  لوقلا و ال  نسح  ملعت 

یهاوـخیم هک  روطناـمه  نتفگ  رد  هن  شاـب  صیرح  ندینـش  رد  دـیامرفیم  ریگرب -  لـماک  هرهب  وا  موـلع  زا  ونـشب و  ار  وا  نخـس  نـک و 
دیاب هک  تسا  یملع  دوخ  نیا  نکم و  عطق  ار  وا  نخـس  ملعم  راتفگ  نایم  رد  تقو  چیه  زومایب و  ار  عامتـسا  نسح  يزومایب  ار  ینایبشوخ 
ماما ترضح  زا  رباج  دیدرگ  یهاوخ  یقتم  یملاع  دوخ  يراپـسب  رطاخ  هب  ار  وا  نخـس  هتـشر  ینک و  عضاوت  ملاع  لباقم  رد  رگا  تخومآ 

ياهدنب چیه  دومرف  اضوخ  ۀمحرلا  ضاخالا  حوری  ملعلا و  بلط  یف  ودغی  دبع  نم  ام  ع )  ) لاق هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم 
هک یناسک  يارب  تسا  یهیدـب  دوشن و  قرغ  یهلا  تمحر  رد  هکنآ  رگم  دـنک  یعـس  لذـب  هاـگماش  اـت  هاگحبـص  ملع  بلط  رد  هک  تسین 

ياسرف تقاط  ياغوغ  زا  هک  تسا  نیا  اـهنآ  رجا  نیرتهب  دـننکیم  فرـص  تقو  سفن  لاـمک  يارب  لاـمک  بسک  ملع و  بلط  رد  هتـسویپ 
لقن ترـضح  نآ  زا  رباج  نیمه  دنوش . دنمهرهب  دهدیم  تسد  ملع  هیاس  رد  هک  قح  تمعن  تمحر و  عاونا  زا  دنراد و  تینوصم  یگدنز 

ربمغیپ کلذ  يوس  یف  ریخ  رجا و ال  ملعتملل  نارجا و  ملاعلل  رجالا  یف  ناکیرـش  ملعتملا  ملاعلا و  ص )  ) هللا لوسر  لاق  دومرف  هک  دـنکیم 
میلعت ساپ  هب  یکی  تسا  رجا  ود  ملاـع  يارب  دنکیرـش  رجا  رد  داتـسا  وجشناد و  ملعتم  ملاـع و  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نب دمحم  تسین  ياهرهب  تبترم  ماقم و  رجا و  نیا  رد  ار  نارگید  تسا و  رجا  کی  زومآشناد  ملعتم و  يارب  نداد و  میلعت  یکی  نتفرگ و 
هیلع لضفلا  هل  هملعی و  يذلا  رجا  لثم  هل  مکنم  ملعلا  ملعت  يذلا  نا  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  ملـسم 

رجا و وا  دزادرپ  ملع  ملعت  هب  سک  ره  نم  باحـصا  امـش  زا  دـیامرفیم  هحفـص 82 ]  ] ءاملعلا مکملع  اـمک  مکناوخا  هوملع  ملعلا و  اوملعت 
ملع و نتفرگ  ارف  رب  ار  باحصا  هلیسو  نیدب  تسا و  رتنوزفا  ملعتم  رب  ملعم  رجا  نکل  رجا  ود  ینعی  دزومآیم  ملع  هک  دراد  ار  یـسک  دزم 

ارف نوچ  دـیریگ و  ارف  ملع  رد  ملـسم  نادنمـشناد  ءاملع و  ملع و  نالماح  زا  ار  ملع  نم  ناراـی  يا  تفگ  دومرف و  بیغرت  قیوشت و  شناد 
زا ار  ملع  الوا  هک  دوب  نیا  سرد  نیا  روظنم  دـنتخومآ  امـش  هب  املع  نایاناد و  هک  روطناـمه  دـیزومایب  نارگید  هب  نآ  هنارکـش  هب  دـیتفرگ 

یموق ات  دیهد  طسب  دیئامن و  رشتنم  دینک و  میلعت  نارگید  هب  تمعن  نیا  هنارکش  هب  ایناث  امنملاع  ملع و  یعدم  زا  هن  دیزومایب  یقیقح  ملاع 
رییغت یفیرحت و  نآ  رد  دیهدب  دای  درگاش  هب  دیتفرگ  داتـسا  زا  هک  مسقنامه  رییغت  فیرحت و  نودـب  ار  ملع  اثلاث  دیـشاب  دنمـشناد  لضاف و 
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لیلعت يارب  امک  فاک  دیاش  هنالهاج و  تسا  یتنایخ  دوخ  نیا  دوریم و  نیب  زا  فیرحت  رییغت و  رد  یلـصا  فده  ینعم و  اسب  هچ  دـیهدن 
نایب زا  سپ  دوخ  زا  دیراد  ياهیرظن  رگا  دـینک و  لقن  انیع  دـیتفرگ  ارف  هچ  ره  دـهد  خر  نآ  رد  يروتف  صقن و  ادابم  هکنآ  تلع  هب  دـشاب .

هب هک  يوحن  هب  داهن  لامک  هب  ور  بتکم  نیا  زا  تیرـشب  ناهج  رد  يرورپ  فراعم  یبای و  تسود  ملع و  بلط  بادآ  دیئامن  راهظا  داتـسا 
لیکـشت اقیرفا  اپورا و  ایـسآ و  ياهروشک  یملع  زکارم  رد  گرزب  هاگـشناد  نیدـنچ  تفرگ و  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  قرب  داـب و  تعرس 

هب تبـسن  ار  اهنآ  تامارتحا  تشاد و  مرتحم  ار  نیلـصحم  هک  دوب  یملع  بدا  سح  نیمه  دـمآ و  دوجو  هب  گرزب  ياههناخباتک  تفاـی و 
. دنتشاد ظوفحم  لومعم و  عامتجا  هب  تبسن  ار  یمومع  بدا  نیملعم و 

تسا یئاناوت  یئاناد  تسا -  تایح  ملع 

هک هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  لیضف  زا  یسلجم  همالع  لقن  هب  دوب  انرب  ریپ  لد  شناد  دوب ز  اناد  هک  ره  دوب  اناوت 
گرزب و ریـسفت  کی  يرهاظ و  لیوأت  کی  دراد  تروص  ود  هیآ  نیا  دومرف : اعیمج  سانلا  ییحا  امناکف  اهایحا  نم  همیرک و  هیآ  لـیذ  رد 

کی هک  تسا  یسک  دننام  تکاله  هاگترپ  زا  نتخوس  زا  ندش  قرغ  زا  دهد  تاجن  ار  یسفن  سک  ره  هک  تسا  نیا  شرهاظ  ریسفت  ینطاب 
یهارمگ زا  دیحوت  ملع و  داشرا  تیاده و  هب  ار  رفن  کی  سک  ره  تسا . نیا  شگرزب  ریسفت  دشاب و  هدرک  ءایحا  هداد و  تاجن  ار  یعمج 

داشرا تیاده و  ندروآ و  میقتسم  هار  هب  يرشب  سوفن  یقیقح  يایحا  اریز  تسا  هدیشخب  ینادواج  هحفص 83 ]  ] تایح وا  هب  دشخب  تاجن 
مهروجا نم  کئلوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رجا  هل  ناک  يده  باب  ملع  نم  دومرف : لیضف  خساپ  رد  هاگنآ  تسا  شنیب  شناد و  ملع و  هب 

دنک زاب  مدرم  يوس  هب  تیاده  ملع و  زا  یباب  سک  ره  ینعی  مهرازوا  نم  کئلوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رزو  ناک  لالض  باب  ملع  نم  و 
رجا و زا  هک  یلاح  رد  تشاد  دهاوخ  تکرـش  دنکیم  لمع  ملع  اب  هک  وا  دزم  رجا و  رد  دیامن  میلعت  دوخ  ناردارب  هب  شناد  زا  ياهملک  و 
رزو و رد  دهد  دای  یـسک  هب  يزیچ  اوغا  لافغا و  توهـش و  یهارمگ و  تلالـض و  زا  سک  ره  تساک و  دهاوخن  مه  لماع  ملاع  نآ  دزم 
ربهر و امنهار و  دوش  مک  وا  رزو  زا  هکنآ  نودـب  ددرگیم و  التبم  یتبکن  رزو و  هب  قساف  لماع  ملاع  نآ  دـش و  دـهاوخ  کیرـش  وا  لابو 

هیآ نامه  لیذ  رد  هک  درک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رفعجوبا  زا  ملسم  نب  دمحم  درب . دهاوخ  یبیصن  رزو  زا  زین  شیداه  لیلد و 
ای ندـش  قرغ  زا  ار  يدرم  هک  یـسک  يدـه  یلا  ۀلالـض  نم  اهجرخی  هلک  کلذ  نم  مظعا  وا  قرح  وا  قرغ  نم  اهاجنا  وا  اـهلتقی  مل  دومرف 
هک تسا  شناد  ملع و  هب  وا  سفن  نتشاد  هدنز  یقیقح  يایحا  یلو  هدیـشخب  تاجن  تلالـض  زا  ار  وا  دهد  تاجن  رگید  يایالب  ای  نتخوس 

سانلا اومـصاخت  دومرف ال  دیوگیم  تسا  ترـضح  نآ  نادرگاش  زا  رگید  یکی  هک  ریـصبوبا  دروآرد  تیاده  هب  تلالـض  زا  ار  درف  کی 
ینمشد هب  مدرم  اب  دومرف  دندرکیم  همـصاخم  دندوب  نییوما  هک  اهنآ  نیفلاخم  اب  نایعیـش  نوچ  انوبحال  انوبحی  نا  اوعاطتـسا  ول  سانلا  ناف 

یسلجم و همالع  تشاد . دنهاوخ  تسود  ار  ام  ارهق  دنشاب  تسودملع  ای  دنشاب  ملاع  ینعی  دنشاب  هتشاد  تعاطتسا  رگا  اهنآ  هچ  دینکن  مایق 
نیا ماما  دوب و  ملع  تیمها  ینابم  يور  ثحب  نوچ  هک  تسا  نیا  هدـنراگن  رظن  اما  دـناهدرک  یتـالیوأت  ماـما  ناـیب  نیا  رد  نارگید  رهپس و 

بغار مدرم  رگا  هک  دـینک  ملع  میلعت  يارب  هکلب  دـینکن  یتسود  يارب  جاجتحا  هشقانم و  هرظاـنم و  هک  تسا  نیا  شروظنم  دومرف  ار  نخس 
ام دزن  یناهج  نونف  یمالـسا و  مولع  اریز  دنرادب  تسود  ار  ام  دنراچان  دوش  رادـیب  اهنآ  یهوژپشناد  یتسودملع و  سح  رگا  دنـشاب  ملع 

هکنآ رگم  درک  دیهاوخن  ادیپ  یملع  دیدرگب  برغ  قرش و  رد  رگا   » دیامرفیم هک  دراد  ینومـضم  نینچ  رگید  ثیدح  رد  اذل  و  دشابیم .
ره ملع و  ره  ام  رگا  هک  هدرک  فارتعا  ار  تقیقح  نیمه  مه  دیدحلایبانبا  و  دـشاب » هحفص 84 ]  ] هتفرگ همشچرس  راهطا  همئا  نادناخ  زا 

رقابدـمحم ماـما  هدوـب و  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  دزن  هک  دـید  میهاوـخ  میروآ  تسدـب  ار  نآ  ءادـبم  اـت  مینک  شواـک  ار  یتلیـضف 
تـصرف ات  دزاس  رهاظ  ار  دوخ  مولع  نایقتم  ماما  هک  دادن  تصرف  یگدـنز  ياغوغ  نوچ  تیاهن  درادـن  ینخـس  نیا  زا  ریغ  مه  مالـسلاهیلع 

همالع هک  تسا  رگید  ثیدح  ثیدح  نیا  دهاش  دومرف و  نید  فراعم  مولع و  رـشن  هب  عورـش  دیـسر  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  تسدـب 
انم هوذخا  ءیـش  الا  باوص  قح و ال  سانلا  نم  دحا  دنع  سیل  هنا  اما  مالـسلاهیلع  لاق   » دومرف مالـسلاهیلع  رفعجیبا  دنکیم  لقن  یـسلجم 
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مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  هببـس  هلوا و  هباب و  ءاضقلا و  کلذ  حاتفم  الا  باوص  لدـع و  قحب و  یـضقی  سانلا  نم  دـحا  تیبلا و ال  لها 
قح و هچنآ  دومرف  هیلع » هللا  تاولـص  بلاطیبا  نب  یلع  لبق  نم  باوصلا  اوأطخا و  اذا  مهلبق  نم  ءاطخلا  ناـک  رومـالا  مهیلع  تهبتـشا  اذاـف 

تموکح تواضق و  هک  تسین  مدرم  زا  يدحا  تسا و  تیب  لها  ام  زا  هتخومآ  شناد  یملع و  سک  ره  هک  تسا  نیا  تسا  نخـس  باوص 
سک ره  دشاب و  هدرک  سابتقا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تامیلعت  تاملک و  زا  ار  تلادع  دیلک  حاتفم و  هکنآ  رگم  دنک  داد  لدع و  هب 
ماما [. 35  ] دوب قح  اب  یلع  یلع و  اـب  قح  اریز  دـشاب . نینمؤملاریما  زا  باوص  ناـشدوخ و  زا  اـطخ  دـیامن  شزغل  اـطخ و  دـتفا و  هابتـشا  هب 
نمع یتولئست  متئش و ال  امع  ینولس  دومرف  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مدج  هک  نیا  دومرف  هرارز  شرگید  درگاش  هب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 

زا هرارز  هاگنآ  مهدیم  امش  هب  یفاش  یفاک و  تسرد و  باوج  دیـسرپ  هچ  ره  دیهاوخیم و  هچ  نم  زا  دیـسرپب  دومرف  هب  مکؤبنا  الا  ءیش 
بهذیلف نینمؤملاریما  دنع  نم  جرخ  الا  ءیـش  ملع  هدـنع  دـحا  سیل  هنا  ع )  ) لاقف دومرف  مالـسلاهیلع  مجنپ  ماما  دیـسرپ  شناد  ملع و  عبنم 

یلع نینمؤملاریما  زا  رگم  هدیـسرن  شناد  چیه  هب  سک  چیه  دومرف  هردص  یلا  هدـیب  راشا  انهیه و  یلا  رمالا  نیتأیل  هللاوف  اوئاش  ثیح  سانلا 
هداد وا  هب  ادخ  ار  ملع  اریز  ددرگرب  هداوناخ  نیا  هب  دیاب  هرخالاب  دورب  ملع  بلط  يارب  اجک  ره  سک  ره  هتخومآ و  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب 

مالـسلاهیلع نینمؤـملاریما  ترـضح  یهاـنتمان  ملع  ياـیرد  ثراو  هک  تسا  نم  هنیـس  درک » هراـشا  تسد  اـب   » نـیا هدیـسر و  اـم  هـب  وا  زا  و 
لوزن هیهلا و  هقلطم  هیلک  تیالو  ناتسبرع و  طیحم  مالـسا و  عولط  رـصع  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  تسین  یکـش  هحفص 85 ] . ] دشابیم
تـسد شدـیلک  اههتـشر  ماـمت  رد  هدوـجوم  بتک  تداهـش  هب  یمالـسا  نوـنف  موـلع و  دـشاب  دـیابن  مه  نیا  زا  ریغ  نادـناخ  نـیا  هـب  یحو 
رادقم ره  دوشیم و  مولعم  ترضح  نآ  زا  رصع  مدرم  تالاوئس  اهتواضق و  زا  یملع  هفلتخم  نونف  هچنانچ  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
بلاط يایند  ياجک  ره  سک  ره  دومرف  مجنپ  ماما  اذـل  و  دـنیامن -  میلعت  ناـهج  مدرم  هب  اـهنآ  اـت  هتخومآ  دوخ  دـالوا  هب  دندیـسرپ  هک  ار 

رـس نادـناخ  نیا  هب  رمالارخآ  تفر  اجک  ره  دـنک و  هعجارم  يولع  بتکم  هب  تسا  راچان  دـهاوخب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  هک  دـشاب  یملع 
ملـسم نب  دـمحم  ماـن  هب  شنادرگاـش  زا  رگید  یکی  هـب  ماـما  نـیمه  زا  رگید  تـیاور  ینعم  نـیا  دـیؤم  زاـب  دروآ و  دـهاوخ  دورف  مـیظعت 

تبعـشت اذاف  یلع  هحاتفم  الا  قحلا  هیف  بیـصی  ءاضقب و  یـضقی  سانلا  نم  دحا  سیل  باوص و  قح و ال  نم  دحا  دنع  سیل  هنا   » دیامرفیم
دنک تواضق  تسا  ریزگان  دـشاب  یباوص  قح و  يایوج  سک  ره  بلاطیبا » نب  یلع  لبق  نم  باوصلا  مهلبق و  نم  هئاطخ  ناـک  رومـالا  مهب 

تسار و تسرد و  هدرک و  وا  ار  اطخ  دومن  یـشزغل  یئاـطخ و  رگا  دـشاب و  بئاـص  تسرد و  اـت  دومرف  ع )  ) نینمؤملاریما هک  یتواـضق  هب 
نب یلع  زا  تسا  راچان  دـهاوخب  یـشناد  یملع و  یـسک  رگا  دومرف  ملـسم  نب  دـمحم  هب  زاب  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  ملع  ءادـبم  زا  حـیحص 
درک هابتـشا  رگا  تسا و  راگتـسر  درک  مکح  باوص  قح و  هب  رگا  دـیامن  سابتقا  میتسه  وا  مولع  ثراو  هک  ام  زا  ای  دـنک و  ذـخا  بلاطیبا 
هللا هفذـقی  رون  ملعلا  دومرف  تهج  نیمه  هب  تسا  هدـیبات  نید  همئا  بولق  رب  هک  ینامـسآ  تسیرون  ملع  هچ  تسام -  زا  باوث  وا و  زا  اطخ 
نیا دـنکفایم و  وترپ  شلد  هب  ملع  رون  دورب  ملع  هنیدـم  باب  ملع و  لها  هناخ  رد  هب  دـشاب و  ملع  بلاط  سک  ره  ینعی  ءاشی  نم  بلق  یف 

نآرق و تلالد  هب  مه  دنوادخ  دیامن  شواک  دنک و  مایق  نآ  بلط  يارب  دهاوخب و  دیاب  ملع  بلاط  هک  تسا  یلعاف  نم  ثیدح  نیا  رد  نم 
دیامرف یئامنهار  ار  وا  ثیدح 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تعاطا  موزل 

ام ینعی  اودتهت  انوعبتت  ناف  انعمـس  قداصلا  لوق  نم  انذخا و  همکح  نم  انملع و  هللا  ملع  نم  تیب  لها  انا  دومرف  تاهج  نیمه  هب  هجوت  اب  و 
قداص ربمغیپ  لوق  زا  میاهتفرگ و  ارف  ادـخ  نایاپیب  ياهتمکح  زا  میتسه و  ملاع  یهلا  هصاخ  هلیلج  مولع  زا  هک  میتسه  هداوناخ  نآ  نادرم 

هتـشادن دوخ  تیاده  ام و  تعاطا  رد  يدیدرت  دیوشیم و  تیادـه  دـینک  تعاطا  دیونـشب و  ار  ام  راتفگ  هحفـص 86 ]  ] رگا سپ  میاهدینش 
. دیشاب
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حیحص ملع 

تیبلا لها  اندنع  نم  جرخی  ائیـش  الا  احیحـص  املع  ادـجت  نل  ابرغ  اقرـش و  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  میرموبا 
لفاک ناونعلا و  لماش  هک  رتلماک  رتربتعم و  رتذـخأم و  اب  رتكردـم و  اـب  رتحیحـص و  یملع  برغ  قرـش و  زا  ملاـع  راـطقا  ماـمت  رد  ینعی 

شاعم و بتارم  ظفح  اب  نامز  ياضتقا  هب  تیب  لها  ام  مولع  دـشاب و  تیب  لها  ام  مولع  راسهمـشچ  زا  رگم  تفای  دـیهاوخن  دـشاب  ناـکرالا 
. تسا هدرک  شوارت  نایناهج  داعم 

تسا حور  ياذغ  ملع 

نآ دعب  دینک و  لابقتـسا  دیریگب و  دـشاب  مه  هدولآ  گس و  نهد  زا  هچرگا  تسا  رهوگ  نوچ  ملع  هدومرف  نآ  جرا  شزرا و  ملع و  هابرد 
لطاب وهف  تیبلا  اذه  نم  جرخی  مل  املک  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دیدرگ . دنمهرهب  نآ  زا  دـیئوشب و  تعیرـش  بادآ  بدا و  هب  ار 

نزاخم نداعم و  زا  هک  یمولع  نآ  زا  دارم  تسا و  لـطاب  دـشاب  هدـماین  نوریب  تماـما  تلاـسر و  نادـناخ  زا  شرورپ  شزومآ و  زا  هچ  ره 
بیبط دـنک و  زیوجت  بیبط  ضیرم  يارب  دـیاب  ار  اذـغ  تسا و  حور  ياذـغ  ملع  هچ  دـشابیم  تسا  هدـش  رداص  رهاظ و  راـهطا  تیب  لـها 

رد هک  هدرک  لقن  ماما  نآ  زا  ماحش  دیز  زاب  و  تسین -  یـسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  دمحم  لآ  زا  ریغ  یناحور  قذاح 
شناد ملع و  ماعط  زا  دارم  تساجک و  زا  تسیچ و  هک  درگنب  دوخ  ماعط  هب  ناسنا  دیاب  دومرف  هماعط  یلا  ناسنالا  رظنیلف  هفیرش  هیآ  ریـسفت 

هک نآ  زا  دریگیم  ارف  هک  تسوا  ملع  ناسنا  ماعط  دومرف  هذخأی  نمم  هذخای  يذلا  هملع  ع )  ) لاق تسا . نآ  بلاط  یمدآ  سوفن  هک  تسا 
ناج يالب  دشاب  كاپان  يوقتیب و  رگا  دهدیم و  وا  هب  هزیکاپ  كاپ و  بسانم  ياذغ  دشاب  شناد  يوقت و  اب  وا  داتـسا  رگا  دریگیم و  ارف 

و دنادرگیم -  لزان  نامسآ  زا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  تایح  بآ  مولع  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ماما  نیا  زا  یـسلجم  همالع  ددرگیم  وا 
دنکیم تیاور  مالسلاهیلع  ماما  زا  هرارز  ددرگیم . نادواج  هدنز و  يرـشب  حاورا  هک  تساهلد  يدابآ  ترامع و  ببـس  تایح و  بآ  نآ 

هدنع نمم  ملعلا  اوذخ  هجارس  مکباصا  اذا  نارطقلا  نتم  نم  مکرضی  مل  نییراوحلا  رشعم  ع )  ) حیسملا لاق  دومرف -  رفعجیبا  ترـضح  هک 
امش نارطق  تنوفع  دیریگ  ارف  هحفص 87 ]  ] شناد ملع و  رگا  نییراوح  يا  دومرف  مالسلاهیلع  حیـسم  ترـضح  ینعی  هلمع  یلا  اورظنت  و ال 
راک هب  دیریگ و  ارف  ار  شملع  امـش  دشاب  لمع  دـب  وا  دـشاب و  قفانم  رد  هچرگا  دـیریگ  ارف  شناد  ملع و  دـیناوتب  ات  دـنکفایمن  نایز  هب  ار 

. دیدرگ راگتسر  ات  دیدنب 

ءارعش هدید  زا  ملع 

دـشاب و هتـشاد  يرتطیــسب  رتقـیمع و  شناد  مـلع و  هـک  یتـلم  ره  تـسین و  شناد  مـلع و  زا  رتهدـنزرا  يرهوـگ  چـیه  شنیرفآ  ملاـع  رد 
رارق ءایبنا  مود  فص  رد  هک  ءارعـش  دـشابیم -  للم  ماوقا و  دیـس  راوگرزب و  یقار و  تلم  نآ  دروآ  دوجوب  يرتشیب  ءاـملع  نادنمـشناد و 
افتکا نآ  تیب  دنچ  هب  اذل  تسا  لاحم  نآ  ءاصتقا  عمج و  دناهداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  شناد  ملع و  ناسحتـسا  هباطخ و  رظن  زا  دناهتفرگ 
ملعلا لهال  الا  لضف  دشاب ال  هدنز  هچرگ  هدرم  نادان  دریمب و  هچ  رگا  تسا  هدـنز  دنمـشناد  دومرف  مالـسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  مینکیم :

سانلاف الدب  هل  یغبن  ملعب و ال  مقن  ءادعا  ملعلا  لهال  نولهاجلا  هنـسحی و  ناک  دـق  ام  ءرملا  ۀـمیق  ءالدا و  يدهتـسا  نمل  يدـهلا  یلع  مهنا 
یتیگ ود  رد  تسا  ملع  ناج  رای  لقع و  هرمه  بدـالا  ملعلا و  لاـمج  لاـمجلا  نا  اـهنیزت  باوثاـب  لاـمجلا  سیل  ءاـیحا  ملعلا  لـها  یتوم و 

زا مرترب  هک  نکم  يوعد  تسا  دـنمدوس  لمع  اب  ملع  تسا  هاگآ  تناج  ینیـشنیم ز  تسا  هارمه  وت  لد  اب  يوریم  تسا  ملع  ناج  راـصح 
تخرد راب  يرسفم  نادان  یشوکن  لمع  رد  رگ  ار  يوگ  ریسفت  ملاع  يوگب  نم  زا  يرتورف  نادان  همه  زا  يدرک  ربک  نوچ  ملع  هب  نارگید 

زا يروصم  ناسنا  تروص  هب  يدد  هنرو  بدا  يدرمناوج و  تسا و  تیمدآ  ملع  يربیب  خاش  ینکن  لمع  رگا  ملع  اب  لمع  زجب  منادن  ملع 
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یسر اجک  رنهیب  وت  دناهدیـسر  یئاج  هب  جنر  یعـس و  هب  نادرم  يرگید  ملع  بلط  رد  هاج  بحزو  ملع  طرـش  هدرواین  ياج  هب  یکی  دص 
اوبلطا ع )  ) لاق ملع  هحفص 88 ] ( ] يدعـس  ) يرب رـسب  نوچیب  دزیا  ياضر  رد  ات  نک  دهج  لاح  همه  هب  دوریم  هک  يرمع  يرورپ  سفن  زا 

فوصوم هک  سک  نآ  ره  شناد  هب  ناهج  قلخ  دنـسانش  ار  امـش  نادـب  ات  بلط  شناد  دـیئامن  هلها  نم  اونوکت  هب  اولمعا  هب و  اوفرعت  ملعلا 
تسکشب هاقناخ  دمآ ز  هسردم  هب  یلدبحاص  للخیب  نآ  لها  زا  دیـشاب  هک  لمع  نآ  ره  قدص  زا  دیئامن  دش  فورعم  ردق  اب  قلخ  رب  دش 

ردـب شیوخ  میلگ  نآ  تفگ  ار  قیرف  نیا  نآ  زا  يدرک  راـیتخا  اـت  دوب  قرف  هچ  لـهاج  ملاـع و  ناـیم  متفگ  ار  قیرط  لـها  تبحـص  دـهع 
امن هاج  يانمت  رـس  رب  تسه  ترگ  هاجلا  مکبـسکی  ملعلاوبـستکا  ع )  ) لاـق تفارـش  ار  قیرغ  دریگب  هک  دـنکیم  دـهج  نیو  جوم  دربیم ز 

هب دوب  ردـنا  وت  یهاوخ  هچنآ  ملع  هب  رختفم  دوش  شناد  هب  سک  نآ  شوخ  رنه  لضف و  هب  يرآ  تسا  یگرزب  هاـگهیکت  ار  شیوخ  شناد 
ورف رـس  وت  شیپ  دیآ  دیدپ  یـشناد  ار  وت  وچ  يرورـس  نتفای  ناوت  شناد  هب  يرترب  ناهج  ردـنا  تسا  ملع  هب  دوب  ربهر  کین  ره  ریخ و  ره 

هن زور  زا  تزور  دـنرگن  هب  ات  زومآ  یگرزب  بلط و  شناد  رای  يا  تسا  هب  بسن  زا  بدا  هک  شاـب  یهاوخ  هچ  ره  زومآ  بدا  رارحا  دـنرب 
هب هن  تسبدا  هب  فرـش  رتفد  اـی  تسا  مزیه  وا  رب  هک  ربـخ  ملع و  هچ  ار  زغم  یهت  نآ  دـنچ  یباـتک  وا  رب  یئاـپراهچ  دنمـشناد  هن  دوب  ققحم 

بـسن تسا و  رتـهب  لـصا  نآ  تفگ  بدا  تسا و  رتـهب  ملع  نیا  تفگ  يوـعد  يهداز  هجاوـخ  اـب  تشاد  ینعم  تیاـهن  رد  یلـضاف  بـسن 
رپ ملاع  دیآ ؟ شیوخ  رهـش  هب  رتوکن  هک  دـیآ  شیپ  هچ  ناشهار  نآ  زا  ات  رهـش  ود ز  ره  دـنوش  رفاسم  هک  رهق  زا  دیـشک  نادـب  ناشارجام 
ات هحفـص 89 ]  ] دوبن راید  نآ  رد  شملع  هب  سک  دومن  شیوخ  ملع  رهـش  رد  تفر و  هار  زا  دیـسر  تکلمم  یکی  هب  هام  کی  زا  سپ  درخ 
زا نایرع  ار  لیـصا  درم  دید  راید  لها  هدایپ  شباکر  رد  راوس  رهـش  نایم  يزور  دوب  مالـسب  هشداپ  ریم و  شدماک  مان  دمآرب  شتیاغ  نادب 

نورب ز دـیان  لصا  هزاوآ  يارب  دـیاب  لضف  مرک  یمدرم و  يور  زا  شتفگ  مرد  داد و  هماج  دـناوخ و  شلـضاف  ناـیرگ  یـسکیب  یبیرغ و 
امن ینادـب  اـت  سرپب  ملعت  لئـسا  ع )  ) لاـق ملع  یبتکم ) هیلع  تاـملک   ) رز هب  لـصا و  هب  رختفم  دوب  هک  رتیلوا  شناد  هب  مدرم  رخف  هزاورد 

زا سرپب  تسوخ  بأد و  تلئـسم  ار  وت  اـناد  تسوزرآ ز  تفرعم  شناد و  ترگ  یمدآ  شناد  يوق  دـش  دوز  هک  یمه  ینادـب  اـت  تلئـسم 
اب يوریم  تسا  ملع  ناج  راصح  یتیگ  ود  رد  تسا  ملع  ناج  رای  لقع و  هرمه  لامک  جوا  يوس  ار  وت  رم  دـشک  لاوئـس  لذ  هک  ناـگرزب 
هن دوش  بارخ  نامز  لیم  هب  هن  دناوتن  كاله  شداب  دـنت  دـناوتن  كاخ  هب  شناهن  سک  تسا  هاگآ  تناج  ینیـشنیم ز  تسا  هارمه  وت  لد 

تـسا شناد  زا  مه  هن  هشیپ  تفرح و  راک و  همه  نیا  يروهـشم  تفای  ملع  زا  همه  يرود  نادب  کلف  خرچ  زار  دوش  بآ  رد  نیمز  لیم  هب 
وچ لد  یتشکیب  زین  بآ  يرذگب ز  یتشگ  انـشآ  ملع  اب  وت  وچ  ناوت  ملع  هب  دـنک  یتشک  هکناو  ناور  بآ  رب  دـنک  یتشک  ملع  هشیدـنا  و 
یف رهظ  ام  هعفرا  ناسللا و  یلع  فقو  ام  ملعلا  عضوا  ع )  ) لاق لمعیب  ملع  يدحوا  مج  ماج  زا  هدننیرفآ  هب  دیوج  هار  هدننیب  ملع  هب  ددرگ 
لد ناز  تسا و  عیفر  روهظ  اناد  ناکرا  هب  دـش  شرو  نابز  رد  زج  هب  رهاـظ  تسین  رثا  نارگ  یملع  هبتر  رد  تسپ  دوب  ناـکرالا  حراوجلا و 

رجح شهاوخ  وت  رمث  دـشابن  ار  وا  هک  یتخرد  تسا  یئاناد  قفو  رب  رادرک  هک  تسا  یئاناوت  یتیگ  هب  ار  یـسک  هحفص 90 ]  ] رون رپ ز  دوب 
دونشخ وت  ات ز  راذگ  اهلد  يدونشخ  هب  رمع  وکین  لمع  رود  تسه  لمعیب  ملاع  قحز  رورض  دشاب  رادرک  راتفگ  هب  رجش  شهاوخ  ناوخ 

هب دـنناسر  تاـت  یهدـنامرد  نک و  یـسانشدرد  شاـب  درمناوج  دیـشروخ  هم و  وـچ  شاـب  درـس  نیک  رهق و ز  زا  وـش  مرگ  راـگدرک  دوـش 
یماظن درک  زاب  ودب  يور  وا  یکین  درک  زاغآ  لمع  یکین  هب  هک  ره  یهدنامرف 

نآ هیبشت  ملع و 
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ره یناگدـنز  تسا و  زیچ  ره  ءاـشنم  بآ  هک  تسا  نآ  يارب  بآ  هب  هیبـشت  - 1 تشهب . رحب 25 - موجن 24 - رمق 23 - سمش 22 - - 21
یگدـنز ءاشنم  دـیآیم و  نوریب  نآ  زا  یتابن  ره  هک  تسا  نآ  يارب  كاخ  - 2 تسا . تفرعم  هب  مه  زیچ  ره  یناگدـنز  تسا  بآ  هـب  زیچ 
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نآ يارب  رهاوج  - 5 تسا . دارفا  جاـیتحا  طاـبترا و  بجوم  دـننزیم و  هکـس  نآ  زا  هکنآ  يارب  هرقن  ـالط -  - 3  - 4 ددرگیم . تادوجوم 
رازآیب شخبینـشور  زین  فراع  تسا  یترارحیب  شتآ  دـننام  توقاـی  - 6 دریگیم . اـج  ناـتخبکین  لد  رد  رهاوـج  نوـچ  ملع  هک  تسا 

ار لقع  دزیمآیم و  طاشن  ار  غاـمد  ربنع  - 9 دـندرگیم . دـنمهرهب  نآ  شوخ  يوب  زا  همه  هک  تسا  نآ  يارب  کـشم  رد و  - 8  - 7 تسا .
شخبتنیز قیاقـش  لیبجنز و  - 12  - 11 دـنکیم . درـس  تیـصعم  زا  ار  نیفراع  نینمؤم و  لد  هک  تسا  نآ  يارب  روفاـک  - 10 درورپیم .

 - نید رون  دـننام  زین  تفرعم  دـنکیم  ریـس  اهایرد  رد  یتشک  - 13 هحفـص 91 ] . ] تسا عامتجا  شخبتنیز  فراع  هچناـنچ  دنتـسه  نیمز 
بولطم هب  بلاط  ندیناسر  هلیـسو  قارب  - 14 دنکیم . ریـس  هریغ  تادابع و  رکـش -  رکذ -  میلـست  اضر و  لکوت و  نیقی  صالخا  دـیحوت 

هک تسا  نآ  يارب  هوک  - 16 دـنکیم . زاورپ  اوه  رد  هک  تسا  نآ  يارب  جارعم  - 15 دـناسریم . بولطم  هب  ار  بلاط  ره  زین  تفرعم  تسا 
هچ ره  دنازوسیم  زین  تفرعم  ار  زیچ  ره  دنازوسیم  هک  تسا  نآ  يارب  شتآ  - 17 تسا . نآ  يرادهاگن  لقث و  بابسا  نیمز و  هرک  خیم 

ناتسبات ناتـسمز و  هک  تسا  زبس  گرب  سا  - 19 دـهدیم . لاقتنا  اوه  رد  سوفن و  هب  دزویم  هک  نآ  يارب  داب  - 18 دشاب . قح  اب  فلاخم 
. تسا عوکر  دوجـس و  رد  هشیمه  زین  فراع  تسا  نیمز  يور  رد  هشیمه  هک  سمرت  - 20 تسا . نینچ  زین  ملع  تسا  راهب  هشیمه  درادن و 
دـنکیم و نیعم  ار  تقو  زین  تفرعم  دـیامنیم . ار  تاقوا  دـشابیم و  نیرفاسم  يداـه  هک  تسا  نآ  يارب  هاـم  باـتفآ و  - 23  - 22  - 21

كاـپ دـنکیم و  لـیلحت  دربیم و  ورف  دوخ  رد  ار  زیچ  ره  دوشیمن  سجن  تقو  چـیه  هک  تسا  نآ  يارب  اـیرد  - 24 دیامنیم . ار  تاهج 
[. 36  ] تسا رارقرب  هدنز و  هشیمه  زین  ملاع  فراع و  تسا  رارقرب  یقاب و  هشیمه  هک  تشهب  - 25 دیامنیم .

نید ملع 

ملع و هب  عجار  ياهناگادـج  قاروا  رد  ظفاح )  ) دربب اج  کـی  هب  هناـتف  سگرن  نآ  مسرت  دروآ  عمج  ملد  لاـس  لـهچ  هب  هک  یلـضف  ملع و 
لوصح و ملع  لصا  میـسیونیم . نید  ملع  هرابرد  طقف  اج  نیا  میاهدرک و  ثحب  لصفم  كاکفنا  لـباقریغ  دنتـسه  یتقیقح  کـی  هک  نید 

ینامسآ تسا  ياهعیرـش  جاهنم و  نید  دوش و  لصاح  سفن  لماکت  هک  اجنآ  ات  سفن  يارب  ءایـشا  دوجو  فشک  اب  تسا و  قیاقح  كاردا 
هدیئاز هک  يرشب  رگید  قرط  هار  نیا  زا  نتفرگ  قشمرس  اب  هدش و  هدرپس  هعیدو  هب  يرشب  سفن  لماکت  تیبرت و  يارب  یبوبر  بتکم  رد  هک 

تیقفوم تداعـس و  نماض  ددرگ  هحفـص 92 ]  ] لمع نآ  یـضتقم  طیارـش  هب  هچنانچ  نید  دوشیم . هداد  زیمت  تسا  هاتوک  راکفا  هدـیدپ  و 
. دیامرفیم هک  اجنآ  هدومرف  حیرصت  تسا  تداعس  نماض  نید  هک  ار  تقیقح  نیا  مه  نآرق  رد  دوب . دهاوخ  نید  هب  نینمؤم  ناگدیورگ و 
رد یناـسفن  تاـکاردا  تاـساسحا و  موـهفم  یگدـنز  تسا و  یگدـنز  ياـمنهار  نید  مـکییحی » اـمل  مکاـعد  اذا  لوـسرلل  اوبیجتـسا هللا و  »

میدـق نایناریا  هک  رگید  تارابع  هب  ای  لمع -  قالخا -  رکف -  دراد -  قیمع  رثا  زیچ  هس  یگدـنز  تداعـس  يارب  تسا . يرـشب  تاعامتجا 
دروآ و نامیا  دنک و  ریـس  هار  جـهنم و  نیا  رب  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  نیدـتم  نیاربانب  کین  راتفگ  کین -  رادـنپ  کین -  رادرک  دـنتفگیم 

نماض تمـسق  هس  ره  رد  و  دوشیم -  تمـسق  هس  هب  بعـشنم  نید  ملع  دـهد . ماجنا  کین  لمع  دـشاب و  هتـشاد  داـعم  ءادـبم و  هب  داـقتعا 
هدـیمان مالک  ملع  دـیاقع و  لوصا  ای  نید  لوصا  هب  هک  دـیاقع  لوا -  دـشابیم . ناـیمدآ  رطاـخ  شیاـسآ  یتخبـشوخ و  لـیفک  تداـعس و 

رکف و هجلاعم  يارب  بط  دننام  لصا  نیا  دنیوگیم و  نخس  تادابع  لاعفا و  تافص -  تاذ -  دیحوت  حیحـص و  رکف  زا  نآ  رد  دوشیم و 
تالماعم و قوقح و  عیارـش و  ماکحا  زا  هک  تسا  هقف  ملع  مود -  تسا . یتخبکین  تداعـس و  يارب  يرثؤم  لماع  ناسنا  رکف  جازم  لادتعا 

موس [. 37  ] دناریم نخـس  هریغ  جـح و  هزور و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بساکم و  حاکن -  دـننام  یعامتجا  تابـسانم  تادابع و 
ات تسا  هریغ  يدازآ و  یتسار -  افـص -  قدـص -  تاکلم  تیوقت  یناسفن و  جازم  لادـتعا  يارب  تسا  یناحور  بط  هک  تسا  قالخا  ملع 
. دسرب دوخ  یقیقح  لماکت  هب  لمع  تلیضف  هدیقع -  هلیسو  هب  یندم  تسایس  ریبدت  اب  عامتجا  جازم  ددرگ و  لدتعم  سفن  جازم  هک  اجنآ 

( نید ملع  عبانم   ) نید ملع  عجارم 
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هراشا

ار نآ  نامزاس  هک  تسا  ملع  هیلوا  داوم  نآ  تسا و  عجارم  كرادم و  عبانم و  نآ  اب  نف  نآ  ياملع  دانتسا  هک  تسا  یکرادم  ملع  ره  يارب 
هیزجت و یعیبـط  هحفـص 93 ]  ] ملع رد  تسا -  یلمع  هبرجت  بط  رد  تسا -  برع  ياحـصف  لامعتـسا  وـحن -  مـلع  رد  دـهدیم . لیکـشت 

ینکر دشاب  دـقاف  نآ  زا  کی  ره  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  نید  ملع  عورف  لوصا و  عبنم  راهچ  زین  نید  ملع  رد  تسا  داوم  بیکرت  لیلحت و 
تنـس باتک و  هب  مه  مراهچ  موس و  تشگزاب  عاـمجا  لقع 4 - تنس 3 - باتک 2 - - 1 زا : تسا  ترابع  راـهچ  نیا  تسا و  دـقاف  نیا  زا 

: دیآیم تسدب  تنس  باتک و  زا  مالسا  عبانم  اذل  تسا و 

یحو ای  باتک 

زا تسا  ياهیمالعا  هدش و  دراو  نییبنلا  متاخ  ترـضح  بلق  رب  بویغلا  بیغ  ملاع  زا  یحو  هلیـسو  هب  هک  تسا  دـیجم  نآرق  باتک  زا  دارم 
نتخانش نآ و  لوزن  قیرط  یحو و  تابثا  رد  تسا و  تقیقح  لامک  هب  لین  يارب  یلـصا  عبنم  یعطق و  تجح  رما  نآ  قولخم و  يارب  قلاخ 

(. نآرق یخیرات  ریس   ) دنیامرف هعجارم  مالسا  ياوشیپ  یناگدنز  باتک  هب  دیاب  تسا  تلاسر  تیصخش  هک  نآ  لزنم  یحو و  طبهم 

تنس

تنـس لمع و  اوهتناف  هنع  مکاهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاتآ  اـم  تسا  هدومرف  حیرـصت  نآرق  هچنآ  رباـنب  تسا  مالـسا  ربمغیپ  لـمع  تنس 
لاق و  دـشابیم . تایح  تداعـس  نماض  هک  تسا  راـگدرورپ  یبوبر  بتکم  لـمع  یعطق  تجح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

« هوکرتاف هفلاخ  ام  هوذخف و  هللا  باتک  قفاو  ام  ( » (ص

لقع

يداد لقع  ار  هک  ره  دناهتفگ  افرع  هک  سب  نآ  رثا  رد  هدش و  هدرپس  زاب  تعیدو  هب  ناسنا  ترطف  رد  هک  یفخم  تسا  یتجح  لقع  درخ و 
روما قیاقح  ناوتیم  لقع  اب  تسا و  تداعـس  هار  رد  ناسنا  يداه  امنهار و  دشرم و  لقع  يداد .؟ هچ  يدادن  لقع  ار  هک  ره  يدادن و  هچ 
نیذلا يدابع  رـشبف  . » دیامرفیم هک  اجنآ  هداد  یلقع  يایازم  يارب  ار  سرد  نیا  زین  نآرق  تخاس و  ادـج  تقیقح  زا  ار  زاجم  تفایرد و  ار 

لقع اب  لوقعلا » یه  هنطاب و  ۀجح  ءایبنالا و  یه  هرهاظ و  ۀجح  نیتجح  نا هللا  ( » ع  ) رفعج نب  یسوم  لاق  و  هنسحا » نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی 
لقع هرابرد  و  [ 38  ] تفایرد ار  هریغ  ریامـض و  تاینادجو و  براجت -  رتاوت -  هیلوا -  تایهیدـب  تایعیبط -  تایرطف -  ناوتیم  هک  تسا 

هحفص 94]  ] منکیم تبحص  باتک  نیا  رد  هناگادج 

عامجا

لاق دـیامرفیم  ثیدـح  رد  هک  دـشاب  رـصع  ره  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا  یعرـش  رما  رب  نیملـسم  قافتا  ینعی  عامجا 
نید عبانم  ناکرا  سپ  دنراد . عامجا  قافتا و  هریغ  جـح و  هزور و  زامن -  رب  تما  همه  مینیبیم  هچنانچ  ءاطخ » یلع  یتما  عمتجت  ال  ( » (ص

هب دهدب  يوتف  سک  ره  دومرف  دوخ  یتیبرت  بتکم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  دزومآیم . یمدآ  هب  ار  تداعـس  قیفوت و  هار 
رگید ثیدح  رد  و  ضرالا . تاومـسلا و  ۀکئالم  هتنعل  ملع  ریغب  سانلا  یتفا  نم  تسوا  رب  هکئالم  ادخ و  تنعل  دوخ  يار  يور  زا  ملع  ریغ 

هک داتفا  دهاوخ  منهج  شتآ  رب  ور  زا  دنک  دوخ  يار  هب  ریسفت  ار  نآرق  هک  یـسک  رانلا  یلع  ههجو  تبک  هیأرب  نآرقلا  رـسف  نم  دیامرفیم 
يوتف و  تیبلا » یف  امب  يردا   » هک دوش  تیاور  تیب  لها  ریسفت  هب  نآرق  دیاب  تسین . نید  بتکم  رد  يرظندوخ  يأردوخ و  تسا  نیا  دارم 
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عـالطا و شنیب و  شناد و  اـب  یملع و  نیزاوـم  يور  دـیاب  هکلب  تسا  مارح  دودرم و  تسا  رـصاق  رثـکا  هک  یـصخش  رکف  رظن و  هب  يأر  و 
. داد يوتف  يار و  قیقحت  داهتجا و  طابنتسا و 

دیفم ملع 

وت زک  ملع  تسدب  ار  سکان  ملع  دتفا  هک  هب  تسم  یگنز  فک  رب  نداد  غیت  دوش  يرام  دنز  نت  رب  رگ  ملع  دوش  يرای  دنز  لد  رب  رگ  ملع 
ملع زا  روخرب  تملع  سپ  تسخن  دیاب  ملح  دوب  دنبياپ  راکیب  ملع  دوب  دـنمدوس  راک  اب  ملع  رایـسب  دوب  هب  ملع  نآ  زا  لهج  دناتـسب  هن  ارت 

زا لهاج  درب  هاج  سفن و  لام و  يوس  هن  درب  هلا  رد  يوس  ملع  دوب  يور  لاخ  ملح  اب  ملع  دوب  يوک  كاخ  ملحیب  ملع  تملح  اب  هدناوخ 
يزومآ تمـسج  رهب  رگ  ملع  دوب  غارچ  ار  ددرم  وچمه  دوب  غاب  غار و  رهب  زک  ملع  دور  درآ  لجاع  هب  لـجآ  درم  دوس  دـیوج و  هاـج  ملع 
تـشاد راک  یپ  زن  هحفص 95 ] [. ] 39  ] دوبن ناد  ملع  وچمه  ناوخ  ملع  دوبن  ناج  وچ  نیرفآ  ناـج  هکناز  يزوردـب  ناد و  جـنر  شلـصاح 

نید وت  هکناز  رخ  يا  يرتمک  سیلبا  وت ز  دناتـسب  تنید  هوشع  دـهد  هک  دـناد  هب  رید  وت  نید  ردـق  سیبـلت  ربـکت و  رهب  تشاد  سیلبا  ملع 
دیان وکن  ثدح  اب  مدق  هک  دیان  ورف  هلبزم  رد  ملع  درمش  یکی  ثدح  ثیدح و  هک  دروخنرب  يادخ  زا  یسک  نآ  رخ  نید  وا  شورف و 

تمکح تیارد و  نیب  قرف  نافرع  ملع و  نیب  قرف  لقع  ملع و  نیب  قرف 

سفن رد  تامولعم  روص  لوصح  هب  اـی  تسا  مسق  ود  كاردا  نیا  زیچ و  نآ  تقیقح  بسح  رب  تسا  يزیچ  كاردا  ملع  هک  تسناد  دـیاب 
خاش و هقاس و  هشیر و  زا  تخرد  کی  تایصوصخ  هب  ملع  تسا و  هویم  داجیا  ببس  هک  دنک  روصت  سفن  رد  دنیب و  ار  تخرد  الثم  تسا 
رب سفن  مکح  مود  مسق  دـنک . ادـیپ  نآ  هویم  بوچ و  ریثأت  نآ و  تافآ  یتابن و  جازم  تاروطت  تـالوحت و  هیذـغت و  زرط  هویم و  گرب و 

یمدآ نوکس و  رد  عقوم  هچ  تسا و  تکرح  رد  تقو  هچ  هرایط  هکنیا  هب  مکح  دننام  تابثا  ای  یفن  رد  هاوخ  تسا  زیچ  نآ  دوجوب  يزیچ 
ءایشا كاردا  ملع و  هک  دنیوگ  تعیرش  نید  رد  ار  لوا  مسق  تسا  طاطحنا  یبیشارس  رد  تقو  هچ  تسا و  لامک  لحارم  یط  رد  عقوم  هچ 

عرـش رد  اذل  دنیوگ و  لقع  ار  نامه  ءامکح  دهدیم و  رادرک  لامعا و  راکفا و  صاوخ  دب و  بوخ و  زا  یـسرد  یمدآ  هب  دـیامنیم و  ار 
رگا كاردا  هک  دـش  نیا  ملع  لقع و  قرف  سپ  میدرک  نایب  ار  نآ  ماسقا  هک  دـنناوخ  ملع  ار  مود  مسق  تسا . لقع  اب  قبطنم  شماکحا  مه 

هک ملع  نودب  لقع  لوا  تسا : هجو  هس  رب  ملع  لقع و  سایق  تسا و  لقع  تسا  دـعاوق  يور  مکح  رگا  تسا و  ملع  تسا  يدـعاوق  يور 
یـشزرا دـناهدرک  بسک  ناـگناوید  رثکا  هک  تسا  شناد  نآ  لـقع و  نودـب  ملع  مود  لاـفطا . لوقع  كاردا و  دـننام  تسا  يزیرغ  لـقع 

هک دناهدرک  ریبعت  تفرعم  هب  ملع  نآ  زا  یهاگ  دـنیوگ و  دافتـسم  لقع  ار  نآ  دـننک و  ادـیپ  یتدـحو  مه  اب  هک  ملع  لقع و  موس - درادـن .
طیـسب كرد  ملع  رگید  ترابع  هب  تسا . هدـش  لصاح  نآ  تایـصوصخ  مامت  اب  يزیچ  هب  لماک  تفرعم  هدـش  مأوت  یلقع  مکح  اب  كرد 
شبحاص عنام  هک  دـناهتفگ  لـقع  تهج  نیدـب  ار  لـقع  و  هحفـص 96 ]  ] تسا طیـسب  ملع  عوضوم  لـقع  اـی  تسیوـق و  ملع  لـقع  تسا و 

طیـسب و ملع  نیب  قرف  اـما  تسا . ءیـش  تمـالع  هکنآ  يارب  دـناهتفگ  ملع  تسا و  روما  ماـظن  فـالخ  هک  يراـک  رد  ترداـبم  زا  دوشیم 
نیا زا  دـنکیم  دوـجو  تاذ  كرد  ملع  دـنکیمن و  دوـجو  تاذ  كرد  یلو  دـنکیم  يدوـجو  راـثآ  كرد  تفرعم  هک  تسا  نیا  تفرعم 

رتشیب ادـخ  هب  شملع  دـنیوگیمن  اما  تسا  رتشیب  ادـخ  هب  شتفرعم  ینالف  دـنیوگیم  تسا  كرد  لباق  ریغ  هک  یلاـعت  قح  هراـبرد  تهج 
میراد و تخرد  تاذ  هب  ملع  هک  دوشیم  رایسب  تخرد -  هب  ملع  فالخ  رب  ار  وا  سدقم  تاذ  هن  دسانشیم  ار  قح  دوجو  راثآ  اریز  تسا 

تقیقح كرد  تمکح  تسا و  تفرعم  كرد  تیارد  هک  تسا  نیا  تمکح  تـیارد و  قرف  اـما  میرادـن  نآ  صاوـخ  راـثآ و  هـب  تـفرعم 
هک یلاح  رد  دشاب  هتخانـش  ار  وا  يدوجو  راثآ  هکنآ  هن  اما  مدرک  ادیپ  وا  دوجوب  مهف  ینعی  مدید  ار  ینالف  دـنیوگ  فرع  رد  هچنانچ  تسا 

[. 40  ] تسا دوجو  تقیقح  هب  ملع  تمکح  فیرعت 
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ملعت میلعت و  تلیضف 

زین نآ  بلط  تسا  زیچ  ره  لـضفا  ملع  نوچ  دـناهداد و  تلیـضف  يرترب و  راـک  ره  رب  ار  شنیب  شناد و  بسک  مالـسا  بتکم  ناراـگزومآ 
ۀعرزم ایندـلا  ناف  هک  تسا  ترخآ  ماـظن  اـیند و  ماـظن  نید  ماـظن  تسا و  ملع  هب  ترخآ  اـیند و  نید و  لـماکت  اریز  تسا  راـک  ره  لـضفا 

نـس هب  نک  ردـب  رـس  زا  شون  شیع و  ياوه  زوریف  شیوخ  دارم  رب  ات  يوش  زومآ  شناد  تداعـس  یهاوخ  رگا  دـیوگیم  یماـظن  ةرخـالا 
يوزک شوک  شناد  هب  هرابود  رمع  سک  چیه  دباین  ینام  روک  يریپ  تقو  رد  اجک  یناوج  ردـنا  رنه  يزومآ  رگ  نک  رنه  بسک  یکدوک 

هب يور  نکم  يراوخـشوخ  یـشوپ و  شوخ  هب  شونیب  تسا  يرهز  لمعیب  ملع  هک  شوک  لمع  رد  يدرک  ملع  بسک  وچ  هراچ  تسین 
دوشن هدوسرف  هتسخ و  رایسب  هعلاطم  رارکت و  زا  دنک و  لامک  بسک  ات  دنیشنن  غراف  یتقو  دیاب  ملع  بلاط  يور  نک  سفن  لامک  لیـصحت 

: دیوگ ظفاح  هجاوخ  یلاعملا و  بستکت  دکلا  رذقب  یلایللا  رهـس  یلعلا  بلط  نم  و  هحفص 97 ] . ] تسا نخس  هعلاطم و  رارکت  رد  ملع  هک 
هدومن ضیف  بسک  يایهم  درک و  رـضاح  ار  دوخ  دیاب  دوب و  يرحـس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا  ظفاح  هب  داد  ادـخ  هک  تداعـس  جـنگ  ره 

لسکت و ال دـهجا و ال  لهاج  ۀـیربلا  یف  ناک  ام  ینملاب  كردـی  ملعلارون  ناـک  ول  دروآیم . تیمورحم  عبتت  كرد و  زا  لـلعت  تلاـسک و 
یهار هک  ار  یسک  هنجلا  یلا  اقیرط  هب  هللا  کلس  املع  هیف  بلطی  اقیرط  کلس  نم  مالـسلاهیلع  لاق  لساکتی و  نمل  ایندلا  ۀمادنف  الفاغ  کت 
اـضر ملعلا  بلاطل  اهتحنجا  عضت  ۀکئالملا  نا  مالـسلاهیلع  لاق  دـنکیم و  يربهر  وا  هب  ار  تشهب  هار  دـنوادخ  ملع  بلط  يارب  دریگ  شیپ 

هک یسک  دیامرفیم  رگید  ثیدح  رد  دننکیم . تاهابم  نادب  دنرتسگیم و  ملع  بلاط  ياپ  ریز  ار  دوخ  ياهلاب  قح  ناگتـشرف  عنـصی  امب 
دراد ینئازخ  ملع  تسایند -  همه  زا  رتهب  ملع  باب  کی  درازگب - . زاـمن  تعکر  دـص  هکنآ  زا  تسا  رتهب  دـیاشگب  ار  ملع  باوبا  زا  یباـب 
نیب دنادرگیم و  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  ملع  لیـصحت  نیح  رد  سک  ره  نآرق - .)  ) رکذ لها  زا  تسا  لاوئـس  نآ  دـیلک  حاتفم و  هک 

فیاـظو فیرعت  رد  هچناـنچ  هدوـب  ءاـیبنا  فیاـظو  زا  راـک  نیا  تسه و  يرتـشیب  تاـیآ  میلعت  تلیـضف  رد  دـهدیم . وا  هب  ياهجرد  ءاـیبنا 
هللا ذـخا  ذا  یلاـعت و  هلوق  دزوماـیب . تیکزت  تیبرت و  تمکح و  ملع و  هک  ار  یـسک  امـش  دوخ  زا  میدرک  ثوـعبم  دـیامرفیم -  ناربـمغیپ 
دوش هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  نوچ  هک  دـش  هتفرگ  نامیپ  دـهعت و  ناربمغیپ  زا  هنومتکت  سانلل و ال  هننیبتل  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  قاـثیم 

سانلا ملعیل  ملعلا  نم  اباب  ملعت  نم  دـیامرفیم  يوبن  ثیدـح  رد  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  دـنیامنن و  ناـمتک  دـننک و  ناـیب  مدرم  يارب 
ربمغیپ داتفه  باوث  دـنوادخ  دزومایب  مدرم  هب  هک  نآ  روظنم  هب  دـیاشگیم  دوخ  رب  ملع  زا  یباب  سک  ره  اقیدـص  ایبن  نیعبـس  باوث  یطعا 

راگزومآ ساپ  دوب  رتنوزف  تسا  یمالسا  نیملعم  و  هحفص 98 ]  ] ناراگزومآ يارب  تلیـضف  نیرتگرزب  نیا  دیامرفیم و  اطع  وا  هب  قیدص 
نینثا یف  الا  دسح  دیامرفیم ال  یثیدح  رد  توفص )  ) درب تنامسآ  يوس  ملعم  دروآ  نیمز  تنامـسآ  ردپ ز  رادشوگ  ياهتکن  ردپ  ساپ  ز 

لوا دنتسه  ندرب  دسح  لباق  درم  ود  ارهج  ارـس و  هنم  قفنی  وهف  ام ال  هللا  هاتا  لجر  سانلا و  اهملعی  اهب و  یـضقی  وهف  ۀمکحلا  هللا  هاتا  لجر 
تلیـضف رد  ربخ  ثیدح و  اهدص  دـنک  قافنا  اراکـشآ  افخ و  رد  ار  دوخ  لام  هکنآ  رگید  مدرم و  هب  دزومایب  تمکح  ملع و  هک  سک  نآ 

چیه مالـسا و  رد  یتلم  چیه  هک  دنکیم  تباث  دهدیم و  ناشن  مالـسا  رد  ار  ملعم  ملعتم و  تاجرد  هک  تسا  رابخا  بتک  رد  ملعت  میلعت و 
دنادیمن و ادج  نید  زا  ار  ملع  ناملسم  دناهدادیمن  تیمها  تمظع و  شناد  ملع و  هب  نیملسم  مالـسا و  هزادنا  هب  تیرـشب  نایدا  زا  ینید 

یلقع دشر  يارب  رـشب  دشر  تسا و  تیرـشب  دـشر  يارب  همه  تسا و  ملع  همه  درادـن  ون  هنهک و  ملع  درامـشیمن  دـیدج  میدـق و  ار  ملع 
باختنا ار  یملع  هنوگچ  دیاب  هکنیا  رد  تسا . كاکفنا  لباقریغ  مولعم  طیارـش  دوخ و  دـح  هب  ترخآ  زا  ایند  نید و  زا  ملع  اذـل  تسوا و 

تاقبط همه  دیاب  یمولع  هچ  دـیدرگ و  دـنمهرهب  نآ  لیاضف  نمرخ  زا  ات  دـیزگرب  یملعم  هچ  دـناسر و  رتشیب  يدوس  ایند  نید و  هب  ات  درک 
دیاب یمولع  هچ  لمع  زا  دننک و  مارتحا  دیاب  همه  یمولع  هتـشر  هچ  زا  دـنزومایب و  نف  نیـصصختم  طقف  ار  یئاههتـشر  هچ  دـننادب و  مدرم 

رد درک  مادقا  داد و  قیبطت  ناکم  نامز و  كاخ و  بآ و  هعماج و  طیحم و  تاداحم  عضو و  اب  دیاب  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  دنیامن  زارتحا 
دس اریز  تسا  مالـسا  بتکم  تامرحم  زا  هریغ  تالآ و  برط و  یقیـسوم و  مولع  هب  لمع  تسا و  ینیع  بجاو  مولع  زا  نید  ملع  لاح  ره 

تلیـضف رد  دبای  كاکفنا  دـناوتیمن  تسین و  ادـج  نید  زا  ملع  هکنیا  تابثا  يارب  مالـسا  يامکح  ددرگیم . تیناسنا  یقرت  لماکت و  هار 
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لیاسو اهنیا  دسرب و  لامک  هب  دیاب  ایند  هار  زا  نید  اریز  دناهتسناد  نید  ملع  زا  ياهخاش  هدرک و  میـسقت  ار  يرـشب  مولع  هیلک  ملعت  میلعت و 
يرـشب مولع  زا  ياهتـشر  دشابیم و  لضفا  نید  عوضوم  تیلـضفا  همدقم  ببـس  هب  ملع  نآ  دراد و  مزال  ملع  یگدنز  لیاسو  دهاوخیم و 

جراخ مسق  هس  زا  دنکیم  نیمأت  ار  تیرـشب  یگدنز  دراد و  جایتحا  نادب  رـشب  هک  هچنآ  دنیوگیم  بیترت . نیدب  دش  دهاوخ  لماکت  يارب 
اذغ و يارب  تعارز  - 1 هحفـص 99 ]  ] تسا راهچ  لوصا  نیا  ددرگیمن و  مظنم  نآ  نودـب  ملاع  ماـظن  هک  تسا  یلوصا  لوا  مسق  تسین :
نارمع و هک  نکسم  يارب  نامتخاس  انب و  ششوپ 3 - سابل و  داوم  هعسوت  دیلوت و  سبلم  يارب  تکایح  یئاذغ 2 - داوم  دیلوت  ینعی  معطم 
هک تسا  یگدـنز  لوصا  راهچ  ره  نیا  شاعم و  بابـسا  رد  نواعت  عامتجا و  مظن  بولق و  فیلأـت  يارب  تسایـس  تسا 4 - ناهج  ینادابآ 

مالـسا هفـسالف  تسا . تیمها  نیمه  زیاح  تسین و  جراخ  عون  راهچ  نیا  زا  يرـشب  تاـیقرت  هیلک  داتـسیان و  زاـب  تیلاـعف  زا  نآ  يارب  دـیاب 
هبتـشم ماـع  ضرع  سنج و  هک  تسا  نآ  يارب  هن  يراوـشد  نیا  تسا و  لکـشم  نآ  فـیرعت  یلو  تسا  نـکمم  مـلع  دـیدحت  دنـسیونیم 

رگید تاهج  یمـسر و  فیرعت  یقیقح و  فیرعت  يارب  هن  دوشیم و  هدرک  یتاذ  هب  لالخا  هکنیا  تهج  زا  هن  هصاخ و  اب  لـصف  دوشیم و 
ملع اریز  تسا  لکـشم  نآ  فـیرعت  اذـل  تسا و  جراـخ  دـح  زا  نآ  صاوـخ  تسا و  تادرجم  تاـیتاذ و  زا  ملع  هک  تسا  نیا  يارب  هـکلب 

تـسا راوشد  اذـل  دومن  فیرعت  درک و  دودـحم  ناوتیمن  ار  سفن  نوچ  ناسنا  رد  تسا و  تاذ  نیع  بجاو  تاذ  رد  تسا و  سفن  تفص 
هریغ تحالف و  تبابط و  نف  تهج  زا  هدرب و  تعنـص  ینعم  هب  ار  ملع  اذـل  ددرگیم و  مسقنم  فوصوم  تبـسن  هب  میـسقت  رد  ملع  و  [. 41]
یلمع تمکح  یملع و  تمکح  ددرگیم -  میـسقت  تمکح  ددـم  هب  یلک  روـط  هب  هک  تسا  تمکح  موـلع  ره  هشیر  دـناهدرک و  میـسقت 

[. 42  ] دسرب دوخ  بولطم  لامک  هب  تهج  نیدب  سفن  هک  تسا  باتک  نیا  رد  ام  روظنم  یمود  تسا و  یمود  همدقم  یلوا 

تسا ملع  هجیتن  عادبا 

تیاور ع )  ) رقابدمحم ماما  رفعجیبا  ترـضح  زا  هک  مدینـش  نیعا  نب  نارمح  زا  تفگ  هک  تسا  روثأم  یفریـص  ریدـس  زا  یفاک  لوصا  رد 
عدـتباف هلبق  ناک  لاثم  ریغ  یلع  هملعب  اهلک  ءایـشالا  عدـتبا  لجوزع  هللا  نا  دومرف  ضرالا  تاومـسلا و  عیدـب  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  هک  هدرک 

اهنامسآ ملاع  دنوادخ  دومرف  ءاملا  یلع  هشرع  ناک  یلاعت و  هلوقل  عمست  اما  نوضرا  تاومس و ال  نهلبق  نکی  مل  نیضرالا و  تاومسلا و 
دوخ ملع  تردق و  هب  هک  تقو  نآ  دشاب  هتشاد  یلبق  ریظن  هیبش و  هشقن و  حرط و  هکنآ  نودب  دیرفآ  دومرف و  عادبا  دوخ  ملع  هب  ار  نیمز  و 

رب هحفـص 100 ]  ] هکلب دـیامنب  ار  یعادـبا  نینچ  نآ  يور  زا  هک  دوبن  یئاـهنیمز  اهنامـسآ و  وا  زا  لـبق  درک  قلخ  ار  اـهنیمز  اهنامـسآ و 
رگم دومرف  دروآ و  دوجو  هصرع  هب  مدع  متک  زا  هقباس  چیه  نودب  هک  تسا  ملع  هجیتن  عادـبا  هدومن و  عادـبا  دوخ  ملع  هدارا و  تیـشم و 

شیوخ شناد  ملع و  يور  زا  نایملاع  قلاخ  هدوبن و  نیمز  نامـسآ و  تقو  نآ  ینعی  هدوب  بآ  رب  وا  شرع  دومرف و  نآرق  رد  هک  يدینـشن 
هب ملاع  دـنوادخ  دومرف  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع  هیآ  زا  هک  نارمح  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدومرف  داجیا  عادـبا و 

سک چـیه  رب  تسا و  بیغ  ملع  وا  ملع  دومرف  تسین . ناـهنپ  موـتکم و  قـح  ملع  زا  ياهرذ  چـیه  يدوـجوم و  چـیه  ینعی  تسا  بیغ  ملع 
 - تسوا ناگداتسرف  سأر  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  وا  ناگداتسرف  دشاب و  یـضار  وا  زا  هک  یناسک  رگم  دزاسیمن  رهاظ 

ثیغلا و لزنی  هعاسلا و  ملع  هدنع  هللا  نا  هیآ  لیذ  رد  یهلا  ملع  هرابرد  ماما  نیمه  زا  زاب  تسا و  هتخومآ  ار  شناربمغیپ  نتشیوخ  ملع  زا  و 
یملع جـنپ  نآ  تسا و  هدومرف  میلعت  تلاسر  نادـناخ  ام  هب  دوخ  صوصخم  مولع  زا  دومرف  ماحرالا  یف  ام  ملعی  ادـغ و  بسکت  اذاـم  ملعی 

ام ملع  دـیازفین  ملع  هب  یملع  رگا  ینعی  انذـفنال  دادزن  انا  الول  دومرف  هاگنآ  تسا -  هتخومآ  دـمحم  لآ  هب  ائانثتـسا  دـنادیمن  ادـخ  زج  هک 
. میدرگیم ضیفتسم  هیهلا  هیقارشا  تاضافا  زا  امئاد  دوشیمن و  مک  یناف و 

ملع طسب  ضبق و 

الف انع  ضبقی  ملعنف و  ملعلا  انل  طسبی  ع )  ) رفعجوبا لاق  دیـسرپ  نآ  طسب  ضبق و  ملع و  هب  عجار  مالـسلاهیلع  ماما  زا  سراف  لـها  زا  يدرم 
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طسبنم ام  زا  ملع  دومرف  هللاءاش  نم  یلا  دمحم  هرسا  و  ص )  ) دمحم یلا  لیئربج  هرسا  و  ع )  ) لیئربج یلا  هرـسا  لجوزع  هللا  رـس  لاق  ملعن و 
هب لامجا  هدیـشوپ و  روط  هب  تسوا  رـس  هک  دوخ  ملع  ملاع  دنوادخ  ددرگیم -  ضوبقم  ام  زا  و  دـباییم -  رـشن  ام  نادـناخ  زا  دوشیم و 
هک سک  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  درپس و  تعیدو  هب  ادخ  لوسر  ترضح  هب  مالسلاهیلع  لیئربج  درپس و  لیئربج 

طیارـش و ناکم و  نامز و  تایـضتقم  بسح  رب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا و  ماما  دزن  رد  قح  رارـسا  مولع و  و  دومن -  زاب  دیامرف  نیعم  يادخ 
هقلطم تسایر  تهج  نیمه  هب  دـندرکیم و  راـهظا  زاربا و  یهلا  رارـسا  مولع و  زا  دوب  مزـال  هک  رادـقم  ره  مدرم  دادعتـسا  زور و  ياـضتقا 
یلعا هب  ات  ددرگیمن و  باختنا  قلطم  سیئر  دشابن  قلطم  ملاع  ات  تسا و  هطوبرم  هطورـشم و  هقلطم  تیهقفا  تیملعا و  هیاس  ریز  یناحور 

دباییم طسب  تیب  لها  فرط  زا  ملع  نیاربانب  دوب . دنهاوخن  قحرب  ماما  قلطم و  ياوشیپ  دنشابن  لئان  لیمکت  بتارم  یـصقا  لامک و  هجرد 
 - دنشابیم نآرق  نیبم  رـسفم و  هدوب و  هللا  ملع  نزخم  اهنآ  دناهدوب  یهلا  ملع  هحفص 101 ]  ] لماح اهنآ  دوشیم -  ذخا  ضبق و  اهنآ  زا  و 
اهنآ شناد  یهلا و  ملع  اهنآ  ملع  دـندوب -  تعیرـش  هلمح  و  تمکح -  نداعم  ملع -  نازخ  اهنآ  دنتـسه . قطان  باتک  اـیوگ و  نآرق  اـهنآ 

رـسک و ات  تشادرب  یلـصا  عبنم  زا  ار  ملع  دـیاب  دـناهداد  طسب  قلخ  ملاـع  هب  هدومن و  ذـخا  ضبق و  ملع  رون  زکرم  زا  اـهنآ  تسا  ینامـسآ 
بیذـهت هار  رد  زج  مه  نآ  درک و  شناد  ملع و  بسک  هیهلا  هیقارـشا  تاضافا  همـشچرس  زا  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  ینوزف  ناصقن و  هفاضا و 

لد هب  دنوادخ  هک  تسا  يرون  یقیقح  ملع  ءاشی  نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  دندومرف  اذل  دهدیمن و  تسد  هیقارشا  هضافا  نیا  سفن 
دنک و مایق  ملع  ذخا  يارب  دـیاب  ملع  بلاط  ینعی  تسا  یلعاف  نم  ترابع  نیا  رد  نم  هدـنراگن  رظن  هب  دـنکیم و  هضافا  دـهاوخب  سک  ره 

. دیامرف هضافا  شناد  ملع و  اهنآ  هب  مه  دنوادخ  ات  دیامن  ملع  نتفرگ  ارف  يایهم  ار  دوخ 

ملعتم ملاع و  ملع  باوث 

ناتیح ضرالا و  باود  هل  رفغتـسی  ریخلا  ملعم  نا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  دومرف  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  ترـضح  زا  رباج 
ناهد یـس  رفک  همیقلا  موی  نایتأی  ءاوس  رجالا  یف  ملعتملا  ملاعلا و  نا  ضرـالا و  ءامـسلا و  لـها  عیمج  ءاوهلا و  یف  حور  يذ  لـک  رحبلا و 

نیمز و يور  ناگدـنبنج  تمامت  دـشاب  یئوکین  ریخ و  راگزومآ  هک  سک  نآ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمحدزی 
رد هتخومآ  هدـنزومآ و  دومرف  دـننکیم . شزرمآ  ترفغم و  بلط  وا  يارب  نامـسآ  نیمز و  نینکاس  هلمج  اوه و  ناگدـنرپ  ایرد و  نایهام 

تسود ود  دننام  هک  دنتسه  نانعمه  مه  اب  باوث  رجا و  تداعس و  تلیضف و  مچرپ  نتشادرب  تمایق و  زور  رد  دنتسه و  يواسم  دزم  رجا و 
ملاع وا  زا  هک  سک  ره  اب  وا  تسا و  ملاع  نانادان  هب  هبـسنلاب  ملعم  دـنهد -  همادا  تمدـخ  هب  رتشیب  کی  مادـک  ات  دـنتکرح  رد  هقباـسم  رد 

تـسا يورم  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  ترـضح  زا  هک  دنکیم  تیاور  یلامث » هزمحوبا   » دـنراد تکرـش  رجا  رد  دـنک  تلیـضف  بسک  دوش و 
رازه داتفه  تدابع  زا  دنرب  دوس  دندرگ و  دنمهرهب  شملع  زا  هک  يدنمشناد  دباع » فلا  نیعبـس  ةدابع  نم  لضفا  هملعب  عفتنی  ملاع   » دومرف
ضیف مدرم  ریاس  ملعتم و  هب  ملاع  یلو  دربیم  دوس  یئاهنت  هب  شدوخ  تدابع  رد  دباع  هک  تسا  نیا  تقیقح  نیا  هتکن  تسا و  لضفا  دباع 
نودـب دربیم  الاب  التعا  اقترا و  ماقم  هب  ار  اهنآ  دـهدیم و  تاـجن  يروک  لـهج و  هدـکتملظ  زا  ار  مدرم  دـناسریم و  هدـیاف  دـشخبیم و 

نینمؤملاریما درم -  دـهاوخن  دنمـشناد  تساناوت  رداق و  هدـنز و  ملاع  دراد  میقتـسم  تبـسن  تردـق  ةویح و  اـب  ملع  دـیدرت  هحفص 102 ] ]
نتـشاد ناهج  هب  اناد  درم  دنـشابیم -  نادـیواج  هدـنز و  ءاملع  دنتـسه و  هدرم  مدرم  ءاـیحا  ملعلا  لـها  یتوم و  ساـنلا  دومرف  مالـسلاهیلع 

لهاج رازه  دص  اب  ار  ملاع  کی  دنعامتجا  شزرا  جرا و  بابسا  وربآ و  املع  دنشابیم  عامتجا  کی  هیقبم  تلع  نادنمـشناد  تسین  ینازرا 
ملاعلا تام  اذا  درک  ناربج  ناوتیمن  زیچ  چیه  هب  هک  دـنکیم  داجیا  ياهنخر  عامتجا  ناکرا  رد  ملاع  کی  ندرم  تسناد -  ناوتیمن  ربارب 
دندمآ مه  رـس  تشپ  رفن  ات 15  دندیـسرپ  ار  شناد  تیمها  ملع و  فیرعت  نینمؤملاریما  زا  یتقو  ءیـش -  اهدسی  ۀـملث ال  مالـسالا  یف  ملث 

ره هب  دـینک  لاوئـس  ملع  شزرا  تیمها و  هرابرد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  تمایق  زور  ات  رگا  دومرف  داد  باوج  عون  کی  کـی  ره  هب  دندیـسرپ 
. دشاب هتشادن  یطبر  نارگید  خساپ  اب  هک  مهدیم  یلصفم  لدتسم و  باوج  کی 
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دوشیمن لهاج  ملاع 

ملاع هشقن  ملاع  دـنوادخ  هک  بستکم  ملع  یتبهوم -  ملع  رگید  ترابع  هب  ای  یلوصح  ملع  يروضح و  ملع  تسا  عون  ود  ماـما  يارب  ملع 
نیا دـندرگ و  فقاو  ناکم  نامز و  زا  اج  همه  زیچ و  ره  هب  ات  هتـشاذگ  اهنآ  رظن  ریز  تسا و  هدومرف  میلعت  دوخ  ناگدـیزگرب  هب  ار  دوجو 
ملع تسا  ملسم  هچنآ  تسا  فالتخا  یهلا  تبهوم  هب  ای  دریگیم  ارف  شناد  لیصحت  هب  ینعی  تسا  یلوصح  ملع  ياراد  ماما  ایآ  هک  ینعم 

هزمحوبا تیاور  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تهج  نیمه  هب  دنزومآیم -  يوقلا  دـیدش  ملعم  ناگتـشرف و  زا  یلو  تسا  یلوصح  ماما 
دبع هتعاط  ضرفی  نا  نم  مرکا  زعا و  لجا و  هللا  لاق  مث  ءیـشب  الهاج  ءیـشب  اـملاع  ادـبا  ـالهاج  ملاـع  نوکی  ـال  هللا  ـال و  هدومرف  یلاـمث 

يزیچ هب  ملاع  ینعی  دوشیمن  لهاج  ملاع  زگره  هک  ادخ  هب  دـنگوس  دومرف  هنع  کلذ  بجحی  لاق ال  مث  هضرا  هئامـس و  ملع  هنع  بجحی 
تـسا ملاع  زیچ  همه  هب  دـشاب ، هتفرگ  ارف  شناد  ملع و  یحو  همـشچرس  زا  هک  دـشاب  لماک  ملاع  رگا  دـیامرفیم  يزیچ  هب  لهاج  دـشاب و 
دومرف هفاضا  تسین و  ناهنپ  وا  دزن  زیچ  چـیه  زا  تسا و  هاگآ  زیچ  همه  هب  ملاـع  دـنادیمن و  يزیچ  دـنادیم و  يزیچ  هک  تفگ  ناوتیمن 

ضرف و دشاب  بوجحم  هدیشوپ و  يو  زا  وا  نیمز  نامسآ و  ملع  هک  ار  هدنب  تعاط  هک  تسا  نآ  زا  مرکا  زعا و  لجا و  یلاعت  دنوادخ  هک 
نامتک دوخ  ملع  زا  عون  ماظن  تحلـصم  ياضتقم  هب  ینامز  رد  یماما  رگا  تسین  بوجحم  ادخ  عیطم  هدنب  يارب  ملع  نیا  دنادرگ و  بجاو 

تاردـقم و هب  تسا  ملع  دوخ  وا  هدومن و  ملع  تسویپ  ار  تحلـصم  اـضتقا و  هک  تسا  ملع  نیع  لاـح  ود  ره  رد  هدومن  راـهظا  اـی  هدرک و 
دح هچ  ات  هک  تسا  هدنونـش  لاح  هب  ملع  هقباس  هب  ملع  راـهظا  ناـیب  هک  هفاـضا  هب  تسا  ناـکم  هحفص 103 ]  ] نامز و قوفام  تایـضتقم و 

هلحرم ره  رد  ملاع  سپ  تسا  یملع  دوخ  مه  نیا  هک  تسا  شناد  رادقم  هچ  شیاجنگ  روخرد  دراد و  ار  ملع  رادقم  هچ  لوبق  تعاطتـسا 
هتشذگ هب  ملاع  هک  ماما  تسا  يداع  مدرم  يارب  مه  نیا  ددرگ و  التبم  يزغم  ضارما  ای  نایـسن  ضرم  هب  هکنآ  رگم  دوشیمن  لهاج  دشاب 

ره تسا و  رـضحتسم  هشیمه  درادن  هلوفغم  تاساسحا  حالطـصا  هب  و  دـنکیمن -  ادـیپ  دـنادیم  هچنآ  رب  لهج  تقو  چـیه  تسا  هدـنیآ  و 
. دنکیم لمع  عامتجا  دوخ و  ررض  رب  لهاج  تسا و  یعون  تحلصم  ملع و  شراک  همه  ملاع  دراد -  تسد  نآ  رب  دهاوخب  هچ  ره  تقو 

رشب داشرا  تیاده و  تیمها 

عونینب داـشرا  تیادـه و  راـکفا و  ریونت  درک و  ناوـتیم  رـشب  هب  هک  تسا  یتمدـخ  نیرتـگرزب  تلالـض  زا  ناداـن  هارمگ  کـی  ندـیناهر 
رـس دـندرکیم و  قیرط  هئارا  شناد  ملع و  روما  ماهم  هب  رظن  نیمه  هب  ار  رـشب  هشیمه  راـهطا  همئا  ناربمغیپ و  و  تسا . هفیظو  نیرتسدـقم 

لامک هب  يرکف  تکرح  اب  ناشدوخ  ات  دندرکیم  یئامنهار  ار  تلیضف  ملع و  همـشچرس  دندرپسیم و  وا  تسد  هب  ار  شنیب  شناد و  هقلح 
مالسلاهیلع ماما  زا  باحصا  زا  یکی  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  دنـسرب . دوخ 

زا ار  يریـسا  ندیناهر  ای  تسا  رتهب  تما  هدـننک  هارمگ  هک  یبصان  کی  گنچ  زا  ار  دوخ  ناتـسود  زا  نمؤم  يریـسا  ندـیناهر  ایآ  دیـسرپ 
قرغت ال ةروفـصع  قرغی و  نینمؤملا  رایخ  نم  الجر  يأر  نمع  تنا  ینربخا   » دومرف مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  مور . مدرم  راـفک  گـنچ 

هدـش قرغ  بادرگ  رد  ناکین  زا  يدرم  رگا  منادـب  وگب  لوا  وت  هصلخی » نا  لضفا  امهیا  رخالا  هتاـف  لغتـشا  اـمهیاب  امهـصیلخت  یلع  ردـقی 
مادک ایآ  دهد  تاجن  ار  ود  ره  دـناوتن  هظحل  کی  رد  اما  دـهد  تاجن  ار  ود  ره  دـهاوخب  دـشاب و  قرغ  تلاح  رد  مه  یکـشجنگ  دـشاب و 
تلئس ام  دعبف  مالسلاهیلع  لاق   » دومرف ماما  دوخ  هاگنآ  کشجنک ؟ تاجن  ای  تسا  لضفا  درم  نآ  تاجن  ایآ  داد  تاجن  رتدوز  دیاب  ار  کی 

دعب دومرف  ریصب » اهنانج  یلا  مولظملا  اذه  اهنارین و  نم  هذقنی  هبر و  نیبم  هنید و  هیلع  رفوی  کلذ  نا  نیذه  نیب  ام  دعب  نم  رثکا  لضفلا  یف 
یسفندب یبصان  گنچ  زا  ار  نمؤم  يریـسا  نداد  تاجن  تلیـضف  ینعی  ود  نیا  نیبام  قیمع  هرد  زا  يدیـسرپ  هک  ود  نیا  هلـصاف  يرود و  و 

زا تاجن  یلوا  تاجن  ددرگ -  ریـسا  مدرم  رافک  تسد  هب  هکنآ  اب  دزاس  هابت  ار  شترخآ  دزادنیب و  تلالـض  هب  دنک و  اوغا  دـهاوخیم  هک 
لام و نمـشد  یبصان  هچ  تساهنت  ناج  لام و  زا  تاـجن  یمود  تاـجن  تسا و  يراگتـسر  هحفـص 104 ]  ] ترخآ و ظـفح  وربآ و  نید و 
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لضفا تسا  تلالض  يدرخبان و  ریسا  شحور  هک  یسک  تاجن  دومرف  تسا  لام  ناج و  طقف  نمـشد  رفاک  تسا -  تلیـضف  نید و  ناج و 
تسا مسج  يانف  زا  رتتمظعاب  حور  يانف  دنایناف  ود  ره  هچرگا  تسا  عمط  دروم  شلام  ای  تسا  نمشد  ریسا  شمسج  هک  یسک  زا  تسا 

موق و نادناخ و  دیدرگ  نادواج  هدـنز و  احور  یتقو  درف  کی  اریز  تسا  عامتجا  کی  نتـشاد  هدـنز  بجوم  رفن  کی  داشرا  تیادـه و  - 
لثم هلف  يدهلا  باب  ملع  نم  ع )  ) لاق تسا . نیمه  تسا  سان  نتـشاد  هدنز  هک  سفن  يایحا  ینعم  دنام و  دنهاوخ  نادواج  هدنز و  وا  هلیبق 

مهدازوا نم  کئلوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  لثم  هیلع  ناک  لالـض  باب  ملع  نم  ائیـش و  مهروجا  نم  کئلوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رجا 
نادـب هک  یـصاخشا  مامت  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یباوث  هزادـنا  هب  يو  شاداپ  دزومایب  مدرم  هب  ار  تیادـه  شناد و  هار  سک  ره  دومرف  ائیش 

هب یقالخا  طاطحنا  تلالض و  هار  ددرگ و  مدرم  یهارمگ  هلیسو  سک  ره  و  دوشیمن . هتـساک  مه  اهنآ  باوث  زا  دهدیم و  دننکیم  لمع 
هتـساک يزیچ  مه  ناراکدـب  نآ  تبوـقع  زا  دـننکیم و  لـمع  شور  نادـب  هک  تسا  یمدرم  باذـع  هزادـنا  هب  شرفیک  دـهد  ناـشن  قـلخ 

هکنآ رگم  دوشیمن  دنمـشناد  ياهدـنب  هنود  نمل  ارقحم  ـال  هقوف و  نمل  ادـماح  نوکی  ـال  یتح  اـملاع  دـبعلا  نوکی  ـال  ع )  ) لاـق دوشیمن .
. ملع نتشاد  رکش  هک  تسین  یکـش  [. 43  ] دریگن نود  کچوک و  مه  ار  تسد  ریز  درمـش و  گرزب  ار  وا  ددرگ و  دوخ  داتـسا  رازگـساپس 

کی نتخورفارب  هچ  دومن  تمعن  رکـش  درک  داشرا  ار  يرگید  یتقو  ملاـع  دزوماـیب  نارگید  هب  ملاـع  دـیاب  هک  تسا  یملع  هداـفا  هضاـفا و 
بولطم لاـمک  هب  هار  نیا  زا  سک  ره  تسا  هار  نآ  سک و  نآ  نتـشاد  نادواـج  هدـنز و  یـسک  ياـپ  شیپ  شناد  ملع و  زا  نازورف  غارچ 

تـسا تمدخ  نیرتالاب  مدرم  یمومع  راکفا  ریونت  قلخ و  تیاده  داشرا و  دهدیم  يدهم  دشرم و  رب  یباوث  نآ  هنارکـش  هب  دنوادخ  دسرب 
نتـشاد هدنز  تمدخ  نیا  اریز  درادن -  تیمها  تیاده  داشرا و  هجرد  هب  یتمدخ  چیه  رـشب  یعامتجا  تامدـخ  فرـص و  نونف و  هیلک  رد 

مامت نماض  تقو  نآ  دـشاب  تلالـض  دـیق  تلاهج و  تاملظ  هب  يربهر  نیا  هک  رگا  ياو  تسا  تسار  هار  هب  اـهنآ  تیبرت  يرـشب و  سوفن 
دیامن و تیاده  ینامسآ  تلیضف  لامک  هب  ار  قلخ  هک  هحفص 105 ]  ] دهاوخب ادخ  زا  دشرم  يدهم و  دیاب  تسا  يدتهم  بکترم  یـصاعم 

. دنک يربهر  دناهدش  ثوعبم  نآ  رب  ناربمغیپ  هک  یهار  هب 

تسا یحو  نابز  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مالسلا و  مهیلع  همئا  ثیداحا 

نیا مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تسین و  يدیدرت  هتفرگ  همشچرس  ربمغیپ  شناد  ملع و  نزخم  زا  نید  همئا  شناد  ملع و  هکنیا  رد 
امک انللـض  انیأرب  انثدح  انال  لاق   » دنکیم تیاور  ماما  نآ  زا  لیـضف »  » هچنانچ تسا -  هدومرف  نایب  هفلتخم  تارابع  ظافلا و  رد  ار  تقیقح 
لقن دوخ  لیم  هب  میئوگ و  نخـس  دوخ  يارب  رگا  ام  لیـضف  يا  دومرف  انل » هنیبف  هیبنل  اهنیب  انبر  نم  ۀـنیبب  انثدـح  اـنکلو  اـنلبق  ناـک  نم  لـض 
يور زا  ناهرب  لیلد و  يور  زا  یئانـشور  هنیب و  يور  زا  ام  هک  نادـب  یلو  دـندنام  هارمگ  ناینیـشیپ  هچنانچ  میناـمیم  هارمگ  مینک  ثیدـح 
تسا هتخومآ  ام  هب  ادخ  لوسر  هدومرف و  میلعت  دوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ملاع  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  قطنم  لالدتـسا و 

انک ول  هللاو   » رباج ای  دیامرفیم  مه  رباج  هب  ار  تقیقح  نیمه  و  میئامنیمن . یناصقن  ینوزفا و  نآ  رب  میزومآیم و  مینکیم و  میلعت  امش  هب 
رباک اهثراوتی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  اندنع  راثآب  مهثدـحن  انکلو  نیکلاهلا  نم  انکل  انیأرب  مهانثدـح  وا  سانلا  ثدـحت 

يأر و هب  میروآیمن و  یحو  نایب  زا  ریغ  ياهزات  نخـس  ام  دنگوس  ادـخ  هب  رباج  يا  مهتـضف » مهبهذ و  ءالؤه  زنکی  امک  اهزنکن  رباک  نع 
هب ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  يراثآ  نآ  هب  نامدرم  ام  نکل  دوب  میهاوخ  ناگدـشهابت  زا  مینک  نینچ  رگا  هک  میئوگیمن  یثیدـح  دوخ  لـیم 

نزخم هک  ام  هنیـس  فورظ  رد  ار  سیفن  ياهرهوگ  نیا  مینکیم و  لقن  ار  نآ  هدیـسر  اـم  هب  تسد  هب  تسد  هدـش و  هدرپس  اـم  دزن  تناـما 
مه ام  دـنرادیم  شیوخ  هریخذ  دـنرادیم و  هاگن  ار  میـس  رز و  مدرم  هک  روط  نامه  میرادیم  هاـگن  تسا  شناد  مولع و  هظفحم  بولق و 
نیا دـیکأت  رد  مه  زاب  و  دنـسرب . دوخ  تداعـس  لاـمک و  هب  اـت  مینکیم  میلعت  اـهنآ  هب  هداد  رارق  دوخ  ناوریپ  تداعـس  هریخذ  ار  مولع  نیا 

ام ینعی  سانلا » ءالؤهک  انک  کلذ  الولف  انل  هیبن  اهنیبف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  اهنیب  اـنبر  نم  ۀـنیب  یلع  اـنا   » دـیامرفیم لیـضف  هب  تقیقح 
دوبن زاتمم  تیبرت  نیا  رگا  تسا و  هتخومآ  ام  هب  هتفایرد و  یبوبر  بتکم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ار  هچنآ  مینکیم  نایب 
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ینعی هلک  قـحلا  هلک و  هللا  باـتک  تسا  یبوـبر  بتکم  تیبرت  نیا  هب  قـلخ  ریاـس  زا  اـم  زاـیتما  يرترب و  میدوـب  مدرم  ریاـس  دـننام  مـه  اـم 
ثیداحا تیفرظ  دـنراد  هاگن  دـنناوتن  دـیامرف  میلعت  اهنآ  هب  هحفـص 106 ]  ] ار قیاـقح  مولع و  رگا  هک  دوب  مدرم  زا  كاـنمیب  نینمؤـملاریما 

نیا نوچ  عقوم و  هب  ات  دنراد  هاگن  تسا  صاخ  یعقاوم  يارب  ار  هچنآ  دنیامن و  ارجا  دوخ  عقوم  هب  تسا  مزال  ار  هچنآ  ات  دـنرادن  ار  هباشتم 
میلعت شدـالوا  هب  دوب  یـصوصخم  عـقاوم  يارب  هک  ار  نآ  زا  یتمـسق  نینمؤـملاریما  اذـل  تسین  مدرم  موـمع  يارب  یملع  لـمحت  تیفرظ و 
فقاو قلخ  ياهتقایل  اهدادعتـسا و  هدـنیآ و  هتـشذگ و  ملع  هب  هک  مه  اـهنآ  هدرک و  دوخ  صاـخ  دراوم  رد  ارجا  هب  رما  ار  اـهنآ  دومرف و 

یتح انیلا  هودرو  هدـنع  اوفقف  مکیلع  رمالا  هبـشا  نا  و   - » هدومرف دوخ  ياـیاصو  رد  ترـضح  نآ  اذـل  و  دـندرکیم . لـمع  عقوم  هب  دـندوب 
دیدرگ لکشم  نآ  لطاب  قح و  زیمت  دش و  داجیا  ياههبش  امش  يارب  يربخ  یثیدح و  زا  تقو  ره  ینعی  انل » حرش  ام  کلذ  نم  مکل  حرـشن 

فیـصوت و ار  نآ  امـش  يارب  ات  دینک  هعجارم  تراهط  ترتع و  تیب  لها  ام  هب  دـینک و  فقوت  دوب  فیعـض  تخـس  نآ  مقـس  تحـص و  و 
هک دـیامرفیم  نایب  يرهز  دیعـسوبا  يارب  تقیقح  نیا  دـییأت  رد  زاب  و  تسا . هدیـسر  ام  هب  ادـخ  ربمغیپ  زا  هک  یبیترت  هب  میئاـمن -  حیرـشت 

ههبش ماقم  رد  فقوت  ینعی  هیصحت  مل  اثیدح  کتیاور  نم  ریخ  هدزت  مل  اثیدح  ککرت  هکلهلا و  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبـشلا  دنع  فوقولا 
دینکن لقن  ار  یثیدح  ددرگیم  تکاله  ببـس  ندز  بآ  هب  رادـگیب  نتخات و  هشیدـنایب  ماحتقا و  هچ  تسا  رتهب  نتفگ  نخـس  رکفیب  زا 
شکرت دـشابن  تیارد  يور  زا  شتیاور  هک  یثیدـح  رگید  ترابع  هب  و  دـیئامن -  لقن  نآ  تقیقح  زا  ربخیب  لمأت و  نودـب  هک  تسا  رتهب 

مهبهذ و ءالؤه  زنکی  نیکلاهلا  نم  انکل  انا  وه  انیأرب و  مکثدـحن  انک  ول  انا  دومرف  رباج  هب  راـتفگ  نیا  دـیؤم  زاـب  دـشابیم و  شلقن  زا  رتهب 
تـسا یثیداحا  مینکیم  لقن  ام  هچنآ  دوب و  میهاوخ  نیکلاه  زا  مینک  میلعت  لقن و  دوخ  لیم  هب  ار  ثیداحا  ام  رگا  رباـج  يا  ینعی  مهتـضف 

میزومآیم امش  هب  زورما  میدرک و  ظفح  دوخ  ياههنیس  هنیزخ  رد  ار  اهنآ  هدیـسر و  ام  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک 
. تسا رتدیفم  رتتیمهااب و  میس  رز و  زا  ام  ثیداحا  نیاربانب  دینکیم  ظفح  دوخ  ياههنیزخ  رد  ار  هرقن  الط و  امش  هک  روط  نامه 

درپس مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ملع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

تسا و ملع  هنیدـم  ربمغیپ  دـناهتفگ  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  ناونع  تحت  رد  هک  هدـش  لقن  رتاوت  هب  نیملـسم  همه  زا  نیقیرف  رابخا  رد 
یلص هللا  لوسر  نا  [ » هحفص 107  ] دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  تسا . نآ  باب  یلع 

ینمتئا ام  یلع  کنمتئا  یلا و  هللارسا  ام  کیلا  رـسا  یتح  ینم  ندا  یلع  ای  لاقف  هیف  یفوت  يذلا  ضرملا  یف  ایلع  اعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هللا تاولصیب  یبا  هلعف  یباب و  نیسحلا  هلعف  نیسحلاب و  نسح  هلعف  نسحلاب و  یلع  هلعف  مالسلاهیلع و  یلعب  هللا  لوسر  کلذ  لعفف  هیلع  هللا 
ایب کـیدزن  یلع  اـی  دوـمرف  درک  ادـص  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  دوـخ  تلحر  ضرم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نیعمجا » مـهیلع 

مدرک ظفح  بوخ  هدرپس و  تعیدو  هب  نم  هب  دنوادخ  هک  تسا  يرارسا  نیا  مراپسب و  تعیدو  هب  وت  هب  ار  یهلا  رارسا  زا  يرـس  مهاوخیم 
 - میامنیم نآ  رب  نیما  مراپسیم و  وت  هب  ار  نآ  هدومرف  نیما  نآ  رب  ارم  ادخ  هچنآ  نک  ظفح  ار  نآ  بوخ  مراپسیم  وت  تسد  هب  نونکا  و 

مردـپ هب  وا  نیـسح و  هب  وا  درپس  نسح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  مدـج  درپس و  وا  هب  دوب  ینامـسآ  هعیدو  هک  ار  ملع  توبن و  تماما و  رارـسا  و 
ماـما دـیوگیم  هدرک  لـقن  باـب  نیا  رد  یتیاور  زین  ریـصبوبا  تسا . نم  دزن  هعیدو  نآ  نونکا  تسا و  هدرپس  نم  هب  وا  نیـسحلا و  نب  یلع 
دمحم هرسا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلا  لیئربج  هرسا  مالسلاهیلع و  لیئربج  یلا  هرس  هللارـسا  . » هدومرف مالـسلاهیلع  رقابدمحم 

هللا لوسر  مدج  هب  لیئربج  هک  قح  زا  دوب  يرس  نیا  دومرف  دحاو » دعب  ادحاو  ءاش  نم  یلا  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  یلع  هرسا  یلع و  یلا 
رکبوبا دـناهداد . لاقتنا  لـقن و  يرگید  زا  سپ  یکی  شـصوصنم  بوصنم و  دـالوا  تسد  هب  وا  بلاـطیبا و  نب  یلع  شیـصو  هب  وا  درپس و 

فرح فلا  حتفی  لک  فرح  فلا  ایلع  ص )  ) هللا لوسر  ملع  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  زا  یمرـضخ 
یفرح ره  زا  دوـصقم  و  دوـمن -  فوـشکم  رگید  فرح  رازه  یفرح  ره  زا  هک  تخوـمآ  فرح  رازه  بلاـطیبا  نب  یلع  هـب  ربـمغیپ  دوـمرف 

. هدومرف میلعت  یلع  هب  ص )  ) ربـمغیپ هک  تسا  مولع  ترثـک  دارم  ملع  باـب  رازه  دومرف و  هدافتـسا  یملع  یـشناد و  یباـب  زا  تسا و  یملع 
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لاق هرضح  يذلا  هرـضح  امل  هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نا  لاق  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  ترـضح  زا  دوراجلاوبا 
ضرم هب  نینمؤملاریما  نوچ  لـعفف  هیلع  ینمتئا  اـم  یلع  کـنمتئا  یلا و  ص )  ) هللا لوسر  رـسا  اـم  کـیلا  رـسا  یتح  ینم  ندا  نسحلا  هنبـال 

هب نم  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هچنآ  اـت  اـیب  دومرف  درک  راـضحا  ار  مالـسلاهیلع  نسح  شرـسپ  دـیباوخ  رتسب  رد  تداـهش 
 - شاب نیما  نآ  رب  زین  وت  مدوب  نیما  نآ  رب  نم  هک  نانچمه  مراپسب و  وت  هب  مه  نم  هتشاذگاو  ار  تماما  رارسا  یناهنپ  رد  هدرپس و  تعیدو 
هب دوب  هدش  باریس  یبیغ  مولع  همشچرس  زا  تسا و  نادناخ  نیا  صوصخم  هک  یمولع  درپس و  وا  هب  ار  تماما  هحفص 108 ]  ] رارسا هاگنآ 

یملع و رارـسا  دوخ  صوصنم  بوصنم و  همئا  هب  اهنآ  ياهتیـصو  نیطبـس و  وا  نادـنزرف  تیـالو و  هاـش  ترـضح  ياـیاصو  رد  درپس  وا 
هفاـضا شیـصو  هب  ار  ربـمغیپ  ره  ملع  دوخ  هغلاـب  تردـق  هب  دـنوادخ  دـناهدرپس و  تعیدو  هب  قح  مکح  هب  ار  یبـیغ  مولع  تماـما و  عیادو 
ءایـصوا خـیرات  تداهـش  هب  دـیامرفیم و  تیانع  دوب  دـهاوخن  تجح  نآ  دوجو  زا  یلاـخ  نیمز  هک  یح  ماـما  هب  ماـما  ره  زا  دـیامرفیم و 

نیا هیـصولا  تاـبثا  باـتک  رد  يدوعـسم  هچناـنچ  دناهتـسویپ  قح  هب  هدرپـس و  يرگید  هب  ار  دوخ  هنونکم  موـلع  تسد  هب  تسد  ناربـمغیپ 
. تسا هدرک  لقن  تباث و  ار  یخیرات  تقیقح 

مالسلا هیلع  ماما  زا  نآ  ذخا  ملع و  بلط  بوجو 

ره رب  هضیرف  نیا  دزومایب و  شناد  مه  ار  نارگید  دنک و  ملع  بسک  دیاب  يرـشب  ره  هدرمـش  ینیع  هضیرف  بجاو و  ار  شناد  بلط  مالـسا 
تـسا بجاو  ناملـسم  ره  رب  شناد  بسک  ملـسم  لک  یلع  ۀـضیرف  ملعلا  بلط  دومرف  اذـل  دـنکیمن و  يرگید  زا  تیافک  تسا  مزـال  درف 
دومرف هللا  نم  يده  ریغب  ءاوه  عبتا  نمم  لضا  نم  دومرف و  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا  هاگنآ 

زاب دشاب -  يداه  تیاده و  شدـنوادخ  بناج  زا  هک  نآ  نودـب  دـیامن  ار  شیوخ  سفن  ياوه  تعباتم  هک  یـسک  نآ  زا  رتهارمگ  تسیک 
رباج دریگنارف  مهیلع  هللا  مالس  يده  همئا  زا  دیامن و  رایتخا  ینیئآ  نید و  دوخ  لطاب  هشیدنا  يار و  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  دوصقم  دومرف 

لقتنیل الا  اهولمن  امف  لهاب  اهل  تسیل  امکح و  املع و  اهولمن  هیعوا  انل  نا  دومرف  هک  مدینش  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  دیوگیم  یفعج 
ءوس ءاعو  اهناف  هیعوالا  مکایا و  هیناص و  هیقن  ءاضیب  اهنوذـخأت  ةردـکلا  نم  اهوفـص  مث  اهوذـخف  هیعوـالا  یف  اـم  یلا  اورظناـف  انتعیـش  یلا 

یــسک هـب  تـمکح  مـلع و  فورظ  نآ  زا  اـم  تـسا و  شنیب  شناد و  زا  هدـنکآ  تـسا و  تـمکح  مـلع و  زا  رپ  اـم  یملع  فورظ  دوـمرف 
نم باحـصا  يا  دومرف  میئامنب  لقتنم  اهنآ  هب  هدوب و  اـم  ناتـسود  نایعیـش و  زا  ینعی  دـشاب  هتـشاد  یملع  تیحالـص  هکنآ  رگم  میهدیمن 

تلالـض و هاگترپ  رد  ار  دوخ  هدروخ  ار  هریت  ردـک و  بولق  نیا  بیرف  ادابم  دـنهدیم  بیرف  ار  امـش  یهاگ  هدـیهوکن  فورظ  هک  دـینادب 
دـشابن افـصاب  شلماح  هچرگا  دیریگ  ارف  ار  شناد  ملع و  ینعی  لاق  نم  یلا  اورظنت  لاق و ال  ام  یلا  اورظنا  دومرف  هفاضا  دینکفا و  یهارمگ 

رد دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  هکنیا  تیاـهن  دراد  تیمها  جرا و  شزرا و  دوـخ  تاذ  دـح  رد  شناد  ملع و  اریز  دزوماـین  ملع  سفن  ياوـه  هب  و 
هحفص 109] . ] دننکن نیقلت  دنزوماین و  امش  هب  هدننک  هارمگ  تاملک  ملع  لالخ 

دنتسه رکذ  لها  ملع  عبنم 

دارم رکذ  هملک  هب  دروم  نیدنچ  تسا و  هدش  هدـیمان  رکذ  مان  هب  نآرق  هک  هدـش  طابنتـسا  دـیجم  نآرق  لیوأت  ریـسفت و  نطاب و  رهاظ و  زا 
رکذ لها  زا  دیراد  لهج  ای  کش  نآ  رد  دینادیمن و  ار  هچ  ره  نوملعت  متنک ال  نا  رکذـلا  لها  ولئـساف  هک  تسا  هیآ  نیا  یکی  هدوب  نآرق 

ترضح هدش و  لزان  اهنآ  نادناخ  رد  قح  رکذ  نآرق و  اریز  دنتسه  رکذ  لها  اهنآ  هدش  ریبعت  همئا  دوجو  هب  ریسفت  رد  رکذ  لها  دیـسرپب و 
نم تیب  لها  همئا و  رکذ  لها  متـسه و  نم  رکذ  تسا  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 

فوس کموقل و  کل و  رکذل  هنا  هیآ و  نیا  رد  دومرف  هفاضا  رکذلا و  لها  مالـسلا  مهیلع  همئالا  انا و  رکذـلا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  دنتـسه 
ربمغیپ صخـش  ای  دـشاب  نآرق  هکنیا  زا  معا  رکذ  هک  میتسه  ام  لوئـسم  وا و  موق  هب  دارم  هک  نولوئـسملا  نحن  هموق و  نحن  دومرف  نولئـست 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 90 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نید همئا  زا  دیاب  دشاب  تسرد  حیحـص و  هک  دریگ  ارف  یملع  دـهاوخب  سک  ره  میتسه و  نآ  ثراو  مولع و  عبنم  هک  میئام  وا و  لها  دـشاب 
هک مدوب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تمدخ  رد  تفگ  یمرضح  رکبوبا  دسرب  ملع  تقیقح  هب  ات  دنسرب  دنتسه  نیلسرملا  دیس  تیب  لها  هک 

اهنآ همه  نونکا  منک و  هدافتـسا  امـش  رـضحم  زا  هک  هدرک  رـضاح  هلئـسم  داـتفه  موـش  تیادـف  درک  ضرع  دـش  دراو  رعاـش  تیمک  ردارب 
رکذ لها  دومرف  تسیک !؟ رکذ  لها  زا  دارم  نولمعت  متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئـساف  هک  تسا  هیآ  نیا  نآ  هلئـسم و  کی  زج  هدش  شومارف 

متنک ال نا  رکذلا  لها  اولئساف  لجوزع  هللا  لوق  نا  نومعزی  اندنع  نم  نا  هدومرف  هک  هدرک  تیاور  ماما  نیا  زا  ملسم  نب  دمحم  میتسه و  ام 
هب نیملـسم  امـش  دیاب  دشاب  طلغ  مهوت  نیا  رگا  دنتـسه و  يراصن  دوهی و  دارم  هک  دـننکیم  نامگ  یخرب  يراصنلا  دوهیلا و  مهنا  نولمعت 

رکذلا و لها  نحن  دومرف  داهن  دوخ  كرابم  هنیس  رب  تسد  هاگنآ  دننکیم  توعد  ناشدوخ  نید  هب  ار  امـش  اهنآ  هچ  دیوش  دراو  اهنآ  نید 
هب قلخ  يربهر  یئامنهار و  تیلوئـسم  دننادیم و  ار  یحو  لوزن  بابـسا  للع و  تسا  یهیدب  میلوئـسم  ام  رکذ و  لها  ام  نولوئـسملا  نحن 
زا رباـج  درک . دـنهاوخن  تیملعا  نـالعا  ملع و  يوعد  دـننکیمن و  لوبق  تیلوئـسم  دنـشاب  هتـشادن  ینامـسآ  یملع  اـت  تساـهنآ و  هدـهع 

رکذـتی اـمنا  نوملعی  ـال  نیذـلا  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  لـه   » هیآ ریـسفت  رد  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح 
نوملعی نیذلا ال  انودع  نوملعی و  نیذـلا  نحن  میتسه  ام  ءاملع  نادـنمدرخ  تسا و  لقع  ملع و  هب  نادان  رب  اناد  يرترب  دومرف  بابلالاولوا »

نب دیرب  هحفص 110 ]  ] دنشابیم ام  نایعیش  نادنمدرخ  بابلالاولوا  دنتسه و  اناد  زیچ  همه  هب  هکنانآ  میتسه  ام  دومرف  بابلالاولوا  انتعیش  و 
ملع رد  نیخسار  دومرف  ملعلا » یف  نوخسارلا  هللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و   » هیآ ریسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  هیواعم 

لیزنتلا و نم  هیلع  لزنا  ام  عیمج  لجوزع  هللا  هملع  دـق  ملعلا  یف  نیخـسارلا  لضفا  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  میتسه و  ام 
هللا هباجاف  ملعب  مهیف  ملاعلا  لاق  اذا  هلیوأت  نوملعی  نیذلا ال  هلک و  هنوملعی  هدعب  نم  هئایصوا  هلیوأت و  ائیـش  هیلع  لزنیل  هللا  ناک  ام  لیوأتلا و 

تسا و رتاناد  هدش  لزان  هچنآ  مامت  هب  تسا و  قلخ  همه  زا  رتلضفا  نیخسار  زا  ادخ  ربمغیپ  هدومرف  انبر  دنع  نم  لک  هب  انما  نولوقی  لوقب 
لوزن للع و  تایآ و  یمامت  هب  وا  يایـصوا  هداد و  ربخ  ار  وا  یحو  لوزن  بابـسا  للع و  زا  هدومرفن و  موتکم  ار  يزیچ  وا  رب  ملاع  دنوادخ 

مامت هب  میدروآ  نامیا  دنیوگیم  تسیک  ملع  رد  خسار  دوش  لاوئس  اهنآ  زا  رگا  دنتسه و  اناد  ریـسفت  لیوأت و  رب  دنتـسه و  وا  ثراو  یحو 
رد نیخسار  راهطا  همئا  يرآ  میهاگآ  خوسنم  خسان و  هباشتم ، مکحم و  ماع و  صاخ و  زا  نآرق  تایآ  هب  هدش و  لزان  قح  بناج  زا  هچنآ 
وه لب   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  رفعجیبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  دنـشابیم -  اناد  نآرق  یناعم  تالیوأت و  هب  دنتـسه و  ملع 

ذخا يوقلادـیدش  عبنم  زا  یبیغ و  مولع  همـشچرس  زا  ار  ملع  هک  دنتـسه  یناسک  دارم  دومرف  ملعلا » اوتوا  نیذـلا  رودـص  یف  تاـنیب  تاـیآ 
ترضح زا  ریـصبوبا  دشابیم . ام  ياههنیـس  دارم  دومرف  هدرک  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  هاگنآ  اهنآ  هنیـس  رد  تسا  هیهلا  هیقارـشا  هضافا  هدرک و 

اوتوا نیذلا  رودـص  یف  تانیب  تایآ  وه  لب  دومرف  توالت  نایب  نیا  زا  سپ  ار  تاکرابم  تایآ  نیا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رفعجیبا 
ملع رون  هب  ار  ناشلد  هناخ  هدومرف و  هضاـفا  شناد  ملع و  رون  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  هنیـس  رد  یهلا  هرهاـب  تاـیآ  ینعی  ملعلا 

رگید هینک   » دـمحموبا يا  یلاعت  يادـخ  هب  دـنگوس  فحـصملا  یتفد  نیب  لاق  ام  دـمحماب  اـی  هللا  اـما و  دومرف  سپـس  تسا  هتخاـس  نشور 
دیوگیم ریـصبوبا  دـشابیم . ام  لد  رد  نآرق  یناعم  مامت  ینعی  تسا  ناشیا  هنیـس  رودـص و  هنیجنگ  رد  دـیجم  نآرق  مامت  تسا » ریـصبوبا 
تلیـضف نیا  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  ام  زا  ریغ  رگم  ینعی  انریغ  ونوکی  نا  یـسع  نم  لاـق  دـننایک ؟ ناـشیا  هللا  لوسر  نباـی  مدرک  ضرع 

لیئربج لزن   » دومرف هک  دنکیم  تیاور  شداتـسا  زا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رگید  درگاش  ملـسم  نب  دمحم  دـشاب . هدـش  تیبرت  یملع 
هذه اما  لاقف  كدی  یف  ناتللا  ناتنامرلا  ناتاه  ام  لاقف  مالـسلاهیلع  یلع  هیقلف  ۀنجلا  نم  نیتنامرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلع 
لاق مث  اهفصن  هللا  لوسر  ذخا  اهفصن و  هاطعاف  نیفـصنب  هحفـص 111 ]  ] هللا لوسر  اهقلف  مث  ملعلاف  هذه  اما  بیـصن و  اهیف  کل  سیل  ةوبنلاف 
هملع دق  الا و  لجوزع  هللا  هملع  امم  افرح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هللا  ملعی و  ملف  لاق  هیف  ککیرـش  انا  هیف و  یکیرـش  تنا 

دوب هدروآ  تشهب  زا  هک  تشاد  تسد  رد  رانا  ود  دش و  لزان  ربمغیپ  رب  لیئربج  ینعی  هردـص » یلع  هدـی  عضو  مث  انیلا  ملعلا  یهتنا  مث  ایلع 
لیئربـج هتفرگ  تسد  رد  هک  تسیک  يارب  تسیچ و  راـنا  ود  نیا  دیـسرپ  درک  تاـقالم  ار  وا  هدوب  رـضاح  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هاگنآ  یـشابیم  نآ  کیرـش  وت  ار  رگید  نیا  یلو  یتسین  کیرـش  نآ  رد  وت  هک  توبن  کـی  نیا  اـما  تفگ 
نآ کیرـش  وت  هک  تسا  ملع  نیا  یلع  ای  دومرف  سپـس  داد  یلع  هب  ار  رگید  فصن  دوخ و  ار  نآ  فصن  درک و  فصن  هتفرگ  ار  راـنا  ملس 
هب دنگوس  هک  دومرف  هفاضا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  تسا  كرتشم  وت  نم و  نیب  ملع  ینعی  مشابیم  وت  کیرـش  نم  یتسه و 

ار ربـمغیپ  مولع  ماـمت  مالـسلاهیلع  یلع  دـشاب و  هدرکن  میلعت  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  فرح  هب  فرح  دـنادب و  ربـمغیپ  هک  تسین  یملع  ادـخ 
نیا رد  دومرف  داهن  دوخ  هنیس  رب  تسد  هاگنآ  تسا و  هدیسر  ام  هب  يولع  مولع  مامت  تثارو  مکح  هب  دیـسر و  تیاهن  هب  ملع  ات  تسنادیم 

تسا ظوفحم  نزخم 

هرهطم فحص  نایب 

زا هک  تسا  تسد  رد  رایسب  لوصف  تسا  تداعس  هار  تیاده  نازورف  عمش  رابخا  نآ  هکنیا  ترتع و  تیب  لها  ثیداحا  شزومآ  يهرابرد 
هیآ لیذ  رد  هک  دنکیم -  تیاور  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  زا  یلجع  دیرب  میروآیم . هدیسر  رظن  هب  هچنآ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 

دومرف بذکلا » نم  ةرهطم  فحص  یف  انثیدح  وه  لاق   » دومرف دندیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  ۀمیق » بتک  اهیف  هرهطم  فحـص  یف   » ۀیاده یفاو 
زاب و  تسا . رهطم  كاپ و  غورد  ثبخ و  بذـک و  شیالآ  زا  هک  تسا  یفحـص  رد  هک  دـشابیم .. ام  ثیداـحا  هرهطم  فحـص  زا  دوصقم 

وا هللا  یلع  لوقتی  نا  ثلث  نم  هللا  یلص  ادمحم  ءرب  هللا  نا   » دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یفعج  لیعامساوبا  مه 
( لوا  ) هتـشاد اربم  زیچ  هس  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربمغیپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ینعی  فلکتی » وا  هاوه  نع  قطنی 

ربمغیپ دیامرفب  دهاوخیم  مالسلاهیلع  ماما  نتفگ -  نخس  سفن  ياوه  هب  موس ) « ) نتـشاذگ فلکت  و   » عنـصت هب  راک  مود )  ) ادخ رب  بذک 
هتفرگ همشچرس  یحو  عبنم  زا  هتفگ  هچنآ  یحوی » یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام   » دیوگب فازگ  هب  نخـس  هکنیا  زا  تسا  هزنم  (ص )

هدشیم یحو  وا  هب  هچنآ  رشب  داشرا  تیاده و  يارب  هکلب  هتفگن  نخس  یشارت  لکـشم  هحفص 112 ]  ] فلکت ای  يزادرپنخـس  نف  يور  و 
راتفگ زا  ياهراپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رگا  ینعی  لیواقالا » ضعب  انیلع  لوقت  ول  و   » هدومرف نآرق  رد  هچنانچ  تسا -  هدومرف 
نخـس یحو  قطنم  هب  وا  هک  یلاـح  رد  دـشاب -  نآ  رد  فلکت  هک  تسا  یلوق  نآ  هدومرف و  لوقت  ار  ارتفا  و  ددـنب -  اـم  رب  ار  ارتفا  غورد و 
تسا ملسم  هچنآ  مشابن ..- نآ  روخرد  هک  میوگ  ینخس  و  مشاب -  فلکم  هک  متسین  یسک  نم  ینعی  نیفلکتملا » نم  انا  ام   » دومرف هدنار و 

نآ دـناهدوب و  ص )  ) نییبنلا متاـخ  ربمغیپ  ناـیب  نیبـم  يرگید  زا  سپ  یکی  اـم  همئا  هک  تسا  نیا  هدـیدرگ  تباـث  شیپ  نرق  هدراـهچ  زا  و 
هقیقر یناعم  رب  فرح  کی  نیعمجا  هللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  يهمئا  هدرواـین و  ینخـس  چـیه  دوخ  زا  دوب  یحو  حراـش  مه  ترـضح 

. دناهداد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  یهجو  نیرتهب  اب  ات  دناهدرکن  رسک  دناهدوزفین و  یحو  هار  زا  ینامسآ  هلزان 

هموتخم هفیحص 

دننکیم لقن  مدرم  هچنآ  هک  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رفعجیبا  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  يورم  نارمح  زا  یفاک  لوصا  رد 
هللا لوسر  نا  لاقف   » دومرف تسا ؟ حیحـص  ایآ  دـنداد  هملـسما  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ربمغیپ و  مولع  يواـح  يهموتخم  هفیحـص  هک  تسا  نیا 

یـشغی نا  انیـشخ  اـملف  نیـسحلا  یلا  راـص  مث  نسحلا  یلا  راـص  مث  كاـنه  اـم  هحالـس و  هملع و  مالـسلاهیلع  یلع  ثرو  ضبق  اـمل  (ص )
شناد ملع و  مامت  درک  تلحر  ایند  زا  هک  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دومرف  مالسلاهیلع .» نیسحلا  نبا  یلع  کلذ  دعب  اهضبق  مث  هملسما  اهعدوتـسا 

هب وا  زا  مالسلاهیلع و  یبتجم  نسح  ماما  هب  ترـضح  نآ  زا  دش و  هدرپس  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هقلطم  تیالو  حالـس  توبن و  راثآ  هیلک  وا و 
هب هملـسما  هب  ار  نآ  دـتفا  نمـشد  تسد  هب  اداـبم  هکنآ  يارب  درک  تکرح  قارع  هفوـک و  هب  ءادهـشلادیس  نوـچ  یلو  دیـسر  ءادهـشلادیس 

هملـسما زا  ار  ردـپ  عیادو  تشگرب  هنیدـم  هب  تفای و  تاجن  ضرم  يـالتبا  ببـس  هب  هکرعم  نآ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  نوچ  درپس و  تعیدو 
. تسا نم  تسد  نونکا  وا  زا  سپ  تفرگ و 
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توبن حالس 

مالسلاهیلع لاق   » دوب لیئارساینب  توبات  نوچمه  ام  نایم  رد  توبن  حالس  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا 
رد حالـس  لثم  ینعی  ملعلاراد - » انیف  حالـسلاراد  امنیا  کلملاراد و  توباتلاراد  امنیا  لیئارـساینب  یف  توباتلا  لثمک  انیف  حالـسلا  لثم  امنا 
هک تدم  نآ  ات  تشاد و  ار  نارود  تنطلس  کلم و  تشگیم  توبات  هحفص 113 ]  ] اجک ره  هک  تسا  لیئارساینب  رد  توبات  لثم  ام  نایم 

هیمطاف و هفیحـص  ای  هموتخم  هفیحـص  نامه  تسا و  ملع  هنیجنگ  حالـس  نیا  دراد و  شدرگ  ام  نایم  رد  ملع  ددرگیم  ام  ناـیم  رد  حـالس 
. تسا تبث  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هک  دشابیم  هیولع 

ملع نامتک  ای  ءاشفا  ببس 

تیفیک رثا  رد  نامتک  ای  ءاشفا  نیا  دـندرکیم و  نامتک  ای  راهظا  عامتجا  جازم  زاـین  ياـضتقم  هب  ار  دوخ  شناد  ملع و  ع )  ) نیموصعم همئا 
رب کی  ره  هب  دندیسرپیم  همئا  باحصا  زا  رفن  دنچ  هک  ار  لاوئـس  کی  دوشیم  یهاگ  هک  میتفگ  مه  قباس  رد  دوب و  رـصع  مدرم  تیفرظ 
زا راتخم  نب  دحا  هللادبع   » اذل عوضوم و  دوخ  تقیقح  رادقم و  رد  هن  دندادیم  خـساپ  وا  یلقع  دـشر  دادعتـسا و  تیفرظ و  رادـقم  بسح 
اعو دنیوگ و  ار  کشم  رـس  دنب  ءاکو  هیلع » هلامب و  ءرما  لک  تثدحل  ۀـیک  وا  مکتنـسلال  ناک  ول   » دومرف هک  دـنکیم  تیاور  ترـضح  نآ 

هیعوا حاتفم  دینک و  رارسا  ظفح  دیناوتب  هک  دشاب  يدنب  امـش  ياهنابز  يارب  رگا  ینعی  تسا  نآ  عمج  هیعوا  هیکوا و  دنمان  ار  يزیچ  فرظ 
دسافم حلاصم و  مولع و  مامت  امش  هب  دیهد  صیخشت  ار  دوخ  نایز  دوس و  نآ  زا  دیریگب و  دوخ  رایتخا  هب  تسا  نابز  هک  بولق  فورظ  و 
نامتک اذـل  و  دـیرادن -  ار  نآ  ظفح  تیفرظ  امـش  یلو  متـسه  نآ  هب  ملاع  نم  هک  میوگیم  ار  امـش  دـب  کین و  همه  مزومآیم و  ار  روما 

. منکیم

ملح هب  ملع  نتخیمآ 

مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  رفعجیبا  ترـضح  زا  حلاص  نسح  دهد  هبولطم  هجیتن  ات  دشاب -  نورقم  یئابیکـش  ملح و  هب  دیاب  شناد  ملع و 
نورقم و يرابدرب  ملح و  هب  هک  تسین  یملع  زا  رتهب  زیچ  چیه  دومرف  ملعب » ملح  نم  نسحا  ءیشب  ءیش  بیـش  ام   » دومرف هک  دنکیم  لقن 

ملع دندرگیم و  روفنم  روجنر و  شاهدافا  زا  مدرم  ددرگیم  مدرم  ياهلد  راجزنا  ببـس  دشابن  ابیکـش  میلح و  رگا  ملاع  هچ  دشاب  هتخیمآ 
هک تسا  نیا  هتخیمآ  طقف  ملح  هب  یقالخا  لیاضف  همه  نایم  زا  ار  ملع  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هکنآ  ببـس  دـنامیم . موتکم  لطعم و  وا  دزن 

يرابدرب و ملح و  هب  يونعم  يورین  تردق و  نیا  نوچ  دشاب و  هدنونـش  دادعتـسا  لوبق  طیحم و  ءاضتقا  رب  ینتبم  نورقم و  دیاب  یملع  نایب 
غیت دـناهتفگ : هک  دـهد  ءوس  هجیتن  ددرگ و  هضافا  دروم  عقوم و  ریغ  رد  ملع  نیا  هک  هنکما  هنمزا و  زا  تاقوا  اسب  ددرگن  هتخیمآ  یئاـبیکش 

وا تیلباق  لوبق  يورین  هدنونـش و  دادعتـسا  بتارم  هب  دیاب  ملع  هک  هفاضا  هب  تسد  هب  نادان  ار  ملع  دـتفا  هک  هب  تسم  یگنز  فک  رد  نداد 
یئوگدنت ای  یئوخدنت  ات  دوب  یئابیکش  مکح و  تلیضف  ياراد  دیاب  دنمشناد  ملاع و  اذل  دشاب و  دوخ  قیال  هحفص 114 ]  ] تردق حطس  رد 

باطخ یسوم  ترضح  هب  هکنانچ  تسین  هتسیاش  نادنمشناد  زا  یئوخدنت  هچ  دزومایب  قیال  دعتسم و  ملع  بلاط  هب  ار  ملع  دشاب و  هتـشادن 
لوقع ردق  یلع  سانلا  ملک  لوقعم  دوبن  وت  زا  یئوخدنت  دش 

نید ماوق 

ۀعبراب نیدلا  ماوق  ع )  ) نینمؤملاریما لاق  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدج  زا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح 
بلط نع  ربکتی  لهاجب ال  و  هایندب 4 - هترخا  عیبی  ریقفب ال  و  هللا 3 - نید  لها  یلع  هلضفب  لخبی  ینغب ال  و  هل 2 - لمعتسم  قطان  ملاعب  - 1
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لمع دوخ  دیوگب  نارگید  هب  هکنآ  زا  لبق  دـشاب و  هدـنیوگ  قطان و  هک  یملاع  لوا  تسا  هقبط  راهچ  دوجو  رب  نید  يراوتـسا  دومرف  ملعلا 
میظعت هار  رد  دشخبب و  نیدتم  مدرم  هب  دوخ  لام  زا  دزرون و  لخب  هک  يدنمتورث  نکمتم و  مود  دـشاب  دوخ  راتفگ  یلمع  نامجرت  دـنک و 

يارب ار  نید  و  دـشورفن -  ایند  هب  ار  شترخآ  دـنک و  یئابیکـش  دوخ  رقف  رد  هک  يریقف  موس  دـیامنن  كاسما  لاـم  لذـب  زا  مالـسا  رئاـعش 
رب بدا  يوناز  نادنمشناد  هاگـشیپ  رد  عضاوت  اب  دزرون و  ربکت  شناد  ملع و  بلط  رد  هک  یلهاج  مراهچ  دهدن  تسد  زا  یماقم  ای  ياهمقل 

دنز نیمز 

عامتجا یشالت  تلع 

لخب و  هملع -  ملاعلا  متک  اذاف   » دـنروخ هطوغ  یتخبدـب  رد  دریگ و  ارف  ار  ملاع  داـسف  دـننکن  هفیظو  ماـجنا  تاـقبط  نیا  رگا  دومرف  هاـگنآ 
دجاسملا و ةرثک  مکنرغت  الف  يرقهقلا  اهئارو  یلا  ایندـلا  تعجر  ملعلا  بلط  نع  لهاجلا  ربکتـسا  هایندـب و  هترخآ  ریقفلا  عاب  هلامب و  ینغلا 

نطابلا یف  مهوفلاخ  رهاظلا و  یف  ینعی  ۀـیناربلاب  مهوطلاخ  لاقف  نامزلا  کـلذ  یف  شیعلا  فیک  نینمؤملاریما  اـی  لـیق  هفلتخم  موق  داـسجا 
نامتک ار  دوخ  شناد  ملاـع  یتقو  دومرف  هحفـص 115 ] «. ] لجوزع هللا  نم  جرفلا  کـلذ  عم  اورظتنا  بحا و  نم  عم  وه  بستکا و  اـم  ءرملل 

يرقهق و هب  ایند  درک  يراددوخ  ملع  بلط  زا  نادان  درخبان  تخورف و  ایند  هب  ار  شترخآ  ریقف  دومن و  راکتحا  ار  دوخ  لاـم  ینغ  و  درک - 
رد ار  یگدـنز  نینمؤملاریما  ای  دندیـسرپ  دـهدن  بیرف  ار  امـش  موق  داسجا  دـجاسم و  ترثک  مدرم  يا  دومرف  ددرگیم . رب  تیلهاج  رـصع 

نامه یمدآ  يارب  هچ  دیزرو  تفلاخم  نطاب  رد  درک و  تطلاخم  رهاظ  رد  دیاب  یمدرم  نینچ  اب  دومرف  دـینارذگ  دـیاب  هنوگچ  نامز  نینچ 
. دناسرب یجرف  دنوادخ  ات  دیشاب  رظتنم  دومرف  هدروآ  تسدب  هک  دنام  دهاوخ 

شیدنادب نادنمشناد  ءوس و  ءاملع  تمذم 

شیدنادب دنکن و  نامتک  دوخ  ملع  رد  ات  هدوب  تسودعون  رادنتـشیوخ و  دیاب  ملاع  دشاب و  هتخیمآ  لد  يافـص  اب  دیاب  ملع  دـیدرت  نودـب 
ار ملع  هک  يدنمشناد  رمثالب » رجشلاک  لمعالب  ملاعلا   » دناهدومرف هک  تسا  رتشیب  بتارم  هب  لهاج  زا  شررض  دش  دب  رگا  ملاع  هچ  دشابن 

غارچ اب  يدزد  وچ  اریز  تسا  یتارطاخم  ملاع  نیا  اب  رطخ » فلا  هعم  و   » دناهتفگ زاب  دشاب و  هویمیب  هک  تسا  یتخرد  نوچ  ددـنبن  راک  هب 
نادزد اهنآ  دومن و  زیهرپ  اهنآ  زا  دـیاب  هک  تسا  عامتجا  ءاضعا  نیرتکاـنرطخ  تینءوس  اـب  شیدـنادب و  ملاـع  ـالاک و  درب  رتهدـیزگ  دـیآ 

زا هک  ناورم  نب  دـمحم  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  تسا . یجراـخ  نیقراـس  زا  رتكاـنرطخ  ناـشتنایخ  هک  دنتـسه  یگناـخ 
« هغلب امک  ثیدـحلا  نکی  مل  نا  هیتوا و  باوثلا  کلذ  سامتلا  لمعلا  کلذ  لمعف  لـمع  یلع  هللا  نم  باوث  هغلب  نم   » دومرف دوب  شباحـصا 

لمع نآ  هب  باوث  كرد  يارب  و  دیامرف -  تیانع  ار  باوث  نالف  لمع  نالف  يارب  ملاع  دنوادخ  دنیوگ  هک  دشاب  هدینـش  یثیدـح  سک  ره 
مد رد  هاگنآ  دـشابن -  هدرک  روصت  هک  روط  نآ  ثیدـح  نآ  هچرگا  دـش  دـهاوخ  هداد  وا  هب  دراد  رظن  رد  هک  باوث  رادـقم  نامه  دزادرپب 
زا دیـشاب  رذح  رب  دیزیهرپب و  ینعی  نوتفم  لک  ۀنتف  مهناف  ءاملعلا  نم  راجفلا  نیدـبعتملا و  نم  لاهجلا  مکایا و  دـیامرفیم  شیدـنادب  ملاع 

سانلاماوع لاهج و  هجوت  دروم  رتشیب  رجاف  ياناد  شیدنادب و  ملاع  دومرف  دنتـسه  شیامزآ  هنتف و  اهنآ  هک  رجاف  نایاناد  نادان و  نادـبعتم 
هچ دوریم  عامتجا  یـشالت  رطخ  هک  تسا  یگرزب  هنتف  دیدرگ  قساف  دش و  رجاف  ملاع  رگا  دنراد و  یکرتشم  هجو  لمع  رظن  زا  اریز  تسا 

تسا و درخ  لقع و  شناد و  ملع و  رثا  هکنآ  نامگ  هب  دوشیم  ریگیاج  هحفص 116 ]  ] وا ناوریپ  يهنیس  رد  ینادان  يدرخبان و  لهج و  رثا 
دزورفارب یلعشم  دنک و  ازسب  یتمدخ  دناوتیم  هک  روطنامه  ملاع  دیشک . دهاوخ  دراد  لابند  لالحمـضا  طوقـس و  هک  يرطخ  هب  ماجنارس 

دیآ غارچ  اب  يدزد  وچ  تسا  كانرطخ  تخس  تخیگنارب  ياهنتف  درک و  یمایق  ضرغ  لامعا  دصق و  ءوس  هب  ای  هقیلـس  فالخ  رب  مه  رگا 
اذل تسا و  رتشیب  لهاج  عامتجا  کی  زا  ضرغم  رودزم و  شیدنادب و  فرحنم و  قساف و  ملاع  کی  رطخ  کش  نودـب  الاک  درب  رتهدـیزگ 

رگید لهاج و  ملع  یکی  دراد  ازسب  يریثأت  مالسا  تلم  یشالت  يارب  هفیاط  ود  هک  هدومرف  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  زا 
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. دراد کلهم  يرطخ  هک  قساف  ملاع 

دوشیمن دنمشناد  ملاع و  زا  یلاخ  نیمز 

هریس یبوبر  ننس  ینامسآ و  رابخا  بسح  رب  ع )  ) رقابدمحم ماما  لطابلا  نم  قحلا  فرعی  مل  کلذ  الول  ملاع و  ریغب  ضرالا  عدی  مل  هللا  نا 
دنک قلخ  ار  تیعمج  وا  زا  سپ  دـنیرفایب و  نیمز  يور  رد  ار  يدنمـشناد  ملاع و  امنهار و  ربهر و  لوا  ملاع  يادـخ  هک  دوب  يراـج  نیا  رب 

نوئش مامت  میلعت  زا  سپ  دیرفآ و  ار  وا  لوا  دنوادخ  هک  میدناوخ  مالسلاهیلع ) هللا  یفص  مدآ   ) لاح حرـش  هماع و  توبن  رابخا  رد  هچنانچ 
زا یلاخ  نیمز  هک  تسا  یقاب  نانچمه  تنـس  نیا  داتـسرف و  تلاسر  هب  ار  وا  یگدنز  لیاسو  هیلک  نتخومآ  عبط و  ملاع  هئـشن  نیا  یگدنز 

ماما تهج  نیدب  دراذگیمن  دـنک  داشرا  تیادـه و  ادـخ  هب  ار  قلخ  دـناوتب  هک  یهیقف  ملاع و  دنمـشناد و  نودـب  دـنام و  دـهاوخن  تجح 
یهیدب ددرگیمن و  هتخانـش  لطاب  زا  قح  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  هچ  دراذگیمن  ملاع  نودب  ار  نیمز  دنوادخ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 

مولع نزخم  ملع و  رد  نیخسار  اهنآ  و  دنام -  دهاوخن  یلاخ  تجح  ماما و  زا  نیمز  هک  تسا  ماما  نامه  ربخ  نیا  رد  ملاع  زا  روظنم  تسا 
داعم شاعم و  رما  دریگیم و  ار  نیمز  همه  داسف  دـشابن  ماما  رگا  تسین و  یلاـخ  ماـما  زا  نیمز  تسین و  ادـج  ملع  زا  ماـما  دنتـسه -  یهلا 

هب ار  هعماج  ریـس  طخ  دوخ  ملع  يورین  اب  دناوتب  تابالقنا  تالوحت و  رد  هک  دـشاب  یئاناوت  ردـتقم  رحبتم  ملاع  کی  دـیاب  ددرگیم  لتخم 
هب هک  یناسک  زا  مراد  بجع  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یسانک  سیرض  دناسرب . دوخ  قیال  لامک  هب  هدرب و  حالص 

تاجاجتحا رد  دوخ  سفن  هحفص 117 ]  ] فعض ببـس  هب  اما  دننادیم  بجاو  ربمغیپ  تعاطا  نوچ  ار  ام  تعاطا  دننارذگیم و  ام  یتسود 
هدـیقع رد  دـیاب  نمؤم  ددرگیم و  شهوکن  ببـس  بسانمان  شور  نیا  دـندرگیم . نمـشد  میلـست  ینعی  دـنهاکیم  ار  اـم  قح  نمـشد  اـب 

امـش ریامـض  ریارـس و  زا  میهاگآ و  اهامـش  رادرک  راتفگ و  همه  هب  اـم  تسین  ناـهنپ  يزیچ  اـم  ملع  زا  هک  دـنادب  دـشاب و  اـجرباپ  شیوخ 
ملع رد  خسار  هک  ماما  هب  نید  رظن  زا  اقلطم  ملاع  دوب . دهاوخن  موتکم  ام  رب  يزیچ  هک  دومرف -  تیانع  ام  هب  دوخ  ملع  زا  دـنوادخ  میعلطم 

ملاـع زا  یلاـخ  نیمز  هاگچـیه  سپ  تسین  تجح  زا  یلاـخ  نیمز  تسا و  قلخ  رب  ادـخ  تجح  ماـما  هدـش و  ریبـعت  دـشابیم  نآرق  نید و 
ماما یـسک  رگا  هک  تسا  نیمه  ۀـیلهاجلا » ۀـتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم   » ثیدـح نیا  نایب  ببـس  دـنام و  دـهاوخن  تجح ) )

. تسا هدنام  یقاب  تیلهاج  رصع  ینادان  تلاهج و  هب  دسانشن  دشابیم  وا  رصع  ملاع  هک  ار  دوخ  نامز 

نید رظن  زا  ملع  میسقت 

ملع و قلطم  نایدالا  ملع  نادبالا و  ملع  ناملع  ملعلا  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسا  روهشم  نینچ  یمالسا  تامیلعت  زا 
تساجنیا رد  فیطل  يهتکن  هدومرف و  رکذ  عمج  هب  نآ  زا  هک  نایدا  ملع  رگید  هدروآ و  عمج  هب  هک  اهندب  ملع  یکی  تسا  مسق  ود  شناد 

يرـشب مولع  هیلک  نادـبا  ملع  زا  دارم  ماهدرک -  نایب  ناهج  رد  مالـسا  مالـسا و  ناهج  باتک  رد  ار  نآ  لصفم  دوشیم و  نایب  ـالامجا  هک 
نیا همدقم  نونف  هک  للحتی  ام  لدب  شیاسآ و  شمارآ و  یئاذغ و  داوم  دننک و  ظفح  نآ  تشادـهب  اب  ار  ندـب  يامن  وشن و  دـیاب  هک  تسا 

دادعا هسدنه و  باسح و  موجن  تئیه و  نودب  بیبط  دوشیم و  میسقت  تایـضایر -  تایعیبط -  هب  هصالخ  روط  هب  هک  دنادب -  تسا  ملع 
ءوشن و هک  تسا  نید  ملع  مود  دـنک  هجلاعم  تبابط و  دـناوتیمن  یـسانشناویح  یـسانشندعم و  یـسانشدامج -  یـسانشتابن -  ماقرا  و 
رد ملع  عومجم  دـشابیم و  ص )  ) نییبنلا متاخ  ربمغیپ  اصوصخم  ءایبنا و  تثعب  یئاـغ  تلع  تسا و  یناـسفن  بیذـهت  یناـحور و  ياـقترا 

. تسا رشب  يایند  نید و  ءاقترا  لماع  یمالسا  هقف  هدش و  ریبعت  هقف  هب  مالسا  تعیرش 

اهقف هقف و  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  میظعت 

اذل دوخ و  قیال  لامک  بتارم  هب  لین  نآ و  بیذهت  سفن و  لماکت  يارب  تسا  ضیارف  يادا  هقف  تسا و  مالسا  هقف  نید  ملع  هک  دش  هتفگ 
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باتک زا  لقن  هدوبن  ثحب  دروم  یملع  نآ  هحفص 118 ]  ] لوصا هقف و  زج  رخاوا  رد  هک  یئاج  ات  هتفرگ  رارق  مالسا  ءاملع  تمه  ههجو  هقف 
یلع نینمؤملاریما  تمدخ  رد  دومرف  هک  دنکیم  یتیاور  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رفعجیبا  ترـضح  زا  ینانک  حابـصلاوبا  یفاک  لوصا 
رارقا دروایب و  نامیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  سک  ره  ایآ  درک  ضرع  یـسک  مالـسلاهیلع 

هب نمؤم  هکلب  دوشیمن  لصاح  نامیا  رارقا  تداهش و  فرص  هب  ینعی  دوریم  اجک  تابجاو  هللا  ضیارف  نیاف  ع )  ) لاق تسا !؟ نمؤم  دیامن 
ول لوقی  مالـسلاهیلع  یلع  ناک   » دومرف دیامن  زیهرپ  یهاون  زا  دشاب و  تابحتـسم  بقارم  دنک و  لمع  ار  تابجاو  هک  تفگ  ناوتیم  یـسک 

زامن و دـننام  ضیارف  ماکحا  دوب  یفاک  رارقا  نامه  هب  نامیا  رگا  مارح » لالح و ال  ةولـص و ال  موص و ال  هیف  لزنی  مل  امالک  ناـمیالا  ناـک 
ارچ سپ  دوب  یفاک  نمؤم  يارب  نامیا  ناونع  رگا  دومرف  مجنپ  ماما  هاگنآ  دـندرکیمن  نایب  ار  مارح  لالح و  مکح  دـشیمن و  لزاـن  هزور 

روجأم مرتحم و  قح  هاگـشیپ  رد  نمؤم  ردـق  هب  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  دـندیربیم  ار  دزد  تسد  دـندرکیم و  يراـج  صاخـشا  رب  دـح 
ۀنجلا نا  نینمؤملل و  هللا  راوج  نا  نینمؤملا و  مادـخ  ۀـکئالملا  نـال  نمؤم  نم  لـجوزع  هللا  یلع  مرکا  اـقلخ  لـجوزع  هللا  قلخ  اـم  . » تسین

نادـیواج تشهب  دـنراد  لزنم  قح  ترـضح  راوج  رد  اـهنآ  دنتـسه  نینمؤـم  مادـخ  هکئـالم  دوـمرف  نینمؤـملل . نیعلاروـح  نا  نینمؤـملل و 
هب هک  ضئارف  نیا  تسا . رفاـک  ددرگ  ضیارف  رکنم  سک  ره  دومرف  هفاـضا  دنـشابیم و  اـهنآ  همدـخ  نیعلاروح  تسا  نینمؤـم  صوـصخم 

مامت رد  رشب  تداعس  نمضتم  هک  تسا  باب  تصش  بیرق  تاید  ات  تراهط  زا  تسا  تعیرـش  ماکحا  يارجا  يارب  هدش و  ریبعت  نید  عورف 
هچنآ یعامتجا و  يدارفنا و  نیناوق  تاید و  دودـح و  ماکحا و  رجاتم و  بساکم و  عاقیا و  دـقع و  ددرگیم و  یعاـمتجا  یگدـنز  نوئش 

. تسا هدومرف  نایب  راکشآ  نشور و  ار  همه  تسا  دنمزاین  نادب  یگدنز  راودا  مامت  رد  رشب 

تهاقف هقف و 

هقفت هقف و  بسک  هب  ار  دوخ  باحصا  شیوخ  هیلاع  تامیلعت  عورش  تیادب  رد  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  مارحلا  لالحلا و  یف  اوهقفت 
تـسا دنمـشناد  ینعم  هب  هیقف  تسا و  نتـسناد  ینعم  هب  لوا  رـسک  هب  هقف  درک  یتانایب  هقفت  بوجو  هرابرد  دومرف و  قیوشت  نآ  رد  مهفت  و 

نهذ تدحو  تقایل  دادعتـسا و  دـیاب  مهفزیچ و  ینعم  هب  هیقف  هتملعا و  ینعی  هتهقفا  هقنی و  هقفی و ال  ال  هحفص 119 ]  ] نالف هدش  هتفگ  هک 
هیقف ار  وا  دشاب  اناد  نآ  هب  سک  ره  تسا و  تعیرـش  ملع  ینعم  هب  حالطـصا  رد  هقف  دش  هدیزرو  ات  درب  راکب  یملع  بلاطم  ندیمهف  رد  ار 

رد ینعی  بارعا  متناف  الا  مارحلا و  لـالحلا و  یف  اوهقفت  دـیامرفیم  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  مهفزیچ  دنمـشناد و  ینعی  هیقف  سپ  دـنیوگ 
هدومرف اهنآ  هرابرد  نآرق  هک  دوب  دـیهاوخ  تیلهاج  بارعا  دـننام  مه  امـش  هنرگو  دـیمهفب  ار  بلطم  تقد  اب  دـینک و  هقفت  مارح  لالح و 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  شدـج  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  تساهنآ  تیلهاج  تفـص  برع  زا  دارم  اجنیا  اـقافن  ارفک و  دـشا  بارعـالا 
يرآ دنتفگ  منک  رادربخ  دوخ  قح  هب  دنمشناد  هیقف  زا  ار  امـش  دیهاوخیم  اقح  هیقفلاب  مکربخا  الا  ع )  ) لاق دومرف  نینچ  هک  هدرک  تیاور 
هریغ یلا  هنع  ۀـبغر  نآرقلا  كرتی  مل  هللا و  یـصاعم  یف  مهل  صخری  مل  هللا و  باذـع  نم  مهنمؤی  مل  هللا و  ۀـمحر  نم  سانلا  طنقت  مل  لاق  »

یـسک نآ  قح  هب  هیقف  دومرف  هقفت » اهیف  سیل  ةدابع  یف  ریخ  الا ال  ربدـت  هیف  سیل  ۀـئارق  یف  ریخ  ـال  ـالا  مهفت  هیف  سیل  ملع  یف  ریخ  ـال  ـالا 
زا دـهدن و  هزاجا  تصخر و  یـصاعم  باکترا  رد  دزاـسن و  لـفاغ  مه  یهلا  باذـع  زا  دـنکن و  سویأـم  قح  تمحر  زا  ار  مدرم  هک  تسا 

یملع نآ  زا  رتهب  زیچ  چیه  دومرف  دراذـگن  كورتم  دـنامنزاب و  يرگید  راک  هب  لاغتـشا  رذـع  هب  ای  نتـشادن  تبغر  ببـس  هب  نآرق  تئارق 
يزیچ چیه  دورن  راک  هب  نآ  رد  تسارف  مهف و  هک  درادن  هار  شناد  ملع و  نآ  رد  يراک  زیچ و  چیه  دنیامن  مهفت  هقفت و  نآ  رد  هک  تسین 

تفرعم ملع و  بلق و  روضح  نآ  رد  هک  تسین  تدابع  رد  يزیچ  چـیه  دـشابن -  ربدـت  شبلاـطم  یناـعم و  رد  هک  تسین  ینآرق  تئارق  رد 
دشابن

دومن سیسأت  ار  هقف  لوصا  هک  یسک  لوا 
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همالع هعیشلا  سیـسأت  باتک  فیلأت  اب  دعب  هدوب و  نیخروم  نیب  یفالتخا  تخادرپ  بتک  فیلأت  هب  مالـسا  رد  هک  یـسک  لوا  هکنیا  هرابرد 
گرزب تمدخ  نیا  رد  نایناریا  هدوب و  هیماما  هقرف  تسد  هب  راکتبا  قوفت و  مدقت و  رـس  هک  دیدرگ  تباث  هعیـشلا  نونف  ردص و  نسح  دیس 

رابخا ناوتب  ات  تشاذگ  ار  هقف  لوصا  ساسا  هک  یسک  لوا  هچنانچ  هدش  باریس  تیالو  ماقم  همشچرس  زا  همه  دناهتشاد و  ازـس  هب  یمهس 
تسا مجنپ  ماما  زا  نف  نیا  سیردت  سیسأت و  دشابیم . ع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح  داد  زیمت  دودرم  میقس و  زا  ار  دامتعا  دروم  حیحص و 
هرابرد قیقحت  نآ و  تیاور  لاح  تیارد  نآ و  میقس  زا  حیحص  صیخشت  نآرق و  رب  نآ  يهضرع  نآ و  زیمت  ثیدح و  نتخانـش  قیرط  هک 

رد قیقحت  قباطت و  ثیدح و  لقن  بابـسا  للع و  دـنتخادرپ و  لعج  هب  دایز  شردـپ  شدـج و  رـصع  رد  هک  ثیدـح  هحفص 120 ]  ] نیلقان
رد هتفرگ  تسا  يرفعج  بهذم  یناب  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ار  نآ  هلابند  هدومرف و  سیردت  ار  همه  نآ  مقـس  تحـص و  فشک  لوصا 

نیفنـصم دـیدرگ و  نیفلؤم  يرکف  تکرح  ثعاب  وا  تامیلعت  و  هدـش -  لقن  لقتـسم  باـتک  رد  هک  دومرف  یتاـمیلعت  تیاور  لاـح  قیقحت 
نیرتعماج هک  دندرک  میظنت  نیودت و  یحیحـص  تروص  هب  ار  هیدرف  هیهقف  لئاسو  دانـسالا  لصتم  دنـسم و  تایاور  هک  دندش  ادیپ  یگرزب 

همالع هیلصالا  لوصا  یناهفصا و  يراسنوخ  نیدباعلانیز  نب  مشاه  دمحم  ازریم  دیس  ققحم  همالع  زا  تسا  لوسر  لآ  لوصا  باتک  اهنآ 
همه هک  هعیـشلا  لیاسو  باتک  بحاص  همئالا  لوصا  یف  همهملا  لوصفلا  باتک  تسا و  هقف  لوصا  رد  باتک  نیرتهب  هک  ربش  هللادبع  دـیس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  سپ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  مالـسا  خـیرات  دناهتـشاد . نارگید  رب  مدـقت  هدوب و  هیماما  هعیـش  زا 

اـصوصخم نابلطهاج  مایق  هجیتن  رد  دیـشک  شکمـشک  هب  راک  دیدرگ و  نیملـسم  فارحنا  لالتخا و  فالتخا و  بجوم  هدعاسینب  هفیقس 
تـصرف اهنت  هن  یبرغ  تموکح  تیلهاج  بصعت  نایوما و  ياهگنج  دـنام و  هفقو  رد  یگنهرف  طسب  تامیلعت و  رظن  زا  مالـسا  هقف  هیماینب 

ات دندرک  لعج  یثیداحا  تنطلـس  تردـق و  ینابم  میکحت  يارب  هکلب  دوش  هضرع  مدرم  رب  نید  هقف  تقیقح  ینعی  مالـسا  ماکحا  هک  دادـن 
ناـیقتم ماـما  تداهـش  ناـمز  زا  هجیتـن  رد  دندیـشک  نـید  ياـبیز  هرهچ  رب  تلاـهج  زا  ياهدرپ  دـنراد و  هاـگن  رامعتــسا  قوـی  ریز  ار  مدرم 

عضو یگتفشآ  بسانمان و  عاضوا  دوشیم  هام  رازه  هک  لاس  داتشه  تدم  رد  هیماینب  طوقس  ات  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
رد دمآ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تسد  هب  یتصرف  ات  دیامن  تیبلها  هقف  هب  توعد  ار  مدرم  امـسر  نید  بتکم  هک  دادیمن  هزاجا  طیحم 
هک هقف  لوصا  اـب  یماـما  هقف  تقیقح  ددرگ و  لیکـشت  سیـسأت و  يرقاـب  بتکم  هک  دوب  یتـصرف  نیرتـهب  تفـالخ  رییغت  یـسایس  بـالقنا 

بولطم تروص  هب  هیماما  هقف  نونف  مولع و  همه  رد  یملع  تضهن  رب  هوالع  ات  دش  میلعت  تسا  میقس  زا  حیحص  ثیداحا  زیمت  صیخـشت و 
بتکم رد  رقابدـمحم  ماـما  هیلاـع  تاـمیلعت  رب  ینبم  هـقف  لوـصا  دـمآ  دــهاوخ  تسدــب  قاروا  نـیا  زا  هچناـنچ  درک و  یلجت  یعوـبطم  و 

تخانش ماما  نیا  دیاب  ار  هیماما  سسؤم  دیدرگ و  سیسأت  صوصخم 

ثیدح ملع  بلط 

يربهر تیاده و  ثیدح  بلط  هب  ار  اهنآ  هدومرف  نایب  دوخ  باحـصا  راکفا  ذیحـشت  يارب  هک  یتامدـقم  زا  سپ  رقابدـمحم  ماما  ترـضح 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هحفـص 121 ]  ] راـتفگ دـیریگ و  ارف  ار  ثیداـحا  دـیورب  هک  درک  بیغرت  قیوشت و  هدومرف و 
رد تقبس  تعرس و  دیریگ و  ارف  دنتسه  هتـساریپ  ضارغا  یگدولآ و  زا  هک  یناسک  تسد  ای  لوا  تسد  زا  دینک  تقد  یلو  دیروآ  تسدب 

هدیب یـسفن  يذلا  وف  ملعلا  بلط  یف  اوعراس   » دومرف دنریگ  تقبـس  امـش  رب  نارگید  هکنآ  زا  لبق  دیئامنب  دمحم  لآ  رابخا  ندروآ  تسدـب 
لوسرلا مکیتا  ام  لوقی  هللا  نا  کلذ  هضف و  بهذ و  نم  تلمح  ام  ایندـلا و  نم  ریخ  قداص  نع  هذـخأت  مارح  لالح و  یف  دـحاو  ثیدـحل 

تقبـس دیراذگب و  هقباسم  دیباتـشب و  ثیدح  ملع  بلط  رد  دومرف  فحـصملا » ۀئارقب  رمأیل  یلع  ناک  نا  اوهتناف و  هنع  مکیهن  ام  هوذخف و 
کی زا  هک  نآرق  نیبم  مارح و  لالح و  ملع  ثیدح و  هک  تسوا  تردق  تسد  هب  نم  ناج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  گرزب  يادخ  هب  دیریگ 
رتهب هرقن  الط و  زا  تسه  ایند  رد  هچنآ  ایند و  مامت  زا  نآ  شزرا  دیراد  تفایرد  یئوگتـسار  یقتم و  ثدحم  زا  دینک و  ذاختا  یقداص  درم 
مدرم يا  دیامرفیم  رما  نآرق  يدینشن  رگم  دزرایمن  يزیشپ  هنرگو  دراد  شزرا  تعیرش  نید و  رظن  زا  نآ  ياهیفام  مامت  ایند و  اریز  تسا 
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نب یلع  دیریگ و  هرانک  دینک و  زیهرپ  دننکیم  یهن  نآ  زا  ار  امش  هچنآ  دینک و  ظفح  دیریگب و  دننکیم  میلعت  امش  هب  نم  ناربمغیپ  هچنآ 
هکنیا هب  رکذـت  نآرق و  زا  هیآ  نیا  هب  مالـسلاهیلع  مجنپ  ماما  داهـشتسا  تسا و  هدرک  رما  نآرق  تئارق  هب  ار  امـش  تاهج  نیمه  هب  بلاـطیبا 

اب هچ  تسا  لـمع  ملعت و  میلعت و  بجوم  نآ  یهاون  نآرق و  رماوا  نتفرگ  هک  ددرگیم  دافتـسم  نینچ  دومن  هجوت  دـناوخ و  ار  نآرق  دـیاب 
زا هففخم  نا  ناک  نا  رد و  نا »  » صلاخ و تین  يوقت و  رب  ود  ره  تسا و  ملع  رب  فقوتم  لـمع  لـمع و  يارب  ملع  قباـس  تاـیاور  هب  هجوت 
رد زین  و  دننک . نآ  یهاون  رماوا و  نتفرگ  نآرق و  هب  هجوت  رب  دیکأت  قیوشت و  ار  مدرم  ات  هدمآ  مالک  دیدشت  دیکأت و  يارب  هک  تسا  هلقثم 

لالح و یف  قداص  نم  هبیصت  ثیدحل  هللا  و   » رباج ای  یل  لاق   » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  زا  رباج  یفاک  لوصا 
دـشاب هدیـسر  مارح  لالح و  رد  هک  ثیدح  کی  دنگوس  يادخ  هب  رباج  يا  دومرف  برغت » یتح  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  مارح 
بورغ نآ  رب  اـت  دـیامنیم  عولط  نآ  رب  باـتفآ  هک  هچ  ره  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  ینک  ذـخا  لوقلاقداـص  يوار  وگتـسار و  يدرم  زا  رگا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  ربمغیپ  تیب  لها  نادناخ  فرط  زا  دزاس و  هاگآ  مارح  لالح و  رب  ار  وت  هک  ثیدح  ینعی  دنکیم 
هحفص 122]  ] باوث ریخ و  یئوکین و  ظاحل  زا  ناهج  مامت  زا  تسا  رتهب  دشاب  هدیسر 

ثیدح تیمها 

لآ رابخا  هب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تباث  ياهفده  زا  یکی  ع )  ) رقابدمحم ماما  بولقلا  ییحی  انثیدح  نا  لیضف  ای 
هب ار  اهنآ  هجوت  بلج  دیامرف و  داشرا  تیاده و  مالـسلامهیلع  تراهط  ترتع و  تیب  لها  ثیداحا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

ار دوخ  نادرگاش  باحـصا و  هشیدنا  راکفا و  بلاطم  نایب  زا  لبق  اذل  دنک و  يربهر  تسا  دـیجم  نآرق  تاشوارت  زا  همه  هک  ثیداحا  نیا 
ار اهلد  ام  ثیدـح  لیـضف  يا  دومرف  هاگنآ  دومرف  بلج  ص )  ) دـمحم لآ  ثیداـحا  تمظع  ملعت و  میلعت و  باوث  رجا و  ملع و  تیمها  هب 

باداش ناداش و  هدنز و  دننک  ادیپ  دنباییم و  نوچ  دشابیم  ام  تامیلعت  رد  اهنآ  هدشمگ  دنراد  ياهدشمگ  هک  مدرم  ینعی  درادیم  هدنز 
ام ثیداحا  دراد -  يونعم  طابترا  نایمدآ  ترطف  اب  نآ  هتفرگ و  همـشچرس  یحو  ناسل  نآرق و  زا  اـم  ثیداـحا  هچ  دـندرگیم  نادواـج  و 

نایمدآ بولق  شخبافـص  هنیئآ  تیاده و  غارچ  تداعـس و  بسک  بجوم  تسا و  يرطف  تعیرـش  هک  تسا  تیرـشب  يایند  نید و  ماکحا 
هیاس رد  يدمرـس  يدبا و  یناگدنز  هک  درادن  یبولطم  نیا  زج  مه  رـشب  تاداعـس و  تاریخ و  يهمـشچرس  ضیف و  عبنم  ام  رابخا  تسا - 

رارـسا زا  رتوکین  رتهب و  تیب  لها  تسا  یهیدـب  تسا . ظوفحم  نوصم و  اـهیگدولآ  زا  و  دـشابیم -  اـم  تسد  هک  تسا  يوبن  ثیداـحا 
یناسفن ياهـشهاوخ  هب  هدینـش  هک  هچنآ  هاوخایند  بلطهاج و  هناگیب و  و  تیبلا » یف  اـمب  يردا  تیبلا  لـها   » هک دنتـسه  فقاو  تیب  لـخاد 

هفیظو کـی  نوچ  دـننکیم  میلعت  تیب  لـها  هچنآ  اـما  هتخادرپ  هداد و  گـنر  نتـشیوخ  تاوهـش  تارودـک  ثول  هب  تسا و  هدوـلآ  دوـخ 
ماقم هاج و  ایند و  هب  يرظن  دناهتساوخن و  يزیچ  نادرگاش  باحصا و  تبحم  تدوم و  زج  تقشم  جنر و  لمحت  نیا  رد  دنراد و  ینامسآ 
اهنآ هب  دناهدینـش و  ص )  ) ربمغیپ زا  هچنآ  زا  هدایز  هفاضا و  ای  ناصقن  رـسک و  چـیه  نودـب  یـشیالآ و  چـیه  نودـب  ار  ملع  دناهتـشادن  نآ 

هک تسا  یگدنز  بآ  همـشچرس  تایح و  ملع و  عبنم  اهنآ  ثیداحا  نیاربانب  دناهتخومآ  هدومن و  میلعت  دنهد  دای  مدرم  هب  هک  هدـش  هدرپس 
نم اجن و  مکاتا  نم   » تسا ترضح  نآ  ترایز  رد  هک  دندوب  تلیضف  ملع و  رد  مدرم  هانپ  ءاجلم و  اهنآ  تسا  هزنم  كاپ و  یگدولآ  ره  زا 

تساهنآ ثیداحا  هیاس  رد  تداعس  اریز  ددرگ  كاله  ددرگرب  امش  زا  هک  ره  دبای و  تاجن  دیآ  امـش  يوس  هب  سک  ره  کله » مکتأی  مل 
دوـش و فرحنم  ددرگرب و  سک  ره  تسا و  تاـجن  یتـشک  ملع  هحفـص 123 ]  ] يایرد نآ  لحاس  تسا و  تلیـضف  ملع و  همـشچرس  هک 

. هدوب تلیضف  ملع و  تکرب و  ریخ و  ءاشنم  اهنآ  دوجو  دوشیم و  دوبان  ددرگیم و  كاله  دشاب  درمتم 

ثیدح قیقحت  هرابرد 

مهمتکا مههقفاو و  مهعروا  یلا  یباحـصا  بحا  نا  هللاو  اما  دومرف  تسا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  باحـصا  زا  یکی  هک  اذحلا  ةدیبعوباب 
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هنم و زأمـشا  هبلق  هلبقی  مل  هلقعی و  ملف  انع  يوری  انیلا و  بسنی  ثیدـحلا  عمـس  اذا  يذـلا  یلا  مهتقما  الاح و  يدـنع  مهأوسا  نا  انثیدـحل و 
ادـخ هب  ینعی  انتیالو  نم  اجراخ  کلذـب  نوکیف  دنـسا  اـنیلا  جرخ و  اندـنع  نم  ثیدـحلا  لـعل  يردـی  ـال  وه  هب و  ناد  نمب  رفک  هدـحج و 

ماکحا رد  رتاناد  هقفا و  هتـشاد و  رتشیب  یعرو  يوقت و  ام  ثیدـح  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  دزن  باحـصا  نیرتبوبحم  نیرتهب و  دـنگوس 
لقن ام  زا  یثیدـح  دنونـشب  نوچ  هک  دنتـسه  اهنآ  نم  نادرگاش  نیرتدـب  و  دنـشوکب -  همه  زا  رتهب  نآ  نامتک  ظفح و  رد  هدوب و  تعیرش 

يوریپ هتـشاد و  دامتعا  هک  یـسک  نآ  هب  دوش و  رکنم  ددرگ و  زئمـشم  دیاین  تسرد  شبلق  هب  رگا  دـننکن و  يرکفت  ربدـت و  لقعت و  هدـش 
یماقم زا  ثیدح  نیا  دـیاش  هدومنن  لقعت  هدرکن و  رکف  هک  یلاح  رد  دـیامن  عطق  ار  دوخ  كولـس  دـنک و  بیذـکت  دوش و  رفاک  هدرکیم 

نایز نارسخ و  بجوم  راکنا  دحج و  دنک  ادیپ  دوخ  لقع  هقیلـس و  اب  ار  نآ  قیبطت  طیارـش  دیاب  تسا و  شناد  ملع و  عبنم  هک  هدش  رداص 
 - دـنیبیم هک  تسا  ینایز  تراسخ و  نیرتگرزب  نیا  دوش و  جراخ  اـم  یتسود  تیـالو و  هقبر  زا  دـیاش  و  ددرگیم -  وا  راـکفا  دـیاقع و 

. دروآ تسدب  ار  نآ  تقیقح  ات  دومن  قیقحت  لقعت و  يربخ  ثیدح و  ره  رد  دیاب  نیاربانب 

ثیدح بیذکت  عنم 

رد ربدت  رکفت و  قمعت و  زا  لبق  دونـشب  ار  ثیدح  ره  ار و  نخـس  ره  دیاب  دشاب  قح  يوجتـسج  رد  هک  تقیقح  هار  کلاس  دنمدرخ  ناسنا 
ثیدح نخس و  نتم  دشاب  هدرک  یفرعم  یبوخ  هب  ار  نآ  يوار  ای  دسانشب  يدب  هب  ار  نآ  هدنیوگ  هچرگا  دنکن  بیذکت  نآ  مقس  تحص و 

هب هن  تسا  هنوگچ  هک  دیرگنب  نخـس  هب  لاق  نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنا  دومرف  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  اذـل  دینـش و  دـیاب  ار 
دیابن نیاربانب  دینش  بابان  ینخـس  لدتعم  يدرم  زا  ای  و  دروآ -  تسدب  یناویح  ناهد  زا  ار  اهبنارگ  يرهاوج  تسا  نکمم  هچ  نآ  هدنیوگ 

دوخ باحصا  هب  ار  سرد  نیا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  هحفـص 124 ] . ] دومن دییأت  لمأت  نودب  ای  درک  بیذـکت  ار  نخـس  ره 
ینعی هشرع » قوف  هللا  اوبذکتف  قحلا  نم  هلعل  نوردت  مکناف ال  دحا  مکاتا  ثیدحب  اوبذکت  ال   » دومرف هک  دنکیم  تیاور  ریـصبوبا  هک  هداد 
ثیدح نآ  تسا  نکمم  هچ  تسین  زیاج  بیذکت  قیقحت  عالطا و  ملع و  نودب  دینکن  بیذکت  يروف  دندرک  لقن  امش  يارب  یثیدح  نوچ 

يادخ هدنیوگ  دینک و  بیذکت  ار  هدنیوگ  هک  تسا  نیا  لثم  بیذکت  نیا  دشاب و  قح  يادن  هدـمآ و  دورف  امـش  شوگ  رب  قح  هطـساو  هب 
بیذـکت ار  ثیداـحا  یعمج  هک  دـیامنیم  ناـنچ  ثیدـح  نیا  و  هدـش ؟ بیذـکت  وا  ياـیربک  تمظع و  هب  هک  تسا  شرع  قوف  رد  ملاـع 

سپ رگم  دوش  بیذکت  دیابن  نامز  ره  دشاب و  اجک  ره  هچ و  ره  سک و  ره  زا  نخس  هک  دومرف  رداص  یلک  روتسد  کی  ماما  دندرکیم و 
یجراخ يردق و ال  ءیجرم و ال  هب  مکاتا  ثیدحب  اوبذـکت  ال  : » دومرف شرگید  باحـصا  زا  رگید  یکی  هب  ددرگ . رهاظ  شفالخ  هکنآ  زا 

هب دینکن و  بیذکت  دیونشیم  هک  یثیدح  زگره  ینعی  هشرع » قوف  لجوزع  هللا  نوبذکتف  قحلا  نم  ءیش  هلعل  نوردت  مکناف ال  انیلا  هتبـسن 
قح هب  ینخس  دیاش  دینادیمن  امش  هچ  دشاب  جراخ  مالـسا  نید  زا  هک  یـسک  ای  يردق  ای  هئجرم  زا  نآ  يوار  هچرگا  دیهدن  تبـسن  غورد 

بذک أدحا  ام   » دیامرفیم رباج  تیاور  رد  دیاهدرک . بیذکت  نآ  بیذکت  هب  شرع  رد  ار  ادخ  امـش  دشاب و  باوص  هدرک و  لقن  هدینش و 
« هلوسر هللا و  بذک  دقف  انبذک  اذاف  هللا  نع  هللا و  لوسر  نع  ثدحتن  امنال  انیلع  بذک  وا  تیبلا  لها  انبذـک  نمم  هلوسر  یلع  هللا و ال  یلع 

نانخـس لقن  زج  مینکیم و  لقن  ار  ربمغیپ  ادخ و  نانخـس  نامه  ام  هچ  دنک  بیذـکت  ار  ام  هک  تسین  نآ  زا  رتوگغورد  سک  چـیه  دومرف 
. میئوگیمن يزیچ  ربمغیپ 

دیوگ انیس  یلعوبا 

زا هک  تشاد  هجوت  ینید  ینابم  نیمه  هب  سیئرلاخیش  ناهربلا  مئاق  هنع  كدزی  ملام  ناکمالا  ۀعقب  یف  هرذف  بئارغلا  نم  کعمس  عرق  املک 
تـسناوتن دینـش و  امـش  شوگ  هک  ار  هچ  ره  تفگیم  دوخ  یملع  ناهرب  رد  تخیرگ و  ینـس  بصعتم  ریگناـهج  يونزغ  دومحم  گـنچ 

قیقحت اب  ددرگ و  تباث  نآ  ناهرب  هک  يزور  ات  دـشاب  تکاس  دراذـگب و  تقیقح  ناکما  نیح  رد  هکلب  دـیامنن  مه  بیذـکت  دـنک  لـیلحت 
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بلطم اجک  ره  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  شور  نیا  دوخ  یفسلف  نایب  رد  مه  یلعوب  دوخ  و  دوش -  للدم  یقطنم  ناهرب  لالدتسا  یملع و 
. ددرگ لدتسم  ادعب  ات  دنامیم  تکاس  هحفص 125 ]  ] دشیم لکشم 

ثیدح دنس 

نالف زا  ار  ربخ  نیا  دنتفگیم  تحارص  هب  دندینشیم  سک  ره  زا  دندرکیم  لقن  هک  يربخ  ره  دوبن  رشن  عبط و  پاچ و  هک  اهزور  نآ  رد 
نیعب ار  ربخ  دنیوگ و  دنس  هلسلس  دنـس و  هب  دناهدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدح  لقان  هک  یناسک  مان  منکیم و  لقن  سک 
دشاب هدوب  لوقلاحیحص  وگتسار و  یقتم و  ای  دیقیب  لاعج و  وگغورد و  بذاک و  يدنس  لقان  رگا  هک  تسا  نیا  دانـسا  نیا  يهجیتن  دنمان 

باحصا يارب  ار  سرد  نیا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  و  دنمان -  قثوم  ملـسم و  ثیداحا  شواک  نیا  يور  ددرگیم و  مولعم  فوشکم و 
اـضاقت مالـسلاهیلع  رفعجیبا  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدرک  لقن  رباج  زا  رمـش  نب  ورمع  دنروآ . تسدـب  ار  حیحـص  رابخا  ات  تخومآ  دوخ 
لیئربج نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  يدـج  نع  یبا  ینثدـح  دومرف  هاـگنآ  دـیامرف  میلعت  دنـس  اـب  نم  يارب  ار  یثیدـح   » مدرک

نینچ الع  لج و  راگدرورپ  زا  لیئربج  زا  ادخ  لوسر  زا  مدج  زا  مردپ  دومرف  دانـسالا » اذهب  کثدحا  املک  لجوزع و  هللا  نع  مالـسلاهیلع 
قداص زا  هک  ثیدـح  کی  رباج  يا  اهیف  ام  ایندـلا و  نم  کل  ریخ  قداص  نع  هذـخأت  دـحاو  ثیدـحل  رباج  ای  دومرف  هاگنآ  دومرف  تیاور 

ناگدنب نآ  هب  هد  تراشب  هدژم و  دومرف  ریصبوبا  هب  رقابدمحم -  ماما  ترـضح  تسا !!! نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  يونـشب  راکوکین 
هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  يدابع  رشبف  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  دننیزگرب و  لمع  يارب  ار  نآ  نیرتهب  دنونشب و  ار  نانخس  هک 

ثیدح بادآ 

نوصقنی نودیزی و ال  هوعمس ال  امک  هودا  ثیدحلا  اوعمس  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لال  نوملـسملا  مه  هدومرف  ثیدح  بادآ  رد  و 
هتفرگ و ار  نآ  دندینش  یثیدح  نوچ  دنراد و  شیپ  میلست  رس  ص )  ) دمحم لآ  تمدخ  رد  هک  دنتسه  یناسک  ام  ناتسود  نایعیش و  دومرف 

دنزرف نز و  نادـناخ و  ناتـسود و  يارب  ار  ام  ثیداحا  دومرف  زاب  و  دـنزومایب . يرگید  هب  دـنیامن و  ادا  دایز  مک و  نودـب  دنونـشب و  بوخ 
وق اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  لوقی  هللا  نا  معن  لاق  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  و  دـیزاس -  علطم  ام  ثیداحا  رابخا و  زا  ار  اـهنآ  دـینک و  لـقن  دوخ 

ندـب نآ  مزیه  هک  شتآ  نآ  زا  ار  دوخ  لایع  لها و  سوفن و  دـیرادهاگن  دـیامرفیم  هراـجحلا  ساـنلا و  اـهدوقو  اراـن  مکیلها  مکـسفنا و 
. دیزومایب دوخ  نادناخ  لها و  هب  ار  ام  ثیداحا  ینعی  اهیلع  ربطصا  ةولصلاب و  کلها  رمأ  دومرف و  زاب  و  هحفص 126 ]  ] تسا نامدرم 

لمع تحص  سرد 

هب ار  مدرم  هک  دوب  نیا  داد  رارق  یملع  تانایب  يارب  راکفا  ذیحـشت  همدقم  داد و  شباحـصا  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هک  یـسورد  زا 
دیکأت و تمـسق  نیا  رد  يردـق  هب  هدومرف و  قیوشت  تسرد  حـلاص و  لمع  ماجنا  رد  تقد  حیحـص و  وکین و  لامعا  باوث  لمع و  تحص 

لمع دیرگنب  ار  فارطا  بناوج و  مامت  دینک  مکحم  مامت و  ار  راک  دیهد  ماجنا  تسرد  دـشاب  مک  مه  ردـق  ره  ار  لمع  هک  دومرف  هیـصوت 
مالـسلاهیلع یلع  نب  دمحم  رفعجیبا  ماما  باحـصا  زا  هک  ةرارز  زا  یفاک  لوصا  رد  دیراذگب . راگدای  دوخ  زا  مکحم  تسرد و  حـلاص و 

زا رتبوبحم  راگدرورپ  دزن  یلمع  چـیه  لق  نا  هیلع و  موادـی  لمع  نم  لـجوزع  هللا  یلا  بحا  ءیـش  نم  اـم  دومرف  هک  هدرک  تیاور  هدوب 
بحا  » هدومرف زاـب  دـشاب و  یقاـب  شرثا  هک  تسا  یئوکین  لـمع  روظنم  دـشاب -  مک  نآ  هچرگا  تسین  دـشاب  رادهنماد  موادـم و  هک  یلمع 

تموادـم حیحـص  لمع  رد  هک  تسا  نیا  یلاعت  قح  هاگـشیپ  رد  لامعا  نیرتبوبحم  لق » نا  دـبعلا و  هیلع  مواد  ام  لجوزع  هللا  یلا  لاـمعالا 
دوش تیاعر  دیاب  هتکن  ود  هک  دیهد  تداع  تسرد  وکین و  لمع  هب  ار  دوخ  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دـشاب . مک  هچرگا  دوش 

تـسرد دـشاب  زیچان  هاتوک و  ریقح و  هچرگا  دـشاب  یلمع  ره  هک  لمع  یتسرد  رگید  دـشاب و  مک  کچوک و  هچرگا  لـمع  یئوکین  یکی 
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باوث هک  تسا  دـنوادخ  اب  نآ  شاداپ  رجا و  دراد و  ازـسب  يریثأت  قح  هاگـشیپ  رد  لمع  باوث  رد  تاـهج  نیا  هکنآ  رگید  دریگ و  ماـجنا 
نینمؤملاریما هب  ات  شردـپ  زا  مجنپ  ماـما  مه  زاـب  و  تسا . نآ  یتسرد  رئاد و  یئوکین  تحـص و  تاـهج  تین و  صولخ  اـب  بساـنتم  لـمع 

دومرف ۀنـسلا » ۀـباصاب  الا  ۀـین  لمع و  لوق و ال  ۀـینب و ال  الا  لمع  لوق و ال  ـال  لـمعب و  ـالا  لوق  ـال   » هک هدومرف  تیاور  دـسرب  مالـسلاهیلع 
رادرک و راتفگ و  دـشاب و  تین  هیاس  رد  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  يرادرک  راتفگ و  دـیآرد و  لمع  هب  هکنآ  زج  تسین  حیحـص  يراتفگ 

يراتفگ ره  هک  تسا  نآ  روظنم  دشاب و  حیحص  تسین  دامتعا  انتعا و  روخرد  تنـس  اب  تباصا  هیاس  رد  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  هشیدنا 
رد دریگ و  همـشچرس  تین  صولخ  دصق و  زا  دیاب  يرادرک  راتفگ و  ره  دشاب و  راتفگ  اب  قبطنم  دیاب  یلمع  ره  دـشاب و  هتـشاد  لمع  دـیاب 

یگرزب هتفگ : یـسودرف  اذل  و  هحفـص 127 ]  - ] ددرگ يورخا  باوث  رجا و  بجوتـسم  ات  دـشاب  ربمغیپ  تنـس  اب  قبطنم  دـیاب  لاـح  هس  ره 
يادا يارب  صلاخ  تین  ات  ددرگن  ربمغیپ  تنس  اب  قبطنم  دشاب و  مه  ضرف  رب  تسین و  رادرک  مین  وچ  هتفگ  دص  ود  تسین  راتفگ  هب  رسارس 

اب دیاب  هک  تسا  یقیقد  هتکن  نیا  ددرگیمن و  دناهدومرف  نید  همئا  ربمغیپ و  هک  یباوث  رجا و  نآ  بجوتـسم  دـشاب  هتـشادن  یمالـسا  تنس 
« ارـشف ارـش  ناک  نا  اریخف و  اریخ  ناک  نا  مهلامعاب  نویزجم  سانلا   » فیرـش ثیدـح  اب  و  يرخا » رزو  ةرزاو  رزتال  و   » همیرک هیآ  هب  هجوت 

باوث نآ  دشاب  صلاخ  دصق  تین و  صولخ  اب  ربمغیپ  تنـس  يایحا  يارب  هک  یلمع  اما  دراد  یـشاداپ  رجا و  یلمع  ره  دیدرت  نودـب  دومن .
تاضایر یلو  تفرگ  دـنهاوخ  ار  دوخ  لمع  باوث  رجا و  هک  تسا  ناتـسرپتب  هقاش  تاضایر  لامعا  باوث  دـننام  تسرد  دراد و  يرتشیب 

. دراد ترخآ  ایند و  رد  ربارب  نیدنچ  فعاضم و  شاداپ  رجا و  نیملسم  هیعرش 

دحاو هلئسم  کی  رد  فلتخم  خساپ 

تفریم هدش  عناق  هک  دادیم  یخساپ  کی  ره  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دندیـسرپیم  رفن  دنچ  ار  عوضوم  کی  راهطا  همئا  زا  هک  دشیم  یهاگ 
نینچمه تسا و  ماما  تردق  ملع و  زراب  هنومن  دحاو  هلئسم  خساپ  رد  باوج  فالتخا  نیا  دوب -  يرگید  خساپ  فلاخم  یضعب  خساپ  یلو 

رد هک  دنکیم  لقن  نیعا  نب  ةرارز  زا  یفاک  لوصا  باتک  رد  دـشابیم . ماما  تسد  نآ  ضبن  هک  تسا  عامتجا  تحلـصم  تمکح و  هناشن 
دیسرپ ار  هلئسم  نامه  دمآ  رگید  يدرم  داد  یفاک  یخساپ  نم  هب  مدرک  لاوئس  ياهلئسم  مدوب  مالسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  تمدخ 
دومرف رگید  يوحن  هب  ار  وا  خساپ  دیـسرپ  ار  هلئـسم  نامه  دـمآ  رگید  يدرم  زور  نامه  رد  دوب  نم  باوج  زا  ریغ  هک  داد  یباوج  مه  وا  هب 

نیا دندمآ  امـش  نایعیـش  زا  قارع  مدرم  زا  نت  ود  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  دـنتفر  نوریب  ود  نآ  نوچ  دوب  رفن  ود  ام  خـساپ  زا  ریغ  هک 
مکل و انل و  یقبا  مکل و  انل و  ریخ  اذه  نا  هرارز  ای  ع )  ) لاقف دوب . قباس  خساپ  زا  ریغ  هک  دیداد  یخساپ  کی  ره  هب  امش  دندیسرپ  ار  هلئسم 
رتهب و امـش  ام و  يارب  جـهن  نیا  انامه  هرارز  يا  دومرف  مکئاقب . انئاقبل و  لـقا  ناـکل  اـنیلع و  ساـنلا  مکقدـصل  دـحاو  رما  یلع  متعمتجا  ول 

ياقب اذل  دنهدیم  رازآ  مه  ار  ام  امش  ترثک  يارب  دنسانشیم و  ار  امش  دیدش  قفتم  رما  کی  رب  نایعیش  امش  همه  رگا  اریز  تسا  رتهدنیاپ 
ماکحتسا دادبتـسا و  عفر  هحفـص 128 ]  ] يارب فـالتخا  نیا  دـینک  زاربا  فـلتخم  دـیاقع  لـئاسم  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیا  هب  اـم  اـمش و 

هچرگا ماما  نایب  نیا  تسا . رتهب  مه  ام  يارب  هک  تسامـش  عامتجا  ظفح  تحلـصم  هب  فالتخا  نیا  تساهنآ و  فیخـس  دیاقع  نانمـشد و 
نیدنچ ار  هلئـسم  کی  دـناوتیم  هک  تسا  ماما  یملع  تردـق  حـلاصم و  مکح و  مولع و  رب  ینبم  لاح  نیع  رد  تسا  هعماج  حـلاصم  يور 
خساپ هب  هیبش  هک  داد  یخـساپ  کی  ار  رفن  ات 15  کی  ره  هب  درک  لاوئس  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  دمآ  يدرم  هچنانچ  دهد  خساپ 

هیبش هک  مهدیم  هناگادج  یخساپ  کی  ره  هب  دننک  لاوئس  تمایق  زور  ات  رگا  دومرف  دیسرپ  فالتخا  ببس  زا  لیمک  نوچ  دوبن و  يرگید 
نامه زا  مدیـسر  مالـسلاهیلع  قداصلا  هللادبعوبا  تمدخ  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تلحر  زا  سپ  دیوگیم  هرارز  دشابن . یلوا  خـساپ  هب 

. تسا رتهب  امش  ام و  تینوصم  يارب  شور  نیا  دومرف  مدینش  مدوب  هدینش  شردپ  زا  هک  یخساپ  نامه  مدیسرپ  هلئسم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یهقف  سرد  دنچ 
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دوب هدشن  هدید  وا  دننام  هک  دمآ  مشاهینب  زا  یناوج  هک  دندوب  هدش  عمج  مدرم  هوبنا  هک  دنکیم  لقن  دوخ  دانـسا  هب  داشرا  رد  دیفم  خیش 
ار حسم  روتسد  نآرق  دومرف  ترضح  دندرک  لاوئس  حسم  رد  هلمج  نم  دندرک  یتالاوئـس  وا  زا  دندرک  عورـش  مدرم  یلع  نب  دمحم  شمان 

ینیلک نیبعکلا  یلا  مکلجرا  مکسؤرب و  اوحسما  قفارملا و  یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولسغاف  ةولـصلا  یلا  متمق  اذا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  هداد .
نونکا دنتخورف و  هدـنب  نیا  هب  هام  ار 9  هیراج  نز  نیا  تفگ  درم  دندومن  تیاکـش  یـضاق  دزن  دـندمآ  ینز  اب  يدرم  هک  دـنکیم  تیاور 

نیا رد  دـشابیم -  شمکـش  رد  وا  بیع  تفگ  وگب -  دراد  یبیع  رگا  تفگ  یـضاق  متـسه . یـضاران  دـندرک و  هلیح  نم  اب  دراد -  یبیع 
تـسا هلماـعم  خـسف  لـباق  بیع  نیا  اـیآ  درادـن  وم  دوخ  هبکر  رد  نز  نیا  دـنتفگ  دروخرب  وا  هب  یلع  نب  دـمحم  رفعجیبا  ترـضح  عـقوم 

قح لاق  دومرف : هک  مدینش  ص )  ) هللا لوسر  مدج  زا  مردپ  زا  اما  دینک  هعجارم  هربخ  لها  هب  دیاب  مسانـشیمن  ار  بیع  نیا  دومرف  ترـضح 
دشاب یناصقن  رسک و  تقلخ  لصا  رد  هک  تسا  نیا  بیع  دومرف  ص )  ) ربمغیپ [. 44  ] بیع وهف  صقن  وا  دازف  هقلخلا  لصا  یف  ناک  ام  لک 

. تسا بیع  نیا  رد  تفگ  وا  یضاق  دزن  تشگرب  تسا -  بیعیب  دشاب  هتشادن  شنیرفآ  لصا  رد  يدایز  و  هحفص 129 ]  ] مک رگا 

ياپ حسم  رد  ثیدح  فالتخا 

دناهدیمهفن یعمج  هدش و  خسن  نیفخ  حسم  هک  دیامرفیم  نینچ  نیرحبلاعمجم  لقن  هب  حسم  هب  عجار  رباج  خـساپ  رد  ع )  ) رقاب ماما  هاگنآ 
رد درک . حـسم  ناوـتیم  نآ  يور  هریغ  شفک و  باروـج و  زا  معا  دـشاب  هچ  ره  اـپ  يور  دـناهدرک  ناـمگ  تسیچ  نـیفخ  حـسم  زا  دارم 

يزیچ نآ  فخ  دیوگیم  ةریثک  لسر  یلبق  ناک  دق  لسرلا  نم  لسرا  نم  لوا  تنک  ام  ینعی  لسرلا -  نم  اعدـب  دـسیونیم  نیرحبلاعمجم 
نآ زا  دارم  هدش و  رداص  نیفخلا  باتکلا  قبـس  ثیدـح  تهج  نیا  زا  تسا و  باتک  نزو  رب  فافخ  شعمج  دـننکیم و  ياپ  رب  هک  تسا 
زا هک  دـناهتفگ  نیحراش  زا  ياهراپ  هدـش  ثداح  نآ  زا  دـعب  نیفخ  رب  حـسم  سپ  فخ  هن  تسا  ياپ  حـسم  هدـش  لقن  نآرق  رد  هک  حـسم 
ود تشپ  هک  دـناهدرک  طابنتـسا  ار  هریغ  باروج و  ای  یبرع  شفک  هزوم و  شفک و  فخ  زا  هک  تساهنآ  عبتت  زا  نیمرح و  مدرم  تاقالطا 

رباج دـناهدیمهف . ار  نیقاس  حـسم  اجک  زا  تسین  مولعم  قاـسیب و  یبرع  شفک  اـی  دـشاب  رادقاـس  همکچ  نوچ  هاوخ  دـناشوپیم  ار  ياـپ 
ار كرابم  نیفخ  هاگنآ  تخیرب و  بآ  تسخن  زا  ع )  ) یلع هک  هدرک  لقن  نم  يارب  یثیدح  نایبظوبا  هک  دیـسرپ  ماما  زا  درولاوبا  دیوگیم 

لوق وت  رگم  هتفگ  غورد  نایبظوبا  ینعی  نیفخلا  باتکلا  قبس  مکیف  مالـسلاهیلع  یلع  لوق  کغلب  اما  نایبظوبا  بذک  ع )  ) لاقف دومرف  حسم 
دننام نیفخ  رب  حسم  رد  یئامرفیم  هزاجا  ایآ  دیسرپ  ع )  ) ماما زا  هاگنآ  دراد  تقبس  نیفخ  حسم  رب  نآرق  دومرف  هک  ياهدینشن  ار  ع )  ) یلع
هتـشاد میب  نمـشد  زا  هک  یماگنه  رگم  تسین  زیاج  ینعی  کیلجر  یلع  فاخت  جلث  وا  هیقتت  ودع  نم  الا  دومرف ال  مینک  حـسم  ینـس  مدرم 

رد و  ینک . حسم  دشاب  هچ  ره  دوخ  شوپاپ  يور  رب  یناوتیم  یشاب  كانمیب  دوخ  ياپ  رب  امرس  دنزگ  فرب و  زا  ای  ینک  هیقت  دیاب  یـشاب و 
هب ام  ینس  ناردارب  تسا و  نآرق  هیآ  حیرـص  هک  نیبعک  ات  اهاپ  رـس و  حسم  ناتـشگنا و  رـس  ات  الاب  زا  اهتـسد  تروص و  لسغ  وضو  هقیرط 

هفینحوبا نوچ  هتـسب  تسد  دـنیوشیم و  ار  اهاپ  رـس و  حـسم  ياج  هب  الاب و  هب  دـنزیریم  بآ  نیئاپ  زا  لـسغ  وضو و  رد  تفلاـخم  روظنم 
هحفـص  ] دنتـشاذگیم هنیـس  هب  تسد  بدا  رد  هک  یناریا  دـننام  دوخ  نیمودـخم  افلخ  رطاخ  هیـضرت  هیماما و  اب  تفلاخم  يارب  دوب  یناریا 

. تسا هدش  ثحب  دوخ  لحم  رد  هک  يرگید  تافالتخا  اب  دنناوخیم  زامن  هتسب  تسد  زامن  رد  مه  اهنآ  [ 130

تنس باتک و  اب  ثیدح  هضرع  قیبطت و 

رابخا و ریزگان  دـندروآ  دوجو  هب  بصنم  ماقم و  زارحا  يارب  ار  هدـعاسینب  هفیقـس  داد و  خر  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  هک  یلوحت  رد 
ار مدرم  هجوت  نیموصعم  ناماما  نید و  همئا  اذـل  دـندرک و  لعج  ناقح  يذ  ماقم  نامتک  شیوخ و  ماـقم  ظـفح  روظنم  هب  یلعج  ثیداـحا 

لمع تشاد  قابطنا  هچنانچ  دنک  قیبطت  تنس  نآرق و  اب  دیاب  لوا  دونشیم  سک  ره  ار  هعومسم  ثیداحا  هک  تقیقح  نیا  هب  دندرک  بلج 
ار هقف  لوصا  قطنم  نیمه  هب  تسا و  هلوعجم  هعوضوم و  ثیداحا  زا  هک  دوشیم  مولعم  تشاد  هضراعم  هاـگ  ره  تسا و  تسرد  هک  دـنک 
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ع)  ) نینمؤملاریما زا  سپ  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  دـندرگ . فقاو  ثیداحا  مقـس  تحـص و  هب  لوصا  نآ  قبط  اهقف  هک  دـنداد  بیترت 
یفاک لوصا  رد  هچنانچ  دومرف و  يربهر  ثیدـح  ملع و  لوصا  هب  ار  مدرم  درک و  ادـیپ  قیاقح  نیا  نایب  يارب  تصرف  هک  تسا  یماما  لوا 

انیلع قدصت  دومرف ال  هک  ع )  ) رفعجیبا ترضح  زا  دنکیم  لقن  تسا  ترضح  نآ  باحصا  هک  ریدس  هدش -  لقن  یـسلجم  راونالاراحب  و 
ار ام  دنـشابن  ص )  ) ربمغیپ تنـس  باتک و  قباطم  ات  دیونـشیم  ام  زا  هک  يرابخا  ثیداحا و  رد  دومرف  هیبن  ۀنـس  هللا و  باتک  قفاوی  اـمب  ـالا 

نآرق تنـس و  اب  قبطنم  دـیاب  راتفگ  دومرف  تبثم  هزرابم  اب  هکلب  دـنک  در  یفنم  هزراـبم  هب  ار  نارگید  تساوخن  ع )  ) ماـما دـینکن . قیدـصت 
زا هچنانچ  ات  ص )  ) ربمغیپ تنس  دیجم و  نآرق  اب  قابطنا  هضرع و  زا  سپ  رگم  دینکن  قیدصت  ارم  راتفگ  نم  باحصا  يا  مه  امـش  دشاب و 
هب ار  امـش  ناورم  لآ  دایز و  لآ  هیماینب و  هلوعجم  رابخا  هک  دوب  نیا  زا  هیانک  نیا  دینک و  در  هنرگو  دیریگ  ارف  دوب  تامیلعت  خنـس  نامه 

دیدنب راک  هب  تحص  تروص  رد  دیئامن  قیبطت  هضرع و  تنس  نآرق و  اب  ار  نآ  لوا  دیدینش  یسک  زا  یثیدح  ینخـس و  ره  دزادنین  هابتـشا 
دیاب رشب  داعم  شاعم و  رما  حالص  ملاع و  ماظن  تسا و  نآرق  رد  همه  هللا  لوسر  ننس  مالسا و  ربمغیپ  تعیرـش  ماکحا  اریز  دینک -  لمع  و 

زا رگید  یکی  هب  ع )  ) رقابدمحم ماما  دنزیم . مه  هب  ار  عامتجا  ماظن  داد  خر  نآ  فلاخم  يروتـسد  اجک  ره  نیاربانب  ددرگ  ذاختا  نآرق  زا 
دنک يدعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تنس  دعاوق  زا  سک  ره  هحفص 131 ]  ] هنسلا یلا  در  هنسلا  يدعت  نم  لک  دومرف  شباحصا 

تنـس هب  زاب  دیاب  دیامن  زاب  تنـس  نوناق  لومعم و  فالخ  رگا  ینعی  دینادرگرب  تنـس  هب  دیاب  دیامن  زواجت  وا  ینامـسآ  تامیلعت  زرم  زا  و 
ۀنـسلا لهج  نم  دومرف  زاب  تسا و  قلخ  يارب  تجح  ادـخ  لوسر  راتفر  رادرک و  راتفگ و  لمع و  هک  دومن  تعباتم  تنـس  زا  دـینادرگرب و 

مکح هنالهاج  ای  تسا  هنوگچ  دـنادن  دـنامب و  لهاج  تنـس  نوناق  زا  ماـکحا  ریرقت  رد  سک  ره  دومرف  شرگید  درگاـش  هب  هنـسلا  یلا  در 
تسرد و تسا  نآرق  ماکحا  یهاون و  رماوا و  فیدر  رد  هچنانچ  ات  دیامن  قیبطت  نآ  اب  ددرگرب و  تنـس  دعاوق  هب  دیاب  دـهد  يوتف  دـنک و 

. ددنب راک  هب  هتخانش  حیحص 

ثیداحا فالتخا  ببس 

رب ار  یـصخش  عفاـنم  هک  هدوب  یـصخش  هدافتـسا  يارب  ثیداـحا  لـعج  تهج  زا  یکی  هدوب  تهج  ود  زا  ثیداـحا  فـالتخا  یلک  روـط  هب 
هک هدوب  ثیدح  تاهج  مامت  رب  هطاحا  مدع  یعالطامک و  ای  لهج  رگید  دوب  بصاغ  يافلخ  راک  نآ  دندادیم و  حیجرت  یمومع  حـلاصم 

دعب هک  دندینـش  هک  ار  یمکح  ای  دندینـش  دعب  دندوب و  هدینـشن  ار  هلیبق  رییغت  مکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ  نامز  یهاگ 
هک دوب  تهج  نیدب  هتبلا  هدـش و  ادـیپ  ثیدـح  فالتخا  تسا  هدـیدن  ار  یمود  هدینـش  ار  یلوا  دـیدرگ  عضو  نآ  زا  رتلماک  دـش و  خـسن 

ماـما ترـضح  باحـصا  زا  یکی  روظنم  نیدـب  دوـش و  عـفر  فـالتخا  اـت  دـیریگبارف  نوخـسار  ءاـملع  ملع و  نادـناخ  زا  ار  ملع  دـندومرف 
لاقف  » دومرف نایب  نینچ  مالـسلاهیلع  ماما  دمآ -  دیدپ  ثیدح  فالتخا  ندومن  حـسم  رد  هنوگچ  هللا  لوسر  نبای  دـسرپیم  ع )  ) رقابدـمحم

یف فلاخ  ام  رکنا  اذاف  هفرعی  خسانلا و ال  نع  بیغیف  ثیدحلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نم  عمـسی  مهنم  لجرلا  ناک  مالـسلاهیلع 
یتح هتما  هباحصا و  هب  رمأیف  هریغب  رمؤی  مث  امامز  هب  لمعف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لزنی  ناک  دق  هکرت و  هیلع  ربک  هیدی 

نم اعدـب  تنک  ام  لق  هیلع  لزناف  مهنع  یبنلا  تکـسف  هریغب  انترما  هیلع  انیرج  هاندـتعا و  اذا  یتح  یئـشب  انرمأت  کنا  هللا  لوسر  ای  سانا  لاق 
يدرم کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  دـشیم  یهاگ  دومرف  نیبم » ریذـن  الا  انا  ام  یلا و  یحوی  ام  الا  عبتا  نا  لـسرلا 

دنتفگیم وا  يارب  رگا  تسنادیمن و  دینـشیمن و  ار  نآ  خسان  تشادـن و  روضح  ربخ  نآ  خـساپ  نایب  عقوم  رد  یلو  دینـشیم  ار  یثیدـح 
رکف دیاش  تفگیم و  مه  نارگید  يارب  درکیم و  لمع  ینامز  تدم  اذل  دوب و  هدینـش  ار  مکح  نآ  ربمغیپ  زا  شدوخ  اریز  درکیم  راکنا 

راکفا ذیحـشت  ببـس  هب  یحو  مکح  هب  یفرط  زا  دـیدرگ -  فراعتم  ماکحا  ثیدـح و  فالتخا  هکنآ  ات  دـشاب  نآ  خـسن  ناـکما  درکیمن 
یمکح دـشیم و  خـسن  مکح  نآ  هتـشذگ  ناکم  نامز و  مما  لـلم و  ياـضتقم  هب  هحفص 132 ]  ] ینامـسآ قباس  ماکحا  زا  ناملـسم  مدرم 

رود ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  روضح  زا  هک  اهنآ  ارهق  دندرکیم و  لمع  نآ  رب  مدرم  دشیم و  لزان  رتلماک  رتعماج و  رتمکحم و 
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دندـش عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  مدرم  زا  یعمج  تهج  نیدـب  دـندومنیم  دروخرب  فـالتخا  نیا  هب  دـندوب 
رب یمکح  میدـش  سونأم  میدرک و  تداع  نآ  رب  ام  ات  یثیدـح  یمکح و  يزیچ و  هب  ینکیم  رما  ار  ام  امـش  هللا  لوسر  اـی  دـندرک  ضرع 

ناسرب و دوخ  نارای  باحصا و  ناناملـسم و  هب  وگب  دیامرفیم  هک  دش  لزان  هفیرـش  هیآ  ات  دنام  تکاس  ادخ  لوسر  یئامرفیم  نآ  فالخ 
رارسا للع و  ناکم و  نامز و  طیارش  زا  امـش  اریز  تسین  زیاج  امـش  رب  ثحب  نیا  وگب  دننکیم  نآرق  خوسنم  خسان و  رد  ثحب  هک  اهنآ  هب 

منک غالبا  امـش  هب  ار  یهلا  ماکحا  هک  متـسین  شیب  ياهدنهد  میب  زج  نم  منکیم و  میلعت  امـش  هب  هدش  یحو  نم  هب  هچنآ  دـیربخیب و  نآ 
یحو غیلبت  هب  فلکم  هک  توبن  تیبثت  یحو و  تابثا  یکی  هدش  هدیناجنگ  هتکن  دـنچ  ثیدـح  نیا  رد  تسا . یحو  غیلبت  نم  فیلکت  ینعی 
شیب یتاناسحتـسا  مینکیم  رکف  اـم  هچنآ  دـنادیمن و  یـسک  وا  زج  تسا  هتفهن  یهلا  ملع  رد  نآرق  خوـسنم  خـسان و  هکنآ  رگید  هدوـب و 
باتک نیرخآ  نآرق  رد  هک  تسا  يرـشب  سوفن  یلماکت  ریـس  اب  یهلا  لماک  نوناـق  قباـطت  تسا و  سفن  لـماکت  شاهجیتن  هتبلا  هک  تسین 

تسا هدش  نایب  ینامسآ 

بعصتسم بعص و  ثیداحا  رابخا و 

هزمحوبا رباج -  نیادـم -  لها  زا  ینیطقی  تسا  نیا  نآ  لصاح  هک  دومرف  یتاـمیلعت  شباحـصا  زا  رفن  دـنچ  هب  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح 
یبن وا  برقم  کلم  الا  هب  نمؤی  بعـصتسم ال  بعـص  ص )  ) دـمحم لآ  ثیدـح  نا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  دـناهدرک  تیاور  هریغ  یلاـمث و 

مکبولق تزأمـشا  ام  هولبقاف و  هومتفرع  مکبولق و  هل  تفالخ  دمحم  لآ  ثیدح  نم  مکیلع  درو  امف  نامیالل  هبلق  هللا  نحتم  ادـبع  وا  لسرم 
ناک ام  هللا  لوقیف و  هلمتحی  هنم ال  یئـشب  ثدـحی  نا  کلاهلا  اـمنا  دـمحم و  لا  نم  ملاـعلا  یلا  لوسرلا و  یلا  هللا و  یلا  هودرف  هومترکنا  و 

یناعم ياراد  هک  تسا  راوشد  تخس  دمحم  لآ  ثیدح  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینعی  رفکلا  وه  راکنالا  اثلث و  اذه 
ای لـسرم  یبـن  اـی  برقم  هتـشرف  رگم  دروآیمن  ناـمیا  نآ  هب  دراد و  هیلاـع  بیاـشم  براـشم و  تاـماقم و  بتارم و  تسا  هریثـک  هوجو  و 
رب رگا  دیونشیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  رابخا  ثیداحا و  زا  هچنآ  نیاربانب  دشاب . هدش  ناحتما  نامیا  هب  شبلق  هک  ياهدنب 
زاب لوسر  ادخ و  هب  ار  نآ  دـیدرگ  زازئمـشا  رفنت و  ببـس  امـش  يارب  رگا  دـینک و  لوبق  دـیدرگ  امـش  عبط  میالم  داقنم و  مرن و  امـش  بلق 

دینادیم نم  باحصا  يا  دومرف  هحفـص 133 ]  ] دیاشگب يور  نآ  زا  هدرپ  شناد  ملع و  ادعب  دیاش  دیئامنن  راکنا  دینکن  در  ینعی  دـیراذگ 
یلص دمحم  لآ  زا  هک  دیامن  يراشفاپ  تخس  ای  دنک  راکنا  دونـشب و  دمحم  لآ  مان  هب  ار  یثیدح  هک  سک  نآ  ددرگیم  كاله  سک  هچ 

كرد امش  نم و  مهف  تسا  نکمم  هچ  تسا . شزرایب  فیعـض -  لطاب و  ثیدح  نیا  هک  دروخب  دنگوس  ای  تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
عمجم رد  ددرگ -  نشور  قیاقح  نیا  هک  دـمآ  دـهاوخ  ینامز  یلو  دـنکن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  راتفگ  مامت  قیاـقح 

دارم دنیوگیم  یخرب  دننکیم و  لقن  بعصتسم  بعص و  ثیدح  ینعم  رد  یلاوقا  ثیدح ، بتک  ریاس  راونالاراحب و  حاحص و  نیرحبلا و 
شیب رابخا  بتک  رد  تسا  راوشد  رایـسب  سب  ثداوح  نتف و  رد  هک  تسا  تماما  رما  لوبق  تیعبت و  روظنم  هک  تسا  تیـالو  تماـما و  رما 

. دناهدرک تیاور  هک  هدش  میلعت  باحصا  هب  ع )  ) ماما نیا  زا  نآ  هباشم  ثیدح  یس  زا 

هضراعتم ماکحا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  تامیلعت 

ود یهاگ  دـمآ و  دـیدپ  رابخا  فالتخا  میتفگ  قباس  هک  لیالد  نامه  هب  مالـسا  رد  اوعرفت  نا  مکیلع  لوصالا و  مکیلا  یقلن  نا  اـنیلع  اـمنا 
ةرارز دومرف  نشور  ار  ثیداحا  نیا  فیلکت  مالسلاهیلع  ماما  هتشاد و  دوجو  مالسا  ردص  رد  هک  دوشیم  هدید  ضراعتم  ثیدح  ود  ربخ و 
یقلن نا  انیلع  امنا  دومرف  هک  دناهدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  وا  زا  سپ  مالسلاهیلع و  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  ریصبوبا  و 

ملع و يور  زا  نآ  زا  هک  تسامـش  رب  مینک و  نیقلت  میزومایب و  امـش  هب  ار  ماکحا  لوصا  هک  تسام  رب  اوعرفت  نا  مکیلع  لوصالا و  مکیلا 
دینادرگ عرفتم  لوصا  رب  ار  عورف  نآ  ددرگ و  لح  اهنآ  تالکـشم  ات  دیهد  بیترت  دوخ  ار  نآ  عورف  تسارف  تیارد و  ءاکذ و  تریـصب و 
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کی مادک  هب  دـسریم  ام  هب  دنتـسه  ضراعتم  رگیدـکی  اب  هک  ثیدـح  ود  ای  ربخ  ود  یهاگ  مدرگ  وت  يادـف  دـنکیم  ضرع  هرارز  هاگنآ 
ثیداحا اب  تقو  ره  هرارز  يا  دومرف  ردانلا  ذاشلا  عد  کباحصا و  نیب  رهتـشا  امب  ذخ  ةرارز  ای  ع )  ) لاقف میراذگ  ارجا  هب  و  مینک -  دامتعا 
باحصا نارای و  نایم  رد  هک  نک  دامتعا  یثیدح  ربخ و  نآ  هب  دنشاب  هتشاد  ضراعت  مه  اب  هک  دیدینـش  یثیدح  ود  دیدروخرب و  ضراعتم 

ود نیا  رگا  نم  رورـس  دیـس و  يا  دیوگیم  هرارز  راگنا  هدیدان  راذگورف و  تسا  ردان  ذاش و  مادک  ره  دراد و  یترهـش  تسا و  لومعم  وت 
ینعی کسفن  یف  امهقثوا  كدنع و  امهلدعا  لوقب  ذـخ  ع )  ) لاقف منک ؟ هچ  دـشاب  هحفص 134 ]  ] يورم روثام و  روهـشم و  ود  ره  ثیدح 
دنتسه یضرم  قثوم و  لدع و  ود  ره  نایوار  دیـسرپ  زاب  هرارز  نک . لمع  ریگب و  ار  نامه  یـسانشب  قثوا  لدعا و  دوخ  دزن  هک  ار  کی  ره 

راد و كورتم  ار  نآ  دراد  قفاوت  ینـس  هماع  بهذم  اب  مادک  ره  ینعی  مهفلاخ  امب  ذخ  هکرتاف و  هماعلا  بهذـم  امهنم  قفاو  ام  رظنا  دومرف :
ماما زا  مه  زاب  دریگ  رارق  هجوت  دروم  تامهوت  مامت  دوش و  یجالح  بلطم  بوخ  هکنآ  يارب  هرارز  نک . لمع  تسا  هماع  فلاـخم  هکنآ 

نم فیلکت  دـیامنیم  فلاخم  ود  ره  ای  هماع  بهذـم  قفاوم  ود  ره  ای  روثأم  یـضرم و  لدـع و  ضراـعتم  ربخ  ود  نیا  دیـسرپ  مالـسلاهیلع 
برقا نید  ناکرا  ظفح  يارب  ار  کی  ره  لاح  نیا  رد  دومرف  طایتحالا  فلاخ  ام  كرتا  کنیدل و  طئاحلا  هیف  امب  ذخف  نذا  لاقف  تسیچ !؟

طایتحا قفاوم  مه  اب  ود  ره  رگا  دنکیم  ضرع  زاب  هرارز  امن  كرت  دراد  تفلاخم  هک  ار  رگید  نآ  نک و  لمع  ریگب و  یتخانش  طایتحا  هب 
يورین هب  دراوم  نیا  رد  تدوخ  هرارز  يا  دومرف  رخالا  عدت  هب و  ذخاتف  امهدـحا  ریختف  نذا  لاقف  درک . دـیاب  هچ  دـشاب  طایتحا  فلاخم  ای 

درک ار  لاوئس  نیمه  باحصا  زا  رگید  یکی  هک  یتیاور  رد  دشاب  ثیداحا  حصا  يوق  نظ  هب  هک  نیزگرب  ار  یکی  دوخ  داهتجا  طابنتـسا و 
یـسلجم همـالع  نک و  شـسرپ  ار  وا  تقیقح  وا  زا  ناـسرب و  دوـخ  ماـما  هب  ار  دوـخ  ینعی  هلئـستف  کـماما  یقلت  یتـح  هجراـف  نذا  دوـمرف 

تسا نیضراعتم  نیربخ  تاحجرم  هلمج  زا  طایتحا  اب  تقفاوم  هک  دنکیم  تلالد  ربخ  نیا  دیوگیم 

رابخا هابتشا 

نیا تسا  یهیدب  دوشیم . لکـشم  هدـنناوخ  رب  رما  تروص  نیا  رد  ددرگیم  هبتـشم  مه  هب  دـشابیم و  مه  هباشم  ربخ  ود  یهاگ  رابخا  رد 
دزاس مولعم  ار  نآ  صیخشت  زیمت و  قیرط  دنک و  لح  شنادرگاش  يارب  دیاب  راگزومآ  ملعم و  هک  تسا  یسرد  تالکشم  دننام  تالکشم 

ادخ ربمغیپ  زا  سپ  اریز  دشابیم  رـصع  نآ  اب  بسانتم  هتبلا  هک  هدوب  ناوارف  تالکـشم  کبـس  نیا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  بتکم  رد 
ریزگان نامثع  رمع و  رکبوبا و  دمآیم  شیپ  یملع  یلکـشم  هچ  ره  نینمؤملاریما  تداهـش  ات  هیلوا  افلخ  هرود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیواعم هرود  نوچ  یلو  دـننک  مضه  لح و  ار  تالکـشم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نسحلاوبا  ترـضح  روضح  اب  دـندوب 

ملع نیبلاط  دادیمن و  یملع  قیاقح  هحفص 135 ]  ] نایب يارب  یتصرف  ءادهشلادیس  نسح و  ماما  ترضح  هب  دش و  رابخا  لعج  رصع  دیسر 
میتفگ هچنانچ  مه  داجـس  ترـضح  هدـنام و  یقاب  ماهبا  لاح  هب  تالکـشم  نیا  دـنتخاسیم  رود  ینیوانع  هب  اـهنآ  فارطا  زا  ار  ثیدـح  و 

رقابدمحم ماما  داد  هزاجا  ناکم  نامز و  تایـضتقم  نوچ  اما  هدومرف  نایب  راکذا  هیعدا و  بلاق  رد  تایقالخا  اب  ار  دیاقع  لوصا  زا  يرادقم 
ییحی نب  رمعم  هچنانچ  هدومرف  لح  مدرم  يارب  ار  تالکشم  تخانش  دیاب  تیبرت  میلعت و  کبـس  نیرتیقار  هک  شور  کی  اب  مالـسلاهیلع 

یئاهزیچ زا  دننکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  مدرم  هچنآ  هللا  لوسر  نبای  مدیـسرپ  هک  دنکیم  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ماس  نب 
نیا ارچ  هدومرف  میلعت  دوخ  دالوا  هب  طقف  دـننادیمن و  شدالوا  وا و  زج  دـشابیم و  اهنآ  جرف  هرابرد  هک  تسا  يرابخا  ماـکحا و  اـی  تسا 
هدوب یمکح  دیاش  تفگ  دیاب  دوشیم  هدافتسا  هچنآ  و  دشاب !؟ مارح  دیاب  يرگید  يارب  لالح و  هتسد  کی  يارب  ملع  میلعت  هک  هدوب  روط 
ماـما ترـضح  تسا !؟ هنوگچ  تقیقح  اـیآ  دـشاب  مکحم  ود  ره  اـی  هدـیدرگ  خوسنم  دـعب  هدـش و  لزاـن  ناـشدالوا  ناـشدوخ و  يارب  هک 

هدومرف یهن  مکح  نآ  زا  ار  شدالوا  شدوخ و  هک  تقو  نامه  ینعی  هدلو  اهنع و  هسفنل  یهن  ذا  مهل  نیب  دق  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم 
دومرف مجنپ  ماـما  دومرفیم . ناـیب  رگید  ناـمدرم  يارب  مه  ار  نآ  رگا  دوشیم  روطچ  مدیـسرپ  تسا  هدوـب  اراکـشآ  ناـشدوخ  رب  نآ  ملع 

ماقا هامدق  تبث  ع )  ) نینمؤملاریما نا  ول  عاطی و  نا ال  یشخ 
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ملع نامتک  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  لالدتسا 

نتسناد موزل  دح  یتامدقم و  ملع  نیا  یلو  تسا  نارگید  هب  نداد  دای  نتسناد  هنارکش  تسا و  ندومن  میلعت  نتخومآ و  يارب  شناد  ملع و 
تیفرظ ملعم  داتسا و  دیاب  دسریم  هک  ملع  ياهتنا  ای  هطسوتم  دح  هب  تشذگ  هک  یئادتبا  يودب و  هلحرم  زا  اما  تسا  ندناوخ  نتـشون و  و 
تعانق لقادـح  هب  هنرگ  دزومایب و  تسه  نآ  مضه  لح و  ملع و  لقن  ظـفح و  روخرد  رگا  دریگب  رظن  رد  ار  درگاـش  تقاـیل  دادعتـسا و  و 

رد دننکیمن . میلعت  وا  هب  دننادن  قیال  ار  يدرگاش  رگا  ینف  یملع و  دیتاسا  نادنمدرخ  هک  تسا  یعامتجا  ننس  نخـس  نیا  رب  لیلد  دنک و 
ضرع دش  بایفرـش  يدرم  مدوب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  روضح  رد  تفگ  هک  دنکیم  تیاور  شردـپ  زا  یبلح  ییحی  زا  یفاک  لوصا 

ره ینعی  رانلا  نم  ماجلب  امجلم  ۀـمیقلا  موی  ءاـج  اـملع  متک  نم  تسا  هدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هتفگ  يرـصب  نسح  هللا  لوسر  نباـی  درک 
رفعجیبا ترـضح  ددرگیم . رـشحم  يارحــص  دراو  شتآ  زا  یماـگل  اـب  تماـیق  زور  دراد  هدیــشوپ  موـتکم و  ار  یــشناد  یملع و  سک 

ینعی هللا  یبر  لوقی  نا  الجر  نولتقتا  هنامیا  متکی  هحفص 136 ]  ] نوعرف لآ  نم  لجر  لاق  هللا و  لوق  نیاف  ۀحیو  بذک  دومرف  مالـسلاهیلع 
نوعرف لآ  زا  يدرم  تفگ  دیامرفیم - . یلاعت  يادخ  اریز  دراد  ضقانت  دـیجم  هللا  مالک  اب  نخـس  نیا  هچ  دـیوگیم  غورد  يرـصب  نسح 

ياضتقم هب  ملع  نامتک  تسا و  دوبعم  دنوادخ  نم  راگدرورپ  تفگیم  هک  ار  يدرم  دیـشکب  ایآ  تشادیم  هدیـشوپ  ار  شیوخ  نامیا  هک 
ره دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف  انهیه  الا  ملعلا  نودـجی  هللا ال  اما و  اوءاش  ثیح  اوبهذـیل  ع )  ) لاقف دومرف  هاگنآ  تسا . ناکم  ناـمز و  حـلاصم 
ره تساهنآ و  دزن  شنیب  شناد و  تسا و  هدومرف  اطع  دمحم  لآ  هب  ار  ملع  دنوادخ  اریز  تفای  دنهاوخن  ار  ملع  هطقن  نیا  زج  دـنورب  اجک 

باذع بجوم  ملع  نامتک  دننکیم  نامتک  دشابن  حالـص  اجک  ره  دنزومآیم و  وا  هب  دنـسانشب  ار  فرط  تیفرظ  دننادب و  تحلـصم  تقو 
ریـصبوبا تسد  هب  ناداـن  ار  ملع  دـتفا  هک  هب  تسم  یگنز  فـک  رد  نداد  غـیت  تسا . نارـسخ  بجوـم  دروـم  زا  ریغ  هب  میلعت  هـکلب  تـسین 

زوماـیب نارگ  راـب  زا  یملح  یملع و  ارم  ینعی  لذاـبلا  لـمح  ینلمح  تفگ  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  روـضح  دـمآ  يدرم  هک  دـنکیم  تیاور 
رفعجیبا ترـضح  زا  نارمح  ددرگیم . وت  تکـاله  بجوـم  هکلب  يرادـن  ار  نآ  لـمح  تقاـط  مزوماـیب  رگا  ینعی  حـسفتت  ـال  اذا  دوـمرف 

هک نانآ  ینعی  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدـهلا  تانیبلا و  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذـلا  نا  دومرف  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع 
هاگنآ دیجم  نآرق  باتک  رد  میتشاد  نشور  مدرم  رب  هکنآ  زا  سپ  دنرادیم  موتکم  تیاده  داشرا و  زا  میداتـسرف  هچنآ  دننکیم و  نامتک 
ماحـش دـیز  تسا . ناعتـسم  دـنوادخ  میتـسه و  اـم  هلمج  نیا  زا  دارم  هک  يادـخ  هب  مسق  دومرف  ناعتـسملا  هللا  نحن و  کلذـب  ینعی  دومرف 

نم يارب  تفگ  تفر  یـسراف  ناملـس  دزن  يدرم  دومرف  دـندرک  لاوئـس  ربق  باذـع  تیفیک  زا  هللادـبعیبا  ترـضح  زا  هک  دـنکیم  تیاور 
ار هیآ  نیا  تشگرب و  درم  نآ  دنام  شوماخ  زاب  ناملس  دمآرب  ثیدح  بلط  رد  رگید  راب  درم  نآ  درک  توکـس  ناملـس  نک  لقن  یثیدح 

ظفح يارب  ام  دومرف  درک  ادـص  ار  وا  ناملـس  باتکلا  یف  هانیب  اـم  دـعب  نم  يدـهلا  تاـنیبلا و  نم  اـنلزنا  اـم  نومتکی  نیذـلا  نا  دـناوخیم 
ربمغیپ و زا  ربق  رد  هک  شاب  رکنم  ریکن و  تاقالم  هدامآ  وت  مینک و  لقن  يرابخا  وا  يارب  اـت  میهاوخیم  ینیما  صخـش  ناـمدوخ  ثیداـحا 
هک دز  دـنهاوخ  وت  رـس  رب  نارگ  يزرگ  اـب  ینک  يدـیدرت  رگا  دـننکیم  لاوئـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاـخ  هحفص 137 ] ]

رکنم ریکن و  مدیـسرپ  دش  دهاوخ  بذعم  زاب  دوشیم و  هدـنز  دومرف  دوشیم  هچ  نآ  زا  سپ  مدیـسرپ  نم  دـیوگیم  يوار  يوش  رتسکاخ 
؟؟- ربق رد  دنتسه  وت  سلاجم  بحاصم  اهنآ  ربقلا  ادیعق  امه  لاق  دومرف  تسیچ 

هیماینب زا  رابخا  نامتک  روتسد 

هب یباتک  مدش  شروضح  بایفرـش  ملع  بسک  يارب  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  لقن  هب  رباج 
دعب ائیش  هنم  تمتک  تنا  نا  یئابآ و  ۀنعل  یتنعل و  کیلعف  هیماینب  کلهت  یتح  هب  تثدح  تنا  نا  ع )  ) لاق تفگ . ار  ترابع  نیا  داد و  نم 

اـصوصخم دراد  رایـسب  نمـشد  هک  تسا  یهلا  رارـسا  زا  مدومن  وت  هب  هچنآ  رباـج  يا  دومرف  یئاـبآ  ۀـنعل  یتنعل و  کـیلعف  هیماینب  كـاله 
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رگا داب و  وت  رب  نم  ناردپ  نم و  تنعل  یهد  ربخ  یسک  يارب  ینک و  ءاشفا  هیماینب  تکاله  یشالت و  طوقـس و  زا  لبق  رد  وت  رگا  هیماینب 
تردـق و رد  هیماینب  هک  نونکا  اریز  داـب  وت  رب  مناردـپ  نم و  تنعل  مه  زاـب  ینک  ناـمتک  ینکن و  اـشفا  هیماینب  طوقـس  یـشالت و  زا  سپ 

تکاله زا  سپ  رگا  دنهدیم و  رازآ  نآ  رثا  رب  ار  ام  ای  درک  دنهاوخ  وت  رازآ  دنشکیم و  ار  وت  یئوگب  رگا  دنشاب  یقاب  يراکمتـس  يورین 
يرگید باتک  سپس  ینک . لقن  مدرم  يارب  ادعب  ینک و  ظفح  ار  نآ  وت  تسا  مزال  سپ  دوریم  نیب  زا  یملع  رابخا و  قیاقح  یتفگن  اهنآ 

نآ زا  رگا  اما  دشاب  نآ  همیمـض  زین  باتک  نیا  یئابآ و  ۀـنعل  یتنعل و  کیلعف  ادـبا  هنم  ءیـشب  تثدـح  ناف  اذـه  كاه  دومرف و  داد  نم  هب 
اهنآ هدلاخ  تازجعم  زا  کی  ره  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  مهم  هتکن  دـنچ  تیاور  نیا  داب . وت  رب  مناردـپ  نم و  تنعل  ینک  لقن  یـسک  يارب 

یشالت زا  ربخ  هکنآ  رگید  دومرف  تیانع  یباتک  هفیحـص و  وا  هب  هک  تسنادیم  يونعم  یعیادو  نینچ  ندرپس  قیال  ار  رباج  هکنآ  لوا  هدوب 
لقن امتح  ار  رابخا  نیا  اهنآ  طوقـس  زا  سپ  دومرف  هک  هوالع  هب  دـش  دـنهاوخ  طقاس  اهنآ  رباج  تایح  نامز  رد  يدوز  هب  هک  وا  هیماینب و 

فلتخم تاـیاور  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  دوب و  دـقتعم  نمؤم و  قیـال و  ناوج و  هک  تسا  یفعج  رباـج  نیا  ناـسرب  مدرم  هب  نک و 
نم هب  ثیدـح  رازه  داتفه  هتفگ  هحفـص 138 ]  ] يرگید ثیدح  رد  منکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  ثیدـح  رازه  دون  هتفگ 
زاب مدادن و  دای  سک  چیه  هب  تخوماین و  سک  چیه  هب  هک  دومرف  میلعت  نم  هب  ثیدح  رازه  یس  تفگ  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  تخومآ و 

. تسا مود  نرق  یمان  فلؤم  دصراهچ  هئامعبرا  زا  یکی  هک  تشون  ثیدح  رد  یباتک  رباج  نیا  تفگ و  مهاوخن 

سایق مذ  اجیب و  ياوتف 

اوتف نآ  بسح  رب  دیامن و  طابنتسا  ار  یعرش  لئاسم  ماکحا  دیاب  هیقف  عامجا ) لقع -  تنـس -  باتک -   ) ننـس هلدا  يور  زا  مالـسا  هقف  رد 
طلغ و ار  شور  نیا  عیـشت  بتکم  دـندومیپ  فارحنا  هار  دـندرک و  طولخم  سایق  يأر و  لها  هفیخـس  ءارآ  هب  ار  مالـسا  هقف  نوچ  دـهد و 

یسک لوا  سیلبا » ساق  نم  لوا   » دومرف درک و  تمذم  ار  سایق  الوا  تسنادیم  رما  تقیقح  تحـص و  مالـسا و  تعیرـش  ینابم  اب  فلاخم 
هدرکن مدآ  تعاطا  قح و  هدجـس  رد  رما  تعاـطا  تسناد و  مدآ  زا  رترب  ساـیق  هب  دوجو  رـصنع  رد  ار  دوخ  هک  دوب  سیلبا  درک  ساـیق  هک 

نامز طیارـش  اریز  تسا  لقع  فالخ  سایق  هک  هدش  ثحب  باب  دنچ  رد  لصفم  عوضوم  نیا  هقف  لوصا  رد  و  دش . تیدحا  هاگ  رد  هدـنار 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  مدج  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دراد . زایتما  رایـسب و  قرف  یـسب  نآ  قیداصم  اب  میهافم  دودح  ناکم و  و 

ماکحا رد  سک  ره  دومرف  سامترا » یف  هرهد  لزی  مل  يارلاب  هللا  ناد  نم  سابتلا و  یف  هرهد  لزی  مل  سایقلل  هسفن  بصن  نم   » تسا هدومرف 
رمع دنک  شیاتـس  دوخ  هدیهوکن  يأر  تیار  اب  ار  یلاعت  يادـخ  سک  ره  دوش و  راتفرگ  سابتلا  تیلب  جـنر و  هب  دزاس  هشیپ  ار  سایق  عرش 
امب هللا  ناد  نم  ملعی و  امب ال  هللا  ناد  دقف  هیأرب  سانلا  یتفا  نم  دومرف . زاب  هدش و  راتفرگ  سیلبا  هسوسو  هب  هدـنکفا و  تلالـض  هب  شیوخ 
ملاع دنادیمن و  هچنآ  هب  دهد و  يوتف  مدرم  يارب  شیوخ  راوتـساان  يأر  هب  سک  ره  ملعی  امیف ال  مرح  لحا و  ثیح  هللا  داض  دـقف  ملعی  ال 
دهد يوتف  دنک و  رظنراهظا  مکح  رد  لهج  ینادان و  هب  يادخ  مارح  لالح و  رماوا و  ماکحا و  رد  دنک و  تدابع  ای  دهد  يأر  تسین  نادب 
لالح ار  مارح  هداد و  یلجت  مارح  ار  لالح  ینادان  درم  هدش  رایـسب  هک  تسا  نیا  يوتف  هنوگ  نیا  عنم  ببـس  تسا و  هتـساخرب  تفلاخم  هب 

. تسا يدرخیب  زا  نیا  تسا و  هدومن 

تسوا راتفگ  شزرا  هزادنا  هب  ثیدح  رد  سک  ره  شزرا 

هتـشاد نقتم  مکحم و  نخـس  ردق  ره  تسوا  نانخـس  شزرا  هزادنا  هب  وا  شزرا  يدرف  ره  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
مالـسلاهیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادـبعیبا  ترـضح  زا  زازر  دـیزی  هحفـص 139 ] . ] هراب نیا  رد  دراد  تناتم  هزادـنا  ناـمه  هب  دـشاب 

یه ۀـفرعملا  ناف  مهتفرعم  مهتیاور و  ردـق  یلع  هعیـشلا  لزانم  فرعا  ینب  ای  : » درک تیـصو  نینچ  نم  هب  مردـپ  دومرف  هک  دـنکیم  تیاور 
یف تدـجوف  مالـسلاهیلع  یلعل  باـتک  یف  ترظن  ینا  ناـمیالا  تاـجرد  یـصقا  یلا  نمؤملا  ولعی  تاـیاورلل  تایاردـلاب  ۀـیاورلل و  ۀـیاردلا 
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ماقم و نم  رـسپ  يا  ینعی  ایندـلا .» راد  یف  لوقعلا  نم  مهیتا  ام  ردـق  یلع  بساحی  یلاعت  هللا  نا  هتفرعم  هردـق  ءرما و  لک  ۀـمیق  نا  باـتکلا 
تسا تایاور  نتسناد  ملع و  رد  تسا و  تیاور  تیارد و  تفرعم  لصا  هچ  سانشب  اهنآ  تایاور  هزادنا  زا  ار  ام  ناتسود  نایعیش و  يهبترم 

يدرم و ره  ياهب  تمیق و  دومرف  موقرم  مدید  مدناوخ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هک  یباتک  رد  نم  دـسریم  نامیا  تاجرد  یـصقا  هب  نمؤم  هک 
دـشخبیم اهنآ  هب  ایند  رد  هک  یلوقع  هزادنا  هب  ار  مدرم  مه  یلاعت  يادخ  دراد و  ادخ  هب  تبـسن  وا  تفرعم  اب  میقتـسم  تبـسن  تلزنم  ردـق 

هب دنهدیم و  ازس  وا  زج  وا  لقع  رادقم  رب  تسا و  شیوخ  لقع  رادقم  ورگ  رد  سک  ره  تفگ  دیاب  بیترت  نیدب  و  دهاوخیم -  هبـساحم 
. دنیامرفیم نیعم  شاداپ  رفیک و  درخ  هزادنا 

هنالهاج يواتف 

باتک عامجا -  لقع و   » هعبرا هلدا  يور  زا  ع )  ) نیموصعم نید و  همئا  زا  سپ  تعیرش  ياهقف  هک  دوب  يراج  نیا  رب  تعیرـش  نید و  تنس 
ریسم نوچ  اما  هدوب  نینچ  راکزیهرپ  ناملاع  یقتم و  ياملع  هریس  دنهد -  يوتف  مدرم  تالکشم  رد  هدومن و  جارختسا  ار  ماکحا  تنـس » و 

شنادیب هیامورف  درخیب و  یهورگ  دیدرگ  عورش  رابخا  لعج  تاماقم  بصانم و  لاغـشا  يارب  دش و  هداد  فارحنا  دوخ  ياج  زا  تقیقح 
مرکا ربمغیپ  هدش و  عنم  مالـسا  رد  هنالهاج  يواتف  نیا  دـندادیم -  قح  ریغ  هب  يوتف  هدـش  تاماقم  بوعرم  ای  بوذـجم  تلاهج  يور  زا 
ماـما ترـضح  دـهد . يوتف  يرگید  رطاـخ  هیـضرت  يارب  اـی  دوخ  لـیم  هب  دـهاوخب  لـهاج  هک  هدوـمرف  میرحت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

باذعلا ۀکئالم  همحرلا و  هکئالم  هتنعل  هللا  نم  يده  ملع و ال  ریغب  سانلا  یتفا  نم  ع )  ) لاق دومرف  دوخ  باحصا  هب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 
ربمغیپ راتفگ  زا  هکنآ  نودـب  ینامـسآ  تیادـه  ملع و  نودـب  ار  مدرم  دـهد و  هنالهاج  ياوتف  سک  ره  ینعی  هایتفب  لـمع  نم  رزو  هقحل  و 

وا باذع  تمحر و  هکئالم  دنوادخ و  هحفص 140 ]  ] دیوگب یـسک  يارب  دنادیمن  هک  یمکح  دهد و  يوتف  دنک  لقن  يهملک  ماما  ای  ادخ 
مالـسلاهیلع رفعجیبا  ترـضح  زا  اجروبا  تسوا . ندرگ  هب  دناهدش  هارمگ  وا  هنالهاج  ياوتف  هب  هک  یناسک  مامت  هانگ  دـنکیم و  تنعل  ار 

رد امـش  زا  هچنآ  دـیهد و  يوتف  دـیئوگب و  دـینادیم  هچنآ  ینعی  ملعا  هللا  اولوقف  اوملعت  ملام  اولوقف و  متملع  ام  دومرف  هک  دـنکیم  تیاور 
وه ال ءیش و  نع  لئس  اذا  ملعلل  لاق   » دومرف مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دنادیم . ادخ  دیئوگب  دینادیمن  دمحم  نآ  ماکحا  هقف و 

دنسرپب وا  زا  عرش  ماکحا  زا  ياهلئسم  نوچ  هک  تسا  راوازس  ملاع  يارب  دومرف  کلذ » لوقی  نا  ملاعلا  ریغل  سیل  ملعا و  هللا  لوقی  نا  هملعی 
نا ول  دهد  يوتف  دـنادیم  هچ  نادـب  دزاس و  رهاظ  ار  دوخ  ملع  تسا  فظوم  ملاع  اما  دـنادیم  ادـخ  دـیوگب  دـشابن  فقاو  هلئـسم  نادـب  و 

هقیلـس يأر و  هب  دنیامن  فقوت  دنـشاب  ربخیب  يرما  رد  تقو  ره  يادخ  ناگدنب  رگا  ینعی  اورفکی  مل  اودحجی و  مل  اوفقو  اولهج  اذا  دابعلا 
هدوب رـشب  شاعم  داعم و  رما  همزال  هچ  ره  مرکا  ص )  ) ربمغیپ دومرف  دـنوشیمن . رفاـک  دـننکیمن و  راـکنا  زگره  دـنهدن  يوتف  دوخ  رظن  و 

یف دهازلا  هیقفلا  نا  دومرف  مردپ  دیوگیم  مجنپ  ماما  میزومآیم . میهدیم و  حرـش  مدرم  يارب  ار  هیلاع  تامیلعت  نآ  ام  هدومرف و  روتـسد 
تنـس هب  دیامن  تبغر  یقاب  ترخآ  يارب  دنکن و  لیم  یناف  يایند  هب  هک  تسا  یـسک  هیقف  یبنلا  ۀنـسب  کسمتملا  ةرخالا  یف  بغارلا  ایندلا 

دهد و رارق  فدـه  تسازـس  همه  هک  ار  ترخآ  دزادـنا و  رـس  تشپ  تساوه  همه  هک  ار  ایند  دـشاب -  هتـشاد  کسمت  نییبنلا  متاخ  ربمغیپ 
نیمه ترضح  دیسرپ  هیقف  ینعم  زا  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  زا  بلغت  نب  نابا  دنک . لمع  ربمغیپ  تنس  هب  يارس  نآ  هب  ندیـسر  يارب 

رد هقفت  الثم  تسا  روطچ  نید  ملع  ریغ  رد  هقفت  دیـسرپیم  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  شداتـسا  زا  نامثع  نب  دامح  هدومرف . میلعت  وا  هب  ار  دافم 
نشور مدرم  ياپ  لباقم  رد  یعمش  دوخ  مظن  هب  هک  یناسک  ینعی  ینید  ریغ  ارعش  نوواغلا -  مهعبتی  ءارعشلا  دومرف و  مالـسلاهیلع  ماما  رعش 

تاتابن و تاناویح و  زا  دوخ  هیئرم  رظانم  يارب  یفاصو  زج  تیلهاج  رـصع  رد  ارعـش  دـنهارمگ  دـندرگ  يوهـش  تاساسحا  عباـت  دـننکن و 
رعـش عوضوم  ارعـش  هکنآ  زا  دعب  یلو  درک  یفرعم  هارمگ  ار  اهنآ  نآرق  دندرکیم  ار  يوهـش  رظانم  فصو  رتشیب  دندوبن و  شیب  تادامج 

رد یتح  دندرمـش و  زیاج  ار  اهنآ  همئا  دـنتخیر  ظافلا  بلاق  رد  هحفـص 141 ]  ] ار یمالـسا  رابخا  ثیداحا و  تایآ و  هدرک  ضوع  ار  دوخ 
تیب ره  ینعی  ۀنجلا  یف  تیب  تیب  لکل  هک  دناهداد  هدعو  دزورفارب  نید  راثآ  زا  مدرم  ياپ  شیپ  نشور  عمش  شرعش  اب  هک  يرعاش  فصو 
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عنم يوهش  رعش  رد  هقفت  دنجراخ  تاوهش  یفابیفنم و  یفابلایخ و  تافارخ و  ماهوا و  زا  ارعـش  نیا  دراد -  هزیاج  یتشهب  هناخ  کی  رعش 
. تسا هدیدرگ  ریدقت  ینید  رعش  رد  هقفت  هدش و 

هیقت رد  يوتف 

زا هدیبعوبا  هک  یلاوئس  خساپ  لولدم  کنیا  میدرک و  ثحب  لصفم  هیقت  هب  عجار  تسا  قالخا  فراعملاةرئاد  هک  مالـسا  بتکم  باتک  رد 
الوتی نمف  الجر  انیتفا  ول  لوقت  ام  دایز  ای  ع )  ) لاق مینکیم . لقن  هدومن  هیقت  رد  نداد  يوتف  هب  عجار  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح 

نا ع )  ) لاق دینک . یئامنهار  دینادیم  رتهب  امش  دنکیم  ضرع  دهد -  يوتف  هیقت  يور  زا  هک  یسک  هرابرد  یئوگیم  هچ  هیقتلا  نم  ءیـشل 
نا رجوا و  هب  ذـخا  نا  دومرف  شباحـصا  زا  رگید  یکی  هب  تسا  رتـشیب  شرجا  دـشاب  هیقت  هب  رگا  دوـمرف  ارجا  مظعا  هل و  ریخ  وـهف  هب  ذـخا 

تخـس ینـس  نادرم  رثکا  نوچ  تسا  نیا  روظنم  تسا و  راـکهانگ  دراذـگ  ورف  رگا  دراد و  يرجا  تفگ  هیقت  هب  رگا  ینعی  مثا  هللا  هکرت و 
زا هـک  دـیامرفیم  روتـسد  هرارز  هـب  دـیئامن  ضارعا  دـینک و  هـیقت  رطخ  عـقاوم  رد  دوـمرف  روتـسد  دنتـشکیم  ار  هعیـش  دـندوب و  بـصعتم 

یتایاور و  درک . هیقت  دیاب  تسا  تسار  يرآ  دومرف  درک  دیاب  هیقت  اریز  تسا  رتلکشم  هعیش  ثیدح  رد  درک  ضرع  وگب  نخس  لیئارساینب 
هحفص 142] . ] تسا طوبضم  هطوبرم  بتک  رد  هک  هدش  لقن  هیقت  هرابرد  مالسلاهیلع  ماما  نیا  زا 

تبقنم رد  مظن 

یقاس يا  یهاوخ  داجس » ترـضح  هب   » وگ تینهت  رقاب » ترـضح   » دالیم بش  داب » كرابم   » یپ اج  زا  زیخ  دازآ  مغ  يدش ز  بشما  لد  يا 
ربلاولانت نل   » دیوگ لیزنت  رد  هک  یئاهنآ  زا  ام  رب  اطع  نک  نونکا  مه  تدـحو  هداب  زا  ام  ماج  نک  رپ  زیخ و  نونمم  وت  فاطلا  مدرگ ز  رگا 

رس مرآ  تسد  هب  ات  نوراه  دننام  منکیم  نارمع  نب  یـسوم  تمدخ  مهدا  روپ  نوچ  منز  یتسه  ملاع  رب  اپ  تشپ  نوبحت » امم  اوقفنت  یتح 
شهام يور  يارب  زو  قیالع  عطق  ماهدرک  شیور  لاخ  يارب  زا  نونجم  وچمه  مشاب  هراوآ  مدرگ و  دوخ  زا  دوخ  یب  دوخ  یلیل  هایـس  فلز 

رقاب ترـضح  نوبغم  هتبلا  دوش  دزیرگب  شافخ  نوچ  هکناو  شعمـش  درگ  ددرگ  هک  دـشابیم  هناورپ  اب  هفرـص  نوماـه  تشد و  مدرک  ریس 
دـش رونم  يزور  نینچ  رد  علاط  دیدرگ  وا  دیـشروخ  بجر  هام  هرغ  نوناک  دوب  ار  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هکنآ  دمحم  مود  مجنپ و  ماما  (ع )

وا ردام  هحفـص 143 ]  ] نوخلد هاـش  نآ  نیـسح  روپ  یلع  بلق  توق  دـشاب  هکنآ  متفه  موصعم  یبـن  ملع  ع )  ) رقاـب نونکم  رد  ناز  ناـهج 
دـشاب هکنآ  ناسحا  اـمرف ز  رظن  اـم  رب  اورـسخ  نوتاـخ  وچمه  رب  نیرفآ  دـص  رداـم و  نیا  زا  هبهب  س )  ) ارهز دـنزرف  نسح  تخد  همطاـف ) )

جنگ ای  رز  میـس و  رب  دـنکیم  یک  انتعا  وت  تمحر  زنک  ددرگ ز  روهرهب  وج  کـی  هکنآ  نودـیرف  دیـشمج و  وت  ناـسحا  ناوخ  راوخهزیر 
انیسنبا يافش  تراونا  دشاب ز  يوترپ  نوطالف  نامقل و  تمکح ز  سدیلقا و  هفسلف ز  لطاب  هدیدرگ  تشناد  لضف و  سونایقا  شیپ  نوراق 

نوذأم تسین  شناد  ضرع  رب  تتصخریب  يولوم  وت  تمکح  ناتسوب  زا  دوب  یگرب  يونثم  نوناق  هدرک  نیودت  وت  لضف  بتکم  رد  یلعوب 
شناد خاک  شنیب  جنگ  تمکح  ناک  تمحر  زنک  نویدم  شیوخ  رب  يا  هدومرف  دبا  ات  ار  ناملاع  ملاع  نایاناد  وت  لضف  نمرخ  نیچهشوخ 

دز ام  يداش  طاسب  رب  مغ  رکشل  هگان  رجه و  شلـصو  لصو و  شرجه  هک  ایند  نیا  رب  فا  نوریب  هزادنا  يرتالاب ز  نآ  زا  میوگ  نم  هچنآ 
لـسوت تسد  هدز  رقاب  نماد  رب  يوریپ )  ) نوعلم نود  ماشه  دادیب  رهز  زا  دیهـش  دش  تلیـضف  رحب  نآ  نادقف  زا  ملاع  دـش  بلقنم  نوخیبش 

هحفص 144] [. ] 45  ] نویامه زور  نیا  رد  دش  وا  نمرخ  نیچهشوخ 

نآرق

هدش لزان  اتکی  يادخ  بناج  زا  تسا و  یکی  نآرق 
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دحاو کی  زج  دحاو  يادخ  زا  ینعی  دحاولا  الا  هنم  ردصی  دـحاولا ال  دـنیوگ  هک  دـنراد -  ياهدـعاق  نییقارـشا  اصوصخم  مالـسا  ءامکح 
دافم تسا و  نافرع  تمکح و  ملـسم  لوصا  زا  لاح  ره  رد  یلو  دـنراد -  ینانخـس  هدـعاق  نیا  هرابرد  نییئاـشم  هچرگا  ددرگیمن  رداـص 
نیا تسا -  نوحـشم  يوطنم و  نآ  رد  زیچ  همه  هک  هدرک  قلخ  دوجو  بتارم  عیمج  عماج  دحاو  کی  دـحاو  يادـخ  هک  تسا  نیا  بلطم 
عماج هک  تسا  يدحاو  نآرق  یعیرـشت  ملاع  رد  تسا و  دحاو  نآ  رد  داسف  نوک و  ملاع  تائـشن  مامت  هک  تسا  ملاع  ینیوکت  یلک  دحاو 

لوصا سسؤم  رقابدمحم  ماما  ترـضح  نانخـس  زا  ام  ار  تقیقح  نیا  تسا و  رـشب  داشرا  تیاده و  روظنم  هب  نیرخآ  نیلوا و  مولع  عیمج 
لقن مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا  یفاـک  لوصا  رد  هچناـنچ  هرارز  مینکیم . هدافتـسا  مه  یمالـسا  مولع  یتیبرت  یتیبرت و 

مولع و عیمج  عمتجم  دـحاو  کـی  نآرق  ةاورلا  لـبق  نم  ءییجی  فـالتخالا  نکلو  دـحاو  نم  لزن  دـحاو  نآرقلا  نا  دومرف  هک  تسا  هدرک 
فالتخا هب  طقف  فالتخا  تسا و  نایمدآ  ياهزاین  مامت  لماش  هدـش و  لزان  اـتکی  هناـگی و  يادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  يرـشب  تاـجایتحا 

. دیامن هفاضا  ای  رسک و  نآ  زا  تسین  رداق  یسک  تسا و  هدادن  خر  یفیرحت  هنوگ  چیه  نآ  لصا  رد  هنرگ  تسا و  تاور 

نآرق ياهشخب 

تامیلعت رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ماکحا  ضیارف و  عبر  لاـثما و  ننـس و  عبر  انودـع و  یف  عبر  اـنیف و  عبر  عاـبرا  ۀـعبرا  نآرقلا  لزن 
یناگدنز نوئش  مامت  لماش  هک  تسا  مسق  راهچ  نآرق  دومرف  هدرک  فصو  فیرعت و  شباحصا  يارب  ار  نآرق  هک  دوخ  یـسالک  یتیبرت و 

ملاع رـسفم  نیبم و  هک  تسا  تیب  لها  ام  قح  رد  دـهدیم  لیکـشت  ار  نآ  مراهچ  کی  هک  نآرق  شخب  کی  لوا - تسا . یمدآ  یعامتجا 
هراـبرد نآرق  مراـهچ  کـی  مود - تسا . لکـشم  نآرق  مهف  اـم  نییبت  لـیوأت و  ریـسفت و  نودـب  میتسه و  امـسا  مولع  رد  خـسار  نآرق و  هب 
فـصو فیرعت و  نآرق  زا  مدرم  تیمورحم  يارب  طیحم  نتخاس  هریت  دوخ و  یتخبهریت  تموصخ و  رظن  زا  اهنآ  هک  دـشابیم  اـم  نانمـشد 

لوصا ماکحا و  ضیارف و  لماش  نآرق  رگید  مراهچ  کی  موس - تسا . هدـش  رکذ  ناگدـنیآ  تربع  يارب  اـهنآ  راـک  یئاـهن  هجیتن  هدـش و 
ماکحا نید -  ماکحا  مان  هب  ناوارف  بتک  نآ  هرابرد  هک  دـشابیم -  دـشاب  نآ  ماـکحا  و  هحفـص 145 ]  ] هقف هک  تسا  نید  عورف  دیاقع و 
توعد یئاهن  هجیتن  رظن  زا  هک  تسا  ناگتشذگ  صـصق  تایاکح و  لاثما و  رگید  مراهچ  کی  مراهچ  دناهتـشاگن . مالـسا  ماکحا  نآرق - 

نایب فالسا  فالخا  تربع  يارب  نآرق  هک  دشابیم  اهنآ  راک  هجیتن  ناگتشذگ و  هریشع  ماوقا و  للم و  رابدا  لابقا و  ناربمغیپ و  ینامـسآ 
شنادرگاش زا  رگید  یکی  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  میتسه . نآرق  مئارک  اـم  دـیامرفیم  ربخ  نیا  ناـیاپ  رد  تسا و  هدومرف 

یف ثلث  انئابحا و  یف  انیف و  ثلث  اثالثا  لزن  نآرقلا  دیامرفیم  هک  تسا  یکی  ود  ره  نیا  هتبلا  هدش و  لزان  تمسق  هس  رد  نآرق  دیامرفیم :
کی ناتـسود و  قح  رد  ام و  قح  رد  نآ  تمـسق  کی  هدش  لزان  مسق  هس  رب  نآرق  دومرف  لثم  ۀنـس و  ثلث  انلبق و  ناک  نم  ودع  انئادـعا و 
نآرق لاح  ره  رد  تسا . لثم  تنـس و  يواح  شثلث  کی  دـناهدوب و  ادـخ  ءایلوا  ام  زا  شیپ  هک  نانآ  نانمـشد  اـم و  نانمـشد  هراـبرد  ثلث 
نآرق دیامرفیم  شباحصا  زا  یکی  هب  ماما  هک  نیا  هتبلا  تسا و  داشرا  تیاده و  يالعا  لثم  نیرتلماک  تسا و  يرـشب  ياهزاین  مامت  لماش 

یلک روط  هب  هکلب  دشاب  تمسق  تمسق  بیترت  ای  يواستم  تمسق  راهچ  ای  هس  رب  هک  تسین  نیا  روظنم  هدش  لزان  مسق  هس  ای  مسق  راهچ  رب 
دهاوخیم مالسلاهیلع  ماما  هک  دوشیم  میـسقت  رتمک  رتشیب و  ای  بلاطم  هقبط  راهچ  ای  هس  نیا  هب  مینک  میـسقت  بلاطم  هرابرد  ار  نآرق  رگا 

لوزن روظنم  ینابم  يور  دننادب و  همه  هک  دیامرف  بلج  يدـنبهقبط  کیکفت  یعوضوم و  میـسقت  عونتم و  بلاطم  هرابرد  ار  نیملـسم  رکف 
. دندرگ دنمهرهب  نآ  یتیبرت  یبدا و  نونف  مولع و  زا  دنیامن و  لقعت  رکفت و  ربدت و  نآرق 

تسا طوبرم  ینتبم و  مه  هب  نآرق  تایآ 

رب شرخآ  طوبرم و  شرخآ  هب  شلوا  نآرق  دومرف  هک  تسا  نیا  نآرق  زا  مهفت  میهفت و  هراـبرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  تاـمیلعت  زا 
ببس هک  یموق  یصخش و  هرابرد  ياهیآ  رگا  دیامرفیم و  نایب  ریسفت و  راکشآ و  نشور و  ار  رگید  تایآ  نآ  تایآ  تسا و  ینتبم  شلوا 
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ناوتیم نآ  زا  هشیمه  يارب  هک  تسا  یمومع  روتسد  مکح و  کی  اریز  درم  دهاوخن  هیآ  نآ  دنریمب  موق  ای  درف  نآ  دشاب و  هدش  نآ  لوزن 
يرجی نآرقلا  نکلو  ءیـش  نآرقلا  نم  یقب  امل  هیالا  تتام  موقلا  کـئلوا  تاـم  مث  موق  یف  تلزن  اذا  هیـالا  نا  ول  دومرف و  درک -  هدافتـسا 

هک ياهیآ  دوش  انب  رگا  ینعی  رـش  وا  ریخ  نم  اهنم  مه  اهنولتی  ۀـیآ  موق  لکل  ضرالا و  تاومـسلا و  تماد  ام  هرخا  هحفص 146 ]  ] یلع هلوا 
نادرم اب  اریز  دنام  دهاوخن  یقاب  يزیچ  نآرق  زا  نیاربانب  دتفیب  هدافتـسا  زا  ینعی  دریمب  مه  هیآ  نآ  دریمب  موق  نآ  هدش  لزان  یموق  قح  رد 

دـیامنیم و تشگرب  دراد و  طابترا  شرخآ  هب  شلوا  نآرق  هک  یلاـح  رد  دـنامب  هدـیافیب  دـتفیب و  راـک  زا  نآرق  زا  یتمـسق  دـیاب  موق  ره 
ینامـسآ روتـسد  نآ  رـش  ریخ و  میلعت  زا  دندرگ و  دـنمهرهب  دـنناوتیم  تایآ  نآ  زا  یموق  ره  تسا  رارقرب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یمادام 

میظعت ریقحت و  ینامسآ  مکح  دنیوگ  دنراد و  دیدرت  تایآ  لوزن  نأش  هرابرد  ققحم  گرزب و  ياملع  هک  تسین  یکـش  و  دننک . هدافتـسا 
. تسا قولخم  مومع  عفانم  حلاصم و  يارب  نآ  عمج  قیرفت و  دوشیمن 

تسا زیچ  همه  هب  امنهار  مولع و  همه  ياراد  نآرق 

یف هلزنا  الا  همالا  هیلا  جاتحی  ائیـش  عدـی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  دومرف  هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  ترـضح  زا  سیق  نب  رمع 
. ادح دحلا  کلذ  يدعت  نم  یلع  لعج  هیلع و  لدـی  الیلد  هیلع  لعج  ادـح و  ءیـش  لکل  لعج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسرل  هنیب  هباتک و 

نآرق رد  هتـشاد  تجاح  نادب  رـشب  ار  هچ  ره  هدومرفن و  راذـگورف  دـشاب  رـشب  زاین  جایتحا و  دروم  هک  يزیچ  چـیه  زا  ملاع  يادـخ  دومرف 
دح نآ  زا  هک  سک  ره  دنک و  نآ  رب  تلالد  هک  هدـینادرگ  ررقم  یلیلد  نآ  رب  هداد و  رارق  يدـح  يزیچ  ره  يارب  هدومرف و  تلالد  دـیجم 

. تسا هدومرف  ررقم  يدح  مه  وا  يارب  دیامن  زواجت 

نآرق توالت  باوث 

تسا يرفعج  بتکم  رشان  یمود  هیماما و  بتکم  سـسؤم  یلوا  هک  ع )  ) قداص رفعج  ماما  رقابدمحم و  ماما  ترـضح  تامیلعت  زا  هکنآ  اب 
میلعت ع )  ) مجنپ ماما  هک  ار  يرابخا  زا  نآرق  توالت  هب  مدرم  بیغرت  هرابرد  کلذعم  هدش  هتـشون  مان  نیمه  هب  اهباتک  لامعا  باوث  هرابرد 
امئاق نآرقلا  ءرق  نم  ع )  ) لاق هک  هدومن  تیاور  ع )  ) رفعجیبا ترـضح  زا  ناملـس  نب  هللادبع  زا  یفاک  لوصا  رد  مینکیم . لقن  دیامرفیم 

ریغ یف  ءرق  نم  هنـسح و  نیـسمخ  فرح  لـکب  هل  هللا  بتک  اـسلاج  هتولـص  یف  ءرق  نم  هنـسح و  ةأـم  فرح  لـکب  هل  هللا  بتک  هتولـص  یف 
دص یفرح  ره  هب  دنوادخ  دیامن  توالت  هداتسیا  زامن  رد  ار  نآرق  هک  یـسک  دومرف  هحفص 147 ]  ] تانسح رـشع  لکب  هل  هللا  بتک  هتولص 

دنوادخ هنسح  هد  یفرح  ره  هب  زامن  ریغ  رد  هنسح و  هاجنپ  یفرح  ره  هب  دننک  توالت  رگا  هتسشن  لاح  رد  دیامرفیم و  تیانع  وا  هب  هنـسح 
نم هکمب  نآرقلا  متخ  نم  هدومرف  هک  دـنکیم  تیاور  ماما  نآ  زا  تقیقح  نیمه  هرابرد  یلامث  هزمحوبا  دـیامرفیم . اـطعا  نآرق  ناـیلات  هب 
رخآ یلا  ایندلا  یف  تناک  هعمج  لوا  نم  هنـسحلا  رجالا و  نم  هل  بتک  هعمجلا  موی  یف  همتخ  رثکا و  وا  کلذ  نم  لقا  وا  ۀعمج  یلا  ۀـعمج 

زا رتمک  ای  دنک  متخ  رگید  هعمج  ات  هعمج  زور  زا  هکم  رد  ار  نآرق  سک  ره  دومرف  کلذکف  مامالا  ریاس  یف  همتخ  نا  اهیف و  نوکت  هعمج 
رد دشاب  زور  ره  دیامرفیم و  اطعا  هنـسح  رجا و  شرمع  هعمج  نیرخآ  ات  شرمع  لوا  هعمج  زا  رجا  وا  يارب  دنوادخ  دنک  متخ  هتفه  کی 
مل ۀلیل  یف  تایآ  رـشع  ءرق  نم  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  ع )  ) رقابدـمحم ماما  زا  زین  فیرظ  نب  دعـس  ددرگیم و  دـنمهرهب  اهزور  نامه 
نم بتک  هیآ  یتأـم  ءرق  نم  نیتناـقلا و  نم  بتک  هیآ  ةأـم  ءرق  نـم  نیرکاذـلا و  نـم  بـتک  ۀـیآ  نیـسمخ  ءرق  نـم  نیلفاـغلا و  نـم  بـتکی 

زب راـطنق  هل  بتک  هیآ  فلا  ءرق  نم  نیدـهتجملا و  نم  بتک  هیآ  ۀـئاسمخ  ءرق  نم  نیزئاـفلا و  نم  بتک  هیآ  هئاـمثلث  ءارق  نم  نیعـشاخلا و 
ضرالا ءامـسلا و  نیب  ام  اهربکا  دـحا و  لبج  لثم  اهرغـصا  اطاریق  نورـشع  ۀـعبرا و  لاقثملا  بهذ و  نم  لاقثم  فلا  رـشع  سمخ  راـطنقلا 
بوسحم نیرکاذ  فص  رد  دناوخب  هیآ  هاجنپ  سک  ره  دوشیمن  هتشون  نیلفاغ  هرمز  رد  دنک  توالت  نآرق  هیآ  هد  بش  رد  سک  ره  ینعی 

هیآ دصیس  سک  ره  تسا  نیعـشاخ  هلمج  زا  دناوخب  هیآ  تسیود  سک  ره  تسا  نیتناق  هلمج  زا  دنک  توالت  هیآ  دص  سک  ره  ددرگیم 
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باوث رجا و  دـنک  توالت  هیآ  رازه  سک  ره  تسا  نیدـهتجم  هرمز  رد  دـناوخب  هیآ  دـصناپ  سک  ره  تسا  نیزیاف  هرمز  رد  دـنک  توـالت 
دحا هوک  دـننام  نآ  طاریق  نیرتکچوک  تسا و  طاریق  راهچ  تسیب و  نآ  لاقثم  کی  الط و  لاقثم  رازه  هدزناپ  راطنق  ره  هک  زب  راطنق  کـی 
هلمج نآ  زا  تسا  هجوت  بلاج  رایـسب  هک  تسه  یفیاطل  میظع  ثیدح  نیا  رد  درب . دهاوخ  تسا  نیمز  نامـسآ و  نیبام  لثم  شرتگرزب  و 

زا مورحم  لفاغ  ددرگیم و  بوسحم  نیلفاغ  زا  دـنکن  توالت  ای  دـنک  توالت  نآرق  هیآ  هد  زا  رتمک  زور  هنابـش  ره  رد  ناملـسم  ره  هکنیا 
نیرکاذ و زا  دزاـسیم و  هاـگآ  نونف  مولع و  زا  يرایـسب  رب  ار  یمدآ  نآرق  هیآ  هاـجنپ  تسا و  یناـسفن  لـماکت  یناگدـنز و  ياـیازم  همه 

دهاوخ نآرق  تمظع  ربارب  رد  عوضخ  عوشخ و  توـنق و  هب  ارهق  دـناوخب  هیآ  دـص  سک  ره  و  هحفص 148 ]  ] دوشیم بوسحم  نیرکذتم 
مامت هیآ  دصناپ  رد  نوچ  دیامنیم  دهتجم  ار  یمدآ  هک  نآرق  هیآ  دصناپ  و  دناسریم -  حالف  زوف و  هب  ار  یمدآ  نآرق  هیآ  دصیـس  داتفا و 

نآ يارب  تسا  راطنق  شباوث 15  رجا  هک  هیآ  رازه  ددرگیم و  دهتجم  علطم و  مالسا  هقف  هیلک  زا  دناوخب  سک  ره  هدش  نایب  مالسا  ماکحا 
ملع و ددرگیم و  علطم  دیلاوم  داوم و  نداعم و  رصانع و  زا  دنادرگیم و  فقاو  هعیبطلا  ءاروام  تعیبط و  رب  ار  یمدآ  تایآ  نیا  هک  تسا 
ای هکـسیب  ياهرقن  الط و  زب -  . » تسایند ياهالط  زا  شیب  نآ  شزرا  دراد  رارق  یـسمش  هموظنم  رد  هک  شنیرفآ  ملاع  نادـیم  رب  وا  شناد 

هاجنپ ثیدـح  رد  راطنق  و  دـشاب -  هدـشن  بآ  زونه  هک  يزلف  ای  دـشاب  هتفـسان  زونه  هک  تسا  يرهاوج  رهوگ و  ای  دـنیوگ  ار  ـالط  شمش 
«. تسالط لاقثم  رازه 

ءارق يدنبهقبط 

هب برقت  نیطالس و  برق  يارب  ار  نآرق  هک  اهنآ  هقبط  کی  - 1 دناهقبط : هس  نآرق  ءارق  دومرف  شنادرگاش  زا  یکی  هب  ع )  ) رقابدمحم ماما 
زا ار  شفورح  دـنناوخیم و  نآرق  هک  یناسک  - 2 دـننک . زارد  لواطت  تسد  مدرم  قوقح  هب  هاش  هب  برقت  ناونع  هب  ات  دـناهتفرگ  ارف  اـهنآ 

زومر و نداعم و  زونک و  هک  دـنناوخیم  ار  نآرق  هک  یناـسک  - 3 دنیامنیم . شومارف  ار  شیانعم  دافم و  دـننکیم و  ظفح  دـیوجت  تهج 
هب مالسا  ماکحا  يارجا  تعاطا و  هزور و  زامن و  هلیسو  هب  نآرق  داشرا  تیاده و  هب  دنهد و  رارق  دوخ  ینورد  ياهدرد  يوراد  ار  شیناعم 
عفد اهنآ  زا  ار  اهالب  دـناسریم و  دوخ  خـماش  ماقم  هب  تاضایر  تاداـبع و  نیمه  ببـس  هب  ار  هقبط  نیا  دـنوادخ  دنـسرب  دوخ  قیـال  ماـقم 

. دیامرفیم

لامعا مسجت  نآرق و  ملکت 

بتارم بسح  رب  هئـشن  نیا  رد  سفن  تیقـالخ  هقـالخ و  تسا  ياهدارا  ياراد  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  ءاـمکح  هجوـت  دروـم  لـئاسم  زا  یکی 
تادرجم بتارم  بسح  رب  ترخآ  هئـشن  رد  دـنکیم و  لـمع  لاوحا  عاـضوا و  ناـکم و  ناـمز و  تایـضتقم  بلق و  توـق  ناـمیا و  يورین 

مـسجم ترخآ  رد  ریخ  لمع  هزور  زامن -  نآرق -  هک  تسا  نیا  تقیقح  نیا  قادـصم  تسا . هدـش  رکذ  تشهب  رد  هچنانچ  دراد  تیقالخ 
نیا رد  نونکا  هک  هحفص 149 ]  ] یهلا نانخس  ینعی  دیآیم  نخس  هب  نآرق  دنکیم و  رظن  بلج  بذاج  هدنبیرف و  ياهتروص  هب  دوشیم و 

عبـشم لصفم و  رایـسب  مالک  رد  ثحب  نیا  دـنکیم . یلجت  قطان  تروص  هب  ترخآ  ملاع  رد  تسا  تکاس  تماص  نآرق  تروص  هب  ملاـع 
ياهتروص هب  نآرق  یلجت  نایب  زا  سپ  ع )  ) رقاب ماما  ترـضح  مینکیم -  هدافتـسا  ع )  ) رقابدمحم ماما  تامیلعت  زا  نونکا  طقف  ام  هک  تسا 

؟ دنکیم ملکت  نآرق  ایآ  هللا  لوسر  نبای  دیوگیم  يوار  دـیامرفیم -  حیرـشت  یهلا  سومان  نآ  اب  ار  مدرم  راتفر  حرـش  نینمؤم  رب  هفلتخم 
تحاس هب  هکنآ  زا  سپ  دنرادیم  هضرع  نآرق  رب  ار  امـش  لاعفا  لامعا و  تمایق  زور  دومرف : هدومن  یمـسبت  ع )  ) رقابدـمحم ماما  ترـضح 

ینا بر  ای  دـیوگیم  تحارـص  اب  نآرق  کیلوب  عنـص  امب  تیـضر  له  هل  لاقیف  نآرقلا  یلع  ضرع  دـنیامن  میلـست  قح  تابـساحم  ناوید 
تبقارم نم  ملعت  میلعت و  توالت و  تئارق  هب  ایند  رد  وا  يرتاناد  وا  ياهراک  هب  وت  تست  هدنب  نیا  اراگدرورپ  ریخلا  دیزم  هدزف  اذـه  لقتـسا 

اهنت هن  دـنکیم » لاوئـس  هک  یـسک  نآ   » دعـس ای  دـیامرفیم  هاگنآ  ازفایب . وا  ریخ  رب  مه  وت  درکیم  ار  ینمـشد  یتسود و  تیاعر  تشاد و 
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اهل ملکتی و  ةولصلا  دعـس و  ای  معن  لاق  مث  میلـست  لها  مهنا  انتعیـش  نم  ءافعـضلا  هللا  محر  دنکیم . ملکت  مه  زامن  دیآیم  نخـس  هب  نآرق 
زا دنشابیم و  فیعـض  لقعت  رکفت و  شناد و  ملع و  بتارم  رد  دنتـسه و  میلـست  لها  هک  ار  ام  نایعیـش  يافعـض  دنک  تمحر  ادخ  ةروص 
مل نمف  انتعیـش  الا  سانلا  له  تفگ و  دـهاوخ  نخـس  اهنآ  اب  تمایق  زور  مه  زاـمن  هک  دـننادیمن  دـنربخیب -  دـنوادخ  تمظع  تردـق و 

دـناهدرک و ار  اـم  ماـقم  راـکنا  هیقب  نایعیـش  زج  مدرم  نیا  ینعی  نآرقلا  مـالک  کعمـسا  دعـس  اـی  لاـق  مث  اـنقح  رکنا  دـقف  ةولـصلا  فرعی 
ءاشحفلا و نع  یهنت  ةولـصلا  نا  دـیامرفیم . هک  دراد  ینعم  نیا  رب  حیرـصت  دوخ  نآرق  دـنکیم و  تساوخزاب  اهنآ  زا  زامن  هک  دـننادیمن 
ءاشحفلاب و مالک  یهنلاف  دومرف  هاگنآ  تسا  رتگرزب  نآ  زا  ادخ  دای  رکذ و  دنکیم و  رکنم  ءاشحف و  زا  یهن  زامن  ربکا  هللا  رکذـل  رکنملا و 
ام ادـخ  رکذ  دـشابیم و  نادرم  رکنم  ءاـشحف و  مـالک و  دارم  هفیرـش  هیآ  رد  یهن  هملک  ینعی  ربکا  نحن  هللا و  رکذ  نحن  لاـجر و  رکنملا 
دای دـنزومآیم و  ار  زامن  هک  دنتـسه  اهنآ  اریز  تسا  زامن  زا  رتـالاب  رترب و  ماـما  هک  تسا  نیا  دارم  میـشابیم  ةولـص  زا  رتگرزب  هک  میتسه 
زور ددنب  راک  هب  دـنک و  ظفح  دـناوخب و  ار  نآرق  هک  سک  نآ  هک  تسا  نیا  ماما  مالک  هحفـص 150 ]  ] لصاح تسا  زامن  زا  رتگرزب  اهنآ 

تروص هب  درذـگیم و  يرحب  يرب و  نیملـسم  فوفـص  رب  یتمظعاب  ینارون و  رف و  رک و  اب  رایـسب  ناملـسم  کی  تروص  هب  نآرق  تمایق 
هب ار  وا  دـشاب  هدرک  نید  هار  هب  تمدـخ  یناملـسم  درم  هک  ياهطقن  ره  رد  دـنکیم و  یلجت  دـشاب  هدـش  دوخ  ماقم  هب  لصاو  هک  يدـیهش 

لـسرم یبن  ایآ  دـنیوگیم  مدرم  هک  دـنکیم  یلجت  یئابیز  هتـشرف  تروص  هب  تمایق  زور  رد  نآرق  دزاـسیم . دـنمهرهب  دوخ  رونم  لاـمج 
تسا نآرق  هدننک  توالت  هکلب  برقم  هتشرف  هن  لسرم و  ربمغیپ  هن  هک  دوشیم  باطخ  هاگنآ  تسا  برقم  هتشرف  دنیوگ  ناربمغیپ  تسا و 
نآرق دیامرفیم  دوخ  باحصا  زا  رگید  یکی  هب  مجنپ  ماما  دننارذگیم . شمشچ  لباقم  زا  دننک و  ترایز  ار  نآ  يرشب  فوفص  مامت  هک 
انتعیش نم  یتایف  عمجلا  لها  هرـصبب  ریغتم  بحاش  لجر  ةروص  یف  ع )  ) لاق تروص  هچ  هب  دسرپیم  وا  دوشیم و  نایامن  رگید  یتروص  هب 

تبـصنا کلیل و  توهـسا  يذلا  انا  نآرقلا  لوقیف  معن  لوقیف  ینفرعت  ام  لوقیف  هیدی  نیب  موقیف  فالخلا  لها  هب  لداجی  هفرعی و  ناک  يذـلا 
ریغتم و رازن و  تروص  هب  نآرق  دومرف  موـیلا  کـئارو  اـنا  هتراـجت و  یفوتـسا  دـق  رجاـت  لـک  ناوـالا  یف  لوقلاـب  هتمجر  يذـالا و  کـینیع 
هک يدوب  وت  دیوگیم  دیامنیم و  یفرعم  ار  دوخ  دوریم  هتـشاذگ  مارتحا  هدناوخ و  ار  نآ  هک  یـسک  دزن  رد  نآرق  دـیآیم -  نوگرگید 

دیامرفیم ار  وا  تعافش  قح  هاگشیپ  دزن  يدادیم و  رارق  دوخ  نیعلابصن  ار  نآ  لولدم  دافم و  يدناوخیم و  نآرق  یکیرات  اهنت و  رد 

وکین تروص  هب  نآرق  مسجت 

مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  دـنکیم و  یلجت  یئابیز  رایـسب  تروص  هب  دـیامنیم و  مسجت  تمایق  رد  هقلطم  سفن  تیقالخ  بسح  رب  نآرق 
هللا یلص  ادخ  لوسر  شدج  زا  الع  لج و  قح  نانخـس  اب  اهنآ  کیدزن  طابترا  نآرق و  هب  مدرم  نامیا  دیاقع و  هقالع و  ینابم  دییـشت  يارب 

ام یف  لجوزع  هللا  اوقتا  نآرقلا  ءارق  رشاعم  ای  ص )  ) هللا لوسر  لاق  تسا  هدومرف  تیاور  نآرق  هب  بیغرت  يارب  یثیداحا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ینعی یتنس  هللا و  باتک  نم  متلمح  امع  نولئستف  متنا  اما  هلاسرلا و  غیلبت  نع  لوئسم  ینا  نولوئـسم  مکنا  لوئـسم و  یناف  هباتک  نم  مکلمح 

هدومرف و فظوم  لوئسم و  نآ  رد  ار  امش  هچنآ  زا  دیشاب و  راکزیهرپ  دیـسرتب و  دنوادخ  زا  نآ  ناگدننک  توالت  نآرق و  ءارق  رـشاعم  يا 
هحفـص  ] راک هب  دـینک و  توالت  ار  نآ  دـیهد و  ماجنا  نآرق  رد  ار  دوخ  هفیظو  دـیاب  منکیم  غالبا  امـش  هب  هک  تسا  نم  تلاـسر  غیلبت  نآ 

رد مه  امـش  مدرک  غالبا  باتک  نیا  یفرعم  هب  تبـسن  ار  دوخ  هفیظو  نم  دینک -  لمع  نم  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  تبـسن  دـیدنبب و  [ 151
یف ۀمیقلا  موی  نارقلا  ءیجی  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هاگنآ  دیئامن . ماجنا  وا  مایق  دوخ و  هفیظو  هب  نآ  لمع  ریقوت و  مارتحا و 

زا دنیوگیم  ءایبنا  هک  ددرگیم  رشحم  لها  رب  دراو  یباذج  رایـسب  تروص  هب  نآرق  تمایق  زور  نیملـسملاب  رمیف  ةروص  هیلا  روظنم  نسحا 
ناگدننک و توالت  زا  اجنآ  ددرگ و  دراو  قح  برق  تحاس  هب  ات  درذگیم  مه  اهنآ  زا  ات  تسا  هکئالم  هقبط  زا  دنیوگ  ناگتشرف  تسام و 

دیامرفیم تعافش  ریدقت و  ناگدنناوخ 
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نآرق نتخومآ 

ملع و عبنم  اریز  دومرف -  میلعت  نتـسب  راک  هب  ندیمهف و  ندناوخ و  نآرق و  هب  هجوت  هب  ار  مدرم  زیچ  ره  زا  لبق  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 
نونف مولع و  ماـمت  یموـمع  قـالخا  بیذـهت  روـظنم  هب  هک  تسا  ینامـسآ  باـتک  نیا  تسا و  نآرق  شنیب  فراـعم و  همـشچرس  شناد و 

ای دومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  فافخ  دعـس  زا  یفاک  لوصا  رد  هدومرف . نایب  تقیرط  هب  ار  يرـشب  هلومعم 
نونامث فص  فلا  ۀـئام  نورـشع و  فوفـص  سانلا  قلخلا و  اهیلا  رظنی  ةروص  نسحا  یف  ۀـمیقلا  موی  یتأی  نارقلا  ناـف  نارقلا  اوملعت  دـعس 

مث هیلا  نورظنیف  ملـسیلف  لجر  ةروص  یف  نیملـسملا  فص  یلع  یتایف  ممـالا  رئاـس  نم  فص  فلا  نوعبرا  و  ص )  ) دـمحم ۀـما  فص  فلا 
كانه نمف  نآرقلا  یفانم  اداهتجا  دشا  ناک  هنا  ریغ  هتفص  هتعنب و  هفرعت  نیملسملا  نم  لجرلا  اذه  نا  میرکلا  میلسلا و  هللا  الا  هلا  نولوقی ال 

نا میحرلا  برلا  هللا  الا  هلا  نولوقی ال  مث  ءادهـشلا  هیلا  رظنیف  ءادهـشلا  فص  یلع  یتای  مث  هطعن  مل  اـم  رونلا  لاـمجلا و  ءاـهبلا و  نم  یطعا 
دعس يا  دومرف  هطعن  مل  ام  لضفلا  ءاهبلا و  نم  یطعا  كانه  نمف  رحبلا  ءادهشلا  نم  هنا  ریغ  هتفص  هتمسب و  هفرعن  ءادهـشلا  نم  لجرلا  اذه 
دـص کی  رب  نامدرم  تمایق  رد  دیآیم و  دنوش  هجوتم  نادب  نامدرم  هک  یتروص  رتوکین  رد  تمایق  زور  رد  نآرق  اریز  دـیزومایب  ار  نآرق 

اهتما ریاس  زا  فص  لهچ  دنشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  فص  داتشه  هلمج  نیا  زا  دنوشیم و  هتسارآ  فص  تسیب  و 
دندرگیم و نارگن  نازورف  هرهچ  نآ  رب  ناناملسم  نوچ  ددرگیم  نایامن  نیملـسم  فص  رب  ناملـسم  يدرم  هرهچ  رب  نآرق  دومرف  دنتـسه 

ندناوخ رد  هک  تسا  ناناملـسم  نامه  زا  درم  نیا  دنیوگ  دنیامنیم  فارتعا  دنوادخ  تینادـحو  رب  دنفکـش و  یم  لگ  نوچ  نآ  ندـید  زا 
هحفص  ] تسا هتفای  اطع  لامج  رون  اهب و  رف و  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هدوب و  رتنوزف  رتدیدش و  نآرق  رد  وا  ششوک  داهتجا و  نآرق و 
یئادخ دنیوگیم  دنرگنیم و  ینارون  هدنبات  هرهچ  نآ  رد  ار  ادهـش  دـهدیم و  روبع  ءادهـش  فص  رب  دـعب  نآ  زا  میاهتفاین و  ام  هک  [ 152

. هدش اطعا  وا  هب  ماقم  نیا  هک  تسادهش  هلمج  زا  درم  نیا  نابرهم و  يادخ  زج  تسین 

بوخ يادص  اب  نآرق  تئارق 

نیعم انغ  يارب  يدودـح  مالـسا  هقف  رظن  زا  انغ  هرابرد  ددنـسپب  ار  نآ  میلـس  قوذ  دـشاب و  عوبطم  هک  تسا  ینـسح  نحل  نآ  یعیبط  عامس 
تنب يربک  هنیکـس  ترـضح  لاوحا  لیذ  رد  س )  ) ارهز همطاف  باتک  مالـسلاهیلع و  ءادهـشلادیس  باتک  مود  دلج  رد  ام  هک  تسا  هدومرف 

اب نآرق  تئارق  هکنیا  تسا  ثحب  دروم  اج  نیا  هچنآ  تسا  مارح  انغ  مادک  تسیچ و  انغ  هک  میاهتشون  انغ  زا  یحرـش  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
نآرق توصلاهیرک  يدرم  هچناـنچ  دـناوخ -  رکنم  يادـص  دنـسپان و  نحل  هب  ار  نآرق  دـیابن  تسا  هدیدنـسپ  اـبیز  نحل  شوـخ و  يادـص 
لوصا رد  یناملـسم  زا  قنور  يربب  یناوخ  طـمن  نیدـب  نآرق  وت  رگ  تفگ  يدعـس  دـنتخیرگیم و  وا  يادـص  ندینـش  زا  مدرم  دـناوخیم 

زاوآ هب  منکیم و  توالت  ار  نآرق  تقو  ره  مدرک  ضرع  رفعجیبا  ترضح  تمدخ  هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  زا  یفاص  ریـسفت  یفاک و 
یناوخیم دنلب  دوخ  شوخ  يادص  نداد  ناشن  يارب  هک  دیوگیم  نخس  نم  اب  دیآیم  ناطیـش  منکیم  نامگ  مناوخیم  تئارق  دنلب  شوخ 

نارقلاب عجر  کلها و  عمـست  نیتئارقلا  نیب  ام  ۀـتارق  أرقا  دـمحماب  ای  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  ینکیم  توـالت  اـیرب  و 
هکنآ هن  نک  توـالت  تئارق  ود  نیب  اـم  ار  نآرق  دـمحموبا  يا  دومرف  اـعیجرت  هیف  عجری  نسحلا  توـصلا  بحی  لـجوزع  هللا  ناـف  کـتوص 

دح هب  ار  ادص  هکلب  دنوشن  ضیفتـسم  وت  لایع  لها و  هک  ناوخب  هتـسهآ  نادنچ  هن  ینک  رادربخ  ار  نارگید  هک  نک  دـنلب  ار  دوخ  يادـص 
دـشاب عیجرت  اب  رگا  نآرق  توالت  توص  دراد و  تسود  ار  وکین  يادـص  یلاعت  يادـخ  هک  ناوخب  توص  عیجرت  اـب  یتئارق  رادـب و  طـسو 
ثیدـح رد  تخاسیم  بوذـجم  ناریح و  ار  همه  هک  دومرفیم  توالت  نآرق  نانچ  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  هچناـنچ  تسا  هدیدنـسپ 

ادـص توص و  رد  نآرق  تئارق  رد  نامدرم  تمامت  زا  مجنپ  ماما  ترـضح  اتوص  سانلا  نسحا  ع )  ) رفعجوبا ناـک  دومرف و  هک  تسا  رگید 
يارب نسحلا  توصلا  نآرقلا  ۀیلح  ۀیلح و  ءیـش  لکل  دومرف  هک  دـیامرفیم  لقن  هللا  لوسر  شدـج  زا  مجنپ  ماما  دومرفیم  توالت  رتوکین 
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ریـسفت رد  ضیف  موحرم  هحفـص 153 ]  ] دـیامن توالت  هک  تسا  ياهدیدنـسپ  يادـص  نآرق  تنیز  تسه و  یتنیز  بیز و  کـی  يزیچ  ره 
عیجرت اـب  نآرق  هک  تسا  بحتـسم  هکلب  تسا و  زیاـج  نآرق  تئارق  رد  عیجرت  ینغت و  دوشیم  دافتـسم  راـبخا  زا  هچنآ  دـسیونیم  یفاـص 

زا هدافتـسا  تسرد  نسح و  توص  اب  نآرق  توـالت  اـب  بعل  وهل و  هب  ینغت  نیب  تشاذـگ  زاـیتما  رایـسب  قرف و  یـسب  دـیاب  دوش و  هدـناوخ 
. دوش ارجا  دوخ  ياج  هب  بضغ  دوخ و  ياج  هب  ملح  الثم  دشابیم  دوخ  ياج  هب  تافص 

نآرق ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  تامیلعت 

نآ تاهج  نیمه  هب  هک  تخومآ  یقیقد  قیمع و  شزومآ  تامیلعت و  یمالسا  مولع  مظعا  تمسق  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
تسا و رـسیم  ریغ  دـلج  کی  رد  بلاطم  نآ  همه  ناـیب  هک  دـناهتفگ -  هقف  لوصا  هقف و  اـصوصخم  یمالـسا و  مولع  سـسؤم  ار  راوگرزب 

. مینکیم افتکا  ترضح  نآ  زا  یملع  سرد  ود  ثیدح و  ود  یکی  هب  لصف  ره  رد  ام  ریزگان 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نایب  زا  ریسفت  سرد 

باب قلخ و  ملعا  وا  اریز  تسین  ینخس  چیه  دسریم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  یملع  تیصخش  هب  نآرق  ریـسفت  هکنیا  رد 
دوخ سفن  ملع و  رد  خسار  وا  هک  دـسریم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  همه  ثیدـح  تاور  ریاس  سابعنبا و  ریـسفت  و  دوب -  ملع  هنیدـم 

داتشه زا  سپ  شباحصا  يارب  هیآ  هب  هیآ  کی و  هب  کی  ار  ریـسفت  نآ  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هلک نآرقلا  عمج  هنا  سانلا  نم  دـحا  یعدا  ام  دومرف . رفعجیبا  ترـضح  هک  دـناهدومن  تیاور  رباج  زا  یفاک  لوصا  رد  هدومرف  نایب  لاـس 

باذک نایوگغورد  زج  ینعی  مالـسلامهیلع  هدعب  نم  ۀـمئالا  بلاطیبا و  نب  یلع  الا  هللا  هلزن  امک  هظفح  هعمج و  ام  باذـک و  الا  لزنا  امک 
همئا هک  شنادنزرف  بلاطیبا و  نب  یلع  رگم  دشاب  هدرک  عمج  هدش  لزان  هک  وحن  نآ  هب  ار  نآرق  مامت  هک  دنک  اعدا  دـناوتیمن  سک  چـیه 

ءایصوالا ریغ  هنطاب  هرهاظ و  هلک  نآرقلا  عیمج  هدنع  نا  یعدی  نا  دحا  عیطتسی  ام  هدومرف  هک  هدرک  تیاور  رباج  دنشابیم . ع )  ) نیموصعم
رادهنازخ هک  تلاسر  نادناخ  نیموصعم و  همئا  رگم  تسا  ربخاب  نآرق  نطاب  رهاظ و  زا  دنک  يوعد  هک  درادن  تعاطتـسا  سک  چـیه  ینعی 

نیا هب  رداق  تیرشب  ناهج  رد  سک  چیه  هک  تسین  یکش  دنـشابیم . ملع  رد  نوخـسار  اهنآ  دنتـسه  یناحبـس  تمکح  ندعم  یهلا و  ملع 
ملع نم  نا  دومرف  ینودقفت  نا  لبق  ینولص  دومرف  هک  بلاطیبا  رسپ  رگم  دنادیم  نطاب  رهاظ و  رد  ار  نآرق  مولع  دیوگب  هک  تسین  يوعد 

یلول عمسی  مل  نم  عمسا  ول  مهعمسا و  اریخ  موقب  هللا  دارا  اذا  هحفص 154 ]  ] هناثدح نامزلا و  رییغت  ملع  هماکحا و  نآرقلا و  ریسفت  انیتوا  ام 
لوسر زا  ثاریم  هب  هک  یملع  زا  دومرف  ناعتسملا  هللا  انلقل و  احارتسم  وا  ۀیعوا  اندجو  ول  لاق و  مث  هتئینه  کسما  مث  عمـسی  مل  ناک  اضرعم 
یموق يارب  یلاعت  يادخ  نوچ  دومرف  تسا -  نآ  ثداوح  نامز و  ریسافت  هب  ملع  تسا و  تعیرش  ماکحا  نآرق و  ریسفت  هدیـسر  ام  هب  ادخ 
دشابن یئاونش  هتسیاش  ششوگ  هک  یـسک  رگم  دناسریم  اهنآ  شوگ  هب  ار  قح  يادن  دناونـشیم و  اهنآ  هب  ار  نآرق  دیاشگب  يریخ  باوبا 

میاهتخومآ اـهنآ  هب  نونکاـت  هک  هچنآ  زا  شیب  میدـیدیم  یفاـک  تیفرظ  قیـال و  دادعتـسا  اونـش و  شوـگ  کـی  اـم  رگا  دوـمرف  ترـضح 
ریـسفت و ملع  هب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  اـصوصخم  نیموصعم و  همئا  هک  دوشیم  موـلعم  تراـبع  نیا  زا  و  میتـخومآیم - 

یشایع دناهدومرف . میلعت  هک  تسا  یمولع  نآ  زراب  هنومن  دناهدوب و  فراع  ملاع و  مالسا  نونف  مولع و  ناهج و  ثداوح  ملع  نآرق  ماکحا 
هب ناشمان  نآرق  رد  هک  یناسک  دـید  دـیهاوخ  دـیبایرد  ار  ناراکوکین  لاوحا  هک  دـیدرک  هجوت  نآرق  هب  تقو  ره  دومرف  هک  دـنکیم  لـقن 

تابثا ینعم  نیا  هب  هجوت  فطع  دنتـسه و  اـم  نانمـشد  نآ  هدرک  داـی  يدـب  هب  ار  سک  ره  میتسه و  ترتع  تیب  لـها  اـم  هدـش  هدرب  یکین 
تساهنآ نانمشد  بلاثم  تیب و  لها  بقانم  باتک  نیرتهب  دیجم  نآرق  هک  دنکیم 

درخبان نیرسفم  یفرعم 
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دیوگب دناوتیم  دنادیم و  ار  نآ  ریسفت  دمهفیم و  ار  نآرق  سک  ره  دناهدرک  نامگ  حولهداس  یعمج  هک  تسا  نیا  مالسا  لئاسم  مها  زا 
لصحم و کی  هک  دـنراد  قافتا  ملاع  نایبرم  ءامکح و  ءاملع و  اریز  تسا  عونمم  مه  بتک  مولع و  ریاس  رد  تقیقح  نیا  هک  یلاـح  رد  - 

ننـس زا  نیا  دنک -  سیردت  دناوتیمن  زین  باتکیب  ملعم  دـنک و  كرد  دـناوتیمن  ملعم  نودـب  ار  یباتک  یهتنم  ای  يدـتبم  هاوخ  وجـشناد 
نودب نآرق  مهف  کش  نودب  هک  تسا  تنـس  نیا  لومـشم  زین  نآرق  دزومایب -  دناوتب  ات  دنادب  ار  بادآ  یبرم  ره  دـیاب  هک  تسا  ینامـسآ 
نآرق نودـب  دـننکیم  يوعد  هک  مه  یناسک  تسین و  رـسیم  دـشاب  هتفرگ  یئاوقلادـیدش  ملعم  همـشچرس و  زا  ار  ملع  هک  يرـسفم  نیبم و 

تاـمکحم و ياراد  هک  تسا  يرـشب  نوناـق  نیرتـمکحم  ینامـسآ و  باـتک  نیرخآ  نآرق  اریز  دـناهتفر  اـطخ  هب  مه  اـهنآ  دـنهدب  یمیلعت 
هب تسا و  میکح  یلع  باتک  و  میکح -  زیزع  باتک  هتایآ -  تمکحا  باتک  دش  هتفگ  نآ  فیرعت  رد  هک  تسا  یباتک  تسا و  تاهباشتم 

دومرف ملاس  نب  دمحم  هب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هحفص 155 ] . ] تسین نآ  میلعت  نایب  لاجم  ار  یسک  ملع  رد  نوخسار  زا  ریغ 
تایآ هنم  باتکلا  کیلع  لزنا  يذلا  وه  هدومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  دنرادن و  نآرق  ملع  هک  یلاح  رد  دـننزیم  مد  نآرق  زا  مدرم  زا  یخرب 

الا هلیوأت  ملعی  ام  هلیوأت و  ءاغتبا  ۀنتفلا و  ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اماف  تاهباشتم  رخا  باتکلا و  ما  نه  تامکحم 
رد نیبم  لصفم و  ياههیآ  هک  تسا  نقتم  مکحم و  ياههناشن  ياراد  نآ  زا  يرادقم  هک  هداتسرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  یسک  تسوا  ینعی  هللا 

راکـشآ نشور و  هک  دـهدیم  فلتخم  یناعم  لامتحا  هک  تسا  تاـهباشتم  نآ  زا  يرادـقم  تسا و  ناـسآ  نآ  هک  دـشابیم  ینعم  ظـفل و 
مکحم و  » باب رد  هک  دنـشاب  هدـش  باریـس  یهلا  ملع  همـشچرس  زا  هک  تسا  ملع  رد  نوخـسار  دادعتـسا  روخرد  تایآ  نیا  مهف  تسین و 

نیموصعم همئا  اهنآ  دـنادیمن و  یـسک  یبوبر  بتکم  ناگدـش  تیبرت  دـنوادخ و  زج  ار  نآ  لـیوأت  هک  تسا  هدـش  هتـشون  یبتک  هباـشتم »
مکحم نایب  يارب  ماکحا  ءایبنا و  صصق  زا  اهلاثم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هاگنآ  دنشابیم  تباث  خسار و  ملع  رد  هک  دنشابیم 

. دیامرفیم دوخ  نادرگاش  میلعت  هباشتم  و 

نآرق نوطب 

نا نآرقلا  ریـسفت  نم  لاجرلا  لوقع  نم  دـعبا  ءیـش  سیل  رباج و  ای  رهظ  رهظلل  ارهظ و  نطب و  نطبلل  انطب و  نارقلل  نا  رباـج  اـی  ع )  ) لاـقف
هرابرد مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  یتقو  هوجو . یلع  فرصتی  لصتم  مالک  وه  ءیش و  یف  اهرخا  ءیش و  یف  اهلوا  نوکیل  هیالا 

ار یگدولآ  زا  نوصم  نارتخد  حاکن  نساحم  نآ و  بقاوع  هیناز و  یناز و  دودح  دومرف و  نایب  ار  حاکن  عاونا  لصفم  دندرک  لاوئس  حاکن 
نآرق ریـسفت  مهف  هقیرط  زا  هاگنآ  دومرف  میلعت  ار  همه  هدش  ررقم  جاودزا  رد  درم  نز و  دودـح  هرابرد  هک  یتایآ  هدومرف و  حیرـشت  الماک 

زا رتلکـشم  زیچ  چـیه  رباج  يا  دومرف  دراد  يرهاظ  زین  نآ  رهاظ  دراد و  ینطاب  زین  نآ  نطاب  دراد و  ینطاب  نآرق  رباج  يا  دومرف  دندیـسرپ 
ياهتـسویپ هیآ  رگید و  عوضوم  رد  شنایاپ  عوضوم و  کی  رد  شزاـغآ  هک  تسه  یتاـیآ  رایـسب  اریز  تسین  مدرم  لوقع  يارب  نآرق  مهف 

هنطب مهیف و  لزنت  نیذلل  نآرقلا  رهظ   » هدومرف نیعا  نب  نارمح  خساپ  رد  و  هدش . لزان  قباس  رد  هک  يرگید  هیآ  دنکیم  نایب  ریـسفت و  هک 
دنشابیم و لوزن  هحفص 156 ]  ] نأش ببـس  هدش و  لزان  اهنآ  هرابرد  هک  تسا  یناسک  يارب  نآرق  رهاظ  ینعی  مهلامعا » لثمب  اولمع  نیذلل 

رهاظ هک  تسا  نیا  روظنم  دندرکیم . لمع  نآرق  رـصع  نامه  رد  هک  یناسک  دننام  نآرق  هب  دننکیم  لمع  هک  تسا  یناسک  يارب  شنطاب 
دیـسرپ نآرق  ریـسفت  زا  راسی  نب  لیـضف  ددرگیم . لمع  هدنیآ  يایند  يادرف  شنطاب  نطاب  زورما و  شنطاب  هدشیم و  لمع  زور  نآ  نآرق 

هکنآ زج  تسین  ياهیآ  چـیه  نآرق  رد  ینعی  علطم - » دـح  لکل  دـح و  هلوالا  هیف  ام  نطب و  رهظ و  اهلوالا  ۀـیآ  نآرقلا  یف  ام   » دومرف وا  هب 
زا نوچ  تسا و  یعلطم  يدـح  ره  يارب  تسا و  يدـح  نآ  يارب  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  یفرح  چـیه  تسا و  ینطاب  رهاـظ و  نآ  يارب 
نآ زا  هک  تسا  نآ  لیوأت  شنطب  نآرق و  لیزنت  شرهظ  هلیواـت  هنطب  هلیزنت و  هرهظ  دومرف  درک  لاوئـس  نآ  عطقم  علطم و  لـیوأت و  دودـح 

تقو ره  هک  تسا  هام  رمق و  دننام  ای  تسا و  ناشخرد  باتفآ  نوچ  نآرق  لاح  دومرف  تسا  هتشذگن  زونه  یضعب  هتشذگ و  یـضعب  لیوأت 
یبلاطم نآ  نآرق  لیوأت  دیامرفیم  نایب  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  دننادیمن . ملع  رد  نوخسار  زج  ار  نآ  لیوأت  دراد و  يرثا  وا  هعشا  وترپ و 
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زا سپ  هک  تسا  يرابخا  اـی  ددرگیم  راکـشآ  دـعب  هداد و  ربخ  نآرق  هک  تسا  یتاعانـص  ثداوح و  نآ  تسا و  یتاـعارتخا  نآ  اـی  تسا 
هیـصان زا  تسا و  نایناهج  بولق  راکفا و  ریونت  يارب  وا  نابات  هعـشا  نآرق  علطم  و  دـسریم -  روهظ  هب  ای  هدیـسر  روهظ  هب  يرفعج  بتکم 

. ددرگیم نکفاوترپ  قطان  نآرق 

تسا زیچ  راهچ  لماش  نآرق 

 - تراشا ترابع -  تسا -  عوضوم  راهچ  لماش  نآرق  دومرف  هک  هدرک  تیاور  نینچ  شردپ  زا  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  ریـسفت  رد 
نآرق قیاقح  مهف  تسا و  ءایلوا  صوصخم  فیاـطل  تسا  صاوخ  يارب  تراـشا  تسا -  ماوع  مدرم  يارب  تراـبع  اـما  تقیقح . تفاـطل - 
تروص کی  دراد و  یتقیقح  حور و  کی  نآرق  یناعم  زا  ینعم  ره  دیوگیم  دنکیم  ریسفت  ار  نایب  نیا  ضیف  موحرم  تسا . ءایبنا  روخرد 

دیامنیم یلجت  یفلتخم  ظافلا  بلاق  رد  ینعم  حور  کی  دـنکیم و  هولج  يددـعتم  روص  رد  تقیقح  کی  هک  دوشیم  یهاـگ  یبلاـق و  و 
 - نهآ ای  ین  زا  تلآ  نآ  هاوخ  نتـشون  تلآ  يارب  هدش  عضو  ملق  ظفل  الثم  ددرگیم . امنهار  تقیقح  يارب  بلاق  یناعم و  يارب  ظافلا  هک 
هک یلاح  رد  تسا  زلف  ای  گنـس  ای  ذغاک  سنج  زا  حول  دوشیمن و  نآ  روص  شقن و  هب  یهجوت  دـشاب و  رگید  هحفص 157 ]  ] زلف وم -  ای 
هب هک  تسا  یهلا  سدـقم  دوجو  دارم  و  تسا -  هیهلا  هلماک  تردـق  ملق  ملق  ناـمه  تسا و  دوجوم  ملاـع  روص  شوقن و  نآ  حول  تقیقح 

ملام ناسنالا  ملع  ملقلاب  ملع  هدومرف  حیرـصت  نآرق  رد  هچنانچ  دـیآیم -  دوجو  هب  یناـعم  نیا  ریاـس  حول و  ملق و  ـالع  ـالج و  قح  هدارا 
رد تسا و  شجنس  تسا  وزارت  رهاظ  بسح  رب  هک  تسا  نازیم  رگید  لاثم  تسا . حور  ياراد  هک  تسا  ناسنا  تاذ  رهوگ  ملق  نیا  ملعی و 

يوتحم هک  دراد  ینازیم  زیچ  ره  دوشیم و  هدیجنس  زیچ  همه  نادب  تسا و  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  نآ  سفنلاحور  تقیقح و  نطاب و 
. تسا تقیقح  نیمه 

نآرق فیرعت 

هللا نا  . » هدومرف فیرعت  نینچ  ار  نآرق  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقابدمحم ماما  شردپ  زا  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  رباج  نب  لیعامـسا 
هیف لحا  هدعب  باتک  الف  بتکلا  هب  متخف  اباتک  هیلع  لزنا  هدعب و  یبن  الف  ءایبنالا  هب  متخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادمحم  ثعب  یلاعت  كرابت و 
مه ساـنلا و  مهکرتف  هئایـصوا  یف  اـیقاب  اـملع  یبنلا  هلعج  مکدـعب و  مکلبق و  نم  ربخ  مکعرـش و  هیف  همیقلا  موی  یلا  اـمارح  مرح  ـالالح و 

بلط رمالا و  ةالو  ۀـیالو  رهظا  نم  اودـناع  یتح  ۀـعاطلا  مهل  اوصلخا  مهریغ و  اوعبتا  مهولتق و  مث  مهنع  اولدـع  نامز و  لک  یلع  ءادهـشلا 
اوجتحا ضعبب و  نآرقلا  ضعب  اوبرـض  مهنا  کلذ  مهنم و  ۀـنئاخ  یلع  علطت  لازت  هب و ال  اورکذ  امم  اـظح  اوسن  هناحبـس و  هللا  لاـق  مهمولع 

لواب اوجتحا  ماعلا و  هنا  نوردقی  مه  صاخلاب و  اوجتحا  مکحملا و  هنا  نوری  مه  هباشتملاب و  اوجتحا  خـسانلا و  هنا  نونظی  مه  خوسنملاب و 
هلها نع  هوذـخای  ملذا  هرداصم  هدراوم و  اوفرعی  مل  همتخی و  ام  یلا  مالکلا و  حـتفی  ام  یلا  اورظنی  مل  اـهلیوات و  یف  ببـسلا  اوکرت  ۀـیالا و 

نم مکحملا  ماـعلا و  نم  صاـخلا  خوسنملا و  نم  خـسانلا  لـجوزع  هللا  باـتک  نم  فرعی  مل  نم  هنا  هللا  مکمحر  اوملعا  اولـضا و  اولـضف و 
ملع نم  هیف  ام  ۀفلؤملا و  هعطقنملا و  هظافلا  یف  نآرقلا  نم  مهبملا  لیزنتلا و  بابـسا  یندـملا و  یکملا و  مئازعلا و  نم  صخرلا  هباشتملا و 

لـصولا عطقلا و  باوجلا و  نم  لاوئـسلا  ءاهتنالا و  نم  ءادتبالا  نطابلا و  رهاظلا و  قیمعلا و  نیبملا و  ریخاتلا و  میدقتلا و  ردقلا و  ءاضقلا و 
عضاوم هحفص 158 ]  ] هصخر و همئازع و  لضفملا و  هیف و  دکوملا  دعب و  ام  یلع  لدی  امم  لبق  امل  ۀفصلا  هیف و  يراجلا  هنم و  ینثتـسملا  و 

هدـعب ام  یلع  هلبق و  اـم  یلع  لومحملا  ظاـفلالا و  نم  لوصولا  نودـحلملا و  هیف  کـله  يذـلا  همارح  هلـالح و  ینعم  هماـکحا و  هضئارف و 
بذـکلا و هللا  یلع  رتفم  باترم  بذاک  وهف  لیلد  ریغب  عدـم  ماسقالا  هذـه  هتفرعم  یعدا  اـم  یتم  هلها و  نم  وه  ـال  نآرقلاـب و  ملاـعب  سیلف 

دهاوخن يربمغیپ  وا  زا  سپ  دـیزگرب و  توبن  متخ  هب  ار  ص )  ) دـمحم دوخ  بیبح  دـنوادخ  ینعی  ریـصملا » سئب  منهج و  هیواـم  هلوسر و 
نآرق رد  دـش  دـهاوخن  لزان  یباتک  نآرق  زا  دـعب  تسا و  ینامـسآ  بتک  متاخ  نآرق  هک  درک  لزان  نآرق  مان  هب  یباـتک  وا  يارب  داتـسرف و 
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زا ربـخ  ناینیـشیپ و  صـصق  راـبخا و  تقیرط و  هار  تعیرـش و  ماـکحا  دوـمرف و  رارقرب  تباـث و  تـبث و  تماـیق  اـت  مارح  لـالح و  ماـکحا 
مان هب  ترتع  اب  شودـمه  دوخ  ءایـصوا  ناـیم  رد  ار  میرک  نآرق  نیا  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  دومرف و  لـقن  ار  همه  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناگدـنیآ 
اهنآ زا  دنتشاذگ  زاب  هداهن  ورف  ار  اهنآ  مدرم  یلو  دومرف  نآرق  نتسب  راک  هب  ندیمهف و  ندناوخ و  هب  هیـصوت  ار  نیملـسم  داد و  رارق  نیلقث 

هب تما  دنتسه و  زیچ  ره  دیهش  دهاش و  نامز  رصع و  ره  رد  ترتع  نآرق و  ینعی  اهنآ  هک  یلاح  رد  دندومن  اهنآ  رب  تشپ  دنتفاترب و  يور 
درگ دومن  توعد  سک  ره  رابرد  هب  دـندش و  اهنآ  نانمـشد  وریپ  عباـت و  دـنتخاس و  نیگنر  تسد  اـهنآ  نوخ  هب  دـندرکن  تعاـنق  مه  نیا 

نآ اب  هک  هدش  هراشا  نآرق  دوخ  رد  هچنانچ  دندنام . مورحم  رود و  مالسا  فراعم  نید و  ملاع  قیاقح  زا  دندش و  اهنآ  ناروای  زا  دندمآ و 
هفاضا ع )  ) رقابدـمحم ماما  دـندومن -  یتنایخ  دـندرک و  شومارف  دوهی  هدومرف  یئامنهار  ربمغیپ  نیرخآ  تعاـطا  هب  ار  قلخ  تاروت  رد  هک 

ینعی دننک  كرد  رگید  تایآ  هب  ار  نآرق  تایآ  دنتساوخیم  اهنآ  هک  دوب  نیا  يارب  نیفلاخم  تعواطم  ءایـصوا و  تعاطا  مدع  هک  دومرف 
جرادم ام  تامیلعت  اب  دیاب  هک  دراد  یفلتخم  روص  عاونا  نآرق  هچ  دندش  هارمگ  تهج  نیدب  دنیامن و  سایق  تامکحم  نوچ  ار  تاهباشتم 

دـناهدومن و دوخ  ینادان  رب  رارـصا  هدرک و  مه  جاـجتحا  یهارمگ  نیا  رد  اـهنآ  هکنآ  رتبیجع  دـنمهفب و  ار  نآ  هفلتخم  یناـعم  بتارم  و 
ار لیزنت  بابـسا  تلع و  لیوأت و  ببـس  دننکیم و  جاجتحا  دوخ  لطاب  تاروصت  هب  هدرک و  هابتـشا  صاخ  اب  ار  ماع  خوسنم و  اب  ار  خـسان 
حاتتفا و تسا  ماع  هکنآ  نامگ  هب  دندرکیم  جاجتحا  صاخ  هب  هتخانـش و  مکحم  ار  هباشتم  نادان  هقبط  نیا  دـیامرفیم  دـناهدرک  شومارف 

دندوب هارمگ  مه  ناشدوخ  دندوبن  ملع  رد  نوخسار  ياملع  هب  دقتعم  دنتسنادیمن و  ار  شرداصم  دراوم و  دنتخانـشیمن و  ار  مالک  ماتتخا 
سپ مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هحفـص 159 ] . ] دنتخادنا تکاله  یهارمگ و  هطرو  هب  ار  یقلخ  و  دـندرک -  هارمگ  ار  دوخ  ناوریپ  مه  و 

ماع و زا  ار  صاخ  خوسنم و  زا  ار  خسان  نآرق  تایآ  ادخ و  باتک  رد  سک  ره  هک  ار  امش  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف  قیاقح  نیا  نایب  زا 
هک ار  نآرق  همهبم  تاملک  لیزنت و  بابـسا  هنیدم و  رد  هلزان  تایآ  زا  ار  هکم  رد  هلزان  تایآ  میازع و  زا  ار  صخر  هباشتم و  زا  ار  مکحم 

یللع هب  هک  یتاـملک  تاـیآ و  تسا و  طوبرم  ردـق  اـضق و  ملع  هب  نآرق  رد  هچنآ  زین  تسا و  هفلؤم  یخرب  هعطقنم و  ظاـفلا  زا  یـضعب  رد 
دنادب ار  هریغ  هنم و  ینثتسم  لصو و  لصف و  باوج و  لاوئس و  اهتنا و  زا  ار  ءادتبا  ار و  نطاب  رهاظ و  قیمع و  نیبم و  دراد و  مدقت  ریخأت و 
دوجوم مالک  رد  یفنم  ای  تسا  بجوم  عطقنم  ای  تسا  لصتم  ینثتـسم  تسیچ و  رد  يراـج  دـنادب  دـیاب  ـالثم  هدـش  انثتـسا  زیچ  هچ  زا  هک 

تسا لماع  شهاوخ  ءاضتقا  بسح  رب  غورفم -  ای  تسا  فوذحم  ینثتسم  تسین  ای  تسا  هنم  ینثتسم  سنج  زا  ینثتـسم  فوذحم  ای  تسا 
دنامیمن لبقام  يارب  هک  یتفـص  نـالف  هک  دـنادب  دـیاب  تسا و  هدـش  دراو  مه  تاـبثا  رد  دـشاب و  یفن  مـالک  رد  هک  تسا  نیا  شطرـش  و 

نآ مارح  لالح و  ینعم  نآ و  ماکحا  ضیارف و  ار و  نآ  صخر  نآرق و  مئازع  ار و  لصفم  هنم و  دـکؤم  نینچمه  دراد و  دـعبام  رب  تلالد 
دوشیم لومحم  شدعبام  لبقام و  هک  یظافلا  ای  لوصو و  يارب  هک  یظافلا  نینچمه  دندیدرگ و  كاله  نآ  كرت  ببـس  هب  نیدـحلم  هک 

دیابن نآرق  بلاطم  رد  يوتف  تواضق و  نآرق و  لـها  تفگ و  ناوتیمن  نآرق  ملاـع  ار  وا  دـنادن  ار  نآرق  مولع  فراـعم و  هلـسلس  نیا  رگا 
ياج هدومن و  بذک  يارتفا  لوسر  ادخ و  رب  باترم  وگغورد و  دنتـسه  نآرق  شناد  یعدم  عالطا  ملع و  لیلد و  نودـب  هک  اهنآ  درمش و 

نادنمـشناد ءاملع و  يور  رب  شناد  زا  ینابر  ملع  زا  یلـصف  شاهملک  ره  هک  یفاش  یفاـک و  ناـیب  نیا  اـب  تسا . منهج  رد  ینایعدـم  نینچ 
شناد و ملع و  رد  نییبنلامتاخ  ربمغیپ  هک  روط  نامه  تسین  مینکیم  روصتم  ام  هک  یگداـس  نیا  هب  نآرق  هک  ددرگیم  مولعم  دـیاشگیم 
تمظع و ماکحتـسا  ناقتا و  تیعماـج و  ببـس  هب  ینامـسآ  بتک  ماـمت  رب  زین  نآرق  دراد  ناـحجر  يرترب و  ماـظع  ءاـیبنا  ماـمت  رب  تفرعم 
تعیرـش و جـهانم  نآرق  تسا  ینامـسآ  بتک  هیلک  یلک  حور  ياراد  مارح و  لـالح و  ماـکحا  یماـمت  نمـضتم  نآرق  اریز  دراد  تلیـضف 
تسا و داشرا  تیاده و  نامـسآ  ناشخرد  باتفآ  هکلب  نازورف  عمـش  رهدلادبا  ات  هک  تسا  لومـشم  يوتحم و  ار  قلخ  هماع  روما  حـلاصم 

فلکم دوـجو  گرزب  ملاـع  رد  ریـس  رکفت و  لـقعت و  تفرعم و  ملع و  بلط  رد  نآرق  نیتملالـبح  هب  ار  رـشب  نآرق  يادـخ  ظاـحل  نیدـب 
يوس هب  حـالف  زوف و  و  هحفـص 160 ]  ] يراگتـسر باوبا  اـت  هدومرف  ضیرحت  بیغرت و  دـیکأت و  نآرق  یهاون  رماوا و  رد  تسا و  هدومرف 

یتیبرت و مهم  لصا  کی  کی  ره  هک  ار  نآرق  یهاون  رماوا و  زا  عوضوم  دـصراهچ  بیرق  مالـسا  بتکم  باتک  رد  هچنانچ  دوش  زاـب  مدرم 
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ات تسا  يرثؤم  لماع  هنینأمط  ملع و  رد  نآ  زومر  رارـسا و  هب  فوقو  يارب  نآرق  زا  تیعبت  هب  انیقی  میاهدرک و  لقن  تسا  یناـسفن  بیذـهت 
دیامرفیم ای  اهلافقا و  بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  دومرف  احیرـصت  هک  هدوب  یملع  تاهج  نیمه  هب  دسرب و  نیقیلاحور  قیاقح و  هب 

هک مهنم  هنوطبنتسی  نیذلا  هملعل  دیامرفیم  زاب  و  یئش » نم  باتکلا  یف  انطرف  ام   » دیامرفیم زاب  و  ءیش » لکل  انایبت  نآرقلا  کیلع  انلزن  «و 
قیاقح كرد  دنتـسه  یگنرز  ءاکز و  تباتک  ياراد  هک  ملع  رد  نوخـسار  زج  هب  تسا و  یناعم  ظافلا و  ملاع  عیـسو  یناعم  رب  لـیلد  همه 

ینع مکئاج  اذا  دومرف  هیـصوت  نآرق  اب  نآ  قاـبطنا  ثیدـح و  كرد  رد  تقد  هب  ار  نیملـسم  تیب  لـها  ثیداـحا  رد  و  دـنیامنیمن . ار  نآ 
اب ار  نآ  دیدینش  ام  زا  یثیدح  رگا  ینعی  طیاحلا  ضرع  هب  اوبرضاف  هفلاخ  ام  هولبقاف و  هللا  باتک  قفاو  امف  هللا  باتک  یلع  هوضرعاف  ثیدح 

هوجو وذ  لولذ  نآرقلا  دومرف  زاب  دـیرذگرد و  نآ  زا  هدز  راوید  هب  فلاـخت  تروص  رد  دـیریذپب و  قفاوت  تروص  رد  دـینک  هلباـقم  نآرق 
نینمؤملاریما ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوأـت  ملعی  اـم  دـیامرفیم و  هنوگچ  تسین  لـیوأت  ياراد  رگا  هوجولا  نسحا  یلع  هولمحاـف 

شبلق رب  ینابر  رون  زا  دنک و  تیادـه  نآرق  مهف  هب  ار  دوخ  هدـنب  دـنوادخ  دـیاب  نآرقلا  یف  امهف  ادـبع  هللا  یتؤی  نا  الا  دومرف  مالـسلاهیلع 
دوشیم مولعم  هک  هدیمهف  ار  مولع  همه  دمهفب  ار  نآرق  سک  ره  ملعلا  لمج  هبرـسف  نآرقلا  مهف  نم  هدومرف  زین  دمهفب و  ار  نآرق  ات  دباتب 
ترـضح میاهداد  حرـش  یلـصفم  ناهج  رد  مالـسا  مالـسا و  ناهج  باـتک  رد  فیطل  ینعم  نیا  هراـبرد  اـم  تسا و  مولع  همه  ياراد  نآرق 

ریسفت نامه  زا  مهاوخب  رگا  باتکلا  ۀحتاف  ریسفت  نم  اریعب  نیعبس  نرقوال  تئش  ول  دیامرفیم  نآرق  فراعم  يروانهپ  هرابرد  نینمؤملاریما 
نآرق زا  اهوجو  نآرقلل  لعجی  یتح  لجرلا  هقفی  تسا ال  هتفگ  ءادردـلاوبا  مسیونیم . راصتخا  لاح  رد  ار  رتش  داـتفه  زاـب  باـتکلا  ۀـحتاف 

زا یخرب  دشاب و  هتـشاد  هجوت  هدومرف  نایب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هک  یمولع  نیمه  ینعی  نآرق  هوجو  رد  هکنآ  رگم  دیمهف  دنهاوخن  يزیچ 
نیا دراد و  كاردا  مهف و  هجرد  رازه  داتفه  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ره  رثکا  امه  نم و  یقب  ام  مهف و  فلا  نوعبـس  ۀـیآ  لکل  دـناهتفگ  ءاـملع 
رازه تفه  داتفه و  يواح  نآرق  ملع  یتأم  ملع و  فلا  نیعبس  ۀعبس و  يوحی  نآرقلا  هتفگ  يرگید  تسا و  نآرق  لیلق  مهف  زا  ریثک  رادقم 

دح نطاب و  رهاظ و  هملک  ره  هحفـص 161 ]  ] يارب تسا و  ریثک  ددع  هلمج  نیا  هک  دزومایب  شناد  ملع و  هک  دراد  اج  مه  زاب  تسا و  ملع 
هملع نع  ثحبی  ینعی  نارقلا  روشیلف  نیرخالا  نیلوالا و  ملع  دارا  نم  دـیوگ  سابعنبا  تسا و  يربخ  ادـتبم و  عطقم و  رادـقم و  علطم و  و 

نیلوا و ملع  تفگ  ار  هفیطل  دـیاب  دـیامن و  یملع  ثحب  دـنک و  تروشم  نآرق  اب  ددرگ  فقاو  نیرخآ  نیلوا و  مولع  زا  دـهاوخب  سک  ره 
تاذ و يارب  هک  روطنامه  تسا  قح  لامج  لالج و  تافـص  تاذ و  هدـنیامن  نآرق  تسادـیوه و  رهاظ و  قح  لاعفا  تافـص و  رد  نیرخآ 

نامه تفرگ  رارق  شودـمه  قطان  نآرق  تماـص و  نآرق  رد  مولع  نیا  نوچ  تسین و  يدـح  مه  نآرق  مولع  يارب  تسین  يدـح  شتاـفص 
هک ترتع  تیب  لها  هب  هعجارم  نودب  مه  نآرق  دنک  هدافتـسا  دناوتیمن  ملعم  نودـب  باتک  زا  باتک و  نودـب  ملعم  زا  سک  چـیه  هک  روط 

نآرق و هک  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  دومرف  اذل  ددرگن و  كرد  دنتـسه  نآرق  رـسفم 
. دندرگ لزان  ربمغیپ  رب  رثوک  ضوح  رس  ات  دنورب  شیپ  مه  اب  شودمه  ترتع 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ریسفت 

؟ تسیچ هیآ  نیا  ریـسفت  دنتـشون  ع )  ) رقابدـمحم ماما  هب  ير  لها  هک  دـنکیم  لقن  ینهد  راـمع  نب  ۀـیواعم  زا  دوخ  دانـسا  هب  دـیفم  خـیش 
رکذ لها  ام  رکذلا  لها  نحن  دومرف  میسرپب  ار  دوخ  لئاسم  وا  زا  دیاب  هک  تسیک  رکذ  لها  زا  دارم  نوملعت  متنک ال  نا  رکذلا  لها  اولئـساف 
رکذ لها  تسا و  رکذ  یکی  دراد  مان  دنچ  نآرق  دیوگ  هدـنراگن  دـیوش  قفوم  ات  دـیریگب  رارق  ام  تیبرت  میلعت و  تحت  رد  دـیاب  هک  میتسه 

ره هک  دنتسه  نآرق  مولع  ریارس  هب  فقاو  رکذ و  لها  ملعلا و  یف  نیخسار  اهنآ  دنـشابیم  نآرق  نیبم  رـسفم و  هک  دنتـسه  نیموصعم  همئا 
نب دمحم  دننایک  رکذ  لها  دیـسرپ  يزار  خیـش  ددرگ  دنمـشناد  دناوتیمن  ملع  هنیدم  باب  هار  زا  زج  دریگ  ارف  شناد  ملع و  دهاوخب  سک 

دـشابیم رکذ  لها  وا  تسا و  مولعلارقاـب  یلع  نب  دـمحم  ءاـملع  نیرتگرزب  اریز  دنتـسه  اـملع  رکذ  لـها  تفگ  هدوب  ءاـملع  زا  هک  لـتاقم 
زاغآ دومرف و  یمالسا  نونف  مولع و  میلعت  هب  عورش  دوخ  نادرگاش  باحصا و  یقالخا  تیبرت  زا  سپ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
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ترضح زا  شریسفت  یتایآ  هچ  هک  تهج  نیا  زا  ام  دومرف و  ریسفت  ار  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  سپـس  دوب  نآرق  اصوصخم  دیحوت و  زا  نآ 
تیالو هب  مضنم  ربمغیپ  تلاسر  هرابرد  هیآ  لهچ  زا  شیب  مینکیم  لقن  ار  تایآ  نآ  هلمج  زا  هیآ  نیدنچ  تسا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 

تایآ و زا  لالدتـسا  اب  دـیحوت  رد  ریـسافت  تسا  هدومرف  ریـسفت  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تبحم  یتسود و  تیـالو و  رد  هیآ  یـس  یلع و 
هک نینمؤملاریما  تیالو  رد  ریسافت  هصاخ  هماع و  توبن  رد  نیفلاخم  اب  جاجتحا  توبن و  رد  ریـسافت  هحفص 162 ]  ] يوبن ثیداحا  رابخا و 

دنتسه تعافش  تلیضف و  ملع و  عبنم  أجلم و  اهنآ  هک  ع )  ) همئا قح  رد  ریسافت  هدومرف  وا  سدقم  دوجو  هب  ریسفت  ار  هیآ  دصراهچ  زا  شیب 
تافص یمومع و  تیبرت  بادآ و  قالخا و  رد  ریسافت  تمایق . رشن و  رشح و  گرم و  ءادب و  تقلخ و  رد  ماکحا -  شنیرفآ و  رد  ریـسافت 

راحب و یفاو و  راصبتـسا و  بیذهت و  یفاک و  لوصا  دـننام  هطوبرم  بتک  رد  هک  تسا  يریـسافت  اهنیا  تسا . نید  یئاغ  تلع  هک  هلـضاف 
ماما ترضح  یناگدنز  حرش  باتک  رد  تسا . نایب  هلاطا  بجوم  اهنآ  همه  لقن  هک  تسا  هدش  طبض  هریغ  یفاص و  اصوصخم  ریسفت  بتک 
ماـما تاـیآ  ریـسفت  زا  يرادـقم  مه  نوـنکا  میدرک و  لـقن  تسا  ترـضح  نآ  زا  طـقف  شریـسفت  هک  ار  یتاـیآ  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز 

تیاور ججحلا  نماث  ترضح  رفعج و  نب  یسوم  ترـضح  مالـسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  هیقب  مینکیم و  لقن  ار  رقابدمحم 
مه ار  هتکن  نیا  و  دش -  دهاوخ  لماک  همئا  ریـسفت  هرود  کی  دوش  لقن  مظنم  بوبم و  ادج  ادج  کی  ره  هدش  ریـسفت  تایآ  رگا  هک  هدش 
هب نآرق  عمج  رب  هوالع  مه  ترضح  نآ  دوخ  هدش و  تیاور  لقن و  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  نآرق  ریسفت  هک  تفگ  دیاب 

دـناهدرک و لقن  ترـضح  نآ  زا  تاور  ریاس  سابعنبا و  هچنآ  رگم  تسین  تسد  رد  هک  هدومرف  موقرم  دوخ  يریـسفت  تایآ  لوزن  بیترت 
رب يریسفت  مه  ترضح  نآ  دوخ  هک  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نامز  لاس 260  ات  نینمؤملاریما  تداهـش  لاس 40  زا  نامز  هلـصاف  رد 

تایـضتقم بسح  رب  ار  تاـیآ  زا  يرادـقم  همئا  زا  کـی  ره  و  تسا . هدـش  عـبط  ترـضح  نآ  ماـن  هب  نآ  زا  يرادـقم  هـک  دناهتـشون  نآرق 
ریـسفت هریغ  تاـیعامتجا و  قـالخا و  نیناوـق و  دـیاقع و  زا  یهقف  لـئاسم  عورف ، اـی  ناـمیا و  یناـبم  مـیکحت  دـیاقع و  لوـصا  اـصوصخم 

لقن تسا  ترضح  نآ  زا  اصاصتخا  نآ  ریـسفت  هک  ار  دنچ  یتایآ  نونکا  تسا . تفرعم  ملع و  زا  یباب  ینابم  نآ  زا  کی  ره  هک  دناهدومرف 
نب یلع  هللا  وـه و  دوـمرف  یفاـک  لوـصا  رد  رواـشم  نب  ییحی  لـقن  هب  نوـنمؤملا  هلوـسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  هیآ  ریـسفت  - 1 مینکیم .
لق هیآ  ریسفت  - 2 تسا . بلاطیبا  نب  یلع  هللا  لوسر  زا  سپ  نونمؤم  زا  دوصقم  هک  هتـشون  هللا  مه و  ياهخـسن  رد  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا 
نآ دشاب  دهاش  امش  نم و  نایم  رد  هک  دنوادخ  تسا  یفاک  وگب  هحفص 163 ]  ] ینعی باتکلاما  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهش  هللااب  یفک 
ملع هک  سک  نآ  ینعی  ص )  ) یبنلا دـعب  انریخ  انلـضفا و  اـنلوا و  یلع  ینع و  اـنایا  دومرف  هاـگنآ  تسا  وا  دزن  باـتک  ملع  هک  تسا  یـسک 

مع ریسفت  - 3 دـشابیم . ربمغیپ  زا  سپ  ام  زا  رتهب  ام و  لضفا  اـم و  لوا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  میتسه و  اـم  دـشابیم  وا  دزن  باـتک 
کلذ  » دومرف میظع  ربخ  زا  دندیـسرپ  هک  هدش  تیاور  هزمحوبا  زا  لیـضف  نب  دمحم  زا  یفاک  رد  ینیلک  لقن  هب  میظعلا  ءابنلا  نع  نولئاستی 

مینادیم و میئوگب  ار  يربخ  ره  میهاوخب  رگا  هک  میتـسه  اـم  میظع  ربـخ  تسا  نیا  ینعی  مهربـخا » مل  تئـش  نا  مهتربـخا و  تئـش  نا  یلا 
زا یفاـص  ریـسفت  رد  ضیف  تسین . یـسک  وا  زا  رتـگرزب  هک  تسا  نینمؤـملاریما  میظع  أـبن  زا  دارم  هک  نادـب  یلو  میهدیمن  ربـخ  میهاوـخب 
هللا یلا  قیرطلا  تنا  هللا و  باب  تنا  هللا و  ۀجح  تنا  یلع  ای  هدومرف  ریسفت  نیمه  لیذ  رد  هک  هدومرف  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح 

ریسفت - 4 دشابیم . مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ریـسفت  نیمه  دیؤم  هک  یلعالا  لثملا  تنا  میقتـسملا و  طارـصلا  تنا  میظعلا و  ءابنلا  تنا  و 
رذنم دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یلجع  دیرب  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  داه  موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا 

رارقرب یقاب و  تمایق  رخآ  تعاس  ات  هک  دشاب  دـیاب  یئادـتقم  اوشیپ و  يداه و  نامز  ره  رد  دـشابیم و  یـضترم  یلع  يداه  ادـخ و  لوسر 
تنا امنا  لاق  مث  هدـی  اهمزلاف  ع )  ) یلع دـیب  ذـخا  غرف  املف  هروهطب  ص )  ) هللا لوسر  اعد  دومرف  هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  و  تسا - 

نیلجحملا رغلا  دئاق  يدـهلا و  ۀـیاغ  نامیالا و  رانم  نیدـلا و  لصا  تنا  یلع  ای  لاق  مث  داه  موق  لکل  لاق  هردـص و  یلا  هدـی  مض  مث  رذـنم 
دعب رذـنم و  یئوت  یلع  ای  دومرف  تفرگ  ار  یلع  تسد  تخاس  وضو  نوچ  تساوخ و  تراهط  يارب  یبآ  ادـخ  لوسر  ینعی  کلذـب  دهـشا 

نارازگزاـمن و ورـشیپ  تیادـه و  ناـیاپ  ناـمیا و  غورف  نید و  لـصا  وـت  دـشابیم و  يداـه  یموـق  ره  يارب  دوـمرف  داـهن  هنیـس  هـب  تـسد 
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لزان نینچ  هیآ  دومرف  مهل  اریخ  ناکل  یلع  یف  هب  نوظعوی  ام  اولعف  مهنا  ول  هیآ و  ریـسفت  - 5 مهدیم . یهاوگ  نآ  رب  نم  هک  یناگدنتسرپ 
مل مهقح  دمحم  لآ  اوملظ  نیذلا  نا  هدش . لزان  نینچ  هیآ  نیا  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هک  دـنکیم  لقن  یلامث  هزمحوبا  دـش و 

لوسرلا مکءاج  دق  سانلا  اهیا  ای  لاق  مث  اریـسی  هللا  یلع  کلذ  ناک  اهیف و  نیدلاخ  منهج  قیرط  الا  اقیرط  مهیدهیل  مهل و ال  رفغیل  هللا  نکی 
ضرالا یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  ناـف هللا  یلع  هحفـص 164 ]  ] ۀـیالوب اورفکت  نا  مکل و  اریخ  اونماف  ع )  ) یلع ۀـیالو  یف  مکبر  نم  قحلاـب 
يرایسب ینعی  اروفک  الا  ع )  ) یلع ۀیالوب  سانلا  رثکا  یباف  هدومرف  رفعجیبا  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  هزمحوبا  زا  زاب  لیـضف  نب  دمحم 

ءاش نم  نمؤیلف و  ءاش  نمف  مالسلاهیلع » یلع  ۀیالو  یف   » مکبر نم  قحلا  لق  هیآ  رد  و  - 6 دندز . زابرس  مالسلاهیلع  یلع  تیالو  زا  مدرم  زا 
نومضم هب  نم  بلاطیبا و  نب  یلع  تیالو  رد  تسامش  راگدرورپ  بناج  زا  قح  وگب  مهب  طاحا  اران  دمحم  لآ  نیملاظلل  اندتعا  انا  رفکیلف 

ایهم یشتآ  دمحم  لآ  ناراکمتـس  يارب  ام  تسا و  رفاک  دهاوخن  هک  ره  دورگب و  دهاوخب  هک  ره  سپ  سفن  ياوه  هب  هن  منکیم  لمع  نآ 
. نوعدت هب  متنک  يذلا  اذـه  لیق  اورفک و  نیذـلا  هوجو  تئیـس  ۀـفلز  هوأر  املف  هیآ  ریـسفت  - 7 درک . دـهاوخ  هطاحا  ار  اهنآ  هک  میاهتخاـس 

رقابدـمحم ماـما  ترـضح  تسا  تمعن  نارفک  ناـمه  رثا  نیا  تـفگ  دـنهاوخ  نینمؤـم  دـناهدروآ -  راـب  یهایـسور  هـک  دـنیبب  نوـچ  ینعی 
نکامالا طبغا  یف  نینمؤملاریما  نوری  اولمع  اـم  اولمع  هک  هدومرف  هفاـضا  و  هدـش -  لزاـن  نینمؤملاریما  قح  رد  هیآ  نیا  دومرف  مالـسلاهیلع 

نینمؤملاریما دندید  دندرکیم  هچنآ  دندرکیم  ینعی  همـسا  متلحتنا  يذلا  نوعدـت  هب  متنک  يذـلا  اذـه  مهل  لاقی  مههوجو و  ءیـسیف  مهل 
اوأر املف  تسا . یلع  تیالو  نارفک  هب  امـش  بولطم  هجیتن  نیا  دوشیم  هتفگ  دنتـسه  هایـسور  اهنآ  تسا و  نکاـما  نیرتهب  رد  مالـسلاهیلع 

ضغب هنیک و  دسح و  يور  زا  دندید  ار  یلع  دنلب  ماقم  عیفر و  جرادم  هلـضفب  اوبذـک  يا  اورفک  نیذـلا  هوجو  تئیـس  یبنلا  نم  یلع  ناکم 
هزمحوبا راسی و  نب  لیـضف  دننام  تاور  زا  رفن  نیدنچ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ار  تیاور  نیا  دندش . هایـسور  ات  دندرک  بیذـکت  ار  وا  تلیـضف 

الف امیحر  اباوت  هللا  اودجول  لوسرلا  مهلرفغتسا  هللا و  اورفغتساف  كؤاج  مهسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  ریسفت و  - 8 دناهدرک . لقن  هریغ  یلامث و 
دیامرفیم هک  هدرک  لقن  مه  ار  هیآ  هلابند  راونالاراحب  متشه  دلج  یفاص و  ریسفت  رد  مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  و 

دندرک متس  دوخ  رب  وت  تلیضف  راکنا  هب  ناقفانم  نیا  رگا  ینعی  هحفص 165 ]  ] امیلست اوملسی  تیضق و  امف  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال 
یلو تسا  هدنزرمآ  ریذپ و  تعافش  ملاع  يادخ  هک  دنتسناد  يدومن و  تعافش  اهنآ  يارب  وت  دندومن و  ترفغم  بلط  يارب  تعافـش  وت  زا 

ریزگان دشاب  اهنآ  سوفن  هیلع  مکح  نآ  هچرگا  یئامرف  تواضق  مکح و  اهنآ  هرابرد  وت  رگم  دروآ  دـنهاوخن  نامیا  دـنگوس  وت  يادـخ  هب 
وا تیالو  هرابرد  هک  یفالتخا  نینمؤملاریما و  هرابرد  هیآ  نیا  دیامرفیم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دش  دنهاوخ  وت  مکح  میلـست 

اورفک نیذلاف  مهبر  یف  اومـصتخا  نامـصخ  ناذـه  هیآ  ریـسفت  - 9 دـیدرگ . یهتنم  اهنآ  میلـست  هب  نیفلاخم  هرجاشم  دـش و  لزاـن  دـندومن 
مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  لیـضف  نب  دمحم  زا  یفاک  لوصا  رد  ران  نم  بایث  مهل  تعطق  ع ))  ) یلع ۀیالوب  )

اوملظ نیذلا  ریـسفت  - 10 دومن . دـنهاوخ  ربرد  نیـشتآ  سابل  وا  تیـالو  نارفک  مرج  هب  هک  دنتـسه  بلاـطیبا  نب  یلع  نانمـشد  دارم  دومرف 
الوق مهقح  مالـسلامهیلع  دمحم  لآ  اوملظ  نیذلا  لدبف  . » تسا نیا  تقیقح  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مجنپ  ماما  زا  هزمحوبا  هک  دـشابیم 

تمقن ار  ادخ  تمعن  هک  اهنآ  ینعی  نوقـسفی » اوناک  امب  ءامـسلا  نم  ازجر  مهقح  دـمحم  لآ  اوملظ  نیذـلا  یلع  انلزناف  مهل  لیق  يذـلا  ریغ 
رد هچنآ  فالخ  دوب و  هدومرف  ادخ  هچنآ  زا  ریغ  دنتفگ  ینخس  دندومن و  متس  دمحم  لآ  قح  رد  دندرک و  لدبم  ملظ  هب  ار  لدع  هدومن و 

یلع ةالاومب  مکـسفنا  يوهت  ـال  اـمب  دـمحم  مکئاـج  اـملکف   » هیآ ریـسفت  رد  نینچمه  و  - 11 دـندش . قساف  اهنآ  دوب  هدـش  لزاـن  اـهنآ  قح 
دندومن و بیذکت  ار  اهنآ  دالوا  زا  هتـسد  دنزرو  ربکت  دمحم  لآ  هب  هک  یمدرم  نولتقت » اقیرف  متبذک و  دـمحم  لآ  نم  اقیرفف  متربکتـساف 

وهف  » هرون لثم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  دومرف . هک  تسا  رون  هروس  ریـسفت  - 12 دش . دنهاوخ  التبم  یهلا  باذع  هب  دنتشک  ار  ياهتـسد 
اهیف ةوکـشمک  هرون  لثم  هدنع » هللا  یبن  ملع  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ۀجاجزلا  نا  معزف   » ۀجاجز یف  ملعلا » وه  و   » حابـصم اهیف  دـمحم »

مل ول  ءییضی و  اهتیز  داکی  هینارـصن » ۀیدوهی و ال  ینعی ال   » هیبرغ ۀیقرـش و ال  ۀنوتیز ال  ۀکرابم  ةرجـش  نم  دقوت  اهناک  ۀجاجز  یف  حابـصم 
نیمز اهنامسآ و  رون  ادخ  دومرف  هحفص 166 ] « ] هنع لئـسی  نا  لبق  ملعلاب  ملکتی  دمحم  لآ  نم  ملاعلا  داکی   - » رون یلع  رون  ران  هسـسمت 
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زا هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  هنیـس  هجاجز  زا  دارم  هک  هجاجز  رد  تسوا  ملع  حابـصم  زا  دارم  تسا و  دـمحم  وا  رون  يالعا  لـثم  تسا و 
نوچ هن  تیداـم و  رد  تسا  دوهی  دـننام  هن  ینعی  تسا  یقرـش  هن  رون  نآ  هدـیدرگ و  نکفاوترپ  هتفرگ و  غورف  توبن  لـصا  هکراـبم  هرجش 

زا شنیرفآ  دوجو و  ملاع  هدـیدرگ و  زورفاملاع  هک  تسا  سکع  هب  توبن و  رون  رد  تیالو  وت و  رون  یلع  رون  هک  تینابهر -  رد  يراـصن 
رقابدمحم ماما  ترـضح  دیدرگ . دنهاوخ  ریمـض  نشور  تسا  یلع  هنیـس  رد  هک  وا  شناد  غورف  زا  دش و  دنهاوخ  دنمهرهب  دمحم  لآ  ملع 

. تسا هدومرف  نایب  دش  لزان  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نأش  رد  هک  ار  هیآ  دصراهچ  زا  شیب  مالسلاهیلع 

دنتسه طسو  تما  نیملسم 

هنایم ای  هطساو  اب  طسو  تما  ار  امش  میداد  رارق  ادیهش  مکیلع  لوسرلا  نوکی  سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  ۀما  مکانلعج  کلذک  و 
هلزنم هب  ناتسبرع  هریزجهبـش  دشابیم . امـش  رادرک  هشیدنا و  لامعا و  دهاش  ادخ  ربمغیپ  دیـشاب و  نایملاع  رب  دهاش  ات  رـشب  هوبنا  تعامج 

تینابهر و فرص و  تیدام  زا  مالسا  تلم  هک  تهج  نیا  زا  ای  تسا  هنایمرواخ  زکرم  یئایسآ و  کلامم  هنایم  ای  تسا  یمالـسا  ملاع  بلق 
هتفرگ و رارق  طسو  دح  بونج  لامش و  نیب  ای  برغ  قرش و  نیب  هطساو  ای  دصتقم و  ورهنایم و  تسا و  لدتعم  نوصم و  فرص  تیناحور 

ایند نیکرات  يراب  دنبیب و  هن  يدام و  رفک  تواقش  هب  هن  دنیوگ  طسو  تلم  ار  اهنآ  تلیـضف  قالخا و  ملع و  داصتقا  لادتعا و  ببـس  هب  ای 
ساـنلا و یلع  هللا  ءادهـش  نحن  طـسولا و  ۀـمالا  نحن  تسا . هدومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  تسا . هیبش 
رب هاوگ  رظان و  دهاش و  میئام  تسا و  هدومرف  زاب  نآرق  رد  ملاع  يادخ  هک  هدـیزگرب  طسو و  تما  نامه  میئام  هئامـس  هضرا و  یف  هججح 
هک میتـسه  اـم  ردـقلاۀلیل  ثیدـح  زا  دارم  دومرف  شباحـصا  زا  رگید  یکی  هب  و  نامـسآ . نیمز و  رد  راـگدرورپ  تجح  میئاـم  ادـخ  قـلخ 

رـصانع دـیلاوم و  داوم و  نوکت  يدابم  عبانم و  هک  تسا  بش  رد  داد و  رارق  قلخ  موقم  ردـقم و  مسقم و  ردـق  بش  دـننام  ار  اـم  دـنوادخ 
هحفص 167] . ] دباییم یلاعت  تیوقت و  نوکت و  ام  هیلاع  میلاعت  ببس  هب  مه  قلخ  یناحور  یناسفن و  تیوقت  تیبرت و  دریگیم -  تروص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دهشیل  سانلا  یلع  ءادهـش  مهلعج  کلذل  فالتخا و  نینمؤملا  نیب  نوکی  نا ال  رمالا  یـضق  دقل  هللا  میا  دومرف 
خر یفالتخا  نینمؤم  نیب  هک  هدیدرگ  يراج  نیا  رب  اضق  هک  يادخ  هب  دنگوس  ینعی  سانلا  یلع  انتعیش  دهشیل  انتعیش و  یلع  دهشیل  انیلع و 

رب ار  ام  ام و  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  داد و  رارق  لمع  هاوگ  رظان و  دهاش و  قلخ  رب  ار  نینمؤم  ملاع  دنوادخ  اذل  دـهدن و 
شنیرفآ ملاع  زکرم  اهنآ  و  دنـشاب -  قیالخ  لامعا  راکفا و  هشیدـنا و  رظاـن  اـهنآ  اـت  هداد -  رارق  دـهاش  ملاـع  قلخ  رب  ار  هعیـش  ناـیعیش و 

لها ولت  یلات  هجرد  رد  هک  دشابیم  هعیش  صاوخ  هعیش  زا  دارم  دیوگیم  ضیف  موحرم  دخرچیم . اهنآ  دوجو  روحم  رب  ناهج  هک  دنتسه 
طمن دندیسرپ  زاجحلا -  طمن  نحن  دومرف  هک  تسا  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  و  دومن . دنهاوخ  تیب 
هریاد زکرم  هک  میتسه  ام  دارم  اطـسو  ۀـما  مکانلعج  دـیامرفیم و  یلاعت  يادـخ  هک  ياهدینـشن  رگم  طامنالا  طسوا  دومرف  تسیچ ؟ زاجح 

درک و دـنهاوخ  تشگرب  ام  هب  ناگدـننکولغ  نایلاغ و  ینعی  رـصقملا  قحلی  انب  یلاغلا و  عجری  انیلا  دومرف  میـشابیم  تناید  ناـمیا و  ملاـع 
زج قلخ  رب  نیرظان  ناهاوگ و  دومرف  مجنپ  ماما  هک  هدش  لقن  يرگید  تروص  هب  ربخ  نیا  بقانم  رد  دندرگیم . قحلم  ام  هب  زین  نیرـصقم 
زا نیموصعم  همئا  هک  تسا  نیا  دارم  دـیوگیم  ضیف  موحرم  دریگ . هاوگ  ار  يادـخ  تسین  زیاج  تماـما  دنتـسین  ادـخ  ناگداتـسرف  همئا و 
راک دهاش  دوخ  اهنآ و  دهاش  ار  ربمغیپ  هتفرگ و  قلخ  هاوگ  دهاش و  ار  اهنآ  دـنوادخ  تهج  نیدـب  دنتـسه و  نوصم  هغلابم  ارتفا و  غورد و 

هئـشن نوئـش  يدام و  بتارم  هاوخ  لاح  ره  رد  بتارم  هلـسلس  دـیاب  هک  دـهدیم  ناشن  ام  هب  تبقنم  تلیـضف و  سرد  نیا  تسا و  ناربمغیپ 
هک هتـشاد  هجوت  تاهج  نیمه  هب  و  ددرگ -  ارجا  بتارم  هلـسلس  تیاعر  اب  همه  یناسفن  تالامک  یناـحور و  یلاـع  جرادـم  اـی  عبط  ملاـع 

يربمغیپ ره  دشابیم و  امـش  راک  دهاش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیـشاب و  قلخ  دهاش  ات  میداد  رارق  طسو  تما  ار  امـش  دومرف 
هناخ دش و  دراو  نآ  برد  زا  هناخ  ره  هب  دیاب  اهباوبا  نم  تویبلا  اوتا  دومرف و  مجنپ  ماما  هاگنآ  دوب . دهاوخ  دوخ  تما  تلم و  لاح  دـهاش 

هک دز  تیالو  یقثولاةورع  هب  گنچ  دـیاب  و  دیـسر -  دـنهاوخن  یئاج  هب  ام  داـشرا  تیادـه و  نودـب  هک  میتسه  اـم  تیـالو  نید  ناـمیا و 
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نحن دومرف  سپس  و  دناهدرک -  متس  دوخ  هب  دنشاب  نیطایش  رادتـسود  هحفص 168 ]  ] هک یناسک  و  دنـشابیم -  تراهط  تیب  لها  نادناخ 
. دنزرو ماصتعا  و  دنیوج -  کسمت  ام  یتسود  هب  دیاب  هک  میتسه  تیب  لها  نآ  زا  ام  ةرتعلا  کلت  ۀیقب  نحن  مهنم و 

فیلکت نییعت 

ظفح يارب  دـمآ و  راـک  يور  يوما  تموکح  نآ  بقاـعتم  دـمآ و  دـیدپ  يار  فـالتخا  نوچ  ص )  ) ربـمغیپ زا  سپ  هک  میتـفگ  قباـس  رد 
هدومن نامتک  ار  بلاطیبا  لآ  بقانم  دننک و  لعج  یثیداحا  ات  دش  رادایند  ياملع  هب  ثبـشتم  شیوخ  هنارباج  هنابـصاغ  تموکح  رارقتـسا 

دیدرگ و طولخم  هبتـشم و  مه  هب  حیحـص  میقـس و  ربخ  دش و  ثیدـح  مهف  رد  یتالـضعم  بجوم  راک  نیا  دـنیامن  لیدـعت  ار  اهنآ  بلاثم 
ددرگ لقتنم  هنیـس  هب  هنیـس  شوگ و  هب  شوگ  رابخا  دیاب  دندوب و  هدیدن  ار  ادـخ  ربمغیپ  همه  دوبن و  زورما  لثم  رـشن  عبط و  پاچ و  نوچ 
هجیتن رد  نوچ  دـش و  یلکـشم  سب  راک  دوش  هداد  زایتما  مه  زا  دـیاب  هنوگچ  میقـس  لوعجم و  ربخ  ای  حیحـص و  ثیدـح  هکنیا  هب  فوقو 
مادقا مایق و  خـیرات  تنایخ  نیا  هیلع  نیموصعم  همئا  دـیدرگیم  نینمؤم  یقیقح و  ناناملـسم  هجوتم  یباسح  دـحیب و  نایز  ررـض و  لمع 

اهنآ راتفگ  تسا و  نآرق  هدیئاز  الماک  تراهط  ترتع و  تیب  لها  ثیداحا  نوچ  هک  دـنتخومآ  هداس  لهـس و  لمعلاروتـسد  کی  اب  هدومن 
هب ینعی  دنرب  ثیدح  نآرق و  هب  دنمـشناد  ملاع و  یـضاق  دزن  دـیدرگ  دروخرب  یفالتخا  هب  اجک  ره  دـشابیم  ینامـسآ  تایآ  ریـسفت  يارب 

رمالا یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  قوطنم  هب  نآ  تعاطا  هک  رمالایلوا  هب  دـیئامن و  قیبطت  نآ  اب  دـینادرگرب و  ربمغیپ  ادـخ و  راتفگ 
حیحـص ثیدح  نآ  تشادـن  یفالتخا  هضراعم و  نآرق  اب  رگا  و  دـندومن . بیوصت  اهنآ  هک  یتروص  رد  دـنیامن  هضرع  تسا  بجاو  مکنم 

تسا یمالسا  شناد  یبرم  یملع و  سسؤم  هک  ع »)  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  . » تسا لطاب  لطاع و  هک  دینز  راوید  هب  ار  نآ  هنرگو  تسا 
متنک نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  یئـش  یف  متعزاـنت  ناـف   » دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تخومآ  رفن  اهدـص  هب  یبذـهم  شرورپ  شزومآ و  و 

لوسر ادـخ و  مکح  هب  ار  نآ  يرما  کـی  رد  دـیدرک  ادـیپ  فـالتخا  رگا  ینعی  ـالیوات » نسحا  ریخ و  کـلذ  رخـالا  مویلا  هللااـب و  نوـنمؤت 
رد هدنیآ  تالامتحا  یتح  يرـشب  ياهزاین  مامت  هکنآ  رگم  هدشن  راذـگورف  يزیچ  چـیه  هصاخ  توبن  تامیلعت  نآرق و  رد  هک  دـینادرگرب 

لوسر تامیلعت  ینامـسآ و  یباتک  نآرق  هب  داد  خر  يرظن  فالتخا  اهامـش  نیب  رگا  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  همه  فلتخم  ناکم  نامز و 
یفاک لوصا  رد  هحفص 169 ] . ] تسا يراگتـسر  هلیـسو  نیرتهب  تشگزاب  نیا  هک  دیراد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  رگا  دیدرگرب  یندم 

یلا لوـسرلا و  یلا  هللا و  یلا  هودرف  هرما  یف  اـعزانت  متفخ  نا  و   » دوـمرفیم تئارق  روـط  نیا  ار  هیآ  نـیا  هـک  هدرک  تـیاور  مـجنپ  ماـما  زا 
هب و  نآرق »  » قح راـتفگ  هب  امـش  تفرگ  ـالاب  ارآ  فـالتخا  يرما  رد  دوش و  اـپرب  یعازن  فـالتخا  رد  هک  دندیـسرت  رگا  مکنم » رمـالایلوا 

مهرمای فیک   » دومرف و  دنیامن . لح  ار  امش  لکشم  ات  دینک  هعجارم  دنتسه  یبوبر  ناگدیزگرب  هک  رمالایلوا  نانخس  هب  ربمغیپ و  ثیداحا 
« هللا اوعیطا  مهل  لیق  نیذلا  نیقراملل   » رگید تیاور  رد  و  نیروماملل » کلذ  لیق  امنا  مهتعزانم  یف  صخری  رمالا و  ةالو  ۀـعاطب  لجوزع  هللا 

اهنآ تصخر  رد  ار  مدرم  دـیامرف و  رومأـم  دوخ  ءاـیلوا  يرادربناـمرف  تعاـط و  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوـگچ  ینعی 
لیذ رد  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  زا  یفاص  ریـسفت  رد  دشاب . هدومنن  تیاده  داشرا و  رما  تقیقح  هب  ار  اهنآ  دیامن و  فلکم  فظوم و 

دنوادخ هک  میتسه  ام  رمالایلوا  زا  دوصقم  ینعی  انتعاطب » ۀمیقلا  موی  یلا  نینمؤملا  عیمج  رما  ۀصاخ  ینع  انایا   » دیامرفیم نینچ  هیآ  نیمه 
هللا یلا  هودرف   » دومرف هک  هدومن  تیاور  ماما  نآ  زا  زین  ناهرب  ریسفت  رد  دنشاب . ام  تعاطا  رد  تمایق  زور  ات  هک  هداد  نامرف  ار  نینمؤم  همه 

هیدبا هیلا  زا  هیهلا  تدم  دبا  تلود   » الوا هک  دوشیم  دافتسم  نینچ  ریـسفت  نایب و  نیا  زا  و  مکنم .» رمالا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  لوسرلا و 
نیموصعم همئا  نیا  هلیـسو  هب  یبوبر  تموکح  تلود و  هدیزگرب و  تمایق  زور  ات  قلخ  تیاده  داشرا و  يارب  ار  نید  همئا  الع » لج و  قح 

هک دناهتـشاد  ار  نآ  يورین  دـبال  دـناهدرک  يوعد  نینچ  هک  اـهنآ  هکنآ  رگید  تسا و  میمرت  رییغت و  لـباقریغ  تلود  نیا  ددرگیم و  هرادا 
هچ ره  هک  میـسرب  تقیقح  نیمه  هب  مینک  هعجارم  مه  اهنآ  یناگدـنز  خـیرات  رابخا و  هب  نوچ  دـنناوخب و  تمظعاب  يوعد  نیا  هب  ار  مدرم 

تلود ات  هدش  ینازرا  اهنآ  هب  هک  دوب  یهلا  یناحور  يورین  نیا  انیقی  نیاربانب  دناهدمآرب . هدهع  زا  مامت  تمـصع  اب  هدوب و  تسار  دناهتفگ 
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تسدیهت و ناگناگیب  تسد  هب  ار  ملاع  راک  ملاع  يادخ  هک  تسین  یکش  و  دنیامن -  تموکح  هللا  نذاب  اهنآ  رب  دنناسرب و  قلخ  هب  ار  قح 
وا دادعتـسا  تقایل و  هک  دوش  هدرپس  نادراک  هب  دیاب  راک  درخ  لقع و  هینـس  تنـس  هب  هکلب  دراذـگیمن -  او  يأرلافیخـس  نامیا و  ببس 

رازه یجراخ  زا  دناهدوبن . ترتع  تیب  لها  تراهط و  تمـصع و  نادناخ  زج  دارفا  نیا  دـشاب و  لباق  داسف  نوک و  روشک  روما  هرادا  يارب 
هحفص 170]  ] شاب هاپس  قفانم  هوک  هب  ات  هوک  وگ  دنرخیمن  وج  کی  هب 

تسین یفاک  اهنت  نآرق  ارچ 

زا یعمج  تسین  نآ  رد  یـضومغ  ماهبا و  هنوگچـیه  هک  هدومرف  میلعت  نانچ  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  ار  نآ  نینهآ  ساـسا  نید و  ملع  لوصا 
تـسا سب  ام  يارب  نآرق  هللا  باتک  انافک  دـنتفگ : دنـشاب  راوس  بصنم  ماقم و  هاج و  ایند و  زآ  بکرم  رب  هکنآ  يارب  لوا  رـصع  نابلطهاج 
اقرتـفی نل  یترتـع  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  هدومرف  نیقیرف  لوبق  دروم  هرتاوتم  صوصن  هب  ص )  ) ربـمغیپ دوـخ  هک  یلاـح  رد 
اهنادب ترورـض  ماگنه  رد  هک  مراذگیم  امـش  يارب  لسوت  کسمت و  لباق  نیگنـس  هطقن  ود  لقث و  زکرم  ود  نم  ضوحلا  یلع  ادری  یتح 

ادـج مه  زا  اهنآ  دنـشابیم و  نآرق  نیبم  رـسفم و  هک  دنتـسه  نم  تیب  لـها  ترتع و  يرگید  نآرق و  ادـخ  باـتک  یکی  دـیدرگ  لـسوتم 
هب هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  نیقیرف  بتک  رد  قطنم  ناهرب و  اب  هیراج  تقیقح  نیا  دنوش . دراو  نم  رب  هک  رثوک  ضوح  رـس  ات  دندرگیمن 

بتکم ناگتفای  شرورپ  هفیقس و  ناگدننادرگ  رادمتسایس و  ناوریپ  نوچ  تسا . هدیدرگ  لیلحت  هیزجت و  تبحص و  نآ  هرابرد  یفاک  ردق 
رسفم دیاب  تسین و  یفاک  اهنت  نآرق  میمهفب  اجک  زا  ایآ  هک  دیسرپ  ع )  ) رقابدمحم ماما  باحـصا  زا  یکی  هللا  باتک  انافک  دنتفگیم  يوما 
هلوسر یلع  لزنا  هللا  نا  دومرف : ع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح  دیامن . لیلحت  ریسفت و  ام  يارب  ار  نآرق  تامهبم  تالکـشم و  ات  دشاب  نیبم  و 

یتح اعوبسا  اوفوط  لزنی  ملف  جحلا  لزنا  کلذ و  رـسف  يذلا  وه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  یتح  اعبرا  اثلث و  ملـسی  مل  ةولـصلا و 
رد طقف  یلو  دینادرگ  بجاو  ناملـسم  مدرم  رب  قح  هب  برقت  سفن و  بیذهت  يارب  ار  زامن  ملاع  دنوادخ  ینعی  هللا  لوسر  مهل  کلذ  رـسف 
هچ هب  دیناوخب و  تعکر  راهچ  ای  تعکر  هس  دومرفن  اما  دنراد . اپرب  ار  زامن  لیللا  قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةولـصلا  مقا  هدومرف و  نآرق 

یلـصا امک  اولـص  دومرف  دناوخ و  ار  زامن  اصخـش  ص )  ) ربمغیپ هکنآ  ات  دناوخ  دیاب  ياهروس  هچ  یئاعد و  هچ  يرکذ و  هچ  دشاب  تیفیک 
جح و ماکحا  یلو  دیراذگب  جـح  دومرف  ای  ار  ندـناوخ  زامن  دـنتفرگ  دای  ربمغیپ  زا  مدرم  مناوخیم و  زامن  نم  هک  روطنامه  دـیناوخب  زامن 

لاـس رد  هک  دوب  ص )  ) ربمغیپ هحفـص 171 ] . ] هدرکن حیرـصت  نآرق  ار  نآ  تامرحم  تابجاو و  تانراقم و  تامدـقم و  بادآ و  طیارش و 
هک دومرف  میلعت  اهنآ  هب  ادخ  لوسر  دندش و  رـضاح  رفن  رازه  تسیب  دص و  زا  شیب  داد و  یمومع  نالعا  جح  تامیلعت  يارب  عادولا  ۀـجح 
ارف ات  تخومآ  مدرم  هب  هنیدـم  هب  نتـشگرب  ات  هنیدـم  زا  تکرح  نیح  زا  ار  جـح  کسانم  دـینک و  فاوط  ادـخ  هناـخ  رود  راـب  تفه  دـیاب 

هدـش و نایب  لامجا  هب  نآرق  رد  همه  تسا  باب  تصـش  هک  تاید  ات  تراهط  زا  تعیرـش  ماـکحا  ریاـس  هب  هجوت  ناـیب و  نیا  هب  دـنتفرگ - 
تعاطا و مارتحا و  دنوادخ  تهج  نیدـب  دـناهدرک و  همجرت  المع  حیرـشت و  فیـصوت و  ار  نآ  تراهط  تیب  لها  هتخومآ و  المع  ربمغیپ 

لیابق زا  هک  یمالسا  للم  يارب  ار  تامهبم  تالکشم و  مامت  اهنآ  نرق  هس  تدم  رد  ات  دومرف  بجاو  نیملسم  يارب  ار  یبرقلايوذ  تدوم 
نادنمدرخ رب  هوالع  هب  تسا و  نیبم  رـسفم و  هب  قلخ  زاین  ناهرب  نیرتهب  نیا  و  دنامن . یقاب  یماهبا  هطقن  چـیه  دـنتخومآ و  دـندوب  فلتخم 

نودـب قطان  تماص و  يامنهار  ود  ربهر و  ود  نیا  تشاد  دـهاوخن  يرثا  ملعم  نودـب  باتک  باـتک و  نودـب  ملعم  هک  هدـش  تباـث  ناـهج 
زغل تروص  هب  یمعم و  مهبم و  ملعم  نودب  باتک  تسا و  رتبا  مکبا و  باتک  نودب  ملعم  دنـسریمن  یتبثم  هجیتن  چیه  هب  رگیدکی  تیامح 
درک هدافتسا  دنتسه  ینامسآ  مولع  رد  نیخـسار  هک  نیموصعم  همئا  حیرـشت  نودب  نآرق  زا  ناوتیم  هنوگچ  تسا  یلقع  قطنم  نیا  تسا و 

دندینـشیم و یفاک  یفاش و  خـساپ  دندیـسرپیم و  ار  یلئاسم  اهنآ  دـنتخاسیم و  هجوتم  قیاقد  تاکن و  هب  ار  دوخ  نادرگاش  اـهنآ  اذـل  و 
هدافتـسا يوبن  ثیداحا  نآرق و  زا  تساوخ  دـش و  ناملـسم  هناگیب  تلم  کی  رگا  زورما  هک  هدـیدرگ  لیلحت  هیزجت و  مامت  یملع  بلاـطم 

ص)  ) ربمغیپ اذل  و  دـنناسرب -  دوخ  بولطم  هب  ار  ناهج  مدرم  توبن  رابخا  قبط  دـنناوتیم  تما  ءاملع  تسا و  ناسآ  روسیم و  الماک  دـنک 
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ضوحلا یلع  امهدروی  یتح  امهنیب  قرفی  نا ال  هللا  تلئس  ینا  یتیب  لها  هللا و  باتکب  مکیصوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دومرف .
لصف و عطق و  رد  قئاع  يداه و  يورین  ود  دننام  دنوشن و  ادج  مه  زا  لقث  زکرم  ود  نیا  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  نم  ینعی  کلذـب  یناطعا  و 

ماما هاگنآ  دـنناسرب . دوخ  بولطم  هب  ار  رـشب  یناـسفن  یلماـکت  یگدـنز  روحم  دـیما  میب و  اـب  قلخ  یعاـمتجا  یناگدـنز  حـلاصم  مکح و 
نل مهنا  مـکنم  مـلعا  مهناـف  مهوـملعت  ـالف  ص )  ) لاـق هحفـص 172 ] . ] دوـمرف ص )  ) ربـمغیپ هک  داد  رکذـت  شباحـصا  هـب  ع )  ) رقابدـمحم

ملعا و اهنآ  دیزوماین  يزیچ  امش  نم  تیب  لها  هب  نم  باحصا  يا  اهامش  ینعی  لالض  باب  یف  مکولخدی  نل  يده و  باب  نم  مکوجرخی 
ارف دـنزومآیم  امـش  هب  اهنآ  ار  هچ  ره  هکلب  دـناهدش  باریـس  ماهلا  یحو و  همـشچرس  یبیغ و  مولع  عبنم  زا  اـهنآ  دنتـسه  اهامـش  زا  یقتا 

. دیدرگن هتشگرس  هارمگ و  تقو  چیه  دینک  لمع  اهنآ  یهاون  رماوا و  هب  رگا  هک  دیریگ 

مالسلا مهیلع  تراهط  تیب  لها  یفرعم 

رصع نآ  لاوحا  عاضوا و  قاروا  نیا  ندناوخ  رد  ناگدنناوخ  امـش  اریز  دش  لح  مه  نآ  هتبلا  هک  دوب  هدنام  یقاب  اجنیا  رد  ماهبا  هتکن  کی 
فراعم طیحم  رایـسب  يوما  تموکح  لاس  داتـشه  زا  سپ  اصوصخم  زور  نآ  رد  ار  بتک  تاعوبطم و  زورما  هعـسوت  هن  دیریگب  رظن  رد  ار 
تیبلها اج  نیا  رد  اذل  دنهد و  همادا  ار  دوخ  هدبتـسم  تنطلـس  دـنناوتب  ات  دـندوب  هتـشادهاگن  تلالـض  تلاهج و  رد  ار  مدرم  هدوب  کیرات 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  اذل  دنـشابیم و  نارگید  ای  سابعلآ  ای  لیقعلآ  تیب  لها  زا  دارم  ایآ  هک  هدوب  مهبم  مدرم  يارب 
تسا و مادـک  ترتع  زا  امـش  روظنم  تسیک و  تیب  لها  زا  دوصقم  هللا  لوسر  ای  دندیـسرپ  دـنام  تکاس  ترتع  نآرق و  یگتـسویپ  زا  سپ 
لـیقعلآ و ساـبعلآ و  یعدـال  اـهلها  نیبـی  مل  و  ص )  ) هللا لوسر  تملـس  ول  دومرف : هدرک  لـقن  ع )  ) رقابدـمحم ماـما  هک  دوـب  سرد  نیا 

تـسا نآرق  زا  هیآ  نیدنچ  ریـسفت  هک  ثیدح  نیدنچ  رد  تحارـص  لامک  اب  یلو  دـنداتفایم  کش  رد  مدرم  دومرفیمن  نایب  رگا  نالفلآ 
مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هباتک  یف  هللا  لزنا  هدـش  لزان  اـهنآ  هراـبرد  ریهطت  هیآ  هک  دنتـسه  یناـسک  ترتع  تیب و  لـها  زا  دارم  دومرف 

دنشابیم ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  تیب  لها  هک  دناهدرک  لقن  ربمغیپ  زا  نیرـسفم  همه  اریهطت و  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا 
القث و یبن  لکل  نا  هک  دومرف  هفاضا  ربمغیپ  دـش و  لزان  اهنآ  نأش  رد  هیآ  نیا  دـندش و  عمج  ءاسک  ریز  رد  دـندوب و  هملـسما  هناخ  رد  هک 

همه رب  هک  دنتـسه  نم  تیب  لها  لقث و  رفن  راـهچ  نیا  نادـناخ  نیا  هک  دـشابیم  یلها  یلقث و  ربمغیپ  ره  يارب  یلها  یلقث و  ءـالؤهف  ـالها 
تیب لها  دنوادخ  ینعی  هنومرحی  ائیش و ال  نولحی  مهنا ال  ریغ  ءایبنالا  عضاوم  هللا  مهلعج  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دنراد  تلیـضف 
ماما دـنزومآیم . مدرم  هب  دـننادیم و  ار  نآرق  مارح  لالح و  مه  اهنآ  ینعی  داد  رارق  هللا  لوسر  دوخ  ءاـقترا  جرادـم  هبترم و  رد  ار  ربمغیپ 

الف و امیحر  اباوت  هللا  ادـجول و  لوسرلا  هحفص 173 ]  ] مهل رفغتسا  هللا و  اورفغتـساف  كؤاج  مهـسفنا  اوملظ  ذا  مهنا  ول  هیآ و  لیذ  رد  مجنپ 
رد ناقفانم  نیا  رگا  ینعی  امیلست  اولسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجـش  ام  یف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال 

دـندومن و رافغتـسا  دنتـشگرب و  توغاط  تب و  تدابع  زا  دـعب  دـندومن و  دوخ  سفن  رب  متـس  دـنتخادرپ  راـکنا  قاـفن و  هب  هک  ماـگنه  نآ 
وت راگدرورپ  هب  هک و  تسا  ریذپهبوت  هک  تسا  دنوادخ  طقف  دندیمهف  دندرک و  هبوت  لوبق  تعافـش و  تساوخرد  وت  زا  دـندش و  نامیـشپ 
نب یلع  تواضق  تواضق  زا  دارم  هدومرف  تیاور  نیا  رد  دنوش  رـضاح  وت  هاگـشیپ  تواضق  رد  هک  دروآ  دنهاوخ  نامیا  یتقو  هک  دنگوس 

رد زاب  و  دوب . ادـخ  ربمغیپ  تیب  لـها  وا  مکاـضقا و  یلع  دومرف  درک  بوصنم  باـختنا و  تواـضق  هب  ار  وا  ادـخ  ربمغیپ  هک  تسا  بلاـطیبا 
نیا همه  دومرف  هریغ  داه و  موق  لکل  ۀمحر -  اماما و  یـسوم  باتک  نیقداص  هغلابلا -  ۀـجح  هللا -  لضف  رمالا -  یلوا  رما -  تعاطا  تایآ 

صوصن هب  رگید  يرایـسب  ثیداحا  تایآ و  رد  دندرک و  صخـشم  زیمم و  نارگید  زا  هک  هدـش  لزان  ربمغیپ  تیب  لها  نییعت  هرابرد  تایآ 
لها میدرک  لقن  لصفم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  باتک  رد  هک  هریغ  و  يوشم -  ریط  نیلقث -  ءاسک -  ریهطت -  هلهابم -  هیآ  دننام  هحیرص 

کلها رمأ  هیآ و  ریسفت  رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دراذگیمن . یقاب  یماهبا  هنوگچیه  هک  دناهدیدرگ  صخـشم  تراهط  ترتع و  تیب 
صخشم نارگید  زا  ار  تیب  لها  زایتما  هک  هدوب  نیا  روظنم  دومرف  يوقتلل  ۀبقاعلا  کقزرن و  نحن  اقزر  کلئسن  اهیلع ال  ربطـصا  ةولـصلاب و 
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ۀماع سانلا  عم  مهرماف  مهریغل  تسیل  ۀلزنم  هللادنع  هلهال  نا  ملعیل  سانلا  نود  هسفن  هتیب و  لها  صخی  نا  هیبن  هللارما  دومرف  اذل  و  دیامرف - 
لاـح نآ  هب  ار  دوخ  تیب  لـها  هک  دوـمرف  رما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  دـنوادخ  ینعی  ۀـصاخ  مهرما  مث 
يارب هک  تسا  یتلزنم  ماقم و  هبترم و  ادـخ  ربمغیپ  تیب  لـها  يارب  دـننادب  مدرم  اـت  هدوب  تـالاح  نآ  ياراد  شدوخ  هک  دـهد  صاـصتخا 

مغ نک و  دـیکأت  تداـبع  رب  تموادـم  یئابیکـش و  ربص و  زاـمن و  هب  ار  تیب  لـها  هک  هدرک  رما  نآرق  رد  اذـل  تسین و  ماـقم  نیا  نارگید 
تقو ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  اذـل  ار . يراکزیهرپ  ره  اهنآ و  میناسریم  يزور  قزر و  ار  اهنآ  ام  روخن  ار  اهنآ  يزور 

جـح و هزور و  زامن و  هب  نیریاس  زا  اهنآ  و  درکیم -  زامن  هب  رما  ار  اهنآ  دـندوب  نیبنیز  نینـسح و  همطاـف و  یلع و  هک  دوخ  تیب  لـها  هب 
هحفص 174] . ] هتشاد زایتما  تادابع  ریاس 

دنشابیم قلخ  رب  ادخ  تجح  هک  ماما  ربمغیپ و  هب  مدرم  زاین 

زا یفعج  دیزی  نب  رباج  رمالایلوا  ربمغیپ و  ادخ و  هب  ار  عازن  فالتخا و  دراوم  هضرع  نآرق و  مهف  رد  مدرم  فیلکت  نییعت  نایب  بقاعت  رد 
یلع ملاـعلا  ءاـقبل  دومرف  مجنپ  ماـما  دـندنمزاین !؟-  ماـما  ربـمغیپ و  هب  مدرم  تهج  هچ  هب  دـسرپیم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح 
مهیف تنا  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  لجوزع و  هللا  لاق  ماما  یبن و  مهیف  ناک  اذا  ضرالا  لها  نع  باذعلا  عفری  لجوزع  هللا  نا  کلذ  هحالص و 

ام ءامـسلا  لـها  یتا  موجنلا  بهذ  اذاـف  ضرـالا  لـهال  ناـما  یتیب  لـها  ءامـسلا و  لـهال  ناـما  موجنلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق  و  - 
قلخ ءاقب  حالـص و  رظن  زا  ملاع  ماظتنا  رارقتـسا و  ءاقب و  يارب  نوچ  دومرف  نوهرکی . ام  ضرـالا  لـها  یتا  یتیب  لـها  بهذ  اذاـف  نوهرکی 
همه يرادلعـشم  ایند و  هشیمه  يارب  اهنآ  هچ  درکیم  زاب  نیمز  زا  ار  باذع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوجو  هب  دـنوادخ 

ار للم  همه  ياوشیپ  یتلم  کی  موق و  کی  يارب  ادـخ  دنـشابیم و  صوصخم  يرـصع  کی  يارب  موق  کی  تلم و  کی  يو  دنتـسه  هنمزا 
اهنآ نایم  رد  وت  هک  ار  یموق  دنوادخ  دیامرفیم  ربمغیپ  هب  زاب  درذگیم و  مه  هتـسد  کی  نآ  باذع  زا  وا  رطاخ  هب  هکلب  دنکیمن  بذعم 
تقو ره  دنشابیم و  نیمز  لها  ناما  ناگراتـس  نم  تیب  لها  دنتـسه و  نامـسآ  لها  ناما  ناگراتـس  دومرف -  زین  دنکیمن و  باذع  یتسه 

اهیراوگان نم  تیب  لها  نتفر  هب  مه  نیمز  لها  دنوشیم و  بذعم  دندرگیم و  نارگن  هارمگ و  نامـسآ  نینکاس  دـنوش  مودـعم  ناگراتس 
بابـسا اهنآ  دوجو  هدوب و  دنمزاین  دنتـسه  قلخ  رب  ادخ  تجح  هک  وا  تیب  لها  ادخ و  ربمغیپ  هب  نیمز  لها  تهج  نیمه  هب  دید و  دنهاوخ 
تاـیانع يدوجو و  تکرب  رگا  دنـشابیم و  قلخ  رطاـخ  شیاـسآ  داـشرا و  تیادـه و  بجوم  نیمز و  لـها  یتمالـس  اـقب و  لد و  شمارآ 

عجرم هانپ و  ءاجلم و  مدرم و  ناما  یگدنز و  خرچ  روحم  اهنآ  دـش  دـنهاوخ  كاله  همه  دـشابن  ناهج  مدرم  لاح  لماش  اهنآ  یتسودعون 
ددرگ عطقنم  دنتـسه  یهلا  ضیف  هطـساو  هک  نیموصعم  همئا  هیقارـشا  تاضافا  ياهظحل  ینآ و  رگا  دنـشابیم و  تالکـشم  تامهم و  همه 

هچنانچ دنتـسه  اهنآ  دوجو  لیفط  همه  رـصانع  كالفا و  دیـشروخ و  هام و  داب و  ربا و  نیمز و  اهنامـسآ و  هچ  دـنوشیم  كـاله  یگمه 
نیدب مدـیرفآیمن و  ار  رـصانع  كالفا و  دـندوبن  وت  نیموصعم  نادـناخ  دـمحم و  يا  وت  رگا  كالفالا  تقلخ  امل  كالول  هدومرف  باطخ 
ناربهر دناهدش و  داشرا  یبوبر  بتکم  رد  ناربمغیپ  هحفـص 175 ] . ] انم هتبیغ  رخآ و  فطل  هتیانع  فطل و  هدوجو  دناهتفگ  هک  دوب  ظاحل 

نب یلع  ءایبنا  داشرا  هب  دندوب  دوخ  ناربمغیپ  رادتـسود  هک  اهنآ  تما  نینچمه  و  دناهدوب . مالـسلاهیلع  یلع  دمحم و  تیناحور  ملاع  رد  ام 
رادتـسود اهنآ  ناتـسود  فلـس و  ءایبنا  مامت  قطنم  نیا  اب  دنتـشادیم و  تسود  تسا  تبث  ءایبنا  خیرات  بتک  رد  هک  یحرـش  هب  ار  بلاطیبا 

وهف نیرخالا  نیلوالا و  نم  هبحا  نم  الا  هنجلا  لخدی  الف  ع )  ) لاق دـناهدوب . ینامـسآ  ربمغیپ  نیرخآ  یـصو  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
ترابع رد  یلع و  نانمشد  رگم  دوریمن  منهج  هب  یسک  یلع و  ناتسود  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  یسک  ینعی  رانلا . ۀنجلا و  میـسق  نذا 

رون تقلخ  لضفم  يا  دومرف  هاگنآ  نیرخالا  نیلوالا و  نم  هضغبا  نم  ـالا  راـنلا  لخدـی  ـال  دومرف و  دوخ  باحـصا  زا  رگید  یکی  هب  رگید 
رد تشاد و  ار  هیهلا  هقلطم  تیالو  راودا  نیا  ماـمت  رد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هدوب و  ملاـع  ناگدـیرفآ  زا  لـبق  لاـس  رازه  ود  یلع 

نییبنلا متاخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترادص  هنیباک و  هب  یهلا  يدبا  تلود  نیاربانب  تسا  خزود  تشهب و  میسق  وا  مه  ترخآ 
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خرچ شدرگ  ریدـم  داـسف  نوک و  ملاـع  رد  اـهنآ  هداد و  ار  شنیرفآ  روما  هرادا  لیکـشت  دنتـشاد  يرون  تدـحو  هک  نینمؤـملاریما  یلع  و 
يرایـسب رابخا  هچنانچ  دوب  دنهاوخ  نآ  نایاپ  ات  شنیرفآ  ودب  زا  تیاده  رادلعـشم  قلخ و  رب  ادخ  تجح  تهج  نیدـب  دنـشابیم و  یتسه 

یلجت تیادـه  داشرا و  لامک  هب  ات  میاهدوب  هارمه  نلع  رـس و  رد  ناربمغیپ  اب  ام  دـناهدومرف  مالـسلاهیلع  یلع  ربمغیپ و  هک  تسا  تسد  رد 
هحفص 176] . ] میاهدرک

حیادم بقانم و 

ناغفا تفلز  هب  دـنکن  ناشیرپ  لد  ور  هچ  هب  رهاظ  باـتفآ  ینک  بش  نوچ  فلز  هب  خر  هک ز  رحاـس  مشچ  ترـسب ز  رگید  هنتف  وچ  نم  هم 
لتق یپ  رتاس  هراتـس  زا  خر  هب  دراد  هک  دوب  یمنـص  درآرب  قرع  یم  وچ ز  دـبرعم  هم  يا  تخر  رفاک  رازه  فک  هب  ناملـسم  کی  هداتف  هک 

نامنص امیس  میـس  نارـسپ  اوسر  دنوش و  لجخ  هک  ارالد  خر  امنب  رباکا  زا  ترارف  هن  مظاعا  زا  تساره  هن  مراص  هنیک  تفک ز  هب  میاد  ماع 
زا رگ  يراب  تشذگ  ناوتن  يرای  وت  نوچ  لاصو  رفاسم ز  رب  هریت  بش  لزنم  هار  یطب  وچ  لیاح  وت  هرط  هدش  لد  هدـیدب  تخر  رظانم ز  هم 

بـش ریاـط  ماد  هب  دـتف  وچ  تفلک  نیع  هچ  را  دوـب  تفلا  حرط  هدـنکفب  تفلز  نیچ  هب  نم  لد  رـضاح  شاـبم  اـج  همه  يراد  راـع  وـت  نیا 
دیب وچ  نم  لد  ناـگژم  ار ز  وت  نیمه  هن  رماـع  نب  یلیل  وچ ز  نونجم  هتـشگ  وت  زا  لد  هک  نوگلگ  کـشا  مناـشفب  نوـچ  رـصب  زا  ترجه 

هحفص  ] رهاوج دش  قیقع  اشفا ز  هک  ارم  نامگ  هب  ایانث  تبل  زا  دوش  اراکشآ  هدنخ  وچ ز  رکاسع  نیا  زا  سارهب  ناهاش  ناور  دوب  هک  نازرل 
يزان شیوخ  هب  را  دزـس  يزاتکرت  نونف  هب  رکاچ  هدرچ  هایـس  ود  وا  اب  تسه  هک  یهـش  وچ  وسیگ  رات  ود  تدوب  وکین  يور  غورف  هب  [ 177

هم رجاف  يور  تسا  هیـس  تمایق  رد  يهدورـس  هک  تمـالع  هش  مـالک  تماـق ز  هب  تاهرط  مخ  ریاد  هنتف  رازه  ود  يزاـس  هاـگن  کـی  هب  هک 
یپ مجاهت  شرب  کلم  مجنا ز  رون  رهپـس  هب  مجنپ  روهظ  نیمز  هب  رقاب  ماما  نید  هش  دـمحم  یبن  یـصو  دمرـس  يادـخ  یلو  دنـسم  باـتفآ 

فرـش رتـخا ز  خرچ  نورد  هب  رخاـف  هبعک  تافـص  شمزب ز  خاـک  فاوـط  هـب  شمرج  نـیمز ز  يرثا  شمزع  یتـیآ ز  کـلف  رماوا  لـصیف 
بیط هب  ردق  وچ  عضاخ  هنامز  شربب  عطاس  يأرب  اضق  وچ  عشاخ  هراتـس  شرد  هب  رخاذ  رحب  هرطق  هب  وچ  رونا  رهم  هرذ  هب  وچ  رف  شدجنگب 

شیاپ ریز  خرچ  رـس  شیادگ  ناورـسخ  همه  رداق  دوب  هچرگا  مه  هللا  يوس  ام  كاله  هب  هشنآ  هوکـش  هدومنن  هرکی  مصخ  يافج  رطاخ ز 
شنیرفآ کلم  هش  ریاز  هار  رابغ  هب  وب  رگا  درب  شرضخ  وا  دوخ  رمع  هب  دنکن  وراقب  همـشچ  بل  رواجم  تمزالم  هب  شیارـس  رد  هکنآ  دوب 

هگآ ز وت  لد  يا  یهخ  هگرخ  تسار  وـت  هم  هب  هک  هش  اوساـمب  يا  یهز  رباـنم  تنیز  هدـش  شناد  لـضف و  ملع و  هک ز  شنیب  نامـسآ  هم 
وت يرادم  ناهج  هش  وت  رقاع  راگزور  ما  نینع  هنامز  ردـپ  نید  هش  يا  تهبـش  هک ز  نیه  يرهظم  مادـک  وت  هحفص 178 ]  ] ریارس ریامض و 

بنذم همه  یلوم  وت  هدنب و  همه  یلعا  وت  لفسا و  همه  ینعم  وت  تروص و  همه  رخآ  یلوا و  مه  وت  يران  دلخ و  میسق  وت  يراگدرک  یلو 
ار همه  هماکچ  نیا  مراگنب  همان  هب  را  دراطع  هب  رباص  بیدا  نخـس  ممالک  زا  هتوک  هدـش  ممان  دـنلب  وت  هک ز  مماوق  نآ  نم  اکلم  رفاغ  وت  و 

یـسک هب  رعاش  رمع و  دیزودز و  سب  ارو  دوب  رگا  مه  سک  انث  قیال  هن  هک  سب  نیز  وت  تحدـم  نم و  رتافد  رب  خـسن  طخ  هماخ  دـشک ز 
مک وت  يودع  حرف  مغ  درب  لد  ات ز  هله  ملاع  ود  رف  حرف و  رـصاعم  يدـب  مرگا  يدار  خیـش  هتکن  هش  يدادـب  نامـسآ  نم  هچ  يداش  ناور 

يدزی ءارعشلا  ماوق  رفاو  وت  دماحرف 

دزیم رود  تماما  توبن و  دیحوت و  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم  تامیلعت 

هریغ یتسرپهدام و  یتسرپتب و  هقدنز و  رفک و  كرـش و  زا  ار  مدرم  دیاب  هک  هدوب  دیحوت  سرد  وا  ءایـصوا  ادـخ و  ربمغیپ  یلـصا  فدـه 
یمومع هفیظو  نیا  دنیامن  داشرا  تیاده و  عیابط  رـصانع و  دیلاوم و  نیمز و  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  يادخ  هناگی  سدقم  تاذ  هب  دنناهرب و 

ملع و تروص  هب  ار  تقیقح  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  دنداد و  ماجنا  هک  هدوب  ناربمغیپ 
ملع هب  مدرم  هجوت  بلج  شنیب و  شناد و  رون  زا  یلعشم  دنتخومآ و  یصاخ  شرورپ  شور  اب  رصع  ره  مدرم  هب  ینهربم  لدتـسم و  سرد 
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لاس اهدص  درک و  هحفـص 179 ]  ] هدافتـسا ناوتیم  نآ  وترپ  زا  مه  زورما  هک  دـنتخورفارب  مولع  نتخومآ  نتفرگ و  ارف  هقیرط  تفرعم و  و 
هداد میلعت  مجنپ  ماما  بتکم  رد  هک  یـسرد  ره  زا  لامجا  هب  میـشوکیم  ام  تسا و  هدافتـسا  لباق  هتـشذگ  هیلاوتم  نورق  بقاعتم  مه  رگید 
ملع نشور  قفا  میئامن و  تباث  اهنآ  يارب  نونف  مولع و  رد  ار  هدنفاکـش  رقاب و  هملک  موهفم  ات  مینک  لقن  ناگدنناوخ  يارب  ار  ياهنومن  هدش 

. میناسریم زورما  مدرم  رظن  هب  رصع  نآ  رد  ار 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  دیحوت  سرد 

هراشا

ام ع )  ) لاق دینیبیم . تدابع  نیح  رد  ار  ادخ  امـش  ایآ  تفگ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  روضح  دـمآ  یبرع  هک  دـنکیم  تیاور  ینئادـم 
نایعلا ةدـهاشم  راصبالا  هرت  مل  ع )  ) لاق دـینیبیم . هنوگچ  دیـسرپ  منکیمن !؟. تدابع  منیبن  هک  ار  یـسک  دومرف  هرا  مل  ائیـش و  دـبعا  تنک 

هللا وه  هتیضق  یف  زوجی  تامالعلاب ال  توعنم  تایآلاب  فورعم  سانلاب  ساقی  ساوحلاب و ال  كردی  نامیالا ال  قیاقحب  بولقلا  هتأر  نکلو 
يرهاظ ساوح  هب  ادـخ  دومرف  منکیم  كرد  نامیا  تقیقح  هب  منیبیم و  لد  مشچ  هب  اما  دـنیبیمن  رـس  مشچ  دومرف  وه . ـالا  هلا  ـال  يذـلا 

لد و هدید  هب  دیاب  هکلب  داد  ناشن  هراشا  امیا و  هب  ای  درک  سایق  يرشب  يدام  تاکاردا  تاساسحا و  ندید  هب  ار  قح  دیابن  دوشیمن  كرد 
لعجی ثیح  ملعا  هللا  تفگ  یبارعا  درادـن . یلیدـع  هیبش و  ریظن و  هناـگی  تسا  یئادـخ  وا  هک  درک  تداـبع  دـید و  ار  وا  یلقع  تاـکاردا 

. تسا هدش  تیاور  مه  رگید  وحن  هب  ربخ  نیا  دهد  رارق  دوخ  هدنیامن  ار  یسک  هچ  دنادیم  رتهب  ادخ  هللا  يا و  هتلاسر 

دیحوت رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  تامیلعت 

تیارا ياهدید  ار  دوخ  يادخ  ایآ  تفگ  مالسلاهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجابا  دزن  دمآ  یبارعا  کی  دسیونیم  یلاما  رد  یـضترم  دیس 
لاقف هتیأر !؟ فیک  لاقف  منکیمن . تدابع  منیبیمن  هک  ار  يدوبعم  نم  دومرف  هرا  مل  ائیـش  دـبع  نکا ال  مل  ع )  ) لاق هتدـبع ؟؟ نیح  کـبر 

توعنم تایآلاب  فورعم  سانلاب  ساقی  ساوحلاب و ال  كردـی  نامیالا ال  قیاقحب  بولقلا  هتأر  لب  نایعلا  ةدـهاشمب و  راـصبالا  هرت  مل  (ع )
لد و مشچ  هب  هکلب  دوشیمن  هدهاشم  رـس  مشچ  هب  دوبعم  دومرف  هحفص 180 ]  ] وه الا  هلا  يذلا ال  هللا  وه  هیـضقلا  یف  زوجی  تامالعلاب ال 

رگا میـسانشب و  مینیبب  رـس  مشچ  اب  ار  هک  ره  هک  تسین  مدرم  هب  ساـیق  رهاـظ و  ساوح  هب  ملاـع  يادـخ  ددرگیم  دوهـشم  ناـمیا  تقیقح 
اهلد رد  وا  يونعم  تاـیآ  راـثآ و  درک و  كرد  ار  وا  یبلق  تریـصب  هدـید  هب  دـیاب  هکلب  میـسانشب  اـت  میونـشب  شوگ  هب  اـی  میـسانشن  مینیبن 
قلاخ وا  هکلب  هن  تسا  دنوادخ  نیا  دیئوگب  دیهد  ناشن  ار  یلحم  تسین  زیاج  دیمهف -  یئانیب  تریصب و  اب  نایعلاب  تسا  راکـشآ  روهـشم و 

هک یبارعا  تسین - !! یئادـخ  وا  زج  هک  هناگی  تسا  یئادـخ  نآ  تسا . نانبلاب  راشم  روصت  مهو و  زا  رتالاب  رترب و  تسا و  ناـکم  ناـمز و 
نایب هغالبلاجـهن  رد  هک  ع )  ) نینمؤملاریما شدـج  زا  یناـمی  بلعذ  ار  نآ  ریظن  هتلاـسر و  لـعجی  ثیح  ملعا  هللا  تفگ  دینـش  ار  سرد  نیا 
فرط هب  ار  مدرم  رکف  هداد و  سرد  ار  قح  یگناگی  تاکن  زا  يرایسب  دیحوت  تایآ  ریسفت  رد  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  تسا . هدومرف 

هب دوخ  هب  دوخ  یعیبط  داوم  همه  نیا  اب  ملاـع  نیا  هکنیا  هراـبرد  یمکحم  نقتم و  هشیدـنا  دومرف و  بلج  شنیرفآ  ملاـع  گرزب  سدـنهم 
تسا زجاع  وا  سدقم  تاذ  كرد  زا  رـشب  لقع  هک  هدش  نامتخاس  يربدم  طیحم و  قلاخ  کی  یئاناوت  ملع و  تردق و  زا  هدماین و  دوجو 

تعاطا میظعت و  رـس  وا  تایح  تیقالخ و  تردـق و  ملع و  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یفاـک  تاعونـصم  كرد  هار  زا  وا  دوجو  هب  رارقا  اـهنت  و 
حیبست دوخ  يدوجو  هعس  ملاع  رد  تادوجوم  مامت  هکلب  مینکیم  ریس  رکف  نیا  شدرگ  روحم  رد  رشب  ام  اهنت  هن  هک  مینادب  میروآ و  دورف 
گرب هک : تسا  دوجوم  هتباث  نایعا  مامت  رد  میظعت  شنرک و  نیا  رهاـظ  هب  دـنیامنیمن  ار  قح  دوجولا  بجاو  دوجو  لـیلحت  سیدـقت و  و 

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  ره  رایشوه  رظن  رد  زبس  ناتخرد 
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هللارمال میلست 

مل هرکن  يذلا  عقو  اذاف  بحن  امیف  هللا  وعدـن  لاق  دومرفیم  مولعلا  رقاب  نب  دـمحم  هک  دـنکیم  لقن  دوخ  دنـس  هب  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  میعنوبا 
اب تفلاخم  دمآ  شیپ  یهورکم  رگا  لاح  نیا  رد  میرادیم  تسود  هچنآ  هب  میناوخیم  ار  ادـخ  ام  هدومرف  بحا . امیف  لجوزع  هللا  فلاخن 

لاح ره  رد  دیآ  ام  رظن  هب  دب  ای  بوخ  رگا  دش  وا  رما  میلست  اج  همه  دیاب  دشاب  نینچ  دیابن  اما  میاهتـشاد -  تسود  هچنآ  رد  مینکیم  ادخ 
اعد دـندرک  تیاکـش  ناکدوک  ضرم  تلاسک  زا  دـندمآ  یعمج  زور  کی  تسوا . ریخ  دـیآ  کلاس  شیپ  هچ  ره  هک  میوش  وا  رما  میلـست 

مینکیم راتفر  روط  نیا  ام  هک  دیـشاب  وا  رما  میلـست  دینکن  عزج  عزف و  درم  هک  دمآ  يرطخ  رگا  دـهد و  هحفص 181 ]  ] افش دنوادخ  دینک 
وا و ياضر  هب  یضار  هک  یسک  تخبـشوخ  دربیم  دهاوخب  ار  هک  ره  دراذگیم و  تباث  دهاوخب  ار  هک  ره  تسا  دنوادخ  اب  سوفن  رایتخا 

دوخ لتقم  رد  البرک  كاخ  يور  تروص  داد  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  ءادهشلادیس  شدج  هک  دوب  یسرد  نیا  دشاب . وا  رما  هب  میلـست 
میلـست و رما و  تعاطا  لکوت و  تایآ  دـننام  ددـعتم  تایآ  رد  و  كاوس . دوبعم  كالب و ال  یلع  اربص  كاضرب و  اضر  یهلا  تفگ  هداـهن 
هک هداد  دوخ  باحـصا  هب  دـنمدوس  یتاـمیلعت  شدـج  یقـالخا  بطخ  ناـیب  لـالخ  رد  اـصوصخم  ملاـع  يادـخ  هب  دوخ  راـک  يراذـگاو 

. تسا هدومرف  بیذهت  ار  هیکز  سوفن  هتخومآ و  تیبرت  قالخا و  شناد  ملع و  شرورپ  شزومآ و  نمض  رد  دناسریم 

دناوخ شیوخ  رما  تعاطا  هب  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 

اهیا دومرف  عادولا  ۀجح  رد  دوخ  هبطخ  رد  ادـخ  لوسر  مدـج  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقابلا یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا 
نم دیـسرتب  ادخ  زا  مدرم  يا  دومرف  هب  مکترما  هنع و  مکتیهن  دق  الا و  رانلا  نم  مکدـعابی  هنجلا و  نم  مکبرقی  یئـش  نم  ام  هللا  اوقتا  سانلا 
 - تخانـش دهاوخ  ندع  تشهب  نادیواج و  نانج  هب  دنک  تعاطا  سک  ره  هک  مهدیم  هدژم  منکیم و  رما  دوخ  توعد  تعاطا  هب  ار  امش 
هب امش  برقت  تداعس و  بجوم  منکیم  رما  نادب  ار  امش  نم  ار  هچ  ره  هک  دینادب  مدرم  يا  دومرف  دنام  دهاوخ  نوصم  نازوس  شتآ  زا  و 

هچنآ ار  کین  دـب و  نم  ددرگیم  منهج  شتآ  زا  امـش  يرود  تینوصم و  ببـس  منکیم  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچ  ره  ددرگیم و  ادـخ 
دیسرتب يادخ  زا  دیدرگ  رذعتم  نادب  تمایق  رد  ات  ماهتشاذگن  یقاب  يرذع  ياج  امش  يارب  متخومآ و  امش  هب  تیرـشب  یقار  یگدنز  مزال 

. دیئامن زارتحا  متشاد  زاب  نآ  زا  ار  امش  هک  هچنآ  دینک و  لمع  میتفگ  هچنآ  و 

رشبلاوبا مدآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  یخیرات  رابخا 

تقیقح دنوادخ  دومرف  هتروص  یلع  مدآ  قلخ  هللا  نا  لیذ  رد  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع 
هک دومرف  بآ  هب  باطخ  مدآ  شنیرفآ  رد  و  دومرف . ررقم  یناسنا  حور  لماح  ار  يرـصنع  بلاق  نیا  داد و  رارق  يرـشب  تروص  رد  ار  مدآ 

ار مدآ  هریمخ  هدز  نیمز  كاخ  یتشم  رب  ار  نیریـش  بآ  هاگنآ  ار  منهج  ات  شاـب  هحفـص 182 ]  ] روش منیرفایب و  ار  تشهب  ات  شاب  نیریش 
يازگناج يروش  یخلت و  منهج  دراد و  تسا  تایح  هیام  هک  ار  بآ  تبوذـع  ینیریـش و  نامه  تشهب  دوشیم  مولعم  نایب  نیا  زا  دـیرفآ .

نایـصع مدآ  رگا  دومرف  دید  دوجو  ملاع  تارذ  رد  هیرذ  نآ  دید و  ار  دوخ  هیرذ  ندش  قلخ  زا  سپ  مدآ  دومرف  ع )  ) رقابدمحم ماما  دراد .
هدومرف زین  و  دومرفیمن . لوبق  زین  ار  شنادنزرف  هبوت  دومرفیمن  لوبق  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  رگا  دـندشیمن و  یـصاع  وا  دالوا  دـیزرو  یمن 
روتـسد دـمآ  ایند  هب  مدآ  نوچ  دناهتـشون و  ایند  تاعاس  قبط  تعاس  تفه  یخرب  دوب و  یبوبر  تعاس  تفه  تشهب  رد  اوح  مدآ و  ثکم 

هک نانچ  مه  ار  هبعک  هاگنآ  دریگ  ارف  ار  نتخاس  وا  ات  دز  ياهمیخ  دومن و  کمک  یـسدنهم  هب  ار  وا  لـیئربج  دـش و  هداد  وا  هب  هبعک  ياـنب 
دومن و فاوط  نآ  رود  تخاس  ار  هبعک  نوچ  دومن و  رونم  نشور و  ار  ناتـسهوک  نآ  قفا  درک و  یلجت  هبعک  نآ  هب  يرون  تخاس و  دـید 
زرمایب و ارم  اراگدرورپ  درک  ضرع  هاوخب  یهاوخیم  هچ  ره  دـش  باطخ  تسیچ ؟ نم  دزم  دراد  يدزم  لمع  ره  اراـگدرورپ  درک  ضرع 
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تنا الا  هلا  مهللا ال  دناوخ  ار  اعد  نیا  مدآ  مزرمآیم  دنک  یصاعم  ریـصقت و  هب  فارتعا  وت  دننام  سک  ره  دش  باطخ  زرمایب  مه  ارم  هیرذ 
ءوس و تلمع  ینا  كدـمحب  تنا و  الا  هلا  میحرلا ال  باوتلا  تنا  کنا  یلرفغاف  یـسفن  تملظ  اءوس و  تلمع  ینا  كدـمحب  کـناحبس و 

نم یهلا  تست  صوصخم  ساپس  یهزنم و  تسین  یئادخ  وت  زج  هک  یئادخ  وت  اراگدرورپ  نیرفاغلاریخ  تنا  کنا  یلرفغاف  یـسفن  تملظ 
دب لمع  هب  ارم  تست  صوصخم  دمح  هک  يریظنیب  هناگی  وت  اهلاراب  ياهدنشخب  یباوت و  وت  هک  زرمایب  ارم  مدرک  متـس  دوخ  هب  مدرک و  دب 
هب اوح  مدآ و  يا  دومرف  هک  تسا  لقن  ع )  ) رقابدمحم ماما  زا  هرجـشلا  هذه  ابرقت  ریـسفت و ال  رد  ياهدنزرمآ . نیرتهب  وت  هک  زرمایب  ریگم و 

دهع مدآ  زا  دومرف  امزع  هل  دجن  مل  یسنلف و  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  ریـسفت و  رد  دوب . یهیزنت  یهن  نیا  دیوشن و  کیدزن  تخرد  نیا 
دومرف لیباق  تسد  هب  لیباه  لتق  هرابرد  دش . یلوتـسم  وا  رب  نایـسن  نیا  میدیدن و  وا  زا  یمیمـصت  ام  درک و  شومارف  وا  میتفرگ و  نامیپ  و 

لوصحم زا  لیباق  دروآ و  ینابرق  هب  ار  هداد  ةوکز  هبرف  دنفـسوگ  لیباه  تعارز  بحاص  لیباق  بوخ و  نادنفـسوگ  بحاـص  لـیباه  نوچ 
لتا و  هفیرـش : هیآ  لیذ  رد  تقیقح  نیا  دودرم  لیباق  زا  دـش و  لوبق  لیباه  زا  اذـل  دوب و  هدـشن  هیکزت  كاپان و  هک  هحفص 183 ]  ] یتعارز

ینابرق دیاب  هک  دـنامهفیم  نینچ  ینامـسآ  میلعت  نیا  رد  رخالا . نم  لبقتی  مل  امهدـحا و  نم  لبقتف  اناب  رقاب  رقذا  قحلاب  مدآ  ینبا  أبن  مهیلع 
دومرف دیرفآ  هچ  زا  ار  اوح  دنوادخ  دندیـسرپ  رقابدمحم  ماما  زا  دشاب . كاپ  مدرم  قوقح  يدیلپ  زا  دـشاب و  یکزم  لام  نیرتهب  زا  تسود 

مدـج ات  میابآ  زا  نم  تسا  زجاـع  هدـننیرفآ  يادـخ  رگم  تسا  غورد  دومرف  مدآ  ياههدـند  زا  دـنیوگیم  دـش  هتفگ  دـنیوگیم  هچ  مدرم 
تاکرح زا  دش  نتـسبآ  نوچ  داد و  رارق  وا  رطاخ  شمارآ  دیرفآ و  نآ  زا  ار  اوح  هک  دمآ  دایز  يرادـقم  مدآ  هریمخ  زا  دومرف  هک  مدـینش 

رادربخ محر  يروراب  دوخ و  تیفرظ  نیا  زا  ار  اوح  داد و  ربخ  لفط  تکرح  نامتخاس و  لاـمک  موحل و  هغـضم و  هقلع و  هفطن و  یلماـکت 
ردام و محر  ات  ردپ  بلـص  زا  مدآ  دوجو  نامتخاس  زا  طوسبم  رایـسب  یلـصفم  عماج  ربخ  کی  ع )  ) ماما هک  تفگ  میهاوخ  ادـعب  و  دومرف .

شناد ملع و  هاگشیپ  رد  میظعت  رس  دیاب  يزورما  ملع  فشک  اب  تسا و  یندینش  اعقاو  هک  دیامرفیم  نایب  تمایق  رـشح و  ات  وا  يامن  وشن و 
هریخ ار  ملعم  یبرم و  ره  هک  هتخادرپ  شرورپ  شزومآ و  هب  مظنم  يردق  هب  دوخ  بتکم  رد  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح  دروآ . دورف  اهنآ 

انب و زا  یگدنز  کبس  هبعک و  هناخ  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  یگنوگچ  وا و  یگدنز  ریـس  مدآ و  شنیرفآ  زاغآ  زا  دزاسیم  توهبم  و 
شور ددرگ و  یکزم  ینامـسآ  قوقح  ارقف و  قح  نداد  هب  لاوما  دـیاب  هکنیا  يرورپماد و  تحالف و  تعارز و  ریخ و  لاـمعا  ناـمتخاس و 

هچ مالسا  زا  ناربخیب  هک  بجعللای  دیامرفیم . نایب  ار  همه  درم  نز و  نیب  هلدابتم  ياهتبحم  هقلع و  اب  ار  وا  یئوشانز  یناگدنز  شرورپ 
ياهزاین ندمت و  لیاسو  مامت  دوب و  ربمغیپ  رشبلاوبا  مدآ  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دنهدیم  وا  یگدنز  لوا  هرود  رـشب و  هب  اهتبـسن 

نیا هحفـص 184 ]  ] تشادـن سانـشان  نتـشیوخ  تیودـب  تیربرب و  شحوـت و  هرود  تخوـمآ  نادـنزرف  هب  تسنادیم و  دوـخ  ار  یگدـنز 
روما و مامت  هب  فقاو  نیدـتم و  یندـم و  دوب  ناربمغیپ  تاـمیلعت  لـیذ  هب  کـسمتم  یـسک  هک  تسا  غورد  بذـک و  ارتفا و  همه  اهتبـسن 

هرود تسامرفمکح . قطنم  نیمه  مه  نونکا  تشاد و  ینابایب  یئارحـص و  يودب و  یگدنز  دوب  درمتم  هک  سک  نآ  دوب و  یگدنز  رارـسا 
وا یگدنز  لماک  ریس  مجنپ  ماما  تسا و  رارقرب  یقاب و  عقاو  ریغ  هطحنم و  للم  نایم  ياهارحص  رد  مه  زورما  تیعبـس  تیودب و  تیربرب و 

مدآ و لاح  حرش  زا  سپ  و  تسا . هدومرف  میلعت  حیرـشت و  لقن و  شدج  ثیداحا  نایب  تایآ و  ریـسفت  رد  وا  گرم  ات  شنیرفآ  زاغآ  زا  ار 
سپـس دوه و  تلاسر  داع و  موق  زا  دومرف و  نایب  ار  نیکرـشم  قرغ  نینمؤم و  تاجن  يزاسیتشک و  حون و  لاح  یگدـنز  بادآ  تامیلعت 

حرش بوقعی و  توبن  زا  نآ  زا  سپ  دیامرفیم . فصو  ترضح  نآ  تیاده  داشرا و  هللالیلخ و  نامیا  دورمن و  ناتساد  میهاربا و  ترضح 
يرـشب ره  دریگیم  هجیتن  دومرف  حیرـشت  فیـصوت و  نآرق  رد  تیرـشب  صـصق  نیرتنیریـش  نیرتهب و  هک  فسوی  لاح  شنارـسپ و  لاـح 

هب دـیدرگ  نعرفتم  ربکتم و  فرحنم و  درمتم و  سک  ره  دـش و  قفوم  راگتـسر و  دروآ  قلاـخ  تعاـطا  رد  رـس  دـیدرگ و  قح  رما  میلـست 
. ددرگیم راتفرگ  یهلا  كاندرد  باذع 

عاقب ریاس  رب  هبعک  لیضفت 
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هدابع اهیلا  رظنلا  اما  دومرف  دوب  هلبق  هب  ور  مدوب  هتسشن  ماما  يولهپ  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  هرارز 
تفگیم هک  مدینـش  رابحالا  بعک  زا  تفگ  هلیجب  هفیاط  زا  رمع  نب  مصاع  مان  هب  دـمآ  يدرم  هاگنآ  تسا -  تدابع  هبعک  رب  ندرک  هاـگن 

هللا قلخ  ام  ع )  ) لاق و  بضغ -  کعم و  رابحالا  بعک  بذک  تبذک و  ع )  ) لاقف دنکیم  میظعت  دوجس و  سدقملاتیب  رب  حبـص  ره  هبعک 
هباتک یف  مارحلا  رهـش  الا  هللا  مرح  اهل  اهنم  لجوزع  هللا  یلعا  مرکا  هبعکلا و ال  وحن  هدـیب  أموا  مث  اهنم  هیلا  بحا  ضرالا  یف  ۀـعقب  لجوزع 

رقابدـمحم ماـما  بجر  وه  هرمعلل و  درفم  رهـش  هجحلاوذ و  هدـعقلاوذ و  لاوش و  جـحلل -  هیلاوـتم  ۀـثالث  ضرـالا  تاومـسلا و  قـلخ  موـی 
اریز درادن  تسود  هبعک  زا  شیب  ار  ياهعقب  چیه  دنوادخ  دومرف  دش  مشخ  رد  دیاهتفگ و  غورد  ود  ره  رابحالا  بعک  دومرف و  مالـسلاهیلع 

نآرق رد  داد و  رارق  قلخ  ناـما  لـحم  مارتـحا و  لـحم  ار  اـجنآ  اریز  تسین  هبعک  زا  رتزیزع  یناـکم  چـیه  هدـش و  قـلخ  شتردـق  تسد  هب 
هدیرفآ هحفص 185 ]  ] اهنامسآ زا  لبق  لاس  رازه  ود  هک  تسا  هبعک  نیمز  يهطقن  لوا  دندش و  قلخ  نیمز  اهنامسآ و  هک  يزور  دیامرفیم 

داد رارق  هام  راهچ  رد  ار  جح  دنوادخ  هبعک  مارتحا  هب  دش و  عرز  تشک و  لباق  ات  دیدرگ  نهپ  دش و  هدیـشک  نیمز  نآ  ریز  زا  دعب  دـش و 
زراـب هنوـمن  صاـصتخا  نیا  تسا و  هرمع  صوـصخم  بجر  هاـم  تسا و  هجحيذ  هاـم  رد  بجاو  جـح  هک  هجحيذ  هدـعقيذ و  لاوـش و 

. دشابیم سدقملاتیب  رب  يرترب  هبعک و  تیمها 

توبن

هماع توبن  بتارم  زا  یسرد 

فراعم رد  هک  دـیامرفیم -  میلعت  دوخ  نادرگاش  هب  دـیفم  طیـسب و  یتاعالطا  ءایبنا  توبن  هراـبرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح 
هتخاس فقاو  هدـنیآ  هتـشذگ و  رابخا  هب  ار  نیملـسم  هک  دـندوب  مالـسا  نایاوشیپ  میتسنادیمن و  ار  يرابخا  نینچ  ام  مالـسا  زا  لبق  يرـشب 

دناهدرک فیرحت  مه  ار  ینامـسآ  بتک  نوچ  هدادن و  يربخ  شنیرفآ  ملاع  زا  دینزب  قرو  ار  هدرم  هدنز و  للم  فراعم  قاروا  امـش  هنرگو 
ماما ترضح  هتفرگ  همشچرس  مالسا  بتکم  زا  تسا  رادربخ  ملاع  ماظن  گنهرف  فراعم و  زا  رـشب  هچنآ  تسین  حیحـص  يرابخا  مه  اجنآ 

دومرف دناهتشاد  تیالو  رصع  مدرم  هماع  هب  یخرب  دناهدش و  تلاسر  هب  ثوعبم  یعمج  هب  ناربمغیپ  زا  یعمج  دومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم 
حلاص دیدرگ و  صوصخم  اهنت  داع  موق  هب  دوه  اما  هدـیدرگ  ثوعبم  نیمز  هرک  يور  مدرم  مامت  يارب  هک  دوب  یمزعلاولوا  ربمغیپ  حون  اما 

دش ثوعبم  دوبن  رتشیب  هداوناخ  لهچ  اهنآ  عومجم  ایرد و  رانک  رد  دندوب  کچوک  هد  کی  لها  هک  یگلاس  نس 16  رد  دومث  تعامج  هب 
دوب ناراسهوک  يارب  يربمغیپ  هللالیلخ  میهاربا  دش و  هتخیگنارب  دوبن  مامت  هداوناخ  لهچ  هک  نیدم  لها  هب  بیعش  درک و  رمع  لاس  دص  و 

نم نیدهیـس  یبر  یلا  رجاـهم  ینا  تفگ  دـش و  ترجاـهم  رومأـم  نآ  زا  سپ  دوب  اـجنآ  شتوـبن  زاـغآ  قارع و  تاـهد  زا  تسا  یهد  هک 
اما دوب  لاتق  يارب  وا  ترجه  منک و  تیادـه  ار  وا  قلخ  نم  دـیامرف و  تیادـه  ارم  يدوز  هب  هک  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  منکیم  ترجه 

ار شندب  تشذگرد و  اجنآ  تفر و  رصم  هب  ناعنک  زا  دوب و  مدرم  نآ  لوسر  ناعنک  نیمز  رد  بوقعی  دش و  ربمغیپ  میهاربا  زا  سپ  قحسا 
داتفا نادنز  هب  هک  دندرک  هدجس  وا  هب  هام  باتفآ و  بکوک و  هدزای  دید  باوخ  رد  فسوی  دندرک . نفد  اجنآ  دندروآ  ناعنک  نیمزرـس  هب 

یلوسر ره  دنتـشاد و  تلاسر  فسوی  زا  سپ  هک  دـندوب  ربمغیپ  رفن  هدزاود  طابـسا  دـش . رـصم  زیزع  دیـسر و  هام  جوا  هب  دـمآرب  هاچ  زا  و 
یسوم زا  سپ  لیئارساینب  رب  نون  نب  عشوی  دندش و  ثوعبم  لیئارساینب  رب  دندمآ و  دوجوب  رـصم  رد  نوراه  یـسوم و  ات  دوب  یموق  يارب 

هدرک و رکذ  ار  یضعب  زاب  هک  هداتسرف  یناربمغیپ  زاب  هحفص 186 ]  ] میرم نب  یسیع  ترضح  نتخیگنارب  ات  وا  نیب  دوب و  تیاده  رادلعـشم 
ناینج رب  وا  نویراوح  زا  نت  هدزاود  وا  زا  سپ  دوب و  سدقملاتیب  رد  لیئارساینب  صوصخم  میرم  نب  یسیع  هدنام  موتکم  ناهنپ و  یخرب 

هفاک رب  وا  دیدرگ و  سنا  نج و  رب  قولخم  مامت  هب  ثوعبم  ص )  ) یفطصم دمحم  ترـضح  نییبنلامتاخ  ربمغیپ  ات  دندوب  ثوعبم  نایمدآ  و 
نیشناج یصو و  شدنزرف  هدزای  اب  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع  وا  يایصوا  وا  زا  سپ  تشاد و  هصاخ  تلاسر  توبن و  تیالو و  قیالخ 
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رد دناهدوب و  رفن  هدزاود  یمزعلاولوا  ربمغیپ  ره  ءایصوا  تمایق  زور  ات  دنهدیم  تسدب  تسد  ار  تماما  عیادو  زومر  رارسا و  هک  دنتسه  وا 
فلس ناربمغیپ  ءایصوا  دننام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلامتاخ  ءایـصوا  دیامرفیم  یحیـسم  ياملع  اب  مالـسلاهیلع  ماما  تاجاجتحا 

نـسحا وحن  هب  هدوـمن و  مادـقا  ماـیق و  يرـصع  ره  رد  ادـخ  ناگدـنب  داـشرا  تیادـه و  رد  دوـخ  هفیظو  هب  کـی  ره  هک  هدوـب  رفن  هدزاود 
هملک تدحو  ءایـصوا  هیلک  ینامـسآ و  ناربمغیپ  مامت  هک  تسا  نیا  تقیقح  نیا  رب  دهاش  نیرتیوق  فیطل و  هتکن  دـناهدرک و  يرادلعـشم 

هتکئلم و هللااب و  نمآ  لک  نونمؤملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  دیامرفیم  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياعدم  دهاش  نآرق  دناهتـشاد و 
دیحوت نایب  رد  هملک  تدحو  هرقب  يهروس  ریصملا 286  کیلا  کنارفغ و  انعطا  انعمس و  اولاق  هلسر و  نم  دحا  نیب  قرفن  هلـسر ال  هبتک و 

نیمه تسا و  نموم  هیلوا  فیاظو  زا  رما  تعاطا  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  ینامسآ و  بتک  هکئلم و  ادخ و  هب  نامیا  هدیقع و  ناکرا  و 
دوجوب نامیا  هدـیقع و  تدـحو  کی  دـندرکیم و  توعد  تقیقح  قح و  يوس  هب  يرـصع  ره  رد  ار  رـشب  اـهنویلم  هک  دوب  هملک  تدـحو 

مدرم ناربمغیپ  مامت  دیحوت  هب  توعد  لصا  رد  هنرگو  هدوب  عونتم  اهنآ  نیهارب  فلتخم و  اهنآ  نایب  هجوت  لالدتسا  قرط  رد  تیاهن  هدروآ 
دنتشاذگیم مدرم  دوهش  یئارم و  رد  ار  یهلا  هداعلاقراخ  يورین  رهاظم  دندرکیم و  توعد  ادخ  هب  ار 

مالسلا هیلع  ربمغیپ  سیردا  لاوحا 

تساخرب و هضراعم  هب  نامز  نارایرهـش  زا  یکی  اب  سیردا  هک  دیامرفیم  یـسلجم  همالع  لقن  هب  سیردا  هرابرد  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
رگید یلحم  ای  دنتفاین  دـننیبب  ار  وا  هتـشک  دـندمآ  نوچ  دنتـشک و  ار  سیردا  داتـسرف  راهق  رگمتـس  وا  نز  متـسه و  ادـخ  ربمغیپ  نم  تفگ 

اهنآ يارب  سیردا  ياعد  هب  دنوادخ  دنوش و  التبم  یطحق  هب  اهنآ  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  سیردا  ات  دنتفاین  ار  وا  زاب  دش  هتشک  ریگتسد و 
تسا نیا  سیردا  تایاکح  زا  هحفص 187 ]  ] دش رهش  ناگـس  كاروخ  شندب  تشوگ  دندش و  هتـشک  همه  اهنآ  هجیتن  رد  دیرابن و  ناراب 

درک ضرع  دـندادن  وا  هب  بآ  زور  هس  ناحتما  يارب  ات  دنداتـسرفیم  بآ  اذـغ و  ماعط و  وا  يارب  بترم  تسا  یهوک  راغ  رد  وا  دومرف  هک 
هنوگچ يدرک  یعزف  عزج و  هچ  دـش  عطق  وت  رب  بآ  زور  هس  سیردا  يا  دـش  باطخ  يدرک  عطق  نم  ندرم  زا  لبق  ارم  يزور  اراگدرورپ 

هب هزادـنا  هچ  ات  نیمحارلا  محرا  يادـخ  هک  دـناسریم  تیاکح  نیا  مزاس و  التبم  یبآیب  یطحق و  هب  ار  يرهـش  کـی  هک  يدـش  یـضار 
رد ار  سیردا  حور  دـش  باطخ  ایلع  اناکم  هانعفر  ایبن و  اقیدـص  ناـک  هنا  سیردا  باـتکلا  یف  رکذاو  دراد . تبحم  دـنمقالع و  شناگدـنب 

[. 46  ] دنیامن ضبق  مجنپ  مراهچ و  نامسآ 

مالسلا هیلع  حون  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

قوطنم هب  نآرق  هک  دناهدوب  یناربمغیپ  حون  مدآ و  نایم  دومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هموق  یلا  احون  انلسرا  دقل  هیآ و  ریـسفت  لیذ  رد 
هتبلا ناهنپ  یـضعب  دنتخاسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  یخرب  دـشن  هدرب  اهنآ  مان  کیلع  مهـصصقن  مل  الـسر  کیلع و  مهانـصصق  دـق  الـسر  و 
اهنآ هب  هک  هدوـب  یمهم  عوـضوم  تقیرط  تهج  زا  هدرب  ماـن  هک  ار  اـهنآ  نآرق  تسا و  هدوـب  ناـمز  تایـضتقم  بـسح  رب  اـهنآ  تیروماـم 
نیا رد  دیامرفیم و  فیـصوت  ار  حون  لاس  هاجنپ  دصهن و  توعد  حرـش  هاگنآ  هتـشادن -  خـیرات  نایب  زا  یـضرغ  هنرگو  هدومرف  داهـشتسا 
عطق هرابرد  ار  وا  ياعد  ات  تخومآ  ار  يزاسیتشک  وا  هب  دنوادخ  دندرکیم و  بیذکت  وا  موق  تسا و  هتـشادن  توعد  رد  یکیرـش  تدم 

هک دندوب  یناربمغیپ  زاب  دوه  حون و  نیب  هدوب و  دوه  وا  زا  دعب  ماس و  حون  زا  سپ  دـیامرف  سپـس  دـیامرف . باجتـسم  كرـش  رفک و  هشیر 
رد هک  دومرف  نایب  اهنآ  رب  باذع  لوزن  داع و  موق  بیذکت  داع و  موق  رد  دوه  توبن  زا  هاگنآ  دـنادیمن  یـسک  دـنوادخ  زا  ریغ  ار  ناشمان 

ترضح تیاور  هب  وا  ناوریپ  اروکش و  ادبع  هنا  دومرف  وا  هرابرد  هک  دوب  يرکاش  هدنب  حون  ترضح  میاهتشاگن . لصفم  ءایبنا  خیرات  باتک 
ای هدش  هتخاس  هک  تسا  يرازاب  نیلوا  دنداد و  لیکـشت  ار  نینامثلاقوس  هک  دـناهدوب  رفن  داتـشه  ای  رفن  تشه  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 

. دش انب  هک  تسیرهش  نیلوا 
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مالسلا هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  هرابرد 

یناوج تروص  رد  ار  تلخ  تراشب  توملاکلم  هک  داد  ربخ  لیئربج  هکنیا  میهاربا و  ترضح  هرابرد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح 
نایب دیحوت  شور  رد  ار  میهاربا  ترضح  لاح  حرش  هاگنآ  دروایب . تخیریم  نغور  بآ و  شرس  زا  هدیـشوپ و  دیفـس  هماج  ود  هک  دیفس 

. منکیم لقن  ار  وا  هبحاصم  کی  هک  دنکیم  لقن  ینامسآ  درم  هحفص 188 ]  ] نیا زا  یتایاکح  دیامرفیم و 

تیاکح

یک يارب  تفگ  دش  مامت  شزامن  ات  وا  رانک  تسشن  تسا  لوغشم  زامن  هب  دید  ار  يدرم  تشذگیم  ینابایب  رد  میهاربا  ترضح  زور  کی 
لزنم هب  وت  تفگ  تساجک  تلزنم  دمآ  مشوخ  وت  هدیقع  زا  تفگ  میهاربا  هدیرفآ  ار  وت  نم و  هک  یئادخ  يارب  داد  خـساپ  یناوخیم  زامن 
تفگ میهاربا  مفاکـشیم  ار  بآ  تفگ  يرذـگیم  بآ  رب  هنوـگچ  دیـسرپ  تسا  بآ  فرط  نآ  تفگ  ارچ  دیـسرپ  یئاـیب  یناوـتیمن  نم 

هار هب  دنتـساخرب  میرب  رـس  هب  هبلک  کی  رد  وت  اب  بشما  مراد  لـیم  نم  دفاکـشب  مه  نم  يارب  دفاکـشب  وت  يارب  ار  بآ  هک  یئادـخ  دـیاش 
بجعت دباع  تفر  دز و  بآ  رب  هللا  مسب  تفگ  مه  میهاربا  تفر  دز و  بآ  رب  هللا  مسب  تفگ  دباع  درم  نآ  دندیـسر  بآ  رانک  هب  ات  دنداتفا 

دندیچ هویم  مریگیم  هویم  تخرد  نیا  زا  داد  باوج  يروخیم  هچ  اذغ  تفگ  تسا  يراج  بآ  رب  شنامرف  هک  تسا  يدرم  هچ  نیا  درک 
ماهدرک یئاعد  تسا  زور  شـش  نم  اریز  نک  اعد  وت  منکیمن  اعد  تفگ  دباع  نک  اعد  نم  قح  رد  دباع  يا  تفگ  میهاربا  دندروخ  مه  اب 

زا يرون  هک  مدـید  ار  یمادـنا  ابیز  ناوج  دور  رانک  رد  تفگ  دوب -  هچ  وت  تجاح  دیـسرپ  دوشن  باجتـسم  زاب  مسرتیم  هدـشن  باجتـسم 
تـشاد وکین  هبرف  ینادنفـسوگ  دناهدیلام و  نغور  اهنآ  رب  یئوگ  هک  دینارچیم  دـنچ  يواگ  هدـنکفا و  افق  زا  لکاک  دوب و  عطاس  شنیبج 

. دیامنب نم  هب  ار  دوخ  لیلخ  هک  مدومن  تلئسم  دنوادخ  زا  نم  متسه  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  رـسپ  لیعامـسا  نم  تفگ  یتسیک  وت  مدیـسرپ 
هک درک  رکـش  دـباع  دوب  مرـسپ  وا  ینیبـب و  یتـساوخیم  وت  هک  مناـمه  نم  هدـش  باجتـسم  تیاـعد  هدومن و  وـت  هب  نوـنکا  تفگ  میهاربا 

ماما درک  اعد  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  میهاربا  ترضح  میوگیم  نیمآ  نم  نک  اعد  وت  تفگ  دیـسوب و  ار  میهاربا  هدش  باجتـسم  شیاعد 
لاح حرـش  نمـض  رد  یلئاس  خساپ  رد  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دوشیم . مه  نینمؤم  امـش  بیـصن  اعد  نآ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم 
دیفس شیوم  کی  دید  لیلخ  میهاربا  زور  کی  دندرمیم و  ربخیب  مدرم  ترـضح  نآ  نامز  ات  دومرف  مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح 
ببـس هب  یباوث  هک  امرف  ررقم  یتلع  گرم  يارب  اراگدرورپ  درک  ضرع  هاگنآ  هدادن  خر  یهانگ  نس  نیا  ات  ارم  هک  هللادـمحلا  تفگ  هدـش 

ار ماسرس  بنجلا و  تاذ  ضارما  دومرف  تباجا  ار  وا  تساوخرد  یلاعت  دنوادخ  ددرگ  ضرم  نابحاص  یلست  بجوم  دسرب و  تیم  رب  بآ 
یتیاور مالسلاهیلع  ماما  نیمه  زا  شنیرفآ  زاغآ  رد  دیوگ  هدنراگن  هحفص 189 ] . ] دش رادیدپ  رگید  ضارما  سپس  دومن و  طلـسم  اهنآ  رب 

مه قولخم  هناما  ثعاب  دـیاب  دوخ  وت  دـش  باطخ  دـیدرگ  یمدآ  يرـصنع  بیکرت  ءاـیحا  ببـس  لـیئارزع  نوچ  هک  تسا  تسد  رد  رگید 
شومارف ار  وت  هک  منک  طلـسم  اهنآ  رب  الب  ردق  نآ  دش  باطخ  دنوشیم  نم  هاوخدـب  نمـشد و  تناگدـنب  اراگدرورپ  درک  ضرع  يوش و 

. دننکیم شومارف  ار  لیئارزع  یتسار  هک  دنکیم  هلمح  مدآینب  رب  يزیمآتفگش  ضارما  ور  نیا  زا  دننک و 

مالسلا هیلع  نینرقلاوذ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  رابخا 

ینامسآ بتک  دنوادخ  هک  میتشون  نیبم  نآرق  نید و  همئا  فرط  زا  یملع  عوضوم  تیقیرط  رد  ناهج  رد  مالسا  مالسا و  ناهج  باتک  رد 
نزو هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدوـمرف  مـیلعت  ار  یموـلع  تـقیرط  تـهج  هـب  یلو  هداتـسرفن  یکلف  یعیبـط و  یـضایر و  موـلع  سرد  يارب  ار 

ار یتاکن  نینرقلاوذ  لاح  نایب  رد  مه  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  دـشاب . اهنآ  لماکت  تکرح و  نامتخاس و  نیمز و  اهنامـسآ و 
ربا رب  ار  وا  اذل  هدش و  کیدزن  توبن  ماقم  هب  هک  دوب  ياهتـسیاش  هدنب  یلو  هدوبن  ربمغیپ  وا  دـیامرفیم  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  هدومرف  میلعت 
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راوس وا  هک  تشاذـگ  رمالابحاص  يارب  ار  شرغ  قرب و  دـعر و  اب  بعـص  ربا  درک و  باختنا  وا  ار  میـالم  مرن و  ربا  دـنداد و  یئاورناـمرف 
دیاب نونکا  دـید . دـهاوخ  بارخ  نیمز  ود  اب  ار  دابآ  نیمز  جـنپ  دراد و  هطاحا  اهنیمز  همه  رب  هک  دوشیم  يربا  راوس  نامز  ماما  دوشیم و 

هک هدرک  دای  هقبط  تفه  هب  یهاگ  هدومرف و  دای  تفه  هب  هدروآ و  درفم  یهاگ  عمج و  هب  ار  اهنیمز  هک  راـبخا  ریاـس  هجوت  فطع  اـب  دـید 
هک تسا  نیا  رما  رهاـظ  تسا و  هنوگچ  یـسانشندعم  یـسانشنیمز و  یعیبط و  مولع  رظن  زا  تسبارخ  نآ  هقبط  ود  داـبآ و  نآ  هقبط  جـنپ 

تیلباق تلع  نیمه  هب  نآ  يدابآ  دیاش  تسا و  جارختـسا  لباق  هک  دراد  رارق  نزخم  روط  هب  هقبط  جـنپ  رد  يزلف  يرـصنع و  عبانم  نداعم و 
حطس هک  نیمز  دوش  هتفگ  هکنآ  ای  تسین . هدافتـسا  لباق  تسا  يزکرم  ترارح  باذم و  لکـش  هب  هک  رگید  هقبط  ود  رد  دشاب و  هدافتـسا 
لصتم ياهبآ  حطس  هک  نآ  تمسق  ود  هدش و  نارمع  يدابآ و  یکشخ و  نآ  تمسق  جنپ  هک  تسا  تمـسق  تفه  رد  هتفرگ  بآ  ار  نآ 

نیمز يور  ماـمت  رب  نینرقلاوذ  دوـمرف  ماـما  دـنک . نشور  ار  یقیاـقح  نیا  زا  سپ  فاـشتکا  ملع و  دـیاش  تسا و  بارخ  دـشابیم  مـه  هـب 
ینفی قاب ال  وه  نم  ناحبس  هحفـص 190 ] . ] دناوخیم مئاد  هک  دوب  وا  ياعد  نیا  تفر و  جح  هب  راوس  رازه  دصـشش  اب  تشاد و  تموکح 

وه نم  ناحبس  مانی  مویق ال  وه  نم  ناحبس  باتری  ریـصب ال  وه  نم  ناحبـس  طقـسی  ظفاح ال  وه  نم  ناحبـس  یـسنی  ملاع ال  وه  نم  ناحبس 
وهلی مئاق ال  وه  نم  ناحبـس  فلکتی  عساو ال  وه  نم  ناحبـس  يری  بجتحم ال  وه  نم  ناحبـس  ماضی  زیزع ال  وه  نم  ناحبـس  ماری  کلم ال 

. وهسی میاد ال  وه  نم  ناحبس 

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  هرابرد 

رد صصقلانسحا  هروس  نیا  زا  هک  یفیطل  تاکن  هدومرف و  نایب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  ار  فسوی  هروس  ریسفت  مظعا  تمسق 
بویا و ترضح  هرابرد  مینکیمن . نخس  رارکت  میاهتشون  لصفم  ءایبنا  خیرات  باتک  رد  ام  نوچ  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  تسا  نایم 

زین لیقزح  عشوی و  رضخ و  هرابرد  تسا و  هدومرف  نایب  فیرش  تایآ  ریسفت  نمض  رد  هدش  لقن  هک  یخیرات  تاکن  مامت  نوراه  یسوم و 
هروس ریـسفت  ابیرقت  تسا و  دراو  رایـسب  ثیداحا  لیئومـشا  نامقل و  سایلا و  هرابرد  نینچمه  دـناهدومن و  لقن  ترـضح  نآ  زا  ار  يرابخا 

تنطلس ار و  تبس  باحصا  لاوحا  تسا و  هدومرف  نایب  وا  ياهتواضق  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دواد  لاح  حرـش  اب  ار  نامقل 
ریـس اب  ار  ع )  ) یـسیع میرم و  ایرکز و  ییحی و  ترـضح  خـیرات  هریـس  تسا و  هدومرف  نایب  حـیاصن  ظعاوم و  زا  ناـیب  لـصفم  ار  ناـمیلس 

لاوحا سپـس  تسا  هدومرف  لقن  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  زا  ار  همه  هدوب  روهـشم  ثیداحا  تایآ و  زا  هک  یقیقد  تاکن  اهنآ و  یخیرات 
اهنآ زا  يربخ  ثیدـح  نآرق و  رد  هک  یناربمغیپ  نانـس و  نب  دـلاخ  دودـخا و  میقر و  فهک و  باحـصا  سنوی و  ریزع و  لایناد و  ایمرا و 

. میاهدرک لقن  خیرات  باتک  رد  ام  هک  تسا  هداد  ربخ  اهنآ  زا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هدوبن ،

نییحیسم تاهبش  در 

یئاپورا نایحیسم  نایطبق و  نایرصم  دوب  هدش  هدیـشک  سلدنا  هب  دادغب  زا  یمالـسا  تفالخ  هنماد  هک  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  نامز  رد 
يوقت تلیـضف و  ملع و  لها  نمـشد  تسود و  قافتا  هب  هک  تمـصع  نادـناخ  تراهط و  تیب  لها  اصوصخم  مالـسا  ياـملع  ندـید  يارب 

یـسراف و ینایرـس و  ینانوی و  بتک  دنتفرگ و  توق  نیمجرتم  دش و  زاب  نیحایـس  ياپ  مکمک  دندمآیم و  قارع  زاجح و  فرط  هب  دندوب 
تیوه زارحا  يارب  شیامزآ  ناحتما و  يارب  نییحیسم  تفای  هعسوت  مجنپ  ماما  نامز  زا  تلیـضف  ملع و  هنماد  دشیم  همجرت  يربع  یطبق و 

هک داد  تسد  یتصرف  تفرگ  الاب  یـسایس  فالتخا  هنماد  دـش و  مود  نرق  لیاوا  نوچ  دـندمآیم و  افلخ  رابرد  هب  مالـسا  ناـیاوشیپ  یملع 
دوبن مه  یملع  ضراعم  دنبای و  زکرمت  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  رابرد  هب  هحفـص 191 ]  ] عـالطا ملع و  بسک  يارب  فرط  ره  زا  مدرم 

ار دوخ  بتکم  سابعینب  جورع  هیماینب و  طوقـس  راد  ریگ و  رد  مامت  تغارف  اب  مالـسلاهیلع  ماـما  نیا  هک  داد  خر  بساـنم  رایـسب  یتصرف 
هماع و توبن  هرابرد  هک  دندوب  یحیـسم  ياملع  هلمج  نآ  زا  دنتفریم  هدش  قفوم  دندرکیم و  یملع  قیقحت  دـندمآیم  يرایـسب  دوشگ و 
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یلالدتـسا و ثحب  نیلوا  اـج  نیا  تشاد و  همادا  ع )  ) اـضر ماـما  ناـمز  اـت  دـندرکیم و  ثحب  یملع  تاـکن  بلاـطم و  حیـسم و  ترـضح 
. دوشیم عورش  هرظانم  یجاجتحا و 

يراصن ملاع  خساپ  لاوئس و 

هب جـح  يارب  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  دـنکیم  تیاور  دوخ  دنـس  هب  همامالا  لئالد  باتک  رد  ریهـش  خروم  یماما  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
يادخ ساپـس  مرح  لباقم  رد  دمحم  نب  رفعج  دـندوب . فرـشم  مه  ع )  ) قداص رفعج  شرـسپ  رقابدـمحم و  ماما  لاس  نآ  رد  دـمآ و  هکم 

نم هتریخ  هقلخ و  نم  هللا  ةوفـص  نحنف  هب  انمرکا  ایبن و  قحلاب  ادـمحم  ثعب  يذـلا  هللادـمحلا  درک . شیاتـس  رکـش و  ترابع  نیدـب  دومن و 
هب ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  ار  هناگی  يادـخ  شیاتـس  ساپـس و  اناداع : نم  یقـشلا  انعبتا و  نم  دیعـسلاف  هؤافلخ  هدابع و 
هک میتسه  یبوبر  بتکم  رد  ادـخ  هدـیزگرب  ام  هدومرف  تمـصع  ملع و  هب  مارکا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  تیب  لها  ام  تخیگنارب و  يربمغیپ 
دنک ام  يوریپ  هک  یسک  دنمتداعس  هدینادرگ  دوخ  ربمغیپ  نیـشناج  هدش و  باختنا  نابوخ  هقبط  زا  ار  ام  میراد  یگدنزارب  قیالخ  نایم  رد 

تفگ نینچ  هبعک  لباقم  رد  قداص  هک  داد  ربخ  ماشه  هب  دینـش  ار  نخـس  نیا  ۀملـسم  دـیامن . ینمـشد  وا  اب  هک  یـسک  تخبدـب  یقـش و  و 
توعد ار  امش  هک  دمآ  ماشه  لماع  میدیـسر  هنیدم  هب  نوچ  دومرف  قداص  ماما  میدرگرب . قشمد  هب  ات  دیوشن  وا  ضرعتم  العف  تفگ  ماشه 

رب دراو  نوچ  میورب -  ماشه  تاـقالم  هب  هک  دـنداد  نذا  ار  اـم  مراـهچ  زور  اـت  میدوب  زور  هس  میتفر  ماـش  فرط  هب  اـی  دـناهدومن  قشمد  هب 
يزادناریت لوغـشم  شماوقا  شدوخ و  دـندوب  وا  فارطا  مه  نایرکـشل  نایرابرد و  دوب  هتـسشن  تنطلـس  ریرـس  رب  وا  میدـش  ماشه  سلجم 

عقوم زا  رگید  هدـش  توترف  ریپ  میاهدـماین و  يزادـناریت  يارب  ام  متفگ  کموق  خایـشا  عم  مرا  دـمحم  اـی  تفگ  میدـش  دراو  اـم  اـت  دـندوب 
فاعم ارم  دومرف  یتسه  هنوگچ  منیبب  يزادنیب  يریت  دیاب  تسا  هتشذگن  هک  ترسپ  زا  هتشذگ  وت  زا  رگا  تفگ  تسا  هتشذگ  ام  يزادناریت 

يریت مه  نم  هب  درکیم  عیزوت  ار  نامک  ریت و  هک  هیماینب  خویـش  زا  یکی  دنهدب  نم  هب  ینامک  ریت و  داد  روتـسد  تسین  نکمم  تفگ  راد 
دـش لـصو  یلوا  ریت  هب  ریت  زاـب  داد  ار  یمود  متخادـنا  فدـه  يور  رب  هتـشاذگ  ناـمک  هلچ  هب  يریت  نم  زادـنیب  تفگ  هحفص 192 ]  ] داد

ای تفگ  رایتخایب  دیدرگ  برطـضم  نارگن و  لاح  نیا  رد  ماشه  دـش  لصتم  مه  هب  مه  رـس  تشپ  همه  داد  ریت  ات 9  ار  یمراـهچ  یموس و 
مردپ میدوب  وا  لباقم  رد  ام  یتدم  دش  نامیـشپ  هتفگ  نیا  زا  دوب  خیبوت  نیهوت و  شـضرغ  هک  ماشه  مجعلا -  برعلا و  یمرا  تنا  رفعجابا 
تفگ دید  ار  لاح  نیا  هک  ماشه  هدرک  بضغ  وا  دندیدیم  مدرم  دومنیم  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  درکیم  بضغ  تقو  ره  دـش و  كانبـضغ 

 - دوب هتـسشن  ام  تسار  فرط  رد  دوخ  مه  ماشه  متفر  ردپ  هارمه  مه  نم  تسـشن  وا  ریرـس  يور  مردـپ  نیـشنب  ایب  کیدزن  یلادـمحماب ) )
اب وت  ات  تفگ  هتملعت  مکیف  یمرلاذـه و  کملع  نم  كرد  هللا  کلثم  مهیف  مادام  شیرق  اهدوست  مجعلا  برعلا و  لازت  ـال  دـمحم  اـی  تفگ 

هدوب وت  تردق  ملع و  هنومن  وت  يزادناریت  دنیبیمن و  یهایسور  مالـسا  رد  مجع  برع و  یتسه  شیرق  نایم  رد  ینف  یملع و  تردق  نینچ 
دوخ نادـنزرف  هب  يراوس  بسا  يزادـناریت و  یناوـج  نارود  رد  هنیدـم  لـها  دوـمرف  ار  يزادـناریت  دـنادیم  مه  وـت  دـنزرف  رفعج  اـیآ  و  - 

یتـمعن مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  هفیرـش  هیآ  تسا و  توـبن  تیب  لـها  تلیـضف  مـلع و  ثراو  مـه  رفعج  دـنزومآیم و 
زاب نایب  نیا  زا  ماشه  تسا . هدـیدرگ  لماک  هتفاـی و  همتاـخ  تیـالو  توبن و  نادـناخ  اـم  هب  هک  تسا  نید  لاـمکا  تمعن و  ماـمتا  یکاـح 

ینارگن بجوم  قشمد  هب  تروص  نیدـب  نم  ندـمآ  دومرف  مردـپ  هاوخب  يراد  یتجاـح  تفگ  درک  دـنلب  ار  شرـس  هاـگنآ  دـش  كانبـضغ 
مه اب  میوشیم و  ظوظحم  امـش  رادـید  زا  ام  تفگ  ماشه  دـننادرگرب -  هنیدـم  هب  ار  ام  هک  تسا  نآ  تجاح  هدـش  نم  تیب  لـها  تشحو 
نآ زا  دندیـسرپیم  یلئاسم  دـندمآ  درگ  یعمج  نادـیم  رد  مینک  تکرح  هک  میتشگرب  درک  مهارف  ار  ام  تعجارم  تاـبجوم  دـندرک  عادو 

ار وا  ياوتف  دندرکیم و  تبحـص  وا  اب  دـندمآیم  وا  فارطا  مدرم  تسـشنیم  زور  کی  یلاس  هک  دوب  ینابهر  و  شیـشک »  » سیـسق هلمج 
متـسشن وا  رانک  رد  مه  نم  تسـشن  درک  نهپ  ار  دوخ  يابع  مردپ  دوب . نابهر  یمـسر  سلجم  تاقالم و  زور  نامه  نیا  اقافتا  دـنتفرگیم 

زا مه  یتیعمج  مینکیم  هچ  اـم  دـنیبب  داتـسرف  ار  دوخ  ناـمالغ  دیـسر  ماـشه  اـنثا  نیا  رد  دندیـسرپیم -  ار  دوخ  لـئاسم  دـندمآیم  مدرم 
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هک تـشاد  ریرح  زا  یگنر  زبـس  دنـسم  کـی  وا  تسـشن  اـم  سلجم  رد  دـمآ  مـه  يراـصن  ملاـع  انمـض  دـنتفرگ  ار  اـم  فارطا  ناناملــسم 
زا نم  يرآ  دومرف  مردپ  یتسه  هموحرم  تما  زا  وت  ایآ  تفگ  دومن  مردـپ  هب  ور  نابهر  هحفص 193 ] . ] تسشن درک و  نهپ  شرازگتمدخ 
دنچ تفگ  متـسین  لهاج  دومرف  یلهاج  ای  یملاـع  دیـسرپ  اـهلاهج  نم  تسل  یبا  لاـقف  اـهلاهج  نم  مأ  اـهئاملع  نمأ  متـسه . هموحرم  تما 

دـنماشآیم و دـنروخیم و  تشهب  لها  دـیئوگیم  امـش  اجک  زا  تفگ ؟ نابهر  یهاوخیم . هچ  ره  سرپب  دومرف  مردـپ  مراد  وت  زا  لاوئس 
. دـیوگیمن نخـس  دـماشآیم و  دروخیم و  ردام  مکـش  رد  تینینج  لاح  رد  نینج  هک  اجنآ  زا  ع - )  ) رقابدـمحم ماما  دـنیوگیمن  نخس 

ادـبا انبارت  نا  مالـسلاهیلع -  ماما  تسا . تشهب  لها  همه  سرتسد  رد  هزات و  رت و  هشیمه  یتشهب  ياههویم  هک  یئوگیم  اجک  زا  نابهر - ؟
تفگ نابهر -  ایند  مدرم  همه  دزن  تسا  دوجوم  هزاـت و  رت و  هشیمه  اـم  كاـخ  دومرف  ایندـلا  لـها  عیمج  دـنع  ادوجوم  اـیرط  اـضغ  نوکی 
تعاس زا  هن  هک  یتعاس  نآ  تفگ  نابهر -  اهلاهج  نم  تسل  تلق  متـسین  لاهج  زا  متفگ  ماما -  یتسه . تما  ياملع  زا  وت  منکیم  ناـمگ 
سمش عولط  ات  تسا  رجف  زا  تعاس  تسا و  نیعولط  نیب  تعاس  نآ  دومرف  مالـسلاهیلع -  ماما  تسا  مادک  تسا  زور  تعاس  زا  هن  بش و 
خـساپ یناوتن  هک  منکیم  یلاوئـس  وت  زا  نونکا  مسق  ادـخ  هب  تفگ  نابهر -  دراد  شمارآ  دـشاب  لاح  ره  رد  سک  ره  تعاـس  نیا  رد  هک 

دندش و دلوتم  زور  کی  رد  هک  يدولوم  ود  نآ  تفگ  درک  دوخ  پچ  تسار و  فرط  هب  یهاگن  نابهر -  سرپب  مالـسلاهیلع -  ماما  یهد 
رگید زیزع و  یکی  رفن  ود  نآ  دومرف  مالـسلاهیلع -  ماما  تسیک ؟ درک  رمع  لاـس  يرگید 150  لاس و  هاجنپ  یکی  دـندرم و  زور  کی  رد 

هب دـش  راوس  شغالا  رب  زیزع  هک  حرـش  نیدـب  دـندرم -  ود  ره  لاـس 150  رد  دـندش و  دـلوتم  زور  کـی  رد  ود  ره  هک  دوب  ریزع  اـی  هرزع 
هب تشگرب  دوخ  هناخ  هب  دومن  هدـنز  تخیگنارب و  ار  وا  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  دوب  گرم  باوخ  هب  لاس  دـص  درب  شباوخ  تفر و  هیکاـطنا 

شردارب هحفـص 194 ]  ] دوب و هدرک  رمع  لاس  هک 25  تشاد  لاـس  عقوم 125  نآ  رد  ریزع  دنتخانـشیمن  ار  وا  شدـنزرف  ردارب و  يروـط 
درک یفرعم  دوب  وا  هشوت  داز و  هک  دوخ  ياذغ  بآ و  شرخ و  هب  ار  رما  تقیقح  هناشن  دندرک  یلـصفم  ثحب  مه  اب  و  تشاد -  لاس   125

يرگید لاس و  یکی 50  دوب  لاس  ود 150  ره  رمع  هک  یلاح  رد  درب  ار  ردارب  ود  نآ  دـنوادخ  دـندرک  رمع  رگید  لاس  مه 25  اب  سپس  و 
وا هب  دـندید و  ار  ناـیرج  نیا  ماـشه  باحـصا  یتـسه -  همه  زا  ملعا  هک  هللاو  يدرک  اوسر  ارم  وـت  مسق  ادـخ  هب  تفگ  ناـبهر  لاـس   150
هب هار  نیب  ياهرهـش  رد  ار  ام  هک  دوب  هداد  روتـسد  ماشه  میدرک  تکرح  هنیدـم  فرط  هب  میدـش  راوس  میتشگرب  مه  اـم  دـنداد و  شرازگ 

بیعـش هک  يادن  نامه  تفر و  بیعـش  هوک  يالاب  مردپ  دوب  هتـسب  رهـش  برد  میدیـسر  نیدم  هب  نوچ  دننکن . یئاریذپ  دنهدن و  هار  رهش 
نیدـم گرزب  خیـش و  هک  هضرا .-  یف  هللا  ۀـیقب  هللا  نحن و  نینمؤم و  متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀـیقب  دومرف  و  دومن . دـیدجت  دوب  هدرک  ربمغیپ 

مل متنا  ناف  هموق  یلع  اعد  نیح  بیعـش  هیف  فقو  يذلا  فقوملا  فقو  دق  هناف  نیدـم  لها  ای  هللا  اوقتا  نیدـم  لها  يا  تفگ  دـمآ و  نوریب 
ار بلطم  ام  هک  دراد  قرف  یکدنا  رگید  تیاور  رد  [. 47  ] انولزنا بابلا و  اوحتفف  رذنا  نم  رذعا  دق  باذعلا و  هللا  نم  مکءاج  بابلا  اوحتفت 

شردـپ اب  هک  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  مینکیم . لقن  تیاور  نیا  قیرط  هب  تسا  قافتا  دروم  دناهدیـسر و  بهار  رید  هب  هک  اجنآ  اـت 
شیاهمشچ رب  وا  ياهوربا  يوم  هتسشن و  يدنلب  رب  يریپ  هدیشوپ و  تشرد  هنیمـشپ  ياهماج  هک  میدید  ار  یعمج  رید  رد  دیامرفیم و  دوب 
ياهموحرم تما  زا  نابهر -  متسین  امـش  زا  هک  دومرف  مالـسلاهیلع  ماما  هناگیب  ای  یئانـشآ  تفگ  داتفا  رقابدمحم  ماما  رب  شرظن  نوچ  هداتفا 

وت ای  مسرپیم  يزیچ  وت  زا  نم  نابهر -  متـسین  لاهج  زا  ماما -  اهنآ  لاهج  ای  هموحرم  تما  ياملع  زا  ناـبهر -  يرآ  مالـسلاهیلع -  ماـما 
ار نآ  تسا  یتخرد  تشهب  رد  هک  تسا  قافتا  دروم  امـش  ام و  نیب  نابهر -  هحفص 195 ]  ] سرپب یهاوخیم  هچ  ره  وت  ماما -  یـسرپیم 
نآ زا  هک  تسین  هعقب  هناخ و  رد  تسا و  دمحم  يارـس  رد  امـش  هدیقع  هب  تسا و  یـسیع  يارـس  رد  نآ  لصا  میئوگیم  ام  دـنیوگ  یبوط 

تسا باتفآ  نآ  ریظن  ایند  رد  مالسلاهیلع -  رقابدمحم  ماما  تسیچ ؟ نآ  ریظن  ایند  رد  منادب  وگب  نونکا  دشاب  هدنکفین  هیاس  یخاش  تخرد 
بارش ماعط و  زا  دنروخیم  هچ  ره  تشهب  لها  دیئوگیم  امـش  بهار -  تسا . دوجوم  نآ  عاعـش  اههناخ  مامت  رد  دوشیم  زور  نوچ  هک 

باریـس نآ  زا  شناد  مولع و  يداو  ناگنـشت  همه  هک  تسا  ینامـسآ  ياهباتک  مالـسلاهیلع -  ماما  تسیچ . نآ  لـثم  اـیند  رد  دوشیمن  مک 
نانچمه نآ  لصا  دننک  جارختسا  نآ  نطاب  رهاظ و  لیوأت و  ریسفت و  قیاقح و  قیاقد و  ردق  ره  ددرگیمن -  مک  يزیچ  نآ  زا  دنوشیم و 
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بارش ماعط و  زا  تشهب  لها  میئوگ  امـش  ام و  بهار -  دنتفگ  نیرفآ  رید  لها  همه  دوشیمن -  رـسک  يزیچ  نآ  زا  تسا و  رارقرب  یقاب و 
بذج دنروخیم  هچ  ره  هک  ردام  مکـش  ياذـغ  مالـسلاهیلع -  رقاب  ماما  تسیچ ؟ ایند  رد  شریظن  دوشیمن  طیاغ  لوب و  دـنروخیم  هچنآ 

نینمؤم نابز  تشهب  دیلک  هکلب  الط  هن  تسا  هرقن  هن  مالسلاهیلع -  ماما  تسا ؟ هرقن  ای  الط  تشهب  دیلک  بهار -  ددرگیمن  عفد  دوشیم و 
نآ رد  هک  مسرپیم  رگید  هلئـسم  بهار -  ددرگیم  زاب  نادب  تشهب  رد  دیآ  تکرح  رد  ادخ  رکذ  هب  و  دـشاب !! ایوگ  دـیحوت  هب  هک  تسا 
امـش بهذم  هب  یهدب  تسرد  خساپ  رگا  يرآ  بهار -  یئآیم  رد  ام  نید  هب  يونـشب  تسرد  خساپ  رگا  سرپب  مالـسلاهیلع -  ماما  ینامب 

يرگید لاس و  دص  یکی  رمع  دنتفر  ایند  زا  زور  کی  دندش و  دلوتم  ردام  زا  بش  کی  رد  هک  يردارب  ود  زا  هد  ربخ  ارم  بهار -  میآیم 
ار ریزع  ملاع  يادخ  دندش و  دلوتم  زور  کی  رد  هک  ایخرا  نارـسپ  دـندوب  ریزع  زیزع و  ردارب  ود  نآ  مالـسلاهیلع -  ماما  دوب  لاس  تسیود 

هدش كاله  اجنآ  لها  دوب و  هدـش  بارخ  هک  دیـسر  یهد  هب  ریزع  يزور  دـندرب  رـس  هب  مه  اب  هک  لاس  هاجنپ  زا  سپ  دـیزگرب و  توبن  هب 
دروخب و اههویم  نآ  زا  دیمرآ و  تحارتسا  هب  یتخرد  هیاس  رد  دوب و  هدیسر  شریجنا  روگنا و  هک  هحفص 196 ]  ] دوب یغاب  اجنآ  رد  دندوب 

تفر باوخ  هب  هک  دوب  وا  يولهپ  دومن و  یکشم  ای  هزوک  رد  ار  هریش  نآ  درک و  يدبس  رد  هویم  يرادقم  تفرگ و  هریـش  ار  روگنا  يردق 
نآ لها  ندش  هدنز  رکف  هب  دوب  هدیباوخ  هک  تقو  نآ  رد  درکیم  رکف  رشن  رـشح و  رایتخا و  ربج و  ردق و  اضق و  هرابرد  تاقوا  رثکا  ریزع 
زا ار  شدسج  درک و  ضبق  ار  دوخ  ربمغیپ  حور  دنوادخ  تاظحل  نامه  رد  دندرکیم  رـشن  رـشح و  دنوشیم و  هدـنز  هنوگچ  هک  داتفا  هد 

هدرک مارح  تاناویح  ناروناج و  رب  ار  دوخ  ءایـصوا  ءاـیبنا و  ناربمغیپ و  تشوگ  دـنوادخ  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  تشاد  ناـهنپ  مدرم  مشچ 
زا یکی  ماـمتها  هب  هد  نآ  هک  تشذـگ  اـهلاس  دوـمن  حور  ضبق  مه  ار  شغـالا  تشاد و  هاـگن  هزاـت  ار  وا  بارـش  ماـعط و  انمـض  تـسا - 

ار وا  حور  دنوادخ  زاب  هک  هدوب  باوخ  هب  ربمغیپ  ریزع  هک  تشذگ  لاس  دص  میاهتـشون  ءایبنا  خیرات  رد  هک  یحرـش  هب  دش  دابآ  ناهاشداپ 
ریزع ياهدرک ؟ تسیز  اجنیا  رد  تدم  هچ  و  ياهدیباوخ -  ردـق  هچ  تثبل ) مک   ) دنـسرپب درک  رومأم  ار  ياهتـشرف  دـینادرگزاب و  شندـب  هب 
تفگ هتـشرف  نآ  ماهدـیباوخ -  تسه  زور  زا  يرادـقم  ای  زور  کی  تفگ  دـید  ار  باتفآ  درک  هاگن  هدرک  بورغ  باتفآ  تشادـنپ  ربمغیپ 
ناویح نآ  ياهناوختـسا  هنوگچ  هک  نک  هاگن  هدوب  وت  يراوس  بکرم  هک  ترامح  هب  يرادـن  رواـب  رگا  يدوب  باوخ  وت  تسا  لاـس  دـص 

عمج مه  هب  هدش  كاخ  هک  دلج  محل و  ناوختـسا و  باصعا و  قورع و  زا  ار  غالا  هدیـسوپ  ءازجا  هک  ریزع  هب  دش  باطخ  تسا . هدیـسوپ 
غالا رب  ریزع  یئاناوت  يرداق و  زیچ  همه  رب  هک  مدرک  نیقی  اراگدرورپ  تفگ  دش  هدـنز  مه  ناویح  نآ  درک  نینچ  ریزع  نک  بیکرت  نک و 

يدزیا تمحر  هب  زور  کـی  رد  ود  ره  اـت  دومن  یگدـنز  تسیز و  رگید  لاـس  هاـجنپ  دوخ  ردارب  اـب  دـیدرگرب و  نطو  هب  دـش  راوس  دوـخ 
دش شوهیب  رایتخایب  دینش  ار  مالک  نیا  نوچ  بهار -  هدش  رکذ  لاس  ریزع 150  رمع  لاس و  تسیود  زیزع  رمع  تیاور  نیا  رد  دنتسویپ 

رقابدـمحم ماما  دـسرپب  یلئاسم  ترـضح  نآ  زا  داتـسرف  بهار  رگید  زور  دـنتفر  دوخ  لزنم  هب  شدـنزرف  اب  مالـسلاهیلع -  رقابدـمحم  ماما 
ایآ بهار -  هحفص 197 ]  ] تفر مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  لزنم  هب  یعمج  اب  بهار  ام  لزنم  دیایب  دراد  لاوئـس  رگا  دندومرف  مالـسلاهیلع 
مان بهار -  ارهز  همطاف  مردام  مالـسلاهیلع -  ماما  دوب  هچ  تردام  ماـن  بهار -  متـسه  وا  هدازدـنزرف  هن  مالـسلاهیلع -  ماـما  یئوت  دـمحم 
ماما ربش  ای  ریبش  رـسپ  بهار -  یلب  مالـسلاهیلع -  ماـما  یتسه  وا  رـسپ  وت  بهار -  بلاـطیبا  نب  یلع  مالـسلاهیلع -  ماـما  تسیچ ؟ تردـپ 

وت تسا و  هللا  لوسر  وت  دـج  ص )  ) دـمحم تسین  یئادـخ  وا  زج  تسا و  یکی  ادـخ  مهدیم  یهاوگ  بهار -  مریبـش  رـسپ  مالـسلاهیلع - 
رفعج شدـنزرف  اب  ع )  ) رقابدـمحم ماما  ترـضح  دـندش  ناملـسم  دـندوب  بهار  رید  رد  هک  اهنآ  همه  داد و  تداهـش  نیا  یتسه  وا  یـصو 
ماـما زا  کلملادـبع  نب  ماـشه  تسا » هدوب  ماـش  هب  دورو  لوـصو  زا  لـبق  بهار  تاـقالم  تیاور  نیا  رباـنب   » دندیـسر ماـش  هب  ع )  ) قداـص

ار عوضوم  نیا  امش  دننادیمن  ار  نآ  ءاملع  هدش و  لکـشم  هلئـسم  کی  نم  رب  تفگ  دومن و  میرکت  میظعت و  درک و  لابقتـسا  مالـسلاهیلع 
تازاجم هنوگچ  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  دنـشکب  ار  دوخ  ماما  یتما  هاگ  ره  منادب  وگب  ماشه -  سرپب  مالـسلاهیلع -  ماما  دینک  لح  نم  يارب 

نآ ریز  رد  هکنیا  رگم  دنرادیمن  رب  ار  یخولک  یگنـس و  چیه  دـشکب  ار  ینامـسآ  ياوشیپ  ماما و  یتلم  نوچ  مالـسلاهیلع -  ماما  دـنکیم 
دنتشادرب نوچ  هک  دوب  گرزب  یگنس  مردپ  يارس  رب  دنتـشک  ار  بلاطیبا  نب  یلع  نوچ  تسا  تسار  تفگ  کلملادبع -  دشوجیم  نوخ 
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نب نیـسح  تدج  لتق  رد  دوب و  رایـسب  نآ  فارطا  رد  اههزیر  گنـس  دوخ و  غاب  رد  هتـشاد  یـضوح  نم  دش و  ادیپ  نآ  ریز  رد  هزات  نوخ 
زا ار  نخـس  نیا  میتشادن  تقیقح  نیا  تابثا  رد  يرگید  نیارق  ام  رگا  دیوگ  هدـنراگن  دـشوجیم  نوخ  اههزیر  گنـس  ریز  رد  مدـید  یلع 

هحفـص 198]  ] دشوجیم نوخ  ءادهـشلادیس  لتق  زا  نیمز  هک  هدید  شدوخ  هدینـش و  شردـپ  زا  وا  املـسم  یلو  میدرکیمن  رواب  درم  نیا 
هنیدـم هب  تعجارم  ای  ینامب  يراد  لیم  ایآ  تفگ  دـعب  دوب و  کلملادـبع  یمـسر  نامهم  ماش  رد  هتفه  کی  ع )  ) رقابدـمحم ماما  ترـضح 

اما دنتـشگرب  تزع  هب  درک  مهارف  ناهارمه  اب  ار  ترـضح  نآ  تعجارم  بابـسا  وا  مراد  تسود  رتشیب  ار  مدج  ربق  رانک  رد  دومرف  ینکیم 
یندروخ و هک  دننک  شرافس  هد  هب  هد  لزنم و  هب  لزنم  مدق و  هب  مدق  ای  داتسرف  نتفر  نوریب  زا  سپ  اذل  دوب و  وا  یتاذ  یتموصخ  ینمشد و 

نآ هب  ع )  ) رقابدمحم ماما  نوچ  دنوش . كاله  یگنسرگ  زا  دیاش  ات  دننکن  ششخب  دنـشورفن و  اهنآ  هب  يزیچ  دنهدن و  اهنآ  هب  یندیماشآ 
رهش یلاو  نوچ  دومن  رایسب  مارتحا  مارکا و  درک و  ینامهم  تفایـض و  شباحـصا  اب  ار  ماما  دش  علطم  دندیـسر -  ناملـسم  هزات  بهار  رید 
ردـپ زا  دـیدرگ  كانمغ  دینـش  ار  ربخ  نیا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  دنداتـسرف . ماـش  هب  دـندومن و  ریجنز  هتفرگ  ار  بهار  دینـشب  ار  ربخ  نیا 
لزنم ود  زا  شیب  هک  وشم  نیگمغ  دنزرف  يا  دومرف  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دـندرک -  رازآ  تیذا و  خیـش  نیا  رب  ام  یتسود  يارب  دیـسرپ 

زا بهار  هک  دیـسر  ربخ  دعب  و  دیـسر -  دهاوخن  یجنر  وا  هب  کلملادبع  زا  دش و  دهاوخ  لصاو  قح  تمحر  هب  هک  درب  دـنهاوخن  ار  اهنآ 
. تسویپ قح  هب  تفای و  تاجن  هملظ  رورش 

جاجتحا

؟ هچ ینعی  جاجتحا 

کی رد  رفن  ود  دـشیم و  هدرب  راـکب  یملع  تارظاـنم  رد  هک  تسا  راـتفگ  رب  لـیلد  تجح و  ناـهرب و  اـعدا و  ینعم  هب  تغل  رد  جاـجتحا 
یلالدتـسا یملع و  ثحب  حالطـصا  رد  دـمآیم . قئاف  وا  دوب  رتعطاق  شتجح  لیلد و  سک  ره  ات  دـندرکیم  زاربا  ار  دوخ  لـیالد  عوضوم 

ای دـناهدنام  ینادان  تلاهج و  رد  ای  دـناهداتفا  تلالـض  هابتـشا و  رد  هک  یناسک  ینعی  دـناهدومن  نادان  هارمگ و  مدرم  اب  ع )  ) ماـما هک  تسا 
تاهبش و زا  ار  اهنآ  هدومن  جاجتحا  ثحب و  تاقبط  نیا  اب  هک  تسا  ماما  فیاظو  زا  دننک  رکف  دنناوتیمن  تسرد  تسا  فرحنم  اهنآ  رکف 

يدانع جاجل و  یسک  دروم  ره  رد  هک  تسا  نیموصعم  همئا  هیلوا  هفیظو  نیا  دنیامن . یغلم  ار  هعیـش  ءاقلا  دنـشخب و  تاجن  يرکف  فارحنا 
ار مدرم  ارکنت  ای  ادمعت  هدومن  فرحنم  ار  راکفا  هک  هدروآیم  هطلاغم  هب  یتسـس  اوران و  نیهارب  لیالد و  ای  هدرکیم  ههبـش  ءاقلا  ای  هتـشاد 
ار وا  هداس  رایـسب  باوج  لاوئـس و  اب  هدومرف  حرط  ار  ثحب  دروم  بلطم  هدرکیم و  جاجتحا  اـهنآ  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  دـندرکیم  هارمگ 
هحفـص 199]  ] مدرم ات  دوب  نیفرط  باحـصا  روضح  رد  تاجاجتحا  نیا  مه  تاقوا  رثکا  هدـناسریم و  بولطم  لاـمک  هب  هدومرف  تیادـه 
هیاپ و ات  هدشیم  عورش  ینابر  روتسد  هب  ینامسآ  ناربمغیپ  زا  تاجاجتحا  نیا  زاغآ  دننک  هدافتسا  ثحب  دروم  تیهام  تقیقح و  زا  بوخ 

نیا دـنوش  قح  یگناگی  هب  نمؤم  دـقتعم و  مدرم  دوش  تیبثت  راکفا  ناهذا و  رد  دـیحوت  ددرگ و  راوتـسا  حیحـص  ینابم  رب  دـیحوت  ناـکرا 
هدش و نییعیبط  لابق  رد  دنوادخ  دوجو  تابثا  يارب  جاجتحا  یتدـم  هتفای و  فعـض  تدـش و  تیاهن  تشاد  همادا  اهنرق  يدـیحوت  جاجتحا 

هیبش ودع  دن و  دض و  قح و  يریظنیب  يارب  جاجتحا  اهلاس  دـناهدومن و  جاجتحا  نیکرـشم  لابق  رد  دوجولابجاو  یگناگی  هرابرد  اهنرق 
نب یلع  ماما  ترضح  ار  سرد  نیا  هک  تسا  هدوب  قح  لالج  لامج و  تافص  تابثا  يارب  تاجاجتحا  رتشیب  مالسا  رد  هدش  ندوب  لیدع  و 
هریغ رباج و  راهق -  فیطل و  یماسا  ثحب  رد  ار  لالج  لامج و  تافـص  عاونا  هداد و  همتاخ  ثحب  نیا  هب  ججحلا  نماث  ع )  ) اضرلا یـسوم 

. دـنامیمن یقاب  وا  يارب  دـیحوت  هرابرد  یماهبا  هنوگچـیه  دـشاب  هدـناوخ  سرد  دـیحوت  بتکم  رد  هک  یـسک  يارب  رگید  هک  هدومرف  نایب 
یمـسر سلجم  رد  و  هتفای . نایاپ  ع )  ) يوضر سدـقم  دوجو  ات  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  دوجوب  دـیحوت  یعبتت  یقیقحت و  یلیلحت و  ثحب 

تایآ و نیبم  حراش و  همئا  هیقب  تفای و  همتاـخ  ثحب  نیا  لـحن  لـلم و  ياـملع  نیققحم  روضح  مالـسا و  گرزب  روطارپما  دیـشرلانومأم 
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رقابدـمحم و ماما  نیدـباعلانیز و  ماما  نینمؤملاریما و  و  ص )  ) ربمغیپ زا  زین  تیالو  توبن و  جاجتحا  ثحب  اما  دـناهدوب . ثحب  نیا  ریـسفت 
هماع و توبن  هرابرد  یماهبا  زین  اهنآ  يارب  دنشاب  هدید  ار  یسرد  ياهسالک  نیا  هک  یناسک  دیـسر و  دوخ  لامک  دح  هب  قداص  رفعج  ماما 
ار توبن  شخب  نیرخآ  دندیناسر و  لامک  دح  هب  متـشه  ماما  ات  مجنپ  ماما  زا  زین  ار  تفالخ  تیالو و  ثحب  اما  تسا . هدـنامن  یقاب  هصاخ 

ءاملع روضح  رد  نومأم  دوخ  ار  تماما  تفالخ و  تیالو و  ثحب  نیرخآ  دومن و  نومأم  روضح  رد  يراصن  قیلثاج  اب  اضر  ماما  ترـضح 
تـسا و بلاـطیبا  نـب  یلع  نینمؤـملاریما  تباـث  قـح  تفـالخ  هـک  دوـب  دــقتعم  داد و  هـمادا  دادــغب  رد  مـه  ورم و  رد  مـه  رــصع  مـالعا 

نینمؤملاریما زا  ملعا  قحا و  لضفا و  هنرگو  هتسج  مدقت  لضاف  رب  لوضفم  هک  هدش  لئاق  شدوخ  تقیقح  نیا  لوبق  اب  مه  بوشآرهـشنبا 
لقن ار  کـی  ره  تاـجاجتحا  ع )  ) رمـالابحاص ترــضح  اـت  نییبنلامتاـخ  ص )  ) ربـمغیپ زا  جاـجتحا  بـتک  رد  تـسین . هدوـبن و  ع )  ) یلع

نآ زا  ات  دـشاب  هتـشاد  یلبق  تاعالطا  یملع و  هیامرـس  باتک  نیا  هدـنناوخ  هک  نآ  طرـش  هب  تسا  یبتکم  کی  زین  دوخ  نیا  هک  دـناهدرک 
نآ زایتما  ناهرب و  نایب  لالدتـسا و  ثحب و  قیرط  اب  ار  بلطم  جورخ  دورو و  هحفص 200 ]  ] هدومن ازجم  مه  زا  ار  بلاطم  دنک و  هدافتـسا 

صخش اب  جاجتحا  یملع  تردق  نیلوا  دندرگ . فقاو  یملع  تقیقح  هب  هدومن  صخشم  زیمم و  هریغ  رعش و  هباطخ و  هطلاغم و  لدج و  زا 
بطخ رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دومرف و  هلهابم  یتح  هثحابم و  يراصن  دوهی و  ياملع  اب  ماـهلا  یحو و  ناـبز  هب  هک  دوب  ص )  ) هللا لوسر 
تماما نارود  تسا -  هدومرف  لیلحت  هیزجت و  حیرـصت و  حیرـشت و  هتخیر  يرتنشور  ظافلا  بلاق  کـی  هب  ار  بلاـطم  ناـمه  هغالبلاجـهن 
ءاغصا يارب  مدرم  هب  یتصرف  هریغ  نایفـسلآ و  دایزلآ و  هیواعم و  يرگدادیب  اریز  دادیمن  ثحب  ءاضتقا  ءادهـشلادیس  یبتجم و  ترـضح 

هقف و ریـسفت و  سرد  هیاس  رد  ار  دوخ  تامیلعت  ناکم  نامز و  ياضتقم  هب  مه  ع )  ) داجـس ماما  ترـضح  دادن  مالـسلامهیلع  همئا  تامیلعت 
یـسایس تافالتخا  تصرف  زا  دیـسر  ع )  ) رقابدمحم ماما  تسد  هب  نادـیم  نوچ  یلو  تسا  هتخومآ  هیداجـس  هفیحـص  مان  هب  راکذا  هیعدا و 

هب هک  یناسک  يارب  تسا . هدومرف  دـیدشت  ار  يرفعج  بتکم  ینابم  هک  تخادرپ  هیلاع  تاـمیلعت  تاـجاجتحا و  هب  عورـش  درک و  هدافتـسا 
ماما باحـصا  هک  تسا  مولعم  دنتـسه  دراو  هیرـشعینثا  هیماما  يرفعج و  هقف  اصوصخم  مالـسا  هقف  راودا  لاجر  ثیدح و  خـیرات و  بتک 

هتخیر مجنپ  ماما  ترضح  تسد  هب  شساسا  هدولاش و  بتکم  نیا  دنـشابیم و  ع )  ) قداص رفعج  ماما  باحـصا  نامه  رثکا  ع )  ) رقابدمحم
بهذم تهاقف و  يوعد  مشـش  ماما  نادرگاش  زا  نوچ  اذل  دومرف و  راشتنا  هعـسوت و  دومن  بترم  مظنم و  بترم و  ار  نآ  مشـش  ماما  دش و 

. تفای ترهش  يرفعج  مان  هب  دندومن  تسایس  يربهر  هبانب  یصاخ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تاجاجتحا 

دوب هابتشا  رد  هک  یناسک  زا  یکی  دیامرف  فرطرب  ار  اهنآ  تاهابتشا  ات  درکیم  یملع  جاجتحا  رصع  مدرم  اب  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح 
هتفرگ ار  وا  بلق  يور  یتارودک  تسا  رهاظ  مه  شمسا  زا  هچنانچ  دوب و  رصع  نآ  داهز  ریهاشم  زا  هک  تسا  ردکنملا  نب  دمحم  نب  یلع 
رعاش ظفاح  اصوصخم  افرع  تـالمح  دروم  هک  کـشخ  داـهز  رگا  هچناـنچ  دـشیمن  فقاو  یناـسآ  هب  قیاـقح  مولع و  هعمـال  راونا  هب  هک 

هب خاروس  وـت  سرت  زا  حـیبست  هناد  نیا  هک  وـت  یئـالب  هچ  دـهاز  هتفگ : نآ  فـصو  رد  نیرخأـتم  زا  یکی  تسا و  تهج  نیمه  هب  يزاریش 
هنیدم رهش  زا  جراخ  یتعاس  کی  رد  ار  نیسح  نب  یلع  رـسپ  دیوگیم  ردکنم  نب  دمحم  دیامرفیم : داشرا  رد  دیفم  خیـش  دزیرگ  خاروس 
نامالغ رب  یهاگهاگ  دوب و  ینابغاب  یحالف و  و  هحفص 201 ]  ] تعارز لوغشم  هسفنب  دوخ  و  دندوب . وا  هارمه  مالغ  ود  هک  مدرک  تاقالم 

مرگ تاعاس  نیا  رد  هبرف  ندب  نیا  نس و  نیا  اب  وت  ربمغیپ  دنزرف  يا  متفگ  دنک  عفر  ار  یگتسخ  ات  دیشکیم  يدرس  سفن  درکیم و  هیکت 
وا یناشیپ  زا  قرع  هک  یلاح  رد  میتسـشن  میتفر  يرهن  رانک  ود  ره  دمآ و  کیدزن  ماما  ینکیم  تیلاعف  راک و  بلط  يارب  نازوس  باتفآ  و 

ار عرازم  اهناتـسلخن و  راک  وت  نامالغ  ناناوج و  ینک و  شیاـسآ  عقوم  نیا  رد  دـیاب  یتسه  شیرق  گرزب  وت  اـقآ  يا  متفگ  تخیریم - 
ینئاج لاحلا  هذه  یف  انا  توملا و  هللا  ینئاج و  ول  ع )  ) لاق دومرف : ینکیم ؟ شـشوک  شـشک و  هزادنا  نیا  ایند  بلط  رد  ارچ  دنهد  ماجنا 

. هللا یصاعم  نم  ۀیصعم  یلع  انا  ینئاج و  ول  توملا  فاخا  تنک  امنا  سانلا و  نع  کنع و  یـسفن  اهب  فکا  هللا  تاعاط  نم  ۀعاط  یف  انا  و 
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لاح رد  هک  ملاحشوخ  تفرگ  ارم  نابیرگ  گرم  منکیم  لمع  یعس و  هفیظو  ماجنا  قح و  رما  تعاطا  هار  رد  هک  لاح  نیا  رد  رگا  دومرف 
هک دوب  یسرد  نیا  مشاب . تیـصعم  لاح  رد  هک  دریگب  ارم  نابیرگ  یتقو  دیایب  گرم  هک  تسا  نآ  زا  میب  سرت و  ماهدوب  تعاطا  یگدنب و 

يرایبآ تعارز و  هب  تشاد و  تسد  رد  ساد  هرا و  لیب و  اصخش  یگلاس  تصش  هاجنپ و  نیب  لاح  رد  هک  داد  نیملـسم  هب  رقابدمحم  ماما 
هکنآ هن  تسین  زامن  هب  اـهنت  تداـبع  هچ  تسنادیم  تعاـطا  تداـبع و  ار  نآ  تخادرپیم و  عرازم  نداد  بآ  راجـشا و  سرغ  سرح و  و 

رد درک و  لمع  تابجاو  هب  دیاب  هکلب  هن  دننک  طیرفت  طارفا و  فرط  نیا  زا  دننادب  عیطم  دـباع و  ار  دوخ  تامدـخ  نیا  هب  دـنناوخن و  زامن 
ام الا  ناسنالل  سیل  هک  دومن  لمع  یعـس و  تسا  تحالف  تعارز و  رد  يراکوکین  لـمکا  متا و  قادـصم  هک  مدرم  هب  ریخ  يارب  مه  اـیند 

جنرتسد زا  دـهدن و  ماجنا  عامتجا  يارب  يراک  ینعی  دوش  روختفم  دـشاب و  هعماج  رب  لک  هک  تسا  نیا  يرـشب  تافـص  نیرتدـب  یعس - 
ارم نونکا  هللا  لوسر  نبای  تفگ  ردکنم  نب  دـمحم  يراب  میاهدرک . نایب  لصفم  مالـسا  بتکم  رد  ار  ثحب  نیا  هک  دـیامن  قازترا  نارگید 
اهنت تقو  دـیاب  ینکن  ناـمگ  وت  هک  تسا  نیا  هظعوم  دومرف  ترـضح  نک  ياهظعوم  ارم  مه  وت  مدرک  هظعوم  ار  وـت  نم  اـمرفب  ياهظعوـم 

یـصاعم بسک  ياج  هب  وت  هک  تسین  نیا  تدابع  درک  مادـقا  مایق و  شاعم  رارما  يارب  دومن و  شـشوک  شـشک و  دـیاب  دوش  رکذ  فرص 
ردـکنم يا  یـسانشب  ایند  هب  عولو  صیرح و  ای  ایند  بلاط  ار  وا  تخادـنا  تمحز  هب  ار  دوخ  شاعم  رارما  يارب  یـسک  رگا  یناوخب و  زاـمن 

هحفـص  ] دروآ تسد  هب  لالح  يزور  دـنک و  مایق  دوخ  سفن  هب  ناسنا  هک  تسا  لالح  بسک  هار  زا  شاعم  بلط  تدابع  لضفا  هک  نادـب 
قداص رفعج  ماما  ترضح  هداد و  ماجنا  ار  تادابع  لضفا  دیامن  دوخ  دالوا  لایع و  دوخ و  هقفن  هیهت  هب  مایق  اصخش  سک  ره  دومرف  [ 202

زا تسا  رود  سانلا  یلع  هلک  یقلا  نم  نوعلم  نوعلم  تسا  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دومرف  لقن  شردپ  زا  مالسلاهیلع 
مالـسلاهیلع رقاب  ماما  رـصع  نایفوص  زا  ردکنملا  نب  دمحم  نیا  دوش  هعماج  رب  لک  هک  یـسک  تسادخ  فطل  زا  هدش  هدنار  قح و  تمحر 

بـسک راـک و  لاـبند  دـینارذگیم و  یلج  یفخ و  رکذ  هب  طـقف  هک  دوب  هفوـصتم  ریاـس  مهدا و  میهاربا  یناـمی و  سواـط  دـننام  وا  دوـب و 
دورگب و نید  هب  ایند  هار  زا  دیاب  رشب  هک  هدوشگ  ار  مالـسا  بتکم  هدومرف و  میرحت  ار  تسیفوس  بتکم  نیا  مالـسا  تعیرـش  اما  تفریمن 

یلقع لامک  هب  ات  دنک  هزرابم  داضتم  تافص  اب  يوقت  دهز و  اب  بضغ  توهـش و  اب  لمع  یعـس و  اب  ملع و  لقع و  اب  دورب  یقاب  ترخآ  هب 
نابز هب  دنکیمن  اود  ار  رشب  عامتجا  ایند و  نید و  درد  ددم  یلع  ای  فوصت و  رکذ -  اهنت  تینابهر  اوزنا و  دسرب  بولطم  دهاش  یملع و  و 

دیامن هیذغت  دوخ  جنرتسد  زا  دنک  تیلاعف  راک و  امرگ  امرـس و  رد  تسا  هدنز  یمدآ  ات  دیاب  تسا  روفنم  نوعلم و  نید  همئا  ادخ و  ربمغیپ 
هیاس رد  ار  حـالف  زوف و  مه  نآرق  هچناـنچ  دوش  دنمتداعـس  اـت  دـناروخب  دروخب و  دـنک  یبساـک  دریگب  نز  دروآ  تسد  هب  لـالح  قزر  و 

. تسا هدومرف  نیمضت  تلیضف  سرد  نیمه 

هعتم هرابرد  یثیللا  رمعم  نب  هللادبع  اب  جاجتحا 

. منک هچ  هد  يوتف  هعتم  هرابرد  ارم  رفعجوبا  ای  تفگ  یثیل  رمعم  نب  هللادـبع  هک  رردـلارثن  لـقن  هب  دـسیونیم  همغلافشک  رد  یلبرا  همـالع 
لمع ادخ  لوسر  باحصا  هداهن و  تنس  ربمغیپ  هداد  روتـسد  نآرق  دومرف  هباحـصا  اهب  لمع  هللا و  لوسر  اهنـس  هباتک و  یف  هللا  اهلحا  لاقف 
ماهلا یحو و  نابز  هک  ادخ  ربمغیپ  لوق  رب  نم  ینکیم و  لمع  تقیفر  لوق  رب  وت  سپ  دومرف  تسا  هدرک  یهن  رمع  تفگ  هللادبع  دناهدرک .
يارب دنوادخ  دومرف  دشاب  یـضار  هتـشادن و  یعرـش  عنام  هک  ینز  نآ  دومرف  درک  هعتم  ناوتیم  ار  نانز  مادـک  دیـسرپ  تسا . هدوب  یبوبر 
دشکن ءاشحف  داسف و  انز و  هب  ناشراک  دنـشابن و  یعیبط  زیارغ  عفر  راشف  رد  يدرم  نز و  ات  دومن  لالح  ار  هعتم  امـش  یگدنز  لکـشم  عفر 
داشرا تیاده و  دوخ  هفیظو  هب  ار  مدرم  هک  دیتسه  تلیـضف  ملع و  تخرد  هویم  اهامـش  هللا  تفگ و  دـش و  فوعـشم  میلعت  نیا  زا  هللادـبع 

ناملـسم و ریغ  ياهروشک  ریاس  نیناوق  هب  هجوت  اب  نادـجو  فاصنا و  يور  زا  یعاـمتجا  سرد  کـی  نیمه  رد  هحفص 203 ] . ] دیئامرفیم
هب اهنآ  نانز  نارتخد و  اهنویلیم  هچ  دنرادن  رتشیب  نز  کی  نتفرگ  قح  دنرادن و  قالط  هک  یئاهنآ  دیئامرف  هظحالم  تیرشب  ملاع  بهاذم 

دیرا رسیلا و ال  مکب  دیری  دومرف  هک  رشب  راک  لیهست  يارب  هحمس  هلهس و  نید  مالسا  دننکیم  تردابم  اشحف  هب  نآ  رد  هدیئارگ و  ءاشحف 
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نیملسم راک  ردقچ  ندروآ  دوجو  هب  لکـشم  ندز و  هرگ  يور  رب  هرگ  هن  دوب  ناناملـسم  يا  امـش  راک  ندرک  ناسآ  ام  روظنم  رـسعلا  مکب 
. دندرکیم يراتسرپ  فیعض  ياهنامناخ  زا  اناوت  ياهنادناخ  هچ  هدش و  ناسآ  هغیص  هعطقنم و  نز  هعتم و  رد 

تنس هب  کسمت 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دیهش  ۀئام  رجا  هل  ناک  یتما  فالتخا  یف  یتنـسب  کسمت  نم  ص )  ) لاق
يوریپ تنس و  تیمها  دراد و  دیهش  دصکی  رجا  دراد  يرجم  ار  عرش  ماکحا  دنک و  لمع  نم  تنـس  هب  سک  ره  هک  دنکیم  تیاور  هلآ 

دنک و ربمغیپ  تنس  هب  کسمت  سک  ره  تسا . هدش  لقن  ع )  ) نیموصعم همئا  زا  يرایسب  تایاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنـس  زا 
تنـس یفالتخا  چـیه  هدـشیم و  میلعت  مدرم  هب  موس  نرق  رخاوا  ات  لاس  دصیـس  تدـم  رد  وا  تیب  لها  هلیـسو  هب  هک  ادـخ  لوسر  شور  هب 

دراد و بوسحم  مالسا  ناراکادف  ءادهـش و  هرمز  رد  ار  وا  دنوادخ  درادن  هتـشادن و  هیماما  هعیـش  ثیداحا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
هب لمع  هک  هدیـسر  توبث  هب  دمآ و  دنهاوخ  قئاف  للم  همه  رب  نادب  لمع  اب  هک  تسا  حالف  زوف و  يراگتـسر و  هار  يراکادـف  نیا  زا  دارم 

. دشابیم يویند  تاکلهم  زا  تاجن  يونعم و  حاجن  يراگتسر و  بجوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  تنس 

يرصب هماعد  نب  ةداتق  اب  جاجتحا 

 - هدوـمن جاـجتحا  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  اـب  دوـب و  نآرق  ظـفاح  هیقف و  يدرم  هداـتق  هک  دـنکیم  تیاور  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  رجحنـبا 
وت میتفگ  درک  مالـس  دـش  دراو  ناملـسم  يدرم  میدوب  هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دجـسم  رد  هک  دـنکیم  لـقن  یلاـمث  هزمحوبا 

راکچ وا  اب  يرآ - ؟ میتفگ  دیسانشیم  ار  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  امـش  ایآ  تفگ  یهاوخیم  ار  هک  میتفگ  ماهفوک  لها  زا  تفگ  یتسیک 
ندـید تقاـط  امـش  هفوک  لـها  يا  تفگ  هدرک  نم  هب  ور  هن -  میتفگ  نک  ناـیب  نم  يارب  ار  لـطاب  قح و  نیب  یتـسه  وت  رگا  تفگ  يراد 

ماما رفعجوبا  دوب  هدشن  مامت  شنخـس  زونه  انثا  نیا  رد  دیئامن  یئامنهار  نم  هب  دیـسانشیم  ار  وا  رگا  نونکا  دـیرادن -  ار  یلع  نب  دـمحم 
یلئاسم جح  کسانم  هرابرد  وا  زا  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا  ناسارخ  هحفص 204 ]  ] مدرم هک  یلاح  رد  دش  دراو  مالسلاهیلع  رقابدمحم 

هب یجئاوح  دنتـشاد و  یلئاسم  کی  ره  مدرم  باحـصا و  تسـشن  شـسردم  رد  دوخ  ياج  هب  داد  ار  اهنآ  خـساپ  هکنآ  اـت  دندیـسرپیم  ار 
نم هل  لاقف  دیـسر  يرـصب  درم  نآ  هب  تبون  ات  دومن  ار  مدرم  يداـم  يونعم و  روما  ماـهم  قتف  قتر و  داد و  خـساپ  ار  همه  دـندناسر  ضرع 

دـیرفآ و ار  قلخ  ملاع  دـنوادخ  ینادیم  وت  رب  ياو  دومرف  یلب  تفگ  یتسه  هرـصب  لها  هیقف  وت  دومرف  يرـصب  هماعد  نب  ةداتق  انا  لاق  تنا 
بتکم هدـش  تیبرت  هدـیزگرب و  تیرومأم  زا  لبق  اهنآ  دنتـسه  نیمز  ءاملع  ءابجن و  داـتوا و  زا  اـهنآ  هک  دومن  بوصنم  یتجح  اـهنآ  يارب 
دیامرف حالـصا  ار  وت  لاح  دنوادخ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دـش  تکاس  هداتق  هتخادـنا  هیاس  اهنآ  رـس  رب  یهلا  شرع  دنـشابیم  یبوبر 
هنوگچ وت  اما  مرادن  یبارطضا  یملع  توق  ببـس و  هب  دوخ  رد  ماهتـشاذگ و  سابعنبا  ياپ  ياج  مدق  ماهتـسشن و  اهقف  ياج  هب  نم  دومرف 

دور و الاب  قح  يادن  ناحلا  دیاب  هک  یلحم  رد  ادخ  هناخ  رد  ياهتـسشن  اجک  ینادیم  دومرف  يرادن  یعالطا  هک  یهدیم  يوتف  مدرم  يارب 
ةالـصلا و ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصالا -  ودـغلاب و  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذـی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  رد 
زا هناخ  نیا  اما  یتسه  وت  هللا  تفگ و  هداتق  نم  ای  یتما  هیقف  وت  ایآ  ياهدز  هیکت  نآ  رب  یـسانشیم و  ار  ماقم  نیا  وت  ایآ  دومرف  ةوکزلا  ءاتیا 

لـالح دـیآ  نوریب  یمخت  یناویح  هدرم  زا  رگا  تفگ  [. 48 . ] سرپب ار  تلئاـسم  بوخ  دومرف  درک و  یمـسبت  ترـضح  تسا  رجآ  چـگ و 
دوش جراخ  هدرم  غرم  زا  هک  یمخت  نآ  وت  ایآ  دومرف  هریغ  ناوختـسا و  قورع و  هن  تسا و  نوخ  هن  اریز  تسا  لالح  دومرف  مارح  اـی  تسا 

هچ دومرف  يرآ  تفگ  هن  ای  يروخیم  ار  غرم  نآ  دـش  یغرم  دنتـشاذگ و  غرم  ياپ  ریز  ار  مخت  نآ  رگا  دومرف  هن ؟ تفگ  هن  ای  يروخیم 
هدمآ نوریب  مخت  زا  غرم  هن  غرممخت و  هن  دومرف  يروخیم ؟ دش  غرم  يروخیمن  ار  نآ  مخت  ارچ  تسا  غرممخت  نامه  نیا  دـنکیم  قرف 

لاح نامه  مه  نیا  دومرف  هن  تفگ  ياهتفرگ  رینپ  هنوگچ  هک  یـسرپیم  يدیرخ  نیملـسم  رازاب  زا  ار  يرینپ  وت  رگا  تسین  مارح  کی  چیه 
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. تسین یجرح  وت  رب  دراد  ار 

هفینحوبا اب  جاجتحا 

نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ماما  دـسیونیم  تیب  لها  جـجح  حرـش  رد  یناـکلا  يربط  مساـقلایبا  زا  بقاـنم  رد  بوشآرهـشنبا 
هب ترضح  دوب  هداتسیا  هفینحوبا  هحفص 205 ]  ] دومرفیم مادقا  یمالسا  فراعم  هیلاع و  تامیلعت  هب  دوب و  هتسشن  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع 
مه شباحـصا  تسـشن و  درکن و  یئاـنتعا  وا  ینیـشنب  نم  يولهپ  هک  مرادـن  تسود  نم  یتـسه  روهـشم  يدرم  وـت  هفینحوـبا  يا  دوـمرف  وا 

تفگ [ 49  ] هن دومرف  یتسه  ماما  وت  تفگ  هفینحوبا  دندوب  هتسشن  شباحـصا  اب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دنتفرگ . ار  وا  فارطا 
ارم تعاطا  دومرف  متـسین  ماما  نم  هک  سیونب  اـهنآ  هب  تفگ  دراد  یعناـم  هچ  دومرف  یتسه  ماـما  وت  دـننکیم  ناـمگ  ياهتـسد  هفوک  مدرم 

میوگیم وت  هب  نم  میئاـمن  یثحب  مینک و  جاـجتحا  وت  باحـصا  روضح  رد  اـهنآ و  باـیغ  رد  مرـضاح  نم  اـما  دراد  یموزل  هچ  دـینکیمن 
یملع و ثحب  دورو  زا  تفاین و  خـساپ  رب  تردـق  هفینحوبا  دـننکیم  ارم  تعاطا  هفوک  مدرم  هنوگچ  ینکیمن  تعاـطا  نیـشنب  نم  يولهپ 
ار رقاب  یلع  نب  دمحم  وت  ایآ  دیـسرپ  هفینحیبا  زا  فسویوبا  هدرک  لقن  تاقبط  رد  دعـسنبا  دسیونیم  يزوجنبا  تساوخ . رذـع  جاجتحا 

رفعجوبا لاقف  دـنکیم  تیـصعم  هدارا  ادـخ  ایآ  مدیـسرپ  مدرک و  تاـقالم  تفگ  ياهدرک  یثحب  ياهتفگ  ینخـس  وا  اـب  يدرک و  تاـقالم 
نیلوا رد  هک  دهدیم  ناشن  تاجاجتحا  نیا  وا . خساپ  رد  مدنام  مهدب  وا  هب  متـشادن  یباوج  دیوگیم  هفینحوبا  ارهق ، یـصعیفا  مالـسلاهیلع 

. تسا هدیسرن  لالدتسا  حیرشت و  حیرصت و  هب  بلطم  هدش  هدنامرد  لاؤس  هملک 

قرزا نب  عفان  نب  هللادبع  اب  جاجتحا 

میدرک ادج  ار  دوخ  باسح  ناورهن  گنج  زا  ام  نوچ  دیوگیم  یفاک  رد  هر )  ) ینیلک لقن  هب  هدوب  جراوخ  زا  هک  قرزا  عفان  رـسپ  هللادـبع 
ات دوب  وا  لهج  لوا  دوخ  نیا  دشاب و  دنمشناد  ملاع و  یسک  وا  دالوا  زا  متسنادیمن  نم  میتشادن و  یئانشآ  سامت و  مالسلاهیلع  یلع  لآ  اب 

متفر نم  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  يرآ  دنتفگ  دشاب  هتشاد  شناد  ملع و  تسه  یـسک  یلع  دالوا  زا  زورما  دیـسرپ 
دیسرپ تسا ؟؟ عفان  هللادبع  نیا  تفگ  میدش  دراو  وا  رب  ات  مینک  تاقالم  ار  وا  میتفرگ  هزاجا  میدیسر و  هنیدم  هب  ات  وا  باحـصا  ناگرزب  اب 
یملاع رگا  هک  هدرک  نامگ  درم  نیا  كادـف  تلعج  تفگ  ریـصبوبا  دـیتسویپ !! نارگید  هب  دـیدیرب و  ام  زا  هک  اهامـش  يراد  راک  هچ  ام  اب 
قداـص رفعج  ماـما  تسا . هدرکن  یملظ  هدرک  نـینچ  رگا  دزیخیم و  رب  ینمـشد  هـب  وا  اـب  هتـشک  ار  ناورهن  لـها  یلع  هـک  دـنادب  دـشاب و 

زور نآ  مینک  تبحص  يرادقم  ات  ایب  حبـص  هحفص 206 ]  ] ادرف دومرف  يرآ  تفگ  میئوگب  نخـس  مه  اب  يراد  لیم  ایآ  دومرف  مالـسلاهیلع 
هک یئاملع  راصنا و  نیرجاهم و  مامت  دومرف  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  دمآ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تمدخ  باحصا  ناگرزب  اب  ادرف  تفر و 

یجراخ نآ  هطلغم  هابتشا و  فارحنا و  خساپ  هک  درک  یتانایب  دناوخ و  یلـصفم  هبطخ  کی  هاگنآ  دنونـشب  دینک  رـضاح  دنتـسه  هنیدم  رد 
. حرش نیدب  دوب 

هبطخ نتم 

نب یلعب  ۀـبقنم  هدـنع  تناک  نم  راصنالا  نیرجاهملا و  ءانبا  رـشعم  ای  هتیالوب  انـصتخا  هتوبنب و  انمرکا  يذـلا  هللادـمحلا  اـنثلا  دـمحلا و  دـعب 
همه دینک  نایب  دیاهدید  ای  هدینـش  بلاطیبا  نب  یلع  زا  یتبقنم  راصنا  رجاهم و  نادناخ  اهامـش  زا  مادک  ره  دومرف  ثدحتل  مقیلف و  بلاطیبا 
یلع بقانم  زا  یتیاور  کی  دوخ  نم  تفگ  تساخرب  یجراخ  قرزا  عفان  نب  هللادبع  دوخ  اما  دنیوگب  دنتـسنادیم  هچنآ  هک  دـندوب  رـضاح 
لاـق تفگ : درک  لـقن  ار  ربیخ  ثیدـح  سپـس  تسا  نیمکح  میلـست  زا  سپ  بلاـطیبا  نب  یلع  رفک  هب  لـئاق  نآ  منکیم و  ناـیب  هک  مراد 

دومرف رفعجوبا  هیدی . یلع  هللا  حتفی  یتح  عجری  رارف ال  ریغ  ارارک  هلوسر  هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  الجر  ادغ  ۀـیأرلا  نیطعال  (ص )
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ادخ ایآ  دومرف  کما  کتلکث  رفعجوبا  لاقف  دش . رفاک  نآ  زا  دـعب  اما  مرادـن  یکـش  ثیدـح  نیا  رد  تفگ  یئوگیم  هچ  ثیدـح  نیا  رد 
ار وا  تسنادیم و  یئوـگب  رگا  هن ؟ اـی  تشک  دـهاوخ  ار  ناورهن  لـها  وا  تسنادیم  هک  یلاـحرد  تشادیم  تسود  ار  بلاـطیبا  نـب  یلع 

تیصعم هک  تسنادیمن  ای  دنکیم  تیصعم  وا  تسنادیم  هک  یلاح  رد  تشادیم  تسود  یئوگب  رگا  يدش و  رفاک  وت  تشادیم  تسود 
دوب و ملاع  فقاو و  وا  راک  هب  تخانـشیم و  ار  وا  دیرفآ و  ار  یلع  دنوادخ  يدرک . وا  ملع  راکنا  هک  يدش  رفاک  ادـخ  هب  تبـسن  دـنکیم 

زیخرب دومرف  رقابدـمحم  ماما  هاگنآ  دوبن -  يرهاظ  یتقوم و  وا  یتسود  تشادیم و  تسود  ار  وا  هک  تسنادیم  دوخ  تعاـطا  ار  وا  لـمع 
تلاسر سک  هچ  هب  دنادیم  ادـخ  دـنکیم و  ادـج  هایـس  زا  ار  دیفـس  بوخ  هک  هللاو  يا  تفگ  تساخرب  وا  ینمـشد  زوتهنیک و  وت  هک  ورب 

هحفص 207] . ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  دیامن . راذگاو  ار  دوخ 

دوب رصع  جراوخ  ياسؤر  زا  هک  قرزا  نب  عفان  اب  جاجتحا 

رتشیب درک و  لاؤس  مارح  لالح و  زا  مالسلاهیلع  ماما  روضح  دمآ  دیفم  خیـش  لقن  هب  هدش و  بعـشنم  هقرازا  زا  ناورهن  جراوخ  زا  درم  نیا 
تساوخیم وا  یعقاو -  مالعتسا  هن  دوب  یئازهتسا  لئاسم  دندرکیم  حرط  شیدنادب  نمشد و  ای  فلاخم  ای  قفانم  هفیاط  نیا  هک  لئاسم  نیا 
نینمؤملاریما مدج  دومرف  شلاؤس  زا  سپ  مالـسلاهیلع  ماما  دش  میلـست  نیمکح  يارب  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ارچ  هک  دـنک  ضارتعا 

هچنانچ دوب و  ادخ  مکح  ربمغیپ  مکح  ربمغیپ و  مکح  وا  مکح  دوب و  قلخ  تیاده  داشرا و  هار  رد  ادخ  ياضر  يارب  تخیر  هک  یئاهنوخ 
میلعت هب  دـیحوت  اب  اهمکح  نآ  هک  دـینک  نیعم  مکح  دـیدروخرب  یفالتخا  هب  اـجک  ره  هدومرف  نآرق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  صخـش  و  امهنیب -  هللا  قفوی  احالـصا  ادیری  نا  اهلها  نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  دننک  تموکح  نآرق 
: دوـمرف ءاـضما  ار  وا  مکح  داد و  رارق  مکح  هظیرقینب  رد  ار  ذاـعم  نب  دعـس  هچناـنچ  درکیم  لـمع  ار  هریـس  نینچ  دوـخ  تاوزغ  رد  هـلآ 

امکحی نا  دومرف  طرـش  یتح  دنزرو و  رکم  هعدـخ و  هن  دـننک  لمع  نآرق  مکح  قبط  هک  دومرف  نیمکح  هب  رما  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
نآ میلـست  رـضاح و  دوب  نآرق  فالخ  مکح  اهنآ  مکح  نوچ  لاجرلا و  ماکحا  نم  نآرقلا  فلاخ  ام  در  طرتشا  هایدـعتی و  ـال  نآرقلاـب و 
دوب هللا  لزنا  ام  ریغب  مکح  اب  تفلاخم  نیمکح و  مکح  میلـست  مدـع  زراب  هنومن  هک  درک  ماـیق  گـنج  لاـح  هب  زاـب  مه  دـعب  دـشن و  مکح 

ار دوخ  باسح  دیدنبیم و  ءارتفا  ناتهب و  جراوخ  امـش  هک  دیدرگ  میلـست  اجک  دش و  یـضار  نیمکح  مکح  هب  یک  نینمؤملاریما  نیاربانب 
. دیدرک ادج  وا  تعاطا  زا 

کلملادبعنبا ماشه  اب  جاجتحا 

ملاس تسد  رب  دش و  مارحلادجـسم  لخاد  دمآ و  هکم  هب  جح  يارب  کلملادبع  نب  ماشه  تفگ  يرهز  هک  دـیامرفیم  تیاور  دـیفم  خـیش 
هتـسخ نوـچ  يراـک  ره  نیب  هار و  لوـط  رد  دـندربیم و  دوـخ  هارمه  ار  ناـمالغ  هک  دوـب  برع  ناـگرزب  مسر  نیا  درک و  هیکت  شمـالغ 

عقوم نیا  رد  دنیامن . دوخ  راک  هب  عورـش  زاب  دنک و  یگتـسخ  عفر  هدش  مارآ  ياهظحل  ات  دندرکیم  هیکت  دوخ  نامالغ  تسد  رب  دندشیم 
هک تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نیا  ریما  ای  تفگ  کلملادـبع  نب  ماشه  هب  ملاس  دوب  هتـسشن  دجـسم  رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 

نوبرـشی سانلا و  لکأی  يذلا  ام  دیوگیم  هفیلخ  وگب  وا  يوس  هب  میورب  تفگ  ماشه  دنتـسه  وا  نوتفم  قارع  مدرم  ياهدینـش  ار  وا  فصو 
لاقف دوش . هیفـصت  اهنآ  باسح  ات  دـنماشآیم  دـنروخیم و  هچ  مدرم  تماـیق  زور  دیـسرپ  همیقلا  موی  مهنیب  هحفـص 208 ]  ] لصفی نا  یلا 

روـشحم مدرم  دوـمرف  باـسحلا  نم  غرفی  یتـح  نوبرـشی  نولکأـی و  هرجفتم و  راـهنا  اـهیف  یقنلا  صرق  لـثم  یلع  ساـنلا  رـشحی  رفعجوـبا 
نان نوچ  هک  يدیفـس  ناتخرد  دننام  اهنآ  هرم » دعب  هرم  لخن  يذلا  ضیبالا  زبخلا  ینغک  یقنلا   » یقن صرق  یقنلا -  ضرق  دـننام  دـنوشیم 
یتقو ات  دنماشآیم  دنروخیم و  نآ  زا  هک  دوشیم  رجفنم  يراهنا  اجنآ  رد  دنوشیم  دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  امرخ  لخن  نوچ  دیفس و 

ار اهنآ  امش  ایآ  سرپب  ورب  تفگ  شمالغ  هب  زاب  دینش  ینکـشنادند  باوج  دید  ماشه  دندرگ . غراف  دوش و  یگدیـسر  اهنآ  باسح  هب  هک 
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. هللا مکقزر  امم  ءاملا و  نم  انیلع  اوضیفا  اولاق -  نا  نع  اولغـشی  مل  لغـشا و  رانلا  یف  مه  رفعجوبا  لاقف  دینکیم . لوغـشم  برـش  لکا و  هب 
اجنیا دیشخبب . ياهعرج  ام  هب  تسامش  رایتخا  رد  هک  بآ  نآ  زا  دنیوگیم  ام  هب  هک  اجنآ  ات  دنکیم  لوغشم  ار  اهنآ  شتآ  ترارح  دومرف 

دوب و دنهاوخ  نینچ  ترخآ  رد  هک  دوب  ماشه  دننام  يرافک  فصو  نیا  دیامن  ءازهتـسا  دنک و  ریقحت  ار  رقابدمحم  ماما  تساوخیم  ماشه 
یناگدنز خیرات  رد  هچنانچ  دوب  يوما  يافلخ  موئشم  موش و  شور  نیا  دش . تکاس  دینش و  ار  دوخ  كانرهز  نکـشنادند و  خساپ  وا  اذل 

رکفلافیخس و تیصخشیب و  نادرم  ناشدوخ  هک  ناورم  لآ  دایز و  لآ  نایفسوبا و  لآ  هیواعم و  میتشاگن  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما 
تردـق و ملع و  نادـناخ  نیا  هب  دـنوادخ  هک  یئاـجنآ  زا  یلو  دـننک  ریقحت  ار  دـمحم  لآ  هک  دـندشیم  عـمج  مه  رود  دـندوب  عـبطلامیئل 
ار اهنآ  دـندرکیم و  دراو  فرط  رب  یعطق  تسکـش  تاـجاجتحا  تارظاـنم و  رد  اـج  همه  هتـشاد  ینازرا  تعاجـش  تماهـش و  اـصوصخم 

تمکح ملع و  هدنفاکش  هک  ینامـسآ  هغبان  دنتـساوخیم  مه  ناورم  لآ  ات  تشاد  همادا  نانچمه  هیور  نیا  دنتخاسیم و  لعفنم  هدنمرش و 
لهاج اب  ار  ملاع  هچ  داتفارب -  داتفارد  یلع  لآ  اب  هک  ره  دـش  تباث  دـندرک و  ینیـشنبقع  یگدنمرـش  لامک  اب  یلو  دـنزادنیب  تسد  هدوب 

ار لاجم  هحفص 209 ]  ] تیب لها  تغالب  تحاصف و  شناد و  ملع و  نازورف  وترپ  دوب -  ناوتن  ینخس  دنمدرخ  اب  ار  درخیب  تسین و  یثحب 
. دنداتفایم نابز  تنکل  هب  هتشادن و  نتفگ  نخس  يورین  هک  درک  گنت  نانچ  نمشد  رب 

هفسلف تمکح و  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  تامیلعت 

هراشا

رقابدـمحم ماـما  تمزـالم  رد  هک  تـسا  تـمکح  تهاـقف و  باحـصا  ناـگرزب  زا  ریـصبوبا  اریثـک  اریخ  یتوا  دـقف  ۀـمکحلا  یتؤـی  نـم  و 
رقابدـمحم ماـما  ترـضح  تسیچ ؟ هـیآ  نـیا  ینعم  دیـسرپ  ریـصبوبا  هـک  دـنکیم  تـیاور  یـسلجم  همـالع  درکیم . هدافتـسا  مالـسلاهیلع 

تفرعم تمکح  زا  دارم  تسا و  هتفای  يرایسب  ریخ  دیامرف  تیانع  تمکح  دنوادخ  ار  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  دومرف  مالـسلاهیلع 
. هداد رارق  منهج  شتآ  ار  نآ  رفیک  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  ریاـبک  تسا و  ریاـبک  زا  باـنتجا  ماـما و  نتخانـش  تـفرعم  زا  دوـصقم  تـسا و 

تمکح ملع و  نید و  نآ  میراد و  تسد  رد  هچنآ  هب  میناوخیم  ار  مدرم  ام  يدـی  یف  ام  سانلا  وعدا  دومرف  هک  دـنکیم  لقن  زاب  ریـصبوبا 
و میئامنیم . تیادـه  داشرا و  ار  قلخ  و  مینکیم -  هضافا  مدرم  هب  هک  میتسه  ام  تسا و  تیب  لها  تسد  هب  نآ  تقیقح  لـصا و  هک  تسا 
ملع و تسوا  تقایل  دادعتـسا و  روخ  رد  هچ  ره  سک  ره  هب  دوخ  تمکح  ملع و  ياضتقم  هب  مالـسلاهیلع  ماما  میتفگ  اـقباس  هک  یقطنم  هب 
تکاس و ام  ناوریپ  دومرف  دوخ  تیبرت  تامیلعت و  لالخ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دومرفیم . تیادـه  داشرا و  ار  اـهنآ  تخومآیم و  ار  شناد 

مولع نیا  راهظا  رومأم  ار  اهنآ  یهاـگ  و  دـنوش -  دـنمهرهب  تمکح  هفـسلف و  زومر  رارـسا و  زا  اـت  دنـشاب  تمکح  ملع و  ندینـش  رد  مارآ 
. دندرک رازگرب  توکس  شناد و  نامتک  هب  تاقوا  یضعب  دندرکیم و 

نیملکتم اب  هزرابم 

 - دـندادیم ناشن  یئارآ  دوخ  زا  دـنیامن و  قبطنم  ثیداحا  رابخا و  اب  ار  هفـسلف  ینابم  لوصا و  دنتـساوخیم  هک  دـندوب  یناـسک  نیملکتم 
مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  رـصع  ات  درک  تدش  تفرگ و  همـشچرس  ناورهن  گنج  زا  هک  دندوب  هتـسد  نیا  نیرتصخاش  هرعاشا  هلزتعم و 

مـالکلا و باحـصا  كاـیا و  ع )  ) لاـق دـیوشن . اـهنآ  لاـمعا  عباـت  یلو  دـینک  شوگ  اـهنآ  نانخـس  هب  طـقف  دـینکن  همـصاخم  هدوـمرف  هک 
طلاخ هدیبعابای  ءامـسلا  ملع  اوفلکت  یتح  هملعب  اورمؤی  ملام  اوفلکت  هملعب و  هحفص 210 ]  ] اورما ام  اوکرت  مهناف  مهتـسلاجم  تاموصخلا و 

مهنفرعتل لج و  زع و  هللا  لوق  وه  لوقلا و  نحل  فرعی  یتح  املاع  اهیقف  لجرلا  هدـعن  انا ال  هدـیبعابا  ای  مهلامعاب  مهلیاز  مهقالخاب و  سانلا 
شملع هب  هچنآ  هب  دناهتـشاذگ و  ورف  هدرکن و  لمع  دـناهدوب  رومأـم  هچنآ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  مـالک  باحـصا  دومرف  لوقلا . نحل  یف 
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يا دومرف  دنـسرب  يوامـس  ملع  هب  دـنهاوخیم  اـهنآ  دـناهتخادنا -  فلکت  هب  ار  دوخ  هدومن و  فـیلکت  ار  نارگید  دوـخ و  دنتـسین  رومأـم 
میسانشیمن دنمشناد  فراع و  ار  اهنآ  ام  دومرف  وشم  کیدزن  اهنآ  لامعا  اب  اما  امن  شزیمآ  هطلخ و  اهنآ  قالخا  قفاوم  نامدرم  اب  هدیبعوبا 

لوق نحل  مان  هب  حیحـص  فراعم  نتخانـش  هب  ار  اهنآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  دنـشاب و  فقاو  فراع و  لوق  رد  نحل  زا  هک  یتقو  رگم 
. تسا هدومرف  فظوم 

یکلف ملع  هرابرد  تامیلعت 

هلوق ینعم  ام  كادـف  تلعج  تفگ  دـنک . ناحتما  یلاؤس  هب  ار  وا  هک  دـش  دراو  یلع  نب  دـمحم  رب  دـیبع  نب  ورمع  دـسیونیم  دـیفم  خـیش 
لاقف تسا . مادک  قتف  قتر و  رد  روظنم  و  تسیچ ؟ هیآ  نیا  ینعم  امهانقتفف  اقتر  اتناک  ضرالا  تاومـسلا و  نا  اورفک  نیذـلاری  ملوا  یلاعت 
ناراب هک  تسا  نیا  نامـسآ  قتر  زا  دارم  دومرف  تابنلا . جرخت  اقتر ال  ضرـالا  تناـک  رطملا و  لزنت  ـال  اـقتر  ءامـسلا  تناـک  ع )  ) رفعجوبا

. دومرف جراخ  نیمز  زا  ار  تابن  نامـسآ و  زا  ار  ناراـب  دومرف و  فرطرب  ار  قتر  نیا  دـنوادخ  و  دادیمن -  نوریب  تاـبن  نیمز  دـیرابیمن و 
اریز دـنکیمن -  بضغ  هک  دـنوادخ  يوه  دـقف  یبضغ  هیلع  للحی  نم  و  تسیچ ؟ هیآ  نیا  ینعم  دیـسرپ  تشگرب  تفر و  دـیبع  نب  ورمع 

میعنوبا تسوا . باـقع  یهلا  بضغ  زا  دارم  دومرف  تسا  هزنم  ارچ  نوچ و  بیکرت و  زا  دـنوادخ  تسا و  جازم  یعیبـط  زئارغ  دولوم  بضغ 
راد یف  رقفلا  یلع  مالـسلاهیلع  لاق  اوربص  امب  ۀفرغلا  نوزجی  کئلوا  دیامرفیم  هک  درک  لاؤس  نایب  نیا  تمکح  زا  دـمآ  يدرم  دـسیونیم 

رقف و رد  ربص  دارم  هک  اریرح  ۀـنج و  اوربص  اـمب  مهازج  دـیامرفیم و  نآرق  رد  هچناـنچ  تسا  اـیند  رقف  رد  ربص  ربص  يازج  دومرف  ایندـلا .
هحفص 211] . ] تسایند بئاصم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زا  یملع  لئاسم  خساپ 

ملعت له  رفعجابا  ای  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  زا  ینامی  سواط  هک  دـنکیم  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  جاجتحا  رد  یـسربط  خـیش 
مدآ و ناک  لاق  کلذ  فیک  لاق و  سانلا  عبر  تدرا  امنا  طق  سانلا  ثلث  تمی  مل  نمحرلادبع  ابا  ای  دومرف  ترـضح  سانلا  ثلث  تام  یتم 

دیاش دناهدرمن  مدرم  ثلث  دومرف  دناهدرم  مدرم  ثلث  یک  ینادیم  ایآ  دیـسرپ  سانلا . عبر  کلذـف  لیباه  لیباق  لتقف  لیباه  لیباق و  ءاوح و 
رد طقف  رفن  راهچ  لیباه  لیباق و  اوح و  مدآ و  اریز  تشک  ار  لـیباه  لـیباق  هک  دوب  یتقو  نآ  دـناهدرم و  مدرم  عبر  یک  یئوگب  یهاوخیم 

غورد هک  یسک  لوا  منادب  وگب  دیسرپ  سواط  تقدص . لاق  دندرم  نیمز  هرک  يور  مدرم  زا  عبر  کی  دش  هتـشک  لیباه  نوچ  دندوب و  ایند 
متـسه مدآ  زا  رتهب  نم  تفگ  هک  دوب  ناطیـش  وا  دومرف  نیط  نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنم  ریخ  انا  لاـق  نیح  سیلبا  لاـق  دوب  یک  تفگ 

لباق دنکیم  ظفح  ار  یتناما  ره  كاخ  هچ  تسا  شتآ  زا  رتهب  كاخ  اریز  دوب  بیذکت  غورد و  نیا  شتآ  زا  نم  تسا و  كاخ  زا  وا  اریز 
. دـنکیم وحم  دوبان و  دربیم و  نیب  زا  دـنازوسیم و  دنراپـسب  وا  هب  هچ  ره  شتآ  یلو  تسا  هریغ  هکاوف و  هایگ  ثکم  تاـبن و  ندـینایور 

کنا دهشن  ص )  ) هللا لوسرل  اولاق  نیح  نوقفانملا  ع )  ) لاق دننایک ؟ دنتفگ  غورد  ناشدوخ  دنداد و  قح  هب  تداهـش  هک  یموق  نآ  دیـسرپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نداد  تداهش  دهاش  هک  دندوب  نیقفانم  نوبذاکل . نیقفانملا  نا  دهشی  هللا  هلوسرل و  کنا  ملعی  هللا  هللا و  لوسرل 

نیقفاـنم میهدیم و  وت  تلاـسر  هب  تداهـش  اـم  هک  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  هجیتن  رد  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  کلذـعم  دـندوب  قح  هب  ملـس  و 
مالـسلاهیلع لاق  تسا . مادک  درک  ناریط  راب  کی  طقف  هک  يریاط  نآ  دیـسرپ  دـنیوگ . غورد  اهنآ  اما  میداد  تداهـش  دـنیوگیم  دـنیآیم 

و  » لج زع و  هلوق  کلذ  تاروتلا و  اولبق  یتح  باذـعلا  ناولا  هیف  هنم  حاـنجب  مهلظا  نیح  لیئارـساینب  یلع  لـج  زع و  هللا  هراـطا  انیـس  روط 
دنوادخ دنتخادرپ  يراکمتـس  هب  لیئارـساینب  نوچ  هک  دوب  انیـس  روط  هوک  نآ  دومرف  مهب » عقاو  هنا  اونظ  ۀـلظ و  هناک  مهقوف  لبجلا  انقتناذا 

دورف دهاوخ  اهنآ  رـس  رب  دندرک  نامگ  اهنآ  داد و  زاورپ  اهنآ  رـس  يالاب  باذـع  ناولا  عاونا و  هب  میظع  هدـنرپ  کی  تروص  هب  ار  هوک  نآ 
رد هک  دندوبن  هتشرف  سنا و  نج و  دش  ثوعبم  نوچ  هک  دوب  ربمغیپ  مادک  منادب  وگب  دیسرپ  هحفص 212 ] . ] دندرک لوبق  ار  تاروت  دمآ و 
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یف ثحبی  اـبارغ  هللا  ثعبف   » هلتق نیح  لـیباه  هیخا  ةأوس  يراوـی  فـیک  لـیباق  يریل  لـج  زع و  هللا  هثعب  نیح  بارغلا  لاـق  دـیامرفیم  نآرق 
ناشن وا  هب  ات  تخیگنارب  ار  غالک  تشک  ار  شردارب  لیباق  دـیرفآ و  ار  مدآ  دـنوادخ  نوچ  دومرف  هیخا .» ةأوس  يراوی  فیک  هیریل  ضرالا 
یغالک ود  ای  يرتوبک  ود  ات  دنک  هچ  تسنادیمن  هتشاذگ  رس  يور  ار  ردارب  دسج  زورهنابـش  لهچ  اریز  دنک  نفد  ار  وا  دیاب  هنوگچ  دهد 

نفد لیباق  درک  نفد  ار  وا  دـنک و  ار  نیمز  دوخ  ياههجنپ  اب  دـمآ  وا  رـس  يـالاب  داـتفا  نوچ  تشک  ار  يرگید  یکی  دـندرک و  عازن  مه  اـب 
. دوب توبن  هب  ثوعبم  مدآ  هک  یلاـح  رد  دوـبن  یـسک  رفن  هس  نآ  زا  ریغ  سنا و  هن  دوـب و  نج  هن  زور  نآ  تفرگ و  ارف  ار  ناـگدرم  دـسج 

یف هللا  هرکذ  هلمنلا  ع )  ) لاق دندوب . هکئالم  زا  هن  سنا و  زا  هن  نج و  زا  هن  اما  دومرف  راذنا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دـندوب  یموق  مادـک  دیـسرپ 
ناگچروم موق  نآ  دومرف  نورعـشی . مه ال  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطحی  مکنکاسم ال  اولخدا  لمنلا  اهیا  ای  تلاـق  نیح  هلمنلا  لاـق  هباـتک 

لامیاپ هنرگ  دیوش و  دوخ  ياههناخ  لخاد  موق  يا  تفگ  ناگچروم  موق  نآ  هدنامرف  دش  نابایب  هدـنکارپ  نامیلـس  نوشق  نوچ  هک  دـندوب 
رد دنتسب  وا  رب  غورد  هک  تسیک  منادب  وگب  دیسرپ  دش  ناگچروم  هب  یحو  هب  راذنا  نیا  و  دیدرگیم -  نامیلس  نوشق  ياپ  ناروتـس و  مس 

فـسوی ناردارب  هک  دوب  گرگ  نآ  دومرف  فسوی  هوخا  هیلع  بذک  يذـلا  بئذـلا  مالـسلاهیلع  لاقف  دوبن . هتـشرف  نج و  سنا و  هک  یلاح 
الا لج  زع و  هللا  لاق  تولاط . رهن  مالسلاهیلع  لاقف  تسا  مارح  نآ  رایسب  لالح و  نآ  مک  هک  تسیچ  نآ  دیسرپ  دنداد . وا  هب  غورد  تبـسن 

رتهب مارح و  شرتشیب  تسا و  لالح  امش  يارب  نآ  زا  فک  کی  تفگ  تفریم  تاملظ  هب  نینرقلاوذ  هک  یعقوم  رد  هدیب  ۀفرغ  فرتغا  نم 
ءوضو نودب  زامن  اما  دومرف  تسا . مادک  مرش  لکا و  نودب  هزور  نآ  مادک و  ءوضو  نودب  بجاو  زامن  نآ  دیـسرپ  دنروخن . هک  تسا  نآ 

هحفـص 213] . ] ایـسنا مویلا  ملکا  نلف  اموص  نمحرلل  ترذـن  ینا  دـیامرفیم  نآرق  رد  هک  تسا  تمـص  هزور  هزور  تسا و  ربمغیپ  رب  زامن 
وهف صقنی  دیزی و  يذلا  یئشلا  اما  ع )  ) لاق تسیچ  ددرگیمن  مک  دوشیم و  دایز  هک  هچنآ  دوشیم و  دایز  مک و  نآ  زا  هک  هچنآ  دیسرپ 

مک دوشیم و  داـیز  هک  هچنآ  اـما  دومرف  رمعلا  وهف  دـیزی  ـال  صقنی و  يذـلا  یئـشلا  رحبلا و  وهف  صقنی  ـال  دـیزی و  يذـلا  یئـشلا  رمقلا و 
نایب نیا  رد  تسا . رمع  ددرگیمن  دایز  دوشیم و  مک  هک  هچنآ  تسایرد و  ددرگیمن  مک  یلو  دوشیم  داـیز  هچنآ  تسهاـم و  ددرگیم 

دیشروخ رمق و  زا  ایآ  دننادیمن  نییویه  نیمجنم و  زونه  هک  تسا  یکلف  یموجن و  هیلاع  تامیلعت  کی  تسا  كالفا  هب  طوبرم  هک  یملع 
تـساهنآ ینورد  باذـم  داوم  نتخوس  رثا  رد  وترپ  نیا  دوشیم و  رـسک  اهنآ  زا  يوترپ  ایآ  ینعی  ددرگیم  عاعـشا  ای  دوشیم  جراخ  عاعش 

کیزیف دنراد و  یلـصفم  ثحب  عاعـشا  ای  تسا  عاعـش  هکنیا  رمق و  دیـشروخ و  رون  هرابرد  ءامکح  هن  ای  دـنکیم  داجیا  رون  ترارح و  هک 
الثم دیـشروخ  ای  رمق  ای  مشچ  رمع  دنیوگیم  اذـل  دـننادیم و  عاعـشا  ار  نآ  دـننکیم  ثحب  ماسجا  صاوخ  رد  طقف  هک  ریخا  نرق  ياهناد 
ماما تسا  ینتبم  نامگ  نظ و  نیمخت و  سدح و  هب  درادن  یملع  لالدتسا  هدیسرن و  یئاج  هب  هیرظن  يروئت و  نیا  هتبلا  تسا و  تدم  نالف 

ضبق و هک  تسا  یعفد  بذـج و  لیلحت  هیزجت و  کـی  هک  دوشیم  مولعم  ددرگیم  رـسک  دـیازفایم و  نآ  رب  رمق  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع 
. دیامنیم عاعشا  عاعش و  دنکیم و  ضابقنا 

مالسا رد  هکس  برض  یعیبط و  مولع  سرد 

دایز يرادقم  دوب و  هتـسشن  تفالخ  ناوید  رد  مدش  دراو  یـسابع  دیـشرلانوراه  رب  يزور  هک  دنکیم  لقن  یئاسک  زا  [ 50  ] یقهیب دمحم 
نآ رد  دـندرک  میـسقت  وا  صوصخم  همدـخ  نیب  ار  همه  داد  روتـسد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  اهرانید  نآ  زا  یکی  دوب  شلباقم  راـنید  مهرد و 

. ینکیم رکف  هچ  يدرک  هاـگن  یلیخ  هکـس  شقن  رد  هفیلخ  يا  متفگ  دومنیم  رکف  نآ  رد  درکیم و  هعلاـطم  هک  دوب  یـشقن  مهرد  کـی 
نوراه دوب -  ناورم  نب  کلملادبع  مراد  عالطا  هک  اجنآ  ات  متفگ  دوب  یک  دز  هکـس  مالـسا  رد  هک  یـسک  لوا  ینادیم  ایآ  تفگ  نوراه 

ار وـت  یهاوـخیم  تفگ  منادیمن -  متفگ  تسیچ ؟ ندرک  برـض  ار  تراـبع  نیا  شقن و  حوـل و  نیا  مه  نآ  ندز و  هکـس  تلع  دیـسرپ 
مور هاشداپ  نید  هب  رثکا  مه  ناینارـصن  دوب و  رـصم  ذـغاک  زا  رتشیب  مور  رد  ذـغاک  تفگ  مشاب  رادربخ  مراد  لیم  يرآ  متفگ  منک !! علطم 
لثم  » دوب هدـش  شقن  اهذـغاک  رـس  يالاب  هک  دـندوب  هدرک  هیهت  یمور  هب  يراعـش  زارط و  کی  ناشدوخ  هحفـص 214 ]  ] يارب اهنآ  دندوب 
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تسا هدش  پاچ  هتشاگن و  تلود  نآ  مان  نآ  ریز  دراد و  يراعش  صوصخم و  تمالع  يروشک  ره  هک  ایند  زورما  یمـسر  قاروا  هحولرس 
کی اب  یمور  ياهذغاک  هحولرس  رد  هریغ » تسا و  ناملآ  راعش  باقع  ای  تسا  یناتساب  روشک  راعـش  نیرتابیز  ناریا  دیـشروخ  ریـش و  هک 

. دندز ار  شقن  نیمه  مه  اههکس  يور  یتح  دوب  یقاب  راعشا  نیا  مالـسا  عولط  ات  دوب و  هدش  هتـشاگن  سدقلاحور  نبا و  با و  ابیز  یـشقن 
نب کلملادبع  تفای و  جاور  مه  نیملسم  نیب  رد  اهسانکسا  زورما  حالطصا  هب  ای  اههکس  اههمان و  نیا  تفای  تعسو  مالـسا  تلود  نوچ 

مالـسا و نید  رما  رد  تفگ  دیدرگ  رثأتم  دوب  كرـش  هک  ینعم  نیا  زا  دندرک  همجرت  ار  نآ  تفگ  دـش  شقن  نیا  هجوتم  زور  کی  ناورم 
رصم لماع  هب  مینک -  هیهت  شقن  اههکـس  اهذغاک و  فورظ و  اهسابل و  رد  مه  ام  شقن  نیا  لباقم  هک  درک  رکف  يروف  دیاب  اههکـس  نیا 

تشاد و هکـس  هقباس  دوب و  يرـصم  یقینف و  ذـغاک  مه  اجنآ  نوچ  دتـسرفب  قیقد  هعلاطم  اـب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  تاداهنـشیپ  هک  تشون 
ای جـیار  هک  ار  مالـسا  زا  لبق  ياهتلود  راعـش  اههمان و  هحولرـس  اههکـس و  زور  نآ  یمالـسا  کلامم  مامت  هک  درک  رداـص  ياهمانـشخب 

رمع ردپ  ناورم  نب  زیزعلادبع  هب  ار  همان  دیامن . نییعت  هیهت و  مالسا  هکس  يارب  صاخ  راعش  کی  اهنآ  نایم  زا  ات  دنتسرفب  دوب  مه  كورتم 
همه دوب  هکس  پاچ  هلیـسو  ياهناخبارـض  رد  اجنآ  نوچ  دنک و  لطاب  ار  اههکـس  نیا  نیملـسم  نایم  رد  هک  تشون  رـصم  هب  زیزعلادبع  نب 

هلا هنا ال  هللا  دهـش   » تشون ار  هلمج  نیا  دننک و  شقن  دیحوت  هملک  اهالط  هرقن و  اهذـغاک و  اههچراپ و  سابل و  رد  دـنیامن و  وحم  ار  اهنآ 
اههکس نآ  زا  هک  زیزعلادبع  تسا . یقاب  هملک  نآ  نونکات  تفگ  هک  دیشرلانوراه  نامز  ات  دوب  نیملسم  راعـش  دیحوت  هملک  نیا  و  وه » الا 

تاکوکسم نآ  اب  هلماعم  رگید  دنربب و  نیب  زا  ار  یمور  ياههکـس  هیلک  هک  دومن  رداص  ياهمانـشخب  کلملادبع  داتـسرف  ماش  هب  درک  هیهت 
روتـسد دوخ  لامع  هب  دوشیم و  مه  باقع  مارح و  نآ  هلماعم  دنک  هلماعم  تسا  كرـش  هدنیامن  هک  یمور  هکـس  اب  سک  ره  تسا  نغدق 

دـش ناوارف  مالـسا  رد  هکـس  نوچ  دننک . دبا  سبح  دنیامن و  ینالوط  سبح  تیذا و  رجز و  ار  وا  دنک  هلماعم  یمور  هکـس  اب  سک  ره  داد 
تسا دیحوت  هملک  دنتفگ  دندرک  همجرت  وا  يارب  دینک  همجرت  دیروایب  تفگ  تفای  ربخ  هک  مور  هاشداپ  داتسرف  مور  هب  ار  اهنآ  زا  يرادقم 

عمج ار  روشک  نیا  جیار  كوکسم  مور و  راعش  تبـسانم  هچ  هب  تشون  کلملادبع  هب  ياهمان  درک و  بضغ  و  هحفص 215 ]  ] دش رکنم  وا 
ياهیدـه کی  نونکا  يدومن و  تعدـب  يدرک و  اطخ  وت  یلو  دوب  تسرد  دـندوب  هدرک  ار  راک  نیا  وت  زا  لـبق  ياـفلخ  رگا  يدرک  وحم  و 

زا رتابیز  هچ  دشاب  مدرم  هلماعم  دروم  تاکوکسم  نامه  یهد  روتسد  مراد  راظتنا  یئامن و  رظن  دیدجت  دوخ  راک  رد  هک  متسرفیم  وت  يارب 
ار وا  هیده  تسنادن و  زیاج  ار  وا  خساپ  دراد  دیدهت  نحل  دید  دناوخ  ار  مور  هاشداپ  همان  کلملادبع  دیآیمن . تسد  هب  راعش  هکـس و  نیا 
داد ماغیپ  درک و  ار  دوخ  خـساپ  هبلاطم  دوش و  میدـقت  هیهت و  رتشیب  دوب  مک  رگا  تفگ  داتـسرف  ار  هیدـه  هرابود  مور  هاشداپ  درکن -  لوبق 

ار مور  هاشداپ  يایاده  زاب  کلملادـبع  ددرگ .» دوبان  وحم و  وت  ياههکـس  مراد  لیم  ینعی   » مراد تسود  يراد  تسود  وت  ار  هچنآ  مه  نم 
نآ هک  یـسیع  قح  هب  داد  دـنگوس  ار  هفیلخ  دومن و  ار  همان  خـساپ  هبلاطم  زاب  داتـسرف و  رتشیب  ار  هیدـه  مور  کلم  موس  راـب  دـینادرگرب و 
هداد مانشد  مالسا  ربمغیپ  هب  هرقن  الط و  رد  دندید  دندوشگ  ار  هبعج  نآ  نوچ  تفریذپ و  کلملادبع  دیامن -  هدهاشم  دنک و  زاب  ار  ایاده 

القع و داد  روتـسد  کلملادبع  متـسرفیم . ار  نآ  خساپ  تفگ  دینادرگزاب  ار  مور  ریفـس  دیـشک و  مه  رد  هرهچ  تفـشآرب و  تخـس  تسا 
ار هکـس  يور  ترابع  نوچ  تسا  هداتـسرف  نم  يارب  تموصخ  هب  ياهیده  نینچ  هک  دومن  تروشم  اهنآ  اب  دندرک  عمج  ار  موق  نادنمدرخ 
لمحت و مالـسا  ربمغیپ  مانـشد  رد  مهدن و  ار  وا  خساپ  رگا  مشاب  مالـسا  دـنزرف  نیرتدـب  نم  تفگ  دـندش  كانبـضغ  همه  دـندرک  همجرت 
ار لمع  هار  یلو  تفرگ  نآ  ناربج  يارب  هفیلخ  هک  دوب  یمیمـصت  نیرتتخـس  نیا  مراذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  رفاک  نیا  منک و  يراـبدرب 
منک و فرطرب  وحم و  یمالسا  ياهروشک  زا  لوا  ار  یمور  كوکـسم  رانید  مهرد و  هیلک  مهاوخیم  نم  ناناملـسم  يا  تفگ  دنادیمن - 

تسیچ وت  يأر  تفگ  درک  راضحا  عابنز  نب  حور  مان  هب  ار  نیخروم  نیمرجم  زا  یکی  ات  داد  يأر  سک  ره  مزاس  دوبان  نیمز  يور  زا  دعب 
زا وـت  تسه و  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  لـثم  وـت  رب  ياو  تفگ  عاـبنز  نب  حور  منادیمن  ار  شهار  هک  مراد  يدـصق  نینچ  نم  راـک  نیا  رد 

. دـهدب هیرظن  وـت  يارب  هک  هاوـخب  وا  زا  تسا  تلیـضف  شناد و  ملع و  همـشچرس  تسا و  توـبن  نادـناخ  زا  وا  ینکیم  تروـشم  نارگید 
اب نیسحلا و  نب  یلع  نب  دمحم  هحفص 216 ]  ] تمدخ يوریم  اصخـش  تفگ  داد  وا  هب  تشون و  هنیدم  رد  شلماع  هب  ياهمان  کلملادبع 
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شیاسآ و اب  وردنت و  يرتش  اب  هک  یهدیم  وا  جراخم  يارب  مهرد  رازه  دصیس  ینکیم و  شرضحم  میدقت  مهرد  رازه  دص  مارتحا  لامک 
ماما روضح  هنیدـم  هب  درک  تکرح  هزامج  يرتش  اب  تفرگ و  ار  اـهلوپ  کلملادـبع  هدـنیامن  دـصاق  یتسرفب . ماـش  هب  ار  وا  لـماک  مارتحا 

. نیتهج نم  ءیشب  سیل  هناف  کیلع  اذه  نمظعی  مالسلاهیلع ال  رقابلا  لاقف  دیناسر . ضرع  هب  ار  نایرج  دش  بایفرش  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 
یه ام  لاق و  هیف . ۀـلیحلا  دوجو  يرخالا  و  ص )  ) هللا لوسر  یف  مورلا  بحاص  هب  كودـهت  ام  قلطیل  نکی  مل  لـج  زع و  هللا  نا  امهادـحا - 
هللا لوسر  رکذ  دیحوتلا و  ةروس  اهیلع  شقنلا  لعجت  ریناندلا و  مهاردلل و  اککس  کیدی  نیب  نوبرـضیف  عانـصب  ۀعاسلا  هذه  یف  اوعدت  لاق 

ۀنسلا هیف و  برـضی  يذلا  دلبلا  رکذ  رانیدلا  مهردلا و  رادم  یف  لعجت  یناثلا و  هجو  یف  رخالا  مهردلا و  رانیدلا و  هجو  یف  امهدحا  (ص )
نوکتف لیقاثم  ةرشع  نزو  اهنم  ةرشع  یتلا  ۀثالثلا  فانصالا  نم  اددع  امهرد  نیثالث  نزو  یلا  دمعت  ریناندلا و  مهاردلا و  اهیف  برـضت  یتلا 

ریراوق ال نم  تاجنـص  بصت  لیقاثم و  ۀعبـس  نزو  عیمجلا  نم  هدـعلا  ریـصتف  نیثالثلا  نم  اهئرجتف  الاقثم  نیرـشع  ادـحاو و  اعیمج  اـهنازوا 
امنا تقولا  کلذ  یف  مهاردلا  تناک  لیقاثم و  ۀعبس  نزو  یلع  ریناندلا  ةرشع و  نزو  یلع  مهاردلا  برضتف  ناصقن  ةدایز و ال  یلا  لیحتست 

تروص اهیلع  بوتکم  مالـسالا  یف  هیورـسک  هکـسب  باطخلا  نب  رمعل  اهبرـض  لغبلا  سأر  نال  هیلغبلا  مویلا  اهل  لاـقی  یتلا  ۀیورـسکلا  یه 
ناک یتلا  مهاردـلا  الاقثم و  مالـسالا  لبق  اهنم  مهردـلا  نزو  ناک  انیه و  لک  يا  رخ » شون   » یـسرافلاب بوتکم  یـسرکلا  تحت  کلملا و 

کلملادبع لعفف  سراف  شقن  اهشقن  لاقثلا و  فافخلا و  هیریمسلا  یه  لیقاثم  ۀسمخ  نزو  نورـشعلا  لیقاثم و  ۀتـس  نزو  اهنم  ةرـشعلا  نزو 
ددهتی نا  اهب و  لماعتلا  یف  سانلا  یلا  مدقتی  نا  مالـسالا و  نادلب  عیمج  یف  ککـسلا  بتکی  نا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  هرما  کلذ و 

داد شرازگ  ار  نایرج  دیـسر و  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تمدخ  کلملادبع  هدـنیامن  نوچ  [. 51  ] ککـسلا هذه  ریغب  لماعتی  نم  لتقب 
هب مور  هاـشداپ  هک  تـسین  یـضار  دـنوادخ  هـکنآ  لوا  هحفـص 217 ] . ] تهج ود  زا  تسین  یگرزب  راـک  نـیا  دوـمرف  مولعلارقاـب  ترـضح 

مودعم وحم و  ار  نآ  ناوتیم  هنالقاع  ریبدت  کی  اب  هکنآ  مود  دشابیم . ینعم  نیا  دـهاش  مورلا  تبلغ  نآرق  هیآ  دـهد و  مانـشد  شربمغیپ 
دننک و هیهت  هرقن  الط و  زا  رانید  مهرد و  دننزب و  اههکـس  هدب  روتـسد  هاوخب و  ار  اهرگرز  نالا  دومرف  تسا  مادک  ریبدت  نآ  دیـسرپ  دومن .
ره ات  دنیامن  شقن  ار  لامعتـسا  ناکم  هکـس و  لاس  هفیلخ و  مسا  شرگید  يور  رد  دنیامن  شقن  ار  دـیحوت  هروس  هکـس  نآ  يور  کی  رد 

رانید نیا  نزو  دینک  تقد  دومرف  تسا . هدش  برض  روشک  مادک  رد  هاشداپ  هچ  نامرف  هب  نامز  هچ  رد  هکس  نیا  دسانشب  دید  ار  نآ  سک 
مهرد دومرف  دننزب  برض  یلاقثم  جنپ  رفن  هد  یلاقثم و  شش  رفن  هد  یلاقثم و  هد  رفن  هد  هک  دیهاوخب  ار  رفن  یـس  دشاب  نیگنـس  اهمهرد  و 

جیار ياههکـس  تقو  نآ  رد  دشاب و  هتـشاد  یجراخ  ياههکـس  رب  يرترب  تیزم و  هک  دننزن  برـض  یلاقثم  تفه  ار  رانید  یلاقثم و  هد  ار 
يور کی  رد  دوب و  يرسک  نامز  لام  مه  نآ  دندوب  هدز  هکـس  ار  يرطاق  رـس  هک  دوب  هیلغب  هکـس  يرادقم  مجع  برع و  قارع  مدرم  نیب 
ماما روتـسد  تشگرب  کلملادـبع  دـصاق  دـشیم . اههکـس  نیا  زا  ددـع  شـش  اب  يواسم  اـهنآ  ددـع  هد  هک  رخ » شون   » دـندوب هتـشون  نآ 

ار اههکـس  نیا  دندز و  هکـس  دندش و  عمج  ماش  ياهرگرز  داد  روتـسد  يروف  مه  کلملادبع  درک  غالبا  امامت  ار  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم 
سک ره  اههکس  نیا  عیزوت  ندیسر و  زا  سپ  هک  درک  رداص  همانشخب  زاب  دنیامن و  یمالسا  ياهرهـش  راصما و  دالب و  هب  عیزوت  میـسقت و 

مور کلم  دزن  يریفـس  اب  اههکـس  نآ  زا  ناورم  نب  کلملادبع  دش . دهاوخ  هتـشک  دنک  یمالـسا  رانید  مهرد و  هکـس  زا  ریغ  هب  ياهلماعم 
ار هناگی  يادخ  مان  یمالسا  ياهروشک  رساترس  رد  نیملـسم  اریز  ینک  وحم  ار  هناگی  يادخ  مان  هک  دوب  یهاوخن  رداق  وت  تفگ  داتـسرف و 
هب مالسا  هکس  برض  هک  دوشیم  تباث  یخیرات  همدقم  نیا  اب  دننکیمن  هلماعم  ادخ  مان  زا  ریغ  كوکسم  زا  دنـشورفیمن و  یتمیق  چیه  هب 

. تسا هدوب  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح  میلعت  هب  بیترت  نیا 

مالسا رد  هکس  نیلوا 

وه ۀیمالسالا  ۀکسلا  برضب  رما  نم  لوا  دسیونیم  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هریـس  رد  ریبک  يایناطیرب  فراعملاةریاد  رد 
هحفص « ] تسا دوجوم  ایناطیرب  هزوم  رد  هکس  نآ  ایوگ   » دز هکس  مالسا  رد  هک  یـسک  نیلوا  هرجهلا  نم  نیعبرا  ۀنـس  هرـصبلا  یلع  ۀفیلخلا 
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قباـطم 660 لاـس  نآ  دـندز و  هکـس  داد  روتـسد  هرـصب  رد  ملهچ  لاـس  رد  هک  دوب  نیملـسم  هفیلخ  بلاـطیبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما  [ 218
رد و  دومن . لـیمکت  ار  نآ  يدـالیم  لاس 695  قباـطم  يرجه  لاـس 76  رد  يوما  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادـبع  نآ  زا  سپ  دوـب و  يدـالیم 

یلو دندیمان  هیلغب  هیورـسک و  مان  هب  دـندز و  هکـس  يرطاق  رـس  سکع  اب  مود  هفیلخ  رمع  يارب  ار  هکـس  نایناریا  دنـسیونیم  خـیرات  بتک 
دیوگ هدنراگن  دیدرگ . لماک  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامرف  يوریپ  هب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  روتـسد  مامتها و  هب  حیحـص  هکس 

زا شیب  لاس  تسیب  بیرق  داد  ار  ندز  هکس  روتسد  تشاد و  یملع  ترهش  هنیدم  رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هک  یمایا  تیاور  نیاربانب 
رپ ار  همه  شوگ  ماش  رد  رقابدمحم  ماما  ترهـش  هک  دوب  هدـنز  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  مایا  نیا  رد  دوب و  هتـشذگن  شرمع 

لح و فشک و  رد  غولب  لیاوا  زا  دوشیم  مولعم  ترهش  نیمه  زا  و  تسا -  هدومرفیم  غیلب  يدج  یمالسا  شرورپ  شزومآ و  رد  هدرک و 
. دنتخانشیم شناد  تلیضف و  ملع و  هب  ار  وا  مدرم  هتشاد و  یبتکم  یمالسا  فراعم  مولع و  بلاطم  مضه 

تایح بآ  تاملظ و  هب  ار  رباج  ندرب 

هک ضرا  تاومس و  توکلم  زا  دارم  هللا  لوسر  نبای  مدیسرپ  تفگ  تسا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  باحـصا  زا  هک  یفعج  دیزی  نب  رباج 
درک و دنلب  نامـسآ  بناج  هب  ار  دوخ  تسد  هک  مدید  تسیچ ؟ ضرالا  تاومـسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  دـیامرفیم  هیآ  نیا  رد 

دشیم هریخ  اهمشچ  هکنانچ  هدش  لصتم  نامسآ  هب  ترـضح  نآ  ياهتسد  زا  يرون  مدید  متـسیرگن  نوچ  ینیب -  هچ  نیبب  تفگ  نم  هب 
ینادیم نک  زاب  دومرف  ياهظحل  زا  سپ  دنبب  ار  تمـشچ  دومرف  درک  ضوع  ار  دوخ  سابل  درب و  هناخ  نوردـنا  هب  تفرگ  ارم  تسد  هاگنآ 

رب هک  مدـق  یتح  مدـیدیمن و  زیچ  چـیه  یکیرات  زج  میتفریم و  ام  تفر  نینرقلاوذ  هک  یتاـملظ  نیا  رد  دومرف  هن  متفگ  یتسه ؟ اـجک  رد 
نآ رـس  رب  دومرف  هن  مدرک  ضرع  یئاـجک  ینادیم  رباـج  اـی  دوـمرف  میتـفر  رگید  يرادـقم  مراذـگیم  مدـق  اـجک  متـسنادیمن  متـشادیم 

يهزور ود  زا  نم  رـضخ  يا  میوگب  هک  دراد  نآ  ياج  دنام  یقاب  یناگدنز  بآ  زا  دروخ و  نآ  زا  رـضخ  هک  یتسه  تایح  بآ  يهمـشچ 
جنپ هکنیا  ات  متفریم  رگید  ملاع  هب  یملاع  زا  دـیوگیم  رباـج  يراد  نادواـج  رمع  نیا  هک  وت  ینکیم  هچ  رـضخ  يا  ناـج  هب  مدـمآ  رمع 

لآ مئاق  هکنیا  ات  دوشیم  نکاس  ملاوع  نیا  زا  یکی  رد  دور  نوریب  ایند  زا  هک  رـشب  زا  کـی  ره  هحفـص 219 ]  ] دومرف هاگنآ  دش  یط  ملاع 
نوچ اشگب  دوخ  مشچ  دومرف  تشذگن  ياهظحل  متسب  مشچ  هن  مه  رب  مشچ  دومرف  سپس  دیامن  روهظ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
دیوگ هدنراگن  دروآ . فیرشت  سرد  سلجم  هب  دیـشوپ و  ار  لوا  سابل  نامه  سپ  مدید -  ترـضح  نآ  هناخ  رد  ار  دوخ  مدرک  زاب  مشچ 
ملاوع دننکیم و  يونعم  ریـس  هک  دنتـسه  مه  زورما  یتح  رانک  هشوگ و  رد  دناهتخومآ  تیبرت  نادب  ار  دوخ  هک  يرفعج  بتکم  نادرگاش 

دنهدیمن ار  سرد  نیا  دنیامنیمن و  ار  زار  نیا  سک  ره  هب  تسا  ياهدع  صوصخم  سرد  نیا  هتبلا  یلو  دننارذگیم  رظن  ریز  ار  فلتخم 
ادخ نادرم  هک  مه  یتقو  دسرب  تاجرد  نیا  هب  هک  دـهاوخیم  نطاب  يافـص  لماک و  نامیا  تدـیقع و  نسح  فاص و  لد  نشور و  ریمض 
ایند مدرم  قح ز  نادرم  دنیامنیم . مادقا  مایق و  نیملسم  تالکشم  يارب  هکلب  دننکیمن  هدافتسا  دوخ  يایند  يارب  دندیـسر  تاجرد  نیا  هب 

یعون حلاصم  يادف  ار  یـصخش  عفانم  دننکیم  ریـس  سفن  لماکت  هار  رد  هک  اهنآ  فال  هن  ناشنیئآ  رد  بذک و  هن  ناشـشیک  رد  دـناهتفهن 
داشرا و تیاده و  ار  نارگید  دنناوتب  دوخ  سفن  کلمت  بیذهت و  زا  سپ  ات  دننک  حالـصا  ار  دوخ  دنـشوکیم  لوا  هجرد  رد  دنیامنیم و 

دنهدیمن هار  دوخ  سرد  هزوح  رد  دـنرادن  ار  یناسفن  بذـهم  تیبرت  تقایل  دادعتـسا و  هک  ار  یناسک  ینامـسآ  نایبرم  دـنیامن و  حالـصا 
لوا دیاب  سفن  حالصا  یتامدقم  طیارش  دنریذپیمن  تبحاصم  يدیرم و  هب  ار  سک  ره  مه  ریمـض  یفاص  نایفوص  یهلا و  يافرع  هچنانچ 
زومر رارسا و  راهطا  همئا  هک  دوب  مه  تهج  نیمه  هب  دنشاب و  هتشاد  یگدامآ  یناحور  نایبرم  شرورپ  شور  يارب  اپ  ات  رس  ات  ددرگ  نیمأت 

هحفص 220] [ !؟ دنتفگیمن سک  ره  هب  ار  یملع 

نیزح هحیدم 
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تتاذ رهاوظ ز  هدـیزگ  تبتر  وت  لضف  نطاوب ز  هتفرگ  تنیز  وت  بح  رغاصا ز  نوچ  نیبج  هدوسب  رباـکا  رخاـفملاذ  اـی  وت  ردـق  هاـگرد  هب 
يدابعلانیز دنزرف  وت  رهاوج  نیعم  يا  یئن  رهوج  وت  ضارعا  وت  نیهر  يا  یتسین  ضرع  رصانع  هتشبن  عزانت  ترهم  عیابط ز  هتشهب  فلاخت 

ار وت  لفاحم  دلخم  دلخ  تشه  ار  وت  رعاشم  روعـش  يا  يدش  هجیتن  ار  سح  جنپ  نیا  یماما و  مجنپ  وت  رقاب  وت  ار  یبن  مولع  دمحم  تمان  و 
هب تبـسن  وچ  هک  رب  هدـننام  یـشاب و  هچ  میوگب  رهاظم  الجم  ناز  یکی  یتسه  وت  ار  ادـخ  تافـص  رم  دوب  رهاـظم  رباـعم  سنرقم  رهپـس  هن 

ناگلفـس خزرب  ویخ  رـسکی  هدنکارپ  اما  وت  رود  رـشابم ز  رـشاعم  هتـشگ  هسوب  اپ  هب  ار  کلملادـبع  ماشه  قلخ  هدز  ریاظن  صقان  وت  صخش 
دوب رماوا  اج  ره  تسا  زارفرس  وت  یهاون ز  اج  ره  تسا  راسمرـش  وت  رباقم ز  ناگدرم  رـسمه  هدش  نادرگیور  یگدنز  زا  قلخ  یلب  رـصاعم 

هب رداصم  زا  ار  فاطلا  ردصم  کی  وت  دراوم  زا  ار  تایآ  دروم  کی  وت  رساخ  ران  نوچ  وت  ضغب  تسه  یلو  عفان  سودرف  وچ  مه  وت  بح 
ریامـض رئارـس  رطاوخ  بویغ و  نهربـم  فک  رب  تسه  ارت  هرهم  وچ  ریاد  تسا  لاـمک  خرچ  وت  يوک  هب  نکاـس  تسا  راـقو  هوک  وـت  باـب 

نیزح رـصاق  مهف  یهز  وت  تمدـخ  نم و  ندوک  لقع  یهز  وت  شناد  نم و  رظانم  ناج  ملاع  تحاـس  ارت  یناـف  ياـیند  تسین  تهگاـشامت 
هب تبحم  رفاک  تسا  ران  نوهرم  هک  ات  الا  نمؤم  تسا  رون  لومـشم  هک  ات  الا  رعاش  راعـشا  متح  اعد  رد  دوش  تحیدم  زا  دوب  زجاع  هکنوچ 

هحفص 221]  ] يدرجورب نیزح  رصاعم  رعاش  رثا  رفاسم  تلالض  يوگب  تیودع  عجارم  تیاده  يوس 

توبن هرجش  تمحر و  نادناخ  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

انل و اوبیجتسی  مل  مهانوعد  نا  همیظع  انیلع  سانلا  ۀیلب  دومرفیم . مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هک  دنکیم  لقن  داشرا  رد  دیفم  خیش 
ناسنا ینوریب  ینورد و  دسافم  حالصا  هب  توعد  ار  اهنآ  رگا  تسا  تیمها  اب  رایسب  يارب  مدرم  تایلب  دومرف  انریغب . اودتهی  مل  مهانکرت  نا 

انم سانلا  مقتنی  ام  و  ع )  ) لاق و  دـیامن . تیادـه  ار  اهنآ  تسین  یـسک  ام  زا  ریغ  هب  میئوگ  اهنآ  كرت  رگا  دـنهدیمن و  یخـساپ  ام  هب  مینک 
ام تسین  تمقن  مدرم  يارب  اـم  زا  دومرف  یحولا  طـبهم  ۀـکئالملا و  فلتخم  همکحلا و  ندـعم  ةوبنلا و  ةرجـش  ۀـمحرلا و  تیبلا  لـها  نحن 

نادناخ تسا  هکئالم  تفر  دمآ و  لحم  ام  لفحم  تمکح و  ندعم  توبن و  هرجش  ام  اریز  میتسه  مدرم  رب  یهلا  تمحر  تیب  لها  نادناخ 
حاتفم امهناف  رجـضلا  لسکلا و  كایا و  ینب  ای  ع )  ) لاق میدرک . تمحر  تمعن و  هئارا  میتسه و  تیاده  يارب  طقف  ام  تسا  یحو  طبهم  ام 

یلبنت و تلاـسک  یکی  ینعم  ود  رد  شاـب  دوخ  بقارم  دومرف  قـح  یلع  ربـصت  مل  ترجـض  نا  اـقح و  ذوـت  مل  تلـسک  نا  کـنا  رـش  لـک 
قح رب  ربص  ینک  یگنتلد  ترجـض  رگا  ینکیمن و  ادا  ار  قح  يدش  لسک  رگا  تسا  رورـش  دیلک  ود  ره  هک  ترجـض  رگید  يرورپنت و 

فلا نم  لضفا  هملعب  عفتنی  ملاع   » مالسلاهیلع لاق  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  یفاکـسا  دعـس  درک . یناوتیمن 
هک تسا  نیا  شیامرف  نیا  هتکن  دباع و  رازه  زا  تسا  رتهب  دنک  دنمهرهب  ار  مدرم  دوخ  تاعالطا  شناد  ملع و  زا  هک  یملاع  دومرف  دـباع .»

قیرط نیا  نآ  زا  يدیزگرب  ات  دوب  قرف  هچ  دباع  ملاع و  نایم  متفگ  نارگید . دوخ و  تاجن  يارب  ملاع  دشوکیم و  دوخ  تاجن  يارب  دباع 
نم سیلبا  یلا  بحا  ملاعلا  تومل  هللا  و  ع )  ) لاق ار  قیرغ  دریگب  هک  دنکیم  یعـس  نیو  بآ  دـشکیم ز  نورب  شیوخ  میلگ  نآ  تفگ  ار 

رد ملاع  دـشوکیم و  دوخ  ظفح  رد  دـباع  اریز  دـباع  داـتفه  ندرم  زا  تسا  رتهب  ناطیـش  يارب  دنمـشناد  کـی  گرم  ادـباع  نیعبـس  توم 
فنص فانصا -  ۀثالث  انتعیـش  هحفـص 222 ]  ] دومرف مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  نارگید  تیادـه 

دناهتـسد هس  ام  ناتـسود  دومرف  ةدوج  دادزا  رانلا  لخدا  ام  لک  رمحالا  بهذلاک  فنـص  مشهتی و  جاجزلاک  فنـص  و  انب -  سانلا  نولکأی 
مه هتسد  کی  تسا -  رادومن  دنراد  هچ  ره  هشیش  دننام  رگید  ياهتسد  دننکیم  شزاس  مدرم  اب  ینعی  دنروخیم  ام  هب  ار  مدرم  هتسد  کی 
رکذ ۀثالث  لامعالا  دشا  ع )  ) لاق دوشیم . رتشیب  نآ  شزرا  هدیدرگ و  رتبان  دـنهن  شتآ  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  دنتـسه  خرـس  يالط  دـننام 

فاصنا مود  لاح  ره  رد  ادخ  رکذ  تسا  راک  هس  لامعا  نیرتتخـس  لاملا  یف  خالا  تاساوم  کسفن و  نم  کفاصنا  لاح و  لک  یلع  هللا 
رد تاساوم  موس  دهدیمن » نارگید  قح  رد  دـهدن  دوخ  قح  رد  فاصنا  یـسک  تسین  یکـش  نارگید و  ای  شیوخ  قح  رد  هچ   » سفن رد 

دسفت اهناف  هموصخلا  مکایا و  ع )  ) لاق دشاب . هتـشاد  تاواسم  تاساوم و  ناردارب  دوخ و  نیب  دراد  هچ  ره  هک  دوخ  ناردارب  هب  تبـسن  لام 
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مالسلاهیلع رقابدمحم  ماما  زا  ثیدح  نیا  دیامنیم . دیلوت  قافن  دنکیم و  داجیا  بلق  رد  داسف  تموصخ  ینمشد و  قافنلا  ثروت  بلقلا و 
هک لصفم  ياهبطخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدومرف  تیاور  باحـصا  نیعبات و  زا  هللا و  لوسر  ات  شدادجا  زا  هک  تسا 

دمحم يدـه  يدـهلا  نسحا  هللا و  باتک  ثیدـحلا  قدـصا  نا  هل  يداه  الف  هللا  للـضی  نم  هل و  لضم  ـالف  هللا  يدـهی  نم  دومرف  دـناوخ - 
رانلا یف  ۀلالض  لک  ۀلالض و  ۀعدب  لک  ۀعدب و  ۀثدحم  لک  اهتاثدحم و  رومالا  رش  و  (ص )

ماما هب  تبسن  مدرم  هفیظو 

هب دناوتب  ات  دراد  هفیظو  هس  ماما  هب  تبسن  سک  ره  دومرف  دیامنیم  انـشآ  یعامتجا  هفیظو  هب  ار  دوخ  ناوریپ  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح 
زیچ هس  هب  نامدرم  هیف  اوفلتخا  امیف  مهیلا  درلا  مهیلع  درو و  امیف  میلـستلا  ۀـمئالا و  ۀـفرعم  ۀـثالث  سانلا  فلک  امنا  دـسرب  دوخ  قیال  لاـمک 

وا میلست  تخانـش  ار  ماما  نوچ   - 2 دسانشب . ار  وا  ات  دنادب  ار  تماما  راثآ  طیارـش و  تسیک و  ماما  هک  همئا  نتخانـش   - 1 دنتسه . فلکم 
دوخ نیب  هیعرش  ماکحا  زا  هچ  ره  رد   - 3 دروآ . شیپ  اضر  میلست و  رـس  ارچ  نوچ و  نودب  دنک و  لمع  دزومایب  وا  هب  ماما  هچ  ره  دوش و 

میلعت نیا  هحفص 223 ] . ] دنادرگ فرطرب  ار  اهنآ  فالتخا  دوخ  تماهـش  هب  ماما  ات  دنراد  هضرع  ماما  هب  ینعی  ناشیا  هب  دندیزرو  فالتخا 
نابز زا  ماما  هکنیا  تسا و  تجح  ماما  راتفگ  دـنادب  هکنآ  يارب  ندـش  میلـست  ماما و  لاـح  هب  تفرعم  يارب  تسا  يدـکؤم  روتـسد  لـماش 

هب ام  رگا  دومرف  رباج  هب  رگید  تیاور  رد  اذل  و  دیامرف . لصف  لح و  ات  دهد -  هعجارم  ماما  هب  ار  دوخ  تافالتخا  هتفرگ و  همشچرس  یحو 
. میسریم تکاله  هب  میهد  يوتف  دوخ  لیم  يأر و 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  شدج  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  یفرعم 

هیلع درو  اذا  و  ع )  ) یلع ناک  ع )  ) لاق دیسرپ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یفرعم  زا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  روضح  دمآ  ریـصق  میحرلادبع 
يور زا  درکیم و  تواضق  عالطا  ملع و  يور  زا  مدج  دومرف  تالضعملا  یه  رفعجوبا و  لاق  باصاف  مجر  ۀنـس  باتک و ال  هب  لزن  ام  رما 
تحص یتسرد و  يور  زا  دیدرگیم و  مهلم  یلاعت  قح  بناج  زا  دشیم  لکشم  وا  يارب  يرما  هاگره  دومرفیم  یئامنهار  تنـس  باتک و 
باتک هب  یئجی  مل  رما  هیلع  درو  اذا  ع )  ) ایلع نا  دومرف  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  زا  روطسم  میحرلادبع  دومرفیم . تموکح  باوص  و 

باتک و زا  وا  دومرف  دیسرپ  مالسلاهیلع  یلع  فصو  زا  هدوب  مجنپ  ماما  باحصا  زا  هک  مه  درم  نیا  باصاف  مهاس  ینعی  هب  مجر  ۀنـس  و ال 
. دومنیم لح  ار  تالضعم  یحو  ماهلا  هب  درکیم و  تواضق  تنس 

تسا رفک  وا  ینمشد  نامیا و  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود 

لضفم مالسلاهیلع  قودص  خیش  عیارشلا  للع  رد  نینچمه  یفاص و  رد  ضیف  نآرق و  ریـسفت  لیذ  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
نمشد و هک  ره  تسا و  نمؤم  وا  دشاب  بلاطیبا  نب  یلع  تسود  سک  ره  میتسه  نآرق  رسفم  نیبم و  ام  دومرف  هک  هدومن  تیاور  ورمع  نب 
ع)  ) وهف رفکلا  لهال  رانلا  تقلخ  نامیالا و  لهال  ۀـنجلا  تقلخ  امنا  رفک و  هضغب  نامیا و  هبح  نال  ع )  ) لاق تسا . رفاـک  دـشاب  وا  هاوخدـب 

رفک وا  ضغب  نامیا و  یلع  بح  نوچ  هضغب  لها  الا  اهلخدـی  رانلا ال  هتبحم و  لها  الا  اهلخدـی  ۀـنجلا ال  هلعلا و  هذـهل  رانلا  ۀـنجلا و  میـسق 
تشهب و لـها  هدـننک  تمـسق  یلع  اذـل  تسا و  نیرفاـک  يارب  خزود  تساـهنآ و  ریما  یلع  هک  تسا  نینمؤـم  يارب  تشهب  تقلخ  تسا و 
رد دندوب  يو  نمشد  اهنآ  نانمـشد  دنتـشادیم و  تسود  ار  یلع  مه  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  ایآ  هللا  لوسر  نبای  دیـسرپ  لضفم  تسا . منهج 
زور رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  ینادیمن  رگم  دومرف  مجنپ  ماما  هحفص 224 ] . ] دوبن رهاظ  رد  اهنآ  رصع  رد  یلع  هک  یلاح 

ام هلوسر  هللا و  بحی  هلوسر و  هللا و  هبحی  الجر  ادغ  ۀـیارلا  نیطعال  ربیخلا  موی  لاق  ص )  ) یبنلا نا  تملع  اما  ص )  ) لاق دومرف  نینچ  ربیخ 
مه وا  دنراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار  رفظ  حتف و  مچرپ  ادرف  ینعی  هیدی  یلع  هللا  حـتفی  یتح  عجری 
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یتسود هب  دنتشادیم و  تسود  ار  یلع  دندوب  هدش  تیبرت  بتکم  کی  رد  اهنآ  ءایصوا  قبس و  ناربمغیپ  دراد و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و 
. دنشاب هتشادن  تسود  دنرادیم  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  ار  یسک  ربمغیپ  دوشیم  هنوگچ  دندوب و  فلکم  وا 

تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قوقح  زا  لاؤس  لوا 

ثیدـح یتیب  لها  هللا و  باتکب  متلعف  ام  مهلئـسا  مث  یتیب  لها  هباتک و  ۀـمیقلا و  موی  رابجلا  زیزعلا  یلع  دـقا  لوا و  انا  ص )  ) هللا لوسر  لاق 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دناهدومن  تیاور  مالسلاهیلع  رفعجیبا  ترضح  زا  یفاک  لوصا  رد  ع )  ) رقابدمحم ماما  زا  لقن  يوبن 
نم تما  نم  زا  سپ  دنـشابیم و  نم  تیب  لـها  نآرق و  يادـخ  باـتک  نم و  دوشیم  دراو  دـنوادخ  رب  هک  یـسک  لوا  تماـیق  زور  دومرف 
لها تما و  اب  اهنآ  راتفر  هب  عجار  دوشیم  نم  تما  زا  هک  یلاوئـس  لوا  دـنوشیم و  دراو  دوخ  يادـخ  رب  رگید  للم  زا  لـبق  هک  دنـشابیم 

. دشابیم نم  تیب 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هبطخ  تیاور 

هراشا

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هک  تسا  یبطخ  نایب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  تایاور  زا  هلـسلس  کی 
یفاک هضور  رد  تسا  هلیسو  هبطخ  رقابدمحم  ماما  هیورم  بطخ  هلمج  زا  دیدرگ  هغالبلاجهن  باتک  فیلأت  عبنم  ماما  نیا  لقن  هدرک و  لقن 

اـصوصخم نیملـسم  فالتخا  هللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  مدوب  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  تمدـخ  رد  تفگ  هک  تسیورم  دـیزی  نب  راـبج  زا 
رباج يا  دومرف  ماما  تسا  هدز  شتآ  ارم  لد  هدرک و  تحاران  ارم  مه  اب  اهنآ  تاشقانم  تارظانم و  هیدـیز و  هیناـسیک و  تعاـمج  شیادـیپ 

رقابدـمحم ماما  ترـضح  اـمرف  حیرـشت  ار  نآ  منادیم  ـالامجا  تفگ  تسیچ ؟ هقرفت  ببـس  تساـجک و  فـالتخا  ءاـشنم  عبنم و  ینادیمن 
همایا یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  دحاجلاک  نامزلا  بحاصل  دحاجلا  نا  رباج  ای  اوفلتخا  اذا  فلتخت  الف  : » دومرف مالـسلاهیلع 

هحفـص 225]  ] بطخ هیلع  هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  نا  کتلحار  کب  تهتنا  ثیح  غلب  عمـسا و ع  لاق  تئـش  اذا  تلق  عمـسا و ع  رباج  ای 
رباج يا  دومرف  نومـضم  نیدـب  بیرق  هفیلأت » نآرقلا و  عمج  نم  غرف  نیح  کلذ  هللا و  لوسر  تافو  نم  ماـیا  ۀعبـس  دـعب  ۀـنیدملاب  ساـنلا 

هللا یلـص  ربمغیپ  نامز  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب  دهع  ماما  نامز و  ماما  رکنم  سک  ره  دیئامنن  تکرـش  مه  تافالتخا  رد  دینکن  فالتخا 
میوگب مه  نارگید  هب  مونـشب و  هک  یهدیم  هزاجا  تفگ  رباج  ریگب  ارف  ونـشب و  رباج  يا  دـشاب  هدـش  وا  تلاـسر  رکنم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نآرق عمج  هب  دـعب  درک و  داریا  ار  هبطخ  نیا  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  زور  تفه  نینمؤملاریما  دومرف  نک . لـقن  وـگب و  ونـشب و  دوـمرف 
هتاذ لیختت  نا  لوقعلا  بجح  هدوجو و  الا  لانت  نا  ماهوالا  عنم  يذلا  دمحلا هللا   » حرـش نیدب  دنیوگ  هلیـسو  هبطخ  ار  هبطخ  نآ  تخادرپ و 

ام الا  فالتخا  یلعال  ءایـشالا  قراف  هلامک  یف  ددعلا  ۀـیزجتب  ضعبتی  هتاذ و ال  یف  توافتی  يذـلا ال  وه  لب  لکاشتلا  هبـشلا و  نم  اهعانتمال 
همولعمب املاع  ناک  هب  هریغ  ملع  همولعم  نیب  هنیب و  سیل  اهب و  الا  ملعلا  نوکی  ةادابال ال  اهملع  هجزاـمملا و  هجو  یلعـال  اـهیف  نوکی  نک و 

هریغ اهلا  ذختا  ءاوس و  دبع  نم  لوق  نع  یلاعت  هناحبـسف و  مدعلا  یفن  لیوأت  یلعف  لزی  مل  لیق  نا  دوجولا و  ۀیلزا  لیوأت  یلعف  ناک  لبق  نا 
ادـمحم نا  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هسفن و  یلع  هلوبق  بجوا  هقلح و  نم  هاضترا  يذـلا  دـمحلاب  هدـمحن  اریبک  اولع 

هیف و ناعضوت  نازیم  لقث  هنم و  ناعفرت  نازیم  فخ  لمعلا  نافعاضت  لوقلا و  ناعفرت  ناتداهـش  هلوسر  هدبع و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یلع ةولـصلا  نماورثکا  همحرلا  نولانت  ةولـصلاب  ۀنجلا و  نولخدـت  ةداهـشلاب  طارـصلا و  یلع  زاوجلا  رانلا و  نم  ةاجنلا  هنجلاف و  زوفلا  امهب 

زا رـشب  هشیدنا  هک  ار  يادخ  رکـش  ساپـس و  امیلـست » اوملـس  هیلع و  اولـص  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  مکیبن 
سخ دـسر  رگا  یپ  درب  درخ  شتاذ  هنک  هب  تسا . دوجوم  دوجولابجاو  یعناص  هک  دـبایرد  عبطلاب  هکنآ  زج  تسا  زجاع  وا  دوجو  كرد 
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هزنم درجم و  هدننیرفآ  دنوادخ  تسا و  داعبا  لباق  هدام و  تاسوسحم و  رد  تسا  لقعت  لیخت و  روصت و  مهو و  لباق  هچنآ  هچ  ایرد  رعق  هب 
روصت لیخت و  مهو و  لباق  دیاب  مه  نآ  دوش  يرادربسکع  ددرگ و  سکعنم  لقع  هنیئآ  رد  میئوگ  رگا  دشابیم و  هدوب و  ارچ  نوچ و  زا 

تسا و زجاـع  شـسدقم  تاذ  كرد  زا  نادـنمدرخ  لوقع  تسا و  نآ  زا  رتـالاب  رترب و  قح  ددرگ و  هحفـص 226 ]  ] ساکعنا لباق  ات  دشاب 
روصت لقعت و  درادن و  عون  لصف و  سنج و  هزنم و  ریظن  دن و  دض و  هبـش و  زا  یلاعت  قح  دوجو  تسا  رتتـسم  دیلاوم  باجح  رد  شتافص 
شملع تیدحا و  تاذ و  مولعم  ملع و  دراد و  طلست  هرطیس و  اج  همه  زیچ و  همه  رب  تیقالخ  تردق  ملع و  هب  وا  تسا  روما  نیا  مزلتـسم 

رد وا  تینادـحو  تسین و  يدوبعم  وا  زج  تسا و  رتالاب  رترب و  نآ  زا  تیدـبا  تیلزا و  نیهارب  تقلخ و  تردـق و  لیالد  تسا و  يروضح 
هنا ال سانلا  اهیا  : » دومرف هاگنآ  داب -  رامـشیب  دورد  ار  شربمغیپ  دـحیب و  ساپـس  ار  يادـخ  سپ  تسا  یلجتم  وا  هدـنب  دـمحم  تلاـسر 
هیفاعلا و ال نم  لمجا  سابل  هبوتلا و ال  نم  حجنا  عیفـش  عرولا و ال  نم  زرحا  لقعم  يوقتلا و ال  نم  زعا  مرک  مالـسالا و ال  نم  یلعا  فرش 

مظتنا دـقف  فافکلا  ۀـغلب  یلع  رـصتقا  نم  عونقلا و  نم  ینغا  زنک  هعانقلاب و ال  اضرلا  نم  هقافلاب  بهذا  لاـم  ـال  همالـسلا و  نم  عنما  ۀـیاقو 
بونذلا یف  محقتلا  یلا  عاد  صرحلا  نیدلا و  ۀفآ  دسحلا و  بصنلا و  ۀیطم  راکتحالا  بعتلا و  حاتفم  ۀبغرلا  هعدلا و  ضفخ  ءوبت  هحارلا و 
نامرحلا یلا  يدؤی  ءاجر  بذاک و  لما  بئاخ و  عمط  بر  بویعلا  يواسمل  عماج  ةرـشلا  نسحلا و  یلا  غئاس  یغبلا  نامرحلا و  یعاد  وه  و 

بنذـلا ةدـالقلا  تسئب  بئاونلا و  تاحـضفمل  ضرعت  دـقف  بقاوعلا  یف  رظاـن  ریغ  رومـالا  یف  طروـت  نم  ـالا و  نازخلا  یلا  لؤـت  ةراـجت  و 
لامج بضغلا و ال  نم  عضوا  بسن  بدالا و ال  نم  غلبا  بسح  ملحلا و ال  نم  عفر  ازع  ملعلا و ال  نم  عفنا  زنک  ـال  هنا  ساـنلا  اـهیا  نمؤملل 
هسفن بیع  یف  رظن  نم  سانلا  اهیا  توملا  نم  برقا  بئاغ  تمـصلا و ال  نم  ظفحا  ظفاح  بذکلا و ال  نم  ءوسا  ءوس  لقعلا و ال  نم  نیزا 

اهیف و عقو  ارئب  هیخال  رفح  نم  هب و  لتق  یغبلا  فیس  لس  نم  هریغ و  دی  یف  ام  یلع  فسای  مل  هللا  قزرب  یضر  نم  هریغ و  بیع  نع  لغتشا 
نم لز و  هلقعب  ینغتـسا  نم  لض و  هیأرب  بجعا  نم  هریغ و  للز  مظعتـسا  هللاز  یـسن  نم  هتیب و  تاروع  تفـشکنا  هریغ  باجح  کـته  نم 
نم دوعا  لام  هنا ال  سانلا  اهیا  زجع  قیطی  ام ال  لـمح  نم  رقح و  لازنـالا  طـلاخ  نم  متـش و  ساـنلا  یلع  هفـس  نم  لذ و  ساـنلا  یلع  ربکت 

ةرواشملا و ال نم  قثوا  ةرهاظم  رکفتلاک و ال  ةدابع  ربدـتلاک و ال  لقع  حـصنلا و ال  نم  غلبا  ظعاو  ـال  لـهجلا و  نم  دـشا  رقف  ـال  لـقعلا و 
لاصخ رشع  ناسنالا  یف  سانلا  اهیا  ای  تمصلا  هحفـص 227 ]  ] ربصلاک و ملع  مراحملا و ال  نم  فکلاک  عرو  بجعلا و ال  نم  دشا  ۀشحو 

هب فرعی  فصاو  هجاحلا و  هب  كردی  عفاش  باوجلا و  هب  دری  قطان  باطخلا و  نیب  لصفی  مکاح  ریمضلا و  نع  ربخی  دهاش  هناسل  اهرهظی 
اهیا عامسالا . هب  یهلی  قنؤم  نئاغضلا و  هب  یلجت  رضاح  نازحالا و  هب  نکیل  زعم  حیبقلا و  نع  یهنی  ظعاو  نسحلا و  اب  نمأی  ریما  ءایـشالا و 
ملعی نم ال  مدنی و  هناسل  کلمی  مل  نم  هنا  سانلا  اهیا  اوملعا  لهجلاب و  لوقلا  یف  ریخ  هنا ال  امک  مکحلا  نع  تمصلا  یف  ریخ  هنا ال  سانلا 

نم الام  بستکی  نم  خـبوی و  رقوی  نم ال  رقوی و  نهی ال  نم  نهی و  لقعی  نم ال  لقعی و  عدـتری ال  نم ال  ملحی و  ملحتی ال  نم ال  لـهجی و 
لذی قح  ریغب  زعلا  بلطی  نم  امئاق و  عنم  ادعاق  طعی  مل  نم  مومذم و  وه  عدی و  دومحم  وه  عدی و  نم ال  هرجا و  ریغ  یف  هفرـصی  هقح  ریغ 
ۀینملا نا  سانلا  اهیا  .« » دـمحی نسحی ال  نم ال  رقح و  ربکت  نم  رقو و  هقفت  نم  نهولا و  همزل  قحلا  دـناع  نم  بلغی و  روجلاـب  بلغی  نم  و 

موی کل و  موی  رهدلا  رظنلا و  نم  ریثک  نم  ریخ  رـصبلا  ضغ  رقفلا و  نم  ریخ  ربقلا  باقعلا و  لبق  باسحلا  هلبتلا و  لبق  دلجتلا  هیندلا و  لبق 
هبلق و ناسنالا  یف  ام  بجعا  سانلا  اهیا  اربختـس -  امهالک  و  .« » نحتمت امهالکبف  ربصاف  کیلع  ناک  اذا  رطبت و  الف  کل  ناک  اذاـف  کـیلع 

فسالا هلتق  سأیلا  هکلم  نا  صرحلا و  هکلها  عمطلا  هب  جاه  نا  عمطلا و  هلزا  ءاجرلا  هل  خنس  ناف  اهفالخ  نم  دادضا  همکحلا و  نم  داوم  هل 
ةرغلا و هبسلتسا  نمالا  هل  عستا  نا  رذحلا و  هلغش  فوخلا  هلان  نا  ظفحتلا و  یسن  اضرلاب  دعـسا  نا  ظیغلا و  هب  دتـشا  بضغلا  هل  ضرع  نا  و 

ۀبیـصم هتباصا  نا  ءاکبلا و  هدهج  ۀخـسن  یف  ءالبلا و  هلغـش  ۀـقاف  هتـضع  نا  ینغلا و  هاغطا  الام  دافا  نا  هزعلا و  هتذـخا  ۀـمعن  هل  تددـج  نا 
هنا سانلا  اهیا  .« » دسفم هب  طارفا  لک  رـضم و  هب  ریـصقت  لکف  هنطبلا  هتظک  عبـشلا  یف  طرفا  نا  فعـضلا و  هب  دعق  عوجلا  دهجا  نا  عزجلا و 
نم هب و  فرع  ءیـش  نم  رثکا  نم  قذـنزت و  هللا  تاذ  یف  رکفا  نم  لبن و  هملع  رثک  نم  سار و  هلاـم  رثک  نم  داـسداج و  نم  لذ و  لـق  نم 

سلاج نم  سیل  لاملاب  ضرعلا  ۀنایص  لاعفلا  لضفا  نا  بدا  هل  سیل  نم  بسحدسف  هتبیه  تبهذ  هکحـض  رثک  نم  فختـسا و  هحازم  رثک 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 153 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


سانلا اهیا  [ » هحفص 228 .« ] هلالقال ریقف  هلامب و ال  ینغ  توملا  نم  وجنی  نل  لاق  لیقل و  دعتـسیلف  لهاجلا  سلاج  نم  لوقعم  يذب  لهاجلا 
ۀجردم دنع  سفنالا  يرجت  دهاوش  بولقلل  نا  سانلا  اهیا  .« » جوهلملا میسئلا  جلب و  الا  میرکلا  ایندلا  لها  نم  هارتشال  يرتشی  توملا  نا  ول 

یف یهنت و  رجزت و  لوـقعلا  يوـهلل و  رطاوـخ  بوـلقلل  رطخلا و  نم  رذـحلا  یلا  سفنل  اوعدـی  اـم  ظـعاوملل  مـهفلا  ۀـنطف  طـیرفتلا و  لـها 
کل يذـلا  لثم  نمؤملا  کیخال  کیلع  كریغل و  ههرکت  ام  کسفنل  ابدا  كافک  داـشرلا و  یلا  دوقی  راـبتعالا  فنأتـسم و  ملع  براـجتلا 

کسما نم  ءاطخلا و  عقاوم  فرع  ءارالا  هوجو  لبقتـسا  نم  مدنلا و  نم  کنمؤی  هناف  لمعلا  لبق  ربدتلا  هیأرب و  ینغتـسا  نم  رطاخ  دقل  هیلع 
ملع لاوحالا  بلقت  یف  هتجاح و  لان  هموق و  هنما  هناـسل  کـسما  نم  هردـق و  ناـص  دـقف  هتوهـش  تنـصح  نم  هیأر و  تلدـع  لوضفلا  نم 

همکحلاـب فرع  نم  هملظلا و  یف  ضوخی  نمل  عتمتم  فطاـخلا  قربلا  یف  سیل  هنماـکلا و  ریارـسلا  کـل  حـضوت  ماـیالا  لاـجرلا و  رهاوج 
هنکـسملا و بابلج  لـخبلا  رقفلا و  ۀـمالع  صرحلا  هقاـفلا و  نم  ۀـنج  ربصلا  ینملا و  كرت  ینغلا  فرـشا  هبیهلا و  راـقولاب و  نویعلا  هتظحل 

رهدلا بجوا  دق  هفـسا و  رثک  هفرط  قلطا  نم  اهاعو و  نمل  فهک  ۀظعوملا  رثکم و  فاج  نم  ریخ  لصتم  لوصو  ةدافتـسم و  ۀـبارق  هدوملا 
کقدصت ام  لق  لاطتسا و  لان  نم  هلها و  هلم  هقلخ  قاض  نم  ناسحا و  وا  حیبق  رشن  یف  ناسللا  کفصنی  ام  لق  هلؤس و  لان  نم  یلع  هرکش 

ءایحلا هاسک  نم  هرمع و  مایا  رخا  یف  هبنذ  یلع  فکاـع  نم  مک  قازرـالا  زونک  قـالخالا  ۀعـس  یف  ۀـباهملا و  كوسکی  عضاوتلا  ۀـینمالا و 
فرع نم  كدـشر  سفنلا  فـالخ  یف  نؤملا و  هیلع  تفخ  دـصقلا  يرحت  نم  ناـف  لوقلا  نم  دـصقلا  حـنا  هبیع و  ساـنلا  یلع  یفخ  هبوث 

توق و قمر  لکل  يرخا و  لاوزب  الا  ۀمعن  لانت  اصـصغ ال  ۀـلکا  لک  یف  نا  اقرـش و  ۀـعرج  لک  عم  نا  الا و  دادعتـسالا  نع  لفغی  مل  مایالا 
و  » ناعزانتی راهنلا  لیللا و  اهنطب و  یلا  ریـصی  هناف  ضرالا  هجو  یلع  یـشم  نم  هنا  سانلا  اهیا  اوملعا  توملا ». توق  تنا  لکا و  ۀـبح  لـکل 
و هحفص 229 ]  ] مالکلا نیل  مرکلا  نم  نا  مؤش  لهاجلا  ۀبحـص  مؤل و  ۀمعنلا  رفک  سانلا  اهیا  ای  .« » رامعالا مده  یف  ناعراسی و  ۀخـسن » یف 

یف بغرت  بؤی ال  بئاغ  لک  بیـصی و ال  بلاط  لک  سیل  میئللا  قلخ  نم  اهناف  ۀعیذحلا  كایا و  مالـسلا  ءاشفا  ناسللا و  راهظا  هدابعلا  نم 
لیقملا هکردا  ریـسملا  یف  عرـسا  نم  الا و  رادلا  لبق  راجلا  نع  قیرطلا و  لبق  قیفرلا  نع  لس  بیرق  نم  برقا  وه  دیعب  بر  کیف  دـهز  نم 

بذع هنزح و  لاط  هرض  یلع  ردقی  نم ال  یلع  بضغ  نم  كودع  کبکری  مویل  کقیدص  ۀلز  رفتغا  کیف  اهملعت  امک  کیخا  ةروعرتسا 
نم ریخلا  فرعی  مل  نم  هرخف و  رهظا  همـالک  یف  عری  مل  نم  هباذـع و  یفک  هبر  فاـخ  نم  ۀخـسن » یف  و   » هملظ فک  هبر  فاـخ  نم  هسفن 
نم مکیف  امب  الا  مترکانت  ام  تاهیه و  تاهیه  ادـغ  ۀـقافلا  مظع  عم  ۀبیـصملا  رغـصا  ام  دازلا  ۀـعاضا  داسفلا  نم  نا  همیهبلا  هلزنمب  وهف  رـشلا 
نود میعن  لک  رانلا و  هدعب  ریخب  ریخ  ام  هنجلا و  هدعب  رشب  رش  ام  میعنلا و  نم  سؤبلا  بصعتلا و  نم  ۀحارلا  برقا  امف  بونذلا  یـصاعملا و 

داسفلا نم  ۀینلا  صیلخت  لمعلا و  نم  دشا  لمعلا  ۀیفـصت  ریابکلا  ودبت  رئامـضلا  حیحـصت  دنع  ۀـیفاع و  رانلا  نود  ءالب  لک  روقحم و  ۀـنجلا 
هیلع و هللا  یلص  ادمحم  هیبن  دعو  زع  لج و  هللا  نا  سانلا  اهیا  برعلا -  یهدا  تنکل  یقتلا  الول  تاهیه  داهجلا  لوط  نم  نیلماعلا  یلع  دشا 

فلا اهل  ۀینمالا  ۀیاغ  ۀیاهن  یفلزلا و  بئاوذ  ةورذ  ۀنجلا و  ۀجرد  یلعا  هلیـسولا  نا  الا و  هدـعو  هللا  فلخی  نل  قحلا و  هدـعو  هلیـسولا و  هلآ 
ةؤلؤل ةاقرم  یلا  ةدجربز  ةاقرم  یلا  رهوج  ةاقرم  یلا  ةرذ  ةاقرم  نیب  ام  وه  ماع و  ةأم  داوجلا و  سرفلا  رضح  ةاقرملا  یلا  ةاقرملا  نیب  ام  ةاقرم 

یلا ۀضف  ةاقرم  یلا  بهذ  ةاقرم  یلا  جوجنلی  ةاقرم  یلا  ربنع  ةاقرم  یلا  روفاک  ةاقرم  یلا  ۀـناجرم  ةاقرم  یلا  درمز  ةاقرم  یلا  ۀـتوقای  ةاقرم  یلا 
ۀطیر نیتطیرب  دترم  اهیلع  دعاق  ذئموی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نانج و  لک  یلع  تفانا  دق  رون  ةاقرم  یلا  ءاوه  ةاقرم  یلا  مامغ  ةاقرم 
نود یه  ۀعیفرلا و  ۀجردلا  یلع  ذـئموی  انا  فقوملا و  هرونب  قرـشا  دـق  هلاسرلا  لیلکا  ةوبنلا و  جات  هیلع  هللا  رون  نم  ۀـطیر  هللا و  ۀـمحر  نم 
ججح ۀـنمزالا و  مـالعا  یقارملا و  یلع  اوفقو  دـق  ءاـیبنالا  لـسرلا و  روفاـک و  نم  ۀـطیر  رونلا و  ناوجرا  نم  ۀـطیر  ناـتطیر  یلع  هتجرد و 

نم بجع  انراوناب و  تهب  الا  لسرم  یبن  ـال  برقم و  کـلم  اـناری  ـال  ۀـمارکلا  رونلا و  لـلح  هحفـص 230 ]  ] متللجت دق  اننامیا  نع  روهدـلا 
یبوط فقوملا  لها  ای  ءادنلا  اهنم  یتأی  رـصبلا  ۀطـسب  ۀـمامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  نیمی  نع  هلیـسولا  نیمی  نع  انتلالج و  انئایض و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  راسی  نع  هلیـسولا  راسی  نع  هدعوم و  رانلاف  رفک  نم  یبرعلا و  یمالا  یبنلاب  نما  یـصولا و  بحا  نمل 
حورلا لان  دحا و ال  زاف  یلعالا ال  کلملا  هل  يذلا  یمالا و  یبنلاب  نما  یـصولا و  بحا  نمل  یبوط  فقوملا  لها  ای  ءادنلا  اهنم  یتأی  ۀـملظ 
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مکب و ام  مرک  مکدـعقم و  فرـش  مکهوجو و  ضایبب  هللا  ۀـیالو  لها  ای  اونقیاف  امهموجنب  ءادـتقالا  امهل و  صالخالاب  یقل  نم  الا  ۀـنجلا  و 
داوسب اونقیا  ۀـنمزالا  مـالعا  هطارـص و  هلوسر و  هرکذ و  نع  هللا  نع  رودـصلا  فارحنـالا و  لـها  اـی  نیلباـقتم و  ررـس  یلع  مویلا  مکزوـفب 

هدعب نم  دراولا  لسرملاب  هتما  اربخم  ناک  دق  الا و  یضم  یبن  فلـس و ال  لوسر  نم  ام  نولمعت و  متنک  امب  ءازج  مکبر  بضغ  مکهوجو و 
کله نم  نوکیف  هدعب  نم  هیف  اولضی  الئل  هتعیرش و  یلع  هوعبتیل  هتفصب و  هوفرعیل  هموق  دنع  ۀیلحم  هعابتاب و  هموق  ایصوم  لوسرب و  اریشم  و 

یبن دقفب  تبیـصا  نئل  ءایبنالا و  نم  دورو  لسرلا و  نم  ءاجر  یف  ممالا  تناکف  ۀجح  نییعت  هیبن و  نع  راذنالا  راذـعالا و  عوقو  دـعب  لض  و 
یلص هللا  لوسرب  ۀبیـصملاک  تلج  ۀیزر  تمظع و ال  ۀبیـصم  لمالا و ال  نم  ۀعـس  یلع  تناکف  مهب  اهعئاجف  مهبئاصم و  مظع  یلع  یبن  دعب 

هنمیهم هدابع و  نیب  هنیب و  يذلا  هباب  هلعج  هقلخ و  نیب  هنیب و  رذعلا  جاجتحالا و  هب  عطق  راذـعالا و  راذـنا و  هب  مسح  هللا  نال  هلآ  هیلع و  هللا 
اظیفح مهیلع  كانلـسرا  امف  یلوت  نم  هللا و  عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم  هباتک  مکحم  یف  لاق  هتعاطب و  الا  هیلا  هبرق  هب و ال  الا  لبقی  يذلا ال 
لاقف میظعلا  باتکلا  نم  عضوم  ریغ  یف  کلذ  نیب  هاصع و  هعبتا و  نم  یلع  الیلد  کـلذ  ناـکف  هتیـصعمب  هتیـصعم  هتعاـطب و  هتعاـط  نرقف 
رفغی هللا و  مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  هتوعدـل  لوبقلا  هقیدـصت و  یف  بیغرتلا  هعابتا و  یلع  ضیرحتلا  یف  یلاعت  كراـبت و 

هنع و یلوتلا  یف  ۀـنجلا و  بوجو  زوفلا و  لاـمک  بونذـلا و  نارفغ  هاـضر  هللا و  ۀـبحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هعاـبتاف  مکبونذ  مکل 
ینعی هدعوم  رانلاف  بازحالا  نم  هب  رفکی  نم  هلوق و  کلذ  رانلا و  نکسم  هنم  دعبلا  هطخس و  هبضغ و  و  هحفص 231 ]  ] هللا ةداحم  ضارعالا 

نینمؤملل ۀفلز  ینلعج  هداحج و  یفیسب  ینفا  هدادضا و  يدیب  لتق  ةدابع و  یب  نحتما  همسا  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  هل  نایـصعلا  دوحجلا و 
ینصتخا هماکحاب و  ینابح  هملعب و  ینفرش  هرصنب و  ینمزلا  هلوسر و  رزآیب  دش  نیمرجملا و  یلع  هفیـس  نیرابجلا و  یلع  توم  ضایح  و 

نوراهک ینم  ایلع  نا  سانلا  اهیا  « » لقاحملا مهب  تضغنا  راصنالا و  نورجاهملا و  هدسح  دـق  لاقف و  هتما  یف  هتفالخب  ینافطـصا  هتیـصوب و 
یـسوم اخا  نوراه  ناک  امک  هما  هیبال و  هیخاب  تسل  ینا  ینوفرع  ذا  لوسرلا  قطن  هللا  نع  نونمؤملا  لقعف  يدـعب  یبن  هنا ال  ـالا  یـسوم  نم 

لوقی ثیح  امهیلع  هللا  یلـص  نوراه  یـسوم  فلختـسا  امک  یل  افالختـسا  هنم  کلذ  ناک  نکل  ةوبن و  یـضتقاف  ایبن  تنک  ـال  هما و  هیبـال و 
هللا لوسر  یلاوم  نحن  تلاقف  ۀفئاط  تملکت  نیح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوق  نیدسفملا و  لیبس  عبتت  حلصا و ال  یموق و  یف  ینفلخا 

يدضعب ذخا  هالع و  مث  ربنملا  هبـش  هل  حلـصاف  رماف  مخ  ریدغ  یلا  راص  مث  عادولا  ۀجح  یلا  هللا  لوسر  جرخف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یتیالو یلع  تناک  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلفحم  یف  الئاق  هتوص  اـعفار  هیطبا  ضاـیب  يأر  یتح 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  کـلذ  یف  لـج  زع و  هللا  لزنا  هللا و  ةوادـع  یتوادـع  یلع  هللا و  ۀـیالو 
اماظعا و هتقیلخب و  امرکت  یل و  اصاصتخا  یلاعت  كرابت و  هللا  لزنا  هرکذ و  لج  برلا  اضر  نیدـلا و  لامک  یتیالو  تناـکف  اـنید  مالـسالا 

یف نیبساحلا  عرسا  وه  مکحلا و  هل  الا  قحلا  مهیلوم  هللا  یلا  هودر  مث  هلوق  وه  هینحنم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  الـضفت 
ۀلالض و اهابکر  قحب و  امهل  سیل  امیف  یناعزان  نایقشالا و  ینود  اهصمقت  نئل  عامتسالا و  اهل  لاط  عافترالا و  اهب  مظعل  اهترکذ  ول  بقانم 

اذا هنیرقل  لوقی  هبحاص  نم  امهنم  دحاو  لک  ءربتی  امهرود و  یف  نانعالتب  ادـهم  اهـسفن  الام  سئبل  ادرو و  هیلع  ام  سئبلف  ۀـلاهج  اهادـقتعا 
هحفص 232]  ] نللضا دقل  الیلخ  كذختا  مل  ینتیل  ای  ۀثوثر  یلع  یقـشالا  هبیجی  نیرقلا و  سئبف  نیقرـشملا  دعب  کنیب  ینیب و  تیل  ای  ایقتلا 

ماطحلا یف  اعتر  نئل  بکن و  هنع  يذـلا  لیبسلا  لض و  هنع  يذـلا  رکذـلا  اناف  الوذـخ  ناسنالل  ناطیـشلا  ناک  ینئاـج و  ذا  دـعب  رکذـلا  نع 
ۀـنعللاب و ناخراصتی  دوروم  نعلا  دوفو و  بیخا  یف  دورو  رـش و  یلع  امهل  رانلا  نم  ةرفحافـش  یلع  هنم  اناک  عطقنملا و  رورغلا  مرـصنملا و 
کسانملا و اهل  نومیقی  ناثوا  ۀندس  مانـصا و  دابع  اولازی  مل  موقلا  نا  ۀحودنم  نم  امهباذـع  نع  ۀـحار و ال  نم  امهل  ام  ةرـسحلاب  ناقعانتی 

هللا رکذ  نع  نیهماع  مالزالاب  نومـسقتسی  ماهلا و  ۀـبئاسلا و  هلیـسولا و  ةریحبلا و  اهل  نولعجی  نابرقلا و  اهل  نوذـختی  رئاتعلا و  اهل  نوبـصنی 
ۀلالـض اهومظتنا  ۀـلاهج و  اهوعـضر  ۀـیلهاجلا و  ءادوس  مهترمع  ناطیـشلا و  مهیلع  ذوحتـسا  دـق  داعبلا  یلا  نیعطهم  داشرلا و  نع  نیرئاـج 

دعب زعلاؤبتف  هقدص  نمل  ادییات  هعبتا و  نمل  الـضف  هسبتقا و  نمل  ارون  بجحلا  نع  انب  رفـس  ۀفأر و  مهیلع  انعلطا  ۀمحر و  مهیلا  هللا  انجرخاف 
نما ةروسیم و  ۀمارک  ةروکذم و  ۀمعن  لها  اوراص  اهفیاوط و  هربابجلا و  مهل  تنعذا  راصبالا و  بولقلا و  مهتباه  هلقلا و  دعب  ةرثکلا  ۀلذلا و 
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بوث مه  انملـشا  مالـسلاراد و  مهانلخدا  يدـهلا و  باب  مه  انجلوا  ناندـع و  نب  دـعم  رخافم  انب  تناـضا  فوک و  دـعب  عمط  فوخ و  دـعب 
هنامالا نورهظی  دهاز  فکتعم  تناق و  لصم  دـهاجم و  ماع  نم  نیحلاصلا  راثآ  لوسرلا  مایا  مهل  تدـبا  نیملاعلا و  یف  انب  اوجلف  نامیالا و 

ووا هففخ  نم  ۀـحملک  الا  هدـعب  کلذ  کی  مل  هیلا  هعفر  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  لـج  زع و  هللا  یعر  اذا  یتح  ۀـباثملا  نوتأـی  و 
اوریغ رادـلا و  ولف  بابلا و  اومدر  بئاتکلا و  اورهظا  راقوالاب و  اوبلط  راـبالا و  یلع  اوصکتنا  باـقعالا و  یلا  اوعجر  نا  یلا  ۀـقرب  نم  ضیم 

نیملاظ و اوناک  هوذختا و  الیدب  هفلختسمب  اولدبتسا  هراونا و  نع  اودعب  هماکحا و  نع  اوبغر  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راثا 
هماقمب مالسلا  هلآ  هیلع و  لوسرلا  هراتخا  نمف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماقمب  یلوا  ۀفاحقیبا  لآ  نما  راتخا و  نم  نا  اومعز 

یف تعقو  روز  ةداهـش  لوا  نا  الا و  فانم  دـبع  نب  مشاهینب  سومان  یناـبرلا  يراـصنالا  نیرجاـهملا  نم  ریخ  هفاـحقیبا  لآ  رجاـهم  نا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناکف  فلختسی  مل  یضم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فلختسم  مهبحاص  نا  مهتداهش  مالسالا 

هحفص 233]  ] ام بغ  نولاتلا  دجـسی  نولمعی و  ام  بغ  نودجی  لیلق  نع  مالـسالا و  یف  روزلاب  هیلع  دوهـشم  لوا  كرابملا  بیطلا  ملـس  و 
لاحلا و نم  نوکـس  رورغلا و  نم  جاردتـسا  بلقنملا و  نم  ۀعـس  لجالا و  نم  ءافـش  لهملا و  نم  ۀـحودنم  یف  اوناک  نئل  نولوالا و  هنتـسا 

مهدـما ۀـنطاب و  ةرهاظ و  همعن  مهیلع  غبـسا  روعاب و  نب  معلب  دوبع و  نب  دومث  داع و  نب  دادـش  لج  زع و  هللا  لهما  دـقف  لمالا  نم  كاردا 
ةدملا و اوغلب  املف  رابکتـسالا  نع  اوهنیل  هیلا  ۀبانالا  هل و  ۀـباهالا  اوفرتغیل  مث  هللا  ءالآ  رکذـیل و  اهتاکربب  ضرالا  مهتتا  رامعالا و  لاومالاب و 

مهسفنا اوناک  نکل  مهملظیل و  هللا  ناک  ام  ۀفسخلا و  هتدرا  نم  مهنم  بصح و  نم  مهنمف  مهبلطصا  لج و  زع و  هللا  مهذخا  ۀلکالا  اومتتـسا 
زع و هللا  یلا  تبرهل  نورـسخالا  هیلا  لآ  نوملاظلا و  هیلا  يوه  امع  کل  فشک  ول  هلجا  باتکلا  غلب  اذاف  اباتک  لـجا  لـکل  ناوـالا  نوملظی 

حون ۀنیفـسک  لیئارـساینب و  یف  ۀـطح  بابک  نوعرف و  لآ  یف  نورهک  سانلا  اهیا  مکیف  یناوالا  نورئاص  هیلا  نومیقم و  هیلع  مه  امم  لـج 
ۀقفخ براشلا و  ۀقدن  لکالا و  ۀقـصلک  الا  یه  له  نودـعوت و  ام  نوملعتـس  لیلق  نع  ربکالا و  قیدـصلا  میظعلا و  أبنلا  ینا  حون و  موق  یف 

ۀجحم بکنت  نم  ءازج  امف  نولمعت  امع  لفاغب  هللا  امف  باذعلا  دشا  یلا  نودرت  ۀمیقلا  موی  ایندلا و  یف  اءازج  تارعملا  مهمزتلت  مث  نانـسولا 
ءارـسلاب ءافـشلا و  زوفلاب  باذعلا و  میعنلاب  بارـسلا و  ءاملاب  لدبتـسا  ۀـملظ و  یف  محتقا  هرون و  نع  داح  هتادـه و  فلاخ  هتجح و  رکنا  و 

کلذ قحلاب  ۀحیصلا  یتات  موی  نودعوی  امب  اونقیتسیلو  هتقیقح  یلع  دعولاب  اونقویلف  هفالخ  ءوس  هفارتقا و  ءازجالا  کنضلا  ۀعسلاب  ءارضلا و 
ریصملا انیلا  تیمن و  ییحن و  نحن  انا  .« » هروسلا رخا  یلا  اعارس  مهنع  ضرالا  ققشت  موی  ریصملا  انیلا  تیمن و  ییحن و  نحن  انا  جورخلا  موی 
« دیعو فاخی  نم  نآرقلاب  رکذف  رابجب  مهیلع  تنا  ام  نولوقی و  امب  ملعا  نحن  ریسی  انیلع  رشح  کلذ  اعارس  مهنع  ضرالا  ققشت  موی 

هلیسو هبطخ  همجرت 

نیرتالاب مالـسا  نید  نیئآ  ماکحا و  تسین  مالـسا  نید  زا  رتالاب  رترب و  یفرـش  چـیه  مدرم  يا  دـیامرفیم  هک  تسا  نومـضم  نیدـب  بیرق 
داعم شاعم و  روما  دـنکیم  نیمأت  نیمـضت و  يراگتـسر  حالف  زوف و  تداعـس و  يامه  هیاس  رد  ار  رـشب  ترخآ  ایند و  زاین  تسا  تداعس 

 - ددرگیم ترخآ  ایند و  تفارش  فرـش و  ياراد  دورگب  نید  بادآ  هب  دوش و  ناملـسم  سک  ره  دیامنیم  هرادا  راظتنا  نسحا  هب  ار  رـشب 
تـسین يوـقت  زا  رتزیزع  یتـمارک  مرک و  چـیه  دراد  يرترب  ناـحجر و  یـشور  نیئآ و  هحفـص 234 ]  ] ره رب  ملاع و  ناـیدا  همه  رب  مالـسا 
مکیقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا  دومرف  نآرق  هک  ددرگیم  قالخا  میارک  هلـضاف و  تافـص  مامت  دـجاو  دـنک  روهظ  سک  ره  رد  يراـکزیهرپ 
زارفارس دیدرگ  یلحتم  هتسارآ و  زاتمم  تفص  نیا  هب  سک  ره  هچ  تسین  يراکزیهرپ  سرت و  عرو و  زا  رتهب  یهانپ  أجلم و  نابهگن و  چیه 

ات دنیامنیم  زیهرپ  دننکیم و  بانتجا  تائیس  یتشز و  زا  دنهدیم و  ناشن  علو  صرح و  يراکوکین  هب  ناراکزیهرپ  دش  یهابم  رختفم و  و 
. دنشاب نوصم  تیانج  همیرج  تیصعم و  لابو  تبکن و  زا  دننامب و  ناما  رد  یسنا  نج و  ره  دوخ و  یناسفن  سواسو  نیطایش و  دنزگ  زا 

تعافش هلیسو 
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تاجن و يارب  عیفـش  نیرتهب  ترتع  نآرق و  هب  لسوت  قح و  هب  لکوت  ادـخ و  هب  تشگزاب  تسین  هبوت  زا  رتهدنـشخب  تاجن  یتعافـش  چـیه 
رجا و لوا  عیفـش  لیکو و  ره  هک  یلاح  رد  دـنهاوخیمن  مه  يدزم  رجا و  هک  دنتـسه  قاقـش  قافنیب و  عیفـش  اـهنآ  هچ  تسا  يراگتـسر 
هک تسا  لوبقم  لوبق و  یعقوم  ات  اهنآ  تعافـش  یلو  دننکیم  داشرا  تیاده و  هللا  یلا  اتبرق  ار  قلخ  ترتع  نآرق و  یلو  دهاوخیم  ترجا 

تمحر رگم  تسا  لکشم  تعافـش  تخـس  اهنآ  يارب  رگید  ياهراب  رد  دیامن  ادخ  هب  تشگزاب  تقیقح  هب  دنک و  هبوت  یتسار  هب  بکترم 
زا هک  مه  يروشک  هیراج  نیناوق  رد  هچنانچ  دوش  راتفرگ  قحال  قباس و  تبوقع  هب  دنکشب  هبوت  سک  ره  ددرگ و  یـصاع  لماش  دوخ  قح 

. ددرگیم دیدشت  تازاجم  فلخت  رارکت  رد  هدش  دنس  ذاختا  تنس  نیا 

تعانق تیفاع و 

تمالـس نوچ  يرادهگن  نابهگن و  راقو و  چیه  درادن  شمارآ  نادجو  تیفاع  نادقف  اب  تسین و  تیفاع  سابل  زا  رتهب  یـسابل  چـیه  دومرف 
ناـنزهار نادزد و  دربتـسد  زا  هک  تسین  تعاـنق  زا  رتهب  یلاـم  چـیه  تسا و  تیلاـعف  راـک و  عون  همه  لوصح  بابـسا  تمالـس  هچ  تسین 

دنام دهاوخن  هدوسآ  یتسدگنت  رقف و  يرابودنبیب و  زا  دزیرب  اپ  تسدیب و  مدرم  تسد  رد  ایند  لام  دشابن و  تعانق  رگا  تسا . ظوفحم 
داد ادخ  هک  تعانق  جنگ  نآ  تسین  رتهب  ادخ  تمـسق  هب  ياضر  تعانق و  زا  یجنگ  چیه  دنیامن . زاین  عفر  دننک و  جرخ  هنوگچ  دننادیمن 

نامه دشابن  یضار  رگا  تسا و  یضار  یگدنز  زا  دشاب  یضار  ادخ  تمسق  هب  هک  یمدآ  دوب  يرحـس  درو  بش و  ياعد  نمی  زا  ظفاح  هب 
زاب دـنهد  ترطف  تسپ  راوخ و  یمدرم  تسد  هب  دـنیامن و  میـس  رز و  ار  ملاع  ياههوک  رگا  هچ  دوشیم  هداد  وا  هب  بیـصن  هحفص 235 ] ]

هچ ره  هتفگ : رگید  تشون و  وت  نم و  یناشیپ  هب  بیـصن  نیمه  یلزا  يهماـخ  هک  وش  دوخ  تمـسق  هب  اـضر  تسین . یفاـک  اـهنآ  يارب  مه 
تفص رگا  هدیدرگ  الوم  رما  میلست  هدش و  ادخ  ياضر  هب  یـضار  دیاب  سپ  دنهدیم  متـس  هب  یناتـس  هن  رگ  دنهدیم  مک  هن  تسا  بیـصن 

شیاسآ اب  دنکیم و  اضق  ردق و  هب  یضار  ار  یمدآ  میلست  اضر و  تعانق و  تسا  یلوتسم  یمدآ  رب  هشیمه  بارطـضا  لزلزت و  دشابن  اضر 
تشز و راـک  يویند  ماـطح  ناـهج و  نیا  عاـتم  هب  لـیم  تدـش  دبـسخیم  تغارف  هب  تحارتسا  رتـسب  رد  دزاـسیم و  شودـمه  شمارآ  و 

دسح دقح و  لابو و  تمحز و  بجوم  اهلاوج  ندرک  رپ  لاوما و  نتشابنا  لام و  مکارت  تسا  تنحم  جنر و  باوبا  دیلک  تسا و  يدنسپان 
. دیامنیم یگدنز  لابو  ار  تورث  دنکیم و  تمعن  بلس  تلیذر  نیا  ددرگیم 

هیامرس مکارت 

نید تفآ  درادـن و  شزاـس  درخ  لـقع و  نید و  اـب  تفـص  نیا  هچ  تسا  تمقن  ینمت  تسا و  تفآ  مـکارت  ببـس  هیامرـس  مـکارت  دوـمرف 
رد یعورـشمان  ره  هب  نت  راـچان  یمدآ  تفرگ  توـق  فاـصوا  نـیا  نوـچ  دـنکیم و  داـیز  ار  هاـنگ  رد  ماـحتقا  زآ و  صرح و  ددرگیم و 

دراگنا زیچان  ار  یصاعم  دزیرب و  ینوخ  يزیـشپ  لابق  رد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنکیم  تباجا  ار  یناسفن  لیم  شهاوخ و  ره  دهدیم و 
گرزب يراک  ار  نآ  دیامن و  مادقا  هیکز  سوفن  تکاله  نارگید و  سومان  هب  فاحجا  يدعت و  ملظ و  یغب و  نامرح و  هب  ات  دهنن  یعقو  و 

. درامشن میظع  یهانگ  و 

زآ صرح و 

اـیند و نارـسخ  شلمع  هجیتـن  هک  یعاـمط  رایـسب  هچ  تسا  تلیذر  ره  عماـج  تسا و  بویع  همه  اـب  يواـسم  زآ  صرح و  هرـش و  دوـمرف 
وا يوزرآ  هک  سک  ره  دراد و  یمیخو  تبقاع  هک  تسا  زارد  ياهوزرآ  ددرگیم . نارگید  دوخ و  سوفن  لام و  ناـج و  ناـیز  ترخآ و 

اهدـیما و هک  هدـش  رایـسب  درادـن و  هزادـنا  دـح و  لـیامت  وزرآ و  اریز  ددرگیم  جراـخ  تیناـسنا  هطرو  زا  دـشاب  نوریب  هزادـنا  دـح و  زا 
اهتراسخ شنایاپ  هک  اهتراجت  زا  یخرب  دـننام  تسا  هدـش  هدیـشک  یـشکدوخ  راحتنا و  هب  اسب  يدـیمون و  نامرح و  هب  اجیب  ياـهوزرآ 
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تسا و هتخادـنا  تکاله  هحفـص 236 ]  ] ضرعم رد  ار  نتـشیوخ  دـتفارد  ایند  روما  رد  راک  بقاوع  تیاـعر  هیور و  نودـب  سک  ره  تسا .
. تسین تیصعم  راب  زا  رتنیگنس  ياهدالق  یقوط و  چیه  نمؤم  يارب  دومرف  تسا . هدرک  زاب  دوخ  يوس  هب  ار  یئاوسر  تحیضف و  باوبا 

تلیضف ملع و 

تـسین بدا  زا  رتلماک  رتاسر و  یفرـش  یـشور و  یبسح و  چیه  ملح و  زا  رتعیفر  یتزع  چیه  ملع و  زا  رتدـنمدوس  یجنگ  چـیه  مدرم  يا 
بذک و زا  رتدب  يدب  چیه  تسین و  تلیـضف  لقع و  هیلح  زا  رتنیزم  یلاح  چـیه  تسین و  بضغ  زا  رتورف  رتدـب و  باستنا  رد  یبسن  چـیه 

هنوگ ره  دیلک  شناد  ملع و  رهوگ  هچ  تسین  گرم  زا  رتکیدزن  یتیاهن  تیاغ و  چیه  یـشوماخ و  زا  رتهب  ینابهگن  چـیه  تسین و  غورد 
رد ار  یمدآ  دـبای  دوجو  ملح  نوچ  اریز  ددرگیم  ترخآ  ایند و  زع  بجوم  يرابدرب  ملح و  تسا -  جـنریب  رجا  تسا و  تمیقیب  جـنگ 

هجیتن رد  دنکن و  يوردنت  هلجع و  دیامنن و  یگدزباتـش  مرج  مکح  صاصق و  یفالت و  هب  ای  دزاسیم  رابدرب  روبـص و  تامیالمان  هراکم و 
. دندرگ یضار  قلخ  ادخ و  ات  دنکیم  تواضق  توطس  تبالص و  تهبا و  تزع و  اب 

گنرد لمأت و 

مغ هچ  یئوگ  رید  رگا  نخس  وگ  وکن  مد  راتفگ  هب  لمأتیب  نزم  دیئوگن  نخـس  هشیدنا  رکف و  نودب  گنرد و  لمأتیب و  اهراک  رد  دومرف 
: دناهتفگ هک  دنیوگ  لقع  هریت  ار  نآ  تسا و  دایز  نآ  دسافم  تسا و  ماگنهیب  نخـس  يارب  ندرک  هلجع  یئوخدـنت و  یگدزباتـش و  نایز 

یشوماخ تقو  هب  نتفگ  نتفگ و  تقو  هب  نتسبورف  مد  تسا  لقع  هریط )  ) هریت زیچ  ود 

نآ مئالع  گرم و 

بیع تسا  لغش  ره  رد  سک  ره  مدرم  يا  تسا . رادیدپ  ینآ  ره  رد  نآ  تاراما  راثآ و  تامالع و  یلو  تسین  رهاظ  هچرگا  گرم  دومرف 
وشم زور  نآ  نکـش  دوخ  تسد  هب  يریگ  هک  زور  نآ  هنیئآ  دنک . يراددوخ  نارگید  یئوجبیع  زا  دنیب و  شیوخ  سفن  هنیئآ  رد  ار  دوخ 

هب رب  ورف  هدـید  شیوـخ  ناـسحا  رگنم و  ناـسک  بیع  تسد  هب  يرآ  رنه  اـت  نیبـم  بیع  تـسه  بـیع  رنه و  يزیچ  هـمه  رد  تسرپدوـخ 
هحفص 237]  ] شیوخ نابیرگ 

تمسق هب  اضر 

دنوادخ دروخن  سوسفا  نارگید  تمعن  تنکم و  تلود و  رب  دشاب و  یضار  دومرف  شبیـصن  دنوادخ  هک  يزور  قزر و  زا  سک  ره  دومرف 
هتسیاش هدومرف  تیانع  سک  ره  هب  زیچ  ره  تسا و  تاذلاب  ینغ  میلع و  میکح و  لداع و  ملاع  يادخ  دنک  رکف  دیاب  هچ  دهد  ینوزفا  وا  هب 

ماقم و هب  نارگید و  لام  رب  دومرف  تیانع  وا  هب  سفن  لـماکت  يارب  يونعم  زاـین  تایـضتقم  تحلـصم و  يور  هدوب و  وا  تقاـیل  دادعتـسا و 
معن مه  امـش  هب  ات  دئیامن  تقایل  دادعتـسا و  داجیا  يایهم  ار  دوخ  دیروخ و  هطبغ  دیزرون  دـسح  نارگید  داد  ادـخ  لالج  هاج و  بصنم و 
يور زا  یکی  هب  هک  درادـن  دوجو  لـک  قلطم  ضاـیف  سدـقم  تحاـس  رد  كاـسما  لـخب و  ضغب و  هچ  دـیامرف  تیاـنع  ار  دوـخ  ناـیاپیب 

سدـقم هزنم و  اجیب  تامهوت  نیا  زا  یلاعت  قح  تاذ  نوفـصی  امع  هللا  ناحبـس  دـیامن  كاسما  یگناگیب  يور  زا  اـی  دـهدب  يدـنواشیوخ 
هیخال ارئب  رفح  نم  دومرف  دشاب . دوخ  تمسق  اضق و  هب  یـضار  دیاب  ادخ  هدنب  تسوا  لماکت  شیامزآ و  يارب  دهدیم  سک  ره  هب  تسا و 

یتفا دوخ  هک  نکم  هچ  یتفا  دب  هک  نکم  دب  یسک  مود  تدوخ  لوا  یسک  رهب  نکم  هچ  هیف  عقو 

لمع يازج 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 158 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رکذ نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضی  هللا ال  نا  دید  دهاوخ  ازج  شاداپ و  دشاب  ناکم  نامز و  ره  رد  اجک و  ره  هزادـنا و  ره  هب  سک  ره  لمع 
رب ار  سک  چـیه  هانگ  راب  يرخا و  رزو  ةرزاو  رزت  درم و ال  اـی  نز  هاوخ  دـنکیمن  عیاـض  لـمع  رد  ار  یـسک  قح  ياهرذ  دـنوادخ  یثنا  وا 

تسا و لمع  نامه  هویم  هجیتن  نامه  دراد و  مات  یگتـسویپ  لعف  نآ  اب  لمع  ره  ترخآ  ایند و  تاـفاکم  تشاذـگ  دـهاوخن  يرگید  شود 
فاحجا يدعت و  دروم  ار  یسک  تفع  سومان  دنز و  كاچ  ار  يرگید  تمرح  مارتحا و  هدرپ  سک  ره  تسا  رمث  نامه  هجیتن  لمع  نامه 

تـسد هب  ار  دوخ  ناور  ناج و  سومان  تسا و  هدـیرد  ار  دوخ  تفع  هدرپ  دـیامنب  نارگید  رب  باجحیب  ار  فاـفع  ناـیگدرپ  دـهد و  رارق 
ناردارب دردن و  وا  مارتحا  هدرپ  زگره  دشوکب  دیاب  هک  تسوا  سومان  هرابرد  دـشاب  هتـشاد  یبصعت  تریغ و  رگا  درم  تسا  هدرپس  نارگید 

دیابن تسا و  هدـش  عامتجا  سومان  کته  دـش  درف  کی  سومان  کـته  رگا  هک  دنتـسه  وا  یعاـمتجا  یناگدـنز  کیرـش  عاـمتجا  رد  دوخ 
هحفص 238] . ] دنکیم هراپ  ار  ناسومانیب  مارتحا  هدرپ  یهاوخن  یهاوخ  راگزور  لواطت  هدرپ  ددرگ و  يرگید  مارتحا  کته  هب  یضار 

تشذگ حفص و 

سکع اهشزغل و  نیا  راچد  ریزگاـن  دوخ  دـهد  هولج  گرزب  ار  نارگید  ياـطخ  شزغل و  دـنک و  شومارف  ار  دوخ  شزغل  سک  ره  دومرف 
رگا نک  رکف  دوخ  وت  تفگ  دـهاوخ  نارگد  شیپ  وـت  بیع  نیقی  هب  تفگب  دروآ و  وـت  شیپ  نارگد  بیع  هک  ره  دـش . دـهاوخ  اـهلمعلا 

دـش و یهاوخ  تحاران  وت  دـنک  زارد  وت  شهوکن  هب  ناـبز  دـیوگب و  تربارب  ار  وت  ياـهیتشز  زا  راورخ  زا  یتشم  رازه و  زا  یکی  یـسک 
یتسه ایاطخ  نینچ  بکترم  دوخ  هک  ینادب  رگا  اما  یئامنیم  يراورخ  هب  ار  یلاقثم  یهدیم و  هولج  هوک  نوچ  ار  ياهرذ  وا  يارب  تدوخ 

ربم هنگ  مان  نکفیب و  مشتآ  رد  دـناهتفگ : هک  يزادـنا  ریز  هب  یگدنکفارـس  تلجخ و  زا  میرکت  میظعت و  رـس  یئاـشگ و  رافغتـسا  هب  ناـبز 
تسین لاعفنا  قرع  یمرگ  هب  شتاک 

يدنسپدوخ بجع و 

لیاذر عـبنم  بجع  هک  تسا  هجوـت  لـباق  هتکن  نیا  درامـشیم و  ریقح  ار  نارگید  دـشاب  هتـشاد  یهاوـخدوخ  ربـکت و  بجع و  هـک  يدرم 
نارگید و قح  زرم  هب  دربتسد  فاحجا و  قوقح  هب  يدعت  نارگید  ریقحت  الثم  دسریم  روهظ  هب  تفص  نیا  زا  يدنسپان  تافص  دوشیم و 

لوقع راکفا و  هجیتن  لوصحم و  زا  ربکتم  درم  تسا  تفص  نیا  دولوم  دش  هتشون  مالسا  بتکم  رد  هک  یحرـش  هب  هریغ  یتاقبط و  فالتخا 
هب شناد  نید و  زا  وا  ددرگیم  مورحم  نارگید  نوـنف  موـلع و  تاـضویف  راوـنا  زا  دـنامیم و  هرهبیب  دراد  هک  يربـکت  ببـس  هـب  نارگید 

. دنام دهاوخ  روجهم  میقتسم  هار  زا  رورغم و  یهاوخدوخ 

يزاینیب

شخبنایز هک  داتفا  دهاوخ  یشزغل  هب  دنکن  يرکف  یئامنهر  هدافتسا  تروشم و  نارگید  زا  دبلط و  يزاینیب  دوخ  لقع  زا  سک  ره  دومرف 
نارگید تحلـصم  تحیـصن و  زردنا و  دنپ و  زا  ربکتم  درم  دتفا . رود  یگدنز  عفانم  حلاصم و  زا  ددرگ  میدن  نیربکتم  اب  سک  ره  تسا و 

راتفگ دنک و  وا  ینابز  تشز  تهافـس و  رب  لمح  دراد  هک  يربکت  زا  هدینـش  ای  هدید  هچ  ره  اریز  دید  دهاوخ  نارـسخ  هجیتن  رد  مورحم و 
. دسانش لزنم  یحو  ار  دوخ  طوبرمان  طبریب  راجنهان و 

میئل سیسخ و 

ددرگ عیـضو  کچوک و  تسپ و  ریقح و  دـیوج  تسلاجم  ترـشاعم و  تطلاخم و  قالخا  هدـیهوکن  تسپ و  سیـسخ و  مدرم  اب  سک  ره 
شزرا یتسیک  وت  هک  میوگب  هگنآ  سپ  یتسیز  نایک  اـب  وگب  لوا  وت  هحفص 239 ] . ] دننیبیم اهنآ  نیشنمه  هدید  هب  ار  صاخـشا  مدرم  هچ 
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رد ات  دینیزگرب  یفیرش  دنمدرخ و  لقاع و  میدن  سیلج و  نیشنمه و  هک  دیشوکب  سپ  تسامش  شزرا  جرا و  نانیـشنمه  ناتـسود و  رهاظ 
رجاع و دش و  دهاوخ  مخ  شرمک  دور  يراب  ریز  رتشیب  دوخ  دادعتـسا  تردق و  هزادنا  زا  سک  ره  دومرف  دـیئامن . یلجت  گرزب  مدرم  رظن 
زا ات  هدرک  ار  یلمع  لوبق  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  يورین  تعسو  هب  دیاب  سک  ره  مر  لازغ  زا  دوب و  شوخ  هلمح  ریـش  زا  اریز  ددرگ  هراچیب 

. ددرگ دنمتداعس  دیآرب و  هدهع 

لهج لقع و 

لقع رگا  اریز  تسین -  لهج  زا  رتتخس  رتدب و  یلاحدب  یناشیرپ و  رقف و  چیه  تسین  لقع  زا  رتعفان  رتهب و  یتلود  یلام و  چیه  مدرم  يا 
دهاوخن يدوس  دشاب  هتـشاد  تورث  لاوما و  زا  هچ  ره  دـشاب  لهج  رگا  ددرگیم و  لصاح  تعاطتـسا  تمعن و  تعاضب و  عون  همه  دـشاب 

لهاج درم  تلود  داد . ینوزفا  رکـش  هب  درک و  بلج  ار  تمعن  لقع  هب  دیاب  سپ  ددرگ  لئاز  معن  نآ  يهمه  دیامنن و  یتعفنم  نآ  زا  درب و 
وا تبکن  لابو  تنکـسم و  رقف و  تمعن و  لاوز  رب  هکلب  تشاد  دـهاوخن  یتکرب  دوشیمن و  فرـص  يریخ  راـک  رد  دـیوجن  مه  لاوز  رگا 

. دنکیم کمک 

راگزور تشذگ 

تـشذگ زا  دیجنـسب و  مه  اب  دـینیبب و  ار  ملاع  عیاقو  ياهتنا  ادـتبا و  امـش  تسین  راگزور  تشذـگ  زا  رتهب  یحـصان  یظعاو و  چـیه  دومرف 
روما زا  يراک  ره  رد  تسین  روما  رد  رکفت  ریبدـت و  زا  رتهب  یلقع  چـیه  تسا  سرد  نیرتهب  راگزور  تشذـگ  هک  دـیریگ  تربع  راـگزور 

زا رتهب  یتدابع  چیه  دومرف  دیریگ . قشمرـس  تربع و  نآ  لامک  يارب  راگزور  تشذگ  زا  دیدنب و  راک  هب  ار  هشیدـنا  رکف و  دوخ  تشیعم 
زا ملاـع  روما  رد  رکفت  درادـن -  یـشزرا  تاداـبع  رکف  هب  زج  تسا و  رفک  دوبعم  دوخ  نوئـش  رد  رکف  هک  تسین  یگدـنز  روـما  رد  رکفت 

. تسا رترثؤم  تدابع 

بجع

چیه دـیادزیم و  ار  بارطـضا  دـیدرت و  دـنکیم  فرطرب  ار  ترفن  تشحو و  هک  تـسین  تروـشم  نوـچ  يریزو  رواـی و  کـمک و  چـیه 
رارف نیربکتم  فارطا  زا  دنتسه  قالخا  ناسحا و  هدنب  مدرم  تسا  یئاهنت  شاهجیتن  يدنـسپدوخ  هک  تسین  ربکت  بجع و  زا  رتدب  یتشحو 

. دنام دهاوخ  سنوم  راییب و  اهنت و  هشیمه  ربکتم  درم  نیربکتملا  دنع  اوربکتف  دومرف  اذل  دننکیم و 

عرو

تـسا مدقم  نارگید  زا  زیهرپ  يوقت و  رب  مراحم  زا  عرو  دیامرفیم  ع )  ) ماما تسین و  مراحم  زا  ندیزرو  بانتجا  دننام  یعرو  چـیه  دومرف 
مراحم زا  ناملـسم  دیاب  دـنرادن  كاب  تامرحم  رتشیب  باکترا  زا  یلو  دنـشابیم  هزنتم  تاهورکم  رتشیب  زا  مدرم  رتشیب  هحفص 240 ]  ] اریز

. دنک يرود  يوقت  عرو و  هب  دوخ 

ملح

رد تسا  يراـبدرب  ینعم  هب  ءاـح  رـسک  هب  تسا و  لـقع  ینعم  هب  هلمهم  ءاـح  مض  هب  ملح  تسین  یـشوماخ  یئابیکـش و  نوچ  یملح  چـیه 
راـتفگ رب  یئابیکـش  هک  تسا  يروبـص  يراـبدرب و  ملح  تسا و  زیمت  يارب  اـهنآ  لـقع  لاـمک  روظنم  ملحلا  غلبی  ـال  دـناهتفگ  هک  ناـناوج 

یتـح دروـخ و  دز و  عازن و  هشقاـنم و  هـب  لاـح  ود  نـیا  رد  رثـکا  مدرم  دــنکیم  داـجیا  یتحاراـن  رتـشیب  مدرم  ياـجبان  رادرک  راـجنهان و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 160 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ای اجبان  راتفگ  کی  ندینش  رد  و  دهد -  ناشن  یئابیکش  ربص و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیاب  ناملسم  درم  دننکیم  تردابم  لتق  یـشکوقاچ و 
. ددرگ راگتسر  راکماک و  ات  دهدن  تسد  زا  ار  ملح  تلیضف  رهوگ  دنسپان  رادرک  کی 

تلصخ هد 

زا دراد  ریمض  رد  هچنآ   - 1 تسا . لاصخ  نآ  هدننک  زاربا  رهظم و  نابز  ددرگیم و  راکشآ  نابز  هب  هک  تسا  تلصخ  هد  ناسنا  رد  دومرف 
هتخاس رگید  ءاضعا  حراوج و  زا  راک  نیا  دـنکیم و  راـهظا  ناـبز  اـب  هک  هریغ  ضرغ و  دـصق و  تیـشم و  هدارا و  هشیدـنا و  رکف و  ملع و 

نابز تشادـن  زورب  روهظ و  راکبا  راکفا  رهاوج  لد و  هنیزخ  تایوتحم  دوبن و  شیوخ  دـصاقم  نایب  هب  رداق  ناسنا  دوبن  نابز  رگا  تسین - 
هقطان هوق  اب  هک  تسا  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  زیمم  تسا  نایب  قطن و  هلیـسو  هک  نابز  هب  دـناسریم و  روهظ  هصرع  هب  ار  هلقاـع  هوق  جـیاتن 
ناسنا يارب  زایتما  نیا  دوبن  نابز  رگا  دزاسیم و  ادـج  لطاب  زا  ار  قح  هک  تسا  ینارمکح   - 2 ددرگیم . دیلاوم  رصانع و  تابکرم و  نایب 

عیفش هطساو و   - 4 دنیامنیم . ادا  ار  یلاؤس  ناونع و  تلئـسم و  ره  خساپ  تلـصخ  نیا  اب  هک  تسا  ظعاو  هدنیوگ و   - 3 دشیمن . لصاح 
زا مه  نیا  هک  تسا  ءایـشا  فرعم  فاـصو و   - 5 دیـسر . ناوتیم  دوخ  روظنم  دصقم و  هب  نآ  هلیـسو  هب  هک  ددرگیم  هدـننک  تساوخرد 

نیا نامجرت  ناـبز  هک  درادیم  زاـب  يدـب  زا  دـنکیم و  مکح  یکین  هب  هک  تسا  ردـتقم  یئاـمرف  ناـمرف   – 6 تسا . ناسنا  صاخ  لاـصخ 
تیزعت و  - 7 هحفـص 241 ] . ] تسا تیبرت  تعیبط و  بتکم  تیـصاخ  نیا  هتبلا  تسا -  يدب  زا  رفنتم  یبوخ و  بلاط  هک  تسا  تاساسحا 

مئاد هکنآ   - 8 داد . ناوتیم  لاح  رییغت  ریمـض  نادنمـشناد  تبحاصم  زردـنا و  دـنپ و  اب  دریگرب و  لد  زا  ار  یهودـنا  ره  هک  تسا  یلـست 
فالخرب دیامنیم  دیدشت  ار  اهیتسود  دنکیم و  عفر  ار  ینمشد  هک  دزاسیم  ایهم  رضاح و  یبابـسا  ینعی  تسا  تافتلالا  ریثک  روضحلا و 

یکی تشکب  یقلخ  یناهج و  دز  مه  هب  تشرد  ثیدـح  کی  زا  هک  سک  اسب  دنتـسین . دانع  تموصخ و  عفر  رب  رداـق  هک  تاـناویح  ریاـس 
ذوذـلم ار  اـهشوگ  دوخ  راـتفگ  هب  هک  تسا  شخبحرف  زیگناترـسم و  دـنکف 9 -  يداش  موق  دـص  ود  ناـیم  دنـسپ  لد  يهتفگ  زا  رگید 

دومرف دشخبیم . تزع  و  دزاسیم -  وحم  ار  اهیتخس  دربیم و  ار  ملا  نزح و  هک  تسیزعم   - 10 دیامنیم . ظوظحم  ار  اهلد  دزاسیم و 
رد زیچ  چـیه  ناـمدرم  يا  دوـمرف  دراد  ار  ضرع  مکح  دـشاب  نآ  سکع  هچ  ره  دـیامرفیم و  ناـبز  تانـسحم  ناـیب  نیا  رد  نینمؤـملاریما 

كاردا و ار  هتباـث  ناـیعا  عیادو  رارـسا و  نآ  اـب  یمدآ  هک  هداد  ادـخ  ار  ناـبز  ینعی  تسین . رتهب  تمکح  هب  قطنت  زا  توکـس  یـشوماخ و 
هب تفگ و  نتفگ  تقو  هب  دـیاب  سپ  تسین  تلاهج  يور  قطن  زا  رتدـب  زیچ  چـیه  سکع  هب  و  دـهن -  نایم  رد  نارگید  اـب  هدومن  ساـسحا 

تسناوت یسک  رگا  دوش و  دوخ  نابز  راتخم  کلام و  دیامن و  کلمت  ار  نابز  نانع  دناوتیمن  یسک  ره  دومرف  دنام . تکاس  توکس  عقوم 
هب سک  ره  دومرف  داب . رب  دهدیم  زبس  رـس  خرـس  نابز  هک  دنادب  دیاب  داد  نابز  رب  دوخ  رایتخا  هکنآ  تسا و  راگتـسر  دـیامن  نابز  کلمت 

ملح و هب  سک  ره  تفای و  دهاوخن  ترهش  تقایل  یئاسانـش و  هبتر  دنام  دهاوخ  مانمگ  ددرگن  زاتمم  تفرعم  شناد و  رهوگ  ملع و  تفص 
دمهفیمن ار  یتشز  دش و  دهاوخن  هدودز  براجت  لقیص  هب  شرطاخ  تارودک  گنز  دنکیمن و  ادیپ  ملح  يرابدرب و  دنکن  راک  يرابدرب 

ددرگیم و ردـک  هریت و  وا  تیـصخش  دـنکن  تشز  لـمع  كرت  دـهنن و  یعقو  قفـشم  ناحـصان  تحیـصن  رکفت و  کـمک  هـب  سک  ره  - 
لاؤس و لها  هب  تمعن  تزع و  ماقم  رب  نکمت  لمجت و  لاح  اب  سک  ره  دومرف : دش . دـهاوخ  ثداوح  تایلب و  لحم  ترجز و  بوکدـگل 

مورحم کلذعم  دیامن و  شسرپ  تنکسم  تلذ و  هب  دتسیاب و  نارگید  هاگشیپ  رد  هک  دناشک  اجنآ  هب  شراگزور  دیامنن  شـشخب  تجاح 
ملظ يراـیتسد  متـس و  يورین  هب  سک  ره  دوش  راوـخ  لـیلذ و  دـنک  قـح  ریغ  هار  رد  تزع  بلط  سک  ره  هحفـص 242 ] . ] ددرگ عونمم  و 

ره دریگ  تمزالم  يو  اـب  يراوخ  یتسـس و  نهو و  دوش  قح  دـناعم  سک  ره  دـیامرف -  ناوه  تلذ و  شوختـسد  شناـمز  شدرگ  دـیامن 
مدرم مشچ  رد  درامـش  گرزب  ار  دوخ  دـیامن و  ربکت  سک  ره  ددرگ . مرتـحم  رقوم و  دـیآرب  ملع  هقف و  بسک  هب  دوش  ملاـع  هیقف و  سک 

دنیب ناسحا  نوچ  تسا و  ناـسحا  هدـنب  ناـسنا  هچ  دـینکن  شیاتـس  ار  وا  دـنکن  یئوکین  دـشابن و  وکین  سک  ره  دوش -  کـچوک  ریقح و 
شیپ دینک -  لابقتـسا  ار  وا  دیایب  گرم  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  رتهب  تسا و  زیچ  ره  زا  لبق  گرم  مدرم  يا  دومرف  دـنک . عضاوت  شنرک و 
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تسا و مأوـت  یگراـچیب  زجع و  هب  ناـسنا  هک  دـیامن  ترداـبم  ملـس  حلـص و  تعاـطا و  تداـبع و  رد  دوـش  راـتفرگ  گرم  هب  نت  هکنآ  زا 
زاـین تسد  هک  تسا  رتهب  یگدـنز  زا  نتفر  روگ  هب  ندرم و  دومرف  دوب -  دازآ  ناـهج  نآ  رد  اـت  دومن  ناـهج  نیا  رد  دـیاب  سفن  هبـساحم 
تزع هب  گرم  دومرف  ع )  ) نیسح ماما  هچنانچ  هتشاد  تدش  توق  هب  همئا  نایم  رد  تفـص  نیا  دیوگ  هدنراگن  . » دینک زارد  نآ  نیا و  شیپ 

زیمآتلذ تاـیح  درک  یگدـنز  تزع  اـب  دـیاب  هک  داد  ربخ  ار  تقیقح  نیمه  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  تسا و  تلذ  رد  تاـیح  زا  رتهب 
ایند دیآ  رد  هب  یک  هجاوخ  هک  ینیـشن  دنچ  ایند  تورمیب  بابرا  رد  رب  نتـشاد و  نآ  نیا و  هب  مشچ  ندیـشک و  زان  دومرف  درادن ». يدوس 

تسا نینچ  تسین . ناسکی  یگدنز  هشیمه  دنزیم  رود  وا  لیم  فالخرب  یمایا  دخرچیم و  یمدآ  ماک  رب  یحابص  هک  هدوب  روط  نیا  همه 
ربص و نآ  رابدا  رد  دنک و  یئوکین  ایند  لابقا  رد  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  تشپ  هب  نیز  یهگ  نیز و  هب  تشپ  یهگ  تشرد  يارـس  مسر 

لد یمدآ  ياضعا  نیرتتفگـش  مدرم  يا  دومرف  تسا . یمدآ  ناحتما  يارب  لاح  ود  نیا  هچ  دـنکن  نایغط  یـشکرس و  دـیامن و  یئاـبیکش 
نیع لد  دراد -  اـج  ود  ره  هراـما  سفن  یـسدق و  سفن  لـهج  لـقع و  تسا  دوـجوم  نآ  دادـضا  تمکح و  داوـم  لد  نزخم  رد  تسوا و 
دنک بلط  عمط  رگا  تساجنآ -  يدیمون  سأی و  ءاجر و  دیما و  لحم  تسا -  تیاوغ  تلالض و  لاح  نیع  رد  تسا و  لالز  بآ  تایح و 

دـشکب و ار  وا  هک  اهتیمورحم  رب  سوسفا  غیرد و  و  هحفـص 243 ]  ] دناشکب تکاله  هب  ار  وا  صرح  ربک و  ناجیه  ددرگ و  راوخ  لیلذ و 
اضر و هب  رگا  ددرگیم و  تخـس  يو  رب  دوشیم  یلوتـسم  یمدآ  رب  زجع  هار  زا  هک  یمـشخ  ظیغ و  ددرگ و  یلوتـسم  یلد  رب  بضغ  رگا 
رب راگزور  هچرگا  دیامن  شومارف  دزاس و  فوقوم  ار  يرادنتـشیوخ  ظفحت و  رگا  دـش . دـهاوخ  بایماک  تخبـشوخ و  دـهد  رد  نت  اضق 

روما زا  دیامن و  رذح  هرـسکی  دراپـس  رد  یقوش  میب و  رگا  دوب و  دهاوخ  وا  یعرـش  فیاظو  ماجنا  زا  جراخ  وا  یـشوخ  ددرگب  مه  وا  ماک 
ددرگ و بلاغ  وا  رب  تیاوغ  ربکت و  تلفغ و  رورغ و  دنک  تسیز  ناما  هصرع  نما و  دهم  رد  رگا  هک  تسا  رـشب  نیا  دـنامب . ربخیب  هبجاو 

دتفا عزف  عزج و  هب  دش  راتفرگ  یتبیصم  هب  نوچ  یلو  دریگ  رارق  نالفاغ  تفص  رد  تلفغ  رد  دننک و  شومارف  ار  تیناسنا  تیمدآ و  شور 
هک دـنک  تسـس  مدـق  نانچ  ددرگ  هریچ  وا  رب  یگنـسرگ  رگا  دوش  حـضتفم  هک  دـشک  دایرف  و  دـهد -  تسد  زا  یئابیکـش  ربص و  نماد  و 

تسد هچ  ره  هب  دیآ و  گنت  هب  مکش  درد  هدعم و  ءالتما  يرپ و  زا  دیامن  طارفا  مکش  نتشابنا  ندش و  ریس  رد  رگا  دزیخرب  ياج  زا  دناوتن 
ياوق هک  تسین  نوریب  هلمج  نیا  زا  یمدآ  تلاح  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  دـشک . داسف  هب  دـنک  طارفا  هچ  ره  هب  دـناسر و  ررـض  دـبای 

هچ دراد و  رـس  رب  اهروش  هچ  هئـشن  نیا  رد  تسا  روآنایز  ود  ره  طـیرفت  طارفا و  یفنم و  تبثم و  ياـههبنج  فرط  ود  زا  تسا  يدادـضا 
یلیلق هب  سک  ره  مدرم  يا  دسرب . دوصقم  لزنم  رـس  هب  ات  دراد  زارد  ياهوزرآ  هچ  دنلب و  هاتوک و  ياهلایخ  هچ  درورپیم  زغم  رد  اهدیما 

لام و ایند و  بلاط  همه  نوچ  دبای  تسایر  دوش و  رایسب  شلام  ددرگ و  راوگرزب  دنک  تداع  یشهد  داد و  شـشخب و  دوج و  هب  دزاسب و 
ملح و سک  ره  ددرگن . تحاران  مه  یتسدگنت  رد  دـنک و  لصاح  قیفوت  رتشیب  دـشاب  رتدـصتقم  رتعناق و  سک  ره  دنتـسه  بصنم  ماقم و 
رب لکوت  يرابدرب و  تفص  هب  ددرگن و  میکح  دوشن  اناد  ات  میلح  صخش  هچ  ددرگ  ینوزف  فرش و  تلابن و  اب  رایسب  دشاب  هتشاد  يرابدرب 
زا دـیامنیم و  یئابیکـش  ناوخا  ياهافج  نامز و  تامیالمان  ناهج و  ثداوح  رب  دـش  رابدرب  نوچ  ددرگیمن و  رادروخرب  يراب  ترـضح 

یخاتـسگ تراسج و  زا  دنکیمن و  عزف  عزج و  ياهثداح  چیه  رد  وکین  تفـص  نیا  اب  دهاوخیم و  ار  روما  لیهـست  جرف و  یلاعت  دنوادخ 
تاذ رد  سک  ره  دومرف  ددرگیم . ردـقلالیلج  دنمتفارـش و  هجیتن  رد  دـهدیمن و  تسد  زا  يراـبدرب  ربص و  نماد  ناـگیامیب  نـالهاج و 
نامگ مهو و  سایق و  لایخ و  ره  زا  رتالاب  رترب و  یلاعت  هحفص 244 ]  ] دنوادخ هچ  ددرگیم و  رفاک  دحلم و  قیدنز و  دیامن  رکفت  يادخ 

هنک كاردا  زا  درخ  و  تسا -  جراخ  لقع  كاردا  زا  تسین و  وا  يارب  يدـن  دـض و  ریظن و  هباشم و  درادـن و  تسناجم  قولخم  اب  تسا و 
رد رکف  زا  ار  مدرم  اذل  دـشکیم و  هقدـنز  هب  تاذ  رد  رکفت  ایرد و  رعق  هب  سخ  دـسر  رگا  شتاذ  هنک  هب  یپ  درب  درخ  تسا . زجاع  شتاذ 

فیفخ دنک  حازم  رایسب  سک  ره  دومرف  دناهدومن . بیغرت  دیکأت و  شتایآ  راثآ  شلامج و  لالج و  تافـص  رد  دناهدرک و  عنم  قح  تاذ 
نیرتلضاف نیرترب و  ددرگ و  هابت  شبـسح  درادن  بدا  سک  ره  دـتفیب -  یگرزب  تبیه و  زا  ددـنخب  رایـسب  سک  ره  ددرگ و  شزرایب  و 

ظفح هار  رد  ایند  لام  لوپ و  دیاب  دـش  زیزع  ات  درک  لیلذ  ار  لام  دـیاب  هک  تسا  سومان  ضرع و  تسارح  ینابـساپ و  يرادـهاگن و  اهراک 
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داشرا تیادـه و  ار  لهاج  راچان  دـیاب  لقاع  هک  یلاح  رد  دوش -  لیاز  شلقع  دنیـشنب  لهاج  اب  سک  ره  ددرگ -  ادـف  تفارـش  سوماـن و 
اجیب لاق  لیق و  هب  ددرگ و  نادان  دنیشنب  نادان  اب  سک  ره  هچ  ددرگ  لقاع  لقاع  تسلاجم  رد  لهاج  ددرگ و  لیام  وا  تبحص  هب  دیامن و 

زا يزیچیب  ببـس  هب  يریقف  چیه  دهریمن و  گرم  گنچ  زا  لام  يهلیـسو  هب  يرگناوت  چـیه  دومرف  دربن . ياهجیتن  دوش و  فرـص  شتقو 
دومرف دشیم -  رادیرخ  صیرح  یمیئل  ره  دیرخیم و  ار  نآ  یمیرک  ره  دنتخورفیم  هک  دوب  یعاتم  گرم  رگا  دباین  یئاهر  توم  هثداح 
ناـکما هن  دنـسریمن و  دوصقم  هب  هدنـشخب  هن  هدـنناوخ و  هن  و  تسین -  یتیاـهن  ار  داوـج  مدرم  دوـج  تسین و  یناـیاپ  ار  میئل  مدرم  عـمط 

یـصاخشا نینچ  دـیابریم . دوخ  جایتحا  زا  شیب  دـنزیم و  صرح  میئل  دـنکیم و  گرم  يانمت  میرک  تهج  نیا  زا  تسا  دوصقم  يارجا 
رد دنفسوگ  دنچ  ای  دوریم و  درذگیم و  دش  ریس  هک  همعط  کی  اب  ناویح  اریز  دنتسه  رتدب  هکلب  هدنرد  عبس و  یشحو و  تاناویح  نوچ 

دنوش و رادربخ  نارگید  دـهاوخیمن  تفای  ياهمعط  رگا  میئل  صیرح و  مدآ  اما  دـننزیم  يزوپ  مادـک  ره  دـننکیم و  تکرـش  يزبس  هتب 
شهاک اهنآ  شهاوخ  رادقم  زا  هچ  لیبسلا  لضا  مه  لب  دیامرفیم  نآرق  تهج  نیمه  هب  دشاب و  هتشاد  دوخ  ار  زیچ  همه  دهاوخیم  هکلب 
دنریگب راـیتخا  رد  ار  اـیند  همه  دـنناوتیمن  هک  تهج  نیا  زا  اـهنآ  دـنزوسیم و  دوخ  رب  دـنزودیم و  مشچ  نارگید  لاوما  هب  دوـشیمن و 

سک چیه  هب  ار  زیچ  چیه  تسا و  رتتخـس  شـصرح  تمائل  هب  صیرح  دومرف  هحفص 245 ] . ] دننک يرادیرخ  دنوشیم  رـضاح  ار  گرم 
یصرح هک  صوصخلایلع  دروخیم  لد  هشیمه  دوخ  ام  سلجم  میئل  درامشیم . دوخ  شیاسآ  بابسا  ار  گرم  هک  اجنآ  ات  درادیمن  اور 
تبکن زا  اـت  درخیم  میرک  دنـشاب و  هتـشادن  مه  نارگید  یتـح  هک  درخیم  ار  گرم  میئل  هک  تسا  نیا  شرگید  ینعم  دنتـسب و  وا  مؤل  هب 

فراـعم تارطق  تاحـشر  یهلا و  تمکح  راوـنا  تاـضافا  ار  بوـلق  ناـمدرم  يا  دوـمرف  دوـش . رادروـخرب  ناـهج  نآ  میعن  هب  ناـهج  نیا 
هب دنکیم و  لیدعت  طیرفت  طارفا و  زا  ار  هراما  سوفن  دزاسیم و  هدنز  ار  لد  هک  تسا  یهلا  یقارشا  تاضافا  دشخبیم -  تایح  یهانتمان 

تدابع لامک  میقتـسم  طارـص  قح  تعاطا  دیامنیم . داشرا  تیادـه و  تحیـصن  زردـنا و  دـنپ و  هب  دـنکیم و  توعد  تضایر  تدابع و 
لقع مکح  هچ  دـنکیم -  ظـفح  عرـش  زرم  رد  درادیم و  نوـصم  بضغ  تاوهـش و  يوریپ  زا  درادیم و  زاـب  يوـه  زا  ار  سفن  هک  تسا 

تمالـس و هداج  هب  لـقع  هک  یتروص  رد  دـیامنیم  هیعرـش  ریغ  تاوهـش  هیویند و  تاذـل  هب  تلـالد  سفن  تسا و  سفن  مکح  فـالخرب 
یسرد تلاهج  تلفغ و  هداج  زا  ندش  نوریب  يارب  یملع  راگزور  براجت  دومرف  دنکیم . يربهر  تسا  تداعـس  بجوم  هک  قح  تعباتم 

لمأـتیب سک  ره  دومرف  ددرگیمن . نامیـشپ  دـنکیم و  يراددوخ  یـصاعم  باـکترا  زا  تسا و  رثؤم  رایـسب  هک  سفن  بدا  يارب  تسا و 
مولعم وا  تمیق  ردق و  دنز  دنب  رد  ار  توهـش  وید  سک  ره  دومرف  تسا . هداد  تسد  زا  ار  تمیق  ردق و  دنک  وگتفگ  هدوهیب  دنارب و  نخس 
لاوحا شدرگ  رد  تسا . راـکماک  تجاـح  هب  ددرگ و  رادروخرب  نتـشیوخ  موـق  ناـما  هاـنپ  رد  دراد  هگن  ار  دوـخ  ناـیز  سک  ره  ددرگ - 
راگزور تشذگ  نیا  زا  دـناهداتفا  یهارمگ  هیت  تلالـض و  يداو  رد  هک  یناسک  ددرگ  نشور  لاوحا  عاضوا و  راگزور  تشذـگ  ناسنا و 

لاعفا و داجیا  يارب  لاوحا  عاضوا و  نیا  تفرگ -  دـهاوخن  تربع  ملعم  سرد  زا  دریگن  تربع  نامز  رورم  زا  سک  ره  دـنریگیمن و  هرهب 
تسوزرآ كرت  يرگناوت  نیرتفیرش  دوش . قح  هار  کلاس  نادرم  بیصن  يدمرس  يدبا و  میعن  ات  تسا  هدیدنسپ  قالخا  هنسح و  لامعا 

زارمه زابرید  لامآ  زارد و  يوزرآ  هب  هک  یـسک  ار  درم  دـنک  رگناوت  تعانق  ار  درگ  ناهج  صیرح  وگ  نم  ز  هحفص 246 ] : ] دناهتفگ هک 
رد يرابدرب  ربص و  تسا و  زارد  رود و  ياـهوزرآ  كرت  رد  يرگناوت  سپ  دـشاب  جاـتحم  دـنمزاین و  دـسرن  دوخ  هتـساوخ  هب  هچرگا  دوش 

ناشیا تلود  هب  یک  وت  ینابرق  يدـه و  قاتعا و  هرطف و  ةوکز  ینامهم  رذـن و  تسا و  فقو  ار  نارگناوت  تسا . یعامتجا  ياـهتیمورحم 
دـشاب هتـشاد  مه  یتعاضب  كدـنا  رگا  دـیامن  محر  هلـص  سک  ره  دومرف  یناشیرپ  دـص  هب  مه  نآ  تعکر و  ود  نیا  زج  یناوتن  هک  یـسر 

دیاـب دـسرب  شیوخ  دوصقم  هب  سک  ره  تسا . یظعاو  رکاذ و  وا  يارب  تظعوـم  دـنپ و  تسا و  یهاـگهانپ  وا  يارب  دـیامنب و  هورثـلاریثک 
نآ هنهپ  گنت و  ناشراتفگ  هصرع  دنیوگیمن و  نخس  فاصنا  هب  رثکا  ناسحا  حبق و  رشن  ای  نارگید  لاح  نایب  رد  و  دیامن -  يرازگرکش 

كدنا رایسب  دروآرب و  لواطت  تسد  دوش  لئان  شیوخ  لامآ  هب  سک  ره  دندرگیم -  لولم  هتـسخ و  اهنآ  زا  شناسک  ات  دشابیم  اضفمک 
يرایسب ناسک  هچ  دنـشوپ -  نت  رب  هک  تسا  تباهم  هماج  ینتورف  عضاوت و  دومرف  دوش . دوخ  لمع  رب  قبطنم  تقادص  هب  اهوزرآ  هک  دتفا 
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ياهراک ددرگ  تلیـضف  هماج  ایح  مرـش و  ار  سک  ره  دنیامنیم . تردابم  یـصاعم  هب  دنک و  ادـیپ  علو  دـنوش و  صیرح  رمع  رخآ  رد  هک 
راومه کبـس و  وا  راوشد  دوش و  ناسآ  وا  یتخـس  دـننک  يورهنایم  داصتقا  لدـع و  تفـصن و  هار  رد  سک  ره  ددرگ و  ناـسآ  وا  لکـشم 
یتمعن چـیه  تسا و  تباـهم  هماـج  ینتورف  عضاوت و  دوشیمن . لـفاغ  تسا و  دعتـسم  رکاذ و  هشیمه  دوخ  راـک  رد  یـسک  نینچ  ددرگ و 

رخ یکی  نآ  هتفگ : يوـلوم  هک  تسا  هاـتوک  شرـس  کـی  تسا و  گـنل  شرـسکی  یگدـنز  هشیمه  رگید  تمعن  لاوز  هب  رگم  دـسریمن 
هزادـنا هب  سک  ره  يارب  تسا و  ررقم  يزور  توق و  يرادـناج  ره  يارب  دومرف  دوبر  رد  ار  رخ  گرگ  نـالاپ  تفاـی  دوبن  شنـالاپ  تشاد 

رگ دنهدیم  نامه  تسا  بیـصن  هچ  ره  دـنهدیمن . دـیاب  هچنآ  زا  شیب  درادـن  يدوس  صرح  اب  تسا و  ررقم  ایهم و  يزور  شزور  ظفح 
: هک دش  دهاوخن  هفاضا  رسک و  نآ  رادقم  زا  دیسر و  دهاوخ  وا  هب  یهلا  تردق  هب  دشاب  اجک  ره  سک  ره  قزر  دنهدیم و  متس  هب  یناتسن 

رـشاعم يا  درادن . یموهفم  علو  صرح و  تقیقح  نیدـب  نامیا  اب  و  هحفص 247 ]  ] نالف نب  نالف  نب  نالف  زا  نایع  هتـشونب  همقل  ره  رـس  رب 
راموط یط  یناگدـنز و  داینب  یناریو  رد  بش  زور و  هچ  دراد  اج  نیمز  مکـش  رد  يزور  راچان  دراپـس  ماگ  نیمز  يور  رب  سک  ره  سانلا 

شهوکن تمائل و  نیرتتسپ  تمعن  نارفک  مدرم  يا  دنریگ . یـشیپ  کی  مادک  ات  دنزیخیم  رب  تعزانم  تعراسم و  هب  رگیدـمه  اب  رامعا 
لـهج و زج  لاـهج  تبحاـصم  زا  دوـمرف  ددرگ . تمقن  شتمعن  هنرگ  و  دوـش -  نوزفا  شتمعن  رب  دـیوگ  تمعن  رکـش  سک  ره  هچ  تـسا 

مدرم دنوشیمن . شحوتم  رفنتم و  مه  زا  دنیوگ و  یمرن  هب  نخس  و  دنتسه -  میمع  دوخ  اب  میرک  مدرم  درک -  ناوتیمن  باستکا  تلالض 
مرن و میرک  درم  یلو  دنتـسه  وختشز  وگتشرد و  دـنیاشگن  تلئـسم  باوـبا  دـنریگ و  يرود  ناـشیا  زا  ناـمدرم  دـنهاوخیم  میرک  ریغ 

نشور ار  مالس  تسندومن  تحص  هب  تئارق  تسا و  نتفگ  نخس  تغالب  تحاصف و  هب  تادابع  زا  دومرف  تسا . ساسح  شاشب و  میالم و 
ناکم هب  یبئاغ  ره  دسریم و  دوخ  بولطم  هب  یبلاط  ره  دنریگ -  يرود  نامیئل  قالخا  زا  دنیامن  زیهرپ  بیرف  هعدخ و  زا  دنیوگ و  دنلب  و 

زا همه  هدرمش  تمینغ  تصرف  هتفر  تسد  زا  لاعفا  لامعا و  هتشذگ -  رمع  ددرگیمن -  زاب  دوش  توف  وت  زا  زیچ  ره  ددرگیم -  زاب  دوخ 
تـسرد ار  اقفر  راک  کیدزن  زا  دومرف  تسا . روآنایز  تلفغ  درادـن -  يدوس  نآ  زا  فسأت  هتـشذگ و  هب  تبغر  لیم و  تسا  هتفر  تسد 

دینک يرادیرخ  هناخ  نآ  زا  سپ  دیـسانشب و  ار  هیاسمه  دیئامن  لیحر  گنهآ  رفـس  رد  تقو  نآ  دـینک و  ادا  ار  تقافر  قح  دـیهد و  ماجنا 
فاعم ار  ینید  ناردارب  ياهشزغل  دینک -  ظفح  ار  يورهنایم  طسو و  دح  دراد -  ندروخ  نیمز  رس  هب  یگدزباتش  ره  رادلا . مث  راجلا  هک 
هودنا ازفیم و  مشخ  يور  ار  مشخ  امنم  یفالت  نکم و  وا  رب  بضغ  دـناسر  ینایز  وت  هب  سک  ره  دـنامیمن  قسن  کی  رب  راگزور  دـیراد - 

. دناوت تاهابم  هرخافم و  ار  وا  دیوگ  تحاصف  هب  نخـس  سک  ره  نکن . باذع  تافـص  نیا  هب  ار  دوخ  سفن  و  نکم -  دـیدشت  هنیک  هب  ار 
چیه دیدرگ . قفوم  رختفم و  تمایق  رد  هک  دینک  تقد  دوخ  داز  هشوت و  هیهت  رد  ینعی  تسوا  هشوت  یهابت  یمدآ  راگزور  یهابت  زا  دومرف 

ار راگزور  هک  اهنآ  رشحم -  يارحـص  هحفص 248 ]  ] یتسدیهت زا  تاهیه  تاهیه  تسین  تمایق  رد  یتسدیهت  تبیـصم  زا  رتدب  یتبیـصم 
معن ینعی  تسین  ریقح  تسا  میظع  هک  تشهب  زج  یمیعن  چـیه  تسا -  زیمآنارـسخ  تماـیق  رد  هتخادرپ  یـصاعم  هب  هتـساوخ و  دوخ  يارب 

ار یئالب  ره  تسا و  زیچان  ریقح و  تخـس  دنرآ  تسد  یعالم  یهانم و  بلط  رد  هک  یتمعن  ره  تسا و  زیچان  لیلق و  همه  ایند  دوخ  ایند و 
دومرف دـنام . نوصم  راگتـسر و  منهج  شتآ  زا  نآ  ضوع  رد  تسا و  لمحت  لـباق  دوش  فرـص  تعاـطا  تداـبع و  دـنوادخ و  هار  رد  هک 

رتراوشد داسف  زا  تین  صولخ  تسا و  رتتخس  نآ  هیفصت  یلو  تسا  هتـسیاش  يراک  سک  ره  زا  تسا و  رتراوشد  لمع  زا  رادرک  هیفـصت 
يا دومرف  دبای . الیتسا  هطلـس و  سک  همه  رب  دـش  دـنمورین  يوقت  تهج  هب  یـسک  رگا  درک  هزرابم  هراما  سفن  اب  دـیاب  هک  تساجنیا  تسا 

دنوادخ تسا  یتسار  قح و  هب  داعیم  نآ  داهن و  داعیم  هلیـسو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  ربمغیپ  اب  لجوزع  دنوادخ  مدرم 
هاگنآ تسا -  یهلا  سدـق  ماقم  هب  برقت  ماقم  نیرتعیفر  تسا و  تشهب  هیلاـع  تاـجرد  هلیـسو  نآ  و  دـنکیمن -  فلخت  دوخ  هدـعو  رد 

زا هک  هلیسو  نآ  ربنم  يالاب  رب  ادخ  لوسر  دومرف  تسا . هدوتس  تخس  نادب  لین  يارب  ار  هلیـسو  نیا  دومن و  ار  تشهب  فیـصوت  فیرعت و 
شتلاـسر جاـت  دـیدرگ و  نکفاوترپ  ناـهج  ود  رون  هب  دوب و  قـح  تمحر  زا  نآ  تشاد و  نت  هب  مرن  كزاـن و  هماـج  تسـشن و  هدوـب  روـن 

لها يا  دیامرفیم -  هدومن  ار  توبن  ماقم  تمایق و  فیصوت  سپس  دنکیم  زارحا  ار  تاجرد  نیرتالاب  تسا و  رشحم  يارحـص  يازفاحور 
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شتآ دزرو  نارفک  لاـح  نیا  هب  سک  ره  هک  دـیروآ  ناـمیا  ربمغیپ  هب  دـیرادب و  تسود  ار  نآ  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  نم  یـصو  فقوم 
یبرع ربـمغیپ  هب  دراد و  تسود  ارم  یـصو  هک  سک  نآ  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف  دـنکیم . هلمح  وا  رب  فارطا  زا  تسوا و  هاـگداعیم  خزود 
یبوط دـیامرفیم  تسا  تماـما  توبن و  نیبـج  رد  هک  تنج  میعن  تمحر و  تحار و  هب  رگم  ددرگیمن  راگتـسر  سک  چـیه  دروآ  ناـمیا 
ینمؤم يارس  هب  نآ  زا  یخاش  ره  تسا و  راهطا  همئا  يارـس  رد  شلاهن  نامزلارخآ و  ربمغیپ  خاک  رد  شلـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد 

مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ربمغیپ  یصو  تیالو  هخاش  هب  دنراد  ناکم  فرش و  دنتـسه و  راکماک  راگدرورپ  تیالو  هب  هک  اهنآ  و  تسا .
لآ مئاق  ات  نینمؤملاریما  زا  ار  دوخ  ءایـصوا  مه  نییبنلامتاخ  هدرک و  يربهر  دوخ  یحو  هب  ار  دوخ  تما  يربمغیپ  ره  دـننزب و  لسوت  تسد 

هحفـص . ] تسا هدومرف  يربهر  لصفم  یناشن  ماـن و  هب  یفرعم و  میاهتـشون  یقیقح  مقتنم  باـتک  رد  هک  یحرـش  هب  تما  يدـهم  دـمحم و 
لوسر و ادـخ و  تعاـطا  هب  ار  مدرم  نآرق  رد  اذـل  هدـش و  هدرتـسگ  تفـالخ  تیـالو و  راـموت  دـیدرگ و  عطق  توـبن  هتـشر  دوـمرف  [ 249
هب ار  نخـس  يور  هتخانـش و  تکاله  ببـس  ار  نآ  درمت  يراگتـسر و  بجوم  ار  وا  تعاطا  تسا  هدومرف  فظوم  تسا  ماما  هک  رمالایلوا 

تعاطا دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  مدرم  هب  وگب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  دیامرفیم  هدرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
ره و  دهد -  رارق  امـش  يوکین  لمع  شاداپ  ار  تشهب  دزرمایب و  ار  امـش  دـنوادخ  ات  دـیئامن  تعباتم  هب  بیغرت  صیرحت و  ار  اهنآ  دـینک و 

تسا نوراه  نوچ  نم  هب  تبسن  یلع  نامدرم  يا  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا . خزود  شتآ  شیاج  دزرو  فلخت  سک 
نم زا  دعب  زین  یلع  دوب  یسوم  زا  سپ  یسوم  تما  ریما  نیشناج و  یصو و  هفیلخ و  ریزو و  نوراه  هک  روط  نامه  ینعی  یـسوم  هب  تبـسن 

ءایبنا ریاس  تیالو  متسه . ءایبنالامتاخ  نم  طقف  تشادن  توبن  وا  هک  توبن  زج  تسا  يواسم  زیچ  همه  رد  نم  اب  یلع  دراد و  ار  ماقم  نامه 
تفالخ تیالو و  ینعم  دـندیمهف و  ار  تقیقح  نایب  نیا  هب  مدرم  تسا  هیهلا  هیلک  تیالو  نییبنلامتاخ  ربمغیپ  تیالو  تسا و  هیئزج  تیالو 

هک ره  و  تسوا -  تسود  الوم و  یلع  متـسه  تسود  الوم و  نم  ار  هک  ره  دومرف  تفرگ  ارم  تسد  هک  دوب  مخ  ریدغ  رد  و  دـنتفایرد -  ار 
تسا نینمؤملاریما  يالو  رد  لوسر  ادخ و  ياضر  دیـسر -  لامک  هب  نید  تفالخ  هب  نم  بصن  اب  تسا و  هدرک  يرای  ارم  دنک  يرای  ار  وا 
مدرم هک  میتسه  ام  هدش و  دای  رکذ  لها  هب  نآرق  رد  هک  يرکذ  نآ  منم  دومرف  درک . هرامـش  ناوتیمن  درادن و  رـصح  دح و  وا  بقانم  هک 
نامیا سابل  سک  ره  دندرگیم  لیلذ  ام  رما  درمت  زا  زیزع و  مدرم  ام  روهظ  هب  مینکیم -  يربهر  يراگتسر  تلیـضف و  لامک  ادخ و  هب  ار 

هکنآ زا  سپ  بلاطم  نیا  همه  اب  مدرم  دومرف  تسین . لوبق  تیب  لها  تیالو  تبحم و  نودـب  تعاطا  تداـبع و  ددرگیم  راگتـسر  دـشوپب 
هبطخ نیا  رد  دـندش . لسوتم  روز  تداهـش  هب  دـندینادرگ و  يور  ادـخ  ماـکحا  زا  دنتـشگرب و  ناـمیا  نید و  زا  تفر  مه  رب  ربمغیپ  مشچ 
لوا نآ  درکن و  باـختنا  تفـالخ  هب  ار  یـسک  ربـمغیپ  تفگ  دیـشوپ و  تفـالخ  ساـبل  هفاـحقیبا  نبا  هک  دومرف  هیقـشقش  هبطخ  هب  هراـشا 

ایند زا  يزور  دنچ  هکنآ  يارب  دندرک و  دنتساوخ  هچنآ  یتدم  زا  سپ  دنتسب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  رب  هک  دوب  یغورد 
ماک هحفص 250 ]  ] ندیشوک و ندیشوج و  ندیشوپ و  ندیشون و  ندروخ و  هب  دندش و  بایماک  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یقیاقح  دنرادرب  ماک 

دننام امـش  نایم  رد  نم  دومرف  دنیامنیم . تموکح  دنراد  تلهم  هک  یتدم  ددرگ و  لزان  الب  ات  دنورب  هریـس  نیا  رب  دندیـسر و  نتفرگ  لد 
أبن منم  ددرگ -  راگتـسر  تلالـض  يایرد  زا  دـیوج  کسمت  نم  هب  سک  ره  مشاـبیم  حون  موق  رد  حون  یتشک  نوچ  لیئارـساینب و  هطح 

ام دومرف  میناـسریم . داـشرا  تیادـه و  هارهاـش  هب  ار  مدرم  هک  نید  غورف  ناـمیا و  رون  میقتـسم و  طارـص  قلخ و  رب  ادـخ  تجح  میظع و 
منهج تشهب و  هب  میسقت  رـشن و  رـشح و  بحاص  تمایق  زور  تسام و  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  میناریم و  یم  میزاسیم و  هدنز  هک  میتسه 

. مدوب رـشب  هیهاد  دوبن  عنام  يوقت  رگا  نم  دومرف  میـشابیم . داسف  نوک و  ملاع  روشک  روما  هرادا  هطـساو  یهلا  نذا  هب  اـم  ینعی  تساـم  اـب 
هب ار  مدرم  هدرک  لقن  ياهمـش  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شدـج  بقانم  لیاضف و  زا  هبطخ  نایاپ  رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح 

تسا مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  نآ  يوار  هک  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  مه  يرگید  هبطخ  ینیلک  خیـش  دومرف . بلج  وا  یقالخا  مراکم 
یقالخا و مراکم  زا  يرایـسب  زین  هبطخ  نیا  رد  خـلا  هئانث  لیلجلا  عساولا  داوجلا و  عفاـنلا  راـضلا  عفارلا  ضفاـخلا  هللادـمحلا  هک  علطم  نیا  هب 

مالـسا ماکحا  هقف و  تلیـضف و  نآرق و  هب  ار  مدرم  هجوت  تسا  هدـش  جرد  یفاک  هضور  رد  هک  تسا  هدومرف  يروآدای  ار  یناسفن  لـیاضف 
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تیالو هب  زج  هک  تسا  هدرک  ار  تقیقح  نآ  تابثا  هدومرف و  لقن  هیهلا  هقلطم  تیـالو  زا  زاـب  تاـنایب  نیا  نمـض  رد  تسا و  هدومرف  بلج 
. تسین لوبقم  لوبق و  تادابع  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  یلع 

تورث هیهت  رد  یعس  ایند و  لام  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  تامیلعت 

[. 52  ] ردـبلا ۀـلیل  رمقلا  لثم  ههجو  لج و  زع و  هللا  یقل  هراج  یلع  افطعت  هلها و  یلع  اعیـسو  سانلا  نع  افافعتـسا  ایندـلا  بلط  نم  ع )  ) لاق
ایند و يدابآ  نارمع و  هدـش  لزان  قالخا  مراکم  میمتت  يارب  هک  لاح  نیع  رد  تسا و  شـشوک  راـک و  قطنم و  لـقع و  نید  مالـسا  نوچ 

عرش تیاعر  اب  لادتعا و  هب  ناج  مسج و  لماکت  يارب  ار  ایند  مالسا  نیبم  نید  هتفرگ  رارق  یگدنز  لئاسم  مها  زا  زین  عامتجا  نوئـش  ظفح 
نتـشیوخ و سفن  تفع  ببـس  هب  ار  ایند  سک  ره  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  اذـل  تسا و  هدومرف  زیوجت  ار  لام  بلط  دـییأت و 

یناگدنز نوئش  ظفح  رد  ششوک  ایند و  راک  رد  یعس  دیاشگب و  مدرم  راک  زا  یهرگ  هک  دنک  بلط  قلخ  رظن  رد  یعامتجا  يوربآ  ظفح 
ظفح يارب  ای  هریغ  یلها و  تاناویح  یتح  دنتـسه  وا  هقفن  رد  هک  یناسک  شدالوا و  هحفـص 251 ]  ] لایع و لها و  هکنآ  يارب  دیامن  يدام 
تعنص رنه و  تراجت و  لالح و  بسک  هار  زا  دشاب و  هتشادن  ایند  لام  تهج  زا  يزاین  هک  دشاب  اشوک  شناگیاسمه  لابق  رد  دوخ  تیثیح 

نیا دارم  تسا . نکفاوترپ  هدراهچ  بش  هام  نوچ  شتروص  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ  تاقالم  ار  ادـخ  یـسک  نینچ  دروآ  تسد  هب  لاـم 
يوربآ اعومجم  هک  یهورگ  ناج  مسج و  ظفح  يارب  هکلب  هدزن  تسد  حوبقم  مومذم و  لطاب و  راک  رد  تسین  لعفنم  هدنمرش و  هک  تسا 

هب رس  وا  دنتسه  يدام  يایند  يراک  تشز  هدنمرش  همه  هک  يزور  تسا و  نآ  رد  ادخ  ياضر  مه  نآ  درک و  ششوک  دنکیم  ظفح  ار  وا 
هرادا هار  رد  هک  یـسک  هللا  لیبس  یف  دـهاج  نمک  هلایعل  داکلا  دـناهدومرف  هک  تسا  نادـناخ  نیمه  زا  هچنانچ  دوب . دـهاوخن  لـعفنم  ریز و 
بتکم رد  هک  تسا  ناوارف  هراب  نیا  رد  راـبخا  دـشابیم و  ادـخ  هار  رد  داـهج  دـننام  دزیرب  قرع  شراوخ  هقفن  شنادـناخ و  تشیعم  روما 

هب هجوت  فرص  يرادایند  ظاحل  زا  تسا و  تیمها  اب  دراد و  شزرا  تلیـضف  نید و  تهج  زا  مالـسا  رد  ایند  میاهداد  حرـش  لصفم  مالـسا 
ظفح يارب  حیبقت  عنم و  نآ  ددرگیم  تلیضف  لامک  زا  ناسنا  نتشادزاب  بجوم  تسا و  حیبق  تشز و  مومذم و  روفنم و  بضغ  تاوهش و 

هب لین  قیوشت و  لماکت و  يارب  مه  تلیـضف  ملع و  گـنهرف و  فراـعم و  هار  رد  لاـم  فرـص  هب  مه  بیغرت  قیوشت و  نیا  تسا و  لاـمک 
. تسا تلیضف  ماقم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

بهاذـملا و نمأت  ضئارفلا و  ماقت  اهب  همیظع  ۀـضیرف  نیحلاصلا  جاهنم  ءایبنالا و  لیبس  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  نا  ع )  ) لاـق
لـصا ود  هیاپ  رب  تیناسنا  یناگدـنز  نکر  ساسا و  رمالا  میقتـسی  ءادـعالا و  نم  فصتی  ضرالا و  رمعت  ملاظملا و  درت  بساکملا و  لـحت 

لقن لـیاذر  لـصف  رد  ار  یمود  لـیاضف و  باـب  رد  ار  لوا  مالـسا  بتکم  باـتک  رد  هـک  تـسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـک  تـسا 
هب رما  هک  تسا  دـنوادخ  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  تسا . هدومرف  فظوم  مـالعا و  تقیقح  نیا  هب  ار  رـشب  نآرق  میاهدرک - 

گرزب هفیظو  ناـگرزب و  احلـص و  هار  نیا  دـناهدومیپ  یمارگ  لـسر  ماـظع و  ءاـیبنا  هک  تسا  یهار  نیا  دوـمرف و  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
دـهدیم و تسد  تلیـضف  ملع و  فورعم  هب  رما  هار  رد  ددرگیم  مولعم  کلاسم  بهاذـم و  هار  نیا  رد  تسا  فیاظو  هحولرـس  رد  ناسنا 

شیپ فاـصنا  هار  نمـشد  ددرگیم  ناداـبآ  نیمز  دوشیم و  هحفـص 252 ]  ] عفترم ملاـظم  هفیظو  نیا  رد  ددرگیم  وـحم  تلیذر  لـهج و 
امن بیع  تآرم  رکنم  زا  یهن  تسا  ناملـسم  لـماکت  هنیئآ  فورعم  هب  رما  دوریم  شیپ  بولطم  لاـمک  میقتـسم  هار  هب  تسود  دریگیم و 
نم ع )  ) لاق دهد . رارق  دوخ  تمه  ههجو  هعیلط  هدرب و  یپ  تقیقح  ود  نیا  هب  نتـشیوخ  لماکت  يارب  ناملـسم  دـیاب  تسا  صقن  عفر  يارب 

هدـیزرمآ تسا  هدـیباوخ  لالح  بلط  رد  جـنر  تمحز و  هار  رد  درب  شباوخ  هک  سک  دومرف  هل  اروفغم  تاب  لالحلا  بلط  نم  ـالاک  باـب 
دوش و هتـسخ  هار  نیا  رد  سک  ره  دراد  یئاسرفتقاط  یگتـسخ  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  جنر  تسا و  زیگناتمحز  لالح  بلط  ینعی 
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ادخ لوسر  دومرف  لالحلا  بلط  اهلـضفا  اءزج  نوعبـس  ةدابعلا  لاق  ص )  ) هللا لوسر  هدج  نع  ع )  ) لاق دزرمآیم . ار  وا  دنوادخ  دنک  هتوتیب 
لـالح لاـم  نیا  تسا و  لـالح  لاـم  ندروآ  تسد  هب  نآ  لـضفا  هک  تسا  ءزج  داـتفه  تداـبع  تسا  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نتـشک رد  يریثأت  مارح  لاـم  هک  روط  ناـمه  تسا  رثؤم  رایـسب  حور  ءاـقر  مسج و  تیوقت  يارب  دراد  ناـسنا  یگدـنز  رد  ازـس  هب  يریثأـت 

عاجـش و دشخبیم -  توق  دروآیم  طاشن  دزاسیم -  هدنز  لالح  لام  دراد  روعـش  ندناریم  حور و  ندرک  هفخ  تاکاردا و  تاساسحا و 
مارح رد  هک  نارگید  قوقح  هب  يدعت  تسا -  رذگدوز  باسح  رد  درادـن  تساوخزاب  دـنادرگیم و  رورـسم  فوعـشم و  دزاسیم -  ریلد 

دنکیمن یهاوخداد  دوشیمن -  تساوخزاب  درادن -  راکبلط  لوئسم و  دنکیمن  يورهدایز  فاحجا و  دش  دهاوخن  دوشیم  يدعت  ریزگان 
تـسد تلوهـس  هب  تلیـضف  داجیا  افو و  افـص و  لیم و  تبغر و  اضر و  هب  لالح  بسک  هار  رد  همه  ناسنا  یگدـنز  نوئـش  ریاس  اذـکه  و 

. دهدیم

ملظ هرابرد 

هابا نا  رکذ  امب  ةافولا  هترضح  نیح  یبا  هب  یناصوا  امب  کیصوا  ینب  ای  لاق  مث  هردص  یلا  ینمـض  تافولا  یبا  ترـضح  امل  ع )  ) رقابلا لاق 
توم ضرم  لاح  رد  مردـپ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  هللا  الا  ارـصان  کیلع  دـجی  نم ال  ملظ  كایا و  ینب  ای  لاق  هاصوا 

هب مه  وا  شتافو و  نیح  رد  هدرک  تیـصو  نم  هب  مردپ  هک  منکیم  یتیـصو  ار  وت  مدـنزرف  يا  دومرف  تشاذـگ و  دوخ  هنیـس  هب  ارم  تسد 
رب متـس  ادابم  ینکن  درادن  يرـصان  ادخ  زج  هک  یـسک  هب  متـس  ملظ و  هک  داب  وت  رب  مزیزع  دنزرف  دومرف  هک  هدش  هیـصوت  شردـپ  تیـصو 

ع)  ) لاق هحفص 253 ] . ] تسین هتـسیاش  یگزیتس  دنوادخ  اب  تسا  وا  رای  دنوادخ  ار  مولظم  نآ  درادن و  ینواعم  کمک و  هک  دوش  یفیعض 
نیب هنیب و  امیف  هسفن  لجرلا  ملظف  هرفغی  يذلا  ملظلا  اما  كرشلاف و  هرفغی  يذلا ال  ملظلا  اماف  هللا  هعدی  ملظ ال  هللا و  هرفغی  ملظ  ۀثالث  ملظلا 
لباق هک  یملظ  دزرمآیم و  ار  نآ  دنوادخ  هک  یملظ  تسا  تمـسق  هس  ملظ  دومرف  دابعلا  نیب  هتیادملاف  هللا  هعدـی  يذـلا ال  ملظلا  اما  هللا و 

هب ملظ  دراد  شزرمآ  تیلباق  هک  یملظ  تسا و  كرـش  تسین  شزرمآ  لباق  هک  یملظ  اـما  تسا  هللا  هعدـی  ـال  هک  یملظ  تسین و  شزرمآ 
قح هب  مـلظ  زا  دـنوادخ  هـک  تـسا  دارفا  نـیب  مـلظ  نآ  دراد  شاداـپ  رفیک و  دوـشیم و  توـعد  همکاـحم  يارب  هـک  یملظ  تـسا و  سفن 
لاح رد  میاهدرک  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  رایـسب  ینتفگ  بلاطم  مه  هراب  نیا  رد  دنوش و  یـضار  مه  زا  مدرم  دوخ  رگم  درذـگیمن 

سفن لامک  زا  تیمورحم  ببس  هک  تسا  دنوادخ  هب  كرـش  اهملظ  نیرتگرزب  دراد و  كاندرد  یباذع  رفیک و  تسا و  تشز  متـس  ملظ 
. ددرگیم

بضغ

لخد هجادوا و  تخفتنا  هاـنیع و  ترمحا  بضغ  اذا  مکدـحا  نا  مدآنبا و  بلق  یف  دـقوت  ناطیـشلا  نم  ةرمج  بضغلا  اذـه  نا  رقاـبلا  لاـق 
هک تسا  بضغ  اهتفص  نیرتدب  کلذ  دنع  هنع  بهذیل  ناطیشلا  زجر  ناف  ضرالا  مزلیلف  هسفن  نم  کلذ  مکدحا  فاخ  اذاف  هیف  ناطیشلا 

شتآ داجیا  حالطـصا  رد  هک  تسا  ناطیـش  زا  یگنـس  کی  بضغ  نیا  دیامرفیم  مجنپ  ماما  تسا  تایانج  همه  دیلک  لیاذر و  همه  عماج 
ار بضغ  ولج  دیـشوکب  دیدش  كانبـضغ  رگا  امـش  زا  یکی  دومرف  دنازوسیم  ار  شنامناخ  وا  يزورفا  شتآ  مدآینب و  بلق  رد  دـنکیم 

شوج هب  نآ  رد  نوخ  هدومن  هایـس  هدروآرب و  ار  ندرگ  ياهگر  هدومن  دولآنوخ  ار  اـهمشچ  هک  تسا  نیا  شاهناـشن  بضغ  دـیریگب و 
دینک تکرح  دـیوش  یتیاـنج  بکترم  اداـبم  هـک  دیـسرتیم  دوـخ  سفن  زا  مادـک  ره  دـنکیم  يزورفا  شتآ  وا  لد  رد  ناطیـش  دـیآیم و 

بضغ دیوش . یتیانج  ره  بکترم  ات  دنکیم  بضغ  هب  توعد  دوخ  یناوخزجر  هب  ار  امش  ناطیش  دیروخب » درس  بآ   » دیورب هار  دیزیخرب 
هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  زا  دناشن  ورف  ار  بضغ  دیاب  دندرگیم  یتیانج  هحنج و  ره  بکترم  نآ  اب  هک  تسا  رمخ  برـش  دننام  ناسنا  رد 

بضغ دومرف  دندرک  لاؤس  يریخ  رما  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  دینکن و  بضغ  دومرف  يراگتسر  هار  زا  دننکیم  لاؤس  ملـس  هلآ و  و 
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بضغ درادیم  او  یتیانج  تنایخ و  ره  هب  دنکیم و  هراچیب  ار  یمدآ  هک  تسا  بضغ  یمدآ  تافـص  نیرتدب  دیناشن  ورف  ار  بضغ  دینکن 
عیجشت دنکیم و  يربهر  تلالد و  يرش  هحفـص 254 ]  ] ره هب  ار  یمدآ  ددرگیم و  لقع  تموکح  عنام  دناشوپیم و  ار  لقع  رمخ  دـننام 

نیا زا  ار  ام  دنوادخ  دسرب  لعف  هب  ات  تسا  دروخ  دز و  عازن و  تتامش و  مانشد و  بضغ  رثا  نیرتکچوک  دیامنیم  يراتشک  لتق و  ره  رب 
نم سلجیلف  مئاق  وه  موق و  یلع  بضغ  لجر  امیاف  رانلا  لخدـی  یتح  ادـبا  یـضری  امف  بضغی  لجرلا  نا  لاق  دـیامرف . ظـفح  سفن  رورش 
نوچ يدرم  دومرف  تنکـس  تسم  اذا  محرلا  ناف  هسملیف  ندـیلف  محر  یلع  بضغ  لجر  امیا  ناطیـشلا و  زجر  هنع  بهذـی  هناف  کلذ  هروف 

شموق و رب  هک  مادک  ره  دـنزوسب  تسا  هتخورفا  دوخ  هک  شتآ  هب  ات  شنانیـشنمه  هن  شفرط و  هن  تسا و  یـضار  شدوخ  هن  درک  بضغ 
میقع و ار  ناطیـش  زجر  نیا  بضغ  لاـح  رد  تکرح  هک  دزیخرب . تسا  هتـسشن  رگا  دنیـشنب  تسا  هداتـسیا  رگا  دـنک و  بـضغ  شنادـناخ 
ات دزادـنا  توکـس  هب  ار  دوخ  وا  دـش  وا  هب  کیدزن  درک و  بضغ  دوخ  کـیدزن  ناـشیوخ  رب  سک  ره  دـنکیم و  وحم  دزاـسیم و  یثنخ 

درک کیرحت  ار  كانبـضغ  درم  دیابن  بضغ  لاح  رد  یلو  دنکیم  هراچیب  ار  ناسنا  تلذم  تلاح  بضغ  دـناشن . ورف  دنکـشب و  وا  بضغ 
شوماخ ار  بضغ  شتآ  هک  تسا  رثؤم  رایـسب  درـس  بآ  دـیناشنب و  ورف  ار  وا  بضغ  هرئان  دوعق  مایق و  هب  دومن و  تکاـس  ار  وا  دـیاب  هکلب 

تایآ و لصفم  مالـسا  بتکم  مجنپ  دلج  رد  بضغ  هرابرد  و  دنوش -  كانبـضغ  دنک  یعـس  رما  تعاطا  هار  زا  رودقملایتح  دیاب  دـنک و 
شیپ دوصقم  دهاش  يوس  هب  زئارغ  اوق و  لیدـعت  تروص  رد  هک  تسا  يرـصنع  تابکرم  زا  ینوجعم  ناسنا  تسا . هدـش  لقن  نآ  ثیداحا 

هایـس ار  یمدآ  راـگزور  دـش  تاوهـش  بضغ و  زا  يوریپ  اـصوصخم  داد  خر  طـیرفت  طارفا و  تـفر و  تـسد  زا  لیدـعت  هچناـنچ  دورب و 
ناویح هک  توافت  نیا  اب  دناشکیم  دننکیم  ریـس  نآ  رد  تاناویح  هک  یتلالـض  تلذم و  ضیـضح  هب  تلیـضف  لامک و  جوا  زا  دنکیم و 

تسین و ریذپناربج  نآ  فسأت  دتفایم و  تکاله  هطرو  رد  دراد  ار  لامک  تعاطتسا  هکنآ  اب  ناسنا  درادن و  ار  تیناسنا  لامک  تعاطتـسا 
. دندرک فرص  تداعس  نیا  ظفح  هار  رد  ار  دوخ  تیلاعف  همه  ام  همئا 

ناتسود قالخا  حالصا 

هریغ یلا  هنع  عیطتسی  هیف ال  وه  ارما  سانلا  یلع  بیعی  وا  هسفن  رما  نم  هیلع  یمعی  ام  سانلا  بویع  نم  فرعتی  نا  ابیع  ءرملاب  یفک  ع )  ) لاق
ار هحفص 255 ]  ] ینامسآ فراعم  دنزاس و  انشآ  تایهلا  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  نید  نایاوشیپ  تمه  ههجو  هنیعی . امب ال  هسیلج  يذؤی  و 
ره دـنیب و  مدرم  بویع  رد  ار  دوخ  بیع  هک  ناسنا  تیـصخش  ظفح  يارب  تسا  یفاک  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  دزومایب  مدرم  هب 

دهد و رارق  هجوت  دروم  شدوخ  دنریگیم  هدیدان  هتـشاذگ  مه  هب  مشچ  بیع  نآ  زا  مدرم  هک  درک  هظحالم  دیدنـسپن و  دید و  یبیع  اجک 
نیا اب  دراذـگن  دریگب و  صقن  عفر  يارب  کـمک  ار  يرگید  دـنک  عفد  دوخ  زا  ار  بیع  هک  تشادـن  تعاطتـسا  رگا  دـشوکب و  نآ  عفد  رد 
بیع دیابن  دنمدرخ  لقاع  ناسنا  ددرگیم و  تبیغ  بجوم  بویع  نیا  هک  اسب  دننک و  راهظا  دنناوتب  دنشاب و  جنر  رد  اهنآ  نانیـشنمه  بیع 
سفن دزاس و  انیبان  مدرم  بویع  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یفاک  بیع  کـی  نیارباـنب  دوش -  قلخ  تبیغ  بابـسا  اـت  دراذـگب  یقاـب  دوخ  رد  ار 

ار نایـشنمه  ای  دـشاب  هتـشادن  یتلیـضف  کی  هب  ار  نآ  لیدـبت  لوحت و  تردـق  هک  دـنیب  مدرم  رد  یبیع  ای  دراذـگ -  یقاب  بیع  رد  ار  دوخ 
درب و نیب  زا  نارگید  رادید  هب  ار  دوخ  بیع  دـیاب  هک  تسا  نمؤم  هنیئآ  نمؤم  دومرف  درک -  دـناوتن  کمک  وا  هب  هک  یـسک  هب  دـنک  تیذا 

. دننک ریس  مه  اب  نید  هلضاف  هنیدم  رد  همه  ات  دنک  وحم  ینابز  شوخ  رکذت و  هب  مه  ار  نارگید  بویع 

محر هلص 

محر عامتجا  رد  قح  شرافـس  دراوم  زا  یکی  ینعطق . نم  عطقا  ینلـصو و  نم  لص  مهللا  لوقت  شرعلاب  همیقلا  موی  ۀـقلعتم  محرلا  ع )  ) لاق
هب تمایق  زور  دیامنیم  تیمیحر  قح  داجیا  هک  يدنواشیوخ  یگتـسویپ  للع  ینعی  محر  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هک  تسا 

ماهدرک و هلص  هک  یسک  نآ  رب  دنکیم  محر  هلص  هک  یـسک  رب  دورد  اراگدرورپ  دومرفیم  اذل  دراد و  یگتـسویپ  طابترا و  یبوبر  شرع 
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محر هلـص  ار  ام  هک  یناسک  رب  دنوادخ  دورد  تسا و  هتـسویپ  قح  شرع  هب  ام  محر  طابترا  ینعی  تسا  هدرک  عطق  نم  هکنآ  دـنکیم  عطق 
نیملـسم هب  هک  تسا  يرـشب  یناسفن  لئاضف  زا  محر  هلـص  نیا  و  دننکیم -  هدرک و  ام  محر  عطق  هک  یناسک  دـنک  عطق  ادـخ  دـننکیم و 

دراد رگید  ثیداحا  رابخا و  رد  تسا و  محر  هلـص  هب  فظوم  ناسنا  تسا  یهلا  شرافـس  دراوم  زا  نآرق  تایآ  رد  هدـش و  دـیکأت  تخس 
شرع هب  هک  تسا  محر  هلص  رد  تایح  همادا  ءاقب و  نیاربانب  ددرگیم -  رمع  یهاتوک  ببـس  نآ  عطق  رمع و  لوط  بجوم  محر  هلـص  هک 
تفص نیا  رد  ار  یلاعت  دنوادخ  هک  نیا  رتوکین  هچ  دنکیم  عطق  ار  یهلا  شرع  هب  طابترا  لاصتا و  هتشر  محر  هلص  عطق  ددنویپیم و  قح 

هب دشوکیم  یمدآ  ره  هک  درک  نشور  لثم  نیدب  ناوتیم  ار  تفص  نیا  ددرگ و  دنمهرهب  نآ  برقت  زا  هتخاس و  دونشخ  یـضار و  هلـضاف 
تموکح زا  رتدنمورین  يرابرد  مادـک  تسا و  نیا  زا  رتهب  یتداعـس  هچ  دـش  ام  تسد  يهلیـسو  رگا  دـنک  کیدزن  ار  دوخ  یتنطلـس  رابرد 

هحفص 256] . ] دهد تسد  یهلا  برقت  ات  هداد  تسد  هب  ار  لاصتا  هتشر  نیا  هک  تسا  هیهلا  هقح 

بادآ بدا و  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  راصق  تاملک 

ترـضح دـندرگ .. راگتـسر  قالخا  لامک  تلیـضف و  هب  مدرم  اـت  تسا  ینید  بدا  نآ  نیرتهب  هک  تسه  یبادآ  بدا و  یتلم  موق و  ره  رد 
ام لبق  هلقع  نم  صقنالا  ربکلا  نم  یئـش  ءيرما  بلق  لخد  ام  ع )  ) لاق دـیامرفیم : نید  بادآ  بدا و  هرابرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 

تسین ربک  زا  رتدب  لد  رد  یتفص  چیه  ینعی  [. 53  ] رکاذلا بیصت  نمؤملا و ال  ریغ  نمؤملا و  بیـصت  قعاوصلا  رثک  وا  لق  کلذ  نم  لخد 
هب یلو  دـنکیم  تباصا  نمؤمریغ  نمؤم و  هب  هقعاص  نیا  دـشاب و  رثکا  ای  لقادـح  هب  توخن  ربکت و  هاوخ  ددرگیم  لقع  صقن  ببـس  هک 

دنزن رـس  اهنآ  زا  زیمآربکت  یلمع  دنـشوکیم  اهنآ  اریز  دـنکیمن  تباصا  دنـشاب  رکذـم  رکاذ و  هک  كولـس  ریـس و  لاح  رد  بقارم  مدرم 
اوربص امب  هفرغلا  نوزجی  کئلوا  لج  زع و  هلوق  یف  ع )  ) لاق دسرب . دوخ  لامک  هب  ات  ددرگ  سفن  رکذتم  دـشاب و  دوخ  بقارم  دـیاب  نمؤم 

ربص روظنم  دیامرفیم  نآ  ریـسفت  رد  ماما  هک  تسا  ترفغم  نارفغ و  نآ  يازج  دریگ  شیپ  ربص  سک  ره  ایندـلا . راد  یف  رقفلا  یلع  لاق  - 
لج زع و  هلوق  یف  و  دزرمآیم . نآ  شاداپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دیامن  یئابیکـش  یتسدگنت  یتسدیهت و  رب  سک  ره  دـشابیم  ایند  راد  رقف  رد 
 - ربص يازج  دـیامرفیم  مجنپ  ماما  زین  هیآ  نیا  رد  ایندـلا و  بئاصم  و  رقفلا . یلع  اوربص  امب  ع )  ) لاـق اریرح  ۀـنج و  اوربص  اـمب  مهازج  و 

نارفغ وت و  نآ  راتفگ و  نیا  هدـنب و  نیا  تسا و  یهلا  فراعم  رد  وت  ءایلوا  لوق  نیا  اراگدرورپ  ایند  بئاصم  رد  تسا  رقف  رب  ربص  شاداـپ 
تـسا حیبق  مه  ناشمالـس  لهاج  تسپ و  مدرم  مالکلا  حـیبق  مائللا  حالـس  ع )  ) لاق داعیملا . فلخی  هللا ال  نا  شاداپ -  راظتنا  هدـنب و  نیا  و 

ملعلا ۀفآ  ۀفا و  ءیش  لکل  ع )  ) لاق دنیوگیم . تشز  نانخـس  دنهدیم و  مانـشد  شحف و  مه  هب  مالـس  ياج  هب  ددرگیم  هدهاشم  هچنانچ 
ع)  ) لاق تسا . زیمآلاعفنا  نایسن  تسا و  نک  دیفسور  هظفاح  هک  قحلا  تسا  یشومارف  نایسن و  ملع  تفآ  دراد  تفآ  يزیچ  ره  نایسنلا - 

اریز دنک  تدابع  هک  يدباع  رازه  زا  رتهب  ددرگ  هحفص 257 ]  ] دنمهرهب دوخ  ملع  زا  هک  يدنمشناد  دباع  فلا  نم  لضفا  هملعب  عفتنی  ملاع 
نم سیلبا  یلا  بحا  ملاع  تومل  هللا  و  ع )  ) لاق دـسریم . نارگید  هب  شعافتنا  دزاسیم و  نشور  ار  لد  هناخ  دروآیم و  یلقع  دـشر  ملع 

. ددرگن مدرم  دیاع  یعفن  ات  دراد  تسود  دباع  درم  داتفه  گرم  زا  رتشیب  ناطیـش  ار  ملاع  گرم  هک  ادخ  هب  دـنگوس  ادـباع . نیعبـس  توم 
دومرف قح  یلع  ربصت  مل  ترجض  نا  اقح و  دؤت  مل  تلسک  نا  کنا  رش  لک  حاتفم  امهناف  رجـضلا  لسکلا و  كایا و  ینب  ای  هنبال  ع )  ) لاق

ادخ و مدرم و  قح  تلاسک  اب  هک  تسا  يرـش  ره  دیلک  يرورپنت  یلبنت و  یهدـن  هار  دوخ  هب  تلاسک  یگنتلد و  هک  داب  وت  رب  مدـنزرف  يا 
یگنتلد ترجض و  تلاسک و  يرورپنت و  یلبنت و  قحلا  و  درک -  ناوتیمن  قح  يادا  رب  ربص  یخلت  تاقوا  یگنتلد و  اب  دوشیمن  ادا  قلخ 

لاح لک  یلع  هللا  رکذ  هثالث  لامعالا  ع )  ) لاق دهدیم . دای  شدنزرف  هب  تیـصو  تروص  هب  هک  تسا  هفیظو  ماجنا  شـشوک و  راک و  عنام 
اب لام  رد  يردارب  ةاساوم و  فاصنا و  اب  نک و  دای  لاح  ره  رد  ار  ادـخ  دومرف  لاـملا  یف  خـالا  ةاـساوم  کـسفن و  نم  ساـنلا  کـفاصنا  و 

بحاص وهف  ءاینغالا  بحی  يراقلا  متیأر  اذا  ع )  ) لاق تسا . لیاضف  زا  تاواسم  تاساوم و  فاصنا و  ادـخ و  رکذ  هک  نک  ترـشاعم  مدرم 
رادایند دینادب  دشابیم  اینغا  رادتسود  يراق  حادم و  هک  دیدید  هاگ  ره  دومرف  صل  وهف  ةرورض  ریغ  نم  ناطلـسلا  مزلی  هومتیأر  اذا  ایندلا و 
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قوقح هب  دـهاوخیم  نیطالـس  رابرد  هب  طاـبترا  اـب  هک  نزهار  تسا  يدزد  جاـیتحا  ترورـض  نودـب  دراد  ناطلـس  تمزـالم  رگا  تسا و 
یلاعت قح  رما  زا  تعاطا  هک  دنتـسه  یناسک  ام  ناتـسود  نایعیـش و  دومرف  لج  زع و  هللا  عاـطا  نم  انتعیـش  ع )  ) لاـق دـنک . زواـجت  نارگید 
دـسفت اهناف  هموصخلا  مکایا و  ع )  ) لاق تخانـش . دـنهاوخ  مه  ار  ام  تعاـطا  ادـخ  رما  تعاـطا  رد  تسا و  بجاو  رما  تعاـطا  هچ  دـنیامن 

ات ثرا  هب  هک  تسا  قاقش  قافن و  نآ  هجیتن  دنادرگیم و  دساف  ار  امش  بولق  هک  دینکن  ینمشد  تموصخ و  دومرف  قافنلا  ثروت  بلقلا و 
مه هللا  تایآ  یف  نوضوخی  نیذلا  ع )  ) لاق تسا . یثرا  ینمـشد  یتسود و  ناثراوتی  ضغبلا  بحلا و  دناهتفگ  هک  دـناسریم  امـش  دالوا  هب 

يرهاظ تایآ  هنرگ  دنزیخرب و  تموصخ  هب  دنهاوخیم  دننکیم  یـصاوغ  ضوخ و  یهلا  تایآ  رد  هک  اهنآ  دومرف  تاموصخلا  باحـصا 
یخا یل  ناک  ع )  ) لاق دیسرپ . تراهط ) ترتع و  تیب  لها   ) نآ نیبم  رـسفم و  زا  دیاب  هک  ینطاب  درک و  لمع  دیاب  هک  دراد  هحفص 258 ] ]

نآ یلو  تسا  گرزب  نم  مشچ  رد  هک  مراد  يردارب  یهاـگ  دومرف  ینیع  یف  ایندـلا  رغـص  ینیع  یف  هتمظع  يذـلا  ناـک  میظع و  ینیع  یف 
دـشابن هاوخایند  رگا  تسا  گرزب  يردارب  تیـصخش  دـیامنیم -  گرزب  وا  مشچ  رد  تسایند و  تسا  کچوک  نم  مشچ  رد  هک  یگرزب 

مرح نم  هترخآ و  هاـیند و  یف  هلاـح  نسح  ۀـحارلا و  هلک و  ریخلا  یطعا  دـقف  قفرلا  قلخلا و  یطعا  نم  ع )  ) لاـق تسا . کـچوک  اـیند  هک 
هدش اطعا  ارادم  قفر و  وکین و  قالخا  سک  ره  هب  دومرف  یلاعت  هللا  همـصع  نم  الا  ۀـیلب  رـش و  لک  یلا  الیبس  هل  کلذ  ناک  قلخلا  قفرلا و 

رورـش هار  هب  درادـن  وکین  قلخ  قفر و  هک  یـسک  دـسریم و  وا  هب  ترخآ  ایند و  رد  لاح  نسح  تحار و  هدـش و  تیاـنع  یلک  ریخ  دـشاب 
هدوملا فرعا  ع )  ) لاق یبر  محر  ام  الا  ءوسلاب  ةرامال  سفنلا  نا  هک  دـنک  ظفح  ار  وا  دـنوادخ  رگم  ددرگیم  یئاـیالب  هب  ـالتبم  دوریم و 
تدوخ لد  رد  اهنآ  تفرعم  یتسود و  هزادـنا  هب  تناتـسود  لد  رد  ار  دوخ  تفرعم  یتسود و  دومرف  کبلق  یف  هلامب  کیخا  بلق  یف  کل 

مالسلاهیلع لاق  دریگ . ارف  اهنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  یتسود  هقالع و  رادقم  دناوتیم  نآ  اب  هک  تسا  هلدابتم  فطاوع  ياراد  سک  ره  سانـشب 
یبکرم ایند  رباج  يا  دومرف  اهتبجا  ةارما  وا  هتـسبل  بوث  وا  هتبکر  بکرم  الا  وه  له  نوکت  نا  یـسع  ام  ایندـلا و  ام  رباج  اـی  یفعجلا  رباـجل 

هک تسا  یـسابل  دـننام  ای  دـنکیم  طقاس  ترپ و  طیرفت  ای  طارفا  هب  مه  یهاـگ  دـناسریم و  دارم  هب  لادـتعا  طرـش  هب  ار  یمدآ  هک  تسا 
مل نینمؤملا  نا  رباج  ای  ع )  ) لاـق دزادـنایم . رود  دـنکیم و  تشذـگ  هک  یتدـم  یلو  دـشوپیم  دراد و  تسود  ار  نآ  دـشوپیم و  یمدآ 

کل مهرثکا  ۀـنووم و  ایندـلا  لها  ریـسا  يوقتلا  لها  نا  راربالا  باوثب  اوزافف  مهیلع  ةرخالا  مودـق  اونمأی  مل  اهیف و  ءاقبل  ایندـلا  یلا  اونئمطی 
ایند اریز  دـنرادن  ایند  هب  نانیمطا  نینمؤم  رباج  يا  دومرف  هللا  رماـب  نیناوق  هللا  قحب  نیلاوق  كوناـعا  ترکذ  نا  كورکذ و  تیـسن  نا  هنوعم 

یگدنب تدابع و  ناگدازآ  نوچ  هک  تسا  یسک  ترخآ  رد  راگتسر  زئاف و  اریز  دنتسین  مه  هحفص 259 ]  ] ترخآ زا  نمیا  درادن و  یئاقب 
 - ددرگ لئان  ترخآ  رایـسب  هب  ات  دزاسیم  نآ  مک  هب  درگنیم و  تیقیرط  هار  زا  ار  ایند  نمؤم  درم  هک  تسین  یکـش  دریگ و  باوث  ات  دنک 
نیا هیاس  رد  یتداعـس  ره  تسا و  هدومرف  دییات  نآرق  هک  دشابیم  ءاشحف  زا  یهن  رماوا و  يارجا  رما و  تعاطا  هیاس  رد  نید  بادآ  بدا و 

ع)  ) رقابدـمحم ماما  اصوصخم  راهطا  همئا  و  دـیامیپب -  ار  سفن  بدا  یناسفن و  لامک  هار  دـناوتیم  ینید  تیبرت  اب  یمدآ  تسا  لـصا  ود 
يدـج هار  نیا  رد  هداد و  میمعت  تایبدا  بادآ و  بدا و  سفن و  تیبرت  هیاـس  رد  ار  گـنهرف  ملع و  فراـعم  میلعت و  نینمؤملاریما  زا  سپ 
ءیـش هنم  کعم  سیل  تظقیتساف و  کمانم  یف  هتبحا  لامک  وا  هنم  تلحترا  هب و  تلزن  لزنمک  ایندلا  لزنا  رباج  ای  ع )  ) لاق دـندومرف . غیلب 
یلزنم نوچ  ایند  رباج  يا  دومرف  هتمکح  هنید و  نم  هللا  كاعرتسا  ام  ظفحاف  لالظلا  ءیفک  یلاعت  هللااب  نیملاـعلا  بللا و  لـها  عم  یه  اـمنا 

نوچ يراد و  تسود  ینیب و  باوخ  رد  هک  تسا  يزیچ  نوچ  ای  ینکیم و  چوک  اجنآ  زا  دیوشیم و  دراو  اج  نادب  هک  رفس  هار  رد  تسا 
بآ رب  شقن  هیقب  هک  يزومایب  ار  تلیـضف  ملع و  تمکح و  نید و  ایند  زا  هک  تسا  رتهب  نیاربانب  تسین  وت  تسد  رد  يزیچ  يدـش  رادـیب 
لاق دبای . يدازآ  دریگ و  رارق  شمارآ  شیاسآ و  هیاس  رد  دـیوپ  ترخآ  هار  هک  یـسک  دـناهتفرن  هار  نیا  زا  ریغ  يوقت  درخ و  لها  تسا و 

یغبلا و ۀبوقع  رشلا  عرسا  ربلا و  اباوث  ریخلا  عرسا  نا  ءاعدلا و  الا  ءاضقلا  عفدی  ام  لئـسی و  نا  نم  لج  زع و  هللا  یلا  بحا  یئـش  نم  ام  (ع )
ها هینغی  امب ال  هسیلج  يذؤی  نا  هنع و  لوحتلا  عیطتـسی  امب ال  سانلا  رمأی  نا  هسفن و  نم  هیلع  یمعی  ام  سانلا  نم  رـصبی  نا  اـبیع  ءرملا  یفک 

رب و هب  دوش  تباجا  ریخ  تعرـس  هب  رگا  دیامن  یئاعد  دنک و  یئاضاقت  دوخ  يادـخ  زا  هدـنب  هک  تسین  نیا  زا  رتهب  زیچ  چـیه  دومرف  [. 54]
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زا ار  دوـخ  بیع  هک  درم  يارب  تسا  یفاـک  تسا  یهارمگ  تلالـض و  یغب و  دـبای  تبوـقع  رمث  تعرـس  هـب  رگا  تـسا و  یئوـکین  ریخ و 
دیامن حالصا  نارگید  نساحم  هب  ار  دوخ  بویع  ددرگ و  تانـسح  هب  لدبم  تائیـس  ات  دنک  یقالخا  لوحت  هب  رما  ار  مدرم  دنیبب و  نارگید 

رقابدمحم ماما  تاملک  زا  دزادرپب . دوخ  حالصا  هب  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  هب  ددرگیم و  تباث  اعد  اضاقت و  هب  رما  تعاطا  یگدنب و 
یطعا امیف  ناک  ص )  ) لاق هحفص 260 ] : ] دومرف تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع 
کبلقا ۀبیط و  ةایح  کیحا  كرمع و  یف  کل  یسنا  فلأتملا و  کنا  کیدلاول  یل و  رکـشا  یلوالا  حاولالا  یف  ع )  ) یـسوم لج  زع و  هللا 

دوخ تیاکش  هک  تسا  نیا  هدوب  تاروت  حاولا  دافم  هچنآ  تسا  هدومرف  ادخ  ربمغیپ  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  [. 55  ] اهنم ریخ  یلا 
حالص ریخ و  هچنآ  ات  تدوخ  یگدنز  هب  وت  یتسود  زا  تسا  رتشیب  وت  هب  نم  سنا  متـسه و  رتکیدزن  وت  هب  سک  ره  زا  نم  نک  نم  هب  ار 

ره تفر و  لامک  هار  هب  دـیاب  تسا  ینالوط  بولطم  لامک  رد  ام  هار  تسا و  یتقوم  ایند  یناگدـنز  اریز  منکیم . داـجیا  وت  يارب  دـشاب  وت 
ار تداعـس  لیاسو  رتهب  تسا و  یناسنا  ندرگ  گر  زا  رتکیدزن  هدنب  هب  یلماکت  لحارم  نیا  مامت  رد  هک  تساوخ  ادخ  زا  تسا  مزال  هچ 

یف ناوخالا  ةاساوم  ۀـثالث  لامعالا  دـشا  ص )  ) لاق هک  دومرف  تیاور  ادـخ  ربمغیپ  زا  دراذـگیم . ناگدـنب  سرتسد  رد  دـیامنیم و  داجیا 
رد ناوخا  اب  تاساوم  یکی  تسا  لمع  هس  لامعا  نیرتتخـس  دومرف  [. 56  ] لاح لک  یلع  هللا  رکذ  کسفن و  نم  سانلا  فاـصنا  لاـملا و 

فاصنا اب  هک  دوخ  سفن  رد  مدرم  فاصنا  رگید  دهن و  نایم  رد  دوخ  دنمتـسم  ریقف و  فیعـض و  ناردارب  اب  دراد  هچ  ره  سک  ره  هک  لام 
ایند تداعـس  دش  لصاح  هدنب  يارب  رگا  تلـصخ  هس  نیا  دنکن و  شومارف  ار  ادخ  هک  لاح  ره  رد  قح  هب  رکذت  موس  دنک و  راتفر  مدرم  اب 

مالسلاهیلع رقابدمحم  ماما  تمدخ  دمآ  يدرم  دمآ . لئان  لاصخ  نیا  هب  ات  درک  هزرابم  دیشک و  یتاضایر  دیاب  تسا  هداد  تسد  ترخآ  و 
لجرلا ناف  افلخ  کعم و  كدعب  افلخ  هلعجی  هللا  لئـسا  لاقف  دیامرف . اعد  دـیدج  دولوم  نآ  يارب  درک  اضاقت  دوب  هدرک  ادـیپ  يدـنزرف  هک 

املف نیلهاجلا  نع  ضرعا  فورعملاب و  رمأ  وفعلاذـخ و  لاـقف  بدـالا  نسحا  ص )  ) ادـمحم هللا  بدا  لاـق  هتوم و  ۀـتایح و  یف  هاـبا  فلخی 
دشاب و وت  يارب  هانپ  تشپ و  هک  منکیم  تلئـسم  وا  يارب  دـنوادخ  زا  دومرف  اوهتناف  هنع  مکاهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  لاق و  یعو 

شربمغیپ دنوادخ  هک  دومرف  هفاضا  تسا و  ردپ  هدنیامن  نیشناج و  تایح  گرم و  رد  رسپ  دنزرف  هچ  دشاب  وت  نیشناج  فلخ و  وت  زا  سپ 
دومرف هاگنآ  زیهرپب  لاـهج  زا  نک و  فورعم  هب  رما  نک و  وفع  یناوتب  اـت  هک  درک  رما  وا  هب  بدا و  نیرتهب  هب  یبوبر  بدا  هب  درک  بدا  ار 
تـسا تداعـس  نماض  هک  دـینک  یهن  دـیامرفیم  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  هچنآ  دـینک و  ظـفح  دـیریگب  دروآیم  امـش  يارب  ربمغیپ  هچ  ره 

نادـنزرف و ناـنز و  هک  دوـمرفیم  روتـسد  دـشیم  موـمغم  نوزحم و  تقو  ره  ینیلک  لـقن  هـب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  هحفص 261 ] ]
لح ار  یگدنز  تالکـشم  بیترت  نیا  هب  دیئوگب و  نیمآ  امـش  منکیم  اعد  نم  دومرفیم  دندشیم  عمج  شلزنم  لها  ناگرزب  ناکدوک و 

. تسا هداد  هنأش  لج  راگدرورپ  زا  روما  لیهست  ياضاقت  یصاعم و  زا  فارصنا  ادخ و  هب  هجوت  يارب  یسرد  هدومرف و 

زامن هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  شرافس 

نم ینم  سیل  هتوم  دـنع  لاق  ص )  ) یبنلا ناف  کتولـصب  نواـهتت  ـال  دومرف  زاـمن  هراـبرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  رفعجیبا  ترـضح 
هب یهلا  رما  وربآ و  فرش و  تداعس و  هیام  تاکن  نیرتمهم  هب  ار  مدرم  رصع  ره  رد  هک  دوب  نیموصعم  همئا  هفیظو  نیا  هتولـصب  فختـسا 
رد نآ  ینیع  بوجو  هک  تسا  یمالسا  زیگنا  تداعس  لامعا  نیرتگرزب  زا  زامن  کش  نودب  دندرکیم و  يربهر  يوقت  ملع و  تلیضف و 

تـسا لفاون  ضیارف و  ینعی  تعکر  هدـش 51  هدرمـش  مه  نمؤم  طیارـش  زا  هک  لاس  هاجنپ  زا  شیب  رد  تعکر و  راب 17  جنپ  زورهنابش  ره 
لامک هب  ات  دنکیم  هیکزت  بیذهت و  ار  يرشب  سوفن  دناشکیم و  حالف  زوف و  هب  ترخآ  رد  دناسرب و  دوخ  لامک  هب  ایند  رد  ار  ناسنا  هک 

یهارمگ ءاشحف و  تارکنم و  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  زامن  یغبلا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةولـصلا  نا  دومرف  هک  دیامن  لصاو  بولطم 
رارسا و تخومآ و  مدرم  هب  دوخ  رصع  رد  یملع  لالدتسا  اب  ار  ترابع  نیا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دیشخب و  دهاوخ  تاجن  تلالض  و 

. تسا هدومرف  میلعت  ار  تناید  نید و  زومر 
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رگیدکی رادید  ترایز و  هب  مدرم  قیوشت 

رد نم  باحـصا  يا  دومرف  رقابدمحم  ماما  رفعجوبا  ترـضح  دومرف  انرما  ییحا  ادـبع  هللا  محر  انرمال  ةویح  کلذ  ناف  مکتویب  یف  اوروازت 
هدنز هک  ار  ياهدنب  دیامرف  تمحر  دـنوادخ  دومرف  تسا  یناگدـنز  لصا  هک  دـیئامن  تاقالم  دـینک و  ترایز  ار  رگیدـکی  دوخ  ياههناخ 
اهنآ نیب  هناتـسود  طباور  ات  هدومرف  فظوم  رگیدکی  تاقالم  ترایز و  دـیدزاب و  ندـید و  هب  ار  مدرم  مالـسلاهیلع  ماما  ار . ام  رما  دـنادرگ 

اب رگیدکی و  ياههناخ  هب  دیورب  دومرف  دندرکیم  نایعیـش  قح  رد  تیاعـس  دوب و  رایـسب  شیدنادب  نمـشد  زور  نآ  نوچ  ددرگ و  مکحم 
. میراد تسود  ار  سلاجم  نیا  ام  هک  دـیئامن  ثحب  مه  يارب  ام  تامیلعت  زا  دـینک و  هحفص 262 ]  ] تکرـش شرورپ  شزومآ و  رما  رد  مه 
داحتا و هب  دـینک و  هرکاذـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  رثآم  لیاضف و  رابخا و  ثیداـحا و  زا  رگیدـکی  ياـههناخ  رد  دومرف 

تسا نیمه  قح  هملک  رشن  ام و  رما  يایحا  هک  دیئامن  مالسا  رئاعـش  میظعت  ولع و  نید و  نامیا و  توق  قح و  هملک  يالعا  تدوم  تبحم و 
یعس لذب  گنهرف  ملع و  هعسوت  رد  دننیـشنب و  مه  فارطا  هوژپ  شناد  رورپ و  فراعم  هقیلـس و  شوخ  راکوکین و  ریخ و  مدرم  هک  سب  و 

. دنهد طسب  ار  فراعم  هرئاد  دنیامن و 

اهلد ندرم  لماوع 

نتمت عبرا  ع )  ) لاق دـینامب . هدـنز  لد  ات  دـینک  بانتجا  اهنآ  زا  دـیاب  دـناریمیم  ار  اهلد  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف  تیبرت  میلعت و  هرابرد 
یتوملا ۀـسلاجم  ریخ و  یلا  عجری  لوقی و ال  لوقن و  قمحالا  ةارامم  نهثداـحم و  ینعی  ءاـسنلا  هشقاـنم  ةرثک  بنذـلا و  یلع  بنذـلا  بلقلا 
ترشاعم رایـسب  نانز  اب  هانگ 2 -  يور  هاـنگ  دـشکیم 1 -  ار  لد  تسا  زیچ  راهچ  فرتم . ینغ  لک  لاق  یتوملا  اـم  هللا و  لوسر  اـی  لـیقف 

دومرف تسا  مادـک  نیا  دندیـسرپ  تسا  ناگدرم  اب  تسلاجم  دـسریمن 4 -  هجیتن  هب  تقو  چـیه  هک  قمحا  اب  هثحابم  هلداجم و  ندرک 3 - 
لد دـندرگ . لفاغ  دوخ  تشز  رادرک  هب  هدـش و  ایند  عاتم  قرغ  اما  هدوب  یتمعن  ره  هب  معنتم  دنـشاب و  رگناوت  هک  دنتـسه  یناسک  ناـگدرم 

قرز و هعتما  تاوهـش و  هب  قشعت  هجوت و  ددرگ  یتسرپتب  هدام و  قرغتـسم  ددرگ و  دـنمقالع  تایدام  اـیند و  هب  هک  دریمیم  یتقو  یمدآ 
لد درادیم  زاب  لالج  افـص و  لامک و  تلیـضف و  زا  درادیم و  زاب  تایناحور  زا  ار  ناسنا  نانز  اب  ینیـشنمه  دشکیم -  ار  لد  ناهج  قرب 
رود يونعم  يافـص  زا  ار  یمدآ  یناسفن  تالیامت  رد  قارغتـسا  يوهـش و  يدام و  نارظنهتوک  اب  تبحاـصم  يویند و  ماـطح  نیا  هب  نتـسب 
لوا تیاده  نارادلعشم  هک  تسین  یکـش  دنک و  یط  دناهدرک  میظنت  هار  نیا  ناگتـشذگ  هک  ياهمانرب  اب  ار  لامک  هار  دیاب  ناسنا  دزاسیم 
اهنآ هب  ار  لامک  تداعس و  هار  يربهر و  دوخ  تلیضف  هب  ار  رـشب  ینید  تیبرت  اب  هک  دنتـسه  یمارگ  ءایـصوا  اهنآ  رـس  تشپ  ماظع و  ءایبنا 

یتسود تالیامت و  هار  رس  رد  فقوت  ینعی  لد  ندرم  دندرگن  فقوتم  یگدنز  دنلب  تسپ و  رد  هتشاد و  یهلا  تایلوغشم  لد  ات  دناهتخومآ 
بادآ و میمعت  رـشن و  نید و  همانرب  يارجا  هصالخ  دـندرگیم -  تلالـض  هفقو و  ببـس  هک  نارکفهتوک  نانز و  اب  تبحاـصم  تاوهش و 

. دشخبیم تینوصم  طوقس  یگداتفا و  بقع  هفقو و  زا  ددرگیم و  لقع  لد و  دشر  ببس  نیلسرملادیس  تعیرش  هحفص 263 ]  ] ماکحا

راک ره  زیچ و  ره  دودح  رد  ماما  تامیلعت 

نادرگاش باحـصا و  دـندادیم و  تیبرت  نونف  مولع و  میلعت  هک  لاح  نیع  رد  تسا  نیا  عیـشت  بتکم  صوصخم  هتـسجرب  تاکن  زا  یکی 
رد هک  دوب  نیا  هلمج  نآ  زا  دنتخومآیم  ءاقترا  ءاقر و  شور  هار و  هب  دـندومنیم و  تیبرت  بولطم  يزرط  هدیدنـسپ و  یکبـس  هب  ار  دوخ 
رد ملـسم  نب  دـمحم  هچنانچ  تخومآیم  مدرم  هب  رـصع  نآ  رد  ار  راـک  ره  زیچ و  ره  دـح  مالـسلاهیلع  ماـما  یملع  نونف  شزومآ  لـالخ 

رفعجیبا ترـضح  هـب  يدرم  تـفگ  ینارحب  دـیبلوبا  هـک  دوـمن  تـیاور  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  رفعجیبا  ترـضح  زا  یفاـک  باـتک 
چیه تسا و  یمکح  يدح و  يزیچ  ره  رب  ینادیم  نانچ  هک  سک  نآ  یئوت  یلع  نب  دمحم  يا  درک  ضرع  هدـمآ و  هکم  رد  مالـسلاهیلع 
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لعج دق  الا و  اریبک  اریغص و  هللا  قلخ  امم  ءیش  سیل  هنا  لوقا  انا  معن  دومرف . ترضح  نآ  تسا  ررقم  يدح  نآ  رب  هکنآ  زج  تسین  يزیچ 
ای کچوک  هاوخ  یلاعت  يادخ  قولخم  زا  يزیچ  چیه  هک  میوگیم  نم  ینعی  هیف  هللا  دـح  يدـعت  دـقف  دـحلا  کلذ  هب  زوج  اذا  ادـح  هل  هللا 

تـشذگ دح  نآ  زا  نوچ  هک  تسا  هدومرف  ررقم  ياهفیظو  یمکح و  يدح و  وا  يارب  الع  لج و  هدننیرفآ  قلاخ  هکنآ  رگم  تسین  گرزب 
« دندوب هتسشن  هرفس  رس  تقو  نآ   » هدئام نیا  دح  هللا  لوسر  نبای  درک  ضرع  درم  نآ  تسا . هدش  جراخ  یعیرشت  ینیوکت و  هفیظو  دح  زا 

ماـمت ندروخ  تسا و  ندرک  بوراـج  ینعم  هب  مق   - ) اـهتحت اـم  مقت  عفرت و  نیح  هللا  دـمحت  عـضوت و  نیح  هللا  مسا  رکذـت  لاـق  تسیچ ؟
مان هب  ندروخ  هب  عورـش  زاغآ  رد  دنروآ و  نابز  رب  ار  يادـخ  مان  دـنهن  نیمز  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  ماعط  ناوخ  دـح  ینعی  هرفـس ) ياذـغ 

ینک و عمج  دشاب  هتخیر  ورف  نآ  زا  هچنآ  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  رکش  دندرب  هدیچیپ  مه  رد  هدرک  عمج  هرفس  نوچ  ینک و  عورـش  ادخ 
دیمحت و اب  ادـخ  مان  هب  هنوگچ  ار  ندروخ  اذـغ  روتـسد  دـینک  هظحالم  زیزع  ناگدـنناوخ  یئامنب . ار  قازر  يادـخ  ساپـس  یئامن و  لوانت 

نم هنذا و ال  عضوم  نم  برـشت  نا ال  ع )  ) لاق هحفص 264 ] . ] تسیچ بآ  هزوک  نیا  دح  دیـسرپ  درم  نآ  دیامرفیم . نایب  قزر  زا  رکـشت 
ناف سافنا  ۀثالث  هیف  سفنت  هللا و  دـمحاف  کیف  نع  هتعفر  اذا  هللا و  مسا  رکذاف  کیف  یلع  هتعـضو  اذا  ناطیـشلا و  دـعقم  هناف  هرـسک  عضوم 
دوعق لـحم  اـجنآ  هچ  یماـشاین  بآ  نآ  هتـسکش  ياـج  زا  نآ و  يهشوگ  زا  هک  تسا  نیا  بآ  يهزوـک  دـح  ینعی  هرکی . دـحاولا  سفنلا 

هب ار  بآ  یئوگ و  یلاعت  يادخ  ساپـس  يریگرب  ناهد  زا  نوچ  يروایب و  نابز  رب  ار  يادخ  مان  یهن  بل  رب  ار  هزوک  نوچ  تسا و  ناطیش 
زورما نرق  هدزیـس  زا  سپ  هک  دوـمرف  یحـص  روتـسد  دـنچ  تیبرت  نیا  رد  تسا . هورکم  سفن  کـی  هب  ندـیماشآ  هچ  یماـشایب  سفن  هـس 

نآ یگتفرورف  زا  بآ  ای  دـنراذگیم و  تسد  هشیمه  هک  هزوک  هشوگ  زا  دـیامرفیم  دـناهدرک . رایتخا  ار  يأر  نآ  اهنآ  ناکـشزپ  ناگرزب 
دشیمن حولهداس  نیملـسم  بارعا و  هب  هک  زور  نآ  تسا  ناطیـش  هاگنمیـشن  هک  دیروخن  بآ  شاهتـسکش  ياج  زا  دیروخن  بآ  دزیریم 

دینک زارتحا  نآ  زا  تسا  ناطیش  هاگنمیـشن  لحم و  يروخاذغ  فورظ  هساک و  هزوک و  هتـسکش  ياج  دومرف  ماما  تسیچ  بورکیم  تفگ 
کی هک  هدش  نشور  زورما  هتکن  نیا  دـیماشایب  راب  هس  سفن -  هس  رد  ار  بآ  دومرف  هکنآ  رگید  هتکن  دـیناماشاین . بآ  دـیروخن و  اذـغ  و 

يراجم ررض  نارسخ و  هدعم و  هب  ندناسر  نایز  رگید  تسا و  هیرلا  ۀبصق  رد  بآ  نتخیر  یکی  هک  دراد  رطخ  نیدنچ  ندروخ  بآ  سفن 
كولم زا  یکی  یتح  دنماشایب  هرطق  هرطق  ار  بآ  یگنـشت  تدش  رد  هک  دـنداد  میلعت  مالـسا  بتکم  ناوریپ  هب  نیملـسم  يابطا  تسا . يرم 

ار ین  گرب  يردق  تخیمآ و  مه  رد  ین  رکش  اب  بآ  يروف  دمآ  نوریب  ناوج  يرتخد  تساوخ  بآ  هدیسر  یبرع  همیخ  هب  مرگ  ياوه  رد 
زین و  دـنیبن -  ناـیز  اـت  دـشونب  هعرجهعرج  هکلب  دـنکن  علب  ار  بآ  یگنـشت  طرف  زا  هدزشطع  ناـمهم  نآ  اـت  تخیر  نآ  رد  هدومن  دروخ 
اذغ لالخ  رد  دیشونن و  دایز  بآ  هدعم  ندوب  یهت  یگنـسرگ و  رد  تسا و  روآنایز  هک  دیروخن  مرگ  رایـسب  ای  درـس  رایـسب  بآ  هدومرف 

هب مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب  یتشادـهب  تیبرت  همه  اـهنیا  دـینک  يراددوخ  مرگ  ياذـغ  نیب  درـس  بآ  زا  اـصوصخم  دـیروخن  ناوارف  بآ 
رفعج ماما  هحفص 265 ]  ] ترضح زا  هملـسوبا  هک  هدومن  تیاور  [ 57  ] ملاعلا ءامسلا و  باتک  رد  یـسلجم  همالع  تخومآ . دوخ  باحـصا 

يالوم لصاو  نب  ةدـیبع  نب  ورمع  یهدیم  هزاـجا  دومرف  مردـپ  هب  نیـسحلا  نب  یلع  هللادـبع  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص 
تسا يدح  زیچ  ره  يارب  یئامرفیم  وت  رفعجابا  ای  دنتفگ  دنتسشن  هدش  دراو  نوچ  دراد  عنام  هچ  دومرف  دنوش  بایفرش  لاجر  رشب  هربیه و 
تسا يدح  زیچ  ره  يارب  ینعی  دح  هل  الا و  ءیش  نم  ام  هیلا  یهتنی  ادح  ءیـش  لکل  نا  معن  ع )  ) رفعجوبا لاقف  ددرگیم . یهتنم  نآ  هب  هک 

ناـنامهم دـندرتسگ  دـندروآ  ماـعط  هرفـس  هاـگنآ  دـشاب  هتـشادن  يدـح  هک  تسین  ملاـع  رد  يزیچ  چـیه  دوشیم و  دـح  نآ  هب  یهتنم  هک 
نیب نم  ناسنا  لک  لکأی  دمحلا هللا و  لاق  اهعفر  اذا  هللا و  مسب  لاق  هدی  لجرلا  عضو  اذا  هدح  لاق  تسیچ ؟؟ ماعط  ناوخ  نیا  دح  دندیـسرپ 
ریـس نوچ  دنک و  عورـش  ادخ  مان  هب  دنیـشنب و  هرفـس  رانک  بدؤم  هک  تسا  نیا  ماعط  هدئام و  دح  ینعی  رخالا  مادـق  نم  لوانتی  هیدـی و ال 

نارگید ياذغ  هب  يزارد  تسد  درادنرب  يرگید  لباقم  زا  دروخب . اذـغ  دوخ  يور  شیپ  زا  دـیاب  سک  ره  دـیامنب و  ار  ادـخ  رکـش  دـندش 
دـش لاؤس  نامه  زاب  دـندروآ  بآ  سپـس  تسا . هدومرف  نایب  کی  هب  کـی  ار  ندروخ  اذـغ  بادآ  دـیامنن و  نارگید  همقل  هب  هاـگن  دـنکن 

. دنماشاین بآ  هتسکش  هزوک  هساک و  ینعی  ناطیش  برش  زا  هک  دومرف  ار  نومضم  نامه  بیرق 
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دناهدرک تیاور  اهنآ  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  هک  یناسک 

رقابدـمحم ماـما  دنـسیونیم  هر )  ) یلماـع نسحم  دیـس  هعیـشلا  ناـیعا  یلبرا و  همغلا  فـشک  يزوـجنبا و  هرکذـت  دـیفم و  خیـش  بتک  رد 
هللادـبع نب  رباج  زا  یتیاور  تروص  رهاظ  بسح  رب  یلو  هدومن  اـهنآ  زا  تیاور  هتفرگ و  شدادـجا  ءاـبآ و  زا  ار  لاـمک  ملع و  مالـسلاهیلع 

ماما یتیاور  هلـسلس  رد  مه  ار  ثیدـح  لعاج  هریرهیبا  کلام و  نب  سنا  هلمج  نآ  زا  دناهتـشون  مه  هریغ  يردـخ و  دیعـسیبا  يراصنا و 
ملع و راکتیانج  هریرهیبا  سنا و  زا  مه  نآ  هک  تسا  رتالاب  رترب و  اهنیا  زا  ماما  ماقم  هک  تسین  یکش  دناهدروآ و  مالسلاهیلع  رقابدمحم 

انیقی دشاب  هدومرف  لقن  نآ  ریاظن  رفن و  ود  نیا  زا  یتیاور  کی  یگدنز  لوط  رد  مه  رگا  دنک -  لقن  یتیاور  مالسا  خیرات  یناج  تلیضف و 
جنپ یس و  لوط  رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  اصوصخم  هک  یمیقتسم  ثیداحا  رابخا و  هنرگ  ۀحلـصمل و  مه  نآ  هدوب  حیحـص  تاور  زا 
ینعی هدرک  رمع  لقادح  لاس  شردپ 23  اب  نیدباعلانیز  ماما  اریز  دیامرفن  ثیدح  لقن  يرگید  زا  هک  دوب  یفاک  هتفرگ  شردپ  نامز  لاس 

هدومن و تیاور  هک  دوب  هلاس  هحفص 266 ]  ] یبتجم 13 نسح  ماما  شیومع  زا  هدرک و  هدافتـسا  ءادهـشلادیس  شردپ  زا  لاس  هس  تسیب و 
جاتحم دشاب و  مه  يروضح  ماما  ملع  هکنیا  زا  رظن  فرـص  هتبلا  دبایرد . ار  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هک  تسا  یفاک  ماما  يارب  تدـم  نیا  رد 

لاس داد و 35  خر  البرک  هعقاو  هک  دوب  هلاس  مالـسلاهیلع 3  رقابدمحم  ماما  تسا و  یفاک  رهاظ  بسح  رب  دشابن  مه  ملعم  ردپ و  بتکم  هب 
هب دوب  شردپ  يارب  تدـم  نیا  رد  هک  یتغارف  اب  شردـپ  زا  تیالو  توبن و  نادـناخ  رابخا  ثیداحا و  مامت  دوب و  نیدـباعلانیز  شردـپ  اب 

. انیقی تسا  هتشادن  دوخ  دادجا  ءابآ و  زا  ریغ  تیاور  هب  يزاین  دروآ و  تسد 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تیاور 

رباج زا  مه  هباحـص  زا  هدرک و  تیاور  دشاب  وا  دادجا  ءابآ و  هک  نید  ملاعم  زا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دسیونیم  داشرا  رد  دیفم  خیش 
هیفوص و زا  یناتسجسلا  ناسیک  دننام  دنرامشیب  دناهدرک  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  یفعج و  دیزی  نب  رباج  نیعبات  زا  يراصنا و  هللادبع  نب 
يدادغب و بیطخ  یمالـس  يرذالب -  يربط -  يدهنم  رذـنم  نب  دایز  یعفاش  کلام -  هفینحیبا  یعازوا -  يرهز -  كرابمنبا -  اهقف  زا 

مدرم هیلک  و  تسا -  هدـش  لقن  هیماما  هعبرا  بتک  هتـس و  حاحـص  رد  هک  رگید  رفن  نارازه  هکلب  اهدـص  و  يزورم -  دوادیبا و  يراخب و 
هک وا  باحـصا  دوب و  دوخ  نامز  نیرخآ  نیلوا و  هقفا  رفعجیبا  هک  دـنراد  قافتا  هملک و  داحتا  فارتعا و  وا  زا  سپ  وا و  رـصع  دنمـشناد 
 - يدسا 4 ریـصبوبا  یکمذوـب 3 -  رخ  نب  فورعم  نیعا 2 -  نـب  ةرارز   - 1 دنتـسه . مالـسا  ياهقف  نادنمـشناد و  هقفا  دناهدوب  رفن  شش 

رقابدمحم ماما  نادرگاش  زا  رـصع  ياهقف  هقفا  رفن  شـش  نیا  یلجعلا  ۀـیوعم  نب  دـیرب  یفئاطلا 6 -  ملـسم  نب  دمحم  راسی 5 -  نب  لیـضف 
نب دمحم  نمحرلادـبع و  کلملادـبع و  ریکب و  شناردارب  و  ینابیـش -  نیعا  نب  نارمح  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  دـناهدوب و  مالـسلاهیلع 

نوراـهوبا ثراـح -  نب  لـفون  یمـشاه -  لـضف  نب  لیعامـسا  یفوک -  ناورم  نب  دـمحم  حادـقلا و  نومیم  هللادـبع  عـیزب و  نب  لیعامـسا 
 - يدسا ریشب  نب  ۀبقع  یفوک  یمعثخ  رباج  نب  لیعامسا  یلئود -  فاکسا  فیرط -  نب  دیعـس  شورف -  نفک  حصان  نب  فیرظ  فوفکم 

ریشب يوحن -  ءارهلا  ملـسم  نب  ذاعم  يوادیـص -  هرامع  نب  ۀیحان  يدسا -  دیز  نب  تیمک  يدارم -  يرتخب  نب  ثیل  ریـصبوبا  یکم  ملـسا 
نیـسحلا نب  یلع  نبا  هحفـص 267 ]  ] هللادـبع نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  دـناهدرک -  تیاور  ار  شنایب  صن  وا  دوخ  زا  هک  یتاور  اما  لاحرلا .

ءاطع رانید -  نب  ورمع  دناهدرک -  تیاور  وا  زا  هک  نیعبات  زا  اما  و  ءالعلایبا . نب  نیسح  شدج -  زا  یـسیع  یلع -  نب  دیز  مالـسلاهیلع - 
ماـما باحـصا  دـیفم  خیـش  هریغ . ةاـطرا و  نب  جاـجح  حـیرجنبا -  میلـسیبا -  نب  ثیل  بلغت -  نـب  ناـبا  یفعج -  رباـج  حاـبریبا -  نـب 

نب رجح  هعاذـجنبا -  هللادـبع  نب  رماع  نیعا -  نب  ةرارز  نیعا -  نب  نارمح  یفعج -  دـیزی  نب  رباـج  تسا . هدرب  ماـن  نینچ  ار  رقابدـمحم 
رد میعنیبا  نب  میکح  یلجعلا -  ۀیواعم  نب  دیرب  رینتـسملا -  نب  مالـس  يرـصب -  راسینبا  لیـضف  يرماعلا -  کیرـش  نب  هللادـبع  هدـیاز - 

يراوح یلع و  نب  دمحم  نویراوح  نیا  دوشیم  باطخ  تمایق  زور  دومرف  هک  دـنکیم  تیاور  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  صاصتخا 
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يرتخب نب  ثیل  یفقث -  ملسم  نب  دمحم  یلجع -  هیواعم  نب  دیرب  نیعا -  نب  ةرارز  يرماعلا -  کیرـش  هللادبع  تقو  نآ  دمحم  نب  رفعج 
نویراوح مان  هب  ار  دوخ  دنزیخیم و  رب  نیعا  نب  نارمح  هدئاز -  نب  رجح  هعادخ -  نب  هللادـبع  نب  رماع  روفعییبا -  نب  هللادـبع  يدارم - 

. دننکیم یفرعم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  نادرگاش  ای  مالسا  ياهقف  هقبط  نیلوا 

ياهراکیپ گنج و  یـسایس و  تالوحت  هک  میدید  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  تلحر  ات  ترجه  زا  مالـسا  هلاس  دص  خـیرات  هب  هجوت  اب 
شور و هب  دـنریگ و  ارف  عورف  لوصا و  رد  تلیـضف  ملع و  سرد  بترم  هتـسد  کی  مالـسا  بتکم  رد  هک  دادـن  یناما  تصرف و  نابلطهاج 

ماـن هب  کـی  ره  داـضتم  فلاـختم و  بازحا  اهيدـنب و  هتـسد  تاروـطت و  دـنزومایب . ار  نـید  فراـعم  هیلاـع و  تاـمیلعت  حیحـص  شرورپ 
ملع و زا  تیمورحم  ببـس  مدرم  رب  نایوما  راـشف  تفر و  نیب  زا  تینما  اریز  دـندومن  گـنت  مدرم  رب  ار  نادـیم  دـندرک و  ماـیق  یهاوخنوخ 

تماما لاس  تسیب  دـش و  فاص  ایهم و  ملع  رـشن  هنیمز  دـش  بجوم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يرکف  تکرح  لاـس  ات 35  دـیدرگ  گنهرف 
ياهقف هقبط  نیلوا  تفگ  دیاب  دـنتخومآ و  مدرم  هب  عورف  لوصا و  زا  ار  نید  فراعم  مالـسالا و  هقف  لماک  هرود  کی  مولعلارقاب  ترـضح 

ملع و سرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  بتکم  زا  هک  دـندوب  اهنآ  تماما  هاگـشناد  لوا  هرود  نالیـصحتلا  غراـف  نیلوا  مدرم و  زا  مالـسا 
يراصنا هللادبع  نب  رباج  یسراف  ناملس  ربتعم  تاور  مالسا و  ياهقف  زا  هک  میرذگیمن  هتفگان  هتبلا  دندش -  جراخ  دنتفرگ و  ارف  تلیـضف 

اب اـهنآ  یلو  دـندوب  ع )  ) نینمؤملاریما نادرگاـش  زا  هریغ  ناـحوص و  نب  ۀعـصعص  هتاـبننبا -  غبـصا  داـیز و  نب  لـیمک  يراـفغ -  رذوبا  - 
رـصع نآ  رد  ملع  بترم  باوبا  مظنم و  هسردـم  یلو  دـندرکیم  فراعم  رابخا و  لـقن  همه  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن  هدزاود  هحفص 268 ] ]

تـالوحت رد  هک  دوب  زور  لـئاسم  تصرف و  يور  يولع  هیلاـع  تاـمیلعت  دوب و  یحو  لوزن  بابـسا  لـلع و  بسح  رب  توبن  تاـضافا  دوبن 
تـصرف دـندروآ و  دوجو  هب  هیماینب  هک  دوب  یطیحم  نیرتکیرات  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  یبتجم و  ترـضح  نارود  رد  دـمآیم  شیپ 

شیپ تایـضتقم  بابـسا و  لـلع و  رثا  رد  هک  دوـب  زور  لـئاسم  هب  هتـسب  مه  رـصع  نآ  رد  تماـما  تاـضافا  دوـبن  بترم  سیردـت  سرد و 
رس رب  عازن  نایـسابع  نایوما و  نیب  ینعی  دش  سکعنم  تسایـس  لوحت  دیـسر و  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تسد  هب  روما  مامز  ات  دمآیم .

رقابدـمحم ماما  دـش  تصرف  مانتغا  تدـم  نیا  رد  دیـشک و  ازارد  هب  نآ  تدـم  مصاخت و  روانهپ  نادـیم  داد و  خر  تفالخ  بصنم  ماقم و 
تلیضف و رابخا  ثیداحا و  ریسفت و  عورف و  اب  داعیم  ياهتنا  ات  دیحوت  ءادتبا  زا  دومرف و  یلاع  هسردم  کی  شیاشگ  هب  عورـش  مالـسلاهیلع 

هچنانچ دـناهدوب -  نید  ياهقف  هقفا  مالـسا و  ياملع  نیرتهب  لاـس  تسیب  فرظ  رد  هسردـم  نیا  نادرگاـش  تخومآ و  مدرم  هب  تاـیقالخا 
يادهش نوچ  یناراکادف  قحلا  هک  مدیدن  دوخ  باحصا  نوچ  يزابناج  يرادافو و  رد  یباحصا  دومرف  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح 

نم باحصا  زا  ملعا  هقفا و  یباحصا  دومرف  هک  دندوب  هقبط  نآ  زا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  باحصا  دنتشاذگن  دوجو  هصرع  هب  اپ  البرک 
یعمج سپ  رقابلا  یلع  نب  دمحم  نویراوح  دنتسه  اجک  دنکیم  ادن  يدانم  تمایق  زور  دومرف  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  دنتسین و 

نب ثیل  یفئاط -  یفقث  ملسم  نب  دمحم  یلجع -  هیوعم  نب  دیزی  نیعا -  نب  ةرارز  يرماع -  کیرـش  نب  هللادبع  هلمج  نآ  زا  هک  دنزیخرب 
رد دنزیخرب و  نیعا  نب  نارمح  هدئاز -  نب  رجح  هعادخ -  نب  هللادبع  نب  رماع  روفعییبانبا -  هللادـبع  ریـصبوبا -  هب  ینکم  يدارم  يرتخب 

دیزی نب  رباج  دـسیونیم  راحب  رد  یـسلجم  همالع  دـننک . رونم  ار  رـشحم  يارحـص  ع )  ) رقابدـمحم ماما  نویراوح  ماـن  هب  رـشحم  يارحص 
مه اهنآ  دنرفن و  شـش  نیلوا  هقفا  هکنیا  رب  دـندش  قفتم  همه  دوب  مدرم  نیرتحیـصف  رد  ثحب  دـندوب  هتـسشن  باحـصا  زا  یعمج  اب  یفعج 

ار يرفعج  يرقاب و  بتکم  لماک  هرود  رفن  شـش  نیا  هک  دنـشابیم  دمحم  نب  رفعج  هللادبعیبا  یلع و  نب  دـمحم  رفعجوبا  ماما  باحـصا 
یکمزوب 3 رخ  نب  فورعم  نیعا 2 -  نب  ةرارز   - 1 رفن . شش  نامه  زا  دنترابع  اهنآ  دوبن و  یهیقف  هطقن  چیه  رد  نآ  زا  لبق  دندرک و  یط 

کیرـش هللادبع  يرگید  یلجع  هیواعم  نب  دـیرب  یفئاط 6 -  ملـسم  نب  دمحم   - 5 هحفـص 269 ]  ] راسی نب  لیـضف  يدسا 4 -  ریـصبوبا  - 
تشاذگیم رـس  رب  یهایـس  همامع  هللادبع  دومرف  هک  هدرک  تیاور  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  لاقملاجهنم  باتک  رد  هک  لجحملاب  ینکم 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 175 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رازه راهچ  يارب  هک  تسا  نیربکم  ياوشیپ  دوب و  دـهاوخ  ام  مئاق  باـکر  رد  هک  تسا  ناـمه  وا  تسار و  کـنحلا  تحت  فرط  ود  زا  هک 
رفعج نب  یـسوم  هرود  قداـص و  رفعج  ماـما  هرود  رقابدـمحم و  ماـما  هرود  نآ  دـید و  ار  هرود  هس  نیعا  نـب  ةرارز  دـیوگیم . ریبـکت  رفن 

نا تنظل  ةرارز  الول  دومرف  وا  هرابرد  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  هدوب  اهنآ  لضفا  نامز و  لها  نیرتوگتسار  قدصا و  وا  مالـسلاهیلع و 
دیشوکن و بتکم  نیا  ءایحا  رد  وا  نوچ  سک  چیه  دشاب  هتفر  نیب  زا  مردپ  ثیداحا  هک  مربیم  نامگ  دوبن  هرارز  رگا  بهذتلیبا  ثیداحا 

طابنتـسا رد  مه  رفن  هس  نیا  یلجع  هیواعم  نب  دیرب  ملـسم و  نب  دـمحم  يدارم و  ثیل  ریـصبوبا  اما  درکن . لقن  ار  رقابدـمحم  ماما  ثیداحا 
مردپ نیما  رفن  هس  نیا  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دنداد  بقل  نید  ظافح  ار  اهنآ  دندوب -  ریظنیب  هک  دـنتفای  یـصصخت  ماکحا 

يرـصع نآ  رد  دوشیم  مولعم  هک  هرخالا  یف  انیلا  نوقباسلا  ایندـلا و  یف  انیلا  نوقباسلا  مه  دومرف  اهنآ  هرابرد  دـندوب و  مارح  لـالح و  رد 
نآ رب  هملک  ای  دوش  فیرحت  یکدـنا  هک  نآ  نودـب  ماکحا  رابخا و  ظفح  رد  رفن  هس  نیا  تفاییم  لاـقتنا  هنیـس  هب  هنیـس  شناد  ملع و  هک 
هقف رد  نیلوا  هقفا  هک  اهنآ  هرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زاب  دـندرکیم و  لقن  ار  مالـسلاهیلع  ماما  نایب  نیع  ددرگ  رـسک  ای  هفاضا 
نیا هک  لوحا  ملـسم -  نب  دـمحم  نیعا -  نب  ةرارز  یلجع -  هیواعم  نب  دـیرب  هعبرا  اتاوما  اءایحا و  یلا  ساـنلا  بحا  دومرف  دـندوب  مالـسا 

نب لیمج  دنتخومآ . مدرم  هب  بوخ  دندرک و  طبـض  بوخ  ار  مالـسا  ماکحا  اریز  دنبوبحم  یمارگ و  تامم  تایح و  رد  نم  دزن  رفن  راهچ 
 - یلجع هیواعم  نب  دـیرب  ملـسم -  نب  دـمحم  هعبرا  نیدـلا  مالعا  ضرالا و  داتوا  دومرف  هک  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  مدینـش  تفگ  جارد 

جاـجتحا لدـج و  رد  دوب و  مسبتم  نادـنخ  هبرف  وردیفـس و  يدرم  نیعانبا  ةرارز  دـسیونیم  نیعا  نب  ةرارز  يدارم  يرتخب  ثیل  ریـصبوبا 
لاس رد  رمع  لاس  داتفه  زا  سپ  هک  تسا  هیماما  نیملکتم  هقلح  رس  وا  دنک و  موکحم  ار  وا  تشادن  تردق  سک  چیه  تشاد و  یصصخت 

هقفت و رب  رـصع  ياـملع  هیلک  دوب و  هیقف  هقث و  باحـصا و  ناـگرزب  هوـجو  زا  یلجع  هیواـعم  نب  دـیرب  هحفـص 270 ] . ] تفر اـیند  زا   150
امش هب  یسرتسد  هک  دنـسرپیم  لئاسم  نم  زا  مدرم  تاقوا  یخرب  دیـسرپ  قداص  رفعج  ماما  زا  روفعییبا  هللادبع  دنتـشاد . قافتا  وا  تیهقفا 

تسا یسک  ملسم  نب  دمحم  نیا  تسا و  دامتعا  دروم  هیجو و  هک  سرپب  تسامش  نایم  هک  ملـسم  نب  دمحم  زا  دومرف  مسرپب  یک  زا  مرادن 
رفعج ماما  زا  ثیدـح  رازه 16000  هدزناـش  متفرگ و  ارف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  زا  ثیدـح  تفگیم 30000  درکیم  هرخاـفم  هـک 
رداق امـش  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رب  مدش  دراو  تفگ  وا  دـش و  انیبان  مشچ  ود  زا  ریـصبوبا  متخومآ . مالـسلاهیلع  قداص 

هب ار  كرابم  تسد  متفر  کیدزن  ایب  کیدزن  دومرف  دعب  هللا  نذاب  يرآ  دومرف  دیهدب  افـش  ار  صربا  همکا و  دینک و  هدـنز  ار  هدرم  دـیتسه 
تمشچ يراد  لیم  ایآ  ریصبوبا  يا  دومرف  هاگنآ  مدیدیم  ار  سک  همه  نیمز و  نامسآ و  دش  انیب  ممشچ  دیـشک  نم  ياهمشچ  تروص و 

انیبان ای  يوش  رضاح  نازیم  ياپ  باقع  باوث و  یهلا و  تابـساحم  ناوید  یگدیـسر  يارب  دنهاوخب  باسح  وت  زا  تمایق  يادرف  دشاب و  انیب 
رب رگید  یتسد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  مورب  تشهب  هب  مشاب و  انیبان  مراد  لیم  مدرک  ضرع  يورب  یهلا  لدع  تشهب  هب  میقتسم  یشاب و 

هقفا يرگید  زا  يرتخب  هک  دـندوب  انیبان  فوفکم و  باحـصا  زا  رفن  ود  مدـیدیمن . ار  یئاج  متـشگرب و  لوا  لاح  هب  دیـشک  ممـشچ  رس و 
دناهتفگ یموس  يدسا و  دمحم  نب  هللادبع  يرگید  يدارم و  يرتخب  ثیل  یکی  دـندوب  ریـصبوبا  ود  ره  رفن  ود  هک  دناهتـشون  یخرب  هدوب و 

اهنآ لـضفا  هدوب و  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  رفعج و  نب  یـسوم  ترـضح  باحـصا  زا  هک  دوب  فوفکم  ءاذـح  مسق  نب  ییحی  ریـصبوبا  هک 
تـسا هدوب  ع )  ) رقابدـمحم ماما  باحـصا  هیلوا و  ياهقف  نیا  همه  رد  لیاضف  نیا  هنجلاب  نیتبخملا  رـشب  دومرف  اهنآ  هرابرد  تسا و  يرتخب 

نامه اهنآ  هرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  دندوب  یباحـصا  اهنآ  میاهداد . ار  کی  ره  لاح  حرـش  لاجر  فراعملاةرئاد  رد  ام  هک 
یباحصا وذحادحو  يرما  عاطا  یلوقب و  ذخ  أدحا  تدجو  ام  ع )  ) لاق دومرف  شباحصا  يرادافو  هرابرد  نیـسح  ماما  هک  دومرف  ار  ترابع 

باتک یف  اندـنع  امهئامـسا  انتعیـش  نم  ناصلاخ  نانمؤم  امهنا  اـما  نیعا  نب  نارمح  روفعییبا و  نب  هللادـبع  یلاـعت  هللا  اـمهمحر  نیلجر  رغ 
رقابدـمحم ماـما  زا  ثیدـح  رازه  داـتفه  دـیوگیم : یفوـتم 138  یفعج  رباــج  هحفـص 271 ]  ] ادـمحم هللا  یطعا  يذـلا  نـیمیلا  باحـصا 

دومرف یفرعم  تیبلا  لها  انمار  راسی  نب  لیضف  ع )  ) رقابدمحم ماما  تسا . هدرک  تیاور  مالسلاهیلع 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تافلؤم 
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مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تافلؤم 

زا هک  تسا  عفاروبا  هعیـش  فلؤم  نیلوا  هک  میاهتـشاگن  هعیـشلا  قوفت  رـس  باتک  رد  ام  تسا و  رایـسب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تافلؤم 
وا لاح  حرش  هک  تسا  تیرشب  ملاع  گرزب  ناراکادف  زا  مالسا و  لاجر  ریهاشم  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  ناگرزب 

نیعبات باحصا و  لاح  حرش  هب  همئا  هریـس  بتک  رد  میهاوخیمن  میاهتـشاگن و  دوخ  لاجر  فراعملا  ةرئاد  باتک  رد  ام  ار  هباحـص  رثکا  و 
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  یسراف و  ناملس  وا  زا  سپ  تسا و  هعیش  فلؤم  نیلوا  عفاروبا  میـشاب . هدش  جراخ  عوضوم  زا  هک  میزادرپ 

رـصع لوحت  بالقنا و  تدـم  رد  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  ترـضح  زا  ریغ  زین  اـم  همئا  دنـشابیم و  هریغ  مالـسلاهیلع و 
ریـسفت و رد  یفینـصت  فیلأت و  رثکا  رگید  همئا  دریگن  رارق  ثداوح  شوختـسد  نآرق  لصا  هک  دنتخادرپیم  نآرق  نتـشون  هب  طقف  هیماینب 
هک تسا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  راثآ  زا  میدـننبا  لقن  هب  ریـسفت  باـتک   - 1 دـنراد . ماـکحا  عورف  دـیاقع و  لوصا  هقف و  ثیدـح و 

شریـسفت رد  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  يدسا و  مساق  نب  ییحی  تسا و  هدرک  لقن  نآ  زا  هیدیز  هیدوراج  سیئر  رذنم  نب  دایز  دوراجوبا 
. تسا هدرک  لقن  نآ  زا  یفاک  هضور  رد  ینیلک  هک  يرگید  هلاسر  هتشون 3 -  هیماینب  زا  ریخلادعس  يارب  هک  هلاسر   - 2 هدومن . لقن  نآ  زا 

باحـصا هدوب و  یملع  هفلتخم  نونف  رد  باتک  نیا  تسا . هتـشاگن  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  دسیونیم  میدننبا  هک  تسا  ۀیاده  باتک   - 4
هریس و رد  هیماما و  هقف  بتک  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  رابخا  دناهدرک . لقن  رایـسب  باتک  نیا  زا  دوخ  تافلؤم  رثکا  رد  ترـضح  نآ 

هجوت اب  دراد  رارق  ناهج  ياهبتکم  لوا  هجرد  رد  فراعم  گنهرف و  میلعت  میمعت  تیبرت و  ننـس و  بادآ و  ثیدح و  ریـسفت و  خیرات و 
تدم رد  مجنپ  ماما  نیا  ناکم  نامز و  تایـضتقم  رـصع و  نآ  لاوحا  عاضوا و  نتـشاد  رظن  رد  اب  هک  تفگ  ناوتیم  تقیقح  نیا  هب  لماک 

هب درب و  الاب  ار  ناملسم  مدرم  شناد  ملع و  حطـس  هبترم  کی  دومرف و  هحفص 272 ]  ] تلیضف ملع و  رشن  فرـص  تقو  ردقچ  دوخ  تماما 
مولع هک  هتشاد  يرایسب  نادرگاش  نآ  ياج  هب  هتشاگنن  باتک  دایز  دوخ  تافیلأت  رد  ترضح  نآ  دوخ  رگا  داد و  ریس  لماکت  یقرت و  جوا 
مامت هب  هدومرفن و  راذـگورف  نایدا  نادـبا و  ملع  اـیند و  نید و  زا  ینف  یملع و  ياههتـشر  هه  رد  تسا و  هدومرف  میلعت  اـهنآ  هب  ار  نونف  و 

. تسا هتخومآ  شناد  ملع و  دندوب  هتشاد  تفرعم  ملع و  نتفرگ  ارف  دادعتسا  تقایل و  هک  یناسک 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  شرورپ  شزومآ و  زا 

قح یگناگی  تدحو و  هب  رارقا  دیحوت  ءیـشب  ءیـش و ال  نم  ثعبنی  يذـلا ال  نیابتملا  دـحاولا  دارفنالا و  وه  هدـحولاب و  رارقالا  دـیحوتلا 
نا متدرا  اذا  نکل  هللا و  یف  رکفتلا  مکایا و  دباییمن . ینوزفا  بعـشنم و  هفاضا و  يزیچ  هب  دوشیمن و  ادـج  يزیچ  نآ  زا  هک  یـسک  تسا 

فیاطل شنیرفآ و  رد  دیرب  یپ  وا  تمظع  هب  دیتساوخ  رگا  دینکن  رکف  هشیدنا و  ادخ  تاذ  رد  هقلخ . میظع  یلا  اورظناف  هتمظع  یلا  اورظنت 
هیلع عقو  ام  لک  هنم و  ولخ  هقلخ  هقلخ و  نم  ولخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  دینک . رکف  تسا  یهلا  عنـص  هتفای  شرورپ  هک  تادوجوم  تقلخ 
يو زا  قولخم  تسادـج و  قولخم  زا  هنأشلج  ملاع  دـنوادخ  ءیـش  لک  قلاخ  یلاعت  هللا  قولخم و  وهف  لج  زع و  هللا  ـالخ  اـم  ءیـش  مسا 

ترابع رد  تسا . اهزیچ  همه  نیا  هدـننک  قلخ  لاعتم  راگدـیرفآ  تسا و  هدـیرفآ  دوش  روصت  قالطا و  ادـخ  زج  هک  يزیچ  ره  تسادـج و 
. تسا دنوادخ  ریغ  نآ  تسا و  قولخم  نآ  دنراذگب  مان  وا  رب  هچ  ره  جراخ و  ندـیرفآ  زا  قلخ  نوریب و  شنیرفآ  زا  دـنوادخ  دومرف  رگید 

كرد تاساسحا و  زا  هشیدـنا  راکفا و  ماهوا و  دومرف  راصبالا  كردـی  وه  راـصبالا و  هکردـت  ـالا  خـساپ  رد  دومرف  مشاـهیبا  تیاور  رد 
ینکیم كرد  یمهفیم و  تاکاردا  اب  یلو  ياهدوبن  نادلب  راصما و  هتشذگ و  ياههنمزا  اهرهش و  رد  وت  تسا  رتدنمورین  رتزیت و  اهمشچ 
تادرجم كرد  هب  ماهوا  تبـسن  درک  دـناوتیمن  كرد  ار  یهلا  سدـقا  تاذ  مه  ماـهوا  دـنکیمن  كرد  دـنک  سح  هچنآ  زج  مشچ  یلو 

زا تسا  رتالاب  دباییم  رد  يزغم  تاکاردا  هچنآ  دننکیمن  كرد  ار  زیچ  همه  هک  تسا  يزغم  ياوق  كاردا  هب  مشچ  كاردا  تبـسن  دننام 
شنخـس زا  ار  سک  ره  ناوتیم  هک  تسا  صاخـشا  دوجو  هلزنم  هب  صاخـشا  تاملک  دش  هتفگ  دـنکیم . كرد  يرهاظ  تاساسحا  هچنآ 

ام ارم  دنیب  نخـس  رد  دنیبب  دهاوخیم  هک  ره  لگ  گرب  رد  لگ  يوب  نوچ  مدش  ناهنپ  نخـس  رد  هتفگ : رعاش  هک  تخانـش  هحفص 273 ] ]
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رتهب يزیچ  شزیمآ  رد  يزیچ  چیه  دیامرفیم  شاهناکولم  نانخس  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ملعب  ملح  نم  نسحا  ءیـشب  ءیـش  بیش 
رد هقفت  رد  هدـش  هصالخ  لامک  مامت  هشیعملا  ریدـقت  هبئانلا و  یلع  ربصلا  نیدـلا و  یف  هقفتلا  لامکلا  لک  تسین ؟ ملح  هب  ملع  شزیمآ  زا 

ربکتم و دومرف  هئادر  هللا  عزانی  ربکتملا  تسا . لامک  تشیعم  رادقم  رب  ایالب و  رد  ربص  هتخانـش و  ار  زیچ  همه  تخانـش  نید  سک  ره  نید 
دینک و قح  هب  مایق  دومرف  کقیدص  رذـحا  كودـع و  بنجت  کنیعی و  ام ال  لزتعا  قحلاب و  مق  تسا  هتـساخرب  عازن  هب  ادـخ  اب  هاوخدوخ 

یلع هعلطت  رجافلا و ال  بحصت  و ال  دیئامن . زیهرپ  سانشان  تسود  زا  دیزرو و  بانتجا  نمشد  زا  دیوش و  يوزنم  دیرادن  کمک  هک  اجنآ 
دیاب ادخ  زا  هک  يراک  رد  هللا  نوشخت  كرما  یف  رـشبتسا  دـیزاسن و  شاف  ار  مدرم  دوخ و  رارـسا  دـینکن و  رجاف  قساف و  تبحاصم  كرس 

الا و ادحا  لماعت  نا ال  تعطتسا  نا  تسا  شیوخ  هلاس  تسیب  تسود  ۀبارق  ۀنس  نیرـشع  ۀبحـص  دیوش  راکزیهرپ  دینک و  راشبتـسا  دیـسرت 
نم هثالث  یهد  ناشن  تشذگ  یـشاب و  هتـشاد  ناحجر  وا  رب  وت  هکنآ  رگم  نکم  هلماعم  سکچیه  اب  یناوتیم  رگا  لعفاف  هیلع  لضفلا  کل 

وفع و تسا  ترخآ  ایند و  مراکم  زا  زیچ  هس  کیلع  لهج  اذا  ملحت  کعطق و  نم  لصت  کملظ و  نمع  وفعت  نا  هرخـالا  ایندـلا و  مراـکم 
ملح يرابدرب  نارگید  ینادان  تلاهج و  لباقم  رد  دناهدومن  محر  عطق  هک  اهنآ  یتح  دینک  محر  هلـص  هدش و  وت  هب  هک  یملظ  زا  تشذـگ 

!!. ریقفلا یلع  اونحیف  عوـجلا  سم  ینغلا  دـجیل  ع )  ) لاـق هداـبع  یلع  موـصلا  هللا  ضرف  مل  ع )  ) رقاـبلا نع  لئـس  هحفـص 274 ] . ] یهد ناشن 
ارقف لاـح  هب  دـیاش  دـنوش و  هاـگآ  ارقف  هنـسرگ  مکـش  زا  ءاـینغا  هکنآ  يارب  دومرف  هدرک  بجاو  مدرم  رب  ار  هزور  دـنوادخ  ارچ  دندیـسرپ 
ارکش هللا  اودبع  اموق  نا  دیبعلا و  ةدابع  کلتف  ۀبهر  هللا  اودبع  اموق  نا  راجتلا و  ةدابع  کلتف  ۀبغر  هللا  ودبع  اموق  نا  ع )  ) لاق دننک . یمحرت 
يزیچ هک  تسا  ناـناگرزاب  تداـبع  نآ  تعفنم و  بلج  يارب  دـننکیم  یگدـنب  ار  ادـخ  یموـق  کـی  دوـمرف  [. 58  ] رارحالا ةدابع  کـلتف 
کی دننکیم  تعاطا  هجاوخ  فوخ  زا  هک  تسا  ناگدنب  تدابع  نآ  سرت  میب و  زا  دننکیم  تدابع  هتسد  کی  دنریگب  يزیچ  ات  دنهدیم 

لضفا ةدابع  نم  ام  دومرف : هک  دنکیم  لقن  لوئسلا  بلاطم  رد  و  تسا . ناگدازآ  تدابع  نآ  تمعن و  رکش  تدابع  دننکیم  تدابع  هتسد 
هناسل کسما  انمؤم  هللا  محر  لاق  ص )  ) هللا لوسر  ناف  ع )  ) لاق تسین  تروع  مکـش و  تفع  زا  لضفا  یتدابع  چـیه  جرف . نطب و  ۀـفع  نم 

هللا هرتس  ام  کیخا  یف  لوقت  نا  هبیغلا  نم  هناسل  نزخی  یتح  بونذلا  نم  دحا  ملسی  لاق ال  مث  هسفن  یلع  هنم  ۀقدص  کلذ  ناف  رش  لک  نم 
هقدـص نآ  هک  يرـش  ره  رد  دـنک  ظفح  ار  دوخ  نابز  هک  ینمؤم  دزرمایب  ادـخ  دومرف  هیف  سیل  اـم  کـیخا  یف  لوقت  نا  ناـتهبلا  نا  هیلع و 

هدوـمرف رما  دـنوادخ  هک  ینید  ردارب  هراـبرد  تبیغ  رد  ددرگیم  نوزحم  ناـبز  هـکنآ  رگم  دوـشیمن  هاـنگ  میلـست  سکچیه  تـسا  سفن 
تسا يزیمآ  تیانج  تافص  نیا  دیئوگن  دیهدن و  تبسن  تسین  یسک  رد  هک  یناتهب  دیردن و  ار  یـسک  فافع  هدرپ  دیناشوپب و  ار  ناهانگ 
مدرم نیرتتخـس  هریغ . یلا  هفلاخ  مث  الدع  فصو  دبع  همیقلا  موی  ةرـسح  سانلا  دشا  نا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  تیانج  لتق و  رایـسب  هک 
نتـسب راک  هب  حاتفم  نتفگ  دـیامن -  راتفر  نآ  فالخ  دوخ  دـنک و  داد  لدـع و  فصو  هک  تسا  یـسک  تمایق  زور  رد  ترـسح  تهج  زا 

داهتجا و عرولاب و  مکیلع  هحفـص 275 ] . ] دسرن باوص  هب  دشاب  لمع  نودب  ملع  ملع و  نودـب  لمع  رگا  تسا  راتفگ  هجیتن  لمع  تسا و 
دومرف هیلا . اهتیدال  ۀناما  یلع  یننمتئا  بلاطیبا  نب  یلع  لتاق  نا  ولف  ارجاف  وا  ناک  ارب  اهیلع  مکنمتئا  نم  یلا  ۀنامالا  ءادا  ثیدـحلا و  قدـص 
گرزب يردـق  هب  تناما  راک  دومرف  يوش  نانیمطا  دامتعا و  دروم  ات  تناما  ءادا  نخـس و  یتسار  قدـص و  داهتجا و  عرو و  هب  داـب  امـش  رب 

وا هب  دادیم  نم  هب  تشکیم  وا  اب  ار  مدج  هک  يریشمش  تسنادیم و  نیما  یتناما  رب  ارم  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لتاق  رگا  هک  تسا 
دزرویمن دـسح  شناد  لیـصحت  ملع و  بلط  رد  نمؤم  ملعلا . بلط  یف  الا  دـسحلا  قلملا و  نمؤملا  قالخا  نم  سیل  مدرکیم . تناـما  در 

 - مکنم ناطیـشلا  ناطلـسلا و  دـعبی  هومتلعف  اذا  ءیـشب  مکئبنا  الا  دروآ . تسد  هب  دـنراد  نارگید  هچنآ  دـشوکیم  دروخیم و  هطبغ  هکلب 
مکموی یف  مکنع  ملاظلا  ناطلـسلا  رـش  رـسکت  سیلبا و  هجو  دوست  اهناف  اـهب  اوربکف  هقدـصلاب  مکیلع  ع )  ) لاـق یلب  یلاـمث  هزمحوبا  لاـقف 

ار امـش  اـیآ  ناطیـشلا . ناطلـسلا و  ینعی  اـههرباد -  عطقی  هناـف  حـلاصلا  لـمعلا  یلع  هرزاؤملا  ددوتلا و  هللا و  یف  بحلاـب  مکیلع  کلـسن و 
راـک رد  ملاـظ  ناطلـس  دومرف  یلب . تفگ  هزمحوبا  دوش -  مک  امـش  زا  ناطلـس  اـی  ناطیـش  رـش  دـیدرک  لـمع  رگا  يراـک  هب  منک  رادربـخ 

دنک و عفد  امش  رس  زا  ار  رش  نیا  دنوادخ  ات  دینک  حلاص  لمع  امش  دوشیم -  ناطیش  یتسود  ببـس  وا  رد  تدوم  وا و  یتسود  تسامش و 
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هک دینک  يراز  عرـضت و  تناکتـسا و  حاحلا و  رافغتـسا  رد  بونذلل . ةاحمم  هناف  رافغتـسالا  یف  اوحلا  ددرگ . عفترم  ناطلـس  ناطیـش و  رش 
نابز ۀـضف . هبهذ و  یلع  متخی  امک  هناسل  یلع  متخی  نا  نمؤملل  یغبنیف  رـش  ریخ و  لک  حاتفم  ناـسللا  اذـه  نا  دـیامنیم . وحم  ار  ناـهانگ 

زا ار  نابز  ینعی  هرقن  الط و  رهم  هب  دننکیم  رهم  ار  اههمان  هچنانچ  دنک  رهم  ار  دوخ  نابز  نمؤم  تسا  راوازس  تسا  يرـش  ریخ و  ره  دیلک 
لوقی ع )  ) لاق دیئوگ . نخس  هاگنآ  دیریگب  رظن  نآ  رد  ار  مدرم  لاح  دیجنـسب  ار  رـش  ریخ و  دینکن  يراتفگ  لمأتیب  دیراد  هاگن  يزیچ  ره 
يدرم هدـش و  مارح  امـش  رب  هچنآ  زا  دـینک  زیهرپ  مدآ  نادـنزرف  يا  سانلا  عروا  نم  نکت  کـیلع  تمرح  اـم  بنتجا  مدآ  نباـی  یلاـعت  هللا 
رـشبلا تسا . مارح  زا  جرف  مکـش و  ظفح  تداـبع  نیرتهب  جرفلا . نطبلا و  ۀـفع  هداـبعلا  لـضفا  هحفـص 276 ] . ] دـیدرگ راکزیهرپ  عرواب و 
تقالط ابیز و  هرهچ  هللا . نم  دـعب  تقملل و  ۀبـسکم  رـشبلا  ءوس  هجولا و  سوبع  هللا و  نم  ۀـبرق  ۀـبحملل و  ۀبـسکم  هجولا  ۀـقالط  نسحلا و 

رود ادـخ  زا  ار  هدـنب  و  دروآیم -  یگنتلد  یتخـس و  رـشب  ءوـس  هرهچ و  یـسوبع  تسا و  قـح  هب  تبرق  تبحم و  بلج  بجوـم  تروـص 
اهنآ زا  یکی  هاگ  ره  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  نامیا  ءایح و  هبحاص . هعبت  امهدـحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  ناـنورقم  ناـمیالا  ءاـیحلا و  دزاـسیم .
سک ره  ائیـش . مهروجا  نم  کئالوا  صقنی  لمع و ال  نم  رجا  لـثم  هلف  يدـه  باـب  ملع  نم  دوریم . دـنکیم و  يوریپ  مه  يرگید  دورب 
باـب ملع  نم  و  دوشیمن . مک  مه  وا  باوث  دزم و  رجا و  زا  دـشاب و  هدرک  تیادـه  دوـخ  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـیاشگب  تیادـه  زا  یباـب 
دننام دـنک  زاب  یهارمگ  تلالـض و  زا  یباب  سک  ره  و  ائیـش . مهرازوا  نم  کئالوا  صقنی  هب و ال  لمع  نم  رازوا  لـثم  هیلع  ناـک  لـالض 

کفرش نود  سلجمب  اضرلا  عضاوتلا  ددرگیمن . رسک  يزیچ  مه  وا  باقع  زا  هک  دراذگ  قلخ  ندرگ  رب  یهانگ  يرزو و  هک  تسا  یـسک 
نمؤم نظلا . هب  یئـسی  همرحی و ال  همتـشی و ال  ـال  نمؤملا  خا  نمؤملا  نا  اـقحم . تنک  نا  ءارملا و  كرتت  نا  تیقل و  نم  یلع  میلـست  نا  و 

کـسفن ربصا  دیامنیمن . شردارب  قح  رد  دب  نامگ  دربیمن  نظءوس  دیامنیمن  یمارتحایب  دنکیمن  متـش  هاگچیه  هک  تسا  نمؤم  ردارب 
دنوادـخ دـنک  عنم  ار  يزیچ  قح  هار  رد  سک  ره  دیـشاب  قح  ربارب  رد  رابدرب  هیلثم . لـطاب  یف  یطعا  قح  یف  ائیـش  عنم  نم  هناـف  قحلا  یلع 

رد تخاس و  دهاوخ  التبم  هتفر  هک  یلطاب  هار  نامه  اب  ار  وا  دنوادخ  دراذگ  ورف  ار  قح  سک  ره  ینعی  دهدیم  وا  هب  لطاب  رد  ار  نآ  دننام 
هنع بجح  قرحلا  هل  مـسق  نـم  هحفـص 277 ] . ] دـنکیم لمع  وا  اب  تفـص  نامه  اب  هک  ددرگیم  یـسک  اب  هجاوم  هدرک  لـمع  یتفـص  ره 

شحاف و مدآ  دـنوادخ  شحفتملا -  شحافلا  ضغبی  نا هللا  تسا . هدـش  هدیـشوپ  وا  نامیا  دـشاب  هدـش  شتآ  وا  تمـسق  سک  ره  نامیالا .
نم مظعا  ۀبوقعب  دبع  برقام  هدابعلا و  یف  نهو  ۀشیعملا و  یف  کنـض  نادبالا  بولقلا و  یف  تابوقع  هللا  نا  درادـن . تسود  ار  رورپ  اشحف 

رد نهو  ای  دراد و  یتحاراـن  یگنتلد و  هک  کنـض  تشیعم  دـهدیم  رارق  ناشندـب  بولق و  رد  ار  یخرب  تاـبوقع  دـنوادخ  بلقلا . ةوسق 
نامتک عجولا -  نامتک  هقدـصلا -  نامتک  ۀـجاحلا و  نامتک  ربلا  زونک  نم  عبرا  تسین . بلق  تواسق  زا  رتتخـس  یتبوقع  چـیه  تداـبع و 

هک تبیـصم  نامتک  ندرکن -  عجف  درد و  راهظا  نداد -  هقدـص  ناهنپ  رد  تجاح -  نامتک  تسا  يراـکوکین  جـنگ  زیچ  راـهچ  ۀبیـصملا .
لمع رجا  ار  دوخ  هزور  دننام  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  دهاوخب  ادـخ  زا  رجا  دراذـگاو و  ادـخ  هب  ار  دوخ  راک  بئاصم  همه  رد  ناسنا 

یف دیز  هتین  تنـسح  نم  دنک  هیکزت  ار  شلمع  دنک  میلعت  تقادص  هب  ار  شنابز  سک  ره  هلمع  اکز  هناسل  قدص  نم  تسا . هدومرف  یفرعم 
دنک و یئوکین  شندـنزرف  نز و  هب  هک  یـسک  هرمع  یف  دـیز  هلهاب  هرب  نسح  نم  دـبای . ینوزفا  شقزر  دـشاب  كاپ  شتین  هک  یـسک  هقزر 

نم اعاعش  دافتسا  دقف  هللا  ةاضرمل  ابلط  هئاخاب  ءافو  هللااب و  نامیا  یلع  هللا  یف  اخا  دافتسا  نم  ددرگیم . ینالوط  دایز و  شرمع  دهد  هعـسوت 
هدافتـسا قح  تفرعم  هار  رد  شردارب  زا  سک  ره  دومرف  اعینم . ارکذ  ایقاب و  ازع  همیقلا و  موب  اهب  حلفی  ۀجح  هللا و  باذع  نم  اناما  هللا و  رون 

هک تسا  یهلا  رون  زا  يوترپ  تافـص  نیا  زا  هدافتـسا  دشاب  هتـشاد  هللا  ةاضرمل  ابلط  هللا و  یلا  اتبرق  ار  يردارب  ءافو  ادخ و  هب  نامیا  دـنک و 
. دـنامیم یقاب  هک  تسا  یتزع  ددرگیم و  تماـیق  زور  يراگتـسر  ببـس  هک  تسا  یتجح  دروآیم و  یهلا  باذـع  زا  یگدـنز  رد  ینمیا 

اباوث ۀـعاطلا  لجعا  نا  و  اهب -  هللا  زرابی  هبذاکلا  نیمیلا  محرلا و  ۀـعیطق  یغبلا و  نهلاب  يری و  یتح  ادـبا  نهبحاص  تومی  لاصخ ال  ثـالث 
نا رذـیل  محرلا  ۀـعیطق  هبذاکلا و  نیمیلا  نا  نورثی و  مهلاوما و  ینمتف  نولـصاوتیف  اراـجف  نونوکیل  هحفص 278 ]  ] موقلا نا  محرلا و  ۀلـصل 

عطق تلالـض -  یغب و  یکی  دریمن  دـشچن  ار  اهنآ  تبوقع  ات  درادیم و  هدـنز  ار  شبحاص  هک  تسا  تلـصخ  هس  اهلها . نم  عقـالب  رایدـلا 
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ناربج محر  هلـص  اب  دنتـسه و  رجاـف  اـمومع  مدرم  تسا  محر  هلـص  تعاـط  نیرتهب  تسا -  دـنوادخ  اـب  هزراـبم  هک  غورد  هب  مسق  محر - 
لمع لبقی  ال  ددرگیمن . شزرمآ  ببـس  محر  عطق  ادخ و  هب  غورد  ددرگیم و  كرادت  ناشیوخ  هب  راثیا  اب  هک  دنبلط  لام  رثکا  دوشیم و 

هب رگم  دوشیمن  لوبق  سک  ره  لمع  هل . لمع  الف  فرعی  مل  نم  لمعلا و  یلع  هتفرعم  هتلد  فرع  نم  لمعب و  ـالا  ۀـفرعم  ـال  ۀـفرعمب و  ـالا 
سک ره  دوشیم و  لمع  هب  تلالد  دنک  ادیپ  تفرعم  سک  ره  لمع  هب  رگم  دوشیمن  راکشآ  نشور و  تفرعم  یئاسانـش و  تفرعم و  ردق 

ام هللا  و  دـشابیم . شتفرعم  هزادـنا  هب  شلمع  سک  ره  هفرعملا  ردـقب  فورعملا  دـناهتفگ  هک  تسین  لوـبق  وا  لـمع  دـشاب  هتـشادن  تفرعم 
نیدلاولاب ربلا  ةولصلا و  موصلا و  هللا و  رکذ  ةرثک  هنامالا و  ءادا  عشختلا و  عضاوتلاب و  الا  نوفرعی  اوناک  ام  هعاطا و  هللا و  یقتا  نم  الا  انتعیش 

ریخ نمالا  سانلا  نع  نسلالا  فک  نآرقلا و  هوالت  ثیدحلا و  قدص  ماتیالا و  نیمراغلا و  هنکـسملا و  يوذ  ءارقفلا و  نم  ناریجلا  دـهعت  و 
تسوا و تفرعم  هزادنا  هب  سک  ره  تعاطا  تسین و  ام  وریپ  هعیـش و  دشابن  هیقت  ياراد  هک  یـسک  دومرف  ءایـشالا . یف  رئاشع  ءانما  اوناک  و 

نیدلاو هب  یئوکین  تفرگ  رایسب  زامن  هزور و  تفگ  رایـسب  ادخ  رکذ  تشاد  تناما  دیاب  ددرگیمن  لصاح  عوشخ  عضاوت و  هب  زج  تفرعم 
زا نابز  دومن  دیجم  نآرق  توالت  تفگ  تسرد  تسار و  نخس  دومن  ماتیا  نانزهویب و  نانیکـسم و  نادنمتـسم و  ارقف و  هیاسمه و  تیاعر 
ام هعیـش  وا  اـمتح  دـش  اراد  یتافـص  نینچ  رگا  دومن  تیاـعر  ار  تقادـص  تناـما و  راـک  ره  رد  دوشگ و  تلیـضف  ریخ و  هب  تسب و  تبیغ 

دـسرتب ادخ  زا  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  ام  وریپ  یـسک  دنگوس  ادخ  هب  تسا : هدومرف  نومـضم  نیدب  شباحـصا  زا  رگید  یکی  هب  دـشابیم 
ناوارف هزور  دـناوخب  رایـسب  زامن  دـشاب  ادـخ  دای  هب  هشیمه  دـیامن  ظفح  ار  مدرم  تناما  دـهد  ناشن  ینتورف  عضاوت و  دـنک  وا  رما  تعاـطا 
هحفـص . ] دناهرب يدنمتـسم  یئاونیب  رقف و  زا  ار  ناگیاسمه  دیامن  دـقفت  یکین و  شردام  ردـپ و  هب  دـنک  حالـصا  بوخ  ار  دوخ  ات  دریگب 

ریخ و زا  زج  ددنبب  تمهت  ارتفا و  تبیغ و  مانـشد و  زا  نابز  دـیامن  توالت  رایـسب  نآرق  دـنک  تدـضاعم  کمک و  ار  ناگتـسکشرو  [ 279
زا دوبن  رگا  دشابیم و  ام  وریپ  هعیش و  دش  یتافص  نینچ  ياراد  سک  ره  دشابیم  ام  نایعیش  یئاسانـش  کحم  اهنیا  دیوگن  ینخـس  بدا 
رد مدرم  یخرب  هک  دـنادیم  هورکم  دـنوادخ  هسفنل  کـلذ  بـحا  ۀلئـسملا و  یف  مهـضعب  یلع  ساـنلا  حاـحلا  هرک  هللا  نا   - 13 تسین . ام 

دنوادـخ هدـنع  ام  بلطی  لأسی و  نا  بحی  هرکذ  لج  هللا  نا  دـنرادن . هجوت  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـننکیم و  سامتلا  یـضعب  رب  مزـال  لـئاسم 
ظعاوم ناف  اظعاو  هسفن  نم  هل  هللا  لعجی  مل  نم  دنادیم . وا  زا  هک  ار  هچنآ  دـنک  بلط  دـیامن و  تلئـسم  وا  زا  هک  ار  ياهدـنب  دراد  تسود 

ار وا  مدرم  دنپ  دریگن  دنپ  شدوخ  رب  راگزور  تشذگ  زا  ینعی  دهدن  رارق  ظعاو  ار  دوخ  سفن  هک  یـسک  دومرف  ائیـش  هنع  ینغت  نل  سانلا 
سک ره  هنازیم  فخ  هنطاب  نم  حجرا  هرهاظ  ناک  نم  راگزومآ  چیه  دزومان ز  چیه  راگزور  تشذگ  زا  تخومان  هک  ره  دنکیمن . زاینیب 

هللا الا  ودع  نم  هل  ام  كودع و  هللا  بک  هل  لاقف  الجر  یقل  لجر  نم  مک  تسا . رتکبـس  وا  باسح  نازیم  دـشاب  شنطاب  زا  رتهب  شرهاظ 
ال هنأشلج . دنوادخ  رگم  دنراد  نمـشد  همه  هچ  دنک  نوگنرـس  ار  وت  نمـشد  دنوادخ  دیوگن  رگیدـکی  تاقالم  رد  هک  تسه  يدرم  مک 

ملاع يارب  دربیم  دـسح  دریگیم و  رارق  دوسحم  یملاـع  ره  هنود  نمل  ارقحم  ـال  هقوف و  نمل  ادـساح  نوکی  ـال  یتح  اـملاع  دـبعلا  نوکی 
هیلا تنا  یعفالا  مف  یف  مهردـلا  لثمک  اثیدـح  هلام  باصا  نم  یلا  ۀـجاحلا  لثم  اـمنا  درادـن . دـسح  تسدریز  هب  تبـسن  یلو  دوخ  قوفاـم 

نکمم هک  تسا  تسار  دشاب  یعفا  نهد  رد  هک  تسا  یمهرد  دـننام  دـنک  تباصا  لام  هب  هک  یتجاح  زاین و  رطخ  یلع  اهنم  تنا  جوحم و 
. تسا يرطخ  شودمه  یلو  دروآرب  ار  وت  تجاح  تسا 

؟ تسیچ بضغ 

؟ تسیچ بضغ  زا  دارم  ددرگ  دوبان  دوش  یلوتسم  مبضغ  سک  ره  رب  يوه  دقف  یبضغ  هیلع  للحی  نم  هیآ و  رد  دیسرپ  باحـصا  زا  یکی 
شفـصو قولخم  تفـص  هب  یلاح  هب  یلاح  زا  لج  زع و  يادخ  دـنک  نامگ  هک  ره  تسا  دـنوادخ  باقع  بضغ  نآ  دومرف  هحفص 280 ] ]

یبضغ نوچ  وا  هدـش  باقع  هکلب  دروآیمن  بضغ  ناما و  وا  رد  يزیچ  تسا  فیـصوت  نیا  زا  رتـالاب  رترب و  وا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدرک 
. دهدب ار  ناراکمتس  رفیک  ات  دتسرفیم  تخس  باقع  مدرم  بضغ  رد  دنوادخ  دنراد و  رگیدکی  زا  مدرم  هک  تسا 
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نز هرابرد 

باضخ دشاب  یمک  يانح  هب  ای  دشاب  يدـنبندرگ  هب  هچرگا  دـنک  تنیز  دـیارایب و  ار  دوخ  دـیاب  هکلب  دراذـگاو  ار  دوخ  دـیابن  نز  دومرف 
دایز شتبحم  ام  هب  سک  ره  دومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  و  دـشاب . هدروخلاس  هچرگا  دـیامن 
اهنآ هک  تشاد  دهاوخ  تسود  ار  ینیریش  نز و  الثم  دراد  تسود  میراد  تسود  ام  هچنآ  هب  تبسن  شیتسود  دنکیم و  ام  زا  يوریپ  دشاب 

هک ار  ینز  دیسرپ  نمثلا . یلغاب  اهیرتشی  امنا  معن  دومرف  درک  تروشم  دوخ  ماما  اب  ینز  جاودزا  هقیرط  زا  يدرم  دنشابیم . دنوادخ  تمعن 
ینیب نوچ  هک  تسا  نیا  ماـما  روظنم  درخیم و  تمیق  نیرتنارگ  هب  ار  نآ  هک  تسین  نآ  زج  یلب  دومرف  منیبـب  مناوتیم  مریگب  مهاوـخیم 

تیاعر دـیاب  دوشیم  مامت  صخـش  ناج  تمیق  هب  نز  اب  یگدـنز  نوچ  یـشوکیم  نآ  تظفاحم  رد  ینکیم و  دوخ  راک  رد  ماـمتها  رتهب 
ار تروص  شوخ  لگـشوخ و  نانز  دوخ  نادنزرف  نداد  ریـش  يارب  دـیامرفیم  رگید  تیاور  رد  و  دومن . ار  كرتشم  یگدـنز  نوئـش  همه 

نبلب كدـلول  عضرتسا  دراد . ازـس  هب  يرثا  وا  ریـش  رد  یئابیز  یتشز و  هک  دـیئامن  يراددوخ  رظنملاهیرک  تشز و  نانز  زا  دـیئامن  باختنا 
ءیـسملا و نع  نسحملا  زواجتی  ریقفلا و  یلع  ینغلا  فطعی  له  ع )  ) لاق هعیـشلا ) لئاسو   ) يدـعب دـق  نبللا  ناف  حابقلا  كایا و  ناـسحلا و 
رب نادنمتورث  ایآ  دومرف  دندایز  امـش  ناوریپ  دنتفگ  ترـضح  نآ  هب  اذـه  لعفی  نم  هعیـشلا  هعیـشلا  نم  ءالؤه  سیل  لاقف  لیق ال  نوساوتی ؟
اج هـب  ار  یمالـسا  يربارب  يراـبدرب و  مـسارم  اـیآ  دـنرذگیم  ناراکدـب  زا  ناراـکوکین  اـیآ  دـننکیم -  شـشخب  یناـبرهم و  ناتـسدگنت 

ع)  ) لاق هحفص 281 ] . ] دشاب یناسفن  لیاضف  نیا  ياراد  هک  تسا  یسک  نآ  هعیـش  دنتـسین -  ام  ناوریپ  نانیا  دومرف  هن  دنتفگ  دنروآیم - 
یلع هعلطت  رجافلا و  بحصت  هللا و ال  یـشخ  نم  نیمال  الا  ماوقالا  نم  کقیدص  رذحا  كودع و  بنجت  کنیعی و  ام ال  لزتعا  قحلاب و  مق 

زا نک -  يرود  نمـشد  زا  راذـگاو -  تدـناسرن  دوس  هچنآ  راد -  ياـپ  هب  ار  قـح  دوـمرف  هللا  نوـشخی  نیذـلا  كرما  یفرـشتسا  كرس و 
اب دوخ  راک  رد  زاس  ناشهاگآ  دوخ  هار  زا  نکم و  تقافر  ناراکهزب  اـب  دنـشاب  تسرپادـخ  راـک و  تسرد  هک  ناـنآ  رگم  زیهرپب  ناتـسود 

نامه هب  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  یتسود  کبلق  یف  هل  امب  کیخا  بلق  یف  هدوملا  فرعا  ع )  ) لاق دنـسرتب . ادـخ  زا  هک  نک  تروشم  یناسک 
دومرف هیلثم  لطاب  یف  یطعا  قح  یف  ائیش  عنم  هناف  قحلا  یلع  کسفن  ربصا  رفعج -  هنبال  ع )  ) لاق سانشب . يراد  تسود  ار  اهنآ  هک  هزادنا 

رد نت  دـیاب  لطاب  هب  ریزگاـن  دریذـپن  يزیچ  قح  زا  هک  سک  نآ  ره  و  رم » قحلا   » هک دـشاب  ابیکـش  قح  یخلت  رب  هک  دراداو  ار  دوخ  سفن 
اهاطعی ایندلا  هذه  نا  ع )  ) لاق لطاب . اب  ینمشد  قح  اب  یتسود  تسین -  شیب  ینمشد  یتسود و  نامیا  ضغب  بح و  نامیالا  ع )  ) لاق دهد .

نادرم هب  زج  ار  نید  اما  دهدیم  بوخ  دب و  صاخـشا  همه  هب  ار  ایند  دـنوادخ  هصاخ  لها  الا  هللا  هیطعی  نیدـلا ال  اذـه  نا  رجافلا و  ربلا و 
نا ع )  ) لاق دیامرفیم . اطعا  صاوخ  هب  هک  تسا  تمعن  نید  ددرگیم و  همه  لماش  هک  تسا  تمحر  ایند  اریز  دـشخبیمن  ریمـض  نشور 

ناتسود هب  طقف  ار  نید  یلو  دهدیم  نمشد  تسود و  هب  ار  ایند  دنوادخ  بحی  نم  الا  هنید  یطعی  ضغبی و ال  بحی و  نم  ایندلا  یطعی  هللا 
یلع ربصی  مل  رجـض  نم  اقح و  دؤی  مل  لسک  نم  رـشلا  حاتفم  امهناف  رجـضلا  لسکلا و  كایا و  ع )  ) لاق دننادب . ار  نید  ردق  هک  دشخبیم 
یمک دـنکیمن و  ادا  ار  قح  هدارا  یتسـس  تسا  يدـب  ره  دـیلک  تشز  تداع  ود  نیا  یـشابن -  هلـصوحمک  هدارا و  تسـس  هک  راهنز  قح 

یف كالجر  الا و  الیل  کتباد  نع  نلزنت  فاح و ال  تنا  نریـست و  ـال  ع )  ) لاـق هحفص 282 ] . ] درادن يراک  لیمکت  رب  یئابیکش  هلـصوح 
نم عم  الا  نریـست  هیف و ال  ام  فرعت  یتح  ءاقـس  نم  برـشت  یه و ال  ام  ملعت  یتح  اهمـشت  هلقب و ال  نقوذـت  قفن و ال  یف  نلوبت  فخ و ال 
هار اپهنهرب  دومرف  دریگب . رفـس  روتـسد  تصخر  ضرع  اب  ات  دش  بایفرـش  دوب  رفـس  مزاع  شناوریپ  زا  يدرم  فرعت  نم ال  رذحا  فرعت و 
هک ياهساک  زا  روخن و  یـسانشیمن  هک  ار  یهاـیگ  يزبس و  نکن  لوب  نیمز  خاروس  رد  وشم -  هداـیپ  بکرم  زا  شفک  نودـب  بش  ورم - 
مل نم  ع )  ) لاق یـسانشیمن . هکنآ  زا  شاب  رادـشه  سرتب و  ورم -  هار  یـسانشیم  هک  یـسک  اب  زج  شونن  تسا  نآ  رد  زیچ  هچ  ینادیمن 

نارگید زردنا  دنپ و  هدادن  رارق  یظعاو  شلد  رد  دنوادخ  هک  یسک  [. 59  ] ائیش هنع  ینغت  نل  سانلا  ظعاوم  ناف  اظعاو  هسفن  یف  هللا  لعجی 
دعب تقملل و  ۀبسکم  رشبلا  ءوس  هجولا و  سوبع  هللا و  نم  ۀبرق  ۀبحملل و  ۀبسکم  هجولا  ۀقالط  نسحلا و  رـشبلا  ع )  ) لاق درادن . يرثا  وا  رد 
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ینمـشد وخدـب  سوبع و  تروـص  دزاـسیم و  کـیدزن  ادـخ  هب  دـنکیم و  داـیز  ار  ناتـسود  یئورـشوخ  هرهچ و  تشاـشب  [. 60  ] هللا نـم 
اذا ملحت  کعطق و  نم  لصت  کملظ و  نع  وفعت  نا  هرخالا  ایندلا و  مراکم  نم  ۀثالث  ع )  ) لاق دزاسیم . رود  ادـخ  زا  ار  هدـنب  دزیگنایم و 

اب ار  یتسود  هتشر  هک  یسک  اب  مود  یشخبب  هدرک  متس  وت  رب  هک  ار  یسک  لوا  تسا  یگرزب  هناشن  ترخآ  ایند و  رد  زیچ  هس  کیلع  لهج 
اب هک  دیابیم  وت  تسود  يا  نمـشد  دزاسن  وت  اب  رگا  یئامن . يرابدرب  دنک  تراسج  وت  رب  ینادان  رگا  موس  ینک  دنویپ  وت  دـنکیم  عطق  وت 
هن وت  هن  دنام  وا  هن  نکیم  ربص  يزور  دـنچ  هنرگ  يزاینیب و  فطل  هب  نک  لکوت  شورخم  شارخم و  دـسر  یجنر  ترگ  يزاسب  نمـشد 

ياهجـنگ زا  زیچ  راهچ  ۀبیـصملا  نامتک  عجولا و  نامتک  و  ۀـقدصلا -  نامتک  و  ۀـجاحلا -  نامتک  ربلا  زونک  نم  عبرا  ع )  ) لاـق يزار  رخف 
نتشاد ناهنپ  مراهچ  دوخ -  ياهیبوخ  نتشاد  ناهنپ  موس  اهدرد -  نتـشاد  ناهنپ  مود  جایتحا -  زاین و  نتـشاد  ناهنپ  لوا  تساهبنارگ - 

کی هب  نامیا  مرـش و  هبحاص  هعبت  امهدـحا  بهذ  اذاـف  نرق  یف  ناـنورقم  ناـمیالا  اـیحلا و  ع )  ) لاـق هحفص 283 ] . ] تالکـشم بئاصم و 
نوچ دشاب  سک  هس  اب  يرابدرب  زا  رتهب  هک  تخیماین  رگید  زیچ  هب  يزیچ  چیه  دوریم . مه  يرگید  تفر  یکی  رگا  دناهدش  هتسب  نامسیر 
یتین هشیدنا و  ار  هک  ره  تسا و  كاپ  شرادرک  دراد  وگتـسار  ینابز  هک  سک  نآ  دهدیم : يدـنمدوس  جـیاتن  تخیمآ  مه  اب  ملع  ملح و 
هلمع یکز  هناسل  قدص  نم  ع )  ) لاق ددرگیم . دایز  شرمع  دنک  یکین  شناتـسدریز  هداوناخ و  هب  هک  ره  دوش و  دایز  شیزور  تسوکین 

تـسار ات  ریت  یـسر  دوصقم  لزنمرـس  هب  هک  اـت  ور  تسار  [. 61  ] هرمع یف  دـیزی  هلهاـب  هرب  نسح  نم  هقزر و  یف  دـیز  هتین  تنـسح  نـم  و 
هتضف هبهذ و  یلع  متخی  امک  هناسل  یلع  متخی  نا  نمؤملل  یغبنی  رش -  ریخ و  لک  حاتفم  ناسللا  اذه  نا  ع )  ) لاق دیـسرن  دصقم  هب  دیدرگن 

یتح بونذلا  نم  دحا  ملسی  لاق ال  مث  هسفن  یلع  هنم  ۀقدص  کلذ  ناف  رـش  لک  نم  هناسل  کسما  انمؤم  هللا  محر  لاق  ص )  ) هللا لوسر  ناف 
اریز دنزیم  لفق  دوخ  هرقن  الط و  رب  هک  نانچمه  دنز -  لفق  نتـشیوخ  نابز  رب  دیاب  نمؤم  تسا -  یکین  دب و  ره  دـیلک  نابز  هناسل  نزخی 
نابز يرادهگن  درادـهگن و  يدـب  راتفگ  ره  زا  ار  شنابز  هک  ار  ینمؤم  دزرمایب  دـنوادخ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ 

ضغبی هللا  نا  ع )  ) لاـق تسین . نمیا  هاـنگ  زا  دـنکن  ظـفح  ار  دوخ  ناـبز  یـسک  اـت  دومرف  سپـس  درادیم  اور  دوخ  رب  هک  تسا  ياهقدـص 
یف هقفتلا  لامکلا  لک  لامکلا  ع )  ) لاق درادیم . نمشد  ار  نادنـسپهزره  درادن و  تسود  ار  نایوگهزره  كاپ  يادخ  شحفتملا  شحافلا 

تـشیعم نیمأت  تسا و  تالکـشم  رب  یئابیکـش  نآ  ندیـسر  لامک  هب  نید و  ماکحا  ندیمهف  هشیعملا  ریدـقت  هبئانلا و  یلع  ربصلا  نیدـلا و 
ائیـش ۀعاطلا  نم  نرقحت  الف  هتعاط  یف  هاضر  أبخ  ءایـشا  ۀـثالث  یف  ءایـشا  ۀـثالث  أبخ  دومرف  هک  تسا  رقابدـمحم  ماما  تاملک  زا  دراد . مزال 
کلذ هلعلف  ادـحا  نرقحت  الف  هقلخ  یف  هیلو  أبخ  هیف و  هطخـس  لعلف  ائیـش  ۀیـصعملا  نم  نرقحت  الف  ۀیـصعم  هطخـس  أبخ  هیف و  هاـضر  لـعلف 

ره نیاربانب  هدومن  ناهنپ  شتعاط  رد  ار  دوخ  ياـضر  لوا  هدرک . ناـهنپ  رگید  زیچ  هس  رد  ار  زیچ  هس  دـنوادخ  دومرف  هحفص 284 ]  ] یلولا
ناهنپ تیصعم  رد  ار  دوخ  بضغ  رهق و  طخـس و  مود  دشاب . نامه  رد  ادخ  ياضر  دیاش  دیرمـشن  کچوک  ار  تدابع  یگدنب و  تعاط و 

نایم رد  ار  دوخ  ءایلوا  موس  دوش . یهلا  بضغ  رهق و  طخس و  بجوم  کچوک  تیـصعم  نامه  دیاش  دیریگن  کچوک  ار  تیـصعم  دومرف 
رد دننارـس  اپ و  هنهرب  دشاب . ادخ  یلو  تسود و  دینک  ریقحت  امـش  هک  ار  سک  نامه  دـیاش  دـینکن  ریقحت  ار  مدرم  هدرک  ناهنپ  شناگدـنب 

یلاغلا و مکیلا  عجری  یطسولا  ۀقرمنلا  اونوک  دمحم و  لآ  ۀعیش  هللاوقتا  ع )  ) لاقف ینایرع  ماج  تسا و  عوج  همه  ناشتوق  هک  قشع  تیالو 
هللا اریخ و  هب  دیریف  ریخلا  بلطی  يذلا  لاق  یلاتلا  امف  اولاق  انـسفنا  یف  هلوقت  ام ال  انیف  لوقی  يذلا  لاق  یلاغلا  ام  هل و  اولاق  یلاتلا  مکب  قحلی 
لها انتیالو  هتعفن  هتعاطب  لمعی  اعیطم هللا  مکنم  ناک  نمف  ۀـعاطلاب  الا  هیلا  برقتت  ۀـجح و ال  نم  هللا  یلع  اـنل  ـال  ۀـبارق و  هللا  نیب  اـننیب و  اـم 

مالسلاهیلع رقابدمحم  ماما  فارطا  دندش  عمج  مشاهینب  اثلثاو  رتغت  مکحیو ال  هعفنت  مل  هیـصاعمب  لمعی  ایـصاع هللا  مکنم  ناک  نم  تیبلا و 
روطچ دنتفگ  تسا  یتسپ  ای  ولغ و  نآ  هجیتن  دیراد  هک  یهار  نیا  دیریگب  شیپ  ار  لدتعم  هار  کی  دیوش و  راکزیهرپ  دمحملآ  يا  دومرف 

دینکیم و ریخ  هدارا  تسا  هدومرف  تسا  مادک  یلات  دنتفگ  میاهتفگن  هاگچیه  ام  تسین و  ام  رد  هک  دیئوگیم  امـش  هچنآ  دومرف  تسا  ولغ 
ادخ ام و  نیب  دنادیم  ادخ  دومرف  دسرب  هجیتن  هب  ات  دریگ  ماجنا  دوخ  تامدقم  اب  راک  دـیاب  تسین  تسرد  نیا  دـیئامنیم و  بلط  اج  نامه 
تیب لها  ام  یتسود  دـیامنیم  دـنوادخ  تعاطا  امـش  زا  کی  ره  میتسه  قلخ  رب  ادـخ  تجح  اـم  هکنآ  رگم  تسین  يدـنواشیوخ  تبارق و 
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يرثا نایـصع  لاح  رد  اهنآ  يارب  ام  یتسود  دـنوشیم  دوخ  تیـصعم  هب  تازاجم  دـینک  تیـصعم  مادـک  ره  دوب و  دـهاوخ  دـیفم  وا  يارب 
. دیئامن حالصا  ار  دوخ  لمع  دیوشن  وا  تیب  لها  ربمغیپ و  يدنواشیوخ  هب  رورغم  امش  رب  ياو  دومرف  تشاد  دهاوخن 

يوقت رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هیدعس  هلاسر 

هراشا

یفرعم هرابرد  مامه  هبطخ  مان  هب  یمهم  هبطخ  کی  هک  دـنراد  رظن  رد  دـناهدناوخ  ار  تیالو  هاش  ترـضح  یناگدـنز  هریـس و  هک  یناـسک 
نیرتقیقد فیطل و  تاکن  نیرتساسح  لاح  نیع  رد  تغالب و  تحاصف و  تردـق  راکهاش  هک  هدومرف  ناـیب  يوقت  رد  وا  تفـص  نمؤم و 
باحصا هب  ار  تلیـضف  ملع و  سرد  نیا  تسین و  هجوتم  قیاقح  نیا  هب  ماما  زج  هک  تسا  یناسفن  یحور و  هحفص 285 ]  ] تاکاردا قیاقر 

دنـشاب هتـشاد  رظن  رد  رگا  زاب  و  تسا . هدومرف  نایب  نآ  راثآ  اههناشن و  يراکزیهرپ و  يوقت و  تاجرد  اب  ار  نمؤم  تافـص  هدومرف و  دوخ 
کی دوخ  تاـنایب  نمـض  رد  مه  یبرم  ماـما  نآ  هک  میتـشون  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس  ترـضح  لاـح  حرـش  رد 

رقابدـمحم ماـما  ترـضح  زا  ياهلاـسر  کـی  هب  مه  اـج  نیا  تـسا -  هجوـت  بلاـج  رایـسب  هـک  دراد  يوـقت  نمؤـم و  تفـص  رد  ياهـبطخ 
نآ رد  ار  یتاکن  هدومرف و  دای  تحیـصن  يوقت  هب  ار  وا  دنیوگ و  هیدعـس  هلاسر  ار  نآ  هتـشون  ریخلادعـس  هب  هک  میروخیم  رب  مالـسلاهیلع 

. میئامن ینعم  هب  همجرت  ات  مینکیم  لقن  ار  هلاسر  نتم  کنیا  ام  تسا و  هدومرف  يروآدای 

ۀیدعس هلاسر  نتم 

نع یفن  لج  زع و  هللا  نا  بلقنملا  یف  ۀـمینغلا  فلتلا و  نم  ۀمالـسلا  اهیف  ناف  هللا  يوقتب  کیـصوا  یناف  دـعب  اـما   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ۀـقعاصلا و نم  هعم  نم  حـلاص و  ۀنیفـسلا و  یف  هعم  نم  حون و  اجن  يوقتلاب  هلهج و  هامع و  هنع  يوقتلاب  یلجی  هلقع و  هنع  بزع  ام  دـبعلا 

نم مهنایغط  اوذـبن  ۀلیـضفلا  کلت  نوسمتلی  ۀـقیرطلا  کلت  یلع  ناوخا  مهل  کلاهملا و  نم  بصعلا  کلت  تجن  نورباصلا و  زاف  يوقتلاـب 
مذلا و لها  مه  اوطرف و  ام  یلع  مهـسفنا  اومذ  دـمحلا و  لها  وه  مهقزر و  ام  یلع  مهبر  اودـمح  تالثملا  نم  مهغلب  امل  تاوهـشلاب  داریالا 

مل نم  لضی  امنا  هاطع و  هنم  لبقی  مل  نم  عنمی  امنا  هاضر و  هنم  لبقی  مل  نم  یلع  هبـضغ  امنا  میلعلا  میلحلا  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  اوملعا 
اعد عنمی  مل  عطقنی و  مل  عیفر  توصب  کلذ  یلا  باتکلا  یف  هدابع  اعد  تانسحلا  لیدبتب  ۀبوتلا  نم  تائیـسلا  لها  نکما  مث  هاده  هنم  لبقی 

داـبعلا ءيدـتبی  سیلف  الدـع  اقدـص و  تمتف  بضغلا  لـبق  تقبـسف  همحرلا  هسفن  یلع  بتک  هللا و  لزنا  اـم  نوملکی  نیذـلا  هللا  نعلف  هداـبع 
مهودع مهالو  هوذـبن و  نیح  باتکلا  ملع  مهنع  هللا  عفر  دـق  ۀـما  لک  و  « » يوقتلا ملع  نیقیلا و  ملع  نم  کلذ  هوبـضغی و  نا  لبق  بضغلاب 

ۀـیاورلل و مهظفح  مهبجعی  لاهجلا  هنوعری و  ـال  هنووری و  مهف  هدودـح  اوفرح  هفورح و  اوماـقا  نا  باـتکلا  مهذـبن  نم  ناـک  هولوت و  نیح 
یلا مهوردـصاو  يوهلا  هحفـص 286 ]  ] مهودرواف نوملعی  نیذـلا ال  هولو  نا  باتکلا  مهذـبن  نم  ناـک  ۀـیاعرلل و  مهکرت  مهنزحی  ءاـملعلا 
سئب نودری  هیلع  یلاعت و  كرابت و  هللا  رما  دعب  سانلا  رما  نع  نوردصی  ۀـمال  هقابـصلا  هفـسلا و  یف  هوثرو  مث  نیدـلا  يرع  اوریغ  يدرلا و 
مهیف کلذـک و  ۀـمالا  تحبـصاف  هللا  اضر  دـعب  سانلا  اضر  هللا و  باوث  دـعب  ساـنلا  باوث  هللا و  ۀـیالو  دـعب  ساـنلا  ۀـیالو  الدـب  نیملاـظلل 

نا « » نیدباعلل يرکذ  لسرلا  ناک  دق  مهب  يدتقا  نمل  مهل و  ۀنتف  مهتدابعف  نونوتفم  نوبجعم -  ۀلالـضلا  کلت  یلع  ةدابعلا  یف  نودهتجملا 
مث ال توحلا  نطب  یف  هذبنی  ۀنجلا و  نم  هب  جرخیف  دحاولا  بابلا  یف  یلاعت  كرابت و  هللا  یصع  مث  ۀعاطلا  لمکتـسی  ناک  ءایبنالا  نم  یبنلا 

اوناک ام  مهتراجت و  تحبر  امف  هفیرحت  باتکلا و  نامتکب  اوراـس  نیذـلا  ناـبهرلا  راـبحالا و  هابـشا  فرعاـف  ۀـبوتلا  فارتعـالا و  ـالا  هیجنی 
ءاوهالا ةداق  تقرفت  اذاف  ةرثکلا  ةداسلا  عم  مهف  هدودح  اوفرح  باتکلا و  فورح  اوماقا  نیذلا  ۀـمالا  هذـه  نم  مههابـشا  فرعا  مث  نیدـتهم 

ریثک لطابب  مهتنسلا  یلع  سیلبا  توص  عمـسی  لازی  الف  عمط  عبط و  یف  کلذک  نولازی  ملعلا ال  نم  مهغلبم  کلذ  انید و  مهرثکا  عم  اوناک 
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اهئاتاوار نا  ۀحیـصنلا  اومتک  نا  هناخ  مهـسفنا  یف  ءاـملعلا  فیلکتلاـب و  ءاـملعلا  یلع  نوبیعی  فیفعتلا و  يذـالا و  یلع  ءاـملعلا  مهنم  ربصی 
اوهنی نا  هب و  اورما  امب  فورعملاب و  اورمأی  نا  باتکلا  یف  قاثیملا  مهیلع  ذـخا  هللا  نال  نوعنـصی  ام  سئبف  هنوبحی  اتیم ال  وا  هنودـهی  ـالاض 
اولاق تظعو  نا  داهج  دـهج و  یف  لاهجلا  نم  ءاملعلاف  ناودـعلا  مثالا و  یلع  اونواعتی  يوقتلا و ال  ربلا و  یلع  اونواـعتی  نا  هنع و  اوهن  اـمع 

مهوعاطا نا  و  « » تقفان اولاق  مکناـهرب  اوتاـه  اولاـق  نا  تقراـف و  اولاـق  مهولزتعا  نا  تفلاـخ و  اولاـق  هوکرت  يذـلا  قحلا  اوملع  نا  تغط و 
هابـشا کئلوا  نورکنی  الف  فیرحتلا  دـنع  هب  نوبذـکی  فیرعتلا  دـنع  باتکلاب  نوقدـصی  نولتی  امیف  نویما  نوملعی  اـمیف ال  لاـهج  کـلهف 

يرخالا نم  نیتفئاطلا  يدـحا  نوفرعی  يدـهلا ال  ۀلالـضلا و  نیب  سولج  مهنم  نورخآ  يدرلا و  یف  ةداـس  يوهلا  ةداـق  ناـبهرلا  راـبحالا و 
ءاضیبلا یلع  هحفص 287 ]  ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهکرت  اوقدص  وه و  ام  نوردی  اذه و ال  نوفرعی  سانلا  ناک  ام  نولوقی 

نیماما اوراص  مهایاطخ  ۀملظ  سانلا  یـشغ  املف  فالتخا  مهدنع و ال  فالخ  ۀنـس ال  مهیف  لدبی  مل  ۀعدب و  مهیف  رهظی  مل  اهراهن  نم  اهلیل 
یف كراش  هلیخ و  هلجر و  رثک  هئایلوا و  ناسل  یلع  هتوص  ـالعف  ناطیـشلا  قطن  کـلذ  دـنعف  راـنلا  یلا  عاد  یلاـعت و  كراـبت و  هللا  یلا  عاد 

کلذ نم  قرفتف  ۀمکحلا  باتکلاب و  اوذخا  ۀجحلاب و  هللا  ءایلوا  قطن  ۀنسلا و  باتکلا و  كرت  ۀعدبلاب و  لمعف  هکرـشا  نم  دلولا  لاومالا و 
فنصلا و اذه  فرعاف  ههابـشا  نالف و  عم  ۀعامجلا  تناک  یتح  ۀلالـضلا  لها  يوهلا و  لها  نواهت  لذاخت و  لطابلا  لها  قحلا و  لها  مویلا 

وه کلذ  الا  ۀمیقلا  موی  مهیلها  مهسفنا و  اورسخ  نیذلا  نیرساخلا  ناف  کلها  درت  یتح  مهمزلا  ییحت و  نیعلا  يأر  مهرـصباف  رخآ  فنص 
« نیبملا نارسخلا 

ریخلا ۀلاسر  لولدم  نومضم و 

نادنزرف زا  ریخلا  دعـس  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  هللادـبع  نب  دـیزی  زا  لقن  یفاک  هضور  رد  ینیلک  خـیش 
تفگ دوشیم  هچ  ار  وت  دومرف  ترـضح  درکیم  يراز  هیرگ و  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  روضح  دـمآ  يزور  تسا  یناورم  زیزعلادـبع 

ار لـیلخ  میهاربا  تیاـکح  رگم  یتـسه  اـم  زا  یـشاب  حیحـص  دـیاقع  ياراد  رگا  وت  دومرف  ماـما  متـسه  يوما  هنوعلم  هرجـش  زا  هکنآ  يارب 
تینوصم هک  یئاسراپ  عرو و  يراکزیهرپ و  يوقت و  هب  ار  وت  منکیم  تیـصو  دومرف  وا  هب  هاگنآ  ینم  هناف  ینعبت  نمف  دومرف  هک  يدینـشن 

حودمم و تفـص  نیا  تسا  يراکزیهرپ  زا  ترخآ  رد  ناسنا  يراگتـسر  نتفای و  تمینغ  تسا و  يوقت  هیاس  رد  ندـش  فلت  تکاله و  زا 
هلضاف و تافص  دومن -  هیکزت  بیذهت و  ار  لامعا  لاوقا و  لاعفا و  ناوتیم  وا  هیاس  رد  تسا و  تداعـس  رد  رثؤم  دوخ  تاذ  رد  هدیدنـسپ 

دراد ترـسح  تمادـن و  شزغل و  اطخ و  فارحنا و  ناکما  هک  یتافـص  زا  ددرگیم و  لوبقم  لوبق و  يراکزیهرپ  وترپ  رد  یقالخا  مراکم 
دومرف دـیارگیم . قالخا  تلیـضف و  هب  و  دـهاکیم -  تماـخو  یـشیدنادب و  تینءوس و  تکـاله و  زا  یئاـسراپ  عرو و  دـیامنیم  ظـفح 

تارودـک گنر  یئاسراپ  لقیـص  هب  دوشیم و  راکـشآ  يراـکزیهرپ  وترپ  رد  لـقع  رهوگ  دـشابیم  يوقت  هیاـس  رد  اـیند  نید و  تمـالس 
يوقت يورین  هب  دناهتـشاد  نامیا  وا  هب  هک  اهنآ  مالـسلاهیلع و  حون  هچنانچ  دوشیم  نشور  شناد  شنیب و  هدید  ددرگیم و  هدودز  تعیبط 

هحفص 288]  ] زا يراکزیهرپ  توق  هب  دندوب  يو  اب  هک  یناحلاص  حلاص و  دندیسر و  بولطم  لامک  لحاس  هب  دنتـسشن و  تاجن  یتشک  رد 
لیابق فارشا  موق و  ناگدیزگرب  تعامج  نیا  دندش و  راگتسر  نید  نارباص  يراکزیهرپ  تیامح  هب  دنتـسر و  ینامـسآ  زیت  دنت و  هقعاص 

دنتـسه و تلیـضف  نیا  بلاط  هک  دنراد  یناردارب  مدرم  نیا  دندنام  نوصم  هرطاخم  کلاهم و  زا  يوقت  اب  دندوب و  حـلاص  حون و  باحـصا 
هب یئاسراپ  يوقت و  يورین  اب  دـنناوتیم  تمایق  زور  ات  هک  دنـشابیم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  نییبنلا و  متاخ  ربمغیپ  ناوریپ  اهنآ 

كاله و باقع و  باذع و  تایآ  باتک و  رب  و  دنکیم -  يریگولج  تاوهش  زا  ار  یمدآ  يراکزیهرپ  دنسرب . يراگتـسر  تاجن و  لحاس 
رد دننکیم و  شیاتـس  ساپـس و  ار  يادـخ  و  درادیم -  زاب  ءوس  لامعا  باکترا  زا  هتخاس و  رـضحتسم  فقاو و  نایغاط  نایـصاع و  رامد 

دنوادخ بضغ  دنتـسه . رـصقم  رـصاق و  دنـشابیم  شهوکن  قحتـسم  شیوخ  راک  رد  هک  یناسک  دناهدیزرو -  تغلابم  یگدنب  تعاطا و 
تیاده هک  یناسک  دنک -  در  ار  شیاطع  هک  دیامرفیم  عنم  یـسک  زا  دـهاوخن و  ار  ادـخ  ياضر  هک  ددرگیم  دراو  یـسک  رب  میلع  میلح 
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ار ناگدنب  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  ددرگ . لیدبت  تانسح  هب  وحم و  اهنآ  تائیس  دننادرگ  نکمتم  هبوت  هب  ار  ناراکدب  دنریذپب و  ار  يادخ 
عونمم عطقنم و  ار  اهنآ  راکذا  هیعدا و  هاگچیه  دزاسیم و  نورقم  تباجا  هب  ار  ناگدنب  ياعد  دومرف و  لوبق  هدـعو  درک و  توعد  هبوت  هب 
مریذپب ار  امـش  ياعد  ات  دینک  حاحلا  دیناوخب و  زاب  منکن  تباجا  رگا  دیناوخب و  ارم  يراز  عرـضت و  اب  هک  دومرف  دیکأت  یتح  دیامرفیمن و 

دراد نم  بضغ  رب  تقبس  نم  تمحر  دومرف  دنیامن و  هللا  لزنا  ام  نامتک  ای  دنوش  وا  رماوا  رکنم  هک  یناسک  رب  هداتسرف  تنعل  ملاع  يادخ 
ملع و هضافا  نآ  باوص و  ار  دوخ  تمحر  تسا و  هتسویپ  دوجو  هب  زیچ  همه  وا  تمحر  زا  هداتسرف و  تمحر  بضغ  رودص  زا  لبق  ینعی 

تـسد زا  ار  باتک  ملع  دندرکن  لمع  وا  رماوا  هب  دنداد و  تسد  زا  ار  يادخ  باتک  هک  یمدرم  زا  ملاع  دـنوادخ  دـشابیم . يوقت  لدـع و 
دنتفای و تنطلـس  اهنآ  رب  هبلغ  رهق و  هب  دندرک و  لمع  دنتـشاد و  تسود  دـنتفرگ و  اهنآ  زا  ضغب  يور  زا  ار  نید  نانمـشد  تفرگ و  اهنآ 

تباث زورما  ماظن  زجعم  نایب  نیا  دـناهدیدرگ . هدـنامرد  تیاوغ  يداو  هب  دـندش و  راـتفرگ  تلالـض  هیت  رد  هشیمه  يارب  نآرق  زا  نیفرحنم 
دندرک لمع  نادـب  دنتـشاد و  تسود  ار  نآرق  ناشدوخ  نید  هب  یئانـشآ  اب  نآرق و  زا  هک  ار  یئاـهنآ  نیملـسم  نانمـشد  يراـصن  هک  درک 
اکیرمآ اپورا و  هحفص 289 ]  ] مدرم رادرک  لامعا و  راکفا و  هشیدنا و  زورما  دننکن  یفرعم  ناملسم  دننادب و  ناملـسم  ار  دوخ  هکنآ  نودب 

هک یلاح  رد  دـننک  یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  هکنآ  نودـب  دـننکیم  لمع  دنتـسه و  قساف  ناملـسم  اهنآ  ینعی  تسا  مالـسا  اب  قبطنم  الماک 
زاب دوخ  يوس  هب  ار  تلذـم  یتخبدـب و  باوبا  هداتفا و  رود  تلیـضف  ملع و  زا  هدـنام  ربخیب  ثیدـح  نآرق و  زا  ناملـسم  ماـن  هب  نیملـسم 

ار شدودـح  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  نآ  تاـملک  فورح و  دـنداد و  تسد  زا  ار  ینامـسآ  باـتک  مدرم  تقو  ره  دـیامرفیم  ماـما  دـندرک .
رـس تشپ  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و  نونف  مولع و  هیروص و  بادآ  تاـیداصتقا و  ظاـفلا و  تئارق  تحـص  رد  دـندرکن و  ارجا  هدومن  فیرحت 

اجبان و تسـس و  تایاور  هب  دش و  دنهاوخ  التبم  یئاوران  تخـس  یناگدنز  هب  دندروآ  نایم  هب  دوخ  زا  یـضراع  رهاظ و  بادآ  هتخادـنا و 
دندشیم نادرگرس  ناریح و  شیوخ  راک  یتفگـش  رد  تیارد  تیاور و  زا  دندنام و  درخبان  لهاج و  دندرک و  لمع  دوخ  بولطم  ماکحا 

اما تسا . یشومارف  یـشوگرخ و  باوخ  درمت و  فارحنا و  نامه  رثا  هدش  یمـسا  ناملـسم  للم  نیا  ریگنابیرگ  زورما  هک  اهیتخبدب  نیا 
رماوا و دـندرکیم و  تاـعارم  ار  بدا  ملع و  نآرق و  نطاوب  رهاوظ و  یناـعم  ظاـفلا و  هب  نادنمـشناد  یقیقح و  نینمؤـم  یناـبر و  ناـملاع 
هب رهاظتم  درمتم و  راکایر و  مدرم  زا  دنتفرگیم و  يرود  اهنآ  زا  دـندوب و  نیبدـب  تخـس  فرحنم  مدرم  اب  دنتـشادیم و  يرجم  ار  یهاون 

ار نآرق  تاـیآ  ماـکحا و  نید و  قیاـقد  قیاـقح و  هک  دوب  نیا  دـنتفرگ  يرود  نآرق  زا  مدرم  هکنآ  تلع  دنتـسشنیم . راـنک  روجف  قـسف و 
اجک ره  دـندیدرگ و  مـه  نـید  رما  یلوـتم  دوـخ  فوـقو  مدـع  يربـخیب و  اـب  دـندوبن و  انـشآ  ماـکحا  يارجا  قـیرط  هـب  دنتــسنادیمن و 
ياج هب  ار  دوخ  راکفا  ماهوا و  هتخاس  شیوخ  هدیقع  يأر و  هب  یـصخش و  تالیامت  سفن و  ياوه  هب  دوخ  فرط  زا  ار  نید  دنتـسنادیمن 

ار نید  سابل  ارچ  هک  دندیدرگ  راتفرگ  ترخآ  تبوقع  هب  دنـسپان  لمع  نیا  مرج  هب  دـندرکیم و  نیقلت  دـندادیم و  لیوحت  مدرم  هب  نید 
بکرم رب  دـنتخاس و  رود  قح  هار  زا  ار  مدرم  اـهنآ  ناوریپ  هفیاـط  نآ  زا  سپ  دـندرک  هارمگ  ار  مدرم  لـیح  ریوزت و  هب  هدوـمن و  نوـگژاو 

دـندرپس و دوخ  فلخان  نادـنزرف  هب  ار  یهلا  تفالخ  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  رایتخا  مامز  دنتـسشن و  اجبان  حیحـص و  ریغ  تلود  تنطلس و 
نیا دنتفگ  دنتفرگیم  رارق  یلدتسم  حیحـص و  قطنم  کی  لابق  رد  نوچ  و  دنداد -  تسد  هب  تسد  دندرپس و  تثارو  هب  زین  نادان  فالخا 

تیـالو و دومرف  دوشیم . هداد  ساـپ  متـس  ناـگوچ  هب  ناـشناکدوک  اـهنآ و  تسد  رد  يوگ  نوـچ  تسا و  تنطلـس  هکلب  تسین  تفـالخ 
ایند و زا  دروایب و  نامیا  راهطا  تیب  لها  تیالو  هب  دیاب  دنک  تعاطا  ار  ادـخ  سک  ره  دراد  رارق  هیهلا  هقلطم  تیالو  زا  سپ  مدرم  یتسود 
ینادزی و لاـمعا  باوث  لیـصحت  زا  سپ  دـیاب  دوش و  دـنمهرهب  نیبم  نید  همئا  روتـسد  هب  هحفـص 290 ]  ] یناسفن لاـمک  روظنم  هب  نآ  معن 

اما تسا  قولخم  ياضر  قوف  قلاخ  ياضر  نوچ  ددرگ  لصاح  ادـخ  ياضر  اـت  دروآ  تسد  هب  ار  مدرم  ياـضر  ترخآ  ناـهج  تاـضویف 
دشوکب و قلخ  ياضر  لیصحت  رد  تسخن  زا  دشاب و  یقتم  ناملسم  دیاب  تسا و  قلخ  رطاخ  هیضرت  رب  عرفتم  نآ  ندروآ  تسد  هب  لوبق و 

ادخ ياضر  تفایرد  هب  روسیم  ردق  هب  ددرگ و  یضار  زین  ادخ  یـضار و  قلخ  ات  دنکن  فاحجا  يدعت و  نارگید  قوقح  دودح و  زرم و  هب 
مالسا تلم  دیامن . بلج  دناهدوب  ادخ  لوسر  زا  سپ  هیهلا  هقلطم  تیالو  ياراد  هک  شنیرهاط  دالوا  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  تیالو  رد 
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اذـل روتـسد و  قفو  رب  هن  دـندادیم  ماجنا  داـهتجا  هب  ار  دوخ  تداـبع  هارمگ  ياـملع  ناـهارمگ  هک  یلاـح  رد  دـندومن  حبـص  لاـح  نیا  رب 
تیوقت ناشدوخ  لطاب  راک  رد  ار  اـهنآ  مه  ناطیـش  دنتـشاد و  لاغتـشا  نتـشیوخ  داـسف  ملظ و  هب  هدوب و  تلالـض  قیرط  رب  اـهنآ  شـشوک 
ناشرظن رد  اهنآ  لامعا  لاعفا و  دنشاب و  مرگلد  دوخ  راک  هب  ات  دندادیم  ناشن  يویند  ماطح  قرب  قرز و  زا  یتایلجت  اهنآ  يارب  دومنیم و 

دوبن باوث  قیرط  قح و  هار  رد  ادـخ  شتـسرپ  رد  اـهنآ  هتـسویپ  ياهشـشوک  اـهنآ و  تداـبع  نوچ  یلو  دادیم  هولج  گرزب  هدیدنـسپ و 
تدابع و قیرط  رد  ار  مدرم  نالوسر  ناربمغیپ و  هک  یلاح  رد  دـندش  ناطیـش  ناوریپ  اهنآ  ناوریپ  دـیدرگ و  باقع  هنتف و  بجوم  اهنامه 

لامک دح  هب  ینابر  تعاطا  بتارم  رد  ینامـسآ  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  دومرف  دنـشابن . هارمگ  ات  دـنداد  راکـشآ  نشور و  يروتـسد  تعاطا 
ناوید رـشحم و  ملاـع  رد  اـت  دومن  فقوت  ياهظحل  درک و  لـمأت  دوب  يدـه  همئا  تیـالو  رما  نآ  هک  عوـضوم  کـی  رد  اـما  تفریم  شیپ 

ره ات  دومرف  ینادـنز  یهام  مکـش  رد  ار  وا  دـنوادخ  هتـسج و  فقوت  مه  قاثیم  زور  حاورا و  ملاع  رد  دـید  تمایق  زور  یهلا و  تابـساحم 
رما رد  داد و  شتاـجن  نادـنز  زا  درک و  لوبق  ار  وا  هبوت  تشگرب  هباـنا  هبوت و  هب  نوچ  دـنکن و  فـقوت  لـمأت و  دوـشیم  میلعت  وا  هب  هچنآ 

هک اهنآ  یتح  تسا  رـشب  زا  ریغ  دنوادخ  ياهراک  دیوگ  هدـنراگن  تفای . نقتم  مکحم و  ینامیا  نییبنلا  متاخ  يایـصوا  نید و  همئا  تیالو 
ینابنادنز نینچ  ینادنز و  نانچ  تسین  رداق  یـسک  دنوادخ  زا  ریغ  هک  دنوریم  ینادنز  رد  دـننکیم  لمأت  مه  بلاطم  لیلحت  هیزجت و  رد 

نایب نیمه  زا  دـنادرگ و  ینادـنز  اهنآ  نتخاس  بدؤم  یبوبر و  بتکم  ناگدـش  تیبرت  يارب  یحور  يرکف و  هفقو  مرج  هب  دـشاب و  هتـشاد 
تـشهب زا  دوب  وا  بلـص  رد  سنوی  هکنآ  ببـس  هب  رـشبلاوبا  مدآ  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  دراد . رگید  ملاع  یبوبر  تیبرت  دـیمهف  دـیاب 

يارب ار  ادـخ  لوسر  تایآ  قالخا و  فاصوا و  هک  نادـهزتم  نادـبعتم و  نابهر و  رابحا و  لاثما و  هابـشا و  سپ  هحفص 291 ]  ] دش نوریب 
راتفرگ ینادنز  هچ  هب  ایآ  دندادن  صیخـشت  مه  زا  ار  دب  کین و  دـندرک و  نامتک  ار  مارح  لالح و  دـنداد و  هولج  رگید  یتروص  هب  مدرم 

یلو دنتخانـش  تسرد  تسار و  ار  نآرق  فورح  عفانم  بلج  يارب  هک  دنتـشادن  رظن  رد  دوخ  عفن  زج  رگادوس  مدرم  نیا  دـش .؟؟ دـنهاوخ 
ناهنپ دوب  نییبنلا  متاخ  ربمغیپ  روهظ  رـشبم  دهاش و  هک  ار  میدق  ینامـسآ  بتک  یتح  دـنتخاس و  نوگرگد  دـندرک و  ضوع  ار  شدودـح 
ینعم دوخ  لیم  هب  دندومن و  فیرحت  دنداد و  رییغت  ار  نآ  نطاب  دـندرک و  ظفح  ار  مولع  رهاوظ  تما  ياملع  دنتـشاد و  موتکم  دـندومن و 

موق گرزب  هب  تفر  نیب  زا  ناشیا  میعز  ملعم و  نوچ  تفای و  هطلس  اهنآ  رب  یناسفن  سجاوه  دندش و  یناطیـش  سواسو  بوعرم  دندرک و 
هار رد  اهنآ  دصاقم  نوچ  یلو  دنداتفا  ورف  تلالض  هاچ  هب  هدروخ  ار  هدنبیرف  رهاوظ  بیرف  دندش و  هراما  سفن  وریپ  دنتـسج و  لسوت  دوخ 

ناطیـش هراـما و  سفن  ناطیـش  شود  هب  شود  دـنتفریم و  شیپ  تعیبط  تنیط و  نیمه  اـب  یگدـنز  رد  دـمآیم  تسد  هب  رتـهب  اـیند  بلط 
شور نیا  شهوکن  دندناوخیم و  حالـص  هب  ار  اهنآ  دنچ  ره  نیحلاص  راربا و  نیلماع و  ياملع  دندومیپیم . ار  هدوهیب  لطاب و  هار  ناتفص 

شنزرس ار  دوخ  ياملع  ات  دشیم  ریحتم  رتشیب  اهنآ  هتشگ  رس  هدرسفا  هدرملد و  تشادن و  يریثأت  اهنآ  رد  تظعوم  تحیصن و  دندرکیم 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  هتفرگ  قاثیم  مدآینب  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  دـننادرگیم . رب  قح  هار  هب  ار  لطاب  هار  ارچ  هک  دـندرکیم 

راگتـسر دننک و  لمع  دریگ و  رارق  اهنآ  مشچ  ربارب  ات  دندرگ  روآدای  ار  اهیبوخ  دنوشن و  بکترم  ات  دنهد  رکذت  ار  اهيدب  دـنیامن  رکنم 
دیاش هک  دنتـسه  مامتها  یعـس و  تدهاجم و  بعت و  تقـشم و  رد  تخـس  رـصع  ره  درخبان  لاهج  تسد  زا  یعقاو  ياملع  دومرف  دندرگ 
رگا دنیامنن و  ار  اهنآ  رما  تعاطا  دننک و  مهتم  فالخ  نایغط و  هب  ار  املع  لاهج  اما  دنهد  قوس  تسار  هار  هب  ظعاوم  حیاصن و  هب  ار  اهنآ 

دومرف نید . يوریپ  هن  تسایند  زا  عتمت  يارب  اهنآ  دانع  جاجل و  نیا  ياهتـساخرب  قافن  هب  دنیوگیم  دنروآ  تسرد  ناهرب  دنیوگ و  ینخس 
میقتـسم تقیقح  ملع و  رب  هن  نآ و  یناعم  رب  هن  باتک و  رب  هن  هک  اهنآ  دـنوش  اهنآ  رما  میلـست  دـنیامیپ و  ار  لاهج  هار  مه  اـملع  ضرف  رگا 

نآ نطاب  زا  یلو  دـنیامنیم  ار  نآرق  رهاوظ  قیدـصت  ود  ره  اـهنآ  هچ  دـنوش -  راـچد  يدمرـس  تلالـض  هب  دـنتفا و  تکـاله  هب  دـندقتعم 
رادـنپ و نیا  زا  ریغ  مالـسا  گـنهرف  فراـعم و  تسا و  نیا  زا  ریغ  نآرق  تقیقح  ریـسفت و  هک  دوـش  هتفگ  رگا  هحفـص 292 ]  ] دنربخیب و

ناگنهرـس يراصن  دوهی و  نابهر  رابحا و  نوچ  مدرم  نیا  تسا . نید  ماکحا  برخم  دنیوگ  دننک و  راکنا  دـنیامن و  بیذـکت  تسا  راتفگ 
زا مه  هتـسد  کی  دنـشکیم . یهارمگ  تلالـض و  هب  رامثتـسا  يارب  ار  مدرم  هک  دنـشابیم  توهـش  بضغ و  ناگنهآشیپ  سوه و  اوه و 
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زا هن  اهنیا  تسیک ؟ اب  قح  تسا و  رتتسرد  نخس  مادک  هک  دنهدیمن  زیمت  هدنام و  فقوتم  هارمگ  هدش و  تیاده  نیب  هک  دنتـسه  مدرم 
اهنآ هک  تسا  فیعض  صیخشت  رد  ناشرعاشم  ینعی  هدش  هتخانش  فعضتسم  حالطصا  رد  فرع  هب  هک  دنتـسه  هقبط  نیا  زا  هن  هقبط و  نآ 

رایـسب تیلقا  رد  اـهنآ  اـما  دـننادرگیم -  رب  يور  ود  ره  زا  دـننکیم و  قیدـصت  ار  ود  ره  هفیاـط  نیا  تخانـش  ناـسنا  مدآ و  ناوتیمن  ار 
ای دنیامیپیم  قح  هار  ای  دناهتسد  ود  مدرم  نیاربانب  دنراد » رارق  يرایـسب  تیرثکا  رد  تسایـس  فرع  رد  زورما  هک   » دناهتـشاد رارق  دودحم 

دنهاوخ راتفرگ  ادخ  دوخ و  باذع  شتآ  هب  دندومیپ  لطاب  هار  هک  اهنآ  دنسریم و  دوخ  دارم  رب  دنتسه  قح  هار  کلاس  هک  اهنآ  لطاب  هار 
لیخ هاپس و  رد  دنشاب  ماقم  هبترم و  ره  رد  هک  یلاح  رد  دننکیم  دوخ  یبرم  ملعم و  ناطیـش  رب  تنعل  هتـسنادن  رـصقم  ار  ناشدوخ  اما  دش 

باذع زا  ناما  دشاب  اهنآ  کیرش  سک  ره  تسا و  کیرش  اهنآ  دنزرف  لام و  رد  ناطیش  دنیامنیم و  يرای  ار  وا  هدایپ  هراوس و  دنناطیش و 
راکـشآ نشور و  لطاب  قح و  دـنوشیم و  ادـج  مه  زا  هفیاط  ود  نیا  تمایق  زور  دـهدیم . تسد  زا  ار  تنـس  باـتک و  تشاد و  دـهاوخن 
لوذـخم ار  ناـهارمگ  دـنوادخ  دـنوشیم و  عمج  دوخ  ياوشیپ  میعز و  نوماریپ  مه و  درگ  کـی  ره  لـطاب  قـح و  تاـعامج  ددرگیم و 

زا لد  يدرگ و  دـنمهرهب  اهنآ  تمزالم  زا  یـسانشب و  ار  شنیب  شناد و  لها  هک  رتهب  هچ  دعـس  يا  دـیامرفیم  هلاسر  نایاپ  رد  دـیامرفیم .
دنتـسه و قح  لها  ادـخ  يایـصوا  ءایلوا و  ناربمغیپ و  هک  تسا  نیقی  هچ  يوش -  روشحم  اهنآ  اـب  مه  ترخآ  يارـس  رد  اـت  یباـتنرب  اـهنآ 

. دیدرگ دنهاوخ  راتفرگ  باذع  هب  لطاب و  ناطیش  ناهاوخاوه  ناعیطم و  دش و  دنهاوخ  راگتسر  یجان و  اهنآ  ناوریپ 

ریخلادعس هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  همان 

لیام بغار و  ماما  یتسود  هب  هک  دوب -  وا  کیدزن  ناگتسب  زا  یکی  ای  زیزعلادبع  نب  رمع  ردارب  زیزعلادبع و  نادنزرف  زا  ریخلادعـس  میتفگ 
شدـج هک  روط  نامه  تسناد  تیب  لها  دوخ  هحفـص 293 ]  ] زا ار  وا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دـیدرگ  رفنتم  دوخ  بسن  زا  نوچ  دوب و 
هتـشاد نامیا  هدیقع و  تدـحو  سک  ره  دومرف  هک  دوب  نیا  تبـسن  نآ  لدتـسم  لیلد  دومرف و  یفرعم  تیب  لها  دوخ  زا  ار  یـسراف  ناملس 

رقابدمحم ماما  زا  غیزب  نب  ةزمح  دنس  هب  یفاک  هضور  رد  ینیلک  خیش  تفگ !! شدنزرف  اب  حون  هک  وحن  نامه  تسا . نادناخ  کی  زا  دشاب 
ینتئاج دقف  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا . هتـشاد  موقرم  وا  همان  خـساپ  مالـسلاهیلع  ماما  ار  همان  نیا  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 

نا بجعم  هتکرت  ول  ۀنهترم  کسفن  تناک  ام  کسفنل  کلذ  نم  تلبقف  هاضر  هللا  یـضر  نم  ۀـعاط  هکرت و  یغبنی  ام ال  ۀـفرعم  هیف  کباتک 
هب مهنومری  امل  ایرخـس  سانلا  مهذختا  دق  سانلا  نم  ءالخا  ءابرغ  دابع  یف  الا  فرعت  دـجوت و ال  لبقت و ال  هتحیـصن ال  هتعاط و  هللا و  اضر 

لثم ءالبلا  نم  کبیـصی  نا  ول ال  رامحلا و  ۀـفیج  نم  ساـنلا  یلا  ضغبا  نوکی  یتح  اـنمؤم  نمؤملا  نوکی  ـال  لاـقی  ناـک  تارکنملا و  نم 
لانت انا ال  هللا  کمحر  ملعا  و  کتلزنم . دـعب  یلع  تبرقل  کلذ  نم  انایا  هللااب و  كذـیعا  هللا و  باذـعک  سانلا  ۀـنتف  لـعجتف  اـنباصا  نیذـلا 

زع و هللا  نا  یخا  ای  نوملعی  موقل  هللا  نم  كردـل  ریـسی  لیلق  کلذ  توف  مهتاداعمب و  الا  هتیالو  ساـنلا و ال  نم  ریثک  ضغبی  ـالا  هللا  ۀـبحم 
نوعدـی هللا و  یعاد  نوبیجی  يذالا  یلع  مهعم  نوربصی  يدـهلا و  یلا  لض  نم  نوعدـی  ملعلا  لها  نم  ایاقب  لسرلا  نم  لک  یف  لعج  لـج 

نم هللارونب  نورصبی  یتوملا و  هللا  باتکب  نوبحی  مهنا  ۀعیضو  ایندلا  یف  مهتباصا  نا  ۀعیفر و  ۀلزنم  یف  مهناف  هللا  کمحر  مهرصباف  هللا  یلا 
حبقا دابعلا و  یلع  مهرثا  نسحا  ام  دابعلا  ۀلله  نود  مهئامد  نولذبی  هودـه  دـق  لاض  ۀـیات  نم  مک  هوبحا و  دـق  سیلبال  لیتق  نم  مک  یمعلا 

وت هب  هک  يدوب  هتـساوخ  دیـسر  نم  هب  وـت  هماـن  ناـبرهم  هدـنیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  دـیامرفیم  نومـضم  نیدـب  بیرق  مهیلع  داـبعلا  راـثآ 
راپـسب و رطاخ  هب  ونـشب و  نیاربانب  دزاس  نشور  ار  وت  لد  نآ  تفرعم  هک  میامنب  یهار  تسین و  زیاـج  شکرت  هچنآ  هب  مهد  یلمعلاروتـسد 

دوخ دیامن  درمت  رگا  ددرگ و  نشور  شلد  هناخ  دنک  قح  تعاطا  یـسک  رگا  تسا و  مدـقم  زیچ  ره  رب  ادـخ  ياضر  هک  نادـب  نک . لمع 
 - ادـخ تعاـطا  ادـخ -  ياـضر  هک  تسا  نیا  بجع  دـیامن  ماـیق  دوخ  هیلع  یـسک  هک  تساـجنآ  یتفگـش  تسا و  تعاـطا  نآ  ناـگورگ 

يایوقا ار  فیعض  مدرم  زا  یخرب  ناملسم -  ناردارب  ناتـسود و  ابرغ و  تدابع  رد  رگم  دوشیمن  هحفص 294 ]  ] لوبق راگدرورپ  تحیصن 
نمؤم نمؤم  دـنیوگ  هک  اجنآ  ات  دـنزاسیم  تافـص  زا  یـضعب  هب  مهتم  دـنیامن  رکنم  زا  یهن  ار  اـهنآ  نوچ  و  دـنریگیم -  هیرخـس  هب  موق 
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همه نیا  صقن  کـی  عفر  يارب  بجعللاـی  دـنهدیم  هولج  مومع  مشچ  رد  رتدـب  مه  رادرم  زا  دـنزاسیم و  مدرم  ضوغبم  ار  اـهنآ  تسین و 
يارب تیب  لها  ام  هچنانچ  دنزاسیم  التبم  یئایالب  هب  یهاگ  اجیب و  تبسن  ارتفا و  همه  نیا  بیع  کی  ندرک  فرطرب  يارب  تمهت  ماهتا و 
ددرگ مولعم  ات  دنهدیم  يدازآ  ار  اهنآ  هک  تسا  قلخ  باذع  يارب  ادخ  ناحتما  شیامزآ و  نیا  میاهدـش و  راتفرگ  ایالب  نیا  هب  یئوگقح 

وت هب  نم  دومرف  دـش . دـنهاوخن  شودـمه  حـلاط  اب  حـلاص  راجف و  اب  راربا  دومرف  ناحتما  نیا  زا  میربیم  ادـخ  هب  هانپ  دـنراک و  هچ  رد  هک 
اب هک  اهنآ  یتسه و  ام  اب  یشاب  هدیقعمه  ام  اب  رگا  هک  یتسه  ینرق  سیوا  نوچ  وت  ینعی  دنتسه  کیدزن  وت  هب  هک  اهنآ  زا  متسه  رتکیدزن 

هکنآ رگم  دسریمن  ام  تبحم  هب  سک  چـیه  دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  دومرف  دنتـسین . ام  اب  دـنرود و  ام  زا  دنتـسین  هدـیقعمه  دنتـسه و  ام 
نمـشد يدوب  ام  تسود  وت  رگا  ینعی  دوشن -  مامت  اهنآ  ینمـشد  هب  هک  تسین  یتسود  چـیه  ددرگ و  مدرم  زا  يرایـسب  نمـشد و  ضوغبم 

. دنشاب هتشاد  مک  نمـشد  دنرادب و  تسود  ار  ام  هک  یناسک  دنتـسه  رتمک  و  ینارگید -  تسود  يدوب  ام  نمـشد  رگا  يوشیم و  يرگید 
هارمگ سک  ره  ات  دـندوب  اهنآ  توبن  رارـسا  مولع و  لماح  هک  داد  رارق  یئایـصوا  يربمغیپ  ره  رد  زیزع  بلاغ  يادـخ  نم  ردارب  يا  دومرف 

يرابدرب و لاهج  متـس  روج و  رافک و  رازآ  رب  اهنآ  دنیامن و  يربهر  تلالد و  ینامـسآ  ظعاوم  حلاصم و  هب  دـنک و  تیادـه  ار  اهنآ  دوش 
شناد رظن  هب  ار  نییبنلا  متاخ  يایصوا  نک و  زاب  شنیب  هدید  دعـس  يا  سپ  دننک  توعد  هناگی  يادخ  يوس  هب  ار  مدرم  دنیامن و  یئابیکش 

قح هاگـشیپ  رد  دـننکیمن  انتعا  دـندنبیمن و  لد  يزیچ  هب  اـیند  رد  رگا  دـنراد  میظع  یلزنم  عیفر و  یماـقم  اـهنآ  هچ  سانـشب  يراـبدرب  و 
هچ دنیبیم  ادخ  رون  هب  دنرادیم و  هاگن  هدنز  ار  تعیرـش  نید و  اهنآ  دنیامنیم  توعد  یهلا  ماکحا  هب  ار  مدرم  دـنراد و  دـنمجرا  یماقم 

تایح تفرعم  ملع و  هب  دـنزاسیم و  هدـنز  نید  يایحا  هب  نیموصعم  همئا  دـشکیم و  شیوخ  سواسو  هب  ار  اهنآ  ناطیـش  هک  یناسک  اسب 
هک يریمض  نشور  ناگدنب  هچ  دنسریم و  ینادواج  یناگدنز  هب  اهنآ  يربهر  هب  هک  تلالض  يداو  ناگهتشگرس  رایسب  هچ  دنـشخبیم و 

هحفص 295] . ] تسا نیا  زا  رتیقاب  رتهدنز و  یتایح  هچ  رتهب و  يرثا  هچ  دنزاس و  ادف  دوخ  نوخ  اهنآ  ياقبا  يارب 

یفعج رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تامیلعت 

هراشا

نا کلوق و  لبقی  مل  تلق  نا  رواشت و  مل  تدهـش  نا  دقتفت و  مل  تبغ  نا  فرعت و  مل  ترـضح  نا  اسمخ  کنامز  لها  نم  منتغا  رباج  ای  »
نا حرفت و  الف  تحدـم  نا  بضغت و  الف  تبذـک  نا  نخت و  ـالف  كوناـخ  نا  ملظت و  ـالف  تملظ  نا  سمخب  کیـصوا  جوزت و  مل  تبطخ 

قحلا نم  کبـضغ  دـنع  زع  لج و  هللا  نیع  نم  کطوقـسف  کیف  لیق  ام  کسفن  نم  تفرع  ناف  کـیف  لـیق  اـمیف  رکف  عزجت و  ـالف  تممذ 
بعتی نا  ریغ  نم  هتبـستکا  باوثف  کیف  لیق  اـم  فـالخ  یلع  تنک  نا  ساـنلا و  نیعا  نم  کطوقـس  نم  تفخ  اـمم  ۀبیـصم  کـیلع  مظعا 
کنا اولاق  ول  کلاذ و  کنزحی  مل  ءوس  لجر  کنا  اولاق  كرـصم و  لها  کیلع  عمتجا  وا  یتح  اـیلو  اـنل  نوکت  ـال  کـناب  ملعا  کندـب و 
هبیغرت یف  ابغار  هدیهزت  یف  ادـهاز  هلیبس -  اکلاس  تنک  ناف  هللا  باتک  یف  ام  یلع  کسفن  ضرعا  نکل  کلاذ و  كرـسی  مل  حـلاص  لجر 

ینعم ننمؤملا  نا  کسفن  نم  كرغی  يذـلاذ  امف  نآرقلل  انیابم  تنک  نا  کیف و  لیق  ام  كرـضی  هناف ال  رـشبا  تبثاـف و  هفیوخت  نم  اـفلاخ 
شعتنیف و هللا  هشعنیف  اهاوه  عبتیف  هسفن  اعرـصت  ةرم  هللا و  ۀـبحم  یف  اهاوه  اهفلاخی  اهدوا و  میقی  ةرمف  اهاوه -  یلع  اهبلغیل  هسفن  ةدـهاجمب 

اوقتا نیذلا  نا  لوقی  هللا  ناب  کلاذ  فوخلا و  نم  هیف  دیرن  امل  ۀفرعم  ةریصب و  دادزیف  ۀفاحملا  ۀبوتلا و  یلا  عزفی  رکذیسف و  هترثع  هللا  لیقی 
نم للقتـسا  رکـشلا و  یلا  اصلخت  قزرلا  لیلق  هللا  نم  کسفنل  رثکتـسا  رباج  ای  نورـصبم  مه  اذاف  اورکذـت  ناطیـشلا  نم  فئاط  مهتـسم  اذا 

صلاخب ملعلا  رـضاح  لمعتـسا  ملعلا و  رـضاحب  رـشلا  رـضاح  کسفن  نع  عفدا  وفعلل و  ضرعت  سفنلا و  یلع  ءزرا  ۀـعاطلا هللا  ریثک  کسفن 
« نیزتلا  » نیرلا یفخ  رذـحا  فوخلا و  قدـصب  ظقیتلا  ةدـش  بلجتـسا  ظقیتلا و  ةدـشل  هلفغلا  میظع  نم  لـمعلا  صلاـخ  یف  زرحت  لـمعلا و 

لزنا ءازجلا و  مویل  لامعالا  صلاخ  قبتـسا  ملعلا و  داشرتساب  يوهلا  ۀبلغ  دنع  فقو  لقعلا -  ۀـلالدب  يوهلا  ۀـفراحم  قوثو  ةویحلا  رـضاحب 
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سأیلا دربب  عمطلا  بابسا  عطقا  لمالا و  رـصقب  ةداهرلا  ةوالح  بلجتـسا  ۀعانقلا و  راثیاب  صرحلا  میظع  عفدا  صرحلا و  ءاقناب  ۀعانقلا  ۀحاس 
بلقلا و ماـمجاب  ندـبلا  ۀـحار  بلطا  ضیوفتلا و  ۀحـصب  سفنلا  هحفـص 296 ]  ] ۀـحار یلا  صلخت  سفنلا و  ۀـفرعمب  بجعلا  لـیبس  دـس  و 

نم زرحت  فوخلا و  ماودب  بلقلا  رون  بلجتـسا  تاولخلا و  یف  رکذـلا  ةرثکب  بلقلا  ۀـقرل  ضرعت  ءاطخلا و  ۀـلقب  بلقلا  مامجا  یلا  صلخت 
بجعت لامعالا و  یف  قدـصلاب  لج  زع و  نیزت هللا  قداصلا و  فوخلا  یف  کعقوی  هناف  بذاکلا  ءاجرلا  كایا و  قداصلا و  فوخلاب  سیلبا 

نوکت اهیف  هلفغلا  كایا و  بلقلا و  ةواسق  نوکت  اهیف  ۀلفغلا  كایا و  یکلهلا و  هیف  قرغی  رحب  هناف  فیوستلا  كایا و  لاقتنالا و  لیجعتب  هیلا 
ضرعت رافغتـسالا و  ةرثک  مدنلا و  ةدشب  بونذلا  کلاس  عجرتسا  نومدانلا و  أجلی  هیلاف  هیف  کل  رذـع  امیف ال  یناوتلا  كایا  بلقلا و  ةواسق 
رکـشلا میظع  یلا  صلخت  ملظلا و  یف  ةاـجانملا  اعدـلا و  صلاـخب  هعجارملا  نسح  یلع  نعتـسا  هـعجارملا و  نـسحب  هللا -  وـفع  ۀـمحرلل و 

ةدایزب معنلا  لاوز  فوخب  رکـشلا  میظعب  معنلا  ةدایز  رداب  ایندلا و  دوزت  ۀمهلا و  بلجتـسا  ۀعاطلا و  ریثک  لالقتـسا  قزرلا و  لیلق  راثکتـساب 
رداب لمالا و  رـصقب  ایندلا  نم  دوزت  ۀـمهلا و  دـعبب  سایلا  زع  بلجتـسا  سایلا و  زعب  عمطلا  لذ  عفدا  عمطلا و  ۀـتاماب  زعلا  ءاقب  بلطا  معنلا و 

ةوارـضک ةوارـض  رتسلل  ناف  نومأملا  ریغب  ۀعفـشلا  كایا و  نادبالا  ۀبحـص  عم  هیلاخلا  مایالاک  ناکما  ۀصرفلا و ال  ناکما  دنع  ۀیغبلا  زاهتناب 
ءاجر زجاح و ال  فوخک  فوخ  يوهلا و ال  ۀـفلاخمک  لقع  بلقلا و ال  ۀمالـسک  ۀمالـس  ـال  ۀمالـسلا و  بلطک  ملع  ـال  هنا  ملعا  ءاذـغلا و 
ۀفرعم ایندـلا و ال  كراغـصتساک  نیقی  نیقیلاک و ال  رون  يوهلل و ال  ۀـبلغک  ةوق  ـال  سفنلا و  ینغک  ینغ  ـال  بلقلا و  رقفک  رقف  ـال  نیعم و 

ۀسانملاک صرح  لمالا و ال  رصقک  دهز  ۀمهلا و ال  دعبک  فرش  قیفوتلا و ال  ةدعاسمک  ۀیفاع  ۀیفاعلاک و ال  ۀمعن  کسفنب و ال  کتفرعمک 
نزحلاک و ال فوخ  ضیارفلا و ال  ءآداک  ۀعاط  يوهلا و ال  ۀقفاومک  روج  روجلاک و ال  يدـعت  فاصنالاک و ال  لدـع  تاجردـلا و ال  یف 

ۀبیـصم فوخلا و ال  دقف  یلع  نزحلا  ۀلقک  فوخ  دقف  فوخلا و ال  دقفک  نیقی  ۀلق  نیقیلا و ال  ۀلقک  لقع  مدـع  لقعلا و ال  مدـعک  ۀبیـصم 
بضغلا و ال درک  ةوق  يوهلا و ال  ةدـهاجمک  داهج  داـهجلاک و ال  ۀلیـضف  ـال  اـهیلع و  تنا  یتلا  ۀـلاحلاب  كاـضر  بنذـلاب و  کتناهتـساک 
هحفص 297] [. ] 62 « ] نارسخلاب هلهال  يرجی  نادیم  هنأف  هصرفلا  ناکما  دنع  طیرفتلا  كایا و  عمطلا و  لذک  لذ  ءاقبلا و ال  بخک  ۀیصعم 

مالسلا هیلع  مجنپ  ماما  یقالخا  تامیلعت  همجرت 

مالـسا تلم  همه  روظنم  رباج و  هب  نخـس  يور  هک  دیامرفیم  یقالخا  هیلاع  تامیلعت  یفعج  رباج  هب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
ءاقر و يارب  هک  تسا  یتیبرت  بتکم  نیرتقیقد  نیرتیلاع و  قـالخا  مراـکم  میمتت  يارب  شرورپ  شزومآ و  نیا  تسا  تیرـشب  ملاـع  هکلب 

یشاب رـضاح  رگا   - 1 رامـشب . منتغم  ریگ و  هرهب  ار  زیچ  جـنپ  دوخ  نامز  لـها  زا  رباـج  يا  دومرف  دـشابیم . ازـس  هب  یلماـع  سفن  ءاـقترا 
تنخـس یئوگب  رگا  يریگن 4 -  رارق  تروشم  فرط  یـشاب  هتـشاد  روضح  رگا  يورن 3 -  داـی  زا  يوش  بیاـغ  رگا  یشابن 2 -  سانشرس 

رب وت  دننک  متـس  وت  رب  رگا  هکنآ  لوا  منکیم . شرافـس  رگید  جنپ  ار  وت  دنـسرتن و  وت  زا  دـنهدن و  وت  هب  یهاوخب  نز  رگا  دوشن 5 -  لوبق 
موس دوش . صاصق  تنایخ  هب  تنایخ  هک  نکم -  تنایخ  وت  دننک  تنایخ  وت  هب  رگا  مود  نکم . یفالت  متس  هب  ار  متس  ینکن -  متس  یـسک 

داـیرف و داد و  دـنیوگب  دـب  ار  وت  رگا  مجنپ  يدرگن . لاحـشوخ  دـنیوگ  تشیاتـس  رگا  مراـهچ  يوشن . نیگمـشخ  دـندنب  غورد  وـت  رب  رگا 
ادخ تمحر  رظن  زا  رگا  سپ  تسه  وت  رد  دناهتفگ  هک  ار  هچنآ  یتسناد  رگا  نک  هشیدنا  دـناهتفگ  وت  هرابرد  هچنآ  رد  و  نکن -  يربصیب 

ار شاداپ  سپ  دـنیوگیم  هک  یـشابن  نانچ  نآ  وت  رگا  یتفیب و  مدرم  مشچ  زا  هک  یـسرتب  هچنآ  زا  تسا  رتتخـس  شنایز  یتفایب  لجوزع 
رگا هک  یشاب  هتشاد  يوق  هدارا  ردق  نآ  هک  ینامز  ات  دوب  یهاوخن  ام  تسود  وت  هک  نادب  ياهدروآ  تسد  هب  دوخ  ندب  بعت  جنر و  نودب 

یتسه ياهتـسیاش  درم  وت  دنیوگب  مه  رگا  دنکن و  نوزحم  ار  وت  یئوگدب  نیا  یتسه  يدب  درم  وت  دنیوگب  دـنیآ و  درگ  ترهـش  لها  مامت 
هچنآ زا  يوریم و  نآ  هار  هب  وـت  رگا  نک  هضرع  تسه  ادـخ  باـتک  رد  هچنآ  رب  ار  دوـخ  سفن  نـکل  دـنکن  رورـسم  ار  وـت  شیاتـس  نـیا 

هب مدرم  راتفگ  هک  لاحشوخ  شاب و  راوتـسا  یـسرتیم  هدناسرت  هچنآ  زا  يراد و  تبغر  هدرک  بیغرت  هچ  نادب  یتسیایم و  زاب  هتـشادزاب 
ياوه رب  ار  دوخ  سفن  هک  دراد  ششوک  نامیا  اب  صخش  انامه  دزاسیم  رورغم  ار  وت  زیچ  ره  سپ  یئادج  نآرق  زا  رگا  دناسرن و  نایز  وت 
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رگید هبترم  دـنکیم و  شیوخ  ياوه  تفلاخم  دوشیم و  زوریپ  ناطیـش  سفن  رب  ادـخ  یتسود  هار  رد  جـنر  اب  یهاگ  دزاس  بئاغ  شیوخ 
زا دزیخ و  اـپ  هب  مه  وا  دریگب و  شتـسد  لاـعتم  يادـخ  یلو  دـنک  دوـخ  ياوـه  تعباـتم  هک  تساـجنیا  سپ  دروآرد  ياـپ  زا  ار  يو  سفن 

شتفرعم تریصب و  یمه  هحفـص 298 ]  ] درآ و هانپ  ادخ  زا  سرت  هبوت و  يوس  هب  یمه  دتفا و  ادـخ  دای  هب  هتـسویپ  دراد و  شزاب  اهشزغل 
دنراکزیهرپ هک  یناسک  انامه  دـیامرفیم  لاعتم  يادـخ  یهاوخب  ار  بلطم  تقیقح  نایب و  رگا  هدـش و  دایز  شفوخ  هک  نوچ  ددرگ  داـیز 

يادخ زا  ار  یکدنا  يزور  يرازگـساپس  صالخا و  هار  زا  رباج  يا  دنتریـصباب . هاگان  سپ  دنتفا  ادخ  دای  هب  دسر  نانآ  هب  یناطیـش  هاگره 
سفن شیپ  رد  ياهدرب  يادـخ  يارب  هک  ار  يرایـسب  يربناـمرف  وـفع  ندروآ  تـسد  هـب  سفن  رب  ناـیز  هار  زا  نادـب و  رایـسب  شیوـخ  يارب 

اب زادنا و  راک  هب  صلاخ  لمع  هب  ار  تسد  رد  شناد  امن و  رود  نتـشیوخ  زا  رـضاح  ملع  هلیـسو  هب  ار  رـضاح  رـش  نادب و  كدـنا  شیوخ 
هچ نادب  رآ و  تسد  هب  ار  يرادیب  یهاگآ و  ادخ  زا  تسار  سرت  اب  راد و  رود  هب  تلفغ  زا  ار  صلاخ  لمع  تخـس  يرایـشوه  يرادـیب و 

تالمجت و زا  تست  تسد  رد  هچ  نادـب  ای  امن  يرود  یـشاب  هتـشاد  تشگزاب  هار  هن  شیپ و  هار  هن  هک  یئاـج  رد  عوقو  زا  يراد  تسد  رد 
هار هلیـسو  هب  سفن  ياوه  يزوریپ  ماگنه  شاب و  راوتـسا  سفن  ياوه  يریگ  یتشک  رد  لقع  یئاـمنهار  اـب  شاـب و  رود  هب  اـه  يور  هداـیز 

يآ و دورف  تعانق  تحاس  رد  يدنمزآ  سرت  اب  تسرف و  شیپ  رفیک  شاداپ و  زور  يارب  ار  صلاخ  لامعا  نک و  گنرد  ملع  زا  نتـساوخ 
نک و عطق  ار  عمط  بابسا  يدیمون  يدرس  اب  رآ و  تسد  هب  ار  دهز  ینیریش  وزرآ  یهاتوک  اب  و  نک . عفد  ار  گرزب  صرح  تعانق  راثیا  اب 

لد شیاسآ  هلیـسو  هب  ار  نت  شیاسآ  باتـشب و  ناج  شیاـسآ  يوس  هب  ضیوفت  یتسرد  اـب  دـنبب و  ار  يدنـسپدوخ  هار  سفن  یئاسانـش  اـب 
لد یئانـشور  موادم  نزح  اب  بایرد و  اهیئاهنت  رد  ادـخ  دای  ترثک  هب  ار  بلق  تقر  بلطب و  كدـنا  ياطخ  زا  ار  بلق  تحارتسا  هاوخب و 
رد ار  وت  غورد  يراودـیما  هک  اریز  شاب . رود  هب  غورد  دـیما  زا  هتـسویپ  نک و  يرود  ناطیـش  زا  ادـخ  زا  تسار  سرت  اب  رآ و  تسد  هب  ار 

دوخ یتسود  وا  ترـضح  يوس  هب  لاقتنا  رد  هلجع  اب  نک و  تنیز  ار  دوخ  ادخ  يارب  رادرک  رد  یتسار  هلیـسو  هب  دنکفایم و  تسار  سرت 
كاله قرغ و  نآ  رد  يرایسب  هدع  هک  تسا  یئایرد  فیوست  هک  شاب  رذحرب  ندرک  ادرف  زورما و  زا  هتـسویپ  امن -  راهظا  وا  هب  تبـسن  ار 

نیمه هک  يرادـن  نآ  رد  يرذـع  هک  يزیچ  رد  یتسـس  زا  ار  وت  اداب  زیهرپ  تسا . بلق  رد  تواـسق  هک  سرتب  تلفغ  زا  هراومه  دـناهدش و 
هب هبوت  تشگزاب و  شور  نیرتهب  نک و  رافغتسا  رایسب  درگرب و  نامیـشپ  یتخـس  اب  هتـشذگ  ناهانگ  زا  تسا و  اهینامیـشپ  هاگهانپ  یتسس 

يزور نتـسناد  دایز  اب  هاوخب و  کمک  کین  هبوت  يارب  اهیکیرات  رد  تاجانم  صلاخ و  ياعد  اـب  باتـشب و  يادـخ  وفع  تمحر و  يوس 
اب ریگرب و  هرهب  رـضاح  ياـیند  زا  روآ و  تسد  هب  تمه  وـش و  لـئان  میظع  هحفص 299 ]  ] رکش هب  رایـسب  تعاط  ندرمـش  كدنا  كدنا و 

يراوخ يدیمون  سفن  تزع  اب  بلطب و  تزع  ءاقب  عمط  نتشک  اب  اهتمعن و  لاوز  سرت  زا  رآ  گنچ  هب  رایسب  تمعن  رایـسب  يرازگـساپس 
ره رد  ریگرب -  هشوت  دوخ  ياـیند  زا  وزرآ  یهاـتوک  اـب  رآ و  تسد  هب  ار  قلخ  زا  يدـیمون  تزع  دـنلب  تمه  هلیـسو  هب  اـمن و  عفر  ار  عمط 
ریغ هب  هک  نک  زیهرپ  دوب  دهاوخن  یتسردنت  اب  تغارف  راگزور  نوچ  یناکما  هاگچیه  هک  رادهگن  هدنز  رادیب و  يوق و  ار  تاهدارا  یتصرف 
چیه هک  نادب  دومن . یگدنز  نآ  نودـب  ناوتیمن  هک  دوشیم  یئاذـغ  نوچ  كدـنا  كدـنا  نادـب  اب  ینیـشنمه  هک  ارچ  ینکن  دامتعا  نیما 

تفلاخم نوچ  یلقع  دوب و  دهاوخن  لد  تمالس  نوچ  یتمالس  چیه  تسین و  لقع  حور و  نت و  نتشاد  هگن  تمالس  هب  شناد  نوچ  شناد 
کین لامعا  هب  هک  دیما  نآ  لثم  يدیما  دوب و  دهاوخن  دنمدوس  دراد  زاب  هانگ  زا  هک  یـسرت  نوچ  مه  یـسرت  چـیه  تسین و  سفن  ياوه  اب 

سفن و ياوه  يورین  نوچ  یئورین  تسین  سفن  يزاـینیب  نوچ  مه  یتورث  دـشابن و  بلق  يدـنمزاین  نوچ  يدـنمزاین  تسین و  دـنک  يراـی 
دننام یتمعن  چیه  دشابن -  یـسانشدوخ  نوچ  یئاسانـش  چـیه  تسین و  ایند  نتـشادنپ  کچوک  نوچ  ینیقی  تسین و  نیقی  رون  دـننام  يرون 

دوب و دهاوخن  وزرآ  یهاتوک  لثم  يدهز  دنلب و  تمه  نوچ  یفرش  تسین  دنمدوس  قیفوت  تدعاسم  دننام  یتسردنت  هنوگ  چیه  یتمالس و 
تسین و ملظ  نوچ  يزواجت  چـیه  دـشابن و  فاصنا  نوچ  يرگداد  تسین  دـنلابب  دوخ  هب  یقرت  ياـههیاپ  رد  هکنآ  زا  رتدـنمنایز  یـصرح 

چیه دـشابن و  يدرخیب  نوچ  یتبیـصم  هودـنا و  دـننام  یفوخ  تابجاو و  ءادا  نوچ  یتعاط  دـشابن و  سفن  ياوه  اـب  تقفاوم  دـننام  یملظ 
رب هودنا  یکدنا  دننام  یفوخ  نتشادن  تسین و  كانسرت  فوخ  نتـشادن  دننام  كدنا  نیقی  چیه  تسین . كدنا  نیقی  دننام  يدرخیب  هنوگ 
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یتلیضف یشاب و  دونشخ  يراد  هک  یتلاح  نادب  يرامش و  زیچان  ار  هانگ  هک  تسین  نیا  زا  رتگرزب  یتبیـصم  چیه  تسین و  فوخ  نتـشادن 
یتلذ چیه  اقب و  یتسود  دننام  یتیصعم  بضغ و  ندینادرگرب  نوچ  یئورین  تسین و  تلیـضف  اب  سفن  اب  داهج  نوچ  يداهج  داهج و  نوچ 

يربهر نایز  هب  ار  شورهر  هک  تسا  یهار  تصرف  رد  طیرفت  اریز  ینک  طیرفت  تصرف  ماـگنه  هب  هکنیا  زا  زیهرپب  تسین . عمط  تلذ  نوچ 
اب دـیاب  هـک  ار  يرطف  زیارغ  هحفـص 300 ]  ] یقالخا و تاکن  نیرتساسح  یقـالخا  شرورپ  شزومآ و  نیا  رد  مولعلارقاـب  ترـضح  دـنک .

یقالخا تامیلعت  نیا  تسا  هتخومآ  تلیـضف  هب  تلیذر  لیدبت  هقیرط  اب  ار  لامک  هب  لین  هار  تسا و  هدومرف  نایب  دبای  اقترا  هلـضاف  تافص 
هدیدنسپ و تافص  لحم  بیذهت  هیفصت و  هار  دریگیم  همـشچرس  حور  سفن -  لقع -  رکف -  زغم -  لد -  غامد -  بلق -  سفن و  زا  هک 

تقیقح هار  ناـکلاس  بوخ  هک  هدومرف  لـیلحت  هیزجت و  حیرـشت و  فیـصوت و  ار  لاـمک  ءارجا  هقیرط  سپـس  هدومرف و  ناـیب  ار  هحودـمم 
شزومآ نیا  اب  تسا و  هدومرف  ار  هدیمح  تافـص  میمتت  یقالخا  مراکم  یملع و  نایب  نیا  اب  دیـسر . بولطم  لامک  هب  دیاب  هنوگچ  دـننادب 

شناد ملع و  وترپ  هدناسر و  لامک  سفن و  تلیضف  ءاقترا  جوا  هب  یقالخادب  تلذم  ضیـضح  زا  هتفرگ  ار  یمدآ  تسد  تسرد  هکنیا  لثم 
سرد نیا  مه  زورما  هک  نیا  رتزیمآتفگش  هدوب و  هجوت  بلاج  رایـسب  شیپ  نرق  رد 13  یتیبرت  بتکم  نیا  تسا و  هدومرف  هیقارشا  هضافا 

لئاس دـنمتجاح و  دومرف  هدر . نع  کهجو  مرکاف  کتلئـسم  نع  ههجو  مرکی  مل  ۀـجاحلا  بلاط  نا  ملعا  و  ع )  ) لاق دراد . یگزات  یقالخا 
مهرد و يارب  ار  قلخ  يوربآ  ددرگرب  مارملا  یـضقم  وا  هک  دنک  مارکا  دـیاب  لوئـسم  یلو  تسین -  لاؤس  رد  تمارک  اریز  دـنیبیمن  مارکا 

دیآ رد  هب  یک  هجاوخ  هک  ینیـشن  دـنچ  ایند  تورمیب  بابرا  رد  رب  دـبوکن . راوید  رد و  رب  ار  وا  هقاف  رقف و  یئاوسر  سوک  دربن و  يرانید 
دهعت دنوادخ  ضیرملا . بیبطلا  یمحی  امک  ایندلا  نع  هیمحی  هیدهلاب و  هلها  بئاغلا  دهعتی  امک  ءالبلاب  نمؤملا  هدبع  دهعتی  هللا  نا  ع )  ) لاق

هب یخرب  ایالب  نیا  دروآیم  يدروآهر  هیدـه و  شلها  يارب  رفاسم  درم  هک  هنوگ  نامه  دزاس  التبم  الب  هب  ار  وا  هک  شنمؤم  هدـنب  اـب  هدرک 
روط نامه  ددرگیم  تدضاعم  تیامح و  نادب  هک  تسا  تلیضف  لامک و  هفحت  هیده و  تقیقح  رد  یلو  تسا  تمقن  ای  تمعن و  تروص 

سفن لامک  يارب  یهلا  يایادـه  تادراو  نیا  هچ  درک  تیاکـش  تشاد و  گنتلد  ایالب  زا  دـیابن  اذـل  دـباییم و  دوبهب  وراد  هب  ضیرم  هک 
مل اوضر  اذا  ملظی و  مل  اوبـضغ  اذا  نیدـلا  ءایحال  نوروازتملا  انتدوم  یف  نوباحتملا  انتیالو  یف  نولذابتملا  یلع  ۀعیـش  اـمنا  ع )  ) لاـق تسا .

هزرابم ام  یتسود  رد  دننکیم  سفن  لذب  ام  هار  رد  ام  وریپ  هعیـش و  دومرف  هحفص 301 ] . ] اوطلاخ نمل  ملس  اورواج  نم  یلع  ۀکرب  اوفرـسی 
رد دننکیمن  متـس  یـسک  رب  بضغ  رد  دنیامنیم  رئاعـش  میظعت  دـنرادیم  هدـنز  ار  نید  دـنیامنیم  مادـقا  مایق و  ام  تدوم  رد  دـنزرویم 

رقابدـمحم ماما  نایعیـش  هناشن  هنومن و  اهنیا  دـنیامنیم  تطلاخم  اهنآ  اـب  دـنوشیم و  هیاـسمه  میلـست  دـنزرویمن  فارـسا  ادـخ  ياـضر 
ام عنملا  یف  ام  لوئسملا  ملعی  ول  ادحا و  دحا  لأس  ام  هلئسملا  یف  ام  لئاسلا  ملعی  ول  ایندلا  نیدلاب و  رضی  لسکلا  ع )  ) لاق تسا . مالسلاهیلع 

رـصانع تعیبط و  لماوع  تسا  دابآ  لمع  یعـس و  شـشوک و  راک و  هیاس  رد  نید  ایند و  تسا  روآنایز  لساکت  حماست و  ادحا  دـحا  عنم 
لوئـسم رگا  درکیمن و  لاؤس  زگره  دـشکیم  یتـلذ  هچ  تسنادیم  لـئاس  رگا  دـننکیم  راـک  تباـث  رادـم  کـی  رد  همه  شنیرفآ  ملاـع 

ضرع هک  تسا  نآ  يارب  تسا  مارح  لاؤس  دناهتفگ  یلک  تروص  هب  درکیمن و  عنم  هاگ  چـیه  تسا  يرطخ  هچ  لئاس  عنم  رد  تسنادیم 
بابرا تنکم و  لام و  ریخ و  ملع و  عبنم  شدوخ  لـمع  یعـس و  اـب  دـناوتیم  لـئاس  ره  دـشکیم  ار  هلـضاف  تافـص  تیمح و  تریغ و  و 

هدابع رطقلا و هللا  لثم  هدابع  یف  مه  مهفانکا و  یف  سانلا  شیعی  نوشیعی و  ریـسایم  نیمایم  اداـبع  نا هللا  ع )  ) لاـق ددرگ . تعنـص  تاـفص و 
دنوادـخ هیلع . اوتا  الا  ءیـش  یلع  نوعقی  ـال  دارجلا  لـثم  هللا  داـبع  یف  مه  مهفاـنکا و  یف  ساـنلا  شیعی  ـال  نوشیعی و  ـال  دـیکانم  نیعـالم 

رد اهردق  نآ  هک  دنتـسه  مه  هتـسد  کی  یلو  دننارذگیم  ار  دوخ  تشیعم  دنخرچیم و  نیمز  تسار  پچ و  فرط  هب  هک  دراد  یناگدنب 
اهنآ دنزادرپیم و  عنقی  ام  لقا  فافع و  فافک و  دح  هب  دننکیم و  ریـس  یگدنب  تدابع و  رد  هکلب  دنرادن  تیلاعف  تیدـج و  تشیعم  یپ 

رد تسا و  يراس  يراج و  زیچ  ره  رب  اهنآ  نامرف  تدابع  رثا  رد  ینعی  دـندرگیم  اهنآ  میلـست  دـنهاوخب  دـنوش و  عقاو  يزیچ  ره  لاـبق  رد 
ردق هب  اجنآ  ملاوع  زا  دندش  هدوسرف  هتـسخ و  هنـشت و  هنـسرگ و  اجک  ره  دناهتفای و  یناحور  هطلـس  رـصانع  همه  رب  هللا  نذاب  یگدنب  هیاس 

. دندنبیمن دیما  زاین و  مشچ  یسک  هب  دنرادن و  رظن  رد  ار  یسک  ادخ  زج  دنراذگیم و  ورف  ار  هیقب  دننکیم و  هدافتسا  زاین  عفر  تعاطتسا 
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. هرجوی هیلع و ال  مثؤی  امیف  ۀجاح  یف  یعـسلاب  یلتبا  الا  ضقت  ملوا  تیـضق  هتجاح  یف  یعـسلا  ملـسملا و  هیخا  ۀنوعم  نم  عنتمی  دبع  نم  ام 
ار شتجاح  دناوتب  هکنآ  زا  هاوخ  هحفص 302 ]  ] دیامنن وا  تجاح  حاجنا  رد  یعس  دنک و  عنم  شناملـسم  ناردارب  کمک  زا  هک  ياهدنب  ره 

دوشیم التبم  شدوخ  درادن  رجا  هک  دوشیم  یهانگ  بکترم  نآ  رد  هک  دوشیم  يراک  رد  یعـس  هب  التبم  دمهفب  رگا  ای  دناوتن  ای  دروآرب 
اهفاعـضا قفنی  ناب  یلتبا  الا  هللا  یـضری  امیف  اهقفنی  ۀـقفنب  لخبی  دـبع  نم  ام  درادـن . يرجا  هدـش و  بکترم  یهانگ  نآ  رد  هک  یتجاـح  هب 

دنوادـخ هچنآ  رد  درب و  عفن  نآ  زا  هک  دزرو  ياهقفن  زا  لـخب  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  نمؤملل  ریخ  هللا  ءاـضق  لـک  یف  هللا  طخـسا  اـمهیف 
دتـسرفیم و وا  رب  یمکح  ره  رد  ار  شطخـس  دنوادخ  هک  ار  نآ  ربارب  دنچ  دنک  قافنا  هکنیا  هب  دیای  ءالتبا  رگم  دـنک  لمع  تسین  یـضار 
ریخ و ینغ  رقف و  زا  هدیسر  وا  هب  هچ  ره  دنادب  نامیا  ملع و  يور  زا  دشاب و  ادخ  ياضر  هب  یـضار  دیاب  نمؤم  هک  تسا  نیا  مالک  لصاح 
. ایند يراتفرگ  کنـض و  تشیعم  هب  التبا  زج  تسین  یحتف  هزرابم  نیا  رد  دراد و  ار  ادخ  اب  هزرابم  مکح  نآ  هیلع  شـشوک  هدوب  وا  حالص 

كاپ هیکزت و  ار  لمع  محر  هلص  دومرف  لجالا  یف  یـسنت  باسحلا و  رـشنی  يولبلا و  عفدت  لاومالا و  یمنت  لامعالا و  یکزت  ماحرالا  ۀلص 
سانلا اهیا  ع )  ) لاق دـنادرگیم . شومارف  ار  لجا  دزاسیم و  ناسآ  ار  باسح  دـنکیم و  عفر  ار  الب  دـیامنیم و  داـیز  ار  لاوما  دـنکیم و 

سیل ۀلکآ  ۀیاف  هلجا  نم  رخا  ءاضقناب  الا  هرمع  نم  ادیدج  اموی  مکنم  دحا  لبقتـسی  نل  ایانملا  مکیف  لضنتم  ضارغا  ایندـلا  هذـه  یف  مکنا 
ایندلا لها  وه . نمل  يردت  ادغ ال  ۀمینغ و  مویلا  ناف  هنع  نونعظت  امب  هیلع  نومدقت  ام  اوحلصتسا  قرش  اهیف  سیل  ۀبرـش  يا  ما  صـصغ  اهیف 

دعبا مکنم و  ارامعا  لوطا  اوناک  نیذلا  نیا  هلـصا  دعب  عرفلا  ءاقب  امف  اهعورف  نحن  لوصا  انم  تلخ  دق  اهریغ  یف  مهلاحر  دقع  نولحی  رفس 
زا رمع  زا  ار  يزور  سک  چـیه  دـنکیم  تیوقت  ار  اهوزرآ  ددرگیم و  امـش  یهارمگ  ببـس  امـش  يویند  دـصاقم  مدرم  يا  دومرف  ـالامآ 

تـسین تفم  نتفرگ  نودرگ  زا  هزور  ره  يزور  هک : دشاب  هدش  کیدزن  شلجا  دشاب و  هتفر  شرمع  زا  يزور  هکنآ  رگم  دـهدیمن  تسد 
رد یملا  هصغ و  يزور  ره  ددرگرب و  هتـشذگ  رمع  زا  يزور  تسا  هدـش  ایآ  هحفـص 303 ]  ] دربیم يزور  رمع  زا  یلو  يزور -  دهدیم 

دینک و حالصا  دیربیم  دب  نامگ  نظ و  هچنآ  هب  ار  ناتدوخ  ددرگن -  هتخیمآ  یماک  رهز  هب  ایند  عاتم  زا  یتبرـش  ره  ای  دشاب  هتـشادن  شیپ 
دومرف دیراد  تمینغ  ار  نالا  سپ  دیـشاب  امـش  دمآ  رگا  تسین  مولعم  هدماین  مه  ادرف  تشذـگ و  هتـشذگ  دـیراد  تمینغ  دوخ  راگزور  زا 

لصا ام  هک  ایند  نیا  رد  دنیامن و  دج  لقع و  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  دوخ  ریسم  هلحار و  رفس و  دیاب  هک  دنتسه  يرفاسم  دننام  ایند  لها 
اجک دنکیم !؟ افو  عرف  هب  ایآ  دـنکن  افو  لصا  هب  هک  یلاح  رد  درکن و  افو  ام  هب  ایند  دنتـسه  ام  ناتـسود  نآ  عورف  میتسه و  تیادـه  غارچ 
لمع وکین و  مان  دـنامیم  یقاب  اهرمع  نیا  زا  هک  يزیچ  دـندرب -  روگ  هب  اهوزرآ  دـندرم و  هرخالاب  دـندرک  ینالوط  رمع  هک  اـهنآ  دـنتفر 

راگنرز يارـس  دنام  وا  زک  هب  یمدآ  دنامب ز  رگ  یکین  مان  دشاب . حلاص  امـش  لمع  دوش و  دای  یکین  هب  امـش  مان  هک  دیـشوکب  تسا  حلاص 
تشیعم رما  نوئـش  یعامتجا و  ترـشاعم  رد  دومرف  [. 63  ] لفاغت ثلث  هنطف و  ناثلث  لایکم  ءلم  رـشاعتلا  شاعملا و  نأـش  حالـص  ع )  ) لاـق

باوـخ لـفاغت و  هـب  ار  تمـسق  کـی  دـنکیم و  رپ  تاـشامم  ریبدـت و  تساـیک و  یکریز و  هـب  ار  نآ  تمـسق  ود  اـما  دوـشیم  رپ  هناـمیپ 
یتیگ ود  شیاسآ  دـناهتفگ : هک  درک  شزاس  نمـشد  تسود و  اب  هدومن  تاـشامم  مدرم  اـب  دـیاب  هک  تسا  یگدـنز  نأـش  نیا  یـشوگرخ 

زا رتهب  راقو  تناتم  دومرف  ۀعجرلا  لاوئـس  نم  ریخ  ۀعرـصلا  ریقوت  ع )  ) لاق ارادم  نانمـشد  اب  تورم  ناتـسود  اب  تسا  فرح  ود  نیا  ریـسفت 
هل لیق  دینکن  یگدزباتـش  ددرگیم -  مولعم  تالوهجم  دوشیم و  لح  یعامتجا  لئاسم  همه  يرابدرب  لمحت و  اب  ینعی  تسا  ررکم  لاؤس 

ناسنا سفن  يارب  [. 64  ] اردق هسفنل  ایندلا  يری  نم ال  ع )  ) لاق دومرف  تسیچ ؟ ماقم  ردـق و  نیرتگرزب  دندیـسرپ  اردـق -  سانلا  مظع  نم 
اب ار  ایند  مه  نآرق  دیامنیم -  گرزب  ار  ناسنا  ردق  ترخآ و  ردق  ایند  يردـقیب  دوشن  لئاق  يردـق  ایند  يارب  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  چـیه 

هحفص 304] . ] تسا سفن  تافص  همه  هک  تسا  هدرمـش  گرزب  ار  زیچ  هدزیـس  هک  یلاح  رد  دومرف  یفرعم  لیلق  کچوک و  شعاتم  مامت 
نع ینغتسی  نمؤملا ال  ناف  کقلخ  رارـش  نع  اننغا  مهللا  لق  نکل  اذکه و  لقت  ال  ع )  ) لاقف کقلخ  عیمج  نع  اننغا  مهللا  هدنع : لجر  لاق 

عبطلاب یندم  ناسنا  اریز  تسین  تسرد  نیا  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  امرف -  زاینیب  مدرم  همه  زا  ارم  ایادخ  تفگیم  يدرم  هیخا 
یناگدنز راب  تسا  دنمزاین  جاتحم و  نمؤم  هب  نمؤم  هچ  نک  زاینیب  قلخ  رارـشا  زا  ارم  ادـنوادخ  وگب  دوش  زاینیب  ایند  مدرم  زا  دـناوتیمن 
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ترـشاعم هیاس  رد  مه  درف  لماکت  درادن و  یموهفم  يدارفنا  یگدـنز  تسا  یعامتجا  یناگدـنز  دنـشکب  شود  هب  مه  اب  همه  دـیاب  ار  ایند 
اقداص کبح  ناک  ول  عیدب  لاعفلا  یف  كرمعل  اذـه  هبح  رهظت  تنا  هلالا و  یـصعت  دـشنا  اصع و  نم  هللا  فرع  ام  ع )  ) لاق تسا . یعامتجا 
دراد یتاجرد  قح  تفرعم  هتبلا  دزاسیمن  مه  اب  روجف  قسف و  هانگ و  نایـصع و  اب  یـسانشادخ  [. 65  ] عیطم بحا  نمل  بحملا  نا  هتعطـال 
نیا یئامنیم ؟ مه  یتسود  راهظا  ینکیم و  درمت  نایـصع و  وت  درادـن . شزاس  روجف  قسف و  اب  ددرگ  لماکت  یلاعت و  ببـس  هک  ياهجرد 

ار دوخ  یتسود  هب  هک  تسا  ناربخیب  نادرخیب و  راک  بیاجع  زا  نیا  دـشاب  رادربنامرف  عیطم و  دـیاب  تسود  دراد  تافانم  مه  اـب  رما  ود 
ینورد فطاوع  تسا و  رما  تعاطا  تسود  هناـشن  هک  نک  تعاـطا  یتسود  هب  یئوگیم  تسار  رگا  دـنزیخرب  ینمـشد  هب  دـننک و  یفرعم 

یلع ناـعطلا  بابـسلا  ناـعللا  ضغبی  هللا  ناـف  مکل  لاـقی  نا  نوبحت  اـم  نسحا  ساـنلل  اولوق  ع )  ) لاـق تسا . ینوریب  تبحم  زاربا  زا  یکاـح 
دب راتفگ  دـیئوگب  نخـس  ینابز  شوخ  هب  مدرم  اب  ففعتملا  فیفعلا  میلحلا  ییحلا  بحی  فحلملا و  لئاسلا  شحفتملا  شحاـفلا  نینمؤملا 
وا هتشاد  رود  تافـص  نیا  زا  ار  نمؤم  اصوصخم  ار  نابزدب  رـساجتم و  شاحف و  هدنب  درادن  تسود  دنوادخ  تسا  زیمآهنیک  زیگناتلیح و 
هللا نا  ع )  ) لاق درک . دهاوخن  یـسک  فافع  يردهدرپ  بضغ و  تنایخ و  لالد و  جنغ و  هب  تلالد  دنکیمن و  تتامـش  دهدیمن و  مانـشد 

يرکفمه و یقالخا و  میلست  هناشن  دنلب  مالـس  هحفـص 305 ]  ] دننک مالـس  دنلب  مه  اب  مدرم  هک  دراد  تسود  دنوادخ  مالـسلا  ءاشفا  بحی 
تقد دیروخیم  رب  مه  هب  ایند  رـشب  هک  یتاملک  رد  امـش  درادیم  لومعم  رـشب  هک  تسا  یتیحت  نیرتهب  تیحت  نیا  تسا و  هدیقع  تدحو 
لذتف عمطت  نا ال  ةورملا  ع )  ) لاق تسا . نیملسم  مالس  رد  هک  تسین  دیحوت  میلست و  حلـص و  مالـس و  زا  رتهب  ياهناشن  هملک و  چیه  دینک 

هقدـحلا و یف  رظانلاک  نوکی  نا  بحا  نم  ع )  ) لاقف کلذ  یلع  ردـقی  نم  لیقف و  مصختف  لهجت  متـشتف و ال  لخبی  لقنف و ال  لئـست  ـال  و 
یـسک زا  لاؤس  دـنک و  عطق  ار  عمط  هتـشر  ناسنا  هک  تسا  نیا  تورم  طرـش  ردـقلا  یف  اذـه  مکموی  یف  هفیلخلاک  بیطلا و  یف  کـسملا 
دننکب ار  اهراک  نیا  دنناوتیم  یناسک  هچ  دندیـسرپ  دـباین  ینمـشد  ات  دـنکن  تلاهج  دونـشن  مانـشد  ات  دزرون  لخب  دـنیب و  تلذ  هک  دـنکن 
تنسح نم  هلمع و  یکز  هناسل  قدص  نم  ع )  ) لاق دشاب . رطع  رد  شوخ  يوب  کشم و  نوچ  هقدح و  رد  هدننیب  دننام  هک  سک  نآ  دومرف 

هک سک  نآ  تسا و  كاپ  شرادرک  دراد  یئوگتـسار  نابز  هک  سک  نآ  دومرف  هرمع  یف  دـیزی  هلهاـب  هرب  نسح  نم  هقزر و  یف  دـیز  هتین 
تـسار دوشیم . دایز  شرمع  دنک  یکین  ناسحا و  شناتـسدریز  هداوناخ و  هب  هک  ره  تسا و  دایز  شیزور  دراد  هدیدنـسپ  یتین  هشیدنا و 
نارگد بوخ  هکنآ  قیرط  رـضخ  دوب  راک  ره  هب  كاپ  تین  دیـسرن  دـصقم  هب  دـیدرگن  تسار  ات  ریت  یـسر  دوصقم  لزنمرـس  هب  هک  اـت  ور 

دیسرن دب  ودب  تساوخ 

رفس رد  یگدنز  روتسد 

تروص هب  دنیامن  كاردا  دندرگ و  رکذتم  دنتسناوتیمن  مجع  برع و  هک  ار  هچ  ره  دوخ  داقن  نهذ  ینامسآ و  رکف  نآ  اب  رقابدمحم  ماما 
فاح و ال تنا  نریـست و  ال  ع )  ) لاق تسا . هدرک  دای  يونعم  يدام و  نوئـش  مامت  رد  ار  یگدـنز  بادآ  دومرف و  نایب  دـنزرف  هب  تحیـصن 

ءاقـس نم  برـشت  یه و ال  ام  ملعت  یتح  اهمـشت  ۀـلقب و ال  نقوذـت  قفن و ال  یف  نلوبت  فخ و ال  یف  كالجر  الا و  الیل  کتباد  نع  نلزنت 
ات تفای  راب  شیتوکلم  رابرد  هب  دوب  رفـس  مزاع  شناوریپ  زا  یکی  فرعت  نم ال  رذـحا  فرعت و  نم  عم  الا  نریـست  هیف و ال  اـم  فرعت  یتح 

تیاپ ادابم  ایم  دورف  تبکرم  زا  شفک  نودب  بش  ورم  هار  اپ  هنهرب  دومرف  هحفص 306 ] . ] دومن یلمعلاروتسد  ياضاقت  انمض  دنک و  عیدوت 
يزبس و دـنک -  هلمح  وت  هب  ناهگان  هک  دـشاب  یناویح  هناخ  تسا  نکمم  نکم  لوب  نیمز  خاروس  رد  دـلخ  نآ  رد  يراخ  ای  دـنیب  بیـسآ 

نآ رد  هچ  ینادـن  هک  ياهساک  زا  دـشاب و  یمـس  تاتابن  زا  ادابم  تسیچ ! ینادـب  یئاسب و  هکنآ  زا  لبق  روخم  یـسانشیمن  هک  ار  یهاـیگ 
نیرتهب شزومآ  نیا  رد  یـسانشیمن . هک  یـسک  زا  شاب  بقارم  شاب و  رادیب  سرتب و  ورم  هار  یـسانشیم  هک  یـسک  اب  زج  شونن و  تسا 

نایب دنادیمن  ار  طایتحا  مزح و  ملع و  هقیرط  دسانشیمن و  ار  يرفسمه  صاخشا و  دنادیمن و  ار  یهار  هک  يرفاسم  يارب  ار  رفس  روتسد 
نیمه دـنورب  هراـیط  اـب  هک  زورما  اـت  دـنتفریم  هداـیپ  هک  يزور  نآ  يارب  رفـس  تارطاـخم  رتـشیب  هچ  دـتفا  رطخ  هب  رفـس  رد  اداـبم  دوـمرف 
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رد اذـل  و  تسین . ریذـپناربج  دـهدن  خر  یللخ  نآ  کـی  ره  رد  رگا  هک  رفـس  قیفر  ساـبل و  كاروـخ و  بکرم و  تسا  هیلوا  تاـیرورض 
تسا و عبطلاـب  یندـم  تسا و  سنا  زا  ناـسنا  اریز  یـشابن  اـهنت  هک  نک  باـختنا  ار  رفـسمه  لوا  قـیرطلا  مث  قـیفرلا  دوـمرف  رگید  تـیاور 
ار وا  ینمشد  یتسود و  هدیقع و  نامیا  بتارم  دسانـشب  ار  وا  دیاب  هتبلا  دوش و  يوخمه  یکی  اب  تسا  ریزگان  دشاب  اهنت  رفـس  رد  دناوتیمن 
ار هایگ  نآ  ات  دـیامرفیم  ماما  دروخب  یهایگ  ره  زا  دـشونب و  یبآ  ره  زا  دـنکیم  لیم  نابایب  رد  يرفاسم  ره  ارهق  دـشاب  ناما  رد  اـت  دـنادب 

يدام یگدنز  روتـسد  اهنیا  دـناسر و  ینایز  وت  هب  ادابم  نکم  لوانت  نآ  زا  تسا  هنوگچ  ینادـن  ار  بآ  فرظ  ار و  بآ  نآ  ات  یـسانشن و 
هللا و یـشخ  نم  نیمال  الا  ماوقالا  نم  کقیدص  رذحا  كودع و  بنجت  کنیعی و  ام ال  لزتعا  قحلاب و  مق  تسا . ناور  ناج و  ظفح  يارب 

هدیافیب دناسریمن و  دوس  هچنآ  راد  اپ  هب  ار  قح  دومرف  [. 66  ] هللا نوشخی  نیذلا  كرما  یف  رشتسا  كرس و  یلع  هعلطت  رجافلا و  بحصت 
اب دنـشاب  تسرپادـخ  راـکتسرد و  هک  ناـنآ  رگم  زیهرپـب  ناتـسود  زا  نک و  يرود  نمـشد  زا  وـشم و  ملع  نآ  بکترم  راذـگاو و  تـسا 

بادآ يارب  میلعت  نیا  دنـسرتب . ادـخ  زا  هک  نک  تروشم  یناسک  اب  دوخ  راـک  رد  زاـسم و  شهاـگآ  دوخ  زار  هب  نکم و  تقاـفر  راـکهزب 
يراک دـنک  رکف  دوخ  راک  رد  دـنمدرخ  درم  هک  تسا  هحفـص 307 ]  ] یگرزب لمعلاروتـسد  هچ  هشیپ  هفرح و  راک و  بسک و  ترـشاعم و 

. دهدن رارق  تروشم  فرط  دنشاب  ادخ  دای  هب  هک  یناسک  ادخ و  زا  ریغ  هب  دهد و  ماجنا  دنمدوس 

نید ایند و  ششخب 

ایند تسا  ناهاوخادخ  يارب  نید  ناهاوخایند و  يارب  ایند  هک  دنک  تباث  دهاوخیم  دوخ  تامیلعت  رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
هفیطل نیا  دـشخبیم  تیمیحر  تفـص  يور  شناگدـنب  صاوخ  هب  ار  نید  دـنکیم و  تیانع  تیناـمحر  تفـص  يور  زا  مدرم  ماـمت  هب  ار 
یقطنم چیه  هب  یهار و  چیه  هب  تسین  يزیچ  نید  زج  مه  لماکت  هلیـسو  دبای و  یلاعت  یقرت و  احور  دیاب  ناسنا  هک  دیامنیم  نانچ  يونعم 
بتارم هلـسلس  هب  ار  یناربـمغیپ  دـنوادخ  تشاد  یهار  نید  زا  ریغ  هقح  قرط  هچناـنچ  اریز  نید  هار  زا  رگم  دیـسر  تـقیقح  هـب  ناوـتیمن 

دسرب دوخ  لامک  هب  ات  دیوج  کسمت  نید  هب  رشب  دیاب  ریزگان  دبال و  داتسرفیمن  مه  هب  لصتم  تسد و  هب  تسد  ابوانتم  ایلاوتم و  يدادعا 
ار ایند  نمـشد  تسود و  هب  دنوادخ  بحی  نم  الا  هنید  یطعی  ضغبی و ال  بحی و  نم  ایندلا  یطعی  هللا  نا  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  ماما  اذل  و 
تیقیرط و رظن  هب  ار  ایند  رادنید  درم  دنـشاب  ناگدـنب  صاوخ  زا  یبوبر و  بتکم  هدـش  تیبرت  هک  هداد  یناسک  هب  طـقف  ار  نید  یلو  هداد 
داب و امرـس و  زا  تظافح  روظنم  هب  قاطا  برد  نتخاس  يارب  ار  هشیت  هرا و  هک  راجن  دننام  دـهدیم  رارق  هدافتـسا  دروم  راک  رازبا  تالآ و 

تیقیرط هب  یهجوت  چیه  دهاوخیم  ایند  يارب  ار  ایند  ایند  درم  یلو  درادن  تالآ  نیا  هب  يرظن  ندوب  رازبا  زا  ریغ  دهاوخیم و  هریغ  امرگ و 
لالخ رد  مجنپ  ماما  تسین . هتخاـس  وا  زا  يراـک  رگید  دریگب و  ار  شناـبیرگ  لـجا  یتقو  اـت  درادـن  نآ  ندوب  راـک  رازفا  ندوب و  هیراـع  و 

دهد رارق  ایند  تمه  ههجو  ار  نید  دهد و  تبغر  نید  تهج  زا  ایند  هب  ار  مدرم  هک  دراد  رارـصا  رایـسب  دوخ  یلاعتم  بتکم  هیلاع و  تانایب 
ریـسم نیا  دهدیمن  تسد  ایند  هار  زا  زج  لضف  لامک و  نیا  تسا و  تلیـضف  لادتعا و  نید  عامتجا  لقع و  نید  مالـسا  هک  دـنادب  رـشب  ات 

ایند مدرم  يارب  ار  ایند  تسش  یلک  هب  لد  نآ  زا  هن  تسب و  نآ  رب  لد  هن  دش  دنمهرهب  رفس  ریـس و  زاین  ردق  هب  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  ترخآ 
شباحـصا زا  رگید  یکی  هب  رگید  تروص  هب  ار  تقیقح  نیا  دنـسرب . ترخآ  هب  نآ  زا  دـنناوتب  بوخ  ات  دـنرادیم  هاـگن  نارمع  ناداـبآ و 

قرز و همه  نیا  اب  ار  ایند  نیا  ینعی  هصاخ  لها  الا  هللا  هیطعی  نیدلا ال  اذه  نا  رجافلا و  ربلا و  اهاطعی  ایندـلا  هذـه  نا  دـیامرفیم  دزومآیم 
هب رگم  دـشخبیمن  ار  نید  نیا  اما  دراذـگیم  او  ناـگیار  هب  هحفـص 308 ]  ] حلاط حـلاص و  هب  دـهدیم  ود  ره  راکوکین  قساف و  هب  شقرب 

دنیـشنیم و ددنبیم و  لد  ددرگیم و  لغوتم  ایند  رد  لهاج  درخبان و  درم  دننک . فرـص  تمه  دوخ  لامک  هار  رد  هک  شناگدنب  صاوخ 
درادیم و رب  فافع  فافک و  ردق  هب  نآ  زا  دنمدرخ  لقاع و  دنمـشناد و  یلو  یتیراع  یتقوم و  گنراگنر  هعتما  نیا  هب  دنکیم  شوخ  لد 

نه ایانملا  لجالا و  یف  ادم  لمأن  انلک  دناهتفگ : هک  دریگ  شوغآ  رد  ار  دوصقم  دهاش  ات  دنکیم  فرص  نید  رئاعـش  میظعت  هار  رد  ار  هیقب 
اهام همه  دیوگیم  لحر  مث  بکار  اهیف  لح  لئاز  لظک  ایندلا  امنا  للعلا  کنع  عد  دـصقلا و  مزلا  ینملا و  لیطابا  کنرغت  لمالا ال  تافآ 
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هچنآ مدید  دوخ  مشچ  هب  ار  یگدنز  هک : تسین  شیب  یلایخ  باوخ و  تسا و  تداعس  تفآ  زارد  ياهوزرآ  داتفا و  میهاوخ  لجا  ماک  رد 
حضتفم و دوریم و  شگنر  يدوز  هب  هک  دزاس  گنراگنر  لطاب  ياهوزرآ  نیا  هب  رورغم  ار  امـش  ایند  ادابم  لایخ  دوب و  باوخ  تشذـگب 
هچ دیرذگب -  دـیراذگب و  ار  هیقب  دـیروآ و  تسد  هب  سفن  لامک  روظنم  هب  ایند  نیا  زا  ار  دوخ  دوصقم  امـش  ددرگیم . شزرایب  اوسر و 

دـنک و یگتـسخ  عـفر  لزنم  نیا  رد  دـیاب  لـحار  بکار و  رفاـسم و  درم  دوریم و  شیپ  تدـش  هب  لاوز  فرط  هب  هک  تـسا  ياهیاـس  اـیند 
يایحا يارب  هک  يدرم  لوا  دهدن  سک  هس  هب  زج  هک  تسا  یتشهب  ار  ادخ  دومرف . يربخ  رد  اذـل  دباتـشب و  نادـیواج  تشهب  هب  درذـگب و 

. دور وا  رادـید  هب  ینامیا  ردارب  راک  زا  هرگ  ندوشگ  ادـخ و  ياضر  يارب  هک  سک  نآ  مود  دـنک . رارقا  مادـقا و  مایق و  دوخ  ناـیز  رب  قح 
يازـس تشهب  هک  تسا  نیا  فیطل  هتکن  دـنک و  يریگتـسد  دـیامن و  کـمک  دوخ  نمؤـم  ردارب  رب  قـح  برقت  هار  رد  هک  سک  نآ  موـس 

ناقساف یتح  نارگید  هب  هن  تسا  نمؤم  هب  تمدخ 

شنیرفآ نایب  ای  یعیبط  خیرات  سرد  کی 

هحفص  ] هروس 4 هیآ 3  ءاشی  فیک  ماحرالا  یف  مکروصی  يذـلا  وه  ءامـسلا  یف  ضرالا و ال  یف  ءیـش  هیلع  یفخی  هللا ال  نا  یلاعت -  هلوق 
يدنبتروص تقلخ  رد  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  تسین  یفخم  وا  رب  يزیچ  چـیه  هک  تسا  دـنوادخ  نآ  [ 309

یفاص ریسفت  رد  مالـسلاهیلع و  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  دهاوخب . یتروص  ره  هب  تاهما  ماحرا  رد  دنکیم 
دیاقع و هب  هک  اجنآ  ات  هدام  رن و  اب  درم  نز و  هبذاج  زا  ار  شنیرفآ  نایب  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  هیقف  لقن  هب 

لئاسم مها  زا  دـشابیم و  ءادـب  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یملع  هفیطل  نیدـنچ  دـیامرفیم و  ناـیب  دـسرب  اـهنآ  مولع 
نا ع )  ) لاق میزادرپب : نآ  حرـش  هب  ات  دوشیم  لقن  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  نایب  نتم  نونکا  تسا و  راکنا  هدیقع و  رد  مالـسا  يرورض 

كرح محرلا  یف  اهلعجی  هیف و  هلدـبی  ام  وا  مدآ  بلـص  نم  قاثیملا  هیلع  ذـخا  امم  یه  یتلا  ۀـفطنلا  قلخی  نا  دارا  اذا  یلاـعت  كراـبت و  هللا 
یلا هفطنلا  لصتف  اهباب  محرلا  حتفتف  يردـق  ذـفانلا و  یئاضق  یقلخ و  کیف  جـلی  یتح  کباب  یحتفا  نا  محرلا  یلا  یحوا  عامجلل و  لجرلا 

هللا ثعبی  مث  ۀکبشم  قورع  هیف  يرجت  امحل  ریصت  مث  اموی  نیعبرا  ۀغضم  ریصت  مث  اموی  نیعبرا  ۀقلع  ریـصت  مث  اموی  نیعبرا  هیف  ددرتف  محرلا 
هلوقنملا همیدـقلا  حورلا  اهیف  محرلا و  یلا  نالـصیف  هارملا  مف  نم  ةارملا  نطب  یف  نامحتقی  هللا  ءاشی  ام  ماحرالا  یف  ناقلخی  نیقالخ  نیکلم 

نطبلا یف  ام  عیمج  حراوجلا و  عیمج  رصبلا و  عمسلا و  هل  ناقـشی  ءاقبلا و  ةویحلا و  حور  اهیف  ناخفنیف  ءاسنلا  ماحرا  لاجرلا و  بالـصا  یف 
بتکن ام  بر  ای  نالوقیف  نابتکت  امیف  ادبلا  یل  اطرـشا  يرما و  ذفان  يردق و  یئاضق و  هیلع  ابتکا  نیکلملا  یلا  هللا  یحوی  مث  یلاعت  هللا  نذاب 
هتروص حوللا  یف  نادجیف  هیف  نارظنیف  هما  ۀهج  عرقی  حوللا  اذاف  امهسؤر  ناعفریف  هما  یلا  امکـسؤر  اعفرا  نا  امهیلا  لجوزع  هللا  یحویف  لاق 

امیف ادبلا  هیف  ناطرتشی  حوللا و  یف  ام  عیمج  نابتکیف  هبحاص  یلع  امهدحا  یلمیف  لاق  هناش  عیمج  ادیعس و  وا  ایقـش  هقاثیم  هلجا و  هتنیز و  و 
وا تاع  لک  یف  الا  کلذ  نوکی  بلقناف و ال  اتعامب  رف  لاق  هما  نطب  یف  امئاق  هنامیقی  مث  هینیع  نیب  هنالعجی  باتکلا و  ناـمتخی  مث  ناـبتکی 

يرما هیف  ذـفنی  ضرالا و  یلا  یقلخ  جرخی  یتح  کباب  یحتفا  نا  محرلا  یلا  هللا  یحوا  مات  ریغ  وا  اـمات  دـلولا  جورخ  نا  وا  غلب  اذا  دراـم و 
بلقنیف دـلولا  اهنم  عزفیف  ةرجز  هرجزیف  رجاز  هل  لاقی  اکلم  هیلا  لـج  زع و  هللا  ثعبف  دـلولا  باـب  محرلا  حـتفتف  لاـق  هجورخ  نا  وا  غلب  دـقف 

هرجز سبتحا  هحفـص 310 ]  ] اذاـف لاـق  جورخلا  دـلولا  یلع  ةارملا و  یلع  هللا  لهـسیل  نطبلا  لفـسا  یف  هسار  هسار و  قوـف  هـالجر  ریـصیف 
[. 67 . ] ةرجزلا نم  اعزف  ایکاب  ضرالا  یلا  دلولا  طقسیف  اهنم  عزفیف  يرخا  ةرجز  کلملا 

ثیدح همجرت 

وا زا  قاثیم  هک  لوا  مدآ  بلـص  زا  ياهفطن  هک  دریگیم  قلعت  شتیـشم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  نوچ  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  مجنپ  ماـما 
یکی ار  وا  دوجو  هلـسلس  دروآ و  دوجو  هب  ار  وا  دوش  لصاح  یئادـب  وا  یگدـنز  تایح و  عاضوا  ناـمتخاس و  ناـمزاس و  عضو  رد  هتفرگ 
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عفد يرطف و  جایتحا  ياضتقم  هب  توهـش  هار  زا  دـیامرفیم و  کیرحت  نز  اب  ترـشابم  يارب  ار  درم  دـیامرف  لـصتم  مه  هب  يرگید  زا  سپ 
نهد هدرک و  رضاح  حاقل  لمع  لوبق  يارب  ار  محر  يرطف  یحو  هب  هاگنآ  دهدیم  رارق  ردام  محر  رد  ردپ  بلـص  زا  ار  هفطن  یعیبط  هزیرغ 
لقتنم نز  هب  درم  زا  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  موتحم  ردـق  مربم و  ياـضق  هک  یهلا  قولخم  نآ  زا  دـهد و  اـج  محر  هنیـس  رد  ار  هفطن  اـت  هدوشگ 
يرایبآ نامز  هک  زور  لهچ  تدم  دسریم و  محر  رعق  هب  تلآ  يارجم  زا  هک  تسا  هدش  حاقل  ياههمخت  اهلولس و  زا  ترابع  هفطن  دوشیم 

نآ زا  سپ  هدروآ  نوریب  نادـمخت  زا  رـس  اـت  دروآیمرد  يروانـش  اـمن و  وشن و  تکرح و  لاـح  هب  محر  لـخاد  رد  تسا  مخت  نآ  يرطف 
کبـشم و قورع  ياههتـشر  هک  دوشیم  یتشوگ  هب  لیدبت  نآ  زا  سپ  هغـضم و  لاح  هب  زور  لهچ  هقلع و  لاح  هب  رگید  زور  لهچ  تدم 

ياراد هدـش  حاقل  هدام  اجنیا  ات  دـنزاسیم  هتـسویپ  لصتم و  مه  هب  ار  اهمخت  اههتـشر  يراج و  نآ  رد  دوپ  رات و  فاـیلا و  ياراد  چـیپاچیپ 
طبهم هک  نز  محر  يالاب  فرط  زا  تسا  یناویح  حور  ندیـسر  هب  ناشراک  هک  هتـشرف  ود  سپـس  تسا  یتابن  یگدـنز  تایح و  عون  کـی 
ینعی هدش  رتالاب  ءایحا  لمع  لوغـشم  تسا  یتابن  تایح  هرود  ندنکفا و  رذـب  لحم  هک  محر  ياضف  رد  تسا  یتابن  تایح  زا  رتالاب  تایح 
یحور نآ  رد  یناویح  حور  ندـیمد  لماع  رگید  کلم  و  ددرگیم -  هدارالاب  كرحتم  دـنکیم  یناویح  تلاح  هب  لیدـبت  ار  یتابن  تلاـح 

هچنآ مامت  ءاشحا و  ءاضعا و  اپ و  تسد و  تروص و  مشچ و  شوگ و  اجیردت  هتفای و  لاقتنا  تاهما  ماحرا  ءابآ و  بالصا  رد  هک  دمدیم 
يوتـسم و دـش و  مامت  یمدآ  نامتخاس  نوچ  دـنزاسیم . راگدرورپ  نذا  هب  ءاضعا  حراوج و  اب  تسا  مزال  نینج  يارب  محر  هدـکتملظ  رد 
رب ار  وا  تشونرس  تاردقم و  دنتسه  وا  ردق  اضق و  بتاک  نینج و  نآ  تشونرس  رومأم  هک  روبزم  هتشرف  ود  دوشیم  باطخ  دیدرگ  لماک 

روط ره  اجنیا  ات  دومرف  هحفص 311 ] . ] دنیامن وا  تاردقم  طرـش  ار  یهلا  ءادب  دنـسیونب و  تسا  یمدآ  یناگدنز  همانرب  حول  هک  شیناشیپ 
یمتح ردق  اضق و  اریز  تسین  رظنراهظا  فرصت و  ياج  ریبدت و  رایتخا و  يدحا  يارب  دیامرف  هدارا  وا  يونعم  يدام و  یناگدنز  هب  تبـسن 

هب صاـصتخا  هک  تسا  یموـلع  زا  تسا و  نوریب  ناگتـشرف  ملع  هطیح  زا  هک  تسا  یقاـب  ملاـع  يادـخ  يارب  تشونرـس  رد  ءادـب  تـسا و 
دنـسیونب ار  وا  تشونرـس  دوشیم  رما  نوچ  تسا . ظوفحم  ـالع  لـج و  یبوبر  ننـس  هماـنرب و  موـتحم و  حوـل  ناوـید  رد  دراد و  شدوـخ 

مامت زکرم  هک  نینج  ردام  رب  هک  یعیرشت  یحو  دیامرفیم  یحو  اهنآ  هب  لج  زع و  دنوادخ  میسیونب ؟ هچ  اراگدرورپ  دنسرپیم  ناگتـشرف 
لفط ردق  اضق و  تشونرـس  هک  یـصوصخم  حول  هب  نآ  زا  سپ  دـننکفیب  رظن  تسا  دالوا  دوخ و  تایح  یعیبط  زیارغ  تایثیح و  تاکلم و 
یتایح نوئش  مامت  تواقش و  تداعـس و  نامیپ و  دهع و  لجا و  تروص و  حول  نآ  رد  درگنب و  هدیدرگ  شوقنم  ینیوکت  یحو  هب  نآ  رد 

ردام ردپ و  يوخ  زا  هک  تسا  یعیبط  يزیرغ و  ثراوت  نامه  نیا  دیاش  . » دنسیونب شیناشیپ  حول  رد  ار  نامه  دنک و  هدهاشم  ار  نینج  نآ 
ار هـمه  رگید  نآ  دـنکیم و  ءـالما  شقیفر  يارب  ار  تشونرـس  نوحـشم  حوـل  بلاـطم  کـلم  ود  نآ  زا  یکی  ددرگیم » لـقتنم  هـفطن  رد 

تـسا یتایح  رون  ود  عمجم  تسا و  يرهاظ  ینطاب و  ياوق  زکرم  هک  لفط  مشچ  ود  نایم  هدرک  رهم  موتخم و  ار  هتـشون  سپـس  دـسیونیم 
ار وا  یناگدنز  لحارم  دادعتـسا  تیوقت  كدوک و  یتایح  نامتخاس  لیمکت  يونعم و  یمـسج و  روص  شقن و  متخ  زا  سپ  دـنهدیم  رارق 

نینچ هب  رما  لاح  نیع  رد  تاقوا  اسب  دوش . یلقتـسم  میقتـسم و  تایح  دادعتـسا و  ياراد  ات  دننازیخیم  رب  دنزیگنایم و  رب  ردام  مکـش  رد 
ياج هب  دیامنیم و  یچیپرس  دوخ  تبقاع  يرایتخا  نامتخاس  هظحالم  هب  زاغآ  نامه  زا  لفط  تسا  یهلا  ینیوکت  قشم  طخ  هک  یتماقتـسا 
یقاب مخت  رد  هک  يدب  رثا  دننام  تسا و  يدادـجا  یئابآ و  تثارو  ای  لفط  هیتآ  رایتخا  ءوس  هجیتن  یچیپرـس  نیا  دـنکیم  ینامرفان  تعاطا 

لیم هب  دـنک و  حوتفم  ار  دوخ  باـب  هک  دـیامرفیم  ینیوکت  یحو  محر  هب  لـفط  جورخ  عقوم  دـنوادخ  ددـنویپیم . روهظ  هب  دـشاب  هدـنام 
دنوادـخ هداشگ و  ار  هچب  هار  محر  دـبای . ذوفن  نایرج و  دوخ  تشونرـس  هشقن  قبط  رب  یهلا  رما  دراذـگ و  نیمز  رب  ار  هزات  قولخم  یعیبط 

دنزیم كدوک  هب  یبیهن  رجاز  هتـشرف  دنارب  ایند  هب  ار  وا  هک  دیامنیم  ثوعبم  دوخ  سونأم  هدکتملظ  زا  هچب  ندـنار  يارب  ار  رجاز  هتـشرف 
طوبه و هحفص 312 ]  ] ایند بیشارس  هب  دناوتب  ات  دوریم  الاب  شیاپ  هدمآ و  نیئاپ  وا  رـس  ینعی  ددرگیم  ور  ریز و  دتفایم و  عزف  هب  وا  هک 
رد هتـشرف  بیهن  زا  هک  وا  هیرگ  عزف و  رثا  دمآ  ایند  هب  نوچ  دنک و  هدجـس  كاخ  رب  ات  دـنزیم  وا  رب  يرگید  بیهن  سپـس  دـیامن -  لوزن 

خیرات کی  مجنپ  ماما  ریـسفت  نیا  رد  ددرگیم . لصتم  ایند  هب  تسا و  محر  زا  شزاغآ  هیرگ  دـیآیم و  ایند  هب  هک  دراد  همادا  هدـید  محر 
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هدزیس لاوحا  عاضوا و  اب  هک  هدومرف  نایب  یعیبط  هزیرغ  نیا  لماکت  ریـس  نز و  هب  یمدآ  لیامت  تاناویح و  رد  هدام  رن و  بذاجت  زا  یعیبط 
نآ رتمهم  دزومآیم و  ءاوتسا  تیمدآ و  لامک  ات  تینینج  هرود  زا  ار  وا  ینامسج  لامک  نآ  زا  سپ  تسا -  هجوت  بلاج  رایـسب  شیپ  نرق 

اوق و داجیا  هک  بلاطم  همه  زا  رتساسح  و  تسا . شودـمه  شیناویح  یتابن و  دـشر  لامک و  اب  دولوم  یلماکت  تایحور  تشونرـس و  هک 
ملع هرابرد  دـیجم  نآرق  رد   - 1 تسا . هدیدرگ  نیمأت  وا  تشونرـس  وا و  تداعـس  هب  لین  يارب  ءادـب  تسوا و  یناحور  لماکت  يارب  زئارغ 

يردـت ام  ادـغ و  بسکت  اذام  سفن  يردـت  ام  ماحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  ۀـعاسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  دـیامرفیم . شدوخ  یهلا 
تعاس ملع  - 1 هداد . صاصتخا  دوخ  هب  یلاعت  قح  هک  تسا  ملع  جـنپ  نامقل 31  هروس  هیآ 36  ریبخ  میلع  هللا  نا  تومت  ضرا  ياـب  سفن 

هچ هنوگچ و  هک  تسا  ناراب  ندمآ  ملع  - 2 دـنادیمن . وا  زج  هک  تسا  يربک  تمایق  تعاس  ای  نامز  ماما  روهظ  تعاس  دوصقم  هک  تسا 
نادـمخت محر و  نطب و  هدرپ  هس  رد  هک  تسا  نینج  لاـح  هـب  مـلع   - 3 تسوا . تاصتخم  زا  هک  درابیم  ناراـب  یناـکم  هچ  رد  یناـمز و 

هچ یک  ادرف  دنادیمن  سک  چیه  هک  تسا  رشب  تشونرس  صاخشا و  هدنیآ  هب  ملع   - 4 رتخد . ای  تسا  رسپ  هک  دنادیمن  یسک  دنیرفآیم 
دهاوخ نامز  هچ  اجک و  رد  یک  دـنادیمن  راـگدرورپ  تاذ  زج  هک  تسا  لـجا  گرم و  هب  ملع   - 5 دروآیم . تسدب  هچ  درک و  دـهاوخ 

نیا نیرومأم  هکئالم و  یتح  يدحا  وا  زج  هک  تسا  نایملاع  قلاخ  راگدرورپ  سدقم  تاذ  تاصتخم  زا  مولع  نیا  دـسریم  شلجا  درم و 
زاجعا و يارب  مه  نآ  دـنارذگب  نیموصعم  رظن  زا  ظوفحم  حول  هلیـسو  هب  هک  ار  ياهمـش  رگم  دـننادیمن -  ءایلوا  ءایبنا و  هتاما و  ءاـیحا و 
زج هب  دنادن  وه . الا  بیغلا  ملعی  يرآ ال  دنروآ : نامیا  اهنآ  تیالو  ماقم  تمصع و  هب  مدرم  ات  یعامتجا  ننـس  تداع  هحفص 313 ]  ] قرخ

دارم تسا و  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا  نامه  یهلا  نوزخم  ملع  زا  دارم  ثیدـح  نیا  رد  راگزور  دـنک  يزاب  هچ  ادرف  هک  راگدرورپ  تاذ 
تـسین هار  نادـب  ار  یـسک  وا  زج  هک  تسا  قح  صوصخم  ظوفحم  حول  تسا  تاـبثا  وحم و  حول  رد  هک  تسا  یملع  نوزخم  ریغ  ملع  زا 
ترورـض عقاوم  رد  رگم  دنتـسه  مولع  نآ  نامتک  هب  رومأم  مه  نآ  هک  هیهلا  هقح  هقلطم  تیالو  راک  يارب  رـشب  صاوخ  زا  يدودـعم  رگم 

اـصوصخم دـنوشیم  فقاو  دوجو  ملاع  مامت  هب  نآ  زا  هک  تسایلوا  ءایبنا و  هتاما و  ءایحا و  رومأم  هکئالم  رظن  رد  تابثا  وحم و  حول  یلو 
. دنکیم حاورا  ضبق  حول  نامه  هب  ءاکتا  اب  لیئارزع 

لهج ملع و 

رد ملع  میهدیم  هعجارم  دوخ  رگید  بتک  هب  ار  نآ  لصفم  حرـش  مینکیم و  ینعم  ار  لهج  ملع و  اج  نیا  دوش  نشور  بلطم  هکنیا  يارب 
شناد ملع و  متـسناد  رگا  ملهاج و  سپ  منادیمن  نم  دنیوگ . ار  یعالطایب  یناهنپ و  لهج  ندش و  فشک  تسا و  نتـسناد  ینعم  هب  تغل 
شناد تسا  راورخ  زا  یتشم  رایـسب و  زا  یکدنا  هزات  دـسرب  دوخ  لامک  هب  هتفرگ و  توق  جـیردت  هب  شناد  نیا  ماهتخومآ و  يرگید  زا  ار 

اتدم اتدش و  اتدـع و  یجیردـت و  یبسک و  شناد  وا  يارب  ینعی  تسا  یتقیقح  فشک  تسا و  قح  تاذ  نیع  الع  لج و  قح  ملع  اما  تسا 
درادن هار  وا  ناتـسآ  رد  لهج  تسا و  فوشکم  وا  دزن  همه  تسا و  ملاع  ادبا  الزا و  دوخ  شنیرفآ  همه  هب  هدیرفآ و  وا  ار  زیچ  همه  تسین 

عنام قئاع و  الع  الج و  قح  ملع  رد  یلو  مینک  شومارف  هک  ددرگ  موتکم  هدیـشوپ و  یعناوم  قئاوع و  لـلع  هب  تسا  نکمم  اـم  ملع  اریز  - 
دوش مولعم  دعب  دشاب و  لوهجم  يرما  ای  ددرگ  مولعم  دعب  دوش و  روتـسم  وا  رب  فشک  ياهظحل  ای  یتدم  ات  دشاب  يرتس  ءافخ و  هک  تسین 

هب لهج  تبـسن  زگره  هیماما  هعیـش  میلع و  ءیـش  لکب  هللا  نا  تسا  اـناد  ملاـع و  يزیچ  ره  هب  تسوا و  سدـقم  تاذ  نیع  یلاـعت  قح  ملع 
. دنهدیم هیماما  هیجان  هقرف  نیا  هب  تبـسن  ءاملع  مان  هب  موق  لاهج  هک  ءارتفا  تمهت و  نیا  زا  هللااب  ذوعن  دـهدیمن و  هنأش  لج  لاعتم  يادـخ 

موتکم ام  يارب  لاعفنا  لعف و  ره  لماوع  للع و  دش و  دهاوخ  هچ  مینادیمن  میربخیب و  هدنیآ  زا  هک  تسام  يارب  تسه  ادب  رد  هک  یلهج 
هن تسا  قلخ  يارب  ءادـب  لهج  هدـیمهفن  هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  لهج  تسین  یلهج  میکح  میلع  دـنوادخ  يارب  هنرگو  تسا  هدیـشوپ  و 
هقح وه  امک  ملع  هبترم  رد  هک  یلوصح  هن  تسا  يروضح  ملع  اهنآ  ملع  هک  تسین  لـهج  مه  ناربمغیپ  يارب  یتح  هحفص 314 ]  ] قلاخ و

ياههیرظن لاوقا و  رابخا و  ثیداحا و  تاـیآ و  میاهدرک و  ثحب  لـصفم  یهلا  تمکح  رد  يراـب  ملع  هراـبرد  مالـسا و  بتکم  باـتک  رد 
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[. 68 . ] میاهتشاگن اطوسبم  نآ  جیاتن  صاوخ و  ریسم و  دیاوف و  ملع و  لیصحت  موزل  ملع و  هرابرد  ار  فلتخم  قرف 

تسا نآرق  رد  مولع  مامت 

ملع و يربهر  هب  عرـش و  لـقع و  مکح  هب  ماـعنا  هروس  هیآ 38  زا  ءیـش  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  ءیـش و  نم  باتکلا  یف  انطرف  اـم 
نادـب یگدـنز  رد  رـشب  هچنآ  مامت  نآرق  رد  تسا . تیرـشب  هعماج  ناهاوخ  تداعـس  عجرم  أجلم و  اهنت  نآرق  لالدتـسا  ناـهرب و  قطنم و 

هچنآ هک  تسا  يرشب  مولع  هیلک  زا  ترابع  میرک  تایآ  رد  ءییـش  نیا  تسا و  هدشن  راذگورف  يربخ  چیه  هدش و  یئامنهار  تسا  جاتحم 
دودحم ار  نآرق  دناهتـساوخ  هک  اهنآ  خساپ   » تسا دوجوم  نآرق  رد  تسا  نآ  دنمزاین  رـشب  دیآیم و  رد  ملع  تروص  هب  دوشیم و  روصت 

«. تسا هدش  هداد  هدـش  جرد  قح  يادـن  نیزو  همانزور  رد  هدـنراگن  ملق  هب  نآ  زا  یتمـسق  هک  هناگادـج  هلاسر  رد  دـننک  تعیرـش  ملع  هب 
دومرف [. 69  ] تیبلا اذه  نم  جرخ  ام  الا  احیحص  املع  اودجت  نلف  اوبرغ  وا  اوقرش  هدومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هچنانچ 
ترتع ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لـها  هچنآ  زا  رتحیحـص  رتیقطنم و  رتلدتـسم و  یملع  دـیدرگب  ار  برغ  قرـش و  رگا 

لها نآ  نیبم  رـسفم و  تسا و  نآرق  رد  یهتنم  يدتبم و  يارب  داعم  ات  ءادبم  زا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هک  تفای  دـیهاوخن  دـناهدومرف  میلعت 
نایب تایآ  ریسافت  ثیداحا و  رابخا و  نمض  رد  ار  نآ  ياههنومن  هتـشاد و  تسد  يونعم  يدام و  مولع  یمامت  هب  هک  دنتـسه  ترتع  تیب و 
ءادـب عوضوم  هدیـشک  فالتخا  نآ  میهافم  كرد  یمالـسا  هفلتخم  قرف  نیملکتم و  ءامکح و  نیب  هک  یلکـشم  لئاسم  زا  یکی  دـناهدرک .

ماما ترـضح  زا  دوخ  ياـج  رد  هدـنراگن  هک  تسا -  یمالـسا  هحفـص 315 ]  ] تادـقتعم لوصا  زا  یملع و  لـئاسم  ضماوـغ  زا  هک  تسا 
زاب کنیا  ماهدرک و  لقن  تسا  ءادـب  ینعم  نایب  همدـقم  هک  یلـصفم  ثیدـح  یمدآ و  نوکت  حیرـشت  ناـیب  رد  [ 70  ] مالسلاهیلع رقابدمحم 

ناسآ بلطم  كاردا  ات  منکیم  نایب  یثیدـح  یعرـش و  میهافم  تغل و  تهج  زا  ار  ءادـب  لامجا  هب  زیزع  ناگدـنناوخ  راکفا  ذیحـشت  يارب 
هدش دیدجت  هک  تسین  يدیدج  رما  کی  روهظ  ادخ  يارب  ءادب  لوالا  ریغ  ءیـشلا  باوصتـسا  هل  رهظ  اذا  رمالا  یف  هلادب  ثیدح  رد  ددرگ .
ینعم هب  مالـس  دننام  ءادب  دـشاب . هدومرف  ذاختا  يدـیدج  میمـصت  هکنآ  هن  دـیامرفیم  غالبا  ار  بیوصت  روهظ  هکلب  یلوا  رما  زا  ریغ  دـشاب 
يزیچ رد  ادـخ  يارب  ءادـب  هل  ءدـبی  نا  هملع  یف  ناک  الا  ءیـش  یف  هللا  ءدـب  ام  هلوق : و  لهج -  نم  هلدـبی  مل  هللا  نا  تیاور  رد  تسا  روهظ 

دعب دـشاب و  لهاج  هللااب  ذایعلا  هک  ادـخ  يارب  هن  ام  يارب  تسا  روهظ  ءادـب  دوشیم . رهاظ  قلخ  يارب  هلـالج  لـج  وا  ملع  هکنآ  رگم  تسین 
ملع و لهج و  تالوحت  نیا  ام  يارب  تسا  تباث  وا  ملع  رد  هکلب  ددرگ  رهاـظ  لـماک و  دـعب  دـشاب  يزیچ  هب  صقاـن  شملع  اـی  دوش  ملاـع 

یهن رما و  زا  سپ  یتقیقح  کی  روهظ  ینعی  دنوادخ  يارب  ءادب  دیامرفیم  هر )  ) یـضترم دیـس  ددرگیم . رادیدپ  تدم  تدع و  تدـش و 
 - دوشیم فوشکم  ءادب  درک  یهن  نوچ  دش و  رهاظ  ءادب  ینعی  درک  رما  نوچ  دوشیم  رهاظ  ءادب  تسا  لوهجم  مدرم  رب  یهن  رما و  نوچ 

الثم دیامنیم  یهن  هچ  دنکیم و  رما  هچ  مینادیمن  دنکیم . یهن  رما و  هچ  دنادیم  وا  اریز  قح  يارب  هن  تسا  ءادـب  رـشب  يارب  ینعم  نیا  و 
وا ریـسم  یهن  رما و  راک  نایرج  رد  ای  دـنادیمن  مـالغ  دـیامنیم  یهن  هچ  دـنکیم و  رما  هچ  شمـالغ  هب  دـنادیم  هجاوخ  کـی  يارب  ـالبق 

تیفیک دارم  هلمحت  ناب  مکنم  نیدـهاجملا  ملعن  یتح  مکنولبنل  هلوق  رد  تسا  فوشکم  رما  تقیقح  یهاـن  رمآ و  يارب  رما  دوشیم  ضوع 
گنج تیفیک  نایرج و  روهظ  اج  نیا  رد  ادـب  دـنیآیم  نوریب  ناحتما  رد  هنوگچ  دنتـسنادیمن  هک  گنج  هب  تردابم  زا  لـبق  تسا  داـهج 
نادـیم رد  داـهج  هزراـبم و  باـکترا  زا  سپ  هدوب  موتکم  لوهجم و  يزاـغم  دوخ  يارب  یلو  هدوب  مولعم  فوشکم و  قح  ملع  رد  هک  هدوب 

. دشیم رهاظ  ادب  تقیقح  رد  دشیم و  وا  رب  فوشکم  نآ  تیفیک 

تغل رد  ادب 

هراشا
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دیامرفیم هچناـنچ  تسا  نآ  زاـغآ  راـک و  يادـتبا  ینعم  هب  تغل  رد  ادـب  دـیامرفیم  تسا  نآرق  تاـیآ  تاـغل  ناـیب  هک  نیرحبلاعمجم  رد 
اج نیا  هک  هیخا  ءاعو  لبق  اهشیتفتب  يا  مهتیعواب  أدبف  میهدیم  تشگزاب  میدرک  قلخ  هچنانچمه  هدیعن  قلخ  لوا  انأدب  امک  هحفص 316 ] ]
هب اجنیا  هک  دش  رهاظ  وا  هیرظن  نداد  يأر  ربدـت  رکفت و  لوا  رد  ینعی  يأرلا  يداب  یلاعت  هلوق  رد  و  تسا -  هدـمآ  یـسرزاب  ینعم  هب  ءادـب 
ام رد  هدـمآ و  زورب  روهظ و  ینعم  هب  زین  هک  امهتاروع  امهب  ترهظ  ینعی  امهتاوس  اـمهل  تدـب  هیآ  رد  تسا و  هدـمآ  زین  يأر  روهظ  ینعم 
هک دناهتفگ  هیداب  تهج  نیدب  ار  هیداب  ءیـشلا و  رهظا  ینعی  ءیـشل  أدبا  سپ  دـناهدومن  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  هدافتـسا  لطابلا  ءيدـبی 

یکی نآ  دـناهتفگ : هیداب  یظفل  سانج  رد  هچنانچ  تسنآ  تایوتحم  روهظ  ناـمه  هیداـب  هیمـست  هجو  دوشیم و  رهاـظ  تسا  نآ  رد  هچنآ 
هیآ رد  دروخیم و  مداک  تسا  ریـش  رگد  ناو  دروخیم  مداک  تسا  ریـش  یکی  نآ  هیداب  ردنا  تسا  ریـش  رگید  ناو  هیداب  ردـنا  تسا  ریش 

تـسا يراج  نیا  رب  تنـس  دنتـسه . يواسم  هبعک  رد  تسا  يرـضح  لباقم  رد  يودب  هچ  نابایب  ودب و  لها  ینعی  دابلا  هیف و  فکاعلا  ءاوس 
اهلیک و نازوا و  ناولا و  اهگنر و  ندید  الثم  دراد  تفایرد  هرهاظ  ساوح  تالآ  هلیـسو  هب  رتشیب  ار  دوخ  تاساسحا  تاکاردا و  رـشب  هک 
ار تاـکاردا  نیا  ـالع  لـج و  قح  ترـضح  یلو  ددرگیم  كاردا  تسوپ  شوگ و  مشچ و  هلیـسو  هب  روص  ماـجحا و  ناـحلا و  تاوصا و 
ام دشاب ، ملاع  نادب  ادخ  هک  تسین  یملع  دناهتفگ  یخرب  تسا  مولعم  فوشکم و  زیچ  همه  وا  يارب  ینعی  دیامرفیم  فشک  تالآ  نودـب 
هک تسا  یئاهنآ  يارب  ادب  تسا و  ملاع  دوخ  عونـصم  هب  عناص  هدروآ و  دوجو  هب  وا  ار  زیچ  همه  دـشاب  لهاج  هک  تسین  یلهج  میئوگیم 

ار هدام  ءاروام  مینیبب و  مشچ  هلیسو  هب  دیاب  هک  ام  تسا  طاحم  مولعم و  زیچ  همه  هلالج  لج  قح  يارب  هنرگو  دنیامن  كرد  ساوح  اب  دیاب 
روهظ ادـب  ینعم  تقیقح  رد  سپ  ددرگیم  رهاظ  فشک و  ام  يارب  هک  مینادیم  ءادـب  ار  ایارم  لحارم  درک  كاردا  مشچ  نیا  اـب  ناوتیمن 

قح هب  هفاضا  ءادب  هکنیا  اما  و  تسا . بسک  لوصحم  لمع و  روهظ  دارم  هک  اوبـسک  ام  تائیـس  مهلادب  اولمع و  ام  تائیـس  مهلادب  و  تسا .
زا سپ  ملع  ام  يارب  ینعی  دوشیم -  رهاظ  هک  تسا  ناهنپ  افخ و  ام  ملع  رد  هک  دـشابیم  اـم  يارب  وا  ملع  روهظ  هک  تسا  نیا  يارب  هدـش 
ملع راهظا  ءادب  سپ  درادن  تدع  تدم و  تدش و  وا  ملع  رد  هک  تسا  یلک  ملع  یلاعت  قح  هرابرد  یلو  لامک  زا  دعب  لامک  تسا و  ملع 
یلو تسا  یهلا  ءاضق  هلزنم  هب  یعطق و  مکح  رگراک  ای  دـنمراک  کـی  قوقح  مکح  لاـثم  هحفـص 317 ] . ] تسا یفخم  مدرم  رب  هک  تسا 
شیب مک و  نیا  دریگیم  رتمک  یغلبم  درک  راک  نازیم  زا  رتدـب  ای  رتمک  رگا  ای  دریگیم  نیعم  غلبم  زا  شیب  درک  راـک  رتشیب  اـی  رتهب  وا  رگا 

ملع و مدع  ای  راک  رب  تردق  دادعتـسا و  تقایل و  هک  تسا  یفخم  رما  روهظ  ادب  نیا  سپ  تسا  ءاضق  هک  مکح  لصا  هب  تبـسن  تسا  ءادب 
ءادـب دـعب  هدوبن و  لماع  دوخ  مدرم و  يارب  فوشکم  مولعم و  نآ  یگنوگچ  لمع  باکترا  زا  لـبق  هک  دـشاب -  راـک  رب  تقاـیل  تردـق و 

دادعتـسا و یلاـعتقح  رب  هدوب و  مولعم  فوشکم و  ـالماک  روما  ناـیرج  ظوفحم  حول  رد  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ  مولعم  ینعی  هدـش  لـصاح 
. تسا یفخم  وجـشناد  يارب  اما  تسا  مولعم  زاساود  داتـسا  يارب  وراد  کی  هیزجت  بیکرت و  ای  هدوب  مولعم  نآ  لهاکت  یلبنت و  اـی  تیلاـعف 
دنتـسه و يربج  هک  اهنآ  دنـشابیم  نیرمالا  نیب  رما  هیلاع  میلعت  وریپ  هکلب  دنتـسین  لئاق  ضیوفت  ربج و  هب  هک  تسا  هیماما  هدیقع  نیا  یلو 

رگا تسا و  روبجم  ناسنا  دنیوگیم  دننادب و  رـشب  رایتخا  هب  ار  رتشیب  ای  رتمک  رتدـب  ای  رتهب  راک  دـنناوتیمن  دنتـسین  لئاق  رـشب  يارب  رایتخا 
لودعلا ینعمب  فالخلا ال  روهظ  ینعمب  وه  امناف   » ءادبلاب دبع  امک  ءیـشب  دبع  ام  یلاعت  هنا  و  درادن . یموهفم  دشابن و  ءادب  دیاب  دشاب  ربج 

حول رد  نآ  يارجاـم  تبث  دوـجو و  ملاـع  هشقن  داـجیا و  رد  وا  راـیتخا  هکنیا  قـح و  تیـشم  ناـیب  زا  سپ  رخآ ». راـیتخا  یلا  راـیتخالا  نم 
هب تبـسن  یلاعت  بجاو  رایتخا  هکلب  دهد  كرت  لعف و  رد  رایتخا  رییغت  ءادـب  رد  دـعب  هک  كرت  لعف و  رایتخا  هن  هدوب  یلزا  رایتخا  ظوفحم 

ظوفحم حول  رد  تبث  هدیرفآ و  حوجرم  رب  هیلزا  تردـق  اب  لمکا  هجو  رب  رایتخا  کی  هب  تسا و  یلزا  هدـنیآ  هتـشذگ و  تادوجوم  عیمج 
زا یتدابع  چـیه  دومرف  لیلد  نیمه  هب  دـشاب و  هداد  تیـشم  هدارا و  رییغت  یلوا  راـیتخا  سفن  رد  هکنآ  هن  دـننادب  شناگدـیزگرب  اـت  دومرف 

هدنب هب  هک  يرایتخا  تهج  هب  تسا و  كرت  لعف و  زا  یلاعت  هناحبـس و  ءادبم  رایتخا  ادب  هچ  تسین  ءادـب  فارتعا  هب  تدابع  نوچ  ناگدـنب 
زاب تساوخن  رگا  هک  رگید  رایتخا  کی  هب  رایتخا  لودع  ینعم  هب  هن  دنزیم  رـس  هدـنب  زا  هک  تسا  فالخ  روهظ  ینعم  هب  نآ  تسا و  هداد 
دوخ یلزا  رایتخا  هب  دومرف  رایتخا  الع  لج و  یلاعتقح  هکلب  تسا . نینچ  هن  راب  رازه  ات  دـنک  لودـع  رگید  رایتخا  هب  يرایتخا  رد  ارجا  مه 
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هکلب تسین  رایتخا  لصا  رد  یلیدـبت  رییغت و  نکل  هدوب و  لیدـبت  رییغت و  زجع و  ریغ  زا  باجیا و  ریغ  زا  رایتخا  نیا  راـیتخا و  دـیدجت  هب  هن 
رد هک  تسا  هدنب  لعف  كرت و  رد  هحفـص 318 ]  ] نآ تابثا  وحم و  تسا و  قح  رایتخا  یلوا  مکح  ءاضق و  هک  تسا  هدنب  كرت  لعف و  رد 

. ادبا الزا و  لیکو  ظیفح و  ریدق و  ءیش  لک  یلع  یلاعت  هللا  هک و  دناسریمن  یللخ  ظوفحم  حول  هیلوا  ءاضق  یلصا و  رایتخا 

ءادب رد  ثیداحا 

رقی یتح  ایبن  هللا  ثعب  ام  ءادبلا  لثمب  هللا  مظع  ام  تسا : هلمج  نآ  زا  تسا  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  ثیداحا و  نیقیرف  نیفرط  زا  ءادب  هرابرد 
نم یلع  درلل  کلذـب  مهیلع  رارقالا  ناک  مهدـنع و  ارهاظ  نکی  مل  دابعلا  حـلاصم  بسحب  موی  لک  یف  ددـجم  ءاضقب  هل  رقی  يا  ءادـبلاب  هل 
ربخ رد  هملع . قفو  یلع  ءیـش  لک  ردقف  ءایـشالا  تایـضتقمب  لزالا  یف  ملاع  هللا  نا  دنتفگیم  دوهی  دوهی .) هدیقع   ) رمالا نم  غرف  نا  معز 

بولطم هب  شیوخ  لماکت  ریـس  رد  ات  دزاسیم  التبم  ار  اهنآ  دـنوادخ  هچ  دوشیم  رهاظ  ادـب  یمعا  صربا و  عرقا و  هرابرد  هک  تسا  رگید 
روهظ يارب  نیا  دشیم -  رهاظ  ادب  تسا  رادیدپ  شرهاظم  یـسوم  ترـضح  لیئارـساینب و  خیرات  رد  هک  دوهی  تآالتبا  هرابرد  و  دنـسرب .
مامت رد  ءادـب  ۀـمامالا  ةوبنلا و  یف  ءادـب  ال  ص )  ) لاق هک : دـنکیم  لقن  یثیدـح  دراد  هک  یطوطخم  هلاسر  رد  یحیرط  دوب . يرـشب  لامک 

تادادعتسا ندیناسر  تلیضف  هب  تاوعد و  تباجتسا  باقع و  ای  باوث  هب  ندیسر  لماکت و  هار  ندوب  زاب  يارب  تسه  يرشب  یگدنز  نوئش 
هار ادـب  رگا  اجنآ  تسا و  لسر  لاسرا  دوخ و  بناج  زا  تسا  لوسر  باختنا  توبن  نوچ  تماما  توبن و  رد  رگم  هیلاع  تاـماقم  هب  لـین  و 
نآ باختنا  رد  رگا  تسا  ینامـسآ  صوصنم  هک  تماما  نینچمه  دشاب و  هدنوش  باختنا  ای  هدننک و  باختنا  رد  یـصقن  دیاب  دشاب  هتـشاد 

همتاخ توبن  یتح  تسین  ءادـب  تماما  توبن و  رد  اذـل  تسا و  ضرغ  ضقن  دوش  لصاح  یئادـب  نآ  تماعز  ریـسم  رد  دـبای و  هار  هیـصقن 
تسین ینتفای  همتاخ  تماما  یلو  دشابیم  ص )  ) هللادبع نب  دمحم  ترـضح  ناربمغیپ  متاخ  رـشبلاوبا و  مدآ  اهنآ  لوا  هچنانچ  تسا  ینتفای 

لیعامـسا هرابرد  ءادـب  دـناهدرک  روصت  یخرب  هکنیا  اما  و  تسا . مزال  یلو  يرود  ره  هب  سپ  دـنام -  دـهاوخن  تجح  زا  یلاـخ  نیمز  و  - 
موحرم هچنانچ  هحفـص 319 ] . ] هدوب وا  لتق  يارب  ءادب  هکلب  هدوبن  وا  تماما  يارب  دش  لزان  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دنزرف 

زا قداص و  ماما  گرزب  رسپ  هک  ار  لیعامسا  ترـضح  تساوخیم  ناشیدنادب  تیاعـس  هب  روصنم  دسیونیم  لیعامـسا  همجرت  رد  یناقمم 
دش رهاظ  ءادب  دش و  باجتسم  هدومرف  اعد  وا  هرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  درک  راضحا  دشکب  هدوب  ناگدازماما  ءاملع و  تاداس  رخافم 

قـالخا و ملع و  هب  هدوـب و  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  رتگرزب  لیعامـسا  هـکنیا  رظن  زا  مدرم  دـنام  ظوـفحم  لیعامـسا  و 
تـشذگرد نوچ  دـسریم و  تثارو  هب  تماما  تسا و  ماما  وا  دوب  هدرک  ناـمگ  روصنم  هچناـنچ  دـندرکیم  ناـمگ  دوب  هتـسارآ  تلیـضف 

يذ قح  ملع و  دننام  تماما  ماقم  نیا  دوب و  وا  نتـشک  يارب  ءادب  هکلب  تسین  ءادب  زگره  تماما  يارب  هک  یلاح  رد  دش  رهاظ  ءادب  دـنتفگ 
تسه و یفوتم  قوقح  قح و  رد  دـنزرف  ثرا  باب  رد  هقف  رد  هچنانچ  وا  يونعم  قح  یفوتم و  ملع  دـننام  دـسریمن  ثرا  هب  هک  تسا  قح 

قداص ترـضح  ای  نیدباعلانیز  ترـضح  تماما  تسا  دنزرف  قح  هک  تسا  یلام  هکرت  زا  ریغ  دسریمن  دـنزرف  هب  قح  نیا  هدـش  حیرـصت 
یقیقح مقتنم  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  مه  نآ  هک  اـصوصنم  رگم  دـسریمن  دـنزرف  هب  هدوب  یتبهوم  یملع و  ینامـسآ و  قح  مالـسلاهیلع 

. هدوبن تماما  يارب  ءادب  تشادن و  يدیدرت  ثحب و  ياج  هدوب  صوصنم  رفن  مان 12  هب  تماما  هدش  لقن  يوبن  ثیداحا  رتاوت  هب  ماهتشاگن 
. دنامن یقاب  ماهبا  يارب  یلامجا  هک  ددرگ  حیرشت  بلاطم  نیا  یلقتسم  هلاسر  رد  تسا  دیما 

ءاملع حالطصا  رد  ءادب 

هک تسا  نینچ  نآ  ملع و  رد  ءادـب   - 1 دراد : ینعم  حالطـصا 3  رد  تسا و  ياهزات  يأر  روهظ و  ددـجت و  ینعم  هب  تغل  رد  ءادـب  میتفگ 
يرگید هدارا  دوخ  قباس  هدارا  فالخرب  هک  تسا  قیرط  نیدب  نآ  هدارا و  رد  ءادب   - 2 دوش . رهاظ  هتسنادیم  هچنآ  فالخ  یصخش  يارب 

رداص يرگید  رما  نآ  فالخرب  سپس  دیامن  رما  يزیچ  هب  لوا  صخـش  هک  دشابیم  ینعم  نیدب  نآ  تسا و  رما  رد  يادب   - 3 دوش . رهاظ 
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نا معز  نم  دومرف  هک  دناهدرک  لقن  قداص  ترـضح  زا  هچنانچ  تسین  یلاعت  قح  ملع  رد  درخ  لقع و  مکح  هب  ءادـب  عون  هس  نیا  دـیامن .
هک هدش  رهاظ  يزیچ  ادخ  يارب  زورما  هک  دـنک  هحفـص 320 ]  ] نامگ سک  ره  ینعی  هنم  ءرباف  سما  هملعی  مل  مویلا و  یف  ءیـش  هل  ادب  هللا 

ياهرذ تسا و  هاگآ  فقاو و  زیچ  همه  هب  یـضرف  ماجنا  زاـغآ و  زا  وا  تسا و  قح  تاذ  نیع  ملع  هچ  مرازیب  وا  زا  نم  دنتـسنادیمن  زورید 
رد دنوادخ  يارب  درک  نامگ  هک  یـسک  ینعی  میظعلا  هللااب  رفاک  اندـنع  وهف  ۀـمادن  ءیـش  یف  نا هللا  معز  نم  دومرف  زاب  تسین و  ناهنپ  وا  رب 
راک رد  هک  تسا  یـسک  يارب  ینامیـشپ  تمادن و  اریز  تسا  هدـش  رفاک  یـصخش  نینچ  دـهدیم  خر  ینامیـشپ  تمادـن و  يزیچ  يراک و 

یلاعت قح  سدقا  تاذ  دوشن و  وا  يدعب  ینامیـشپ  بجوم  ات  دریگب  رظن  رد  ار  راک  رخآ  فارطا و  تاهج و  ات  دـشابن  رداق  ملاع و  شدوخ 
رد ءادب  هک  تسا  نیا  دنکیم  فارتعا  ار  نآ  مه  لقع  دوشیم و  هدـیمهف  احالطـصا  ادـب  ینعم  زا  هچنآ  نیاربانب  تسارچ . نوچ و  زا  هزنم 

تـسا خسن  شمان  عیرـشت  رد  تسا و  تاینیوکت  رد  ادـب  هک  تسا  رتهب  میئوگب  روط  نیا  هکنآ  ای  تسا  تعیرـش  رد  خـسن  هلزنم  هب  نیوکت 
هب یهاگ  تانوکم  سپ  دریگیم . رارق  هفیظو  رد  نآ  رتلـماک  تسه و  هچنآ  زا  رتهب  ینعی  دوشیم  خـسن  یتاـهج  هب  یفیلکت  ماـکحا  اریز 

یهلا و ءاضق  رد  تهج  نیدب  تسا  نیوکت  يارب  ءادب  عیرشت و  يارب  خسن  اذل  دباییم و  ترهش  خسن  عیرـشت  رما  رد  ینامز  موسوم و  ءادب 
ینامز و تانئاک  هب  تبـسن  ءادب  سپ  دوشیم . لصاح  ءادـب  تادوجو  مامت  ملاع  تاتباث و  لوصح  فرظ  هک  ره  نتم و  هضحم و  تاقرافم 

رارمتسا عاطقنا  یعرش و  مکح  ياهتنا  خسن  تقیقح  هک  روط  نامه  اهنآ  قوفام  رد  هن  تسا  تعیبط  هدام و  میلقا و  ناکم و  نامز و  ملاع و 
هب نآ  عجرم  هک  تسا  هفاضا  لاصتا  ياهتنا  ینیوکت و  رارمتـسا  عاـطقنا  زا  تراـبع  مه  ءادـب  تقیقح  رد  نآ و  عاـفترا  عفر و  هن  تسا  نآ 

شلوصح دح  رد  دوش و  فرطرب  شدوجو  ماگنه  زا  تباث  لولعم  هکنآ  هن  دشابیم  هضافا  تقو  صاصتخا  دوجو و  نامز  ندومن  دودحم 
. ددرگ زیچان 

خسن ءادب و 

تیهولا و مان  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  میـشابیم و  یهاتوک  همدـقم  کی  زا  ریزگان  ددرگ  رتنشور  ءادـب  ینعم  هکنآ  يارب  رگید  ترابع  هب 
تاذ هکنآ  هن  دـشابیم  اـم  مهفت  میهفت و  روـظنم  هب  فـالتخا  نیا  هتبلا  هک  تسا  يرهاـظم  ینـسح  ءامـسا  يارب  تـسا و  یبـتارم  تیبوـبر 

تاـقبط رد  تهج  نیمه  هب  اریبک  اولع  کـلذ  نع  هللا  یلاـعت  دـشاب  هریغ  تدـم و  تدـع و  تدـش و  رد  يدوجو  بتارم  ياراد  شـسدقم 
قح هدارا  ضیف  هب  اهنآ  هدارا  قح و  لاعفا  هک  ربدـم  تسا  یـسوفن  یناـحور و  تسا  یتادوجوم  اـهنآ  نطاـب  نیمز و  اهنامـسآ و  توکلم 

کلهتـسم قح  لعف  مکح و  هدارا و  رد  دـشاب  ینامز  یئزج  یناسفن و  اـهنآ  لـعف  مکح و  هدارا و  دـنچ  ره  نیارباـنب  هحفص 321 ] . ] تسا
دـشاب لقع  رگا  تسا و  یناسفن  مه  نآ  تاقلعتم  دـشاب  یناـسفن  تاذ  رگا  سپ  دـشابیم  تاذ  عباـت  هیلک  لاـعفا  تافـص و  اریز  ارچ  تسا 

عـیطم و یلوـط  تادوـجوم  نآ  ماـمت  تروـص  ره  رد  تسا . یهلا  مـه  نآ  تاـقلعتم  دـشاب  یهلا  رگا  تـسا و  ینـالقع  مـه  نآ  تاـقلعتم 
سفن هب  تبـسن  ام  ساوح  تعاط  لثم  هلالج  لج  قح  هب  تبـسن  اهنآ  تعاـط  لـثم  دـنزرویمن  یطخت  یفلخت و  ادـبا  دـنقح و  رادربناـمرف 
یتجاح چـیه  ار  سفن  اهنآ  تعاطا  رد  درادیمن و  اور  یتفلاخم  فلخت و  دـهاوخب  سفن  هک  هچنآ  رد  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  هیلقع  هقطان 

زا کی  ره  دنک  هدارا  یسوسحم  رما  هب  هقطان  سفن  تقو  ره  هک  تسا  ینیوکت  تعاطا  کی  هکلب  تسین  مه  يرجز  تسین و  یهن  رما و  هب 
سفن و لـعف  تقیقح  رد  اـهنآ  كاردا  ساوح و  لـعف  هکلب  دـننکیم  ماـیق  دوخ  هفیظو  هب  دـنیامنیم  تعاـطا  ار  وا  گـنردالب  ساوح  نآ 

مـسقنم ریغتم و  ددـعتم و  لـمع  ملاـع  رد  تسا و  عوضوم  ود  كاردا  لـعف  ساوـح و  تاذ  هکنآ  اـب  ساوـح  ملاـع  رد  تسا  سفن  كاردا 
. تسا اربم  هزنم و  داسف  وحم و  ماسقنا و  عضو و  زا  هک  دراد  يدـنلب  فرـش و  ملاع  رد  وا  كاردا  لعف  هلقاـع و  هقطاـن  تاذ  یلو  ددرگیم 
رما و هب  تبـسن  دـنعقاو  تاوامـس  توکلم  رد  هک  یتادوجوم  تعاـط  ینعی  ددرگیم  ارجم  مه  توـکلم  تادوـجوم  تعاـط  رد  مکح  نیا 
دنتـسه و هقطان  سفن  لعف  ام  حراوج  لاعفا  هک  روط  نامه  دنقح  لاعفا  ناشتاوذ  دـننام  اهنآ  لاعفا  اذـل  دنـشابیم  ضحم  عیطم  یهلا  هملک 
رد هک  یباتک  ره  هک  تسا  نیا  دنشابیم  قح  هب  قح و  زا  امامت  ناشتافرـصت  تاروصت و  تاریبدت و  لاعفا و  هبترمیلاع  تادوجوم  نیا  زین 
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ظوفحم حول  رد  یلعا  ملق  بوتکم  قباس و  ياضق  زا  سپ  تسا و  هلالج  لج و  قح  بوتکم  ددنب  شقن  هیردق  فئاحص  هیوامـس و  حاولا 
وحم و باتک  امامت  هک  هدش  هتشاگن  يردق  حاولا  يوامـس و  فئاحـص  نیا  رد  هچنآ  تسا  نوصم  لیدبت  خسن و  زا  تابثا و  وحم و  زا  هک 

هچنآ نیاربانب  تسا . تقیقح  نیا  هب  هراشا  باتکلا  ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  دـیامرفیم  یلاعت  يادـخ  لوق  رد  هک  تسا  یتابثا 
زا اهنآ  هبترم  اریز  دنبای  لیدبت  رییغت و  لاوز و  تسا  نکمم  هتسب  شقن  نیوکت  ملاع  عیابط  سوفن و  ریاس  رـشب و  ياههنیـس  اهلد و  رد  هک 

سفن رد  اما  دهد  يور  یلیدبت  رییغت و  لاوز و  تسا  نکمم  ام  حراوج  ساوح و  اوق و  رد  هکنانچ  درادـن  یعانتما  ابا و  لیدـبت  رییغت و  نیا 
خر یهاگ  هابتشا  وهس و  نایسن و  هحفـص 322 ]  ] ام ساوح  هوق و  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین  لیدبت  رییغت و  لاوز و  عون  نیا  دوخ 

ار هدـش  شومارف  بلاطم  نامه  دوخ  هب  هعجارم  اب  سفن  اذـهل  تسین  هابتـشا  وهـس و  نایـسن و  نیا  سفن  دوخ  رد  هک  یتروص  رد  دـهدیم 
زا هک  سفن  تاکلم  تاکردم و  لاعفا و  مامت  ترخآ  هئـشن  رد  هک  تسا  نیا  دنکیم  يروآدای  هدننک  شومارف  ياوق  هب  تبـسن  دنادیم و 

. تسین تایح  زا  هلحرم  نآ  رد  يوهس  نایسن و  عون  چیه  راکشآ و  رضاح و  اج  کی  هدش  رود  ساوح  لیدبت  رییغت و  لاوز و  دادعتسا 

یفسلف فیطل  هتکن  یملع و  ثحب  کی 

ضبق رد  دـیدرت  نوچ  مدرکن  ادـیپ  يزیچ  رد  دـیدرت  هاگچیه  نمؤملا  يدـبع  حور  ضبق  یف  يددرتک  ءیـش  یف  تددرت  ام  یلاـعت -  هلوق 
تاکاردا تاـساسحا و  میلـس و  قوذ  هک  تسا  ياهقیقر  هفیطل  قیاـقح  هلـسلس  کـی  رب  نوحـشم  ینامـسآ  راـتفگ  نیا  نمؤم !؟ هدـنب  حور 

دنتسه و ام  سفن  عیطم  هک  لاح  نیع  رد  ام  حراوج  اوق و  هصالخ  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  قباس  همدقم  هب  حرش  نیدب  دباییم  رد  فیطل 
رثأتم هیجراخ  بابـسا  جراخ و  طـیحم  زا  ددـنبیم  ماـسترا  اـهنآ  رد  سفن  هیئزج  مولع  دـنوشیم و  بوسحم  سفن  تاـبثا  ظوفحم و  حول 
رگید ياهتروص  اهنآ  ياـج  هب  دـبای و  لیدـبت  رییغت و  تسا  نکمم  هتـسب  شقن  ياـهتروص  اـهنآ  تارثأـت  ناـمه  قبط  رب  دـندرگیم و 

لوا و تروص  هکنآ  نودب  دوشیم  هضافا  اهنآ  رب  يرگید  تروص  سفن  زا  هک  تسا  ياهمدـقم  کی  هلزنم  هب  اهنآ  رثأت  ینعی  دـبای  ماسترا 
دندوجوم تاـبثا  روط  هب  سفن  دوخ  رد  يوق  ساوـح و  ياـهتروص  تاـبثا  وـحم و  رگید  تراـبع  هب  ددرگیم  وـحم  سفن  عقـص  زا  مود 

تارییغت و نآ  هک  دهد  يور  تالیدبت  تارییغت و  تسا  نکمم  يردـق  یئزج  مولع  حاولا  داجیا و  طئاسو  لیاسو و  هلـسلس  رد  روط  نیمه 
رما ملاع  هلالج و  لج  وا  تافـص  دوجولابجاو و  تاذ  رد  هکنآ  نودب  اما  دیامنیم  يرگید  ياهتروص  هضافا  دعتـسم  ار  اهنآ  تالیدبت 

ددرت هب  ار  دوخ  هلالج  لج  دنوادخ  هک  تسا  روص  هدنراگن  مالقا  يردق و  حاولا  نیمه  زا  دهد و  خر  يرییغت  يدبا  ملع  قباس و  ياضق  و 
یسدق ثیدح  رد  هک  اجنآ  رد  ددنبن . تروص  هجوچیه  هب  تافص  تادراو و  هنوگ  نیا  وا  سدقم  تاذ  رد  هک  یلاح  رد  هدومرف  فوصوم 
ددرتـم نمؤم  يهدـنب  حور  ضبق  هزادـنا  هب  زیچ  چـیه  رد  ینعی  نمؤملا  يدـبع  حور  ضبق  یف  يددرتـک  ءیـش  یف  تددرت  اـم  دـیامرفیم 

زین مکراـبخا و  وـلبن  دوـمرف و  مه  زاـب  هچناـنچ  هدوـمرف  فـصتم  ندرک  ناـحتما  راـبتخا و  هب  ار  دوـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ماهدـشن و 
زا هک  دنتسه  یصوصخم  نیرومأم  هحفص 323 ]  ] شوقن تاریوصت و  نیا  هدنـسیون  نیرباصلا و  مکنم و  نیدهاجملا  ملعن  یتح  دیامرفیم 

نیا رگا  تسا و  اربم  هزنم و  دودـح  ریغت و  زا  دوخ  تسا و  دـنوادخ  كاپ  تاذ  هدـننک  الما  یلو  تسا  هدـش  ریبعت  نیبتاـکلا  مارک  هب  اـهنآ 
لیدـبت و رییغت و  چـیه  نودـب  متح  روط  هب  روما  مامت  دوشن و  مسر  اهنآ  رب  هیملع  ماقرا  دنـشابن و  هطـساو  يدارا  روص  بقاعت  لـباق  سوفن 
دنوشیمن و جراخ  عادبا  دودح  زا  هک  تادوجوم  زا  ینیعم  ددع  هب  دیدرگیم  رـصحنم  یهلا  ضیف  تروص  نیا  رد  دـشیم و  عقاو  یئادـب 
بتارم و زا  هک  صاخشا  يارب  تیاده  ياههار  مامت  درکیمن و  ادیپ  ددجت  ینوکتم  چیه  دمآیمن و  دوجو  هب  ملاع  رد  یثداح  چیه  رگید 
دشیمن و ناشفارون  يوترپ  یناسنا  سوفن  رب  ادبا  دشیم و  دودسم  هتـسب و  دـننک  ترفاسم  هیلاع  لزانم  بتارم و  هب  دـنهاوخب  تسپ  لزانم 

لحارم مامت  دوبن  ءادب  رگا  هصالخ  دـیدرگیمن . لصاح  صالختـسا  برق  یئانـشور  هب  دـعب  تاملظ  زا  دوبن و  يرتالاب  لامک  يارب  یهار 
قح هب  دراذگ و  رتارف  یمدق  دوخ  یلوا  هلحرم  زا  تسناوتیمن  هلـسلس  ره  دارفا  زا  يدرف  چیه  دـشیم و  عنتمم  ادـخ  يوس  هب  دوع  هلـسلس 
رد لماکت  قرط  نیا  يهمه  دیامنیم و  زاب  ار  هار  دنکیم و  لطاب  ار  بلطم  نیا  نآرق  صوصن  لوصا و  مامت  هک  یتروص  رد  دیوج  برقت 
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هک هلامع  طئاسو  زا  یمـسق  هب  دوشیم  عوجر  عجار و  لامعا  تادارا و  لاوحا و  مولع و  رد  دیدجت  نیاربانب  دـیآیم . تسد  هب  ءادـب  هیاس 
یئزج و یلیـضفت  مولع  حاولا  موسوم و  نیبتاکلامارک  هب  هک  دنتـسه  اهنامه  هداد  اهنآ  هب  يرثأت  ریثأت و  تارایتخا و  لاعتم  يادـخ  نذا  هب 

یحو اـهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  حاولا  نیا  هب  یلو  اـی  یبـن  سفن  لاـصتا  ماـگنه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تساـهنآ  تابـساحم  وزج  رد  يردـق 
ربـخ ینطاـب  تاعومـسم  یتریـصب و  تاـنیاعم  یبـلق و  تادـهاشم  زا  نیا  قبط  رب  دـنناوخیم و  ددرگیم و  مسر  اـهنآ  بوـلق  رد  دوـشیم 
دید مالـسلاهیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هچنانچ  دننکیم  فاشکتـسا  یقیاقح  ایاضق و  گرزب  ناگدنـسیون  نیا  ملق  ریرـص  زا  دـنهدیم و 

هب دوب  وا  رادید  اب  قبطنم  الماک  وا  لوق  دـیامن و  لمع  هدـهاشم  نآ  ياضتقم  هب  تساوخ  داد  ربخ  مدرم  هب  دـنکیم و  حـبذ  ار  دوخ  دـنزرف 
دوب و هدـش  لصاح  یتریـصب  هنیاعم  یفـشک و  دوهـش  يور  زا  رادرک  راـتفگ و  نآ  درک . لـمع  تفگ و  دینـش و  دـید و  یتسرد  یتسار و 
نامگ و ای  یملع  صقان  براجت  يور  زا  اهنآ  اریز  دومن  روصت  رحاس  نهاک و  مجنم و  کی  راتفگ  نوچ  ار  رادرک  راـتفگ و  نآ  ناوتیمن 

دننیبیم هدش  هداد  اهنآ  ساوح  رب  هک  یئورین  تروص  هب  دنرگنیم و  ینامـسآ  حاولا  هب  ناربمغیپ  یلو  دننکیم  لمع  دـنیوگیم و  نیمخت 
دـنهدیم و ربخ  یـضتقم  عقوم  رد  هدومن و  هدـهاشم  ار  اـضق  قیاـقح  هدـید  نآ  اـب  هدرک  ادـیپ  تاـبثا  وحم و  ظوفحم و  حول  اـب  طاـبترا  و 

تابـسانم ریغ  دـننیبب و  هحفـص 324 ]  ] دـناهدید لوا  هعفد  هچنآ  زا  ریغ  حاوـلا  نآ  رد  دـش و  ادـیپ  يوناـث  طاـبترا  لاـصتا و  هـک  یماـگنه 
زج سک  چـیه  يارب  ملع  نیا  دـناهدیمان و  ءادـب  تاـینیوکت  رد  دـنیوگ و  خـسن  ار  يرما  نـینچ  لـثم  رب  دـننک  هدـهاشم  ار  لوا  ياـهتروص 

. دش هتفگ  نامقل  هروس  هیآ 34  رد  هچنانچ  تسین  نکمم  دنراد  تایکلف  حاولا و  ملاع  اب  طابترا  هک  اهنآ  يایصوا  ناربمغیپ و 

هیماما رظن  رد  ءادب 

زا سپ  وا  تسین  یفخم  وا  رب  ياهرذ  چیه  زیچ و  چیه  تسا و  هاگآ  ملاع و  تسا  نامـسآ  نیمز و  رد  هچنآ  هب  روانهپ  ناهج  نیا  هدـننیرفآ 
متأشنا متناء  دومرف  یتفگـش  لامک  اب  هک  دـینایور  ار  تاـبن  داـمج  تارایـس  راـمقا و  كـالفا و  یـسمش و  هموظنم  قاـفآ و  باـتک  تقلخ 
تاتابن راجشا و  نیا  امش  ایآ  ام  ای  دیدیراب  ناراب  اهربا  زا  امـش  ایآ  نولزنملا  نحن  ما  نزملا  نم  هومتلزنا  متنأ  نوئـشنملا و  نحن  ما  اهترجش 

ره هب  ار  رـشب  دارفا  دـیرفآ و  ار  ناسنا  سپـس  دومرف و  قلخ  ار  تاناویح  تاتابن  ندـیرفآ  زا  سپ  اـم  اـی  دـیدنار  نوریب  كاـخ  مکـش  زا  ار 
تسین مه  لثم  تروص  ود  رشب  درایلیم  اهدرایلم  رد  هک  تسا  نیا  راگدرورپ  تردق  زا  دومرف و  ریوصت  تاهما  ماحرا  رد  تساوخ  تروص 

نینچ ثـالث  تاـملظ  رد  هک  تسوا  صوصخم  روـص  يدـنبشقن  شنیرفآ و  تردـق  نیا  دـیامنیم و  دـهاوخب  یـشقن  ره  هب  هک  تسوا  و 
هک دننکیم  طابنتـسا  هیآ  ود  نیا  زا  هیماما  ياملع  [. 71 . ] تسین يروص  نینچ  قلخ  رب  رداق  سکچیه  دـنکیم و  ریوصت  تحالم  یئاـبیز 

حول  » نیبـم باـتک  رد  هکنآ  رگم  تسین  یکـشخ  رت و  چـیه  تسین و  هدیـشوپ  موـتکم و  هدـننیرفآ  رب  مدآ  ملاـع و  شنیرفآ  رد  زیچ  چـیه 
وحم و دـیامرفیم  تسین  نآ  رد  دـیدرت  کـش و  هنوگچـیه  هک  یحو  ناـسل  رد  یفرط  زا  تسا . یهلا  ملع  نیا  تسا و  دوـجوم  ظوـفحم »

مزـالم تسا و  یللخ  صقن و  وحم  مزـال  سپ  تسا . ظوفحم  حول  ناـمه  هک  تسا  باـتکلاما  وا  دزن  هتـسب و  قح  تردـق  تسد  هب  تاـبثا 
رد هک  دیحوت  تایآ  ریاس  لوا و  هیآ  لیلد  هب  ددنویپ . لامک  هب  صقن  زا  ات  دشابیم  ادـب  مزلتـسم  ود  ره  نیا  تسا و  لماکت  لامک و  تابثا 

تاهج تایئزج و  مامت  هب  يزیچ  قلاخ  اریز  دـشاب  قلخ  هب  تبـسن  ادـب  نیا  دـیاب  سپ  تسین  يرتس  یلهج و  صقن و  ماهبا و  هطقن  قح  ملع 
هک تسا  رـشب  اریز  ددنویپیم  حوضو  هب  ام  يارب  تقیقح  ینعم و  نیا  مه  القع  هدـیرفآ  هتخاس و  تردـق  ملع و  اب  تسا و  فقاو  زیچ  نآ 
هب صقن  زا  هک  یمدق  ره  رد  دیامیپب و  هضحم  تیلعف  ات  ار  تقایل  دادعتسا و  ریسم  لماک  رایتخا  اب  دورب و  لامک  هب  صقن  زا  ات  هدش  هدیرفآ 

ار زیچ  همه  اهيربج  لوق  هب  دوب  انب  رگا  دوشیم . تابثا  لامک  وحم و  صقن  هک  دـهدیم  خر  هحفص 325 ]  ] یتابثا وحم و  دوریم  لامک 
مه یـشاداپ  رجا و  دنکیم و  يربهر  لامک  هب  هنوگچ  تسنادیم  دوخ  لمع  ملع و  رد  اریز  تشادن  ینعم  تابثا  وحم و  مینادـب  قح  لمع 

هزرابم تالکـشم  مامت  اب  دراذـگیم و  رـس  تشپ  ار  صقن  دـب و  قلطم  راتخم  لهج  ملع و  سفن و  لقع و  نیب  راـیتخا  اـب  یلو  هدوبن  مزـال 
دوریم شیپ  یناوهش  ریسم  کی  رد  هک  سک  نآ  ینعی  دوشیم  لصاح  ادب  وا  لماکت  ریسم  رد  اج  نیا  دوریم و  لامک  هب  ور  دیامنیم و 
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لـصاح ادـب  وا  تشونرـس  رد  دـنکیم  ضوع  ار  دوخ  ریـس  طخ  ناهگان  یلو  تسا  میخو  شراـک  تبقاـع  دـننادیم  نیبهدرخ  نادـنمدرخ 
هحمل کی  هظحل و  کی  اب  هنوگچ  هک  وا  دوخ  شنیب  شناد و  يارب  تسا و  يرـشب  نیبهدروخ  نادنمدرخ  نامه  يارب  ادب  نیا  و  دوشیم - 
یناویح ریـس  تاوهـش و  هب  ور  یلامک  ریـسم  زا  سکع  هب  ای  دوریم  لاـمک  هب  ور  دوشیم و  لـصاح  ادـب  هدرک  ضوع  ار  دوخ  ریـس  طـخ 
ظوفحم حول  قح و  ملع  رد  هنرگو  ددرگیم -  رهاـظ  وا  راـک  هجیتـن  ینعی  دوشیم  لـصاح  وا  يارب  ادـب  ـالیبس  لـضا  مه  لـب  دراذـگیم 

مدآ بلـص  رد  هک  ياهفطن  زا  دـنیرفایب و  یقلخ  هک  دـیامرف  هدارا  هنأش  لج  ملاع  هدـننیرفآ  هک  یتقو  دـنچ  یتاکن  تسا . فوشکم  شراک 
عاضوا نامتخاس و  عضو  رد  دراذـگ  ارجا  هب  تسه  ءادـب  وا  يارب  هچنآ  دـهدب و  همادا  ددـنویپ و  مه  هب  ار  رـشب  هلـسلس  هتفرگ  قاـثیم  لوا 

یکی تسا  لصا  ود  شنیرفآ  نیا  يارب  دروآ . دوجو  هب  ار  همه  دهدیم  خر  شلامعا  يهلیـسو  هب  وا  تایح  لوط  رد  هک  یئادب  یگدـنز و 
رگید دوش و  هقلخلالماک  رشب  کی  دسرب و  تیرـشب  تیناویح و  لامک  هب  ات  نینج  رد  نآ  شرورپ  ردام و  محر  رد  رارقتـسا  هفطن و  داجیا 

وجتـسج تمـسق  نیا  رد  ار  ءادـب  دـیاب  ددرگیم و  رادـیدپ  لامعا  رادرک و  راتفگ و  زا  هک  تسوا  یحور  بتارم  هلـسلس  نیمـضت  نیمأت و 
شوغآمه هتفای  تیمرحم  یگتـسویپ  تعیرـش  رد  هک  دوخ  نز  اب  ترـشابم  هب  تردابم  ات  دـنکیم  کـیرحت  ار  درم  لوا  هلحرم  يارب  درک .

اب ناـهگان  هک  یـشبنج  تکرح و  کـی  اـب  ردـپ  بلـص  زا  ار  هفطن  یعیبـط  هزیرغ  کـی  عفد  ترطف و  ياـضتقم  هب  توهـش  هار  زا  ددرگ و 
دوشیم ماهلا  یحو و  محر  هب  دهدیم و  رارق  ردام  محر  رد  یشهج  کی  هب  دوشیم  دراو  ندب  ءاشحا  ءاضعا و  مامت  هب  هسمال  كاکطصا 

هتسه کی  لوبق  هدامآ  رضاح و  نهدهداشگ  دیاشگب و  حاقل  لمع  يارب  ار  دوخ  نهد  هک  تسوا ) ینامـسج  یعیبط و  صاوخ  رد  هچنانچ  )
قشع و ببـس  هب  ردام  محر  هب  ردـپ  بلـص  زا  هک  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  هحفـص 326 ]  ] موتحم ردـق  مربم و  ياضق  نیا  دـشاب و  یهلا  یقلخم 

تدـم دزیریم و  محر  رعق  هب  تلآ  يارجم  زا  هک  تسا  ياهدـش  حاقل  ياهمخت  زا  ترابع  هفطن  ددرگ . لقتنم  یئوشانز  تیـسنج و  هقالع 
نوریب رـس  نادـمخت  زا  ات  تسا  يروانـش  لاح  رد  امن  وشن و  تکرح و  لاح  هب  محر  لخاد  رد  تسا  مخت  نآ  يرایبآ  نامز  هک  زور  لهچ 

مکح هب  لوکأـم  لـکآ و  تروص  هب  تدـم  نیا  رد  هک  تسا  رتـشیب  ینوـکت  هرذ  اـی  یحاـقل  هناد  رازه  هدزاود  زا  یهاـگ  هفطن  نیا  دروآ .
هب زور  لهچ  هقلع و  تروص  هب  رگید  زور  لهچ  زا  سپ  مه  نآ  قیال و  لباق  هتسه  کی  هب  دسرب  ات  دنروخیم  ار  رگیدکی  يوق  فیعض و 

دنک و ادیپ  چیپاچیپ  کبشم و  قورع  اههتشر و  هک  دوش  یتشوگ  هب  لیدبت  ات  تسا  هتـسب  نوخ  هدیبوک و  تشوگ  دننام  ینعی  هغـضم  لاح 
. دوش دوپ  رات و  فایلا و  ياراد 

روصم ناگتشرف 

وشن و هب  ناویح  تروص  هب  ددرگیم و  یناویح  بیکرت  نآ  زا  سپ  دتفایم و  ومن  تلاح  هب  هتفرگ و  دوخ  هب  یتابن  تکرح  دـعب  هب  نیا  زا 
زا رتالاب  تایح  طبهم  هک  نز  محر  يالاب  فرط  زا  تسا  یناسنا  ای  یناویح و  حور  ندـیمد  ناـشراک  هک  ياهتـشرف  ود  اـت  دـیآیم  رد  اـمن 

هدـش وا  یتاذ  یلماکت  لاعفنا  لعف و  لمع  لوغـشم  تسا  یتابن  تایح  هرود  ندـنکفا  رذـب  لحم  هک  محر  ياضف  رد  تسا  یتاـبن  یگدـنز 
ماحرا هب  ات  هتـشاد  ءابآ  بالـصا  رد  یگدنز  حور  ینعی  دناسریم  دوخ  لامک  هب  ناسنا  تروص  هب  ار  ناویح  ناویح و  تروص  هب  ار  تابن 

نهد ینیب و  مشچ و  شوگ و  دیامنیم و  نآ  رد  ساوح  تالآ و  ریوصت  جیردت  هب  دمدیم و  نآ  رد  تایح  حور  دهدیم و  لاقتنا  تاهما 
هقلخلا لماک  لقتسم  دوجوم  کی  راگدرورپ  نذا  هب  ات  دزاسیم  نینج  يارب  محر  هدکتملظ  نآ  رد  یلماک  ءاشحا  ءاضعا و  اپ و  تسد و  و 

. دوش

تشونرس ناگتشرف 

ار نینج  تشونرس  هک  دوشیم  یحو  تشونرس  رومأم  هتشرف  ود  تسین  دبلاک  رظن  زا  یـصقن  رگید  دش و  لیمکت  يدوجو  نامتخاس  نوچ 
نیا دنراگنب . وا  تاردقم  لماکت  طرش  ار  یهلا  ءادب  دنسیونب و  تسا  تشونرـس  حول  ياج  هک  نامتخاس  نآ  یناشیپ  رب  ار  وا  ردق  اضق و  و 
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روط ره  ینعی  ددرگیم . تانسح  هب  وا  تائیس  لیدبت  ببس  ءادب  دنکیم و  نیعم  ار  وا  هرهب  بیـصن و  رادقم  ردق  دراد و  تموکح  اضق  اج 
. دراذگیمن یقاب  يریبدت  رایتخا و  يدحا  يارب  و  هحفص 327 ]  ] دنسیونب دنکیم  یحو  دیامرف  هدارا  وا  يونعم  يدام و  یگدنز  هب  تبـسن 
وا تابـساحم  ناوید  رد  تسا و  قح  صوصخم  هک  تسا  یمولع  زا  نوریب و  ناگتـشرف  ملع  هطیح  زا  تشونرـس  ءادب و  ردـق -  اضق و  اریز 

تشونرس دوشیم  رما  نوچ  تهج  نیا  زا  [. 72 . ] تسین زارتحا  ای  لیدبت  رییغت و  چیه  ياج  تبث و  تابثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  ینعی 
نینج ردام  رـس  هب  هک  دـیامرفیم  یعیرـشت  یحو  کلم  ود  نآ  هب  لاعتم  راـگدرورپ  میـسیونب  هچ  اراـگدرورپ  دنـسرپیم  دنـسیونب -  ار  وا 

تـشونرس هک  یـصوصخم  حول  هب  نآ  زا  سپ  تسا و  دالوا  دوخ  یتایح  دادعتـسا  زیارغ و  تایثیح و  تاکلم و  مامت  زکرم  اـجنآ  دـیرگنب 
تواقش تداعس و  نامیپ و  دهع و  لجا و  تروص و  حول  نآ  دیسیونب !!-  ار  وا  تشونرـس  دینک و  هاگن  تسا  نآ  رد  لفط  نآ  ردق  اضق و 

نیعم وا  تشونرـس  دنـسیونیم و  لـفط  نآ  یناـشیپ  رد  ار  تروص  ناـمه  کـلم  ود  نآ  تسا و  نمـضتم  ار  لـفط  یتاـیح  نوئـش  ماـمت  و 
سپـس دسیونیم  ار  نآ  یمامت  يرگید  دـنکیم و  ءالما  يرگید  يارب  ار  تشونرـس  نوحـشم  حول  بلاطم  کلم  ود  نآ  زا  یکی  دوشیم .

نآ . » دـنهدیم رارق  تسوا  یتایح  رون  ود  عمجم  وا و  يرهاظ  ینطاب و  ياوق  زکرم  هک  لفط  مشچ  ود  ناـیم  هدرک  رهم  موتخم و  ار  هتـشون 
زا هک  تسا  یطیحم  نآ  اب  بسانتم  اهنتشون  اهندناوخ و  اهندینـش و  تفگ و  اهگنهآ و  ناحلا و  ادص و  نآ  روص و  شقن و  طوطخ و 

شاـعترا رگا  هدـش  هتخاـس  تعیبط  هئـشن  نیا  يارب  اـم  ساوح  تـالآ  ناـبز و  شوگ و  مشچ و  اریز  تسا  جراـخ  هئـشن  نیا  یعیبـط  نازیم 
، تریصب هدید  اب  رگم  تسین  هرـصاب  هعماس و  تالآ  نیا  كرد  لباق  دشاب  رتءیطب  ای  رتعیرـس  دایز ، ای  مک  اضف  تارذ  تاکرح  تاوصا و 

دادعتـسا تیوقت  كدوک و  يدوجو  نامتخاس  لیمکت  يونعم و  یمـسج و  روص  شقن و  متخ  زا  سپ  يراـب  میونـشب » نطاـب  شوگ  لد و 
ضحم تیلعف  هب  فرـص  دادعتـسا  زا  ات  دـنازیخیم  رب  دـنازیگنایمرب و  دـنکیم و  کیرحت  ردام  مکـش  رد  ار  وا  یگدـنز  ینالوط  لحارم 

ریس رومأم  هک  لاح  نیع  رد  كدوک  تاقوا  اسب  . » دریگ شیپ  رد  محر  زا  رتهب  رتنشور و  ياضف  رد  یلقتـسم  یگدنز  عون  کی  و  دسرب - 
یثاریم یعیبط  زیارغ  صاوخ  رثا  رد  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تماقتـسا  هحفص 328 ]  ] دوشیم تیلعف  هب  دادعتـسا  زا  ینیوکت  یلماکت 

یئاـبآ و تثارو  ریثأـت  اـی  وا  هیتآ  راـیتخا  تسا و  هدارـالاب  كرحتم  تقو  ناـمه  زا  نوچ  دـنکیم و  درمت  تعاـطا  ياـج  هب  دوخ  نیدـلاو 
رییغت جورخ و  عقوم  هدش و  یط  ینینج  هرود  ات  دنچیپیم » رـس  تعاطا  زا  هدرک  ینامرفان  تسا  رذب  مخت و  رد  يدـب  راثآ  دـننام  يدادـجا 

هزات قولخم  ات  دنک  حوتفم  ار  دوخ  باب  هک  دیامرفیم  ینیوکت  یحو  محر  هب  ملاع  دنوادخ  دیایب  ملاع  نیا  هب  دیاب  لفط  دسریم  وا  لزنم 
ندنار يارب  رجاز  هتـشرف  هداشگ و  ار  هچب  هار  محر  دهد . ذوفن  نایرج و  دوخ  تشونرـس  هشقن  قبط  رب  ار  یهلا  رما  دراذگ و  نیمز  هب  مدق 

هب وا  هک  دـنزیم  كدوک  نآ  رب  یبیهن  اذـل  دـیامن و  يربهر  ملاع  نیا  هب  ار  وا  هک  دوشیم  رومأم  دوخ  سونأم  هدـکتملظ  زا  ینینج  دولوم 
بیهن سپـس  دـیآ  دورف  نیمز  هب  دـناوتب  ات  دوریم  الاب  شیاپ  دـیآیم و  نیئاپ  هدوب  الاب  هک  وا  رـس  ینعی  دوشیم  ور  ریز و  دـتفایم و  عزف 

. دراد همادا  هدمآ  دیدپ  هتشرف  بیهن  زا  هک  وا  هیرگ  عزف و  عزج و  يادص  زونه  دتفا و  كاخ  رب  ات  دنزیم  وا  رب  يرگید 

ءادب راثآ 

دـشابن اعد  دیاب  دشابن  ءادب  رگا  تسا . یلامک  تکرح  رد  زیچ  همه  هک  یلاح  رد  دشاب  هفقو  لاح  رد  زیچ  همه  تسا  مزال  دشابن  ءادب  رگا 
هتـشادن يریثأت  تادابع  دیاب  دشابن  ءادب  رگا  تسا . ءادـب  نامه  دوشیم و  هداد  تشونرـس  رد  يرییغت  دـنک  رثا  اعد  رگا  دـنکیمن  رثا  اریز 

هک یلاح  رد  دشاب  رثایب  رشب  تنکسم  تناکتسا و  يراز و  عرضت و  دیاب  دشابن  ءادب  رگا  تسا . تدابع  هب  فلکم  رشب  هکنآ  لاح  دشاب و 
يراز عرـضت و  هتـشادیم و  رب  اعد  هب  تسد  هدیمهفن  ار  نآ  ینعم  تسا و  ءادب  رکنم  هک  يزاررخف  ماما  دوخ  یتح  تسا  یمدآ  ترطف  رد 
تـسا یمدآ  قوشم  كرحم و  دیما و  هیامرـس  ادب  دشاب !! تهجیب  وغل و  دیاب  مه  وا  لمع  نیا  دـشابن  ءادـب  رگا  هدرکیم و  قح  هاگرد  هب 

شنیرفآ و ناـیرج  زا  ءادـب  دزومآیم . ار  داـعم  ءادـبم و  دزاـسیم و  هجوتم  هداـم  ءارواـم  ملاـع  هب  ار  رـشب  هک  تسا  هنوـنکم  تقیقح  نیا 
سوفن و دوجو و  باـتک  تمظع  تقلخ و  ساـسا  هب  ار  رکف  هتـشر  ناوتیم  اـجک  دوبن  تقیقح  نیا  رگا  دـنکیم و  ثحب  رـشب  تشوـنرس 
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هفطن و نوکت  لاح  زا  ار  رـشب  ریـس  ءادـب  درک . ثحب  تدـع  تدـش و  تدـم و  هدام و  ملاع  ءارواـم  رد  دیـشک و  نآ  لـماکت  ریـس  هماـنرب 
دزاسیم و نشور  بولطم  لامک  هب  لین  رگید و  ملاع  هب  لقن  ات  یلامک  هحفص 329 ]  ] لحارم یط  ملاع و  نیا  هب  دورو  ات  ینینج  تالوحت 

لوحت رگا  یگدنز  ریـسم  رد  ددرگیم . راکـشآ  رهاظ و  تسا  یفخم  یجنگ  شمدـق  ره  هک  تسا  نیمه  قلخلا  یلع  یفخ  ام  راهظا  ینعم 
تـسه رگا  دـنق  مدـش  هدرزآ  جـهن  کی  یگدـنز  نیا  زا  نم  ةذـل . دـیدج  لکل  دـناهتفگ  اذـل  تسین و  يزیچ  یماکخلت  زج  تایح  دـشابن 

دعب دناهدیخرچ و  دوخ  درگ  يرمع  هکلب  زارد  ياهلاس  بایـسآ  رتش  ای  مئاهب  دننام  لاح  کی  رد  هک  یناسک  درذگ و  ررکم  هک  مهاوخن 
ءادب يراد ؟ نادواج  رمع  نیا  هک  وت  ینکیم  هچ  رضخ  يا  ناج  هب  مدمآ  رمع  هزور  ود  زا  نم  دناهتفگ : دنتسه  یلوا  ياج  رـس  دناهدیمهف 

دوش عطق  دیما  هک  اجنآ  هچ  تسا  یگدنز  شخب  تذل  ءادب  سپ  درادـن  یموهفم  یگدـنز  تایح و  دـشابن  دـیما  رگا  تسا و  دـیما  دـجوم 
ار مکل  بجتـسا  ینوعدا  هیآ  یلک  هب  دیاب  دشاب  لاوز  رییغت و  لباق  ریغ  متح و  تسه  هچنآ  دشابن و  ادـب  رگا  تسا و  هتفای  همتاخ  یگدـنز 
دـیچیپ و مه  رد  تسایفـصا  ایلوا و  التعا  ءاقر و  هب  لین  ببـس  هک  راکذا  هیعدا و  فیاحـص  تشادرب و  رگید  تایآ  زا  يرایـسب  اب  نآرق  زا 

یجیردت گرم  زج  یگدنز  روآسأی  جـهن  کی  يرابجا  ریـس  هدـیقع  نینچ  اب  دـشاب و  لوحت  لباق  ریغ  هک  دـش  یموتحم  رما  کی  میلـست 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موـهفم  قـح و  هار  رد  نتـشادرب  ماـگ  يارب  راـیتخا  قـح و  هب  توـعد  تاـیآ  ماـمت  هـک  یلاـح  رد  تـسین !؟
تـسا اضق  مکح و  هک  رمع  رادـقم  الثم  ددرگیم . یمدآ  دـب  ای  بوخ  لمع  دولوم  هک  تسا  ءادـب  رهظم  رایتخا  تسا و  راـیتخا  نیرتزراـب 

تسا تقیقح  نیا  زا  یکاح  رتاوتم  رابخا  تایآ و  هچنانچ  ددرگیم  رتهاتوک  محر  عطق  اب  دوشیم و  رتدایز  محر  هلـص  اب  یلو  تسا  نیعم 
مامت رد  فوقو  ءادب  دیاوف  رـصتخم  نیاربانب  تسا  هدش  لصاح  ریخ  لمع  رد  يرـشب  لماک  رایتخا  اب  هک  تسا  یئادب  هفاضا  رـسک و  نیا  و 

لماکت ریـسم  رد  ریـس  یگنوگچ  یقیقح و  داـعم  ءادـبم و  هب  ملع  ینعی  تسا  تقیقح  لـصا  هب  تشگرب  اـت  هفطن  نوکت  زا  یگدـنز  نوئش 
رد دنوادخ  زا  یئادب  چیه  ینبا  لیعامـسا  یف  هللادب  امک  ءیـش  یف  هللا  ادـب  ام  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ثیدـح  رد  تسا .

دشاب دیاب  وا  زا  سپ  ماما  لیعامـسا  دندرکیم  نامگ  مدرم  رما  رهاوظ  بسح  رب  هک  مدنزرف  لیعامـسا  قح  رد  يادب  زا  رترهاظ  دشن  يراک 
لیعامسا ترضح  هرابرد  هک  یئادب  دیدرگ  راکشآ  ناهنپ  رما  نیا  تفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع  یـسوم  هحفص 330 ]  ] بلص رد  تماما  یلو 

ار وا  روصنم  هک  دندرک  نیقی  همه  دشکب و  ار  وا  تساوخ  روصنم  هک  دوب  وا  لتق  هرابرد  دش  رهاظ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  گرزب  دـنزرف 
ترضح زا  سپ  ماما  دندرک  نامگ  دش  رهاظ  ءادب  دشن و  هتشک  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  ياعد  هب  یلو  دشکیم  ناشیدنادب  تیاعـس  هب 

تاکاردا و رگید  هک  اجنآ  ملقلا -  فج  دـنچ  یتاکن  دـش . رهاظ  ءادـب  وا  لتق  يارب  تسین و  ادـب  تماما  يارب  هک  یلاـح  رد  تسا  قداـص 
یخرب نایب  عنام  ینید  یتادقتعم  یفرط  زا  اریز  تسکـشب  رـس  دیـسر و  اجنیا  ملق  دنیوگیم  دنک  تواضق  تموکح و  دناوتن  يرـشب  لوقع 

مه رد  ینعی  فحـصلا  تیوط  ملقلا -  فج  دـنیوگیم  دـنرادن  هک  ار  بلاطم  لیلحت  هیزجت و  لح و  تردـق  یفرط  زا  دوشیم و  بلاـطم 
تسا ناهرب  قطنم و  نید  عامجا  لقع و  نید  مالـسا  نید  هک  یلاح  رد  تسین  ثحب  لباق  رگید  هک  بتک  فیاحـص و  راموت و  دش  هدیچیپ 
یملظ وا  هب  دمهفن  ار  نآ  لولدم  موهفم و  هک  دننک  هضرع  رشب  رب  ینید  هک  دشاب  روط  نیا  رگا  دمهفن  رشب  هک  هدرواین  رشب  يارب  يزیچ  و 

ندـیمهفن تیاهن  تسا  ناهرب  قطنم و  تمکح و  لقع و  نید  قح  نید  سپ  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  فیلکت  تسا و  هدـش  يروج  و 
مه زا  ار  بلاـطم  دـیاب  هکلب  فحـصلا  تیوط  ملقلا و  فج  تفگ  تشذـگ و  دـیابن  اـنایمع  و  درادـن -  بلطم  ندوبن  تسرد  رب  لـیلد  نم 

. ددرگ فوشکم  عوضوم  هجیتـن  صاوخ و  اـت  هدوـمن  عـبتت  قـیقحت و  گرب  هقاـس و  هلاـبند  دروآ و  تسد  هب  ار  نآ  هشیر  درک و  کـیکفت 
مهفت میهفت و  رب  تردق  ای  ندیمهفن و  تسا  رسکبس  زغمیهت و  داوسیب و  نایمدآ  راک  رتشیب  ازسان  شحف و  مانـشد و  تتامـش و  عینـشت و 

نیا رد  تداعس  زا  دوصقم  تساجک !؟ ما  نطب  و  تسیچ ؟ تواقش  تداعس و  زا  دوصقم  تسین . مانـشد  تتامـش و  عینـشت و  لیلد  نتـشادن 
دروخیم اجنآ  راک  هب  هک  ياهشوت  داز و  یلصا  لزنمرس  دصقم و  يارب  دسانـشب و  روبع  لحم  هلزنم  هب  ار  ایند  ناسنا  هک  تسا  نیا  ثیدح 

هدام و لابند  هدومن و  شومارف  ار  یلـصا  فده  نیا  هک  تسا  یـسک  یقـش  دـیامن و  مهارف  دـناهدرک  میلعت  ءایـصوا  ءایلوا و  ناربمغیپ و  و 
دوجو هب  وا  تیناسنا  سفن  هک  تساـجنآ  ما  نطب  زا  دارم  دریگب و  ار  وا  ناـبیرگ  گرم  ناـهگان  ددرگب و  یناـف  ياـیند  تدـم  نیا  تاوهش 
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. تسا ظوفحم  حول  نآ  هدمآ و 

تسا ملع  ود  یهلا  ملع 

دوجوم دوشیمن و  داـی  دوش  نآ  بجوم  هک  يزیچ  یعیبـط  بابـسا  ناـیم  رد  ملع  عون  دوشیم  دافتـسم  همیرک  تاـیآ  ریـسافت  زا  هچناـنچ 
دوجوم دـیامن  نآ  مهف  هب  ترداـبم  هک  يزیچ  هیـسدق  شوقن  هیلاـع و  طـئاسو  یکاردا  ياـهتروص  رد  هحفـص 331 ]  ] نینچمه تسین و 

نآ زا  دیامنیم  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  هدـش  دراو  یثیداحا  باب  نیا  رد  و  دـنکیم . شبات  لد  رد  هک  درجم  تسا  يرون  ملع  هکلب  تسین 
ملع دـحا و  هیلع  علطی  مل  نوزخم  هللادـنع  ملعف  ناملع  ملعلا  دومرف  هک  دـناهدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  هلمج 
عوقو هک  دنتسه  یثداوح  مسق  کی  تسا  هنوگ  ود  دوشیم  عقاو  ثداوح  زا  ملاع  نیا  رد  هچنآ  هک  نایب  نیا  هب  خلا . هلسر  هتکئالم و  هملع 

عقاو ارارک  اهنآ  تایـضتقم  اب  بابـسا  لیبق  نیا  دـباییم -  ماجنا  یتوکلم  یلعاف  ياهتئیه  يولع و  بابـسا  قباطم  یعیبط  بابـسا  هب  اهنآ 
زا دوشیم  ادتبا  ملاع  نیا  زا  یهاگ  عیاقو  مسق  نیا  ثودح  ببـس  دنوشیم  عقاو  تردق  لیبس  رب  هک  دنتـسه  یئاهنآ  رگید  مسق  دنوشیم .

رثأتم بابـسا  نیا  زا  تسین  لاـحم  لاـعفنا  رثأـت و  اـهنآ  رب  نوچ  هدیـسر و  یلعا  توکلم  زا  ياهقبط  عمـس  هب  هک  هدـننک  اـعد  ياـعد  لـیبق 
دنعلطم ملاع و  دـش  دـهاوخ  ای  هدـش  عقاو  ملاع  نیا  رد  هچنآ  هب  قلعتم و  تارک  كالفا و  داوم  هب  هک  دنتـسه  یـسوفن  اهنآ  اریز  دـنوشیم 

زا ترابع  هک  يریثأت  عون  کی  توکلم  هقبط  نیا  هب  تبسن  دنشاب  یناسفن  ياهتئیه  هاوخ  ینامـسج  ياهتروص  هاوخ  ثداوح  نیا  لاح 
داجیا هضافا و  لیبق  نیا  اریز  دـننک  داجیا  ار  يرهوج  اـی  هضاـفا  یتروص  هکنآ  نودـب  دـنراد  ملاـع  نیا  رد  دـشاب  اـهنآ  لاـثما  کـیرحت و 

دنوشیم رثأتم  رگید  تهج  زا  تسا و  رثؤم  طقف  دوجوم  نیا  دشاب و  قرافم  ادج و  ماسجا  ملاع  زا  یلک  هب  هک  تسا  يدوجوم  صوصخم 
روما رد  نینچمه  و  هدش . هداد  رارق  عفان  نآ  لاثما  و  ناراب ) بلط   ) اقستسا هب  عجار  تالسوت  اهینابرق و  تاوعد و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

تازجعم رتشیب  دنـشابیم و  رثؤم  هلزلز  فسخ و  اب  یتعامج  قرغ  ای  يوق  تکـاله  لـیبق  زا  دـسریم  رظن  هب  رداـن  اـهنآ  عوقو  هک  يرگید 
هتسویپ هدننکریثأت  هیلک  سوفن  ملاع  هب  ملاع  نیا  زا  اهنآ  عوقو  ببس  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  زا  ینعی  تسا  مسق  نیمه  زا  مالـسلامهیلع  ءایبنا 

هب زین  ددـنویپیم و  روهظ  هب  یتاداجیا  تاءاشنا و  تاضافا و  یهلا  داجیا  ماقم  زا  دـنوشیم  رثأتم  نآ  لاثما  ناگدـننکاعد و  ياـعد  زا  سپ 
يرما روهظ  زا  ترابع  هک  زین  ءادب  سپ  تشاد  عقوت  راظتنا و  ار  ریخ  رب  تافاکم  دیـسرتن و  رـش  رب  تافاکم  زا  دـیاب  هک  تسا  تهج  نیمه 

شعوقو یکیدزن  نامز  رد  زج  هب  هلفاس  هیلاع و  سوفن  عالطا  سوسحم و  لیبق  نیا  زا  دوبن  عقوتم  ینامسآ  ینیمز و  بابـسا  هیحان  زا  دشاب 
هیدام روص  هیعیبط و  ماسجا  ملاـع  هضحم و  لوقع  ملاـع  نیب  هک  نییتوکلم  هحفـص 332 ]  ] هقبط رب  هک  تسا  حضاو  تسین و  رـسیم  نآ  رب 
هکنانچ دنشابیمن  جراخ  یلزا  طیحم  ملع  یلامجا و  ياضق  نوناق  زا  روما  مامت  کلذعم  تسین  لاحم  عنتمم و  يرما  نینچ  دنتسه  هطـساو 

رادتقا و هطیح  زا  دنـشابیم و  قح  لاعفا  لاعفا  لاوحا و  عیمج  رد  دنتـسه  یهلا  رما  رخـسم  هک  هرثؤم  سوفن  زا  هقبط  نیا  لامعا  لاعفا و  هب 
هک يروط  هب  دنتـسین  نوریب  لوقع  لاعفا  لامعا و  دودـح  زا  دنتـسه و  ام  لوقع  رخـسم  اـم  ساوح  هکنآ  دـننام  دنتـسین  غراـف  یهلا  داـجیا 
زا مادک  ره  تارابع  نیا  مامت  دینـش  مشوگ  دید و  ممـشچ  دیوگب  تسا  حیحـص  هکنآ  لثم  مدینـش  مدـید  دـیوگب  صخـش  تسا  حـیحص 

درادن شوگ  مشچ و  تسد و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  حیحص  ترابع  نیا  لاثما  و  هللانیع -  هللادی -  هکنآ  دننام  تسا  حیحـص  یتهج 
دنوادخ میئوگب  هک  تسا  حیحـص  یتهج  زا  مهیدیا و  قوف  هللادی  دومرف  دوخ  نآرق  هللا و  نیع  دوش  هتفگ  هک  دومرف  زیوجت  مه  عرـش  یلو 

هب تسا  صلاخ  ضحم و  هیزنت  هجو  اما  تسا و  هزنم  هک  یهجو  زا  تسا و  هدوبن  هک  يزیچ  رد  روهظ  ءادب و  تبـسن  زا  تساربم و  رییغت  زا 
. تسا هدش  دراو  رگید  فیرش  ثیدح  رد  هک  تیتوهال  تیوه  تبیغ  رد  تیدحا  ماقم  بسح 

؟ تسا هنوگچ  یهلا  فسا  و  تسیچ ؟ فسا 

هسفن و اضر  مه  اضر  لعجف  نوبوبرم  نوقولخم  مه  نوضری و  نوفـسای و  هسفنل  ءایلوا  قلخ  هنکل  مهنم و  انمقتنا  انوفـسا  اـملف  یلاـعت : هلوق 
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هقلخ یلا  لصی  امک  هللا  یلا  لصی  کلاذ  نا  سیل  کلذک و  اوراص  کلاذلف  هیلع  ءالدالا  هیلا و  ةاعدـلا  مهلعج  هنال  هسفن  طخـس  مهطخس 
هللا و عاطا  دقف  لوسرلا  عطی  نم  لاق  اهیلا و  یناعد  هبراحملاب و  ینزراب  دقف  ایلو  یل  ناها  نم  لاق  دـق  کلاذ و  نم  لاق  ام  ینعم  اذـه  نکل 

نم امهریغ  بضغلا و  اضرلا و  اذکه  کل و  ترکذ  ام  یلع  ههبش  اذه و  لکف  مهیدیا  قوف  هللادی  هللا  نوعیابی  امنا  کنوعیابی  نیذلا  نا  لاق 
قلاخلا نا  لوقی  ناذـه  لئاقل  زاجل  امهأشنا  امهقلخ و  يذـلا  وه  رجـضلا و  فسالا و  هللا  یلا  لصی  ناک  ول  کلاذ و  لک  اشی  اـمم  ءایـشالا 

هیلع و رودقملا  نم  رداقلا  نوکملا و  نم  نوکملا  فرعی  مث  هوابالا  هیلع  نمؤی  مل  رییغتلا  هلخد  رجـضلا  بضغلا و  هلخد  اذا  هنال  اموی  دـیبی 
هیف فیکلا  دحلا و  لاحتسا  ۀجاحل  ناک  اذاف  ۀجاحل  ءایشالل ال  قلاخلا  وه  لب  اریبک  اولع  لوقلا  کلذ  نع  هللا  یلاعت  قولخملا  نم  قلاخلا  ال 

هک دـنکیم  لاؤس  مهنم » انمقتنا  انوفـسآ  املف   » هیآ ینعم  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  عیزب  نب  ةزمح  هحفـص 333 ] . ] هللا ءاشنا  مهناف 
ثیدح نیا  رخآ  ات  هنکل » انفساک و  فسأی  لج ال  زع و  هللا  نا   » دومرف ترضح  دروخیم -  فسأت  هنوگچ  دنوادخ  تسیچ  هیآ  نیا  ینعم 

فسأـت و هک  هدومرف  قلخ  دوخ  يارب  یناتـسود  دـنوادخ  نکل  تسین و  قولخم  اـم  فسأـت  نوچ  یهلا  فسأـت  دـیامرفیم : ناـیب  تشذـگ 
تهج نیمه  هب  تسا . ملاع  راگدرورپ  يدونـشخ  فسأت و  بجوم  دنتـسه  راگدرورپ  هتفاـی  شرورپ  قولخم و  هکنآ  اـب  اـهنآ  يدونـشوخ 

نآ زا  هتشاد و  بوسحم  دوخ  مشخ  فسا و  دندش  ثعاب  ناینوعرف  هک  ار  مالـسلاهیلع  نوراه  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  مشخ  فسا و 
تـسا نیا  يارب  ادخ  مشخ  اب  ادخ  ءایلوا  مشخ  ندوب  یکی  نیا  داد و  رارق  ناگدـنیآ  تربع  هیام  قرغ و  ار  مامت  هدیـشک و  ماقتنا  ملاظ  موق 

رد تسادخ و  ياهراک  دنتـسه  یهلا  ناگدـنیامن  هک  اهنآ  ياهراک  هتـشاد  ررقم  دوخ  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  نایامنهار و  ار  نانآ  هک 
دـسرب دـنوادخ  هب  دـشاب  یـصوصخم  رییغت  لاعفنا و  زا  ترابع  هک  يوغل  یحالطـصا و  یـضعب  هک  تسین  نینچ  اـهنآ  تارثأـت  لاـح  نیع 

هزنم و ضراوع  ندـش و  عقاو  ثداوح  لحم  زا  هلالج  لج و  دـنوادخ  اریز  دـنکیم  ادـیپ  ثداوح  زا  رثأت  لاـعفنا و  لاـح  قولخم  هکناـنچ 
نیا هب  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  دشاب  باذـع  نداتـسرف  ماقتنا و  هک  هجیتن  داجیا  ثیح  زا  دـنوادخ  هک  تسادـخ  ءایلوا  رثأت  نیمه  تساربم و 

ره دیامرفیم  زین  تسا و  هدیبلط  گنج  هب  ارم  دیامن  نوبز  راوخ و  ارم  تسود  هک  ره  دیامرفیم  زاب  هکنانچ  تسا  هدرک  ریبعت  ترابع  عون 
تعیب وت  اب  هک  یناسک  دومرف  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  ربمغیپ  هک 

ناگدنیامن ادخ  ءایلوا  هک  تسا  نامه  هب  رظن  تاریبعت  لیبق  نیا  مامت  تسا  اهنآ  ياهتسد  يالاب  ادخ  تسد  دننکیم  تعیب  ادخ  اب  دننکیم 
هک تسا  یتهج  نامه  هب  ادـخ  هرابرد  اهنآ  قالطا  هک  اهنآ  لاثما  مشخ  يدونـشخ و  نینچمه  تسادـخ  لاعفا  اـهنآ  لاـعفا  دنتـسه و  ادـخ 

هدـنیوگ تسا  نکمم  تسا . دـنوادخ  زین  تیذا  مشخ و  دـجوم  هک  یتروـص  رد  دـسرب  دـنوادخ  هب  تیذا  مشخ و  رگا  دـیدرگ و  روکذـم 
لاـح رییغت  راـچان  ددرگ  دراو  وا  رب  تیذا  بضغ و  مشخ و  هـک  یتـقو  اریز  دوـشیم  كـاله  يزور  هدـننیرفآ  هـک  دـیوگب  یبـلطم  نـینچ 
دورو تسا  روط  نیمه  تسا  ثداوح  لحم  هک  قولخم  رد  هکنانچ  تسین  نمیا  ندش  كاله  زا  درک  ادیپ  لاح  رییغت  هک  یتقو  دـهدیم و 

هدـش و داجیا  زا  هدـننک  داجیا  هجو  چـیه  هب  دوب  نینچ  هک  یتقو  دـیامنیم  لحمـضم  دروآیم و  رد  ياپ  زا  ار  قولخم  نوگانوگ  ثداوح 
هکلب تسا  رتالاب  رترب و  یئاهراتفگ  اهتبـسن و  نینچ  زا  یلاـعت  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  دـنرادن و  یقرف  قولخم  زا  قلاـخ  رودـقم و  زا  رداـق 

يا تسا  لاحم  وا  رب  یگنوگچ  دودح و  تشادـن  هحفـص 334 ]  ] یتجاح شنیرفآ  رد  هک  یتقو  یتجاح و  نودب  ءایـشا  يهدننیرفآ  تسوا 
هک دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  ادب  ینعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  یلاعت . هللا  ءاشنا  مهفب  تسا  دـیحوت  قیاقح  دـیلک  هک  ار  قیاقح  نیا  عیزبنبا 

هرثؤم هسدـقم  هیحان  زا  هک  دـنوشیم  بجوم  هدیـشخب  ریثأت  دنتـسه  هیلاع  يدابم  هک  طئاسو  هلـسلس  رد  یموق  کی  لامعا  لاعفا و  هنوگچ 
نید و دـعاوق  هک  ادـب  ینعم  تسا  نیا  دـناسر  زاجنا  افو و  ماقم  هب  ار  اـیبنا  دـیعو  دـعو و  دراـبب و  موق  نآ  رب  راوب  كـاله و  شتآ  یقیقح 

دیؤم لوصا  دـعاوق و  نیا  هکلب  هتـشادن  تافانم  نآ  اب  هیقطنم  نیزاوم  هیرظن و  راکفا  هیلقع و  نیناوق  هیمکح و  لوصا  نیبم و  عرـش  ماکحا 
لثم ءیشب  هللادبع  ام  ادبلا و  لثمب  هللا  مظع  ام  دناهدومرف  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا  تارـضح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دشابیم و  ینعم  نیا 

هب تفرعم  ملع و  بتارم  رد  هک  یناسک  دـنراد . تلالد  هلئـسم  نیا  هب  داقتعا  ردـق  تلالج  رب  امامت  هک  تاریبعت  تانایب و  نیا  لاثما  ادـبلا و 
ار ترثک  دوعص  هلسلس  رد  ترثک و  رد  ار  تدحو  لوزن  هلسلس  رد  نافرع  نامیا و  توق  هب  دناهدیـسر  لماک  ياملع  دحوم و  يافرع  ماقم 
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اب ار  قلخ  یهاگ  هدید و  متنک  امنیا  مکعم  وه  هللا  هجو  مثف  اولوت  امنیا  قلخ  اب  ار  قح  یهاگ  تریـصب  رون  هب  هدومن و  هدهاشم  تدـحو  رد 
تابثا مه  تبث  همه  تابثا  وحم و  ظوفحم  حول  یلعا و  ملع  ماـقم  رد  لاـح  نیع  رد  دـننیبیم و  یمر  هللا  نکل  تیمر و  ذا  تیمر  اـم  قح و 

رخأت و مدـقت و  نینچمه  تسا و  نودام  بتارم  رد  لدـبت  ریغت و  لیدـبت و  رییغت و  نودـب  دـندوجوم  همه  تابثا  وحم  تاـبثا و  مه  وحم و 
هار يرخأت  مدـقت و  وا  كاردا  رد  دوب  يرب  ناکم  نامز و  زا  كردـم  هک  یتقو  اریز  تسا  نیئاپ  بتارم  رد  ینامز  تایفیک  عاضوا و  ریاـس 

هنطاب ای  هرهاظ  ساوح  لیبق  زا  تسا  ینامـسج  تلآ  هب  راچان  وا  تاکاردا  دـشاب  ناکم  ای  نامز  هب  قلعتم  رما  كردـم  هک  یتقو  اـما  درادـن 
نامز رد  ای  دـشابن  دوجوم  نامز  رد  هک  هچنآ  و  دـیامنیم -  اهنآ  دوجو  هب  مکح  كرد و  دوخ  ناـمز  رد  ار  هرـضاح  تاریغتم  هک  یناـسنا 

دـننکیم و ریبـعت  دوب » دـهاوخ   » اـی تسا » هدوب   » تراـبع هب  راـچان  دـیامنیم و  وا  مدـع  هب  مکح  هکلب  توف  وا  كاردا  زا  هدوـب و  يرگید 
رد هک  دننکیم  كاردا  دندوب  دوجوم  یناکم  رد  هک  یتقو  دیامن  یمکح  ای  دنک و  هراشا  اهنآ  هب  تسا  نکمم  هک  ار  يزیچ  دنچ  نینچمه 

یلک هب  مات و  وا  كاردا  دشاب  ناکم  نامز و  يانگنت  زا  هزنم  هک  یکردم  یلو  دناهدش  عقاو  دعب  مادـک  تفاسم و  مادـک  رب  تهج و  مادـک 
چیه رب  ادبا  تسا و  هلـصاف  یتدم  هچ  قحالاب  قباس  ثداح  وا و  نیب  دوشیم و  دوجوم  نامز  مادـک  رد  هک  تساناد  یثداح  ره  هب  طیحم و 

كردم نیا  تسین  دوجوم  لاح  رد  هتـشذگ  هحفـص 335 ]  ] هکنآ اب  لوا  كردم  مکح  ضوع  هکلب  دـنکیمن  مدـع  هب  مکح  اهنآ  زا  کی 
ناـکم زا  ءزج  مادـک  رد  یـصخش  ره  هک  دـنادیم  زین  تسین و  دوجوم  ناـمز  نآ  ریغ  رد  ینیعم  ناـمز  رد  دوـجوم  ره  هک  دـنکیم  مکح 
یقیرط هب  ماکحا  نیا  مامت  تسا  یتبـسن  هچ  دـعب و  هچ  دـناهدش  عقاو  ناکم  تاهج  ماـمت  رد  هک  هچنآ  زا  يوساـم  نیب  وا و  نیب  دوجوم و 
دوجوم ناکم  نالف  رد  هکنآ  ای  مودعم و  ای  دوجوم  ياج  زیچ  نالف  هکنیا  هب  دـنکیمن  مکح  تسا و  قبطنم  دوجو  ملاع  اب  الماک  هک  تسا 
یناکم ینامز و  دوخ  هک  تسا  یکردم  هب  صوصخم  ماکحا  نیا  مامت  اریز  بیاغ  ای  تسا  رـضاح  هکنآ  ای  تسا و  مودعم  ناکم  نالف  رد 

ینامز و دـعب  ای  برق و  نودـب  تسا  دـحاو  تبـسن  وا  هنکما  هنمزا و  مامت  تبـسن  یناکم و  هن  تسا و  ینامز  هن  هک  كردـم  نیا  اما  دـشاب 
ای تبیغ  روضح و  هب  ای  ناکم  نیا  هب  ای  نآلا  هب  یصاصتخا  تساجک  شلاح  لبقتسم و  یضام و  تسادخ  رون  وا  رد  هک  یناکم  ال  یناکم .

تسا هدش  عقاو  ینیعم  ناکم  نیعم و  نامز  رد  وا  دوجو  هک  تسا  يدوجوم  يارب  تسا  عقاو  الاب  نیئاپ و  بقع  ولج  رد  مسج  نیا  هکنیا  هب 
نیرتمامت نیرتلماک و  تادوجوم  مامت  هب  وا  ملع  تسا و  بئاغ  رـضاح و  تاهج  ماـمت  هنکما و  هنمزا و  ماـمت  يهدـننیرفآ  هک  یـسک  اـما 

عماج هک  تاوامس  ینعم  تسا  نیا  یلک و  هجو  هب  تایئزج  هب  ملع  ینعم  تسا  نیا  ددرگیم  دودحم  ناکم  نامز و  هب  هنوگچ  تسا  مولع 
رگیدـکی بقاـعتم  اـیلاوتم و  ار  فورح  تاـملک و  لجـس  يهدـنناوخ  تسا . هدـش  ریبعت  بتک  لجـس  یط  هب  هک  تسا  هنمزا  هنکما و  ماـمت 

يور رخأت  مدقت و  روضح و  تبیغ و  اج  نیا  رد  دوشیم و  ناهنپ  دعب  ام  هب  رظن  زا  سپ  هداتفا  نآ  هب  البق  شرظن  هچنآ  دننکیم و  هدهاشم 
تبسن و کی  فرح  مامت  هب  وا  تبـسن  هدیچیپ  مه  هب  وا  تسد  رد  باتک  رد  هتفای  شقن  روطـس  تارابع و  لجـس و  هک  یـسک  اما  دهدیم 

ملع نیع  تسا  ءایـشا  تیمومیق  تردـق و  نیع  هک  نتـشاد  تسد  رد  نیا  نوچ  وا و  تسد  رد  مامت  دوشیمن  توف  ار  وا  اهنآ  زا  زیچ  چـیه 
ماقم نیا  رد  هک  باتک  نیا  شوقن  موسر و  مامت  هب  هک  تسا  یملع  يهطاحا  نیع  اجنیا  رد  نتشاد  تسد  هب  لجـس و  یط  ینعم  سپ  تسا 

تاـیناکم و تاـینامز و  يارب  كاردا  عون  نیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  علطم  طـیحم و  تسا  یهلا  یعارتخا  یعادـبا و  ینیوکت و  باـتک 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  و  تسین ، نکمم  رسیم و  تساهتروص  زا  یتروص  طسوت  هب  تسا و  نآ  زا  یتلآ  هب  اهنآ  كاردا  هک  یتادوجوم 
ام و  دنتـسین ، جراخ  یلاـعت  بجاو  یملع  هطاـحا  ماـقم  زا  دنـشاب  هوجو  زا  یهجو  ره  هب  یئزج و  هاوخ  یلک و  هاوخ  ءایـشا  زا  ءییـش  چـیه 
هک ینیبم  باتک  نامه  هحفـص 336 ] . ] نیبم باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  ضرالا و ال  تاملظ  یف  ۀبح  اهملعی و ال  الا  ۀـقرو  نم  طقـست 

دوشیم رهاظ  هدـنیآ  اـی  رـضاح و  اـی  هتـشذگ  زیچ  ره  هک  تسا  دوجو  هطـساو  هب  دناهتـسب  شقن  نآ  رد  یئزج  یلک و  زا  تادوجوم  ماـمت 
نیا دـشاب  هتـشاد  هینامـسج  تلآ  هکنآ  نودـب  تسا  ملاع  تایئزج  مامت  هب  دـش  روکذـم  هک  يروط  هب  یلک  هجو  هب  یلاعت  بجاو  هصالخ 

هدـنیوب هدنـشچ  میئوگب  میناوتیمن  یلو  تسا  ملاـع  اـهیندوس  اهیندـیئوب و  اهیندیـشچ و  ماـمت  هب  دـنوادخ  میئوگب  میناوتیم  هک  تسا 
هیزنت و ماـقم  هب  هیـضق  نیا  و  تسا . هزنم  ینامـسج  ساوـح  زا  دـنوادخ  تسا و  ینامـسج  ساوـح  تافـص  اـهنیا  اریز  تـسا  هدـننک  سمل 
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تافـص ینادـحو و  تاذ  رد  رییغت  بجوم  تسه  تادوجوم  نیب  وا و  نیب  هک  یتاـفاضا  تاـمولعم و  رد  رییغت  هکناـنچ  درادـن  يرادروخرب 
زین تایئزج  دوجو  زا  دـعب  تایئزج و  دوجو  زا  لبق  ملع  نیا  هکلب  ددرگیمن  تاـیئزج  دوجو  لاـح  هب  صاـصتخا  تاـیئزج  هب  ملع  یتاذ و 

دنتسه هلزان  هطسوتم و  بتارم  هب  تبسن  امامت  ءالتبا  ددرت و  ادب و  خسن و  تابثا و  وحم و  تسه و  هک  یلیدبت  رییغت و  تسا و  تباث  یقاب و 
. تسا قیرط  نیدب  نآ  میسقت  ارصتخم  هک  تشاذگ  یقرف  یلیصفت  ملع  یلامجا و  ملع  نیب  دیاب  ماقم  نیا  رد  هصالخ 

یلیصفت ملع  یلامجا و  ملع 

تادوجو ماـمت  هک  تسا  بجاو  تاذ  ریغ  ملع  نیا  تسین و  روصتم  نآ  قوف  یلاـمجا  مه  هک  تسا  یقیقح  دـحاو  ملع  یلاـمجا : ملع   - 1
هب یطیـسب  دـحاو  دوجو  هب  یلیـصفت  تاموهفم  قیاقح و  يدوجو و  یناعم  مامت  ماقم  رد  هیزجت و  اب  داحتا  بکرت و  كدـنا  هبئاـش  نودـب 

یناسفن و مولع  هب  تبـسن  لصفم و  قباس  ماقم  هب  تبـسن  هک  تسا  یلقع  یئاـضق  ملع  یلیـصفت : ملع   - 2 دندوجوم . یفرـشا  یلعا و  هجو 
نآ زا  تاـبثا  وحم و  باـتک  هک  تردـق  ملاـع  اـی  يردـق  ملع   - 3 دـنناوخ . اـضق  ار  مود  ملع  تیاـنع و  ار  لوا  ملع  تـسا  لـمجم  يردـق 

هددـجتم و تادوجوم  ثداوح و  ملاع  رد  یلک  یئزج و  زا  هک  هچنآ  یناکم و  یناـمز و  تادوجوم  ناـیعا  هب  ملع   - 4 دوشیم . بوسحم 
رییغت قح  یئاضق  یتیانع و  ملع  رد  ادبا  تسا و  مراهچ  میس و  هبترم  رد  امامت ، دوشیم  هدهاشم  هک  يددجت  رییغت و  دنتسه  دوجوم  هریغتم 
تابثا وحم و  ءایـشا و  ریخأت  میدقت و  رد  تحلـصم  ياضتقم  هب  هک  تسقح  ندوب  قلطم  راتخم  مزاول  زا  ءادب  هصالخ  درادن . هار  یلیدبت  و 

دهدیم و لیدبت  رییغت و  ملاع  تادوجوم  ءایـشا  رد  تمکح  يور  زا  دهاوخب  روط  ره  دـیامرفیم و  يرجم  اهریغ  تاوعد و  تباجا  اهنآ و 
تسا هلئسم  نیا  رب  فوقوم  بتک  لازنا  عیارـش و  لاسرا  ءایبنا و  تثعب  هکلب  بوسحم  دیحوت  هحفص 337 ]  ] مزاول زا  يرما  نینچ  هب  داقتعا 

هیدوبعلا و دوجـسلا و  هیـشملا و  ءادـبلاب و  سمخب  هللااب  رقی  یتح  طق  یبن  ءانبت  ام  : » دـیامرفیم هیلع  هللا  تاولـص  قداـص  ترـضح  هکناـنچ 
، یگدـنب دوجـس ، تیـشم ، ءادـب ، زا  تراـبع  هک  تلـصخ  جـنپ  ادـخ  يارب  هکنآ  رگم  دیـسرن  توبن  ماـقم  هب  يربمغیپ  چـیه  ینعی  ۀـعاطلا »
تسا و ود  نیا  لاثما  خـسن و  ادـب و  هدـئاز و  تیـشم  رب  یفیلکت  ياهباطخ  یعرـش و  ماکحا  يانبم  اریز  درادـب  تباث  تسا  يرادربناـمرف 

نیا هطـساو  هب  بلق  بلاـق و  ثیح  زا  ناـسنا  هک  تسا  یگدـنب  داـیقنا و  تسا  قح  لاـبق  رد  ینتورف  عوـضخ و  تئیه  هک  دوجـس  نینچمه 
ءایشا نیرتراوخ  نیرتتسپ و  رب  دشاب  تروص  یناشیپ و  هک  ندب  عضاوم  نیرتفیرش  ندراذگ  هطساو  هب  دوشیم و  يادخ  هجوتم  تلـصخ 
تـسا نت  اب  ینتورف  زا  ترابع  هک  تیدوبع  زین  دیامنیم و  رارقا  فارتعا و  المع  تمظع  لابق  رد  دوخ  تلذ  تراقح و  هب  تسا  كاخ  هک 

حور تبـسن  تاریخ  هنـسح و  لامعا  مامت  هب  نآ  تبـسن  اب  ادخ  هب  رگم  تسین  یئاناوت  توق و  ياراد  دوخ  زا  سک  چـیه  هک  دـنامهفیم  و 
هک تهج  نیمه  زا  دوـشیم و  بوـسحم  هدیدنـسپ  لاـمعا  تاداـبع و  ماـمت  دوـصقم  تیاـنع و  هک  تسا  تیدوـبع  نیمه  ندـب و  هب  تسا 
رد وا  نطاب  دیسر و  تیدوبع  هلحرم  هب  كولس  ریس و  ماقم  رد  ناسنا  هک  یتقو  تسا  یهیدب  و  هیبوبرلا » اههنک  ةرهوج  ۀیدوبعلا   » دناهدومرف

الماک ار  یبر » ینبدا   » دافم هدش و  لصاح  وا  هب  تبسن  تسا  یقیقح  شرورپ  یـصاخ و  هضافا  تاذ  نیع  هک  تیبوبر  دش  یناف  قح  يورین 
ینتورف نیئاـپ  تهج  زا  تسا و  تیبوـبر  تقیقح  ـالاب  فرط  زا  هک  تسا  یئاـهبنارگ  رهوـگ  تیدوـبع  هک  تسا  نیا  ددرگیم -  قادـصم 

دـشاب یلام  یندـب و  یـسفن و  فیلاکت  لوبق  یهاون و  رماوا و  لاثتما  رد  يرادربنامرف  هک  زین  تعاطا  اما  و  ددرگیم . بوسحم  دـبع  ینطاب 
نطاب و ینتورف  اریز  ددرگیمن  لصاح  زین  تیدوبع  دـشابن  دـشن و  لصاح  يرادربنامرف  دایقنا و  نیا  رگا  تسا و  میلـست  تیدوبع و  رادـم 
زا هناگجنپ  روما  نیاربانب  دیآیمن  تسد  هب  ددنبیمن و  تروص  يرهاظ  یعیرـشت  لامعا  تسرامم  تبقارم و  نودب  یقیقح  كولـس  ریس و 
ام رجالا  نم  ءادبلاب  لوقلا  یف  ام  سانلا  ملع  ول   » دیامرفیم مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زین  دیآیم و  رامـش  هب  تثعب  ناکرا  توبن و  لوصا 
نآ يوگتفگ  نآ و  رد  نتفگ  نخـس  زا  تسا  دزم  رجا و  هزادـنا  هچ  ءادـب  لوق  رد  هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  ینعی  هب » مـالکلا  نع  اوذوـفا 
ملع رب  هجو  چیه  هب  فئاخ و  یهلا  باذع  زا  عرضتم و  يادخ  بناج  هب  هشیمه  ءادب  هب  دقتعم  هک  تسا  نیا  یلقع  رس  دندشیمن و  هتـسخ 

هحفـص  ] زا سپ  اریز  دـشاب  ملاس  حیحـص و  نآ  لاثما  ءایر و  تفآ  زا  تعاط  ملع و  نآ  دـنچ  ره  دـنکیمن  هیکت  داـمتعا و  دوخ  تعاـط  و 
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لیاسو زا  وا  جیاتن  حلاصم و  روما و  زا  يرایسب  هطساو  هب  هکنیا  دوب و  هلالج  لج  یلاعت  بجاو  قلطم  رایتخا  هب  دقتعم  ناسنا  هک  نآ  [ 338
بلـس ار  تاداـبع  جـیاتن  هک  یلاـمعا  باـکترا  زا  فوخ  سرت و  ماـقم  رد  هشیمه  دـهاوخیم  تسا  كاـکفنالا  نکمم  يرهاـظ  بابـسا  و 

ترـضح دـیامنب . راتخم  اناوت و  دـنوادخ  رب  لکوت  طقف  هحیحـص  روما  ماـمت  رد  ددرگن و  فـالخ  یئاـهراک  نوماریپ  هدـمآرب و  دـننکیم 
ار یبن  چـیه  ینعی  ءادـبلاب » رقی هللا  نا  رمخلا و  میرحتب  الا  طق  ایبن  هللا  ثعب  ام   » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  جـجحلانماث 

دوجو زا  لـبق  هک  دوشیم  مولعم  دـش  روکذـم  هچنآ  زا  هدومن . رارقا  ءادـب  هب  درک و  مارح  ار  بارـش  هکنآ  رگم  هدومرفن  ثوعبم  دـنوادخ 
ریدقت ماقم  رد  دوشیم و  داجیا  یلعف  ره  ای  ءییش  ره  ریدقت  قفاوم  نآ  زا  سپ  دوب  امرفمکح  ریدقت  هدارا و  تیشم و  ملع و  ءایشا  ینیوکت 

فیک مالـسلاهیلع  ملاعلا  لئـس  تسا . هدش  تیاور  یفاک  لوصا  باتک  رد  عوضوم  نیمه  هب  عجار  هکنانچ  دوش  لصاح  ءادـب  تسا  نکمم 
ناک هتداراب  هدارالا و  تناک  هملعبف  دارا  ام  ردـق  ردـق و  ام  یـضق  یـضقاف و  یـضماف  یـضما  یـضق و  ردـق و  دارا و  ءاش و  لاـق و  هللا  ملع 

ءاضقلا یلع  عقاو  ریدـقتلا  هثلاث و  ةدارالا  هیناـث و  هیـشملا  هیـشملا و  یلع  ملعلا  ءاـضمالا و  ناـک  هئاـضقب  ءاـضقلا  ناـک  هریدـقتب  ریدـقتلا و 
مولعملا یف  ملعلاف  ءادب  الف  ءاضمالاب  ءاضقلا  عقو  اذاف  ءایـشالا  ریدـقتلا  دارا  امیف  ءاش و  یتم  ملع  امیف  ءادـبلا  یلاعت  كرابت و  هللف  ءاضمالاب 
ءاضقلا اتقو و  انایع و  اهلیـصوت  اهلیـصفت و  لبق  تامولعملا  هذـهب  ریدـقتلا  همایق و  لبق  هدارالا  هنیع و  لبق  ءاـشنملا  یف  هیـشملا  هنوک و  لـبق 

سنا و نم  جرد  بدام و  لیک و  نزو و  حیر و  نول و  يوذ  نم  ساوحلاب  تاکردـملا  ماسجالا  تاوذ  تالوعفملا  نم  مربملا  وه  ءاضمالاب 
الف كردـملا  موهفملا  نیعلا  عقو  اذاف  هل  نیع  امم ال  ءادـبلا  هیف  یلاعت  كرابت  هللف  ساوحلاب  كردـی  امم  کـلذ  ریغ  عابـس و  ریط و  نج و 

اهـسفنا زیم  هدارالاب  اهراهظا و  لبق  اهأشنا  اهدودح و  اهتافـص و  فرع  ۀیـشملاب  اهنوک و  لبق  ءایـشالا  ملع  ملعلابف  ءاشی  ام  لعفی  هللا  ءادب و 
اهللع و حرـش  ءاضمالاب  اهیلع و  مهلد  اهنکاما و  سانلل  نابا  ءاضقلاب  اهرخآ و  اهلوا و  فرع  اهتاوقا و  ردق  ریدقتلاب  اهتافـص و  اهناولا و  یف 

یناکم ینامز و  تایئزج  هب  یلاـعت  بجاو  ملع  تیفیک  زا  مالعتـسا  لاؤس  نیا  زا  لـئاس  دوصقم  میلعلا . زیزعلا  ریدـقت  کـلذ  اـهرما و  ناـیا 
حیرشت تسا  بترتم  یـضعب  رب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هناگشـش  بتارم  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  ترـضح  تهج  نیمه  هب  تسا  هحفص 339 ] ]

ءادـبم هک  تسا : ملع  لوا   - 1 دنوشیم . بوسحم  یلوط  یلیـصفت  هلـسلس  رد  یلاعتیراب  ملع  بتارم  مامت  هک  دراد  حیرـصت  دـیامرفیم و 
هب یعاد  روصت  زا  سپ  زین  هدارا  دصق و  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رداص  وا  زا  یلعف  چیه  راتخم  لعاف  اریز  دشابیم  يرایتخا  لاعفا  مامت  زاغآ 

تساوخ و قلطم  ینعم  هب  هک  تسا : تیشم   - 2 تسا . هیرایتخا  مامت  يدابملا  ءادبم  ملع  نیاربانب  دوشیم  رداص  هدارا  دصق و  دصق و  نیا 
دننام دریذپیم  كاکفنا  مزع  میمصت و  زا  یهاگ  ام  تیشم  هکنانچ  دشاب  هدیـسرن  ای  دشاب  هدیـسر  میمـصت  مزع و  دح  هب  هاوخ  دشاب  هدارا 

: تسا هدارا   - 3 میئامنیمن . میمصت  مزع و  لعف  نآ  رب  یعرش  ای  یلقع  عنام  هطساو  هب  یلو  میـشاب  هتـشاد  اهتـشا  ای  قایتشا  يزیچ  هب  هکنآ 
دنوادخ نکیل  دوشیم -  لصاح  لعف  نآ  زا  هک  یتذل  ای  عفن  ای  ریخ  روصت  ءییـش و  نآ  روصت  زا  سپ  دـشاب  نآ  كرت  ای  لعف  رب  مزع  هک 

لعف و ره  هدنروآ  اج  هب  اریز  تسا  ریدـقت   - 4 تسا . اربم  هزنم و  دروآ  ياج  هب  دوخ  تاذ  عاـفتنا  تهج  هب  ار  یلعف  هکنیا  زا  هلـالج  لـج 
تایصوصخ ریاس  نامز و  ناکم و  جراخ  رد  نآ  نیوکت  زا  شیب  دشاب  هکرتشم  تعیبط  کی  دارفا  زا  هک  یصخشم  یئزج و  راک  ره  لماع 

هب عورـش  زا  لبق  هک  دنکیم  مزع  هناخ  نتخاس  رب  ناسنا  هکنیا  لثم  دیامنیم  نآ  داجیا  هب  عورـش  هاگنآ  هدرک  يریگهزادنا  نییعت و  ار  نآ 
 - یکچوک یگرزب و  زا  تایصوصخ  ریاس  اب  دوشیم  ریبعت  هعبرا  للع  هب  نآ  زا  هک  هشقن  حلاصم و  نتخاس و  نامز  ءانب و  ناکم  ءانب -  نآ 
هب سپس  دنکیم  يریگهزادنا  البق  دوخ  روصت  ملاع  رد  ار  ءانب  لاوحا  تاصخشم  تافـص و  نیا  زا  ریغ  عضو و  لکـش -  ضرع -  لوط - 

نیا رد  ءاضق  زا  دارم  ءاـضق :  - 5 دنتـسه . روبزم  يانب  ریدـقت  تانیعت  تاصخـشت و  نیا  مامت  لاوحا  یگنوگچ و  دروآیم -  جراخ  هصرع 
هلـضع و رد  هک  تسا  ياهوق  زا  لعف  عوقو  يهبجوم  هوق  نیا  دـنکیم و  ترـشابم  هک  هلعاف  هوق  زا  تسا  لعف  ياضتقا  لـمع و  باـجیا  اـج 

قرف دوشیم و  عقاو  جراخ  رد  نآ  لاثما  تباتک و  لیبق  زا  لعف  تروص  هدیدرگ  وضع  تکرح  طسب و  ضبق و  ثعاب  هک  دراد  مایق  بصع 
نیب قرف  لثم  جراخ  رد  لعف  دوجو  نیب  باجیا و  نیب  قرف  دوشیم و  عقاو  جراخ  رد  نآ  لاثما  تباتک و  زا  لـعف  دوجو  نیب  باـجیا و  نیب 

رد تسد  هب  هتشاد  هاگن  گنس  رد  هکنانچ  دوشیم  کفنم  تکرح  زا  لیم  هحفص 340 ]  ] نیا یهاگ  هک  تسا  نآ  تکرح  كرحتم و  لیم 
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چیه لعاف  بناج  زا  اریز  دـشیم  عقاو  تکرح  دوبن  جراخ  زا  یعفاد  ای  عنام  قافتا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  مولعم  بلطم  نیا  ءاضف  نایم 
تهج نیمه  هب  دـناهدرک  اضتقا  ار  لعف  باجیا  هک  یتقو  رد  هلعاف  ياوق  ریاـس  لاـح  تسا  نینچمه  تسا و  هدـنامن  یقاـب  يراـظتنا  تلاـح 

هانگ و ثعاب  تیـصعم  مسا  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  تسا  هدـش  دراو  هک  يرابخا  دوشیم و  بترتم  هاـنگ  تیـصعم  هدـننک  مزع  رب  هک  تسا 
تـسا لعف  باجیا  ینعم  هب  هک  اضق  نیا  دـشاب و  هدیـسرن  میمـصت  مزع و  دـح  هب  نآ  تجاـح  دـصق  هکنیا  رب  تسا  لومحم  تسین  یباـقع 

اوه رد  فقوتم  لعاف  تسد  رد  گنس  لاثم  رد  هکنانچ  دوش  عنام  یجراخ  عفاد  هکنآ  رگم  ینامز  مدقت  هن  دراد  یتاذ  میدقت  لعف  هب  تبسن 
و تسا : داجیا  سفن   - 6 تسا . ریدـقت  هدارا و  تیـشم و  زا  شیپ  نآ  هبترم  هک  تسا  یلزا  ءاضق  زا  ریغ  ءاضق  نیا  هکنآ  رگید  دـش . هتفگ 
هک ددرگیم  نشور  ءادب  أشنم  زین  دوشیم و  مولعم  یبوخ  هب  دـناهدومرف  نایب  ابترم  هیلع  هللا  تاولـص  ترـضح  هک  یلیـصفت  زا  بیترت  نیا 

تقو نیا  رد  اریز  تسین  یئادـب  دـش  عقاو  ءاضما  هب  ءاضق  یتقو  دـیامرفیم  هکناـنچ  دوش  عقاو  تسا  نکمم  بتارم  نیا  زا  هبترم  مادـک  رد 
ریدقت ملاع  رد  ادب  طقف  تسین  یئادب  یلزا  هدارا  تیشم و  یئاضق و  یلزا و  ملع  سفن  رد  نینچمه  و   » تسا هدش  دوجوم  جراخ  رد  ءییش 

یطیاسو زا  یعون  يارب  یئزج  ياههدارا  تارییغت و  تقیقح  رد  دـش  هتفگ  مه  اقباس  هک  يروط  هب  تسا و  تاـبثا  وحم و  حول  رد  یئزج و 
تـسا سح  لایخ و  لقع و  رد  رـصحنم  كرادـم  هک  يروط  نامه  هصالخ  دوشیم -  لصاح  تسا  تیدوبع  تعاط و  طقف  اهنآ  نأش  هک 

نامه هک  تسا  یلاثم  ملاع  نآ  طسوا  دـشاب و  اضق  ملاع  نامه  هک  تسا  یلقع  ملاع  نیا  يـالعا  هک  تسا  ملاـع  هس  هب  رـصحنم  زین  ملاوع 
لقع هدید  هب  ار  تالوقعم  دنمدرخ  درم  لماک و  ناسنا  دشاب . يدام  ملاع  زا  ترابع  هک  تسا  یـسح  ملاع  نآ  ياندا  دـشاب و  يردـق  ملاع 
ملاع رد  عوقو  زا  شیپ  ءادب  دیامنیم و  اشامت  ار  يدام  تایئزج  سح  مشچ  هب  دنکیم و  هدهاشم  لایخ  هدـید  هب  ار  تادـهاشم  دـنیبیم و 

یئادب عوضوم  رگید  نیوکت  ملاع  هب  ریدقت  ملاع  رد  ءییـش  جورخ  زا  دعب  اریز  دوشیم . عقاو  ریدـقت  ملاع  رد  طقف  هک  تسا  جراخ  دوجو 
ریدقت هبترم  نیمه  روص  شنیرفآ  ثیدـح  رد  ءادـبلا  یل  اطرتشا  زا  دوصقم  فیرـش . ثیدـح  لیـصفت  زا  یلامجا  تسا  نیا  تسین  دوجوم 

و هحفـص 341 ]  ] تسا عقاو  هریغ  وا و  تایح  تدـم  نامتخاس و  عضو  لامعا و  لاعفا و  ثیح  زا  نینج  يدـعب  لـحارم  هب  تبـسن  هک  تسا 
ءادب هب  تارییغت  نیا  هب  ملاع  مادـکچیه  نینج  دوخ  روصم و  کلم  ود  تسا  هدـننیرفآ  دوخ  صوصخم  تسا  ءادـبم  تارییغت  هب  ملع  نوچ 
حول هب  یلامجا  ملع  یتاذ و  روعـش  تایح  زا  هلحرم  نآ  رد  هک  ینعی  دنیامن  طرـش  ار  ءادب  هک  دیامرفیم  رما  لامجا  روط  هب  اذـهل  دنتـسین 

تـسین نکمم  یلیدبت  رییغت و  چیه  نآ  تشونرـس  رد  دنک  روصت  یقـش  ای  دنیب  دیعـس  ار  دوخ  هک  نآ  زا  معا  هک  دنکیم  ادیپ  دوخ  یتایح 
دوش تفتلم  یتاذ  روعـش  نامه  هب  الامجا  هک  یتقو  اما  یلک  يدـیمون  سأی و  هب  ای  توخن و  رورغ و  هب  دوشیم  التبم  ای  اذـهل  دـهدب  يور 

هار اراـیتخا  اـنیوکت و  هشیمه  دوشیم و  دوخ  هدـننیرفآ  هب  یکتم  دـهد  يور  لیدـبت  رییغت و  تسا  نکمم  وا  هیئزج  تاردـقم  ماـمت  رد  هک 
فارحنا جاـجوعا و  حـیابق و  نوماریپ  لاـح  نیا  رد  ناـسنا  دوـش  وا  رب  تاریخ  هضاـفا  قـالطالایلع  ضاـیف  بناـج  زا  اـت  دوریم  میقتـسم 

هطـساو هب  هک  دمهفب  دید  تواقـش  زا  رپ  ار  دوخ  تشونرـس  رگا  نینچمه  دنهد و  لیدبت  رییغت و  وا  تداعـس  تشونرـس  رد  ادابم  دوریمن 
. ددرگ تداعس  هب  لدبم  دوش و  وحم  وا  تواقش  حول  تسا  نکمم  یهلا  رما  تعاطا  کین و  لامعا 

هصالخ

تسوا دوخ  رایتخا  تسد  هب  وا  تواقـش  تداعـس و  هک  دوشیم  تفتلم  ینینج  ملاع  نامه  زا  ناسنا  ءادب  هب  یتاذ  روعـش  یلامجا و  ملع  زا 
نایب نیا  يور  زا  دیامن . روصت  فرـص  رطـضم  روبجم و  ار  دوخ  يور  نآ  زا  ات  هدرک  هدـهاشم  ردام  مکـش  رد  طقف  هک  یحول  نامه  هب  هن 

لامجا نیا  حیضوت  درک . لمح  ءادب  طارتشا  لبق  هلحرم  رب  ار  هما » نطب  یف  یقـشلا  هما و  نطب  یف  دیعـسلا   » فیرـش ثیدح  لاثما  ناوتیم 
تایح تدم  زا  هصوصخم  تاریدقت  هیئزج و  لاعفا  رودص  هب  تسا  عجار  ءادب  طقف  درادن و  یتلاخد  تواقـش  تداعـس و  رد  ءادـب  هک  نآ 
تایح هأشن  نیمه  هب  عجار  امامت  هک  يدام  تاـیح  هب  طوبرم  ياـهالب  ضارما و  لوزن  یناگدـنز  شاـعم و  عضو  هیئزج  لاکـشا  عاـضوا و 

تاریدـقت هب  عجار  ءادـب  دـش  روکذـم  هک  يروط  هب  اریز  تسین  روصتم  اهنآ  رد  یئادـب  ترخآ  يهأـشن  لـحارم  هب  عجار  اـما  تسا  يویند 
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تاریبعت تاریدقت  نآ  رد  تسا  نکمم  دشاب  يویند  يهأشن  هک  لامعا  لئاسو و  ملاع  رد  طیاسو  بابسا و  یضعب  هطساو  هب  هک  هصوصخم 
خنس زا  زین  اهنآ  تاببسم  جیاتن و  دنشابیم  ایند  هب  عجار  ای  دنتسه و  يویند  الصا  ای  هک  لامعا  لئاسو و  نیا  نوچ  هدش و  هداد  یتالیدبت  و 

تواقـش ای  تداعـس و  بجوم  هک  یبابـسا  لاعفا و  لامعا و  نیاربانب  دنکیمن  زواجت  ملاع  دودح  زا  اهنآ  تاریثأت  اذهل  دنتـسه  هأشن  نیمه 
جراخ هلحرم  يرگید  ریدقت و  یکی  دنـشاب  هلحرم  ود  ياراد  هحفـص 342 ]  ] هکنآ ات  تسین  ریدقت  ملاع  هب  طوبرم  دـنوشیم  يورخا  هأشن 

هار هدـش و  هداـهن  هعیدو  وا  رد  هک  يراـیتخا  هب  رظن  اـت  تادوجوم  داـجیا  قلخ و  زا  سپ  لاـعفا  بابـسا و  نیا  ماـمت  هکلب  ینیع  دوـجو  رد 
بابـسا هب  طوبرم  ادبا  دنـشابیم و  قولخم  دوجوم و  دوخ  رد  دوشیم  ریبعت  تواقـش  تداعـس و  هب  هجیتن  ثیح  زا  هک  تلالـض  تیاده و 

سپ تسا  ریدـقت  ملاع  زا  سپ  مه  قلخ  تسا و  قلخ  زا  سپ  تیادـه  نوچ  يدـه و  مث  هقلخ  ءیـش  لک  یطعا  يذـلا  انبر  تسین  یجراخ 
عوقو زا  لبق  ءادب  دنامیمن و  یقاب  یئادب  ياج  رگید  دش  عقاو  ءییـش  نوچ  تسا و  ریدقت  ملاع  زا  دعب  یلوا  قیرط  هب  نآ  دـض  ای  ءادـتبا و 

. تسا ءییش 

مالسلا هیلع  رفعجیبا  باحصا 

 - ناـحوص نب  ۀعـصعص  داـیز -  نب  لـیمک  دـننام  تیبرت  مالـسلاهیلع و  يولع  بتکم  زا  سپ  مینیبیم  میئاـشگیم  ار  خـیرات  قاروا  یتقو 
ياهقف زا  دندوب و  نیعبات  یباحـص و  زا  هک  رگید  اهدـص  يرافغ و  رذوبا  رـسای -  نب  رامع  رامع -  نب  دادـقم  سابعنبا  یـسراف -  ناملس 

نیعبات و باحصا و  زا  رامـشیب  یهورگ  دیزی  شرـسپ  هیواعم و  تسد  هب  هک  دش  داجیا  یترتف  اهنآ  زا  سپ  دنتفریم و  رامـش  هب  یمالـسا 
اـصخش دناوتب  هک  یهیقف  رگید  دندومن  لتق  دیدهت و  رجز و  دیعبت و  دـندرک و  دوبان  دنتـشک و  ار  تیبلها  ناهاوخاوه  یلاوم و  نایعیش و 

هرود ات  دندرکیمن  یتیصخش  مان و  زاربا  نمـشد  میب  زا  دندوب  مه  رگا  دش و  دودحم  دریگ  تسد  هب  رهـش  کی  رد  ار  تعیرـش  روما  ماهم 
يرقاب بتکم  دـندوب  دوخ  تالیکـشت  ناـمزاس  رد  نایـسابع  داـهن و  فعـض  هب  ور  يوما  تلود  هک  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح 
یناـهج ترهـش  دـندش و  تیبرت  بتکم  نیا  رد  رامـشیب  یهورگ  هدرک و  علطم  دـیدجت  يدـمحم  هقف  يولع و  تاـمیلعت  دـش و  هدوشگ 

حادق نومیم  نب  هللادبع  شناردارب  ینابیش و  نیعا  نب  نارمح  دنسیونیم  ترـضح  نآ  باحـصا  یماسا  لیذ  رد  بقانم  رد  هچنانچ  دنتفرگ 
 - فوفکم نوراهوبا  ثراح -  نب  لفون  دالوا  زا  یمـشاه  لضف  نب  لیعامـسا  یلئد -  دوسـالایبا  نادـنزرف  زا  یفوک  ناورم  نب  دـمحم  - 
 - یکم ملـسا  يراصنا و  ریـشب  نب  ۀـبقع  یفوک و  یمعثخ  رباـج  نب  لیعامـسا  یلئودـلا -  فاکـسا  فیرظ  نب  دیعـس  حـصان -  نب  فیرظ 

رگید يرایـسب  يوحن و  ءارفلا  ملـسم  نب  ذانم  يوادیـص -  ةراـمع  نب  ۀـیحان  يدـسا -  دـیز  نب  تیمک  يدارم -  يرتخب  نب  ثیل  ریـصبوبا 
هحفص 343] . ] دش هراشا  قباس  رد  هک  یحرش  هب  [ 73  ] دشابیم

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تبقنم  رد  هحیدم 

رود وت  یموجن  قرـشم  وت  یمومع  تمحر  وت  یمولعلارقاب  ثداح  وا  ياوسام  دمآ  میدق  وت  تاذ  ثعاب  ار  قلخ  دوب  تدوج  يذ  دوجو  يا 
غاب ورس  يدابع  يامنهر  يداجما  مشچ  رون  ثراح  دوب  ترصنع  ار  تماخف  يهشیب  دمآ  گنلپ  تتبیه  ار  تعاجـش  يهشیپ  ثعاب  ار  خرچ 

نایرج رد  وت  زا  بآ  ثفای  مه  ماحو و  ماس  نارمع  هداز  ثیـش و  نامقل  سنوی و  طول و  نامرف  دربیم  وت  زا  ثراو  ار  ملح  ملع و  يداجس 
لطاع و تسوا  ار  تبانج  تحدم  ءاشنا  دنک  ناوت  یک  اهاش  نیزح  قطنم  ثبال  تباث و  ضرا  نادرگرس  هتـشگ  خرچ  ناشفارون  وت  زا  رهم 

يدرجورب نیزح  رصاعم  رعاش  رثا  ثباع 

وا رثآم  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  یعامتجا  یناگدنز 

یمهرب مهرد  طیحم  بوشآرپ و  رصع  یعامتجا  یـسایس و  لاوحا  عاضوا و  رظن  زا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  یناگدنز  نارود 
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صاصق و یهاوخنوخ و  هب  اههداوناخ  دوب و  هتشاذگ  اج  هب  قیمع  يرثا  ناتسبرع  طیحم  رد  ءادهـشلادیس  تداهـش  فرط  کی  زا  اریز  دوب 
تاـیانج رگید  فرط  زا  تشاد -  ناـیرج  هیداجـس  تموکح  رد  هک  تیبرع  بصعت  نآ  اـب  اـصوصخم  دـندوب  هدرک  ماـیق  باـسح  هیفـصت 

زا مدرم  ینورد  رفنت  حطـس  يور  رب  یمومع  يرفن  کی  دایزلآ  ناورملآ و  يافلخ  روجف  قسف و  هب  رهاظت  یقالخا و  دـسافم  یعامتجا و 
هتـسخ و لاس  داتـشه  زا  سپ  هیماینب  هنارباـج  تموکح  هدبتـسم  ملاـظم  زا  مدرم  همه  هک  دوزفا  ءادهـشلادیس  دـنزرف  نیـسح  ماـما  نتـشک 

کی هک  تسویپ  عوقو  هب  ناریا  قارع و  زاجح و  رد  یمیظع  تابالقنا  اذل  دندوب و  تفالخ  رییغت  ماقم  رد  دندوب  هدش  هدرزآلد  هدوسرف و 
خیـش تشاد . مدرم  تسد  زا  ینوخرپ  لد  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  هک  دوب  هدرک  اپرب  ماوقا  لیابق و  نایم  رد  یئاـغوغ  بوشآ و  ینمااـن و 

هب يدرم  متـشاد  روـضح  مالـسلاامهیلع  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  تمدـخ  رد  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  رمع  نب  لاـهنم  زا  یلاـما  رد  یـسوط 
امنا نحن  فیک  اوملعت  نا  مکل  نا  ام  دومرف و  تسا ؟؟ روطچ  امش  لاح  متنا  فیک  تفگ  درم  نآ  خساپ  زا  سپ  درک  مالـس  دمآ  شتمدخ 

انئاسن نویحتسی  انئانبا و  نوحبذی  ءالؤه  نا  الا و  مهئاسن  ییحتـسی  مهئانبا و  حبذی  ناک  هحفص 344 ]  ] لیئارـساینب لثم  ۀمالا  هذه  یف  انلثم 
ار نارـسپ  هک  تسا  نوعرف  نامز  رد  لیئارـساینب  لثم  تما  نیا  رد  ام  لثم  تسا  هنوگچ  اـم  لاـح  دـیمهفب  امـش  هک  دراد  هجیتن  هچ  دومرف 
. دنتشاذگ ياج  هب  ار  ام  نانز  دنتشک و  ار  ام  ناناوج  نادنزرف و  هیماینب » ینعی   » مدرم نیا  دنتشاذگیم  هدنز  ار  اهنآ  ياهنز  دنتـشکیم و 

نیا اب  یبرع و  بصعت  تیموق و  هب  هن  تسا  يوقت  هب  يرترب  تلیـضف و  هک  یلاـح  رد  دراد  یتلیـضف  مجع  رب  دـنکیم  ناـمگ  برع  دومرف 
ار ام  قح  دـندومن و  فیفخ  راوخ و  نینچ  میتسه  شیرق  زا  ربمغیپ و  تیب  لـها  دـمحملآ و  نادـناخ  زا  برع و  زا  هک  ار  اـم  زاـب  مه  رکف 

. مراد تسود  ار  تیبلها  امش  نم  هللاو  تفگ  درم  نآ  دنتشک  ار  ام  نادرم  دندرب و 

یسایس تالوحت  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح 

نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ماما  ترـضح  تداهـش  لاـس 114  يوما و  رخآ  هرود  مهم  ثداوـح  زا  دنـسیونیم : ریثانبا  يربـط و 
هعمج زور  شدلوت  همطاف  هب  یمسم  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هللادبعما  شردام  داجـس و  ترـضح  شردپ  دشابیم . مولعلارقاب 
تدم لاس 114  ۀجحيذ  هبنشود 7  زور  شتافو  تسا -  هدوب  زور  هام و 7  جنپ  لاس و  شرمع 57  تدم  ترجه  لاس 57  بجر  هام  لوا 

 - تروص امیس و  شوخ  ابیکش  میلح و  دنمـشناد  ملاع و  لکیه  يوق  لدتعم  هماقلا  طسوتم  نوگمدنگ  يدرم  مجنپ  ماما  لاس  شتماما 19 
مان هب  زینک  ود  هریغم و  نب  دسا  تنب  مکحما  دمحم و  نب  مساق  رتخد  هورفما  مان  هب  تشاد  نز  ود  مامه  ماما  نیا  دوب  تیجس  تریسوکین و 

هب یتمدخ  یمالسا  مولع  رشن  رد  هک  تفای  بسانم  یتصرف  سابعینب  هیماینب و  رـصع  یـسایس  تالوحت  رد  ماما  نیا  تشاد . بنیز  یلیل و 
یمـس شتافو  تلع  تفای . ترهـش  يرفعج  بتکم  مان  هب  دـعب  هک  دوشگ  گرزب  يهسردـم  تخومآ و  طیـسب  هیلاع  تامیلعت  دومن و  ازس 
تسیب تسا . هدوب  کلملادبع  نب  ماشه  رصع  رد  دیناروخ و  ترضح  نآ  هب  هدومن و  ماعط  نایم  رد  هنیدم  یلاو  دیلو و  نب  میهاربا  هک  دوب 

مالـسا و فراعم  هک  دـنک  زاب  یهار  دـیاشگب و  یبتکم  تسناوت  بوخ  هک  داد  یتصرف  ماما  نیا  هب  تسایـس  ود  مداـصت  فـالتخا و  لاـس 
زاغآ ون  زا  دـیامن و  تایح  دـیدجت  نینمؤملاریما  نونف  مولع و  نید و  ماـکحا  ددرگ و  هدـنز  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  شرورپ  شزومآ و 
مدرم دنتـشاذگن  دندومن و  هحفـص 345 ]  ] نامتک دنتـشاد و  ناـهنپ  دـندرک و  یفخم  شفـالخا  هیواـعم و  هک  یفراـعم  مولع و  نآ  ددرگ .

. دومرف رایشه  ار  مدرم  رادیب و  ار  نآ  یسایس  نارحب  نیا  رد  رقابدمحم  ماما  دنمهفب 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ترضح  یگدنز  بادآ  زا  ياهمش 

ياراد لاصخ و  هزیکاپ  بدؤم و  زیمت و  فیرظ و  يدرم  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  یناگدنز  روطـس  لولدم  زا 
مدش دراو  رفعجوبا  ترـضح  لزنم  هب  هک  دنکیم  تیاور  اطع  نب  هللادـبع  زا  یـسلجم  همالع  دوب . یمالـسا  بدا  هب  بادآ  بدؤم  يدابم و 

؟ تسیچ اهنیا  مدرک  ضرع  هدش  هتـشاذگ  فارطا  رد  هک  مدـید  اهشلابزان  اهطمن و  اهطاسب و  ياهشوگ و  رد  مظنم  ون و  ياهسابل  مدـید 
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دوش یـضار  يو  رطاخ  هک  تسا  نآ  يارب  همرـس  رطع و  نیا  ماهدرک و  جاودزا  یگزات  هب  هک  تسا  ینز  زا  نیزم  دجنم و  هناخ  نیا  دومرف 
لق هداهن و  شیپ  رد  نیبوچ  هساک  مدـید  متفر  شقباس  لزنم  هب  هک  رگید  زور  تسا . رویز  گنریب و  هدرپیب و  هرجح  نامه  نم  هناـخ  - 

ینابرق دنفـسوگ  قیرط  زا  یتقو  میدروخ . اذغ  مه  اب  ات  دناوخ  شیپ  ارم  هدوب  وا  كاروخ  هکرـس  نوتیز و  نان و  دـناوخیم و  دـحا  هللا  وه 
ثلث نیلئاس و  هب  ار  نآ  ثلث  کی  ناگیاسمه و  هب  ار  نآ  ثلث  کی  درکیم  ینابرق  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  تقو  ره  دومرف  دـنتفگ  نخس 

عوضخ اب  تفرگیم و  تسد  ار  دوخ  نیلعن  دیسریم  هبعک  مرح  هب  نوچ  دیوگیم  هدیبعوبا  دادیم . صاصتخا  لایع  لها و  يارب  ار  رگید 
هب دیـشوپیم و  رخاف  سابل  درکیم و  باضخ  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  زا  یبلح  تشادیم . رب  مدق  بدا  و 

دوخ دیاب  مه  درم  دـننکیم  تنیز  درم  يارب  اهنآ  نوچ  هک  تسا  یقح  ار  نانز  دومرف  دندیـسرپ  لاح  نیا  زا  نوچ  تفریم  شنانز  هرجح 
عون کی  نآ  دومنیم و  غضم  ار  یکلع  مالـسلاهیلع  رفعج  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  دـنادرگ . زیمت  مظنم و  اهنآ  يارب  ار 
بیع شنادـند  تقو  ره  دوشیم و  مکحم  غمـص  ندـیوج  اـب  دـش  تسـس  اهنادـند  هاـگ  ره  نوچ  دومرفیم  دـندیئاخیم  هک  دوب  یغمص 

حالـصا ار  نساحم  هدرک و  باضخ  انح  اب  مدیدیم  ار  رفعجوبا  رثکا  دیوگیم  رامع  نب  ۀیواعم  دومرفیم  حالـصا  الط  شوپور  اب  درکیم 
نوچ هحفـص 346 ]  ] مکح ای  دومرف  دـید  ارم  دراذـگیم  نخان  هب  هتفرگ  اـنح  مدـید  دـیوگیم  هبتع  نب  مکح  دوب . مظنم  رطعم و  هدومن و 

تیاور نامیلـس  نب  هللادـیبع  دـهد . توق  ار  ناتـشگنا  هک  تسب  نخان  هب  انح  دـیاب  ناربج  يارب  دـناسر و  بیـسآ  ار  نخاـن  یـشکیم  هرون 
زور کی  هک  تشاد  ینارتوبک  مجنپ  ماما  دیوگیم  يرتخب  نب  هللادیبع  دنزیم . هناش  ار  دوخ  شیر  دراد و  یجاع  هناش  مدـید  هک  دـنکیم 

يراـک دوخ  ناـمالغ  همدـخ و  هب  نوچ  هک  دـسیونیم  راـحب  رد  یـسلجم  دـینک . حـبذ  ار  وا  دومرف  درک  ندـناوخ  هب  عورـش  اـهنآ  زا  یکی 
دوخ نازینک  نامالغ و  تیاعر  رایسب  و  دیامنب -  نآ  ماجنا  رد  تکرـش  وا  اب  دوخ  تسا  نیگنـس  اهنآ  رب  رگا  ات  دشیم  اهنآ  رظان  دومرفیم 

دنـسریم مه  هب  هک  نینمؤم  دومرفیم  درکیم  هحفاصم  سک  ره  اب  هک  مدوب  ترـضح  نآ  باکر  مزـالم  دـیوگیم  هدـیبعوبا  درکیم . ار 
[. 74 . ] دزیریم تخرد  زا  گرب  هچنانچ  دزیرب  اهنآ  ناـهانگ  ددرگ و  وحم  اـهنآ  ینورد  تارودـک  هحفاـصم  اـب  هک  دـننک  هحفاـصم  دـیاب 

تیاعر ضیرم و  تدایع  نینمؤم و  هزانج  عییـشت  ملع و  ملح و  شـشخب و  تاساوم و  تاقدص و  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
دوب یماما  نیلوا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تفگ  دیاب  یگدنز  بادآ  رد  تشاد . ار  تبظاوم  تبقارم و  لامک  ینید  ننس  بادآ و  بدا و 

یگدنز رد  ار  تافـص  يایاجـس  قالخا و  مراکم  شیوخ  یتیبرت  بتکم  رد  تخومآ و  المع  مدرم  هب  ار  نید  ننـس  بادآ و  تغارف  اب  هک 
تمکح رد  تسین  وت  نوچ  هک  یندل  ملع  راد  زاربا  مولعلارقاب  ای  قح و  رب  ماما  مجنپ  لوسرلا  ییحم  ای  قیالخلا  ۀـلبق  ای  درک . میلعت  مدرم  هب 

موجن رد  ریسافت و  مالک و  و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تیصخش 

رارـسا دـیامن و  سکعنم  ار  تیرـشب  ملاـع  گرزب  ناـیاوشیپ  هرمزور  یناگدـنز  هـک  تـسا  یقاروا  نآ  رــشب  خـیرات  تاحفــص  نیرتبلاـج 
زا بجر  هام  میوشیم . رکذتم  زین  اجنیا  رد  میتفگ و  لوا  دلج  رد  هچنانچ  دهد  رارق  قشمرس  ناگدنیآ  يارب  ار  اهنآ  تدایـس  يراوگرزب و 

ریظنیب دنمـشناد  گرزب و  ياوشیپ  دـنچ  هحفـص 347 ]  ] دوجو باتفآ  دـناهدمآ و  دوجو  هب  هتـسجرب  تیـصخش  نیدـنچ  هک  تسا  یماـیا 
مالسا و مولع  رقاب  هک  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجابا  ترـضح  دلوت  اب  دوشیم  زاغآ  بجر  هام  لوا  زور  هتـشگ . نازورف 

همطاف ناماد  قرشم  زا  نیا  زا  لبق  لاس  ینعی 1381  ترجه  لاس 57  بجر  هام  لوا  هعمج  زور  تسا . هدوب  نید  ماکحا  ضماوغ  هدنفاکش 
نارتخد نایم  رد  درک . عولط  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  دوجو  باتفآ  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  رتخد  هللادـبعما  هب  ةاـنکم 

داهن همطاف  ار  دوخ  رتخد  مان  ردام  هب  دیدش  هقالع  رظن  زا  مالسلاهیلع  نسح  ماما  تسا  هدوبن  همطاف  نأش  تلالج  ماقم و  هب  ینز  ربکا  طبس 
هتشاد و غیلب  یعس  نید  هیلاع  تامیلعت  رشن  يراکزیهرپ و  يوقت و  مالـسا و  نانز  يدازآ  قوقح و  ظفح  رد  یمالـسا  گرزب  يوناب  نیا  و 

ترضح دهدیم . ناشن  ار  یمالـسا  هدش  تیبرت  نیا  ماقم  تمظع  هک  دیامرفیم  لقن  یتایاور  وا  تلیـضف  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
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ات هک  تدم  نیا  مامت  رد  درک و  یگدـنز  داجـسلا  نیـسح  نب  یلع  شردـپ  تداهـش  زا  سپ  هام  هد  لاس و  مالـسلاهیلع 19  رقابدمحم  ماما 
رد دومرف و  لح  ار  مالسا  لئاسم  ضماوغ  رارسا و  تخاسیم  هدامآ  مالسا  ماکحا  گنهرف و  رشن  يارب  ار  هنیمز  شدج  نینوخ  مایق  يدح 

شناد ملع و  هغبان  نیا  تشگ . دیهش  لاس 117  ای  يرجه  لاس 114  رد  ناورم  نب  کلملادبع  نب  ماشه  رهز  هب  هنیدـم  رد  یگلاس  نس 57 
هداشگ هرهچ  هدیشک -  غامد  گرزب -  ياهمشچ  هتسویپ -  ياهوربا  ياراد  يومهایـس  لکیه -  يوق  هماقلا -  طسوتم  نوگمدنگ  يدرم  - 

 - درکن ههقهق  هاگچیه  دنسیونیم  مالـسلاهیلع  مجنپ  ماما  تیبرت  بدا و  رد  هدوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  شدج  هیبش  - 
هکنآ اب  دومرفیم . متخ  ادخ  مان  هب  زاغآ و  ادخ  مان  هب  لوا  ندروخ  اذغ  نتفگ و  نخـس  ماگنه  دشیمن -  ینابـصع  دومرفیم  نخـس  مارآ 

مدـخ و یـشاوم ، یعارم ، عرازم ، دوب -  راگزور  نادرم  نیرتعضاوتم  دوخ  رـصع  رد  درکیمن . ادـص  اـب  هیرگ  تسیرگیم  ادـخ  فوخ  زا 
لاـعف و ناـقهد  تیعر و  کـی  دـننام  تفریم و  دوـخ  ياهناتـسلخن  عرازم و  تاـغاب و  كـالما و  رـس  رب  دوـخ  یلو  تشاد  رایـسب  مشح 

دوب یکلام  هحفـص 348 ]  ] وا دندربیم  نابیاس  هب  دنتفرگیم  ار  شلغب  ریز  وا  نامالغ  هک  درکیم  راک  ردق  نآ  مرگ  ياهزور  رد  هاگآراک 
تـسد هب  ناتـسلخن  یناـبغاب و  تعارز و  لوصحم  زا  هچنآ  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  تشاد . کـیدزن  يراـکمه  رگزرب  تیعر و  اـب  هک 
يربارب تردق  سک  چیه  تلیضف  ملع و  رد  دوب . ناتسبرع  مدرم  نیرتیخـس  دوخ  رـصع  رد  درکیم و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  همه  دروآیم 

وا اب  دـندوب  یعدـم  يرایـسب  دوب . هدـش  تیبرت  نآرق  یحو و  طبهم  توبن و  دـهم  نادـناخ و  رد  تیالو و  بتکم  رد  اریز  تشادـن  ار  وا  اب 
اب هدروآ و  دورف  فارتعا  میلست و  رس  تیشخ  عوضخ و  هب  دندرکیم  مخ  وناز  شـسرد  رـضحم  رد  نوچ  دننک  هرظانم  هلداجم و  هثحابم و 

. تشاد شوارت  ندیشوج و  نید  هغبان  نیا  راکفا  زا  تمکح  نونف  مولع و  ياههمشچ  دنتشگیم . رب  وا  يرترب  تلیضف و  هب  داقتعا  نامیا و 
رابخا ماـکحا و  رـشن  یملع و  تاـضافا  سیردـت و  هب  عورـش  درکیم و  مدرم  هب  ور  زاـمن  زا  تغارف  زا  سپ  شدـج  دجـسم  رد  هاـگحبص 

نیب یقیمع  هرد  دیناشوپ . ار  مالـسا  ماکحا  نآرق و  يابیز  هرهچ  يور  تلاهج  ياهربا  هیواعم -  هرود  لاس  تسیب  رد  دومرفیم . دمحملآ 
يدومخ و رد  همه  دوب  هدـش  انـشآ  مالـسا  ینامـسآ  گنهرف  ینید و  تیبرت  لـئاسم و  هب  هک  یئاـهشوگ  دروآ -  دوجو  هب  نآرق  مدرم و 

نادناخ هجوتم  ار  مدرم  درک و  تابثا  مشاهینب  يارب  ار  تدایس  ینیسح  نینوخ  مایق  اما  دندربیم . رس  هب  یشومارف  رد  تکاس و  یـشومخ 
دیدجت ار  هدش  شومارف  ماکحا  تاکن و  دندرک  عورش  راکشآ  ناهنپ و  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  داجس و  ترضح  دومرف . تراهط  ترتع و 

رفعج ماـما  ترـضح  ینلع  سیردـت  رـشن و  يارب  مارآ  یطیحم  هنیمز  نیا  و  دـندرک -  رپ  يوـما  ياـهتنایخ  تاـیانج و  زا  ار  اـهشوگ  و 
جیورت هب  سیـسأت و  راب  نیمود  يارب  هنیدم  رد  ار  یمالـسا  هاگـشناد  نیرتگرزب  درک و  ایهم  يرفعج  بهذم  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  قداص 

مالـسلاهیلع داجـس  ترـضح  لزنم  دوب  هدـش  انیبان  دوب و  شرمع  رخآ  هک  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  يزور  دـنتخادرپ . یمالـسا  گـنهرف 
ار وا  تسد  يآ  کیدزن  تفگ  رباج  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  دومرف  باوج  یتسیک  دیـسرپ  دید  ار  ياهدروخلاس  كدوک  دش  بایفرش 

نب دمحم  هک  ینامب  یقاب  دیاش  رباج  يا  دومرف  مدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدـج  تمدـخ  يزور  درک  ضرع  دیـسوب  تفرگ 
ملع و دهد . تمکح  رون  وت  هب  ادخ  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  هحفص 349 ]  ] ینک تاقالم  تسنم  دالوا  زا  یکی  هک  نیـسحلا  نب  یلع 

رقابدـمحم ماـما  ترـضح  یناگدـنز  قاروا  تخادرپ . نید  ملع و  رـشن  هـب  درک و  ماـیق  شدـج  رما  هـب  مـه  مـجنپ  ماـما  هد . رـشن  هار  نـید 
راصق و تاملک  تیاور و  ثیدـح و  اهدـص  هدرب  ار  مجنپ  ماـما  ماـن  سک  ره  تسا  تاـیاور  ثیداـحا و  رب  نوحـشم  رـساترس  مالـسلاهیلع 
تیاور و ثیدح و  لقن  امامت  یگدنز  ریخا  لاس  رد 20  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هرمزور  هریس  اذل  تسا و  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  حیاصن 

یمارگ ناگدـنناوخ  اب  کنیا  دـشابیم و  یمالـسا  شور  نیئآ و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  هقف  ماکحا  نید و  فراعم  رـشن 
. میوش فقاو  نآ  رب  ات  مینزیم  قرو  ار  خیرات 

مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  بقانم 

يا  ) ملعلا رقبی  هنال  رقابلا  هل  لیق  امنا  اریبک و  ادیـس  املاع  یلع  نب  دمحم  ناک  دـسیونیم : ناکلخنبا  نیبم  ماما  یف  هانیـصحا  ءییـش  لک  و 
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ماـمت هک  تسا  نیا  ماـما  صیاـصخ  زا  لـبجالا  یلع  یبل  نم  ریخ  یقتلا و  لـهال  ملعلا  رقاـب  اـی  رعاـشلا  لوقی  هیف  و  هرهظا ) هقـش و  عسوت و 
( ناویح تابن  دامج -   ) دـیلاوم زا  نیرخآ  نیلوا و  هنـسلا  مولع و  هیلک  زا  ار  وا  هدـش و  هضرع  ماما  رب  ناکم  نوک و  ملاـع  هئـشن  تادوجوم 

نآ رب  فرصت  دشاب  هتشادن  ملع  هطاحا و  تادوجوم  ملاوع  هب  رگا  تسا  نیمه  مه  نوک  ملاع  رد  فرصت  هب  یلوا  ینعم  دناهتخاس و  هاگآ 
اهلک ءامسالا  مدآ  ملع  دیامرفیم و  حیرصت  نآرق  هک  روط  نامه  تسا و  تادوجوم  هیلک  رد  هللا  نذاب  فرصتم  طیحم و  اما  تسا و  لاحم 

 - تسا هاگآ  ناکما  ملاوع  تاقولخم  همه  یناشن  مان و  زا  تسا  ماما  هک  تیمدآ  لامک  رهظم  تخومآ و  ار  دوجو  ياهیناشن  مامت  مدآ  هب 
نامیلـس ملع  امک  ریطلا  قطنم  انملع  هللا  نا  دـیامرفیم  سابعنبا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  تاناویح  قطنم  هلمج  نآ  زا  و 

هب هک  روط  نامه  تخومآ  ار  ناگدـنرپ  قطنم  ام  هب  نایملاع  راگدرورپ  ریطلا . سانلا و  نم  دـحا  مالک  هیلع  یفخی  ماـمالا ال  نا  دواد و  نب 
دونشیم تسا  ناسکی  وا  رظن  رد  ناویح  ناسنا و  قطنم  تسین  یهلا  نونف  مولع و  زا  یباجح  هدرپ و  ماما  يارب  تخومآ و  دواد  نب  نامیلس 

هنانح رکنم  رگ  یفـسلف  لد  لها  ساوح  سوسحم  تسه  لگ  قطن  كاخ و  قطن  بآ و  قطن  دهدیم . خساپ  دوش  لاؤس  رگا  دمهفیم و  و 
ناـیب ار  تقیقح  نیا  نآرق  هحفص 350 ]  ] میشماخ ام  نامرحمان  امـش  اب  میـشه  میریـصب و  میعیمـس و  ام  تسا  هناگیب  ءایبنا  ساوح  زا  تسا 

اذام سفن  يردـت  اـم  ماـحرالا و  یف  اـم  ملعی  ثیغلا و  لزنی  هعاـسلا و  ملع  هدـنع  هللا  نا  دـیامرفیم . هیآ 34  هروـس 31  رخآ  رد  هدوـمرف و 
دنوادـخ رابخا  ثیداحا و  بسح  رب  هک  دـنراد  قافتا  ریـسافت  رثکا  رد  ریبخ  میلع  هللا  نا  تومت  ضرا  ياب  سفن  يردـت  اـم  ادـغ و  بسکت 
نارگید زا  ار  اهنآ  مدرم  ات  هتخومآ  شتیب  لها  ربمغیپ و  ینعی  دوخ  صوصخم  نایرابرد  هب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  ار  مولع  نیا  لاـعتم 

رقابدـمحم ماما  ترـضح  تازجعم  هرابرد  قرو  هاـجنپ  زا  شیب  رگید  يرایـسب  یـسلجم و  همـالع  زا  دـنهد و  صیخـشت  یهلا  مولع  نیا  هب 
دناوتب هک  یناهرب  تجح و  دنتساوخیم و  ناهرب  تجح و  اهنآ  زا  رـصع  نآ  مدرم  نوچ  تسا و  هدرک  لقن  همئا  زا  کی  ره  مالـسلاهیلع و 

رارقا ناگدنرپ  ناگدنزخ و  اههزیرگنس و  دنیوگ و  نخس  تاناویح  اب  هک  دوب  تقلخ  ملاع  رد  ماما  فرـصت  دزاس  عناق  ار  رـشب  هماع  لوقع 
رفن هدزاود  تماما  نارود  لاـس  لوط 250  رد  اذل  دـنیامن و  نایب  مدرم  رب  نیرخآ  نیلوا و  مولع  زا  دـنوش و  میلـست  دـننک و  اهنآ  تیالو  هب 
هدوب زاجعا  تداع و  قرخ  هک  ناویح  تابن و  دامج و  اب  اهنآ  نتفگ  نخـس  نوک و  ملاع  رد  اهنآ  فرـصت  یملع و  بتارم  نیا  يدـه  همئا 

نب یـسوم  ترـضح  دیدرگ . تباث  دوب  یفرـصت  ملع و  ره  رب  نوحـشم  هک  اهنآ  تماما  تشذگ و  رتاوت  زا  دش و  تباث  ایند  مدرم  رب  بترم 
هذـه هیف  نکی  مل  نا  مامالا و  فرعی  اذـهب  ۀـمیهب و  ریط و ال  سانلا و ال  نم  دـحا  مالک  هیلع  یفخی  مامالا ال  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  رفعج 

زا ياهدـنزخ  هدـنرچ و  هدـنرپ و  چـیه  هعونتم و  ياهداژن  هفلتخم و  للم  زا  يرـشب  چـیه  نابز  هک  تسا  نآ  ماما  ماـمالا  وه  سیل  لاـصخلا 
هیفخ زومر  یبیغ و  رارسا  یهلا و  مولع  نیا  رگا  دوشیم -  هداد  صیخشت  تماما  نایعدم  زا  ماما  تلـصخ  نیا  هب  تسین و  یفخم  وا  شناد 

رپ ثیداحا  رابخا و  بتک  همئا  يارب  مولع  نیا  توبث  يارب  تسا و  باذـک  وگغورد و  هنرگو  تسا  ماما  وا  دـنادب  یـسک  ار  شنیرفآ  ملاع 
ياراد يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  هک  هداد  ناشن  هدرک و  رپ  ار  رـشب  لاـس  خیرات 250  قاروا  زا  يرایسب  تاحفـص  اهنآ  ملاعم  رثآم و  تسا 

اب جح  رفس  رد  دیوگیم  یفعج  دیزی  نب  رباج  دناهدوب . هللا  نذا  هب  دوجو  زار  شنیرفآ و  رارـسا  هب  بیغ و  هب  ملع  تاداع و  قرخ  زاجعا و 
شتیذا رباج  ای  دومرف  مریگب  ار  وا  متـساوخ  نم  تسـشن  لمحم  بوچ  رب  دمآ و  یغرم  مدوب  يرتش  رب  فیدر  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 

رد تسا  لاس  هس  هحفـص 351 ]  ] دیوگیم دومرف  دیوگیم  هچ  مدرک  ضرع  دراد  تیاکـش  هدروآ و  هانپ  ام  راوج  هب  راذگب  ار  وا  نکم و 
نایب نیا  تابثا  يارب  هتبلا  تفر . مدرک  اعد  مه  نم  دنک  ظفح  ار  اهنآ  دنوادخ  امرف  اعد  دروخیم  ار  نآ  يرام  مراذـگیم و  هچب  هوک  نیا 

تابثا یپ  رد  رصع  مدرم  هک  هدش  رایـسب  تسا . رتهب  ینابزمه  زا  یلدمه  هک  میوش  لد  لها  میراذگب و  رتارف  مدق  زورما  يردق  تسا  مزال 
تسا یهلا  قطنم  قطنم  تسین  هبیش  رهاظت و  ایر و  فالخ و  قطنم  اهنآ  قطنم  اریز  تسا  هدش  هدومرف  ماما  هک  روط  نآ  دناهدید  هتفر و  نآ 
توعد نیا  دننکیم و  تقیقح  قح و  هب  توعد  قطنم  نیا  اب  دناهتفرگ و  شرورپ  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  بتکم  زا  هک 

یلع نب  دمحم  تمدخ  رد  هنیدم  هکم و  نایم  رد  دیوگ  ملـسم  نب  دـمحم  دریگیمن . ماجنا  تسرد  تسار و  قطنم  اب  زا  ریغ  تینادـحو  هب 
يردق ماما  دش  ریزارـس  ام  فرط  هب  نانکهلان  هوک  يالاب  زا  یگرگ  هنم -  یند  یتح  لبجلا  سأر  نم  وه  بئذ و  لبق  اذا  هک  متفریم  رقابلا 
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گرگ نیا  دومرف  تفگ  هچ  مدرک  ضرع  دوشیم  یهاوخ  هچناـنچ  هک  درگرب  تلعف  دـقف  بهذا  دومرف  سپـس  هداد  شوـگ  وا  يادـص  هب 
لـسن زا  دنک و  ناسآ  وا  رب  ندیئاز  یتخـس  دنوادخ  نک  اعد  اهتدالو  اهیلع  رـسع  دق  دـیازیم و  هوک  نیا  زا  يراغ  رد  نم  تفج  تفگیم 

ناز دشابن  هک  ار  لادبا  رم  تسا  یتاحالطصا  يرآ . تشگرب  نانک  هلوره  مه  نآ  مدرک  اعد  نم  دنکن  طلسم  امش  ناتسود  رب  ار  یسک  نم 
هعـصار هرد و  قوفتم  هعفار و  هرهاش و  هعماج و  ملعلا و  رقاب  وه  رقاـبلا و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  دـسیونیم : غابـصنبا  ار  لاـفغ  ربخ 

خیش [. 75  ] هقاثیم همدـق و  يوقتلا  ماقم  یف  خـسر  یلاـعت و  هللا  ۀـعاطب  ترمع  هقـالخا و  تفرـش  هسفن و  ترهط  هلمع و  یکز  هبلق و  یفص 
هدعب نم  ۀمامالاب  مئاقلا  هیصو و  هتوخا و  نیب  نم  هیبا  ۀفیلخ  یلع  نب  دمحم  رقابلا  ناک  دسیونیم  نامعنلا  دمحم  نب  دمحم  هللادبعوبا  دیفم 

دلو نم  دحا  نع  رهظی  مل  البن  مهمظعا  الـضف و  مهلمکا  ارکذ و  مهرهـشا  ناک  ددوسلا و  دهزلا و  ملعلا و  یف  لضفلاب  ۀـعامج  یلع  زرب  و 
مالـسلاهیلع رقابلا  رفعجیبا  نم  رهظ  ام  بدـالا  نونفلا  ریـسلا و  نآرقلا و  ملع  ننـسلا و  نیدـلا و  ملع  نم  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و 

لضف تیص  هحفص 352 ]  ] هدننک دنلب  شنیب و  تلیضف و  هب  روهشم  شناد و  عبنم  ملع و  عماج  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  [. 76]
 - هدوب قلخ  تفارـش  کین و  لامعا  سفن و  هیکزت  بجوم  شبلق  يافـص  ام و  عالطا  هطیح  زا  رتالاب  وا  شناد  ملع و  هجرد  تسا  لاـمک  و 

تلیـضف و دیدرت و  لباق  ریغ  شنامیپ  دهع و  هدوب  مدق  تباث  خسار و  یئاسراپ  يوقت و  ماقم  رد  دـینارذگ  راگدرورپ  تعاط  هب  ار  شرمع 
بوصنم و تماما  تیاصو و  ماقم  هب  شناردارب  نیب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  زا  سپ  وا  دـشابیم . راـکنا  لـباق  ریغ  شلاـمک 

ماقم تلالج  نأش و  تلابن  یفاک و  تلیـضف  یفاو و  ترهـش  ياراد  وا  دیدرگ  مجع  برع و  نیب  روهـشم  دـهز  ملع و  رد  دوب -  صوصنم 
مدرم هب  هدوب  هتفرگ  ارف  نآرق  مالـسا و  ماکحا  نید و  ننـس  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدج  زا  هچنآ  دـهز  ملع و  رد  هدوب 
هباحص يایاقب  زا  وا  دشیم  هضرع  مدرم  رب  وا  زا  نید  ملاعم  هک  دننکیم  تیاور  دوب . علطم  باحصا  هریـس  خیرات و  تایبدا و  رد  تخومآ 
کلام هدومرفیم  لقن  نیعبات  هباحص و  زا  ار  حیادم  راعشا و  شدادجا و  زا  ار  رابخا  یخیرات  ریـس  رد  درکیم  ثیدح  لقن  نیعبات  هوجو  و 

الاوط اعورف  هادـی  تقلت  یبنلا  تنب  نبا  ماق  نا  ـالایع و  هیلع  شیرقلا  ناـک  نارقلا  ساـنلا  بلط  اذا  تسا : هتفگ  وا  حدـم  رد  ینهج  نیعا  نب 
هدنکارپ ار  ملع  رذب  ارثن » ملعلا  رثنی   » هکنآ يارب  دنتفگ  مه  رثان  ار  رقابدـمحم  ماما  [. 77  ] الاجو املع  ثروت  لابج  نیجلدملل  کلهت  موجن 

بتک رد  دـشابیم . وا  تقیقح  تلیـضف و  لامک  یملع و  تردـق  رب  رهاب  یلیلد  ماقم  نیا  دومن و  شناد  زا  هدـنکآ  ار  نیملـسم  لد  درک و 
یبوط هرجش  ود  یگتسویپ  زا  هبیط  هویم  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دناهتشون و  صاخ  یتفارش  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  يارب  باسنا 

نیدباعلانیز ماما  شردپ  اریز  يولع  یمشاه و  ود  زا  تسا  یمـشاه  لوا  وا  دمآ  دوجو  هب  هتفرگ  همـشچرس  نیـسح  نسح و  دوجو  زا  هک 
تفگ هک  مجنپ  ماما  زا  دـنکیم  تیاور  حادـق  نومیم  تسا . ربکا  طبـس  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع 

یتسیک وت  داد  باوج  مدرک  مالـس  دـیدیمن  یگدروخلاس  طرف  زا  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  مدـمآ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  شیپ  يزور 
رود دسوبب  ارم  هحفـص 353 ]  ] ياپ درک  دصق  دیـسوب و  تفرگ  ارم  تسد  متفر  شیپ  ایب  کیدزن  تفگ  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  متفگ 
هللا ۀمحر  مالسلا و  هللا  لوسر  یلع  متفگ و  دیناسر  مالس  وت  هب  نم  هلیسو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح  تفگ  مدش 
يا دومرف  مدوب  هتسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  يزور  تفگ  رباج  دومرف  ياهنوگچ  رباج  مدیـسرپ  هتاکرب و  و 
يو یلاعت  يادخ  تسا و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نآ  نم و  نادنزرف  زا  یکی  اب  ینک  تاقالم  هک  تقو  نآ  ات  ینامب  وت  هک  دیاش  رباج 

نیسحلا نم  دلو  یقلت  یتح  یقبت  نا  کشوی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ناسرب . مالـس  نم  زا  ار  وا  هداد و  تمکح  رون  ار 
هک منم  بر  اـی  تسا  تلود  هچ  نیا  تسا  نم  ناورـسخ  هک  یتـفگ  مالـسلا  ینم  أرقاـف  هتیقتلا  اذاـف  ارقب  نیدـلا  مـلع  رقبی  دـمحم  هـل  لاـقی 

ماما هب  مالس  وا  هلیسو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  زین  يرصب  ریصبوبا  زا  ار  ناتساد  نیا  وت  نابز  رب  مرذگیم 
هویم تخرد و  نآ  زا  دوشیم و  هتفاکش  مخت  هک  روط  نامه  تسا  شناد  ملع و  هدنفاکش  وا  هک  داد  ربخ  دیناسر و  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 

سردم و چیه  رد  هک  دنکیم  تیاور  هبیش  مساق  نب  دمحم  [. 78 . ] ملعلا عسوت  يا  هرقبت  دنسیونیم  رقاب  هیمست  هجو  رد  ددرگیم  لصاح 
. مدیدن مالسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  تیبرت  بتکم  زا  رتراددوخ  رتعضاخ و  ار  نادنمشناد  ءاملع و  تلیضف  ملع و  رضاحم  زا  يدنسم 
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مالسلا هیلع  ماما  فیصوت 

ناک وا  راـهظا  نیدـلا  رهظا  ملحلا  ندـعم  ملعلا  رقاـب  رهاـقلا  ملعلا  رهازلا و  رمقلا  رهاـبلا و  رونلا  رقاـبلا و  ماـمالا  دـسیونیم  بوشآرهـشنبا 
هودـعل متاکم و  ریغ  هرمال  ناک  مئال و  ۀـمول  هللا  یف  هذـخأت  مل  ارثن  هرثان  ملعلا و  رقاب  قدـصلاب و  قطانلا  قحلاـب و  عداـصلا  اراـنم  مالـسالل 

يدنمـشناد ره  رب  هک  شناد  ملع و  زا  هتفگـش  ياهفوکـش  نکفاوترپ و  یهام  تسا و  باتناهج  يرون  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  مغارم 
وا تسا  مالـسا  نیئآ  هدنزومآ  نید و  هدـننک  رهاظ  وا  تسا  ملع  ملح و  ندـعم  وا  تسا  نف  ملع و  هدنفاکـش  وا  دراد  يرترب  توق و  هبلغ و 

رطع و يوب  هدـننک  هدـنکارپ  هدنـسیون و  ملع و  هدنفاکـش  قدـص و  هب  قطان  وا  تسا  تلیـضف  لامک و  هدـنزارب  نونف و  مولع و  ضیف  عبنم 
تباث هحفـص 354 ]  ] نید ملع و  رـشن  رد  دـشیمن و  نارگن  یتمالم  چـیه  زا  گنهرف  ملع و  رـشن  هار  رد  وا  تسا . گنهرف  فراعم  کشم 

همه تساوخیم  دوب  تسودعون  نیب و  کین  زین  نانمشد  يارب  دوب و  ملعم  یبرم و  نابرهم و  قفشم و  ناتـسود  هب  اجرباپ و  خسار و  مدق و 
هنم اقلخ  يرت  رفعجیبا  یبنلا  نبا  یلا  رظناف  یجدـلاردب  باغ  اذا  هتفگ : شقح  رد  يرعاش  هک  دـناسرب  دوخ  لاـمک  هب  دـنک و  تیادـه  ار 

ناشخرد هراتـس  درک  لوفا  نامـسآ  هام  تقو  ره  [. 79  ] ربنم یلـصمب و ال  ۀعیـش و ال  الب  نکل  ماـما و  يرتشملاـب  نیدـقرفلاب و  هب و  يرزی 
رد هک  دوب  يدنمـشناد  ملاع و  ره  زا  رتالاب  رترب و  تسوا  تسا  نکفاوترپ  ملاـع  رد  مولعلارقاـب  یلع  نب  دـمحم  رفعجیبا  یملع  تیـصخش 

طیارشلا رابتعا  هیلع و  هیبا  صنب  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  نیسحلا  نب  یلع  دعب  مامالا  دسیونیم : لاتفنبا  هتـشادن  ریظن  ربنم  بارحم و 
مهنم دحا  نع  رهظی  مل  هماعلا و  هصاخلا و  یف  مهلجا  ارکذ و  مهنیعا  ناک  دهزلا و  ملعلا و  یف  لضفلاب  مهتعامج  یلع  زرب  دق  وه  هیلقعلا و 

یناگدـنز ع )  ) رفعجیبا نع  رهظ  اـم  بادـالا  نوـنف  ةریـسلا و  نآرقلا و  ملع  راـثالا و  نیدـلا و  ملع  نم  ع )  ) نیـسحلا نـسحلا و  دـلو  نـم 
عمج لقن  لقع و  رد  نآ  طیارـش  دوب و  صوصنم  بوصنم و  ملـسم و  شردـپ  صن  هب  تماما  رد  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  یعاـمتجا 
صاخ نایم  رد  مدرم  نیرتتلالج  اب  نادناخ و  نآ  نیرتروهـشم  دوب  لامک  دهز و  شناد و  ملع و  تلیـضف و  ياراد  عامتجا  رد  وا  دیدرگ 
نونف ءایبنا و  ینامـسآ  تنـس  ربمغیپ و  هریـس  نآرق و  هب  فوقو  تهج  زا  نید  ملع و  نادـناخ  رد  هکلب  مدرم  نایم  رد  اهنت  هن  هک  دوب  ماع  و 

يایاقب زا  هک  دوب  یـسک  اهنت  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  دوب . دـننام  لـثمیب و  هناـگی و  دوخ  رـصع  رد  تسا  هدوب  ریظنیب  لاـمک  بدا و 
ياسؤر دندوب و  نیعبات  وا  زا  سپ  دومنیم و  تیاور  اهنآ  زا  درک و  تاقالم  ار  باحـصا  هدنامیقاب  وا  ینعی  درکیم  تیاور  ربمغیپ  هباحص 

رد مدیدن  دیوگیم  یکم  ءاطع  نب  هللادـبع  دـید . هریغ  رباج و  هتابن و  نب  غبـصا  دـننام  دـندوب  نایقتم  ماما  نامز  رد  هک  ار  نیملـسم  ياهقف 
سرد هزوح  دـننام  هک  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  سرد  هزوح  دـننام  دـننک  عضاوت  دـنوش و  کچوک  نیلـصحم  هک  سرد  رـضحم  چـیه 

رد هک  یکدوک  نوچ  دـنتفرگیم  اهنآ  ملع  روانهپ  سونایقا  لابق  رد  زیچان  کچوک و  ار  دوخ  نیعمتـسم  همه  هحفص 355 ]  ] نینمؤملاریما
یلع نب  دمحم  دسیونیم : یکلام  غابصنبا  [. 80 . ] دناهدرک لقن  مه  نیریاس  یفعج و  دیزی  نب  رباج  ار  تیاور  نیا  دنیشنب و  ملعم  هاگشیپ 

تفرـش هسفن و  ترهط  هلمع و  یکز  هبلق و  یفـص  هعـصار  هرد و  قوفتم  هعفار و  هرهاش و  هعماـج و  ملعلا و  رقاـب  وه  رقاـبلا و  نیـسحلا  نب 
باوبا و وا  دوب  ملع  هدنفاکش  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  [. 81  ] هقاثیم همدق و  يوقتلا  ماقم  یف  خسر  یلاعت و  هللا  ۀـعاطب  ترمع  هقالخا و 

هفیطل تاکن  ررد  هب  ار  ملع  جات  داد و  يرترب  قوفت و  درب و  الاب  ار  مدرم  فراعم  حطس  داد و  ترهـش  درک و  عمج  ار  شناد  ملع و  لوصف 
تدابع و نامجرت  دوخ  دیـشخب و  تفارـش  ملع  هب  ار  مدرم  تخاـس و  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  لاـمعا  دومن و  هیکزت  ار  بولق  تخاـس و  عصرم 

ناک : » دسیونیم دیفم  خیـش  تسا . هدوب  خسار  نامیپ  ءافو  رد  اجرباپ و  مدـق و  تباث  یئاسراپ  عرو و  دـهز  يوقت و  ماقم  رد  دوب و  تعاط 
ددؤسلا و دـهزلا و  ملعلا و  لضفلاب و  هتعامج  یلع  زرب  هدـعب و  نم  همامالاب  مئاقلا  هیـصو و  هتوخا و  نم  هیبا  ۀـفیلخ  یلع  نب  دـمحم  رقابلا 
ننسلا و نیدلا و  ملع  نم  مالسلامهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  دلو  نم  دحا  نع  رهظی  مل  البن  مهمظعا  الـضف و  مهلمکا  ارکذ و  مهرهـشا  ناک 
وا ناردارب  رب  مدقم  شردپ و  نیشناج  یلع  نب  دمحم  رقاب  ماما  مالسلاهیلع » رقابلا  رفعجیبا  نم  رهظ  ام  بدالا  نونف  ریـسلا و  نآرقلا و  ملع 

يراوگرزب دهز و  ملع و  لضف و  هب  زیمم  زراب و  یتیـصخش  یعامتجا  یناگدـنز  رد  وا  دوب  شردـپ  زا  سپ  تماما  هب  مئاق  یـصو و  وا  دوب 
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نادـناخ رد  هک  دوب  شناد  ملع و  ياوشیپ  ملعم و  یبرم و  نیرتگرزب  لامک و  تلیـضف و  ملع و  بسن و  مان و  رد  مدرم  نیرتروهـشم  دوب 
وا تسا . هدوبن  رصع  نآ  رد  رقابدمحم  ماما  زا  رتزراب  یتیصخش  هب  بدا  نونف  ریس و  نآرق و  ریسفت  ننس و  نید و  ملع  رد  نیـسح  نسح و 

بتکم زا  هک  یمالـسا  هقف  ياسؤر  نیعباـت و  ناـیعا  زا  درکیم و  تیاور  دـندوب  هدـید  ار  ربمغیپ  هک  یمدرم  هدـنامیقاب  ياهتیـصخش  زا 
هحفـص . ] دندرکیم نایب  رثن  مظن و  بلاق  رد  ار  وا  بقانم  حـیادم و  رابخا و  مولع و  درک و  تاقالم  دـندوب  هتفرگ  ارف  شناد  ملع و  شدـج 
تـسد مولع  رد  نوچ  دنتـسه و  يرقاـب  بتکم  نادرگاـش  همه  دـنیامنب  نآرق  ملع  بلط  مدرم  رگا  هک  دـنتفگیم  نومـضم  نیدـب  و  [ 356

ماما یملع  يورین  تردق  تسا . تلیضف  ربخ و  ملع و  عبنم  یبرم و  نیرتهب  دوب و  شناد  ملع و  هدنفاکـش  وا  اریز  دنیامن  اضیب  دی و  دنزادنا 
دورف میظعت  رس  وا  یملع  تاضافا  رب  دندوتسیم و  یئاوشیپ  هب  ار  وا  مدرم  دوب  رایسب  ایسآ  قارع و  زاجح و  قافآ  رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم 

رد نوچ  دوبن و  رقابدـمحم  ماـما  دـننام  هریغ  تغل و  بدا و  هقف و  ریـسفت و  ملع  رد  نینمؤملاریما  زا  سپ  وا  نوچ  سک  چـیه  دـندروآیم .
ملع و نامـسآ  نونف و  مولع و  قفا  رد  سک  چـیه  کلذـعم  دـندرکیم  يریگولج  اهنآ  ترهـش  روهظ  زورب و  زا  نمـشد  هکنآ  اـب  عاـمتجا 
ار رارـسا  ضماوغ  درکیم و  مضه  لـح و  ار  تالـضعم  دوشگیم و  ار  ملع  ياـههرگ  ناـنچ  وا  دوـبن -  ماـما  نیا  زا  رتناـشخرد  تلیـضف 
رد ساونوبا  دنتشگیم . رب  دونشخ  یضار و  دنتفاییم و  شتاضافا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  یملع  هدشمگ  مدرم  هک  دومنیم  لیهـست  لیلحت و 

نامیا و رفک و  نم  نمجمجی  امع  هب  بولقلا  هللا  نحتما  يذلا  وهف  ناث  هلـضف  یف  هل  نوکی  نا ال  هل  یلعلا  هللا  مدق  يذـلا  وهف  هتفگ : وا  قح 
لهال اهودـلقف  نآرق  يآ و  نم  هللا  لزنا  ام  مهعفدـب  الا  مکقح  اوعفدـی  نل  نایـصع  طخـس و  یف  هللا  نم  اوسما  مکقح  لاطبا  اوجر  اموق  نا 

ضعب نم  اهضعب  ۀیرذ  عدصلا  هرون  یلع  نب  دمحم  هب  ءایـصوالا  یـصو  لخا  ام  و  هتفگ : روصنم  ناونـص  ریغ  متنا  یبنلاونـص و  مهنا  تیبلا 
ثرا تناک  ۀـفالخلا  نا  اوعفد  دـق  سانلاوقا  ءایـصوالا  نبا  ای  یبنلا و  دـعب  نم  ۀـمئالا  نبای  اوعرـش  ام  قحلا  اوعنـص و  اـم  قحلاـف  تعنطـصا 
مکیلع نولمحی  لاجر  اناتا  عباـتا  هب و  یـضری  يذـلا  یـضرا  هبحا و  ماـمالا  تنا  رفعجاـبا  هریرهوبا : عستم  هللا  وفع  میت و  نود  نم  مکدـلاو 

نیرهطمل رهطمب  ددزا  غلباف و  کنم  ةدوملا  لبح  دمحم  لآ  لبحب  تلـصو  اذا  و  يریمح : هحفص 357 ]  ] علاضالا نهب  تقاض  دق  ثیداحا 
نیتناقلا نیمئاقلا  نیمئاصلا  دنـسملا  ثیدـحلا  نع  نیقطانلا  یلعلا و  یلوا  یهنلا و  يوذ  یقتلا و  لها  دـقنت  ملام  مراـکم  یلعلا و  اولاـن  هوبا 

مهللا نیدـباعلا  نیحباسلا  نیقتارلا  نیتناقلا  دجـسملا  ةولـص  یلا  نیقباسلا  نیدـماحلا  نیدـجاسلا  نیعکارلا  ددوسلا  یجحلا و  ینب  نیدـباعلا 
نیرداقلا نیفلاملا  نیبهارلا  ددوتی 

دنیامن ملع  زاربا  دیاب  یملع  عجارم 

هب زاـین  تروـص  رد  نف  نآ  نیبلاـط  اـت  دـیامن  راـهظا  زاربا و  دـیاب  دراد  يرنه  شناد و  مـلع و  سک  ره  هـک  تـسا  رـشب  ینـالقع  ننـس  زا 
ار وا  ات  هتشاذگ  مدرم  يآرم  ضرعم و  رد  ار  دوخ  رنه  تعنـص و  اتعیبط  یتعنـص  بحاص  ره  هچنانچ  دنیامن  هعجارم  یملع  ياهتیـصخش 

هدش فیلکت  اهقف  مالسا و  ياملع  رب  هدش و  تیاعر  مه  تعیرش  رد  يرطف  تنس  نیا  دنسانشب . ینف  تردق  يورین  تعنـص و  رنه و  نیا  هب 
تسا مدرم  رب  دنیامن و  راهظا  ار  دوخ  ملع  اعرـش  تسا  فظوم  ملعا  ملاع  هیقف و  دنچ  ضراعت  رد  دنیامن و  زاربا  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک 

تـسامرفمکح مه  يرـشب  عاـمتجا  رد  تنـس  نیا  دـیامن و  دـیلقت  ملعا  زا  لـهاج  دـیاب  تسا  یلقع  مکح  نیا  هک  دـننک  دـیلقت  ملعا  زا  هک 
هاش هچنانچ  دندرکیم  شناد  ملع و  مالعا  نید  همئا  مه  رتالاب  هقبط  رد  هتفای و  تیمومع  مکح  نیا  فرح . عیانـص و  بابرا  رد  اصوصخم 
زا لبق  دیهاوخب  هچ  ره  دیـسرپب  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  درک  مالعا  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انا  هدومرف  هک  يوبن  ثیدـح  زا  سپ  تیالو 
زا تسا  رتهب  دندرگ  دـنمهرهب  مدرم  شملع  زا  هک  يدنمـشناد  دـباع  فلا  نم  ریخ  هملعب  عفتنی  ملاع  مالـسلاهیلع  لاق  دـینیبن . ار  یلع  هکنآ 

. دنک رازگرب  ار  دوخ  رمع  هزور  زامن و  هب  هک  يدباع  رازه 

درک ملع  هب  توعد  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  مجنپ  ماما 
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دهاوخیم هچ  ره  ام  زا  سک  ره  دومرف : دزاس  عفتنم  شملع  زا  ار  مدرم  دـیاب  هک  ملاع  هفیظو  ناونع  تحت  زا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما 
نادناخ شناد و  ملع و  طبهم  نادناخ  ام  دوب و  ملع  هنیدم  باب  یـضترم  یلع  مرگید  دج  دوب و  ملع  هنیدم  ص )  ) ادخ لوسر  مدج  دسرپب 
خـساپ دسرپیم  هچ  ره  هحفـص 358 ]  ] هک ره  تسا و  هتـشاد  ینازرا  اـم  هب  ار  ملع  هـک  میتـسه  یهلا  تـمکح  نزخم  لاـمک و  تلیـضف و 

دهاوخیم شناد  ملع و  هک  ره  تسا و  هدیشخب  ثرا  هب  ام  هب  وا  هدیـسر و  مدج  هب  یهلا  یحو  هلیـسو  هب  ینامـسآ  شناد  نیا  میئوگیم - 
دعتـسم قیال و  ار  سک  ره  ام  هدرپس و  ام  تسد  هب  دـنوادخ  ار  ینامـسآ  تعیدو  نیا  هک  دـیایب  تیب  لها  اـم  هناـخ  برد  هب  تسا  ریزگاـن 

دای اهنآ  هب  میوریم و  اهنآ  لابند  هب  ام  دـنهاوخن  مه  رگا  تسا  مدرم  ياـیند  نید و  یگدـنز  حالـص  هک  هچنآ  میزومآیم و  وا  هب  مینادـب 
. میهاوخیم ادخ  زا  راک  نیا  رد  ار  دوخ  دزم  رجا و  میهدیم و 

لالدتسا يواعد و 

يواعد هدهع  زا  اهنآ  قافتا  هب  بیرق  رثکا  لمع  رد  یلو  دننکیم  یقالخا  یملع و  تلیضف  ملع و  يوعد  هک  دنتسه  یهورگ  رشب  رد  ابلاغ 
لیصحت لاس  یـس  زا  سپ  هزات  دناهدش و  جراخ  بکرم  لهج  زا  هک  تسا  يدح  نآ  دناهدش  فقاو  هک  ياهبترم  ات  اریز  دنیآیمن  رب  دوخ 

یلو دـنهدیم  ار  اهنآ  تیملع  صیخـشت  هک  دـنریگیم  رارق  مولع  زا  یفرژ  يایرد  کـی  لاـبق  رد  ینعی  دـناهدیمهفن  يزیچ  هک  دـنمهفیم 
رـشب دارفا  زا  هک  یفـص  اهنت  تسا . رمثیب  اجیب و  لطاب و  يواعد  نیا  رثکا  مینیبیم  اذـل  تسا و  هدـشن  اهنآ  يارب  یملع  دوهـش  فشک و 

تحلصم تمکح و  باب  زا  هک  تسا  مارگ  ءایصوا  ماظع و  ناربمغیپ  فص  دناهدوب  فقاو  شنیرفآ  ملاع  زومر  رارسا و  هب  هتفای و  لیکـشت 
ناظم رد  دنناوتب  دندرگ و  فقاو  رارسا  زومر و  ریـس و  طخ  داعم و  ءادبم و  زا  بوخ  ات  هدش  هداد  ناشن  شنیرفآ  تاحفـص  اهنآ  هب  تقلخ 

ار ناربمغیپ  زا  يرایـسب  هچنانچ  دنیامنب  فشک  ملع و  فوقو و  تلیـضف  نیا  هب  ار  دوخ  یفرعم  هدمآرب و  هدـهع  زا  دـیحوت  هب  قلخ  توعد 
دنتفگیم دندوب  ربخیب  اج  ره  هدرکن و  يوعد  دوخ  زا  هدومن و  ار  قالخا  نوئـش و  ظفح  دوخ  تلاسر  هفیظو  نوئـش  مامت  رد  هک  میدـید 

ءایبنا خـیرات  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  میئوگب  قلخ  امـش  هب  میـسرپب و  ادـخ  برقم  هتـشرف  لیئربج  زا  یحو  ناـسل  زا  یبوبر  ماـقم  زا  دـیاب 
هـشقن نوچ  هدومن و  يوعد  نینچ  احیولت  ای  احیرـصت  هک  میـسانشیم  يرفن  دـنچ  ناگدـیزگرب  نآ  همه  نایم  زا  تسا و  هدـش  لقن  لصفم 

دوب مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ینامسآ  نادنمشناد  نیا  هقلحرـس  دناهدمآرب . هدهع  زا  بوخ  دوب  اهنآ  رظن  ریز  دوجو  ملاع 
روخ رد  دیباین و  ار  وا  هکنآ  زا  لبق  دیـسرپب  یلع  زا  دیهاوخیم  هچ  ره  ناملـسم  مدرم  يا  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  درک  نالعا  ررکم  هک 

ياملع نانیب  هدرخ  يارب  اهنآ  خساپ  هک  دادیم  باوج  نانچ  وا  دندیـسرپیم  یلئاسم  دـندمآیم و  یهورگ  رـصع  نآ  مدرم  كاردا  مهف و 
رصحنم هخـسن  میتشون  ترـضح  نآ  لاح  حرـش  رد  هچنانچ  دوب  انیقی  تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول  يدانم  وا  تسا  یفاش  یفاک و  مه  زورما 

زا یکی  هحفـص 359 ] . ] تسا هدوبن  یفخم  وا  رب  زیچ  چـیه  تسا  هدوـب  تافـص  دادـضا  عماـج  تلیـضف و  ملع و  هصرع  زاـتهکی  درف و  هب 
رد همه  مفقاو و  رویط  شوحو و  ناـبز  هب  نم  تفگ  هک  دوب  هللا  تمـشح  نامیلـس  ترـضح  قلطم  هن  درک  طورـشم  يوـعد  هک  یناربـمغیپ 
زا سپ  نید  همئا  نایم  رد  داد و  ناشن  دومن و  تباث  ار  لک  یئاورنامرف  تنطلـس و  نیا  نایناهج  هب  مه  المع  دـنراد و  رارق  نم  هدارا  هرطیس 
زا میناوتیم  هک  میتسه  یمولع  ياراد  ام  دومرف  هک  دوب  شناد  ملع و  فونص  فوفص و  هدنفاکش  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  نینمؤملاریما 

هتشذگ زا  هداد -  ام  هب  دوخ  تحلصم  تمکح و  باب  زا  تسا  بابرالابر  برضح  یـصاصتخا  هک  یمولع  میهد و  ربخ  بلاطم  يرایـسب 
دوریم ایند  زا  اجک  رد  سک  هچ  دنکیم و  هچ  یک  ادرف  هکنیا  زا  میعلطم  یعیرـشت  ینیوکت و  یلامک  ریـس  يراجم  زا  میراد  ربخ  هدنیآ  و 

نیا تسا  یهیدـب  مینکیم و  زاربا  هرورـضلا  دـنع  هللا  نذاب  مینادیم و  ار  همه  دـهدیم  خر  یعیاقو  ثداوح و  هچ  درابیم و  ناراـب  یک  و 
رقاـب ماـما  رـصع  نیعمتـسم  یلو  دـندوب  ندینـش  يارب  دازآ  رـصع  نآ  نیعمتـسم  هک  تشاد  ار  قرف  نـیا  شدـج  یموـمع  يادـن  اـب  مـالعا 
تقلخ زومر  رارسا و  نید و  ملع و  زا  ار  مدرم  دنتفگیم و  دیسرپیم  هچ  ره  سک  ره  کلذعم  دنتشادن  ردق  نآ  لمع  يدازآ  مالـسلاهیلع 

هرود ینعی  وا  زا  سپ  رقابدـمحم و  ماما  ترـضح  زا  لبق  نامز  هک  تشذـگن  هتفگان  دـیاب  دـندرکیم و  هاگآ  یعیرـشت  ینیوکت و  ریـس  رد 
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 - درب الاب  ار  يرورپ  فراعم  حطـس  یملع  تضهن  نیا  هکنآ  ات  دوب  رتشیب  اهنآ  ناتـسود  تیدودـحم  ساـبعینب  تردـق  هیماینب و  تردـق 
ار رویط  قطن  ام  هب  دـنوادخ  ءیـش  لـک  نم  اـنیتوا  ریطلا و  قطنم  اـنملع  اـنا  تفگیم  رفعجوبا  هک  مدینـش  نم  دـیوگیم  ملـسم  نب  دـمحم 
زا هک  دـیامنیم  لقن  فلتخم  روص  رد  ترـضح  نآ  ملع  زا  قرو  نیدـنچ  بوشآرهـشنبا  تسا . هدومرف  میلعت  ام  هب  زیچ  ره  زا  هتخومآ و 

ناحلا تاکرح و  تیفیک  زا  ماما و  روضح  دندمآیم  باحصا  هک  دشیم  تاقوا  يرایـسب  [. 82 . ] تسا هدرک  تیاور  وا  راصنا  باحصا و 
زا ای  دومرفیم -  هاگآ  لاح  تقیقح  هب  ار  اهنآ  مجنپ  ماـما  دـندرکیم و  لاؤس  یلها  ریغ  یلها و  تاـناویح  ناگدـنرپ و  رویط و  تاوصا  و 
هب دندیـسرپیم و  عورف  دیاقع و  لوصا  رد  یملع  لئاسم  تالـضعم  زا  نآرق و  هباشتم  صـصق  زا  ای  ناربمغیپ  ثیداحا  زا  ای  هتـشذگ  رابخا 

بسانت طیحم و  هب  طونم  فلتخم  ءاحنا  هب  هلئسم  کی  رد  ار  رفن  دنچ  خساپ  دشیم  ررکم  دادیم و  یفاو  یفاش و  یفاک و  باوج  کی  ره 
تیملعا نالعا و  يوعد  تابثا  يارب  هک  تشاد  ناهرب  لالدتسا و  اب  همزالم  يواعد  نیا  دومرفیم و  فلتخم  ياهتیقفوم  هنکما و  هنمزا و 

رب ات  دـنتفگیم  مه  ار  نآ  قیداصم  دـندرکیم و  هماقا  لـیلد  ناـهرب و  هحفـص 360 ]  ] داسف نوک و  ملاع  عاـمتجالا  حور  هنـسلاب و  فوقو 
. دنامن یقاب  یماهبا  ناگدنونش 

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  زا  ربخ 

ماما ترضح  تمدخ  رد  مارحلادجـسم  رد  تفگ  ریـصبوبا  هک  دنکیم  تیاور  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  حیارج و  رد  يدنوار  بطق 
لاقف دوب . هدرک  هیکت  دوخ  مالغ  رب  تشاد و  نت  رب  نیگنر  هماج  ود  هک  یلاح  رد  دش  دراو  زیزعلادبع  هب  رمع  هک  میدوب  هتـسشن  رقابدمحم 

اـسلجم سلجی  هنال  ءامـسلا  لها  هنعلی  ضرالا و  لـها  هیملع  یکبیف  تومی  مث  هنـس  نیعبرا  شیعی  لدـعلا و  رهظیف  مـالغلا  اذـه  نیلویل  (ع )
لاس لهچ  دنکیم و  داد  لدع و  دریگیم و  ياج  تفالخ  تراما و  دنـسم  رد  رـسپ  نیا  ینعی  هدهج  لدـعلا  رهظا  کله و  مث  هیف  هل  قحال 

دنتـسرفیم تنعل  ار  وا  نامـسآ  لها  دننکیم و  هیرگ  وا  رب  نیمز  مدرم  درم  نوچ  دریمب  ات  دشکیم  لوط  وا  تراما  یتدم  دـنکیم و  رمع 
راکـشآ تقـشم  تیاهن  تقاط و  ردـق  هب  ار  داد  لدـع و  دـتفا و  راوب  تکاله و  هب  يور  نیا  زا  تسین  وا  قح  هک  دنیـشنب  يدنـسم  رد  اریز 
رتحیحص نیا  هتشون و  نینس  ار  وا  تنطلس  تدم  طقف  رگید  تیاور  رد  دننکیم  تنعل  ار  وا  تسا  بصغ  دنـسم  هکنآ  ببـس  هب  یلو  دزاس 

درک و داد  لدـع و  دـش  رـسیم  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ و  زیزعلادـبع  نب  رمع  تدارا  ببـس  روصنم  تفالخ  زا  ربخ  دـننام  مه  ربخ  نیا  تسا و 
. دناهدومن ادج  نایناورم  زا  ار  وا  هک  دوب  هنالداع  اتبسن  وا  تموکح  يردق  هب  دینادرگرب و  ار  كدف 

روصنم تفالخ  زا  ربخ 

نیدلابطق ماما  داد . ناشن  مدرم  هب  المع  ار  يوقت  تفارـش و  تزع و  هک  یلع  نب  دمحم  رفعجیبا  رب  مالـس  دسیونیم : یناهفـصا  میعنوبا 
لبق زور  کی  دادیم  تلیضف  ملع و  سرد  متسشنیم و  دجسم  رد  هک  دنکیم  تیاور  ریـصبیبا  زا  يدنواهن  نسحلایبا  هللا  ۀبه  دیعـسیبا 

داد و باوج  ار  وا  رقابدمحم  ماما  درک  مالس  دواد  دندش  دراو  نامیلس  نب  دواد  رفعجوبا و  روصنم  دوش  سابعینب  هب  لقتنم  زونه  هکنآ  زا 
منیبیم هدرک و  افج  وا  دیاین  کیدزن  یقیناود  ارچ  دومرف  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  تسـشن  ربمغیپ  دجـسم  زا  يرگید  هشوگ  کی  روصنم 

هب ار  نایرج  تفر  روصنم  دزن  تساخرب  دواد  دریگب -  ار  ملاع  برغ  قرـش و  و  دوش -  راوس  مدرم  ندرگ  رب  وا  هک  درذگن  یحابـص  دـنچ 
دنراد عوشخ  عوضخ و  یبصنم  ماقم و  کی  هب  لین  زا  لبق  هک  یناسک  همه  دـننام  دـمآ  مجنپ  ماما  دزن  بدا  اـب  تساـخرب  روصنم  تفگ  وا 

دنـس ذاختا  ماـما  نآ  زا  تساوخیم  تسا  تقیقح  تجح و  نیموصعم  همئا  هحفـص 361 ]  ] راتفگ تسنادیم  نوچ  دز و  هسوب  بدا  نیمز 
يرآ دومرف  دسریم  مه  منادـنزرف  هب  تفالخ  نم  زا  سپ  ایآ  تفگ  دـسریم  وت  هب  بصنم  نیا  امتح  دومرف  ترـضح  دـیامن  نیقی  دـنک و 

هب يوگ  دننام  ار  تنطلس  امـش  دوشیم  رتینالوط  سابعینب  زا  دومرف  سابعینب  تنطلـس  ای  دوب  رتینالوط  هیماینب  تنطلـس  تدم  دیـسرپ 
بدا ضرع  رقاب  ماما  هب  تبسن  یئوگشیپ  نیا  مارتحا  هب  دیسر  تفالخ  هب  نوچ  روصنم  رفعجوبا  دیراپـسیم  تسد  هب  تسد  دوخ  ناکدوک 
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[. 83 . ] دشن وا  ضرعتم  درک و 

دیز تداهش  زا  ربخ 

شردارب یلع  نب  دـیز  هک  میدوب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  تمدـخ  رد  هک  دـنکیم  لـقن  مزاـح  نب  دـیز  زا  يریمح  لـیالد  باـتک  رد 
نیمه زین  دشار  نب  نیـسح  دننکیم . ادج  ار  وا  رـس  دوشیم و  هتـشک  دنکیم و  جورخ  هفوک  رد  وا  ار  درم  نیا  يدید  دومرف  ماما  تشذگ 

تـساوخیم یتقو  ار  دیز  میومع  دنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف  هک  میدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  رد  هک  دـنکیم  تیاور  ار  ربخ 
نم دحا  جرخی  دـیز ال  ای  تملع  اما  هفوکلا  رهظب  بولـصملا  لوتقملا  نوکت  نا  فاخا  ینا  نکن  جورخ  دـیز  ای  دومرف  مردـپ  دـنک  جورخ 

جورخ مایق و  دیز  دومرف  مردپ  هک  روط  نامه  یبا  لاق  امک  رمالا  ناکف  لتق ؟ الا  ینایفـسلا  جورخ  لبق  نیطالـسلا  نم  دحا  یلع  همطاف  دلو 
. دـنوش هتـشک  هکنآ  رگم  دـننک  مایق  ینایفـس  جورخ  زا  لـبق  هک  دنتـسین  یلع  همطاـف و  دـالوا  زا  کـی  چـیه  دومرف  دنتـشک و  ار  وا  درک و 

مه شردارب  دـیز  هک  میدوـب  رقابدـمحم  ماـما  روـضح  رد  تفگ  مشاـهینب  زا  یکی  هک  دـنکیم  تیاور  دیعـس  نب  ییحی  نب  نمحرلادـبع 
ماهتفگ دـنچ  یتیب  تردارب  هرابرد  تفگ  وا  ياهتفگن  ام  هرابرد  يزیچ  ایآ  دومرف  ترـضح  دـمآ  هفوک  لها  زا  رعاـش  يدرم  تشاد  روضح 

هیلا تلک  امهم و  هعاوطم و  دـس  هتدـس  نال  هاهن  ام  اذا  هاخا  يداعی  عزان  هیدـل  ام  هاوق و ال  فیعـضب  ناوب و ال  کلاموبا  ناـک  اـم  كرمعل 
قارع رد  وت  هک  مربیم  ادخ  هب  هانپ  دشابیم  وت  فصو  رد  رعش  نیا  دومرف  تشاذگ  شردارب  هناش  هب  تسد  رقابدمحم  ماما  ترـضح  هافک 

هحفص 362] . ] يوش هتشک 

یگدنز نز و 

هک دراذگیم  اج  هب  صوصخم  يرثا  يدرف  ره  رد  هک  تسا  درم  یگدنز  رد  نز  ریثأت  نز و  باختنا  رـشب  یگدنز  ساسح  تاکن  زا  یکی 
ای دنک  فداصت  وا  هقیلس  رکف و  تیخنس و  قفا و  رد  ینز  هک  تسا  نیا  درم  تداعس  زا  تقیقح  یتسار و  هب  تسین و  رگید  يدرف  اب  هباشم 

یگدنز نز و  ثحب  نیا  دوشیم . اهنآ  حور  ناهوس  هدیدرگ و  قفاوم  ریغ  نز  اب  هجاوم  هک  دنتـسه  اهنآ  مدرم  نیرتتخبدب  ددرگ و  ردقم 
زا شیب  راک  نیا  رد  قمعت  و  تسا -  یلـصفم  بتک  دـنمزاین  فلتخم  نیوانع  باوبا و  تحت  رد  هک  دراد  تیمها  تسا و  روانهپ  يردـق  هب 

مدع طرـش  یلو  حیحـص  يدح  ات  دـهدن  خر  یثداوح  ات  درک  تقد  راک  لوا  دـیاب  دوشیم  هتفگ  هکنیا  بناجنیا  رظن  هب  تسا و  مزال  دـح 
هک دنک  دنمتداعس  یگدنز  نایرج  رد  ار  درم  نتشیوخ  هیلاع  تالـضفت  اب  هک  تساوخ  وا  زا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  هکلب  ددرگیمن  هثداح 
 - لام ای  یئابیز  اهنت  قالخا  اهنت  نید  اهنت  هچ  دشاب  وا  هیحور  هقیلس و  اب  قبطنم  الماک  هک  تسا  ینز  کی  قفاوت  نتشاد و  نآ  هدمع  طرش 
زیچ همه  هقیلس و  هیحور و  قفاوت  نآ  هک  تساجنیا  وم  رتکیراب ز  هتکن  رازه  هکلب  تسین  یفاک  هریغ  قالخا و  مراکم  بسن  بسح  تفارظ 

دننام مه  اهنآ  نانز  یهاگ  هک  دید  میهاوخ  مینکیم  هعجارم  راهطا  همئا  یتح  ادخ  ناربمغیپ  یناگدنز  خـیرات  هب  یتقو  دـشابیم . یگدـنز 
نیا دندش و  رهوش  لتاق  یخرب  هرخالاب  اهنآ و  نانمشد  زا  همئالا  داوج  یقتدمحم  ماما  نز  یبتجم -  نسح  ماما  نز  طول -  نز  حون -  نز 

یطابـضنا بیدات  حالطـصا  هب  ای  یلماکت  شیامزآ  تلع  هب  للعم  مه  عیرـشت  رظن  زا  دراد و  همادا  رـشب  ینیوکت  یگدنز  ریـس  رد  یتخبدـب 
هک همئا  نایم  رد  دـسرب . بولطم  لامک  هب  دروآرد و  رادـتقا  هطیح  رد  دـیاش  ار  دوخ  راکم  هراما و  سفن  اـت  دوشیم  هجاوم  درم  هک  تسا 

یکی دندوب . تخبشوخ  مینکیم  روصت  دوخ  يارب  ام  هک  موهفم  نیا  هب  نز  تهج  زا  هک  دندوب  يدارفا  دنتسه  رـشب  یگدنز  قشمرـس  اهنآ 
شنمگرزب یبرم و  دـنمقالع و  هغبان و  راکادـف و  کی  ره  نز  دـنچ  نتـشاد  اـب  هک  تسا  هدوب  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  اـهنآ  زا 

زا هدومرف و  تلصاوم  یلخاد  یتیبرت  نادناخ  رد  نز  ردام و  تهج  زا  هک  تسا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  مه  یکی  و  دناهدوب - 
دوب رادروخرب  هریغ  يوقت و  تراهط و  نیکمت و  نکمت  لمحت و  دیاقع -  قالخا و  نامیا ، تعاطا و  طیارش  زا  تخبـشوخ و  دوخ  نز  ود 

تلیضف و تعاجـش و  رد  هک  هحفـص 363 ]  ] هیفقث هفیاـط  زا  مود  نز  ترتـع و  تیبرت  رد  رکبوـبا  نادـناخ  هریت  مشاـهینب و  زا  لوا  نز  و 
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هدباع و نانز  هدیمهف و  نایبرم  زا  هللادـبع  مالـسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  ردام  دـندوب . رـصع  نآ  نانز  رخافم  زا  ود  ره  تیبرت  تماهش و 
. دوب قالخا  بیذهت  هدنـشخر  هراتـس  زین  يرگید  تلیـضف و  ملع و  ناشخرد  دیـشروخ  یکی  هک  دنمورب  دنزرف  ود  و  دوب -  عرواب  اسراپ و 

يارب فارطا  مدرم  دـیدرگ  تداعـس  قـالخا و  تلیـضف و  ملع و  رـشن  زکرم  نادـناخ  نیا  يوـنعم  لـماکت  سفن و  بیذـهت  ینید و  تیبرت 
. دندرکیم هدافتسا  دنتفاتشیم و  اهنآ  رابرد  هب  هلماک  تاضویف  كرد 

ماکحا رد  درم  نز و  زایتما 

يوعد دنـشابن و  فیلکتالب  مه  اهنآ  هک  دوشیم  هدید  نز  يارب  تامیلعت  هلـسلس  کی  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  شرورپ  شزومآ و  رد 
رد ملع و  تادابع و  دننام  هداد  رارق  درم  شود  هب  شود  ار  نز  روما  زا  يرایسب  رد  سدقم  عرش  هک  دننادب  دننکن -  مه  يواست  تراقح و 

يرایـسب رد  هریغ و  تعارز و  يرگنهآ و  دننام  اسرف  تقاط  نونف  تخـس و  قاش و  ياهراک  لمحت  دننام  هدرک  عنم  ار  وا  نونف  زا  يرایـسب 
نوئش همه  رد  يواست  يوعد  اذل  ناکدوک  تیبرت  میلعت و  يرادهچب و  يرادهناخ و  یگدنز و  روما  هرادا  دننام  هداد  درم  رب  مدقت  نوئش  زا 
دیزی نب  رباج  زا  قودـص  خیـش  لاصخ  باتک  رد  دـیامرفیم . هچ  وا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  دـینیبب  نونکا  تساجبان  طلغ و 
دنلب يادص  هب  ندرک و  هزانج  عییـشت  نتفر و  ضیرم  تدایع  تعامج و  هعمج و  هماقا و  ناذا و  نانز  يارب  دومرف  هک  هدـش  تیاور  یفعج 

تـسین ریـصقت  رد  ندرتس  رـس  زا  يوم  نتفر و  هبعک  نورد  ندومن و  دوسـالارجح  مالتـسا  هورم و  افـص و  ناـیم  رد  هلوره  نتفگ و  کـیبل 
تروشم دروم  دیامن و  تراما  دنک و  تواضق  دـیابن  نز  دومرف  دـننک .) هاتوک  ار  دوخ  يوم  زا  یکدـنا  هک  تسا  ررقم  جاح  رب  يریـصقت  )

دنکن حبذ  نز  دومرف  یحطس . هیئزج و  ياهراک  رد  رگم  تسا  جراخ  نز  تاکاردا  قمعت  زا  یگدنز  يرادا  روما  ماهم  نیا  اریز  دریگ  رارق 
درم فالخرب  تسد و  تشپ  نطاب و  زا  دـیاب  وضو  رد  دـهد و  ماجنا  يرگید  دـهد  تلاکو  ار  دوخ  جـح  یناـبرق  رارطـضا  تلاـح  رد  رگم 

ره دشاب و  هتشاد  هلصاف  دیاب  هک  درم  فالخرب  دراد  لصتم  مه  هب  ار  اپ  ود  ره  زامن  هب  نداتسیا  رد  دشکب  حسم  رداچ  ریز  هکلب  دنک  عورش 
رد تسا و  هدـش  تیاعر  یگنانز  تالاح  رظن  زا  تاـهج  نیا  دـنوشن و  مخ  رایـسب  عوکر  رد  دـنراذگب و  ناتـسپ  ریز  هنیـس  رب  ار  تسد  ود 
مه هب  ار  اـهنار  نتـسشن  دهـشت و  رد  دورن و  دوجـس  هـب  درم  هحفـص 364 ]  ] دـننام هرابکی  ینعی  دور  دوجـس  هب  دـعب  دنیـشنب و  لوا  دوجس 

دراذگب زامن  تعکر  ود  هتفر  هناخ  ماب  تشپ  يور  دراد  یتجاح  ادخ  هب  رگا  دراد و  هاگن  هرامش  ناتـشگنا  دنب  اب  تاحیبست  رد  دنابـسچب و 
ماـب تشپ  دـیوگ  هدـنراگن  تسا . باجتـسم  هللا  ءاـشنا  هک  دـنک  ضرع  ار  دوـخ  تجاـح  دراد و  فوـشکم  نامـسآ  يوـس  هب  ار  شرـس  و 

هنهرب اپ  رس و  اهنابایخ  دوخ  رد  رهـش  نیا  نانز  تسین  فارـشا  نودب  نارهت  ياههناخ  نوچ  یلو  دوب  فارـشا  زا  ظوفحم  هنیدم  ياههناخ 
دیابن رـضح  رد  یلو  دنرادن  هعمج  لسغ  رفـس  رد  نانز  دومرف  دننادیم . ناملـسم  مه  ار  دوخ  نایرع و  همین  ياهندب  اب  هکلب  دننزیم  مدق 

سفن و ياوه  هب  اهنآ  تداهش  تسا  نکمم  دنرادن  لماک  نید  لماک و  لقع  نوچ  تفریذپ  درم  لداعم  دیابن  ار  نز  یهاوگ  دننک و  كرت 
ادابم دننک  تلاخد  تسین  هتسیاش  قالط  تداهـش  رد  هک  اصوصخم  ددرگ و  شودخم  ندش  بوعرم  بوذجم و  ای  يرادبناج  تالیامت و 

نارگید يامن  تشگنا  هک  دور  الاب  يدنلب  رب  ماب و  يالاب  ینعی  دنک  ناضمر  هام  لالهتـسا  دـیابن  نز  دومرف  دـیآرد . تاساسحا  ریثأت  تحت 
هک دنریگن  لزنم  اههناخالاب  اههفرغ و  رد  دنریگن -  رارق  يدعت  راشف و  رد  ات  دننکن  روبع  مدرم  ماحدزا  نامدرم و  ریسم  رد  دیاب  نانز  دوش 

ار رون  هروس  دومرف  دنامن  لطعم  اهنآ  یگدنز  راک  هک  دنریگ  ارف  ار  یگدنـسیر  یگدنفاب و  نونف  دومرف  دنوشن  ناشن  تشگنا  سانـشرس و 
دنامب و نوصم  اهنآ  تفع  دنرادب و  كورتم  ار  هقشاعم  هلیح و  روما  رارـسا و  ات  دننک  يراددوخ  فسوی  هروس  ندناوخ  زا  دنناوخب  رایـسب 

دننام هن  دومن  ینادنز  تشاد  يرارصا  رگا  داد و  هبوت  ار  وا  دیاب  تشگرب  مالـسا  زا  نز  رگا  دنریگ -  ارف  يراکزیهرپ  يوقت و  نآ  ياج  هب 
ات دننک  روبجم  عقوم  هب  زامن  رابجا  نشخ و  سابل  عوبطمان و  ياذغ  هب  ار  وا  نادنز  رد  دیاب  درک -  لمع  دنتـسه  لتق  هب  موکحم  هک  نادرم 
 - بنج ضیاح -  مه  وا  هدرم  رب  دشابن و  وا  هناخ  رد  يدرم  نز  دـلوت  رد  تسا و  فاعم  نداد  هیزج  زا  نز  دومرف  ددرگ . دنمتداعـس  هکلب 

مارح نز  رب  داهج  دوش -  درـس  شیاج  دـیراذگب  دنیـشنن  درم  يروف  نز  ياـج  رد  دومرف  دوشن  بلاـغ  توهـش  هکنآ  يارب  دـنیوگن  نیقلت 
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فوشکم ار  دوخ  ندـب  مه  هینارـصن  هیدوهی و  نز  يارب  نز  دومرف  تسوا . يرادهچب  يرادرهوش و  يرادهناخ و  ناـمه  نز  داـهج  تسا و 
دیامنب نادرم  هب  ار  دوخ  دیابن  رباعم  رد  نز  دننک -  شاف  ار  اهنآ  زا  يرارـسا  دندرگ و  اهنآ  یگدـنز  داسف  بجوم  تسا  نکمم  هچ  درادـن 

 - تسا هدومرف  تنعل  هحفص 365 ]  ] دنیوجیم هبشت  نانز  هب  هک  ار  ینادرم  نادرم و  هب  هک  ار  ینانز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچ 
. دنکن باضخ  ضیح  مایا  رد  یلو  دراذگب  دیفـس  ار  دوخ  نخان  دیابن  نز  دـنک -  يراددوخ  رهوش  يارب  ندرک  تنیز  زا  دـیابن  نز  دومرف 

نز دنک -  هراشا  رس  تسد و  اب  دناوتیم  ترورـض  تروص  رد  درم  یلو  دنز  مه  هب  تسد  درک  ادیپ  یتجاح  نز  زامن  نیح  رد  رگا  دومرف 
هک تسا  نز  بادآ  زا  ریرح  سابل  درازگب -  زامن  دناوتیم  مه  رداچ  نودب  هک  زینک  رگم  دناوخب  زامن  شـشوپ  رامخ و  نودـب  دـناوتیمن 

ناسحا و رب و  دیابن  نز  دیامن  دازآ  درخب و  زینک  رگم  دنک  دازآ  درخب و  یمالغ  دوخ  لام  زا  تسین  زیاج  نز  دومرف  تسا . مارح  نادرم  رب 
دومرف تسا . زیگناناجیه  هک  دوشن  نیز  راوس  نز  دریگ -  رارق  تمهت  تینءوس و  دروم  ادابم  دیامن -  رهوش  هزاجا  نودب  شـشخب  دوج و 

هن دـشاب  وا  رـس  بقع  دـیاب  نز  تسا  نز  کی  اب  درم  کی  طـقف  یتعاـمج  رد  رگا  تسا -  فصن  زین  وا  هید  درم و  ثرا  فصن  نز  ثاریم 
يارب زیچ  چیه  دومرف  دتـسیاب . شرـس  لباقم  دیاب  درم  يارب  هک  یلاح  رد  دریگ  رارق  وا  هنیـس  لباقم  دـیاب  تیم  نز  رب  زامن  رد  وا -  يولهپ 

. تسین رهوش  ياضر  زا  رتهب  نز  تعافش 

ادخ فوخ  زا  هیرگ  تلیضف  رد 

ناف رانلا  یلع  اهبحاص  هجو  هللا  مرح  الا  اهئامب  نیع  تقر  رغا و  ام  مالـسلامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نع  مثیهلا  یبا  نب  دـلاخ  نع 
یکب ایکاب  نا  ایاطخلا و ال  روحب  اهب  رفکی  هللا  ناف  هعمدلا  الا  ءازج  هل  الا  ءییـش  نم  ام  ۀلذ و  رتق و ال  ههجو  قهری  مل  نیدـخلا  یلع  تلاس 

ادخ فوخ  زا  هک  یمشچ  ره  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  [. 84 . ] رانلا یلع  ۀمالا  کلت  هللا  مرحل  ۀما  یف 
يارب دومرف  دید . دهاوخن  يراوخ  تلذ و  وا  دوش  يراج  شتروص  رب  شمـشچ  بآ  رگا  ددرگ و  مارح  شتآ  رب  نآ  بحاص  دوش  نایرگ 
يارب ادخ  فوخ  زا  هیرگ  نیا  رگا  دنکیم و  وحم  ار  ناهانگ  اهشزغل و  ياهایرد  ادـخ  فوخ  زا  مشچ  کشا  زج  تسا  یئازج  يزیچ  ره 

زا هک  مالـسا  تلم  تمعن  تمحر و  لـماوع  زا  یکی  دـیوگ -  هدـنراگن  دـیامرفیم . مارح  منهج  شتآ  رب  ار  تما  نآ  دـنوادخ  دوـب  تـما 
همئا نینمؤملاریما و  وا  یصو  نیملاعلل و  تمحر  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  تسا  نوصم  همیدق  للم  ياهباذع  هحفص 366 ]  ] خسم و ثداوح 

دناهدومرف اهاعد  تما  قح  رد  دومن و  اههیرگ  ادـخ  فوخ  زا  بش  ياهیکیرات  رد  تلم  نیا  يارب  نیعمجا  هللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم 
هنوگ نیا  زا  هتفرگ و  رارق  تیانع  لومـشم  صخالاب  هیماما  بهاذـم  ناوریپ  مالـسا و  تلم  اهنآ  تمظع  ساپ  هب  اهنآ و  ياـعد  تکرب  هب  و 

. دنام دنهاوخ  هدنام و  نوصم  همیخو  ثداوح 

رمخ برش  رد  شیرق  خساپ 

دندـید دنتـشذگ  وا  رب  شیرق  زا  هتـسد  کی  هک  دوب  مارحلادجـسم  رد  رفعجوبا  هک  دـنکیم  تیاور  بتاـک  لیعامـسا  زا  یفاـک  رد  ینیلک 
دنداتسرف ار  یکی  تسا  قارع  لها  ماما  دنتفگ  تسیک ؟ ناوج  نیا  دندیسرپ  دنیامنیم  باوج  لاؤس و  دناهتفرگ  ار  وا  فارطا  تسا  یناوج 

برـش دومرف  تسیچ ؟ هاـنگ  نیرتگرزب  ریاـبک و  ربـکا  مع  نباـی  تفگ  دـمآ  شیرق  زا  یکی  تسیچ ؟ ریاـبک  نیرتگرزب  سرپـب  ورب  هک 
برش هانگ  نیرتگرزب  متفگ  هکنیا  هفسلف  مع  نبای  دومرف  تساوخ  ار  وا  زاب  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  داد . خساپ  تشگرب  رمخلا 

هب لـالح  بسک  هار  زا  نوچ  دراد  هداـعلاقوف  جرخ  مه  اـنز  و  دـنکیم -  ادـیپ  اـنز  هب  لـیم  رومخم  تسم و  مدآ  هک  تسا  نیا  تسا  رمخ 
كرـش رد  لـخاد  تسا  مارح  هکنآ  رب  هوـالع  سفن  لـتق  دوـشیم و  سفن  لـتق  هب  لوـکوم  مه  يدزد  دـینک  يدزد  دـیاب  دـیآیمن  تسد 

نیاربانب ار  ادـخ  هب  كرـش  زج  دزرمایب  ار  ناهانگ  همه  هدومرف  هدـعو  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا  رفغی  بنذ ال  یهانگ و  كرـش  ددرگیم و 
نیرتگرزب دومرف  مجنپ  ماما  تهج  نیا  زا  ددرگیم و  كرش  لتق و  تقرس و  انز و  هب  رجنم  يراوخ  بارـش  راب  کی  دیئامرفیم  هظحالم 
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دربیم نیب  زا  ار  فارطا  تاـتابن  دوخ  تردـق  هب  دـناودیم و  هشیر  تخرد  هک  روط  ناـمه  دومرف  هفاـضا  و  تسا -  يراوخ  بارـش  هاـنگ 
. دنکیم داجیا  رکف  رد  ياهدنشک  مومس  دشکیم و  ار  يرشب  هلضاف  تافص  نآ  میخو  راثآ  بارش و 

تحالف كاخ و  بآ و  زا  هدافتسا  میلعت 

هراشا

دراد مدقت  یگدنز  نوئـش  مامت  رب  هک  تسا  يزرواشک  تحالف و  تعارز و  رما  يدام  تایح  ءاقب و  هیام  رـشب و  یناگدنز  ناکرا  زا  یکی 
دیامن و تعارز  دـنک و  تحالف  كاخ  بآ و  رد  تایح  همادا  يارب  دـیاب  هک  تسا  يرـشب  ره  هیلوا  فیاظو  زا  یگدـنز  هیلوا  داوم  دـیلوت 
اج تشهب  رد  ار  مدآ  ملاع  دـنوادخ  تشاد  تایح  همادا  هیذـغت و  يارب  رـشب  هک  هیلوا  زاین  جایتحا و  یناـبم  يور  دروآ . تسد  هب  لوصحم 

داتسرف هئشن  نیا  هب  يزرواشک  تازیهجت  و  هحفص 367 ]  ] لیاسو اب  ار  وا  اصوصخم  دومرف و  میلعت  ار  يزرواشک  تعارز و  نف  وا  هب  داد و 
زا ار  مدنگ  دنک -  هیهت  ار  دوخ  هنازور  ياذغ  توق و  كاخ  بآ و  نیا  زا  هکنآ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  رابخا  قبط  و 
ره رد  مه  زورما  یبساحم  ياهتعاس  قبط  ای  تسا  یبوبر  ینامز و  تعاس  مینادیمن  هک  تعاـس  دـنچ  فرظ  رد  تشک و  دروآ و  تشهب 

ملـسم تسا  هیماـما  قوثو  دروم  هک  تیاور  نیا  اـب  داد -  همادا  ار  یناگدـنز  تشادرب و  لوصحم  ینوکـسم  نیمزرـس  مرگ  هراـق  رد  لاـح 
سوفن شیازفا  هب  ور  ایند  زورما  دراد و  همادا  مه  رـشب  یگدـنز  نایاپ  ات  هدوب و  رـشب  اب  شودـمه  تقلخ  زاغآ  زا  يزرواشک  هک  دـشابیم 

یگنسرگ دیدحت  زا  رشب  ددرگ و  ناوارف  هیذغت  هیلوا  داوم  ات  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  يزرواشک  رما  هدش  مک  یئاذغ  داوم  هتشذگ و 
ربمغیپ و تامیلعت  رد  اـصوصخم  مالـسا  عرـش  رد  هک  تسا  يرـشب  یناگدـنز  ثحاـبم  مها  زا  یکی  فرـصم  دـیلوت و  دـنک . ادـیپ  تاـجن 
هب فرصم  ظاحل  زا  صخالاب  ناویح و  تابن و  زا  یئاذغ  لوصحم  دیلوت  هقیرط  رد  رقابدمحم  ماما  اهنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما 

هقف و طقف  مالـسا  دنتـسنادیم و  نید  ملع  طقف  همئا  دننکیم  نامگ  هک  اهنآ  دیاب  تسا و  هجوت  بلاج  هک  دراد  یتامیلعت  یعرـش  تروص 
. دندرگ فقاو  تسا  مزال  يزرواشک  يارب  هک  یتعنص  نونف  يزرواشک و  یعیبط و  مولع  همه  هب  ات  دنیامن  قمعت  تسا  لوصا 

يزرواشک تامیلعت 

. دـیئوگب هدـننیرفآ  يادـخ  مان  هب  هلبق  هب  ور  هتفرگ  تسد  رد  ار  مخت  نآ  زا  تشم  کی  دـیزیرب  نیمز  رب  ياهناد  دـیتساوخ  تقو  ره  دومرف 
نآ دنکیمن  عرز  ثرح و  یـسک  دـنوادخ  زج  هللاو  يا  وگب  هیآ  نیا  ندـناوخ  زا  دـعب  نوعرازلا  نحن  ما  هنوعرزت  متناأ  نوثرحت  ام  متیأرفا 

يارب وت  سدقم  مان  هب  ار  رذب  نیا  اراگدرورپ  وگب  شبحاص  مسا  هب  هاگنآ  نالف  عرازلا ال  هللا  لب  دـنایوریم ال  نیمز  زا  هک  تسا  دـنوادخ 
رورـسلا و ۀمالـسلا و  هقزرا  اکرابم و  هلعجا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  وگب  زیرب و  ربب  ار  عراز  اب  تدوخ  ماـن  نـالف »  » تشیعم
هب نورقم  هک  هد  رارق  ملاس  حیحـص و  قزر  هد و  تکرب  ار  اـههناد  نیا  وا  لآ  ربمغیپ و  كراـبم  دوجو  تکرب  هب  دـنوادخ  هطبغلا  ۀـیفاعلا و 

. دشاب هطبغ  تیفاع و 

نیمز هدنشخرد  ناگراتس 

هیآ و لیذ  رد  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  دسیونیم : مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  تماما  بقانم و  نمـض  رد  بوشآرهـشنبا 
ار مدرم  نامـسآ  ناگراتـس  دـننام  هک  میتسه  نیمز  ناگراتـس  ام  دارم  دـسیونیم  هحفـص 368 ]  ] اهب اودـتهتل  موجنلا  مکل  لعج  يذـلا  وه 

قلخ هک  میتسه  ام  ناشخرد  ناگراتس  نآ  هدومرف  زین  نودتهی  مه  مجنلاب  هیآ و  رد  دنتـسه و  دمحملآ  موجن »  » میئامنیم داشرا  تیاده و 
تیادـه نارادلعـشم  ام  میتسه  ادـخ  ربمغیپ  نالوسر  ام  میتسه  رکذ  لـها  اـم  دومرف  و  [. 85 . ] دـنوشیم تیادـه  ام  یملع  تاضافا  وترپ  هب 
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. میتسه

لضف ینعم  رد 

مکیلع و هللا  لضف  الول  دـیامرفیم و  هچناـنچ  یلاـعت -  يادـخ  لـضف   - 1 تسا : مسق  هس  لـضف  دومرف  هک  دـنکیم  لـقن  بوشآرهـشنبا 
هک هتمحر  هللا و  لـضفب  لـق  دـیامرفیم  هچناـنچ  ادـخ  ربـمغیپ  لـضف   - 2 تسا . نورقم  شودـمه و  شتمحر  اـب  ادـخ  لـضف  هـک  هـتمحر 

تسا ءایـصوا  لضف   - 3 دناهتـشاد . یحور  يروـن و  تدـحو  هک  تسا  نینمؤـملاریما  تمحر  ادـخ و  لوـسر  لـضف  دارم  هتفگ  ساـبعنبا 
انیف نودوسحملا و  نحن  سانلا و  نحن  دومرف  هلضف  نم  هللا  مهیتا  ام  یلع  سانلا  نودسحی  ما  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  هچنانچ 

شرورپ شزومآ و  تدابع  رابخا  تبیغ  رابخا  تسا . هدـش  لزان  هیآ  نیا  ام  هرابرد  دـنربیم و  دـسح  ام  هب  هک  یمدرم  نآ  میتسه  اـم  تلزن 
هقف ثیدح و  ریسفت و  درادن  رصح  دح و  هک  تسا  هدش  لقن  رفعجیبا  باحصا  زا  ردق  نآ  یقالخا  تامیلعت  یعامتجا  نوئش  بادآ و  رد 

. درادن دوجو  یمهبم  هک  هدش  لیلحت  هیزجت و  کیکفت و  مه  زا  يردق  هب  عورف  ماکحا و  دیاقع و  لوصا و  و 

تسا ناهج  نآ  روک  ناهج  نیا  روک 

یئانیب وضع  مشچ  تسا  یئانیب  تریـصب و  هیاس  رد  لماکت  تسا و  لماکت  يارب  یگدـنز  یمعا  ةرخالا  یف  وهف  یمعا  هذـه  یف  ناک  نم  و 
لد هب  ار  لقع  یئانیب  رـس و  مشچ  هب  ار  سفن  یئانیب  اذل  ءالتعا و  اقترا و  يارب  تسا  لقع  یئانیب  وضع  لد  ندـب و  لماکت  يارب  تسا  سفن 

مـشچ رون  اب  ددرگیم . ءاقترا  ءاقر و  بجوم  قلاخ و  قلخ و  هجوت  دروم  نآ  دنک  یلجت  بلق  رد  هک  یتفـص  ره  دـناهداد و  تبـسن  بلق  و 
رون اـب  درک و  تاـسوسحم  يورین  كاردا  ینف  تراـبع  هب  دومن و  يرادربسکع  رهاـظم  یئارم و  ملاـع و  تادوجوم  همه  زا  ناوـتیم  رس 

ار نونف  مولع و  درک و  يرادربسکع  ینالقع  تاکردـم  و  هحفص 369 ]  ] تادرجم زا  ناوتیم  بلق  یئانیب  تریـصب و  تدیقع و  نامیا و 
هک تالوقعم  زا  تاکاردا  درادیم  رب  ریوصت  يرادربسکع  تاسوسحم و  زا  تاساسحا  داد . اـج  غاـمد  هظفحم  رد  هدومن  یـشاقن  حرط و 

دوشن و زور  ات  هچنانچ  دنیبب  ار  یئارم  دـناوتب  ات  تسا  یجراخ  رون  دـنمزاین  مشچ  رون  درادیم  رب  سکع  دریگ  رارق  وا  تاروصت  یئارم  رد 
نیا اب  دبایرد  ار  تاکردم  تالوقعم و  دناوتیمن  دشابن  ملع  لقع و  تفرعم و  نامیا و  رون  ات  مه  تریـصب  هدید  دنیبیمن  مشچ  دشابن  رون 
انیبان روک و  مه  ناهج  نآ  رد  دشاب  روک  راد  نیا  رد  سک  ره  دیامرفیم  هک  هفیرش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  همدقم 

سمشلاب کلفلا  نارود  راهنلا و  لیللا و  فالتخا  ضرالا و  تاومسلا و  قلخ  هلدی  مل  نم  دیامرفیم . نینچ  ماما  ریسفت  نیا  رد  دوب  دهاوخ 
وهف هک  هفاضا  نیا  اب  يربخ  رد  الیبس و  لضا  یمعا و  ةرخـالا  یف  وهف  هنم  مظعا  وه  ارما  کـلذ  ءارو  نا  یلع  تاـبیجعلا  تاـیالا  رمقلا و  و 

بش و دجوم  هک  یسمش  ياههموظنم  نامزاس  نیمز و  نامـسآ و  یئانـشور  رون و  نیا  یـسک  دیامرفیم  الیبس  لضا  یمعا و  نیاعی  ملامع 
رد داوم  رصانع و  دیلاوم و  زا  هچنآ  دهدیم و  خر  هک  يزیمآتفگش  هبیجع و  تایآ  هام و  باتفآ و  زا  تارایس  رادم  نیا  ددرگیم و  زور 

تریـصب یئانیب و  دمهفن و  دنکن و  يربهر  یگدنز  نیا  رد  ار  وا  دسریم  نویلم  دنچ  هب  هک  اهناشکهک  ياههموظنم  ياهتنایب  ياضف  نیا 
هنیاعم ار  ریبک  ریغـص و  ملاع  لکیه  تئیه و  نیا  دـناوتن  هک  یـسک  نینچ  دـشاب  هتـشادن  دوجولابجاو  دوجو  تلالد  رب  اـهنآ  مهف  رد  لد 

هک هفاضا  هب  دوب . دهاوخ  انیبان  روک و  مه  ناهج  نآ  رد  زین  یـسک  نینچ  دسانـشن  بلاغ  ملاع و  اناوت و  رداق و  سدـنهم  کی  لیلد  دـنک و 
رارقا و تسیرگن و  ار  قح  یهانتیال  تردـق  رهاـظم  لد  مشچ  هب  نآ  زا  دـید و  ار  یهلا  تاـیآ  رـس  مشچ  تلـالد  هب  ناوتیم  ملاـع  نیا  رد 

راـثآ تردـق و  رهاـظم  همه  نیا  اـب  هئـشن  نیا  رد  هک  یـسک  دومن و  وا  هدارا  تردـق و  ملع و  تاـیح و  تیقازر و  تیقـالخ و  هب  فارتـعا 
ماما اذـل  و  درب . دـهاوخن  یپ  هدرجم  سوفن  هلـسلس  قیاقح  هب  تسا  تادرجم  ملاـع  هک  زین  ملاـع  نآ  رد  اـنیقی  دربن  دـیحوت  هب  یپ  يدوجو 

نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتأر  نکل  راـصبالا و  ةدـهاشمب  نویعلا  هرت  مل  یلب  لاـق  دومرف : جراوخ  زا  یکی  اـب  دوخ  جاـجتحا  رد  مالـسلاهیلع 
کلذ همکح  یف  زوجی  تالالدلاب ال  فورعم  تایالاب  فوصوم  سانلاب  هبـشی  ساوحلاب و ال  كردی  سایقلاب و ال  فرعی  ال  هحفص 370 ] ]
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وا دناوتیم  اهلد  مشچ  دوشیم  هدید  لد  یئانیب  يورین  هب  هکلب  دوشیمن  هدید  رس  مشچ  اب  لاعتم  قلاخ  يادخ  نآ  دومرف  هللا  الا  هلا  هللا ال 
ربارب و ناوتیمن  دیآ  نامگ  مهو و  لایخ و  رد  هچنآ  اب  درک و  كرد  ساوح  سایق و  هب  ناوتیمن  ار  وا  دبایرد  نامیا  قیاقح  هب  دـنیبب و  ار 
رد وا  تخانـش -  تاقولخم  تاعونـصم و  دیحوت و  قیداصم  تایآ و  رهاظم  ناسنا و  تیقالخ  هب  دیاب  ار  وا  دومن -  سایق  لیثمت و  هیبشت و 
. تسا يویند  لد  تریصب  رب  ینتبم  ترخآ  رد  لد  تریصب  نیا  دنکیمن و  تسا و  هدرکن  يدحا  هب  یمتس  روج و  شتواضق  تموکح و 

رشحم زا  یفیصوت 

ساسح و رایـسب  تمـسق  راهچ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  شرورپ  شزومآ و  داوم  زا  ادـفو  نمحرلا  یلا  نیقتملا  رـشحن  موی  یلاعت  هلوق 
نمضتم دیحوت  لوا ) . ) تسا راکـشآ  ساسح و  تمـسق  راهچ  نیا  دناهتفگ  ثیدح  رازه  یـس  زا  شیب  هک  رابخا  رثکا  رد  هک  دوب  رادهنماد 

هک داعم  مراهچ ) . ) دشابیم یمالـسا  فراعم  زا  يرایـسب  تایقالخا و  نمـضتم  هک  تماما  موس ) . ) هصاخ هماع و  توبن  مود ) . ) یهلا لدع 
تـسا هدـش  نایب  لامجا  هب  مه  ناـیدا  ریاـس  يارب  هک  ملاـع  نیا  زا  سپ  ار  نید  گـنهرف  مظعا  تمـسق  دـنکیم و  ناـیب  ار  رـشحم  فصو 
تمایق زور  رباج  يا  دومرف  رباج  هب  هک  تسا  يورم  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  ترـضح  زا  یفاک  هضور  رد  تسا . هدومرف  حیرـشت  فیـصوت و 

لطاب قح و  نایم  لصاف  هک  یباطخ  دندرگیم . باطخ  باسح و  يایهم  دـنوشیم و  دراو  رـشحم  هصرع  رد  نیرخآ  نیلوا و  قولخم  مامت 
زبس هلح  کی  دوخ  دناوخیم و  ار  یضترم  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنوش  رـضاح  همه  مدرم  نوچ  دومرف  دوب . دهاوخ 

سابل دننام  دنکیم  نت  هب  ینارون  یسابل  زین  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  وا  یصو  ددرگیم و  نشور  برغ  قرـش و  نآ  وترپ  زا  هک  دشوپیم 
الاب رون  زا  يربنم  يالاب  دـنکیم و  نت  رب  ار  نآ  ریظن  مه  بلاطیبا  نب  یلع  دـشوپیم و  نوگلگ  ساـبل  ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  ربمغیپ  زبس 

تشهب هب  ار  تشهب  لها  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تماعز  هب  هللا  نذاب  ام  دنناوخب و  باسح  يارب  ار  مدرم  هحفص 371 ]  ] هاگنآ دنوریم و 
قح شرع  لـباقم  رد  دـنوشیم و  رهاـظ  رـشحم  هصرع  رد  مالـسلامهیلع  ناربمغیپ  نآ  زا  سپ  مینکیم . يربهر  خزود  هب  ار  منهج  لـها  و 
نیا دـننک و  یئامنهار  تشهب  رد  دوخ  هعیفر  روصق  لزانم و  هب  ار  فلـس  ناربمغیپ  هک  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دوشیم  باطخ  اـت  هتـسب  فص 

نآ تاصتخم  زا  تسا  یتمارک  نیا  تسا و  نینمؤملاریما  بلاطیبا  نب  یلع  صوصخم  راک  لغـش و  نیا  راـنلا و  ۀـنجلا و  میـسق  ینعم  تسا 
رد نآ  دیلک  منهج و  تشهب و  باوبا  دهدیم و  ياج  قح  بضغ  منهج  رد  ار  نایمنهج  یهلا و  ندـع  تشهب  رد  ار  نایتشهب  هک  ترـضح 

فـصو دومرف  منهجب  ذئموی  ءیجو  هیآ  ریـسفت  رد  رقابدمحم  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  رباج  زا  یلاما  باتک  رد  تسا . نینمؤملاریما  تسد 
نیلوالا عمج  اذا  هریغ  هللا  الا  هلا  هللا ال  نا  نیمالا  حورلا  ینربخا  لاقف  دومرف . دندرک  لاؤس  ربمغیپ  زا  ار  خزود  زیخاتـسر  هنهپ  تمایق و  زور 

رفزتلا اهنا  قیهـش  ریفز و  مطحت و  ةده و  اهل  دادشلا و  ظالغلا  نم  کلم  فلا  ۀـئام  مامز  لکب  ذـخا  مامز  فلاب  داقن  منهجب  یتا  نیرخالا  و 
هللا قلخ  امف  رجافلا  مهنم و  ربلا  قیالخلاب  طیحی  قسغ  اهنم  جرخی  مث  عیمجلا  تکلهال  باـسحلا  یلا  اـهرخا  لـج  زع و  هللا  نا  ـالولف  ةرفزلا 

فیسلا نم  دحاو  رعشلا  نم  قدا  طارص  اهیلع  عضو  مث  یتما  بر  ای  لوقت  تنا  یـسفن و  بر  ای  يدانی  الا و  یبن  کلم و ال  هدابع  نم  ادبع 
نوفلکیف هریغ  هلا  الع ال  لج و  نیملاعلا  بر  لدع  اهیلع  هثلاثلا  ةولـصلا و  اهیلع  ۀـیناثلا  ۀـمحرلا و  هنامالا و  اهیلعف  یلوالا  رطانق  ثالث  هیلع 

کبر نا  یلاعت  كرابت و  هلوق  وه  زع و  لـج و  نیملاـعلا  بر  یلا  یهتنملا  ناـک  اـهنم  اوجن  ناـف  هناـمالا  همحرلا و  مهـسبحتف  اـهیلع  رمملا 
دعو حفـصا  محرا و  رفغا و  میلح  ای  نودانی  مهلوح  ۀـکئالملا  کسمتـست و  مدـق  لزت و  مدـق  قلعتمف و  طارـصلا  یلع  سانلا  داصرملابل و 
دعب کنم  یناجن  يذلا  دمحلا هللا  لاقف  اهیلا  رظن  لج  زع و  هللا  ۀمحرب  جان  اجن  اذاف  شارفلاک  اهیف  نوتفاهتی  سانلا  ملس و  ملـس  کلـضفب و 

نیلوا و زا  ار  دوخ  قولخم  هناگی  اتکی و  دـنوادخ  نوچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف  ینعی  روکـش  روفغل  انبر  نا  هلـضف  هنمب و  ساـیا 
تخس و دیدش و  ظیلغ و  لامع  هتـشرف  رازه  دص  تسد  هب  يراهم  ره  هک  راهم  رازه  اب  ار  نازوس  خزود  دزاس و  مهارف  رـشحم  رد  نیرخآ 
ای یعمج  کی  دایرف  دننام  هدننازرل  رایـسب  كانرطخ و  یبیهم  يادص  دـنناشکیم و  زیخاتـسر  هنحـص  هب  ار  مدرم  دنـشابیم  منهج  تشرد 
زا مدرم  دشابیم  اسرفلد  يریفز  ازفاناج و  یگناب  هک  دروخیم  نایرشحم  شوگ  رب  راوتـسا  مکحم و  یناینب  هحفص 372 ]  ] کی نتسکش 
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نآ بقاعتم  هاگ  نآ  دـندرپسیم  ناج  همه  ادـص  نآ  زا  هدوبن  باسح  یگدیـسر  رب  قح  هدارا  رگا  دنـشکیم و  اـههرعن  بیهم  يادـص  نآ 
شتآ هنودرگ  نآ  زا  حـلاص  حـلاط و  دـنازرلیم  دوـخ  رب  ار  اهدـبلاک  هک  دـنکیم  نتـسج  نوریب  مـنهج  زا  شتآ  هـقلح  اـی  هـنودرگ  کـی 

وفع و محرت و  ددـم و  هب  ار  يادـخ  رطاخ  ناشیرپ  برطـضم و  باسح  تمایق و  لوه  زا  تسا  رـشحم  رد  سک  ره  دـندرگیم و  شحوتم 
ادخ و زج  سک  چیه  یـسفن و  بر  بر  بر  دـنیوگیم  اج  کی  همه  لسرم  ءایبنا  برقم و  هکئالم  ناگتـشرف و  یتح  دـناوخیم  ترفغم 

تما تاجن  هشیدـنا  هب  یتما و  یتما  دایرف  هلان  هب  رـشحم  هصرع  رد  متاـخ  ربمغیپ  يا  وت  اـما  تفگ  لـیئربج  درادـن . رظن  رد  يزیچ  شیوخ 
دیاب سک  ره  راچان  اهدراوالا  یه  نا  هک  دننک  روبع  نآ  زا  نایتشهب  ات  دنشکیم  منهج  يور  رب  صوصخم  لپ  طارص و  نآ  زا  سپ  یـشاب 

رب دومرف  تسا . نآ  زا  رتنارب  ریـشمش و  مد  زا  رتدنت  وم و  زا  رتکیراب  لپ  نیا  دومرف  دوب  نادنخ  درذـگب  لپ  زا  هک  ره  درذـگب و  لپ  نآ  زا 
ناگدنب و رب  محرت  نآ و  رد  تنایخ  مدع  قلخ و  ادـخ و  قوقح  يادا  ینعی  تسا  محر  قح  يادا  تمحر و  تناما و  لوا  تسا  لپ  هس  نآ 

مود هرطنق )  ) لپ ندرک و  تاعارم  ار  محر  هلـص  ناشیا و  زا  ندومن  ررـض  عفد  اهنآ و  اب  یهارمه  تنواعم و  ناـشیا و  اـب  يراکمتـس  كرت 
مکح هک  تسا  نایملاع  راگدرورپ  لدع  موس  لپ  دنک . تعاطا  زامن  هرابرد  ار  وا  رما  دـیامنب و  ادـخ  زامن  يادا  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  زامن 
روبع طارـص  رب  هک  دنراد  فلکم  ار  نامدرم  ماگنه  نیا  رد  دوشیم و  مکح  ناشیا  قح  رد  ملع  تیلوئـسم و  بسح  رب  دناریم و  لدع  هب 
رگا دـنکیم و  ظفح  نداتفا  ندـش و  ترپ  شزغل و  رطخ  زا  ار  اهنآ  میتفگ  هک  هریغ  تناـما و  تمحر و  هلـضاف  تافـص  روبع  رد  دـنهد و 
روط نامه  دنکیم  تساوخزاب  زامن  دش  در  مه  مود  لپ  زا  رگا  داتفا و  دهاوخ  رطخ  رد  دشابن  تسا  قلخ  قح  يادا  هک  تافص  نیا  ياراد 

يرایـسب تکرح  نیا  رد  دشاب و  ادخ  زامن  دارم  هک  تسا  هاگنیمک  رد  نابهگن و  دنوادخ  هملک  ینعم  تسا  نیا  دـیامنیم و  تعافـش  هک 
اهنآ هانگ  زا  میرک  ای  میکح  ای  میلع و  ای  دنیوگ  اهنآ  فارطا  ناگتـشرف  دندرگ و  راوتـسا  مدق و  تباث  دنبای و  شزغل  دـننک و  تسـس  مدـق 

رد تشذگب  لپ  نآ  زا  سک  ره  ات  ناسرب  دوصقم  لزنم  رـس  رب  تمالـس  هب  ار  اهنآ  زرمایب و  شخبب و  دوخ  لضف  هب  امرف و  وفع  رذـگرد و 
یکانلوه هطرو  هچ  زا  هتـشذگ و  وا  زا  يرطخ  هچ  دمهفیم  درگنیم  نایخزود  لاح  منهج و  شتآ  هب  هک  دـعب  هدـش و  دراو  یهلا  تمحر 

. داد متاجن  دوخ  لضف  دـیما  هب  تدـش  تبیه و  يدـیمون و  سأی و  زا  سپ  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـیوگیم  تقو  نآ  تسا  هتفای  تاجن 
هحفص 373] ]

رشحم هرابرد  رگید  ربخ 

ریسفت رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دومرف  هک  مدینش  رقابدمحم  ماما  زا  تفگ  قحسا  نب  دمحم  دنـس  هب  یفاک  هضور  لقن  هب 
هب ندـش  لیان  يارب  نمحر  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  ناراکزیهرپ  تعاـمج  هک  يزور  دومرف  ادـفو  نمحرلا  یلا  نیقتملا  رـشحن  موی  هیآ  نیا 

تعامج نیا  دوشیم و  ناراوس  رب  دـفو  قـالطا  ینعی  دنـشابن  هراوس  مدرم  زج  دـفو  یلع  يا  دومرف  مینکیم -  رـشح  یهلا  تمحر  ماـسقا 
هتـسیز و عرو  اب  یقتم  اـسراپ -  راـکزیهرپ -  دنـسرتیم  يادـخ  زا  هک  دنـشابیم  یمدرم  هدـش  هراـشا  هیآ  نیا  رد  هک  صاخـشا  نیا  ینعی 

نایقتم مدرم  نیا  و  داد . رارق  تیاضر  هجوت و  دروم  ار  اهنآ  لامعا  دوخ و  تبحم  هب  داد  صاصتخا  هتـشاد و  تسود  ار  اـهنآ  مه  دـنوادخ 
نا مهروبق و  نم  نوجرخیل  مهنا  همـسنلا  ءيرب  ۀـقلخلا و  قلخ  يذـلا  اما و  یلع  ای  دومرف : هدرک  بلاطیبا  نب  یلع  هب  باطخ  هاگنآ  دنتـسه 

لدـج اهبطخ  سدنـسلا و  قربتـسالا و  امهلئالج  توقایلا و  ردـلاب و  ۀـللکم  بهذـلا  لئاحر  اهیلع  زعلا  قون  نم  قونب  مهلبقتـستل  ۀـکئالملا 
باب یلا  مهب  اوهتنی  یتح  افز  مهنوفزی  هلامش  نع  هنیمی و  نع  همادق و  نم  کلم  فلا  مهنم  لجر  لک  عم  رـشحملا  یلا  مهب  ریطت  ناوجرالا 

لاق ۀیکزم  ةرهطم  نیع  هرجـشلا  نیمی  نع  سانلا و  نم  لجر  فلا  اهتحت  لظتـسیل  اهنم  ۀـقرولا  نا  ةرجـش  ۀـنجلا  باب  یلع  مظعالا و  ۀـنجلا 
ابارش مهبر  مهاقس  لج و  زع و  هللا  لوق  کلذ  رعـشلا و  مهراشبا  نع  طقـسی  دسجلا و  نم  مهبولق  اهب  هللا  رهطیف  ۀبرـش  ۀبرـش  اهنم  نوقـشیف 
ادـبا نوتومی  الف  ةویحلا  نیع  یه  اـهیف و  نولـستغیف  هرجـشلا  راـسی  نع  يرخا  نیع  یلا  نوفرـصی  مث  لاـق  هرهطملا  نیعلا  کـلت  نم  اروهط 

راد رد  هک  ناراکزیهرپ  ینعی  هورگ  نیا  دیرفایب  ار  قلخ  نیا  تفاکش و  ار  هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس  یلع  يا  دومرف  نومـضم  نیدب  بیرق 
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هداهن و الط  راب  اهنآ  رب  هک  تزع  ياه  هقان  اب  یلاعت  هناحبـس  يادخ  ناگتـشرف  دنوشیم و  نوریب  دوخ  روبق  زا  دـناهدرک  راک  يوقت  هب  ایند 
دـننک و لابقتـسا  ار  ناشیا  هتفاتب  ناوجرا  تسوپ  زا  شمامز  هدـش و  هدیـشوپ  تشهب  سدنـس  قربتـسا و  زا  تسا و  توقاـی  رد و  هب  لـلکم 

تسار فرط  يور و  شیپ  زا  هتشرف  رازه  تعامج  نآ  زا  يدرم  ره  اب  دنهد و  ناریط  رـشحم  هب  لالج  تهبا و  تمظع و  نینچ  اب  ار  ناشیا 
تخرد تشهب  باـب  رب  دـنناسرب و  مظعا  تشهب  برد  هب  اـت  دنراپـس  هار  تمارک  تزع و  لاـمک  رد  ار  ناـشیا  دـنتکرح و  رد  يو  پـچ  و 

نیا تسار  بناج  زا  دـنکیم و  ظفح  دوخ  هیاس  رد  هحفـص 374 ]  ] ار نایمدآ  زا  درم  رازه  شیاهگرب  زا  یگرب  ره  هکناـنچ  تسا  یگرزب 
همـشچ نیا  تنمیم  تکرب و  زا  یلاعت  يادـخ  دنـشونیم و  هعرج  هعرج  نآ  زا  یقتم  مدرم  نآ  هک  فاص  كاپ و  تسا  ياهمـشچ  تخرد 

هک یلاعت  يادـخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  دزیر و  ورف  اهنآ  هرـشب  زا  رایـسب  يوم  دـنادرگ و  كاپ  دـیوشب و  دـسح  رابغ  زا  ار  ناـشیا  ياـهلد 
تـسا تایح  بآ  یناگدنز و  همـشچ  نامه  نیا  دشاب و  یکزم  رهطم و  روهط و  بارـش  یقتم  نادرم  هب  ناشیا  راگدرورپ  دناماشایب  دومرف 

ادبا دربلا  رحلا و  ماقـسالا و  تافالا و  نم  اوملـس  دق  شرعلا و  مادق  مهب  فقوی  لاق  مث  دونـشیمن . رگید  گرم  يوب  دـماشایب  سک  ره  هک 
تبجو مهنع و  یئاضر  قبس  دقف  قئالخلا  عم  مهوفقوت  هنجلا و ال  یلا  یئایلوا  اورـشحا  مهعم  نیذلا  ۀکئالملل  هرکذ  لج  رابجلا  لوقیف  لاق 

ۀنجلا باب  یلا  مهب  اوهتنا  اذاف  هنجلا  یلا  هکئالملا  مهقوستف  لاق  تائیـسلا  تانـسحلا و  باحـصا  عم  مهفقوا  نا  دـیرا  فیک  مهل و  یتمحر 
اوعمس اذا  مهب  نورشابتیف  نانجلا  یف  هئایلوال  هللا  اهدعا  ءاروح  لک  اهریرص  توص  غلبف  اریرص  رصت  ۀبرض  هقلحلا  ۀکئالملا  برض  مظعالا 

نیعلا و روحلا  نم  مهجاوزا  مهیلع  فرـشت  هنجلا و  نولخدـیف  بابلا  مهل  حـتفنیف  هللا  ءایلوا  اـنئاج  دـق  ضعبل  مهـضعب  لوقیف  ۀـقلحلا  ریرص 
هاگـشیپ رد  ار  ناراکزیهرپ  نیا  یلع  ای  دومرف  کلذ . لثم  هللا  ءایلوا  نهل  لوقی  مکیلا و  اـنقوش  دـشا  ناـک  اـمف  مکب  اـبحرم  نلقیف  نییمدـالا 

دنهاوخ هدوسآ  تامدـص  امرـس و  امرگ و  تامحز و  ضارما و  مالآ و  تایلب و  ماقـسا و  تافآ و  مامت  زا  اجنآ  دـنرادیم  هاگن  قح  شرع 
دـینک و يربهر  دـیواج  تشهب  هب  ار  ام  ناتـسود  دوشیم  باطخ  دنتـسه  اهنآ  اب  هک  یناگتـشرف  هب  راگدرورپ  شرع  بناـج  زا  هاـگنآ  دوب 

ياهراک دناهتـشاد و  مدـقم  ایند  رد  راک  ره  رب  ار  ام  يدونـشخ  اضر و  دـنراد  زایتما  تقبـس و  نارگید  رب  اهنآ  اریز  دـیزاسن  فقوتم  رگید 
تسا و بجاو  اهنآ  قح  رد  نم  تمحر  میتسه  دونـشخ  ناشلامعا  زا  یـضار و  اـهنآ  زا  اـم  دـناهدومن  رازگرب  یئاـسراپ  عرو و  هب  ار  دوخ 

ناگتـشرف دـنریگ . رارق  فص  کی  رد  دنتـسه  مه  اب  تائیـس  تانـسح و  ياراد  هک  یناسک  فوفـص  رد  نارگید و  باسح  رد  اـهنآ  دـیابن 
ناـنچ ار  تشهب  برد  هقلح  ناگتـشرف  دـننکیم . یئاـمنهار  مظعا  تشهب  هب  ندـع و  تشهب  هب  ار  ناراـکزیهرپ  تعاـمج  نیا  قح  تمحر 
يارب ناوضر  تانج  تشهب و  ياهغاب  رد  تسا و  هدـیرفآ  یلاعت  دـنوادخ  هحفـص 375 ]  ] هک ینایروح  مامت  هب  نآ  يادص  هک  دـنبوکیم 

دزن قح  ناتسود  ادخ و  ءایلوا  دنیوگیم  دنهدیم و  تراشب  ار  رگیدکی  دنونشب  ار  ادص  ریرص و  نوچ  دنونشیم و  هتشاد  ایهم  شناتـسود 
همه ناـیمدآ  نیعلاروح و  زا  ناـشیا  جاوزا  زا  دـنهد و  اـج  تشهب  نورد  ار  اـهنآ  دـنیاشگب و  ار  گرزب  تشهب  برد  هاـگنآ  دـندمآ -  اـم 
نامه زین  ادخ  ءایلوا  میدوب  رظتنم  قیاش و  رایسب  امش  رادید  هب  امـش  رب  ابحرم  هک  دنیوگ  مدقم  ریخ  دننک و  لابقتـسا  هدناسر  مه  هب  روضح 

هک یلاـعت  يادـخ  لوق  ینعم  هللا  لوـسر  اـی  دـنکیم  ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  اـجنیا  رد  دـنمارخب . مه  اـب  دـنیوگیم و  ار  بیحرت  تیحت و 
جاجوعا روصق و  نودب  تسا  رگید  دنلب  ياههفرغ  نآ  زارف  رب  هک  دـنلب  ياههفرغ  دومرف  تسیچ ؟ ۀـینبم  فرغ  اهقوف  نم  فرغ  دـیامرفیم 

توقای و رد و  اب  شدوخ  ءایلوا  يارب  اـههفرغ  نیا  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدـش . اـنب  يراوتـسا  ماکحتـسا و  تیاـهن  رد 
رب دراد و  الط  برد  رازه  اههفرغ  نآ  زا  ياهفرغ  ره  هدش و  هدیـشوپ  هرقن  هب  هدش و  هدیـشک  الط  زا  نآ  ياهفقـس  هدش و  هتخاس  دجربز 

جات هسأر  یلع  عضو  ۀـنجلا و  یف  هلزانم  یلا  نمؤملا  لخدا  اذا  هعوفرم  شرف  اهیف   » هک دومرف  هفاضا  و  تسا . لـکوم  هتـشرف  رازه  يرد  ره 
ناولاب ریرـص  هلح  نیعبـس  سبلا  لاق و  جاتلا  تحت  لیلکالا  یف  ۀـموظنم  ردـلا  توقایلا و  هضفلا و  بهذـلا و  للح  سبلا  همارکلا  کلملا و 

اذاف ریرح  اـهیف  مهـسابل  اؤلؤل و  بهذ و  نم  رواـسا  نم  اـهیف  نولحی  لـج  زع و  هللا  لوق  کلذـف  ریخ  توقاـیلا  هضفلا و  بهذـلاب و  هفلتخم 
زع و هللا  ۀمارکب  هنهیل  هنانجب  لکوتملا  هیلع  نذأتسا  نانجلا  یف  لج  زع و  هللا  یلول  رقتسا  اذاف  احرف  ةریرـس  زتها  ةریرـس  یلع  نمؤملا  سلج 
هل أیهت  ءاروحلا  هتجوز  هتکیرا و  یلع  اکتا  دـق  لج  زع و  هللا  یلو  ناف  کناکم  فئاصولا  ءافـصولا و  نم  نمؤملا  مادـخ  هل  لوقیف  هایا  لج 
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دراو تسا  تشهب  هک  دوخ  لزانم  هب  نمؤم  نوچ  دـناهدنکفا و  مه  زارف  رب  يدـنلب  ياهشرف  هیلاـع  لزاـنم  نآ  رد  دومرف  هللا ». یلول  ربصاـف 
رد هک  یلیلکا  رد  هتـسویپ  مه  هب  رد  توقای و  اب  هک  نیمیـس  هتفابرز و  ياههلح  اههماج و  دنراذگ و  وا  رـس  رب  کلم  تمارک و  جات  دـنوش 

هدیدرگ نیزم  خرـس  توقای  هرقن و  الط و  اب  نولم  سابل  عاونا  نوگانوگ و  ياهگنر  اب  ریرح  هماج  داتفه  دـیارایب و  نت  رب  دـشاب  جات  ریز 
نیرز و ياهنجنربا  تسد  اب  دیواج  تشهب  رد  دنوش  هتـسب  رویز  هدومرف . ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  دروم  نیا  رد  دنـشوپب و  ار  اهسابل  نیا 

تدش زا  شریرـس  دنک  سولج  شیوخ  تخت  رب  نمؤم  صخـش  نوچ  ناشن و  دیراورم  تفبرز  هحفـص 376 ]  ] ریرح ياههماج  دیراورم و 
دریگ و تصخر  تسوا  ياهغاب  لکوم  هک  هتشرف  نآ  دبای  رارقتـسا  نادواج  نانج  رد  ادخ  یلو  نوچ  دیآرد و  شبنج  هب  ینامداش  حرف و 

جاوزا دنیوگ و  مدـقم  ریخ  ار  وا  درم  نز و  زا  نمؤم  مادـخ  دـیوگ و  کیربت  تیحت  تینهت و  یلاعت و  يادـخ  دابکرابم  تمارک و  هب  ار  وا 
ياهسابل اب  دنیآیم و  نوریب  اههمیخ  زا  نیعلاروح  سپس  دندرگ  رورسم  فوعـشم و  اهنآ  دنناسرب -  وا  ضرع  هب  ار  دوخ  شابهدامآ  اهنآ 

اب تمارک و  جات  اب  اههیروح  نیا  تسا . عطاس  اهنآ  زا  ربنع  کـشم و  يوب  دـنوریم و  اـهنآ  ریرـس  يوس  هب  ناگتـشرف  یئاـمنهار  هب  نیرز 
یقوش اب  ادخ  ناتسود  نایقتم و  دنوش  کیدزن  ادخ  یلو  هب  اهنآ  نوچ  تسا  خرـس  توقای  زا  وا  نیلعن  دنب  ؤلؤل و  توقای و  هب  للکم  شفک 

شیاسآ شمارآ و  نامز  هکلب  تسین  تمحز  بعت و  جنر و  زور  زورما  دنیوگ  نیعلاروح  هب  دـننک و  لابقتـسا  هتفر  اهنآ  تاقالم  هب  طرفم 
دنوش لولم  مه  زا  هکنآ  نودب  دشکیم  لوط  لاس  دصناپ  اهنآ  هقناعم  دننکیم و  هقناعم  نیعلاروح  اب  نایقتم  نیا  یلع  ای  دـیامرفیم  تسا .
يرد ره  زا  و  دمآ -  دهاوخ  ادخ  یلو  ترایز  هب  ناگتـشرف  هتـسد  هتـسد  دنیوگ و  کیربت  دـنیآ و  وا  تینهت  يارب  هتـشرف  اهرازه  مد  ره  و 

سیدـقت و اهنآ  مالـس  اهیف  مهتیحت  مهللا و  کناحبـس  اهیف  مهاوعد  دـننکیم -  ترخافم  مه  اب  هدـمآ  ادـخ  یلو  رادـید  هب  هتـشرف  اهرازه 
هب اهنآ  يرابدرب  ملح و  یئابیکـش و  ربص و  تافـص  تسه و  یمولعم  قزر  اهنآ  يارب  دنناوخب و  نیملاعلا  بر  هللادـمحل  دـنیوگ و  حـیبست 

[. 86 . ] درگ یتلیضف  اهنآ  يارب  دنک و  ادیپ  مسجت  یئابیز  تروص 

یگدنز تایرورض  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  شزومآ 

. دومن تجاح  تلئـسم  ناشدوخ  تامیلعت  قبط  تسج و  لسوت  ودـب  ناوتیم  تعاـس  نآ  رد  هک  دراد  صاـصتخا  وا  هب  یتعاـس  یماـما  ره 
اذغ عقوم  مه  تسا و  تدابع  تقو  مه  تعاس  نیا  رد  نوچ  تسا و  رهظ  لوا  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  یـصاصتخا  تعاس  زا  دناهتـشون 

مهللا  » دـناهدناوخیم ماـما  دوخ  هک  تسا  نیا  نآ  ياـعد  تسا و  تعکر  راـهچ  رهظ  هلفاـن  اـما  تسا  هتخومآ  ار  ود  ره  بادآ  هک  ندروخ 
كاضر دوجوم  یلع  مهتللد  کتمحر و  کتفأرب و  كدابع  یلع  تننم  كءاهب و  ۀمظعب  تربجت  ءایربکلا  رونلا و  ۀمظعلا و  ءایضلا و  بر 

نیب مهمدقا  کلئـسا و  یلع  نب  دمحم  قحب  مهللا  کتیـشم  یلع  مهلدـی  هحفـص 377 ]  ] مهملعی و کتبحم و  ملع  مهلدـی  الیلد  مهتلعج  و 
یبرـش یلکا و  یف  کلئـسا  ینا  مهللا  . » دیناوخب اذـغ  هب  عورـش  زا  لبق  دومرف  هاگنآ  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  یجئاوح  يدـی 

زا سپ  و  کتیصعم » نم  زرحتلا  کتدابع و  یلع  اهتوقب  ینعجشت  نا  كرکـش و  كرکذ و  کتعاط و  یلع  هب  ةوقلا  هکعو و  یف  ۀمالـسلا 
ار هرفـس  نوچ  و  معطی » معطی و ال  يذلا  هللادمحلا  لضفا  انیلع و  معنا  اناوآ و  اندیا و  اناقـس و  انمعطا و  يذلا  هللادمحلا   » دیناوخب اذغ  مامتا 

فرـصم ءامـسلا  نم  ءاملا  لزنم  هللادمحلا   » وگب ندیماشآ  ماگنه  و  ةروکـشم » ۀمعن  انلعجا  مهللا  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا   » ناوخب دـندیچرب 
و یبونذب » اجاجا  یل  هلعجی  مل  ابذع و  اءام  اناقس  يذلا  هللادمحلا  : » دناوخب ندش  باریس  زا  سپ  و  ءامـسالا » ریخ  هللا  مسب  ءاشی  فیک  رمالا 
ار ادخ  یگدنز  نوئـش  همه  رد  تسا  نیا  دارم  هک  نیللختملا » نیلالخلا و  یف  كراب  مهللا  : » دیوگب ندز  كاوسم  ندرک و  لالخ  لاح  رد 

. دنادب دهاش  رظان و 

تایبدا رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  بتکم 

هراشا
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مدآ تقلخ  زا  ار  رـشب  یمومع  فراعم  مولع و  هک  دیدرگ  عورـش  شنیرفآ  زاغآ  زا  هک  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  بتکم  شرورپ  شور 
باتک نیا  رد  نآ  ثیداحا  مامت  رکذ  بلاطم و  همه  نایب  نوچ  تسا و  هدومرف  نایب  مدآ  دالوا  تیبرت  میلعت و  ناکم و  نامز و  اـب  رـشبلاوبا 
بتکم نیرتعیـسو  يرقاب  بتکم  هکنیا  تابثا  یمارگ و  ناگدـنناوخ  راکفا  ذیحـشت  يارب  هدرک و  تسرهف  ار  بلاـطم  اـم  تسا  نکمم  ریغ 

اـیهم و يرفعج  بتکم  رـشن  يارب  ار  هنیمز  هک  دوـب  بتکم  نیمه  ساـسا  هک  درک  فارتـعا  دـیاب  مینکیم و  رکذ  تسا  هدوـب  شناد  ملع و 
نآرق و هیاـس  رد  ار  نف  نیا  هک  دوـب  تاـیبدا  بادآ و  بدا و  میلعت  مالـسلاهیلع  مـجنپ  ماـما  شزوـمآ  هماـنرب  داوـم  زا  یکی  دوـمن . هداـمآ 

رقابدمحم ماما  دـشابیم  اهنآ  یناسفن  راثآ  راکفا و  شوارت  یحور و  هدـیدپ  تلم  ره  تایبدا  نوچ  تخومآ و  مدرم  هب  ینامـسآ  تامیلعت 
تاعانص زا  هک  رعـش  هتبلا  تشاد  تکرـش  یلم  تایبدا  رد  دوخ  تخومآ و  ینامـسآ  قالخا  بدا و  مان  هب  نآرق  زا  ار  ینید  تاشوارت  نیا 

ملاع ماما  میتفگ  دوخ  ياج  رد  هک  یحرـش  هب  یلو  تسا  تیالو  ماقم  هبترم  نود  ماـما  يارب  تسا  یقطنم  نونف  زا  سمخ و  هحفص 378 ] ]
يزیچ وا  رب  هدـیدرگ  باریـس  یبـیغ  مولع  همـشچرس  زا  دراد و  يداتـسا  تراـهم و  مولع  نونف  ماـمت  رد  تسا و  نیرخآ  نیلوا و  موـلع  هب 

ماما زا  دوخ  دح  رد  همه  هک  تسا  یعیبط  داوم  دیلاوم و  رصانع و  رب  نامرف  دننام  مه  تاملک  ظافلا و  فورح و  رب  وا  نامرف  تسین  موتکم 
نآ فئاطل  یناعم و  یقیقر  ظافلا و  تاملک و  یئاسر  تغالب و  تحاصف و  رد  اهنآ  تسین  یلکشم  راک  نتفگ  رعش  اذل  دننکیم و  تعاطا 

دناهتفرگ رارق  رثن  مظن و  رد  ناهج  نارونخس  هیلوا  فص  رد  میاهدید  هچنانچ  تسا  نانخس  هاشداپ  زین  اهنآ  نانخس  دنتسه و  نخس  كولم 
نازابرس فوفص  دننام  رثن  مظن و  هتشر  شنادنزرف  همه  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیقتملا  ماما  راثآ  رد  هک  میدید  اذل  و 

رعـش نف  رد  هکنآ  يارب  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  دـناهدومن . زاجعا  روثنم  موظنم و  نخـس  رد  رثکا  هتـشاد و  رارق  وا  نامرف  رد 
نوزوم رعش  راوتسا و  یمظن  تخیریم و  ظافلا  بلاق  رد  ار  يونعم  تاکاردا  تاساسحا و  دوخ  یهاگ  دیامرف  ریدقت  جیورت و  ناگدنیوگ 

. مینکیم لقن  ترضح  نآ  زا  ار  تیب  دنچ  هنومن  يارب  ام  تشاذگیم و  اج  هب  بولطم  عجسم و  یتاملک  یفقم و  و 

ءارعش مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما 

تسا روطچ  دیسرپ  دناوخ و  ار  دوخ  راعشا  ماما  روضح  دمآ  دوب  هدرک  حدم  ار  ناورم  نب  کلملادبع  يرعاش  دسیونیم : بوشآرهـشنبا 
تاوم ایرد  رحب  هک  نیا  تسا  دامج  سمش  سمش  یتفگ  هکنیا  تسا و  گس  دسا  دسا  یئوگیم  هکنیا  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 
رضاح تیمک  ینک -  هیبشت  ایرد  ای  سمـش  اب  دشاب  ار  یـسک  هک  تسین  يراختفا  اهنیا  تسا و  رام  هیح  هیح  ياهتفگ  هک  نیا  تسا  هدرم  و 

ماما یماهس  شیطت  اعزن و ال  قرغا  امف  ياوه  یل  هللا  صلخا  تفگ : هک  اجنآ  ات  مالحا  هوبص و ال  ام  ریغ  ماهتـسم  مثیم  بقل  نم  تفگ  دوب 
رتهب یتسه و  رعشا  نم  زا  وت  هللا  لوسر  نبای  تفگ  تیمک  یماهس  شیطت  ام  اعزن و  قرغا  دقف  وگب  روط  نیا  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدمحم 

تیمکلا و محرا  مهللا  دومرف  درک  هبعک  هب  هجوت  ترـضح  تفگ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  حدـم  رد  ياهدیـصق  تیمک  یئوگیم  رعش 
دناهدرک يروآعمج  وت  يارب  نم  تیب  لـها  هک  تسا » مهرد  [ » هحفـص 379  ] رازه دـص  نیا  تیمک  يا  دومرف  هاگنآ  تارم  ثالث  هل  رفغا 

. میامن دوخ  نفک  ات  یئامرف  ماعنا  نم  هب  ار  دوخ  نهاریپ  مراد  لیم  اما  متفگن  وت  حدم  هلص  يارب  نم  مسق  ادخ  هب  تفگ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  راعشا 

زا بتاک  ءایح  نب  دمحم  نب  ییحی  حتفلاوبا  هک  هتـشون  یناتک  ریزو  یمقلعلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  دمحا  نب  دمحم  بلاطوبا  نیدـلادیؤم 
دوذن هداوذ  ضوحلا  یلع  نحنل  داد  خساپ  رعـش  نیا  هب  یتسیک  وت  مدیـسرپ  وا  زا  مدید  هنیدم  هکم و  نیب  رد  ار  يدرم  تسا  هدرک  لقن  نآ 

انقح انبـصاغ  ناک  نم  هدالـس و  ءاس  انءاس  نم  رورـسلا و  انم  لان  انرـس  نمف  هداز  انبح  نم  باخ  ام  انبالا و  زاف  نم  زاف  اـمف  هدارو  دعـسی  و 
نآ هب  ار  راعـشا  نیا  مه  راربالاعیبر  باـتک  رد  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  دـنتفگ  تسیک  ناوج  نآ  مدیـسرپ  هداـعیم  ۀـمایقلا  مویف 

هرذق ۀفیج  ربقلا  یف  ریصی  هتروص  فسخ  دعب  دغ  یف  هرذم و  ۀفطن  لبق  نم  ناک  هتروصب و  بجعم  نم  تبجع  تسا  هداد  تبسن  ترضح 
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رقابدمحم ماما  زا  ار  رعـش  نیا  ءارعـشلا  رعـشلا و  باتک  رد  یقرب  دـلاخیبا  بقانم  رد  هرذـعلا  لمحی  هیبنج  نیبام  هتوخن  هبجع و  یلع  وه  و 
اممصل عاجشلا  هیبانل  اغاسم  يری  ول  عاجشلا و  قرطا  قرطا  تسا و  هدروآ  لیثمت  هب  مالسلاهیلع 

زیزعلادبع نب  رمع  مالسلا و  هیلع  رقابدمحم  ماما  نامز  یطحق 

چیه دندوبن و  گنتتسد  یلام و  هقیـضم  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دننام  مادـکچیه  مالـسلامهیلع  همئا  نایم  رد  هک  میتفگ  قباس  رد 
لوا مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  میناسریم . ناگدنناوخ  رظن  هب  ار  راتفگ  نیا  یلامجا  لیالد  نونکا  دنتـشادن  روخهقفن  جرخ و  ردقنآ  کی 

بصم ءاقتلا و  زکرم  عامتجالا و  هبام  هطقن  نیا  هب  ناشهجوت  هلیبق  کی  رد  هریت  ود  درک و  عمج  یمشاه  ود  يولع و  ود  نیب  هک  دوب  یماما 
هحفص 380]  ] یناگدنز رد  مه  یعامتجا  تهج  زا  انمض  دیامن و  هرادا  ار  اهنآ  تشیعم  دیاب  هک  دوب  هبیط  يهرجش  يارجم  نیریـش  رهن  ود 
رد ار  هداوناخ  دصراهچ  هک  نینمؤملاریما  شدج  دننام  هنابـش  ار  هداوناخ  دص  مانا  ماما  نآ  هک  دش  هتفگ  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  شردپ 
هب تسیک  دنتـسنادیمن  درکیم و  هرادا  تشیعم  تهج  زا  ار  هداوناـخ  دـص  هنیدـم  کـچوک  رهـش  رد  مه  وا  دـیناسریم  بآ  ناـن و  هفوک 

نیا دوب -  ع )  ) نیدـباعلانیز دـندیمهف  دـش  عطق  هنابـش  يررقم  نیا  درک و  تلحر  مراهچ  ماما  یتقو  ات  دربیم  بآ  نان و  اهنآ  هناخ  برد 
دریگب و هدهع  هب  ار  نایاونیب  تشیعم  روما  هرادا  دـیاب  ریزگان  مه  مجنپ  ماما  دنتـشاد و  راظتنا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  زا  زین  اههداوناخ 
زا ریخا  لاس  هاجنپ  فرظ  رد  هنیدم  مدرم  لاوما  تراغ  ماعلتق و  یمـشاه و  يولع و  دالوا  ریثکت  درکیم -  کمک  ردپ  دننام  اهنآ  هب  اذـل 
هب مشچ  رهـش  نآ  مدرم  همه  دوب و  هدرک  تخـس  ار  یگدـنز  مدرم  يزیچیب  رقف و  مالـسلاهیلع و  رقابدـمحم  ماما  تلحر  اـت  ـالبرک  هعقاو 

دورو دوفو و  نآ  دنکیم و  دییأت  ار  هیرظن  نیا  مه  رگید  تهج  کی  دنتشاد -  تیامح  کمک و  راظتنا  وا  زا  هتخود و  ماما  نیا  تیصخش 
دوب هریغ  و  نیقارع )  - ) ناریا هرصب و  هفوک و  ناهوژپ  گنهرف  نارورپ و  فراعم  نایعیش و  نینمؤملاریما و  باحصا  زا  فارطا  نابلطشناد 

دندوب یمالـسا  هاگـشناد  گرزب و  هسردم  سـسؤم  هک  رقابدمحم  ماما  هناخ  هب  دندمآیم و  هنیدم  فرط  هب  شناد  ملع و  بسک  يارب  هک 
دوب هدروآ  دوجو  هب  ار  یملسم  جراخم  هتشر  کی  مه  تشیعم  نیمأت  رفس و  جرخ  يارب  اهنآ  رثکا  ياضاقت  اهنآ و  یئاریذپ  دندشیم  دراو 

هک دـیآیم  تسد  هب  ماما  تامیلعت  داوم  رابخا و  زا  هچنانچ  تسا  راتفگ  نیا  دـیؤم  زاب  رگید  یتاکن  تشادـن -  يدـمآرد  نآ  لابق  رد  هک 
نآ دوخ  یـصخش  تحالف  تعارز و  یکی  تسا  هتخادرپیم  شـشوک  راک و  هب  ناوارف  رایـسب  تمحز  هب  دوب و  گنت  تسد  ترـضح  نآ 

لوغشم تفریم و  هنیدم  فارطا  دحا و  رد  دوخ  یعورزم  یضارا  اهناتسلخن و  هب  یملع  صحف  ثحب و  سرد و  زا  سپ  هک  دوب  ترضح 
یمیظع یطحق  کی  ماما  نیا  نامز  رد  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتمهم  دوشب و  یگدنز  ياههنیزه  هب  یکمک  هار  نیا  زا  ات  دـشیم  يزرواشک 

تاعورزم تشادن  لصاح  یبآیب  زا  اهناتـسلخن  دندوب  تمحز  رد  تخـس  مدرم  تفای و  همادا  ماش  ات  هک  داد  خر  نآ  فارطا  هنیدم و  رد 
يردارب تاواسم و  تاساوم و  شـشخب  دوج و  هب  ار  مدرم  رتشیب  اهزور  نیا  رد  رقابدمحم  ماما  دادیمن و  بآ  اههاچ  تاونق و  دش  کشخ 

یئاههمان درکیم و  ضیرحت  ار  مدرم  تخـس  شـشوک  راـک و  يزرواـشک و  رما  رد  دومرف و  بیغرت  قیوشت و  توعد و  مارکا  ماـعطا و  و 
ثداوح و نیا  رد  رـشب  رطاخ  یلـست  بجوم  لماوع  نیا  همه  هک  اـیند  یئاـسراپ  عرو و  دـهز و  يراـکزیهرپ و  يوقت و  رب  ینبم  تشونیم 

يرورپ تیعر  تلادـع و  رد  دـیکأت  هحفـص 381 ]  ] زیزعلادـبع نب  رمع  هب  اـصوصخم  دادیم و  تمارک  تلیـضف و  سرد  تـسا  تاـبالقنا 
نیا دـیامن . هرادا  ار  اـهنآ  تشیعم  دـسرب و  ـالغ  یطحق و  رقف و  رد  اـهنآ  داد  هب  اـت  دوـمن  هجوـت  مدرم  ياـهلد  بناـج  هـب  ار  وا  تـشاد و 

شـشوک و یعـس و  رب  بیغرت  ضیرحت و  رابخا  بجوم  هک  دیدرگ  ماما  نآ  تیلاعف  راک و  تشیعم و  ياهيراتفرگ  دـیؤم  همه  تامدـقم 
نیا رد  هک  دوب  رگید  فرط  زا  يدیمون  سأی و  يرورپنت و  تلاسک و  یلبنت و  ترجـض و  عنم  فرط و  کی  زا  یگدنز  راک و  رد  تیلاعف 

. تسا هدومرف  یلصفم  شزومآ  رارصا و  هار 

همانتسایس زا  هعطق  دنچ 
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دـندیلانب و دـندمآ و  يو  دزن  برع  زا  یموق  دـنداتفا . جـنر  رد  مدرم  داتفا و  طحق  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  رد  هک  دـنیوگ  نینچ  تیاکح 
ماعط و نتفاین  زا  دـش  درز  اههنوگ  میدـش و  رغال  ینعی  طحق  ردـنا  میدروخب  شیوخ  ياـهنوخ  اـهتشوگ و  اـم  نینمؤملاریما  اـی  دـنتفگ 

يادخ ناگدـنب  نآ  زا  رگا  تسا . يادـخ  ناگدـنب  نآ  ای  لج  زع و  يادـخ  نآ  ای  تسا  وت  نآ  لام  نیا  تسا  وت  لاملاتیب  ردـنا  ام  بجاو 
«. نیقدصتملا يزجی  هللا  نا  انیلع  قدصت  و   » تست نآ  زا  رگا  تسین و  تجاح  نادب  ار  ادخ  تسا  يادخ  نآ  زا  رگا  تسا و  ام  نآ  زا  تسا 

نیا زا  ات  راد  ینازرا  ام  هب  تسا  ام  نآ  زا  رگا  تسا و  ناراکوکین  هدننک  تافاکم  یلاعت  يادخ  هک  نک  هقدص  ام  رب  هک  تسا  نانچ  ریسفت 
نینچمه تفگ  دروآ . ردنا  مشچ  هب  بآ  تخوسب و  ناشیا  رب  لد  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  دـش  کشخ  ام  ياهنت  رب  تسوپ  هک  میهرب  یگنت 

رمع دنورب  دنزیخرب و  هک  دنتـساوخ  نوچ  دندرک و  لصاح  دوصقم  دـنتخاسب و  ناشیا  راک  ات  دومرفب  تعاس  رد  مه  دـیتفگ  امـش  هک  منک 
اعد ارم  ینعی  دیئوگب  يادخ  اب  نم  نخـس  دـیتفگ  نم  اب  يادـخ  ناگدـنب  نخـس  هکنانچ  دـیوریم ؟ اجک  نامدرم  يا  تفگ  زیزعلادـبع  نب 

. درک وت  ناگدنب  اب  هک  ینک  نآ  زیزعلادبع  نب  رمع  اب  هک  وت  تزع  هب  بر  ای  دنتفگ  دندرک و  نامسآ  يوس  يور  نایبارعا  سپ  دینک .

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تاصتخم 

دندوب فص  کی  رد  تماما  ینامسآ  ماقم  رد  دندرکیم و  هفیظو  ماجنا  مایق و  همانرب  کی  رد  همه  مدرم  داشرا  يارب  ام  نید  همئا  هکنآ  اب 
رد هچرگا  رـشب  زا  کی  ره  تسا . هدـشیم  يرگید  زا  اهنآ  صخـشم  هک  دـناهدوب  یـصاصتخا  اـیازم و  ياراد  اـهنآ  زا  کـی  ره  کلذـعم 

صخـشم زیمم و  نامه  هک  دـنراد  قارتفالا  هبام  فالتخالا و  هبام  تافـص  لاصخ و  رد  یلو  دـنراد  كرتشم  هجو  مه  اـب  رهاـظ  تروص و 
رد يرایتخایب  تافتلا و  ترثک  تدابع و  تعاجـش و  دـننام  ار  داضتم  تافـص  همه  دوب و  دادـضا  عماج  نینمؤملاریما  الثم  . ددرگیم اهنآ 

حفـص و ملح و  رد  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  اـی  هدـیناسر  زورب  روهظ و  هصرع  هب  هریغ  تقفـش و  محر و  ماـقتنا و  تردـق  بارحم و 
و دادیم -  حـیجرت  دوب  تفـالخ  هک  دوـخ  یـصخش  عفاـنم  رب  ار  نیملـسم  عوـن  حـلاصم  هحفـص 382 ]  ] هک دوب  راوگرزب  رایـسب  تشذـگ 
رد نیدباعلانیز  ماما  دسریمن و  اجنادب  بئاصم  رب  ربص  رد  يرـشب  چیه  تسد  هک  دیـسر  یئاج  هب  يزابناج  يراکادف و  رد  ءادهـشلادیس 

تراهماب رایسب  شناد  ملع و  طاسب  طسب  يارب  تصرف  مانتغا  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  درکیم و  لمحت  بئاصم  نیا  رب  بعت  جنر و 
وا دوب -  یملع  تالـضعم  مولع و  هدنفاکـش  لوا  تسا -  هدـمآ  دوجو  هب  یمـشاه  ود  يولع و  ود  زا  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  تسا . هدوـب 

ار ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  يوعد  نامه  نآ  هلابند  هدومن و  ءایحا  ار  شدـج  مولع  درک و  دـیدجت  تیادـه  داـشرا و  رد  ار  ءاـیبنا  موسرم 
یضایر یعیبط و  مولع  رابخا و  نآرق و  صصق  ثیدح و  ریسفت و  رد  رقابدمحم  ماما  دومن . نونف  مولع و  فراعم و  رشن  هب  عورش  تفرگ و 

دیـشک و لوط  لاـس  تسیب  هک  دوشگ  رادهنماد  قیمع و  یبتکم  نید  ماـکحا  عورف  دـیاقع و  لوصا  هقف و  یناـبم  دییـشت  رب  هوـالع  یکلف  و 
. تفرگ نآ  زا  شخبتیاضر  یتبثم  رایسب  هجیتن 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  هناخ 

ملع و يورین  رد  ار  یـسک  مولعلارقاب  زج  مدرم  داد  خر  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  نامز  رد  هک  يرکف  بالقنا  یـسایس و  تضهن  نآ  رد 
رقابدـمحم ماـما  يارـس  رد  اـهنآ  لزنم  طـبهم و  دـندمآیم و  هنیدـم  هب  فارطا  زا  یپ  رد  یپ  یگرزب  لـفاوق  اذـل  دنتخانـشیمن و  تلیـضف 

یملع رضحم  زا  دندشیم و  عمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دجـسم  رد  ای  دنتفرگیم  ار  وا  فارطا  اهزور  هک  دوب  مالـسلاهیلع 
هنیدـم هب  یفعـش  طرفم و  لیم  کی  اب  نید  ملع و  هب  نادـنمقالع  ناهوژپ و  شناد  تلیـضف و  ملع و  نیبلاط  دـندرکیم  هدافتـسا  ماـما  نیا 

هادف یحور  ءادهشلادیس  تداهـش  زا  سپ  اصوصخم  نادناخ  نیا  تلیـضف  ملع و  يوقت و  دهز و  تدایـس و  هقباس  اب  دندشیم و  راپـسهر 
هنیدم دـیدرگ  یمالـسا  هاگـشناد  زکرم  دومن و  ار  ناهوژپ  فراعم  هباحـص و  نیعبات و  همه  هجوت  بلج  دوب و  هنیدـم  شناد  ملع و  روحم 

قافآ هرهش  دیدرگ  هاگشناد  نآ  لیـصحتلاغراف  سک  ره  درک و  رارقرب  يرکف  تکرح  یملع و  تضهن  کی  ترـضح  نآ  هیاس  ریز  هرونم 
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يارب مه  تهج  نیا  هک  دوب  مه  يرایـسب  شـشخب  دوج و  تواخـس و  ياراد  یملع  تاـضافا  رب  هوـالع  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  دـش .
شاعم رارما  يارب  مه  دندرگ و  دنمهرهب  ترـضح  نآ  یملع  رـضحم  زا  مه  دنوش  رـضاح  هنیدم  رد  ات  درکیم  کمک  رورپشناد  يافعض 

ماما دـندمآیم  وا  يارـس  تلود  هب  ترـضح  نآ  ناردارب  زا  یـضعب  هک  دـنکیم  تیاور  ترـضح  نآ  زینک  یملـس  دـنریگ . ارف  یلام  دوخ 
تخومآیم و شناد  ملع و  دادـیم و  لوپ  دـندوب  جاتحم  رگا  دادیم  سابل  اهنآ  هب  تاـقوا  یـضعب  دومرفیم و  ماـعطا  ار  اـهنآ  مالـسلاهیلع 
دصناپ و ترضح  نآ  يایاطع  دیوگیم  یملس  دوخ -  ناردارب  هب  ششخب  رگم  درادن  ینـسح  چیه  ایند  دومرفیم  دینادرگیم و  رب  زاینیب 

هحفـص  ] متـس نامز و  روج  زا  مدش و  بایفرـش  رقابدمحم  ماما  رـضحم  رد  دیوگ  ریثک  نب  دوسا  تسا . هدوب  مهرد  رازه  ات  مهرد  دصـشش 
زا رقف  یتسدگنت و  رد  دندرکیم و  تاعارم  ار  وت  يدنمتورث  ماگنه  رد  هک  يردارب  تسا  دب  ردق  هچ  دومرف  مدرک  تیاکش  ناردارب  [ 383

لاصخ یناسفن و  لیاضف  بقانم و  ایب . ام  دزن  زاب  زاسب و  نآ  اب  العف  دومرف  داد  نم  هب  تساوخ و  لوپ  هسیک  کی  هاگ  نآ  دندوب  ربخیب  وت 
هنیدم رد  يرفعج  بتکم  تیص  دوب . یناسنا  تالامک  یناسفن و  لیاضف  هعومجم  مرتحم  دوجو  نآ  تسا و  دایز  مولعلارقاب  ترـضح  یتاذ 
رایـسب ریاخذ  اب  دنتفاتـشیم و  هنیدم  هب  شناد  ملع و  بلاط  مدرم  فارطا  ناریا و  قارع و  زا  دـیدرگ و  زادـنانینط  یمالـسا  ملاع  راطقا  رد 

نامه مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  لزنم  دوب . ناملـسم  مدرم  يارب  ریدـقت  لباق  سب  اهنآ  دروآهر  دنتـشگیم و  رب  تلیـضف  ملع و  رد  یتمیق 
دنتخاسن دوخ  يارب  یلزنم  هناخ و  دنتـشاذگن و  يرجآ  رب  يرجآ  یتشخ و  رب  یتشخ  مادک  چیه  اهنآ  دوب و  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  هناخ 

هیهت نکـسم  دـندیرخیم و  لزنم  دـنتخاسیم و  هناـخ  ناـیاونیب  ماـتیا و  ارقف و  يارب  دنتـشاد  راـیتخا  رد  هک  یتاـفوقوم  تاقدـص و  زا  هکلب 
یلزنم دـندرک  يرابجا  ترجاهم  ارماس  رد  هک  يرخآ  ماما  راـهچ  طـقف  دنتـشادن  دـنتخاسن و  یعیفر  خاـک  مادـک  چـیه  اـم  همئا  دـندیدیم 

. دشابیم نآ  هنومن  تسا  یقاب  زونه  هک  نینمؤملاریما  هناخ  تسا و  نامز  ماما  ماقم  دجسم و  هاگراب و  هبق و  نونکا  هک  دندیرخ 

هراختسا میلعت 

رد نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  زا  یثیداحا  رابخا و  هک  تسا  ریخ  بلط  هب  یئامنهار  ای  ندرک  ریخ  بلط  هراختسا و  مالـسا  تاصتخم  زا  یکی 
هیعدا بادآ و  رد  هک  بیغلا  حـیتافم  باتک  رد  هر )  ) یـسلجم همالع  دـشابیم . هدوب و  هیماما  ياـهقف  مالـسا  ياـملع  تنـس  تسا و  تسد 

زع و دنوادخ  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  دوخ  دیناسا  هب  سواط  نب  دیس  دیفم و  خیش  زا  هتشاگن  هراختـسا 
زا ریخ  بلط  سک  ره  دومرف  دهد و  ماجنا  هراختـسا  هرواشم و  نودب  ار  دوخ  ياهراک  هک  تسا  نآ  هدنب  تواقـش  هلمج  زا  دیامرفیم  لج 

ار یـسک  دوخ  زج  دـیدرگ  هدـنامرد  دـش و  دراو  هراختـسا  نودـب  يراـک  رد  یـسک  رگا  دومرف  و  دـباییمن -  نآ  ماـمتا  قیفوت  دـنکب  نم 
متفا و تحار  هب  هک  مرادن  اورپ  منک  يریخ  بلط  دوخ  دنوادخ  زا  هک  يراک  رد  نم  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  و  دـنکن . شنزرس 

هراختسا ام  دومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  دومرف . میلعت  نم  هب  ار  نآرق  ياههروس  تخومآ و  نم  هب  ار  هراختـسا  مردپ  دومرف 
قفوم و هکنآ  رگم  دـنکن  ادـخ  زا  ریخ  بلط  سک  چـیه  دومرف  شدـنزرف  میتفرگیم و  دای  ار  نآرق  ياـههروس  هچناـنچ  میتفرگیم  داـی  ار 
ار یمالغ  مهاوخب  تقو  ره  دومرف  هحفص 384 ] . ] رسعلا مکب  دیرا  رسیلا و ال  مکب  دیرن  دومرف  هک  دوش  ناسآ  وا  لکـشم  ددرگ و  بایماک 
نا ملعت  تنک  نا  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  کـناب  کلئـسا  ینا  مهللا  منکیم . ریخ  بلط  هبترم  هس  هک  بیترت  نیدـب  منکیم  هراختـسا  مرخب 

یل و ریخ  وه  اـم  ـالا  ینع  هفرـصاف  یترخآ  ياـیند و  ینید و  یف  یل  رـش  هنا  ملعت  تنک  نا  هرـسی و  یل و  ریخف  یل  ریخ  تدرا  يذـلا  رمـالا 
تاولص و هبترم  هس  الومعم  بویغلا  مالع  کنا  یـضقا  یـضقت و ال  ردقا و  ردقت و ال  ملعا و  ملعت و ال  کناف  کئاضقب  کلذ  یف  ینـضر 

ارم هک  منکیم  تلئسم  وت  زا  اراگدرورپ  دناوخب . تسا  موهفم  نیدب  بیرق  هک  ار  نآ  نومضم  اب  ار  اعد  نیا  دیوگب و  هللارفغتـسا  هبترم  هس 
تسا ریخ  مرآ و  اج  هب  ار  لمع  نیا  هک  ینادیم  نم  تحلصم  حالـص و  رگا  يدوهـش  بیغ و  هب  ملاع  ینادیم و  وت  ینک  یئامنهار  ریخ  هب 

ارم نک و  عفد  نم  رس  زا  ار  نآ  ددرگیم  نم  نید  ایند و  رش  ببس  تسا و  تمادن  ینامیشپ و  بجوم  ینادیم  رگا  امنب و  يریخ  نم  يارب 
یئاناوت ملع و  تردـق و  نم  یتسه  نم  ردـق  اضق و  هب  مکاح  وت  مناوتاـن  ناداـن و  نم  یئاـناوت و  اـناد و  وت  هک  زاـس  دوخ  ءاـضق  هب  یـضار 
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رفیک دـناهداهنن و  یعقو  هدرک و  تشپ  هراختـسا  هب  هک  یناـسک  رایـسب  هـچ  دوـب و  دـهاوخ  وا  ياـمنهار  هراختـسا  بـیترت  نـیا  هـب  مرادـن .
یلع هب  ار  يرس  ربمغیپ  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  زا  یمعفک  دناهتفای . ینامیـشپ  هدید و  ار  یئانتعایب 
رتخا مهللا  کتبحم  كاضرل و  یتقفو  کملعب و  یلرتخا  مهللا  ناوخب . ار  اعد  نیا  دومرف  رـس  ظـفح  رد  مزـال  تاشرافـس  زا  سپ  تفگ و 
یئاعد وگب و  ار  دـصق  هک  رما  ود  نآ  نیرمالا و  نیذـه  نم  دـیرا  امیف  یلرتخا  مهللا  کطخـس  کتقم و  نم  کـتزعب  ینبنج  کتردـقب و 

ار هراختـسا  قیرط  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح  زا  نیعا  نب  ةرارز  دـهد -  امـش  هب  ار  ترخآ  اـیند و  عفاـنم  دـنوادخ  هک  ناوـخب 
هب رس  هاگنآ  ناوخب  زامن  تعکر  ود  ياهزیکاپ  لحم  رد  هعمج  زور  ریگب و  هزور  هبنـش  هبنشراهچ و 5  هبنشهس  ياهزور  دومرف -  تساوخ 
اذه ناک  نا  بیغلا  ملاع  تنا  میحرلا  نمحرلا  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  کناب  کلئـسا  ینا  مهللا  وگب  هبترم  دـص  نک و  دـنلب  نامـسآ  يوس 
ملعت الامب  ینع  هفرصاف  کملع  هب  طاحا  امیف  ارش  کلذ  ناک  نا  هباب و  حتفا  هیف و  كراب  یل و  هرـشبف  کملع  هب  طاحا  امیف  یل  اریخ  رمالا 

تیاده دیامنیم و  وت  هب  تسا  ریخ  هچ  ره  دـنوادخ  بویغلا . مالع  تنا  یـضقا و  یـضقت و ال  ردـقا و  ردـقت و ال  ملعا و  ملعت و ال  کناف 
هحفص 385] . ] يوشیم

راکذا هیعدا و 

تیبرت يارب  دینیبیم  هیهت  هسردم  سالک و  لافطا  تیبرت  يارب  هک  روط  نامه  تسا  لافطا  يارب  ملعم  تیبرت  دـننام  راهطا  همئا  نتخیگنارب 
راگزومآ ملعم و  تیبرت  هاگـشزومآ  مان  هب  زورما  هک  دنهد  دای  شنیب  دـنزومایب و  شناد  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  مزال  يدارفا  هقبط  نیا  ندومن 
حالطصا رد  هک  تشاد  يراگزومآ  هسردم و  سالک و  نایمدآ  هلگ  يربهر  يارب  الع  لج و  راگدرورپ  ترضح  تسا -  يرجم  لومعم و 

یناپوچ يربهر و  داشرا و  تیاده و  ناشراک  هک  دندوب  اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  هلـضاف  هقبط  نآ  دنتفگیم و  یعار  ناپوچ و  زور  نآ  فرع 
نیا زا  کی  ره  اذـل  دـنناسرب و  بولطم  لامک  هب  هتخاـس  لکـشتم  هدومن و  يروآعمج  اـیند  رد  ار  هدـنکارپ  هلگ  نیا  اـت  دوب . ناـیمدآ  هلگ 
مدرم هب  یـصوصخم  ظافلا  بلاق  رد  ار  یتیبرت  یلاع  ضرغ  یلک و  موهفم  نآ  دنتـشاد و  یـصصخت  زاـیتما و  کـی  ینامـسآ  ناراـگزومآ 

هب میلعت  يارب  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تاصتخم  هلمج  زا  تسا . هدش  یـصخش  تاصتخم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  دنتخومآیم 
يارب ام  تسا و  کیرات  ياهلد  رکف و  حطـس  هدـننک  رونم  نآ  هقیقر  یناعم  هک  دـناوخیم  دوخ  تونق  زاـمن و  رد  يراـکذا  هیعدا و  مدرم 

. مینکیم لقن  ار  اهنآ  زا  یکی  هنومن 

اذغ زا  دعب  ءاعد 

هچ دـنوادخ  درمـشیم  دربیم و  مان  اهنآ  زا  یهلا  ياـهتمعن  يهنارکـش  هب  اذـغ  زا  تغارف  زا  سپ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  ترـضح 
یف انعبشا  يذلا  هللادمحلا  دناوخیم : ار  اعد  نیا  یهلا  معن  هرامـش  زا  سپ  مینکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  هدومرف  تمحرم  ام  هب  یئاهتمعن 

هرابرد يدابآنوتاخ  [. 87  ] نیناع یف  انم  دـخا  نیفئاخ و  یف  اننمآ  نیلجار و  یف  انلمح  نیبحاص و  یف  اناوآ  نیماظ و  یف  اـناورا  نیعئاـج و 
یلرفغاف و دوو  ناوضر  كدنع  یل  ناک  نا  مهللا  دناهدناوخیم  رایـسب  ار  اعد  نیا  هک  هدرک  لقن  نینچ  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ياعد 

تعارز هب  راک  تغارف  رد  رتشیب  مالـسلاهیلع  ماما  دوخ  نوچ  نیمحارلا و  محرا  ای  یبلـص  یف  اـم  بیط  یتعیـش و  یناوخا و  نم  ینعبت  نمل 
دمحم یلع  لص  مهللا  دنتفگیم  دندرکیم و  توالت  يزرواشک  هب  طوبرم  ار  نآرق  تایآ  دندناوخیم و  تعارز  ياعد  دناهتشاد  لاغتشا 

هحفص 386]  ] هطبغلا رورسلا و  همالسلا و  هقزرا  اکرابم و  هلعجا  دمحم و  لآ  و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ياعد 

ملف ینترجز  رمتئا و  ملف  ینترما  مهللا  دـناوخیم  اعد  نینچ  بش  لد  رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  هک  دـنکیم  لـقن  یناهفـصا  میعنوبا 
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ینغلاب و ایندـلا  یلع  ینعا  مهللا  تسا  هدرک  لـقن  ترـضح  نآ  زا  ار  اـعد  نیا  یبا ) [ ) 88  ] رذتعا کیدـی و ال  نیب  كدـبع  اذ  انا  اهرجدزا 
اذا هللااب و  الا  ةوق  لوح و ال  لقف ال  رما  کنزحا  اذا  هللادـمحلا و  لقف  ۀـمعنب  کیلع  هللا  معنا  اذا  ینب  ای  هنبال  ع )  ) لاـق وفعلاـب و  ةرخـالا  یلع 

[. 89  ] هللا رفغتسا  لقف  قزرلا  کنع  ءاطبا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  زرح 

رون ای  مهللا  تسا : هدرک  طبض  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  هب  بستنم  ار  زرح  نیا  يدابآنوتاخ  موحرم  دولخلا  تانج  باتک  رد 
ءامسال نیعشاخ  نیعـضاخ  رارـشالا  عیمج  دبل  دمه و  راظنالا و  لها  هتبیهل  لذ  رابج و  لک  هرونل  عضخ  نم  ای  اعیمج  ضرالا  تاومـسلا و 

یف نیزرابلا  راجشالاب و  نیبیغتملا  رایدلا و  لزانملا و  لالح  ءامسلا و  نم  عمسلا  یقرتسم  يوهلا و  رابج  رورض  ینع  تبجح  نیملاعلا  بر 
رادـقمب ال ءیـش  لک  قلاخ  راهقلا  میظعلا  راـبجلا  کـلملا  ءامـساب  نیطایـشلا  سنـالا و  نجلا و  رـشاعم  مکتوجر  مکتجح و  راـهنلا  راـهظا 

ۀبکر نم  مکب  امل  ذـقنم  مکدراول و ال  أـجلم  ـال  نیملاـعلا  بر  ءامـسا  میظع  نیبملا و  نآرقلا  قعاوص  نم  مکل  أـجلم  ـال  راـصبالا  هکردـت 
اوعقاوت اتاتشا و  اوقزمت  انایحا و  اوقبتساف  سوکنم  مک  زع  خماش  سوحنم و  مکعلاط  مجن  سوبحم و  مکعبارف  طیبجنتلا  سیجاود  طیشنلا و 

یـضایر و مولع  زا  یکاح  هک  رگید  مسلط  زرح و  نیدـنچ  [. 90  ] میکحلا زیزعلا  وه  رومالا و  عجرت  هیلا  بلاـغلا و  هللا  اـتاوما و  هللا  ءامـساب 
تاوعدـلاجهم و باتک  رد  تسا  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  تاوعدـلاجهم  باتک  رد  تسا  فورح  دادـعا و  بالرطـسا و  لـمر و  رفج و 

نا مهللا  : » دناهدناوخیم دوخ  تونق  رد  هک  هدرک  لقن  ار  اعد  نیا  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زا  هر  سواط  نب  دیس  تایانعلاجهنم 
کتنیابم و یف  درمت  کـیلع و  هتأرج  ۀـبقاع  هحفـص 387 ]  ] ملحلا نم  هلمـش  امب  نما  هناودع و  یف  رمتـسا  هناولغ و  یف  نستـسا  دق  يودع 

قاثولاودتشا دق  قانجلا  نا  نوهاس و  مه  ۀتغب و  نوبعلی و  مه  ةرهج و  نولفاغ و  مه  اراهن و  نومئان و  مه  اتایب و  طخس  تاظحل  مهللا  کل 
نم ةدـهاشم  ملاظلا و  نم  داـصرملابل  کـناف  هلئاـبح  عطقنی  داـک  يوادـق و  ربصلا  ترکنت و  دـق  لوقعلا  تیحم و  دـق  بولقلا  دـتحا و  دـق 

كدـیبعل ۀـغمادلا و  ۀـغلابلا  لاوحالا  یلع  کتجح  اتابثتـسا و  تلهم  امنا  زجتحم و  زاجتحا  كزجعی  كرد و ال  توف  کلجعی  مظاـکلا ال 
ةرارحل هرباصملا  یف  ناک  ناف  مهللا  دییاتلا  ۀبوقع  ةانالا و  ۀشطن  هیربلا و  ۀـکلم  ۀـیهلالا و  ناطلـس  کل  ۀـیناسنالا و  زجع  هیرـشبلا و  فعض 

نیح یلا  دییـشتلا  نم  أنوع  دییاتلا و  نم  ادیزم  انل  بهف  کنم  ۀـبوثم  کل و  یـضر  نیلدـبملا  نم  دـهاشی  نم  دـمک  نیملاظلا و  نم  ناعملا 
ۀبحم انل  به  كرادقا و  تادراول  عرجتلا  کتیضقا و  تاموتحمل  میلستلاب  انیلع  ننما  کتیرب و  نم  هتیقـشا  هتدعـسا و  نمف  کتیـشم  ذوفن 

فطاوع نم  کلذ  عم  مهللا  انلحت  دعبتـسم و ال  برقتـسم و  یف  ترتخا  امل  راثیالا  لحاستم و  لجعتم و  رخأـتم و  مدـقم و  یف  تببحا  اـمل 
نم ای  : » دـندناوخیم ار  اعد  نیا  رثکا  دوخ  تونق  رد  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  کنمب ». کتئالک  نسح  کتیافک و  کتمحر و  کتفار و 
یلا رداق و  ءیش  لک  یلع  رکاذ و  یسنم  لکل  رـضاح و  بیغ  لکل  وه  نم  ای  رطاوخلا  قیاقح  ریامـضلا و  نماکم  رئارـسلا و  سجاوه  ملعی 

تاشنا و ام  ءيدـبم  لوالا  تنا  امک  رخالا  هللا  ای  تنا  لقتنملا و  نآ  لمالا و  بآ  لمعلا و  فعـض  لجالا و  برق  لهملا و  دـعب  رظان  لکلا 
رونلاب و ءاملا  قاقـشنا  رودـصلا و  ۀـحفن  دـنع  مهروبق  هثعب  نم  مهروشن  تقو  یلا  مهروهظ  اهلحم  مهلاـمعا و  مهدـلقم  ـالبلا و  مهریـصم 

نیبساحم اوبقتحا و  امب  نیبلاطم  اوفلسا و  ام  همغ  یف  نیبطرتم  ءاوه  مهتدئفا  مهراصبا و  مهیلا  دترت  رشحملا ال  ۀحاس  یلا  رـشنملاب  جورخلا 
صاصقلا نع  صحم  صانم و ال  كاکفنا و ال  ةروزأم ال  روهظلا  یلع  رازوالا  ةروشنم و  نانغالا  یلع  فئاحـصلا  اوبکترا  ام  یلع  كاـنه 

دهشملا لوه  نم  اجنف  ینسحلا  نم  هل  تقبـس  نم  الا  ۀجحلا  نع  مهب  لودعم  هجـضلا  سمه  ۀجحملا  ةریح  یف  اولح  ۀجحلا و  مهتمحقا  دق 
دق بولقلا  ناـف  مهللا  درفت  مهقوقحب  مهنع  دبعتـسا و  مهل و  دـتعن و  هللا  ءاـیلوا  یلع  ـال  درمت و  ایندـلا  یف  نمم  نکی  مل  دروـملا و  میظع  و 
نم یناعی  امل  نکل  رادقم و  ماهتا  نع  راصبتـسا و ال  ضعب  نعال  راظتنالاب  تدفن  دق  رامعالا  یقارتلا و  تلع  دـق  سوفنلا  رجانحلا و  تغلب 

ام دروا  برق و  دـق  ام  برقف  مهللا  کئادـعا  ةرهاظم  کئایلواب و  بعلتلا  کیهاون و  كرماوا و  نم  کیلع  فـالخلا  کیـصاعم و  بوکر 
نم ماقتنالا  کـتجح و  هحفـص 388 ]  ] راهظا کنید و  رـصن  کـقح و  ۀـماقا  نم  مهلیماـت  نینمؤملا  غلب  نینقوملا و  نونظ  ققح  یند و  دـق 
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.« کئادعا

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  زامن 

هک اجنآ  ات  نیموصعم  همئا  همجرت  رد  اذل  دهد و  تسد  تیقفوم  ات  تخیمآ  مه  هب  لمع  اب  ار  ملع  دـیاب  هک  میدـقتعم  شیوخ  شور  رد  ام 
هب دوخ  یهاگهاگ  هدرک و  لقن  راـکذا  هیعدا و  هزور و  زاـمن و  هلیـسو  هب  کـسمت  لـسوت و  بادآ  زا  میاهداد  رکذـت  میاهتـشاد و  تصرف 

مورحم و ار  یبوبر  رابرد  ناراد  دـیما  یثنا  وا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضی  هللا ال  نا  دومرف  هچناـنچ  میدرکیم و  لـمع  یناـبر  قیفوت 
دیاـش هک  مـیهدیم  تـسد  ترـضح  نآ  ماـن  هـب  یبرقت  هلیـسو  مـه  اـجنیا  رد  لـصا  نـیا  يور  تشاذـگ  دـهاوخن  رجا  رثایب و  سویأـم و 

مالـسلاهیلع رقابدمحم  ماما  ترـضح  دـنیامرفن . شومارف  ریخ  ياعد  زا  مه  ار  هدـنراگن  اعد  تباجتـسا  ناظم  زاین و  عقاوم  رد  ناگدـنناوخ 
تونق دوجس و  عوکر و  تقر  لامک  اب  دیناوخب و  ار  صالخا  هروس  راب  هاجنپ  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود  نآ  زا  یکی  هک  دراد  يزامن 

دسیونب و یفرظ  رب  هتخیمآ  کشم  هب  نارفعز  اب  ار  ردق  هروس  یـسرکلا و  تیآ  دـمحلا و  هکرابم  هروس  دومرف  دـیئوگب . مالـس  دهـشت و  و 
هتخیر يزیمت  فرظ  رد  ار  بآ  نآ  دیـسیونب و  مزمز  بآ  اب  ار  نیتذوعم  دـیحوت و  كرابت و  رـشح و  هروس  هعقاو و  سی و  هروس  نینچمه 

دیراذگب هساک  يور  نهآ  زا  یفرظ  هدراذگ و  نامسآ  ریز  زور  هنابش  کی  دیئامن و  نادب  جوزمم  مه  اب  لسع  لاقثم  هد  رکـش و  لاقثم  هد 
يارب هک  دنـشونب  بآ  نیا  زا  دـعب  دـنناوخب و  متفگ  هک  یحرـش  هب  ار  زامن  تعکر  ود  دیـشوپب و  زیمت  سابل  هدرک  لـسغ  بش  ناـیاپ  رد  و 

دیحوت هروس  راب  هد  تعکر  ره  رد  دوش و  هدـناوخ  دـیاب  نابعـش  همین  بش  رد  تسا  تعکر  دـص  رگید  زامن  تسا و  دـیفم  رایـسب  هظفاـح 
يارب هک  تسا  هیعرـش  تاضایر  نیا  دزیخنرب و  دوخ  ياج  زا  دنیبن  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  ات  دناوخب  ار  زامن  نیا  رگا  دومرف  دوش . تئارق 
هدومن مایق  مادقا و  تردابم و  دوصقم  هب  لین  يارب  دوخ  نادنمزاین  نادنمقالع و  ات  دناهدومرف  روتسد  سفن  لماکت  بولطم و  لامک  هب  لین 

تلیـضف داجیا  يارب  دومرف و  نآ  ساسح  ياههروس  نآرق و  هب  هجوت  هک  لاح  نیع  رد  یگدـنب  سرد  نیا  رد  دـسرب . مه  دوخ  بولطم  هب 
دایز ار  تواکذ  هظفاح و  تیوقت  هقیرط  هک  تسا  هداد  زین  یئایمیـش  یبط و  سرد  هتخومآ  تدابع  رد  ار  يراـبدرب  ربص و  لـمحت و  سرد 

هحفص 389] . ] دنیامن

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  متاخ  شقن 

نیـسح مدج  متاخ  شقن  دومرف  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یلاما  رابخالا و  نویع  رد  قودـص  خـیش 
ماما متاـخ  شقن  همهملا  لوصف  رد  تشاد -  تسد  رد  ار  رتشگنا  ناـمه  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دوب و  هرما  غلاـب  هللا  نا  مالـسلاهیلع 

: دوب تاملک  نیا  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  متاخ  شقن  دسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  هدرک . لقن  ادرف ) ینرذـت  بر ال   ) ار رقابدـمحم 
تیاور مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  بیذهت  رد  خیش  نسحلا  نیـسحلاب و  و  ننملا -  يذ  یـصولاب  نمتؤملا و  یبنلاب  و  نسح -  هللااب  ینظ 

شقن دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دـسیونیم : ءایلوالا  ۀـیلح  رد  میعنوبا  دوب . اعیمج  ةزعلا هللا  مردـپ  متاخ  شقن  دومرف  هک  دـنکیم 
نآ رعاش  دشاب . هتشاد  رتشگنا  دنچ  تسا  نکمم  هتشون و  ةزعلا هللا  قالخالا  مراکم  رد  ةزعلا هللا  یفاک  رد  دوب -  اعیمج  ةوقلا هللا  مردپ  متاخ 

نـسح هللااب  ینظ  رقابدمحم  ماما  رهم  رتشگنا و  شقن  دسیونیم : یبلعث  [. 91 . ] دوب یفعج  رباج  شنابرد  يریمح و  دیـس  تیمک و  راوگرزب 
دوب و قیقع  مجنپ  ماما  رتشگنا  دـسیونیم : قالخالا  مراـکم  رد  [. 92 . ] دوب نسحلا  نیـسحلاب و  ننملا و  يذ  یـصولاب  نمتؤملا و  یبنلاـب  و 

رتشگنا کی  رد  دوب و  هرما  غلاب  هللا  نا  شمتاخ  شقن  مالسلاهیلع  اضر  ماما  تیاور  رد  ةزعلا هللا و  رتشگنا  کی  رد  دوب و  هللااب  یلما  وا  شقن 
[. 93 «. ] ادرف ینرذت  بر ال  »

تایفو دیلاوم و  رابخا  فالتخا  تلع 
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ربکایلع و مشاهینب و  رمق  باتک  رد  ياهمـش  تراهط  ترتع و  نادـناخ  راـهطا و  همئا  تاـیفو  دـیلاوم و  خـیرات  فـالتخا  ببـس  هراـبرد 
ینک و ءامسا و  هباشت  تهج  هب  رتشیب  هک  تفر  تراشا  مالـسلامهیلع  نیدباعلانیز  نیـسحلا  نب  یلع  يربک و  بنیز  نینچمه  رغـصایلع و 

همه یماسا  نیـسح  ماما  هتـشاد و  ساـبع  ود  بنیز و  هس  دـنزرف  زا 38  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هچنانچ  تسا  هدوب  باـقلا 
یماسا همه  دنتـشاذگن  یلع  دـمحم و  ار  دوخ  دالوا  یماسا  نرق  کـی  اـت  هک  ماـش  رد  هیوما  یـسایس  ذوفن  لاـمعا  ببـس  هب  ار  شنادـنزرف 

فالتخا ببس  ءامـسا  هباشت  نیا  مداهنیم و  مان  یلع  ار  همه  متـشادیم  رـسپ  رازه  هحفص 390 ]  ] رگا دومرف  تشاذگ و  یلع  ار  شنارـسپ 
هس مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دروم  نیمه  رد  هچنانچ  تسا و  هدیدرگ  تایفو  دیلاوم و  اصوصخم  تاصخـشم  ایازم و  لیاضف و  تافص و 

دندش هتشک  ناورملآ  دایزلآ و  تسد  هب  هس  ره  اقافتا  دندوب و  شیرق  نادناخ  زا  هس  ره  یلع و  هس  ره  ردپ  هک  دندوب  وا  رصع  رد  دمحم 
هک تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  خیرات  لیلحت  هیزجت و  رظن  زا  دیاب  هک  يرگید  هتکن  دـیدرگ . اهنآ  تایفو  دـیلاوم و  رابخا  فالتخا  ببـس  هک 

لیاضف یملع و  ینابم  يور  تاصخـشم  طقف  هکلب  دوش  رکذ  تاـفو  خـیرات  اـی  دوش  بوسحم  دـلوت  خـیرات  هک  دوبن  لومعم  رـصع  نآ  رد 
ره دوبن  یخیرات  ینابم  هب  انشآ  برع  زونه  دشیم  خیرات  ءادبم  تاقافتا  ثداوح و  نآ  دادیم و  خر  هک  دوب  یتاقافتا  ثداوح و  یناسفن و 

همطاف رمع  فالتخا  ثعاب  هابتـشا  نیا  هچنانچ  دنتفرگیم  خـیرات  ءادـبم  هعقاو  نآ  زا  ار  وا  نامز  فداصم  هعقاو  ثداوح  دادیم  خر  هعقاو 
دناهتشون و نمشد  تاقالم  نامتک  ببس  هام  شش  ات  زور  زا 75  نیملاع  ءاسن  هدیـس  نآ  تلحر  رد  نینچمه  تسا و  هدش  وا  دلوت  رد  ارهز 

تداهش لتق و  ماقم  رد  دمحملآ  نانمشد  رثکا  هچ  تسا  هدوب  نمشد  یشیدنادب  زا  نامتک  هیقت و  هلمج  نآ  زا  هک  هتـشاد  مه  رگید  ببس 
تسین اهنآ  قح  تفالخ  هک  دنتسنادیم  هیماینب  دنتفریم . باسح  هب  تفالخ  کیدزن  بیقر  هک  سابعینب  نامز  رد  اصوصخم  دندوب  اهنآ 

همه دوب  هماع  سوفن  لام و  ناج و  رب  هطلـس  ماـقم و  زارحا  مکـش و  فیک  روظنم  هب  مدرم  ندرگ  رب  يراوس  نوچ  یلو  دنتـسه  بصاـغ  و 
افخ رد  دنتشادن و  يراک  مالسلاهیلع  ءادهشلادیس  تداهش  زا  سپ  ارهاظ  یلع  دالوا  اب  دنتفرگ  ار  تفالخ  نوچ  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  زیچ 

ار دوخ  دـندوب  نییولع  ناگدازومع  هک  سابعینب  اما  دـنوش . اهنآ  تفالخ  یعدـم  ادابم  هک  دنتـشکیم  هدومن  فیعـضت  ار  اهنآ  یناـهنپ  و 
دلوت و بلاغ  اذـل  دنتـشاد و  هیماما  همئا  ندومن  مومـسم  لتق و  ینادـنز و  دـیعبت و  ندومن و  فیعـض  يارب  یتیدـج  هتـسناد  تفالخ  بیقر 

افلخ رابرد  هجوت  دروم  هک  اهنآ  ینس و  رثکا  هک  مه  نیخروم  دشیم  نامتک  ناهنپ و  وهس  ای  دمع  هب  اهنآ  تداهـش  تیمومـسم و  ای  تافو 
افلخ نتشاد  هاگن  یضار  ظاحل  زا  ای  ناشدوخ  دیاقع  یتسـس  تهج  زا  ای  مهکولم  نید  یلع  سانلا  هک  هتـشادن  تهج  نیا  هب  یتیانع  دندوب 

هک ع )  ) رقابلا یلع  نب  دمحم  تام  لیق  دنتـشونیم و  ماوعا  نینـس و  مایا و  عیاقو  نایب  رد  هدرکن و  عوضوم  نیا  هب  یهجوت  ناشتامودخم  و 
خیرات اهنآ  رما  هب  اـی  اـفلخ و  اـی  ناـیاورنامرف  هحفـص 391 ]  ] يارب هک  نیطالـس  همه  رـصاعم  نیخروم  همه  دـننام  دنـشاب  هدرکن  حیرـصت 
هدـیقع تیب  لها  یقیقح  تفالخ  تماما و  هب  هک  دوب  نیا  تهج  زا  ای  تسا . هدـشیم  میظنت  نیودـت و  بلطم  اهنآ  لیم  هب  هتبلا  دنتـشونیم 

اهنآ و هرداص  رابخا  همئا و  زا  يرایـسب  رد  هچنانچ  دندادیم  تبـسن  اهابتـشا  سکعب  ای  ردپ  نامز  رد  ار  رـسپ  تماما  دـهع  عیاقو  دنتـشادن 
يارب هک  هدـنام  یقاب  لامجا  هب  مهبم و  عوضوم  یگقالعیب  ای  عبتت  مدـع  ای  نامتک  ببـس  هب  تسا و  هداد  خر  هابتـشا  نیا  اهنآ  هلئاه  عیاقو 
هباشت تهج  هب  اهنآ  تفالخ  نامز  افلخ و  دوخ  رد  هک  يدـح  هب  هتفرگ  الاب  نآ  هنماد  تاهابتـشا  نیا  دـناهدرک  لکـشم  ار  راـک  مه  ققحم 

تبث و ربخ  لقن  تیاور و  تروص  هب  ار  رابخا  قیقحت و  عبتت و  نودب  هدرک  لوق  لقن  رتشیب  ینـس  نیخروم  اریز  دـناهدومن -  هابتـشا  یماسا 
نب دـیلو  اب  ار  کلملادـبع  نب  دـیلو  هیماینب  يافلخ  یماسا  رد  الثم  یخیرات  عوضوم  کی  لـیلحت  هیزجت و  تروص  هب  هن  دـناهدرک  طـبض 
نب لیعامـسا  نب  ماشه  نب  میهاربا  ای  دناهدوبن -  تموکح  تافو و  دلوت و  خیرات  هب  دیقم  اریز  دناهدرک  هابتـشا  مه  هب  کلملادبع  نب  دـیزی 

هب تبسن  اج  نیمه  هابتشا  دراوم  زا  یکی  دناهدرک و  هابتشا  مه  اب  هدوب  کلملادبع  نب  مشاه  يولاخ  یئاد و  هک  ار  یموزخم  هریغم  نب  دیلو 
مولعلارقاب ترـضح  هب  یمـس  وا  رما  هب  دوب و  هنیدم  یلاو  وا  يولاخ  یئاد و  ماشه  نیمه  نامز  رد  هک  دشابیم  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 

هب دوب  دیزی  زا  سپ  وا  تفالخ  تسشن و  تفالخ  دنسم  رب  يزور  دنچ  هک  ناورم  نب  کلملادبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  هابتـشا  ای  هدیناروخ و 
نب ماشه  کلملادـبع و  نب  دـیزی  نب  دـیلو  اب  کلملادـبع  نب  دـیلو  نب  دـیزی  هباـشت  اـب  ماهتـشاگن و  مالـسا  لـصفم  خـیرات  رد  هک  یحرش 
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ماما تلحر  تداهش و  ندومن و  مومسم  رد  هدومن و  هابتشا  مه  هب  رثکا  هتـشاد  تفالخ  رقابدمحم  ماما  زا  سپ  لاس  هدزناش  هک  کلملادبع 
رد داد . رهز  ار  ترـضح  نآ  دـیلو  نب  میهاربا  دناهتـشون  الثم  تسا  هدوب  تاـهج  نیمه  هب  دـنداتفا  هابتـشا  نیا  هب  ات 136  لاـس 114  زا  هک 
نب دیلو  نب  میهاربا  اب  تسا  هریغم  نب  دیلو  شدج  هک  ماشه  نب  میهاربا  هداد و  يور  کلملادبع  نب  ماشه  نامز  رد  ماما  تداهش  هک  یلاح 

رد هدرک  مومـسم  ار  مجنپ  ماما  ماش  هفیلخ  ماشه  فرط  زا  هنیدم  یلاو  میهاربا  دوشیم  مولعم  هک  دناهدش  هبتـشم  دـیلو  نب  میهاربا  هریغم و 
دروم هک  هجوت  بلاج  هتکن  دریگ . رارق  ترضح  تلحر  رمع و  فالتخا  ببـس  هک  هفیلخ 126  میهاربا  هن  لاس 117  ات  تاونس 114  نامه 

تماما یناگدـنز  خـیرات  هک  هدوب  موصعم  هدراهچ  همئا  زا  کی  ره  تماما  تدـم  دناهتـشادن  یهجوت  ینـس  نیخروم  هدوب و  هیماما  تیانع 
دلوت و خیرات  رصتخم  موصعم  باتک 14  رد  ام  دنتشاذگ . كورتم  دندوبن  دقتعم  هک  تنس  لها  تسا و  هحفص 392 ]  ] تیمها نایاش  اهنآ 

فرطرب فالتخا  یلک  هب  هک  میاهدومن -  دروم  نآ  رد  مزال  تاقیقحت  میاهتـشاگن و  بترم  لاس 260  ات  ترجه  لوا  زا  ار  کی  ره  تاـفو 
ار ام  قثوم  كرادم  هک  تسا  تراهط  ترتع و  نادـناخ  دوخ  زا  هیماما  ياملع  یقافتا  رابخا  تسا  قوثو  هجوت و  دروم  هچنآ  هتبلا  ددرگ و 

یفالتخا هیماما  هعیش  ياملع  اهقف و  نیب  هنرگ  دش و  هتفگ  هک  یتاهج  نیمه  هب  تسا  ینس  نیخروم  زا  رتشیب  تافالتخا  دهدیم و  لیکـشت 
نیخروم و تافتلا  مدـع  اهتموصخ و  رثا  رد  تافالتخا  هک  دـش  تباث  تامدـقم  نیا  اب  دـشاب  هماع  لوق  لـقن  رگم  دـسریم -  رظن  هب  رتمک 

. تسا هدوب  رابکی  گرم  رابکی و  دلوت  هنرگ  هدوب و  اهنآ  ءوس  ضارغا 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تداهش  رد 

هراشا

لتاق یکی  تسا  عوضوم  ود  رد  فالتخا  طقف  دنراد و  قافتا  وا  تیمومسم  ترضح و  نآ  تلحر  هرابرد  نیخروم  نیقثوم  میدید  هچنانچ 
يدوعـسم مینارذـگیم . ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  هیقافتا  دروم  بلاطم  دافم  نونکا  هک  تداهـش -  تاـفو و  لاـس  رگید  هدـننک و  مومـسم  و 

دوب هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  لاس  تفه  هاجنپ و  هدوب و  دیلو  نب  دیزی  مایا  رد  رقابدمحم  ماما  تافو  دناهدرک  نامگ  یـضعب  هک  دسیونیم :
هنوگچ دشاب  هدرک  تافو  وا  نامز  رگا  تسشن و  تفالخ  ریرس  رب  کلملادبع  نب  ماشه  زا  سپ  کلملادبع  نب  دیلو  نب  دیزی  هکنآ  لاح  و 
نیـسح شدج  نامز  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  هک  دنتـسه  لوقلاقفتم  نیثدـحم  نیخروم و  مامت  هکنیا  اب  دوشیم  لاس  شکرابم 57  رمع 

ندرب الاب  بجوم  تهج  نیمه  دشاب و  لاس 126  ات  لاس 125  رد  وا  تداهـش  دیاب  دشاب  روط  نیا  رگا  تسا و  هدرک  كرد  ار  مالـسلاهیلع 
لاس داتفه  بیرق  لاس 126  ات  دوب  وا  دلوت  هک  لاس 57  زا  دشاب و  لاس 126  دیاب  نیاربانب  تسا . هدش  رتشیب  داتفه و  هب  ترـضح  نآ  نس 
همه هک  دندش  دیدپ  نامز  کی  رد  نت  هس  هک  تسا  نیا  بیاجع  زا  دسیونیم  يزوجنبا  تسا . هیماما  هعیـش  قافتا  فالخ  نیا  دوشیم و 

نیدباعلانیز نیسحلا  نب  یلع   - 1 دندیمان . دمحم  ار  شرـسپ  هدوب و  مان  یلع  ار  ناشیا  زا  کی  ره  دناهدوب و  مامعاینب  فارـشا و  ياملع 
یلع نب  دمحم  شرـسپ  هک  تسا  صاع  نب  هللادـبع  نب  یلع   - 2 تسا . هدوب  مالسلاهیلع  مولعلارقاب  یلع  نب  دمحم  شرسپ  هک  مالـسلاهیلع 

رد دوریم  يوق  لامتحا  تشاد و  مان  دمحم  شرـسپ  هک  تسا  رفعج  نب  هللادـبع  نب  یلع   - 3 هحفـص 393 ] . ] تسا سابعینب  يافلخ  ردپ 
ینالقـسع رجحنبا  هیباک  امومـسم  یفوت  دـسیونیم : قعاوص  رد  رجحنبا  دـشاب . هداد  خر  فـالتخا  دـمحم  یلع و  نیا  تاـیفو  دـیلاوم و 

دیلو نب  میهاربا  همس  سواطنبا  قودصلا و  لاق  هدرک . هیضق  ود  هب  فارتعا  هک  شردپ  دننام  دندومن  مومـسم  ار  رقابدمحم  ماما  دسیونیم 
نمز یف  مسلاب  تام  دسیونیم  غابـصنبا  تفر . ایند  زا  دـیلو  نب  میهاربا  مس  هب  مجنپ  ماما  دناهتـشون  مه  سواط  نب  دیـس  قودـص و  خـیش 

کلملادبع نب  دیلو  نب  میهاربا  نامز  تشذگرد و  مس  هب  یلع  نب  دمحم  دـسیونیم : یکلام  غابـصنبا  کلملادـبع  نب  دـیلولا  نب  میهاربا 
وا هب  راب  دنچ  هکلب  راب  کی  اهنت  هن  مه  مس  و  دیدرگ -  مومسم  دیهـش و  رقابدمحم  ماما  هک  تسا  تقیقح  نیا  دیؤم  رتاوتم  رابخا  نیا  دوب .
ره تفالخ  رد  دوشیم  مولعم  دناهتفگ  مه  نامیلس  هکلب  هس و  ره  دیلو  ماشه و  میهاربا و  باب  رد  تیمومـسم  رابخا  اریز  دناهدیناروخ  مس 
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لمع نیا  هب  هیماینب  ناراکتیانج  زا  مادـک  ره  دومن و  رداـص  ار  ترـضح  نآ  ندومن  مومـسم  روتـسد  دوب  هنیدـم  لـماع  يرگید  هک  کـی 
ایند زا  هدیدرگ و  مومسم  وا  رصاعم  هفیلخ  نیرخآ  میهاربا  مس  هب  ات  تسا  هدیـشخبن  يرثا  رمع  رخآ  لجا و  ياهتنا  ات  یلو  هتـسج  تردابم 
لاس نیا  رد  دسیونیم : کلملادبع  نب  دیزی  نب  دیلو  تفالخ  نامز  رد  لاس 125  ثداوح  لیذ  رد  خیراوتلا  رد  ریثانبا  الثم  تسا . هتشذگ 

ياهراپ هک  دوشیم  مولعم  ربخ  نیا  زا  تشاد و  لاـس  هس  داـتفه و  تقو  نیا  هدرک و  تاـفو  هدـعقيذ  رهـش  رد  ساـبع  نب  یلع  نب  دـمحم 
زاب هچنانچ  دنـشاب . هدرک  هابتـشا  سابع  نب  یلع  نب  دـمحم  نیا  اب  دـناهدرک  تراشا  بیرقت  نیا  هب  ار  ترـضح  نآ  كرابم  نس  هک  تاور 

رقابدمحم ماما  دلوت  دـیاب  تروص  نیا  رد  دوب  هلاس  رقاب 15  شرسپ  دوب و  ناکلاس  يز  رد  اروشاع  زور  نیسحلا  نب  یلع  دناهتـشون  هابتـشا 
عافد شنامز  ماما  زا  دوب  بجاو  وا  رب  هکلب  تفریم  نادیم  هب  امتح  دوب  هلاس  هدزناپ  رقابدمحم  رگا  هک  یلاح  رد  دشاب -  هداد  خر  لاس 45 

هتـشادن لاس  راهچ  زا  شیب  البرک  رد  رقاب  ماما  املـسم  دندش و  دیهـش  دنتفر و  داهج  گنج و  نادیم  هب  نس  نیا  زا  رتکچوک  هچنانچ  دـنک 
هحفـص  ] ترـضح تداهـش  نیثدحم  نیخروم و  مامت  قافتا  هب  هک  دوشیم  هتفگ  لاثم  يارب  زاب  و  تسا . هدوب  نامه 57  شدلوت  هک  تسا 

قداص رفعج  ماما  ترـضح  تماما  نامز  نآ  دوب و  ماشه  تنطلـس  نراـقم  لاس 122  رخآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  [ 394
مالسلاهیلع رقاب  ترضح  تافو  هک  تسا  راکـشآ  تباث و  نیققحم  دزن  رد  و  دوب -  رقابدمحم  ماما  تداهـش  زا  سپ  دشابیم و  مالـسلاهیلع 

رما هب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  یـسلجم  نویعلاءـالج  لـقن  هب  يدـنوار  بطق  تسا . هدوـب  ماـشه  تفـالخ  ناـمز  دـیز و  تداهـش  زا  لـبق 
ات 86 لاس 65  رد  کلملادبع  اریز  دشاب  هدش  هابتشا  یطخ  بتک  هخسن  رد  تسا  نکمم  تسا و  روهشم  فالخ  هتبلا  هتـسناد و  کلملادبع 
زا ار  ماشه  هملک  بتاک  انیقی  هدیدرگ  مومـسم  هتـشاد  تفالخ  کلملادبع  نب  ماشه  هک  لاس 114  دش و  دـلوتم  لاس 57  رقاب  ماـما  هدوب و 

نیا رد  یکش  هداد و  خر  لاس 117  ات  لاس 114  نیب  یناورم  يافلخ  تسد  هب  مس  رد  ماما  تداهش  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا -  هداد  تسد 
. تسین یخیرات  تقیقح 

دوخ گرم  زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  رابخا 

هک دراد  رارق  وا  رظن  رد  راگزور  تشذگ  تاحفص  تسا و  هاگآ  رحبتم و  هدنیآ  هتشذگ و  زا  ملع  رد  ماما  میاهتفگ  دوخ  ياج  رد  هچنانچ 
هدـید و هناگادـج  کی  ره  هراـبرد  موصعم  يهریـس 14  رد  اـم  ار  تـقیقح  نـیا  تـسا و  نتـشیوخ  تـلحر  گرم و  زا  ربـخ  هـلمج  نآ  زا 

ۀنیدـم رد  يریازج  دیـس  راونـالاراحب و  رد  یـسلجم  همـالع  درم . دـنهاوخ  تقو  هچ  دنتـسنادیم  اـهنآ  همه  هک  تسا  تباـث  میاهدـناوخ و 
التبم دیدش  ضرم  هب  مردـپ  دومرف  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تفگ  هک  دـناهدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  زجاعملا 

دومرف هدرک  زاب  مشچ  هاگان  دندش  نایرگ  مردپ  رتسب  نیلاب  رب  باحـصا  زا  ياهراپ  میدش و  كانمیب  ترـضح  نآ  رب  هک  يروط  هب  دیدرگ 
رد تسیز و  تمالـس  هب  دنچ  یلاس  هک  نادنچ  تفای  تحـص  مردپ  ات  درم  مهاوخن  لاح  نیا  رد  نم  ینعی  اذه  یعجو  یف  تیمب  تسل  ینا 
زور نالف  رد  نم  مدـنزرف  يا  دومرف  دـشیمن  هدـهاشم  وا  رد  یتلاسک  رثا  چـیه  دوب و  تیفاع  لامک  رد  ملاس و  حیحـص و  هک  ناوا  ناـمه 

مالـسلاهیلع قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  درک . تلحر  اـیند  زا  دوب  هدوـمرف  هک  يزور  ناـمه  درم و  مهاوـخ 
رد ار  دوخ  تیصو  ات  دنوش  رـضاح  نم  رتسب  رانک  نک  راضحا  ار  هنیدم  رهـش  نایعا  دومرف  دیدرگ و  التبم  فیفخ  یـضرم  هب  مردپ  دومرف 

تسل ینا  ینربخاف  ینئاج  يذلا  نا  ینب  ای  لاقف  هحفص 395 ] . ] تسین گرم  زا  يرثا  امش  رد  موش  تیادف  متفگ  نم  میامنب -  اهنآ  روضح 
یهاوخن هک  داد  ربخ  ارم  زور  نآ  هک  سک  نآ  مزیزع  دنزرف  يا  ینعی  اذه  یضرم  یف  تیم  ینا  ینربخا  يذلا  وه  کلذ  یـضرم  یف  تیمب 

دمحم ریدس و  دوشن . ياههبـش  ءاقلا  هک  میوگب  وت  هب  مدرم  روضح  رد  ار  دوخ  تیـصو  نیاربانب  درم و  یهاوخ  هک  داد  ربخ  مه  زورما  درم 
هک يروط  هب  دش  التبم  یضرم  هب  مردپ  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  ترـضح  زا  زجاعملاۀنیدم  راحب و  رد  لیعامـسا  نب 
درد نیا  زا  نم  دومرف  هدرک  يور  اهنآ  هب  مردـپ  دـنتخادرپ  يراز  هیرگ و  هب  شرتسب  رانک  رد  ام  نادـناخ  زا  یخرب  میدـش و  كانمیب  وا  رب 

ضرم نیا  زا  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  دندمآ  رفن  ود  اذه  یعجو  نم  تیمب  تسل  ینا  ربخاف  نانثا  یناتا  هنا  درم  مهاوخن  متـسه  التبم  نادب  هک 
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ینا یناربخاف  ینایتا  اهنم  تمق  یتلا  یتیاکـش  یف  ینایتا  نیذـلا  نا  ینب  ای  دومرف . هاـگان  دوب  تحـص  لاـمک  رد  هک  يزور  اـت  درم  مهاوخن 
هک دنداد  گرم  زا  ربخ  ارم  زورما  درم  یهاوخن  دنداد  ربخ  زور  نآ  هک  اهنآ  مدنبلد  دنزرف  دومرف  اذـک  اذـک و  موی  اذـه  یعجو  نم  توما 

لسغ هرابرد  تیصو  يارب  ار  ربخ  نیا  همهملا  لوصف  رد  دومرف . تلحر  مردپ  زور  نامه  رد  دومرف  مشش  ماما  درم و  یهاوخ  زور  نالف  رد 
دمحم ای  رادـجلا  ءارو  نم  ینیدانی  مالـسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تعمـس  اما  ینب  ای  لاـقف  دومرف  تسا . هدرک  لـقن  دوخ  نفد  نفک و  و 

ماما زا  روفعییبا  نب  هللادـبع  ام . يوس  هب  باتـشب  دوز  دـمحم  يا  دومرفیم  يراوید  يارو  زا  هک  مدینـش  مردـپ  زا  دـنزرف  يا  ینعی  لـجع 
امف تبسحف  نینس  سمخ  یلجا  نم  یقب  امنا  دومرف  تلاسک  ءانثا  رد  یلو  دش  ضیرم  مردپ  يزور  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص 

. تفر ناهج  زا  دوب  هدرک  نیعم  هک  يرخآ  زور  نامه  تسا و  یقاب  نم  رمع  زا  ناصقن  رـسک و  نودب  مامت  لاس  جنپ  دومرف  صقن  داز و ال 
و درکیم -  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  هحفـص 396 ]  ] تلحر بش  رد  هک  دنکیم  هفاضا  دناهدرک و  لقن  ار  ربخ  نیمه  زین  ریـصبوبا  هرارز و 

هللا لوسر  اهیف  ضبق  یتلا  ۀـلیللا  یه  اـهیف و  ضبقا  هلیللا  هذـه  نا  ینب  اـی  تفگ  تساوخ و  ار  دـمحم  نب  رفعج  دـش  ماـمت  شتاـجانم  نوچ 
دیاب لومعم  بسح  رب  دش و  حور  ضبق  ادخ  ربمغیپ  هک  تسا  یبش  نامه  نیا  موشیم و  حور  ضبق  بش  نیا  رد  مدـنزرف  يا  دومرف  (ص )

هب ارم  مماشایب و  هک  دروآ  یتبرش  نم  يارب  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  نونکا  دومرف  هک  دنکیم  هفاضا  زاب  و  دشاب . لوالاعیبر  ای 12  رفص   28
يادخ ياقل  هب  دومرف  دیشوپ  فیظن  هماج  دناوخ  زامن  تفرگ  وضو  بش  نآ  رد  دسیونیم  يدنوار  بطق  داد . تراشب  یلاعت  يادخ  ياقل 

موریم دوخ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  تافو 

ضرم دش  ضیرم  مردپ  دومرف  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصبیبا  زا  جـیارخ  رد  يدـنوار  بطق 
تدش لاح  نآ  رد  دنتسیرگنیم  وا  هب  فسأت  ترـسح و  رظن  اب  باحـصا  مدش و  نایرگ  وا  رـس  يالاب  نم  میدش و  فئاخ  ام  هک  يدیدش 
زورما نم  دومرف  زور  کی  ات  دش  بوخ  مردپ  لاح  يدنچ  نآ  زا  سپ  تفای  مهاوخ  افش  هکلب  درم  مهاوخن  ضرم  نیا  زا  نم  دومرف  ضرم 
عورـش دـش و  ضیرم  مردـپ  دومرف  ع )  ) قداـص ترـضح  هک  هدروآ  ار  تیاور  نیا  ریظن  زین  ینیلک  تشذـگرد . زور  ناـمه  درم و  مهاوخ 

زا نونکا  نم  دـنزرف  يا  دومرف  منیبیمن  امـش  رد  گرم  راـثآ  مدرک  ضرع  ربق -  لـحم  نفد و  نفک و  لـسغ و  هراـبرد  تیـصو  هب  دومرف 
ترـضح زا  ملاس  نب  ماشه  ایب  ام  فرط  هب  دوز  لـجع  لاـعت  دـمحم  اـی  دومرف  هک  مدینـش  ار  نیـسحلا  نب  یلع  مردـپ  يادـص  راوید  تشپ 

دوعوم بش  نامه  نیا  اهتدعو  یتلا  هلیللا  هذـه  ینب  ای  دومرف  دورب  ایند  زا  تساوخیم  هک  بش  نامه  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص 
تاجانم لوغشم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  بش  نامه  هک  دنکیم  تیاور  زاب  و  [. 94 . ] تفر مهاوخ  نم  حبص  ینشور  کیدزن  هک  تسا 

اب تیاور  نیا  تسا  نکمم  لاس 114 و  لوالاعیبر  زور 7  دش  حور  ضبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  دوب  یبش  نآ  دوب و 
هللا یلص  ربمغیپ  سدقم  ندب  زور  هحفص 397 ]  ] دنچ اریز  دوش  قبطنم  دناهتشون  لوالاعیبر  رد 12  ربمغیپ  نفد  يارب  تنس  لها  هک  یتیاور 

. دش هدرپس  كاخ  هب  دیاش 12  دوب و  ناملسم  نامدرم  ندرازگ  زامن  يارب  نیمز  يور  ملس  هلآ و  هیلع و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تافو 

تدش رد  دش  ضیرم  مردپ  دومرف  مدینش  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هک  دنکیم  لقن  ریصبیبا  زا  جیارخ  رد  يدنوار  بطق 
نم دومرف  درک  زاب  مشچ  ناهگان  هک  دندوب  رضاح  باحصا  یـضعب  میتشگ  نایرگ  شرـس  يالاب  میدش و  كانمیب  وا  لاح  رب  ام  هک  ضرم 

ات تشادـن  یکاب  درک و  ثکم  یتدـم  دـش  لصاح  يدوبهب  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  ات  دـنام  مهاوخ  درم و  مهاوخن  درد  نیا  زا  ماهدرمن و 
نامه رد  هک  دنکیم  هفاضا  ینیلک  و  تشذگ . ایند  زا  زور  نامه  درم و  مهاوخ  نم  دومرف  اذـک  موی  تیم  ینا  ینب  ای  لاق  دومرف . زور  کی 
یلاح رد  دومرف  یئایاصو  ربق  لوخد  نفد و  نفک و  لسغ و  زیهجت  هرابرد  درپس و  شدنزرف  هب  تماما  عیادو  رارـسا و  درک و  تیـصو  زور 
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وضو دومرف  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  تفر . ایند  زا  دیباوخ و  رهطم  رهاط و  ناهگان  هک  دشیمن  هدهاشم  ترـضح  نآ  رد  گرم  رثا  هک 
اهیف ضبق  هک  دوب  یبش  نامه  دش و  مهاوخ  قحلم  دوخ  يادخ  هب  نم  بشما  نیمه  دومرف  دش و  تاجانم  عوضخ  عوشخ و  لاح  رد  هتفرگ 

ربخ ربانب  دناهتشون و  زین  لوالاعیبر  ای 7  رفص  موس  رگید  رابخا  هک  یلاح  رد  دشاب  رفـص  تافو 28  زور  دـیاب  تیاور  نیا  قبط  هللا . لوسر 
همالع تسا . هدش  نفد  هک 12  دوب  خیرات  نیا  رد  یتیاور  هب  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  دـشاب و  لوالاعیبر  هک 7  مود 

ماما کلام و  نب  سنا  سابعنبا و  هریرهیبا و  يردـخ و  دیعـسیبا  يراصنا و  هللادـبع  نب  رباج  رقابدـمحم  ماـما  لـقن  هب  دـسیونیم  یلبرا 
نس رد  لاس 118  ای  لاس 117  رد  هئام  ةرشع و  عبس  هنـس  یف  تام  هدومرف و  تیاور  لقن  هریغ  بیـسم و  نب  دیعـس  نیـسح و  ماما  نسح و 
نفک نهاریپ  نآ  رد  دومرف  تیـصو  دوب  هدناوخ  زامن  رایـسب  نهاریپ  نآ  رد  اریز  دندومن  نفک  شنهاریپ  رد  ار  وا  تشذگرد و  یگلاس   73
لاس ار 58  شرمع  لاس 117 و  ار  وا  تاـفو  لاس 57 و  بجر  هرغ  هعمج  ار  ترـضح  نآ  دلوت  افـصلاۀضور  رد  ریمدناوخ  دنیامن . نفد  و 

نوسمخ ینامث و  رمعلا  نم  هل  هئام و  رشع و  ۀعبس  ۀنس  یف  ع )  ) رقابلا نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  تام  دسیونیم  غابصنبا  هتشون .
مه لاس  تصـش  دوب  لاس  شرمع 58  تشذـگرد و  لاـس 117  رد  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هحفص 398 ] [. ] 95  ] هنـس نوتـس  لیق  هنس و 

شربق دش و  دیهـش  مومـسم و  کلملادبع  نب  دـیلو  نب  میهاربا  مس  هب  وا  دوب و  وا  تماما  هرود  لاس  شردپ 19  تلحر  زا  سپ  دـناهتفگ و 
يدرم مه  شردارب  هللادبع  هک  هدرک  هفاضا  و  یلع . نب  نسح  شیومع  نیـسحلا و  نب  یلع  شردـپ  ربق  يولهپ  سابع  هبق  رد  تسا  عیقب  رد 

رخآ ای  لوالاعیبر  هبنـشود 7  هنیدم  رد  ار  ترـضح  نآ  تافو  هعیـشلا  نایعا  رد  دیدرگ . مومـسم  هیماینب  تسد  هب  هک  دوب  حلاص  لضاف و 
زا سپ  لاس  شردـپ و 18  اب  لاس  شدـج و 39  اب  لاس  راهچ  هک  دوب  لاـس  مالسلاهیلع 57  رقابدمحم  ماما  رمع  تدم  هتـشون و  لاس 114 
نب دـیلو  اب  رـصاعم  هک  هتـشون  هام  ود  لاـس و  ار 19  ترـضح  نآ  تماما  تدـم  یفاک  رد  ینیلک  تسا . ترـضح  نآ  تماـما  تدـم  ردـپ 

بوشآ رهـش  نبا  تسا . هدوب  کلملادبع  نب  مشاه  کلملادبع و  نب  دـیزی  زیزعلادـبع و  نب  رمع  کلملادـبع و  نب  نامیلـس  کلملادـبع و 
تدم لاس  ای 18  شردـپ و 19  اب  لاس  شدـج و 39  اب  لاس  راهچ  ای  هس  هک  هتـشون  یگلاس  نس 57  رد  لاس 114  ار  ترـضح  نآ  تافو 

نیاربانب هتشون  عیقب  رد  ار  شنفدم  هتـسناد و  هکلب 118  لاس 117  ار  تافو  یلماع  نسحم  دیـس  همغلا  فشک  رد  دوب . ترـضح  نآ  تماما 
هب هدرک  تلحر  لاس 117  رد  هکنآ   - 1 تسا . لوق  هس  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تلحر  رد  تسا . هدوب  لاس  تصـش  ترـضح  نآ  رمع 

لاـس رد  هکنآ  یگلاس 3 -  رد 57  نیکو  نب  لضف  میعنوبا  لقن  هب  هدـش  دیهـش  لاـس 114  رد  هکنآ  یگلاس 2 -  نس 58  رد  يدـقاو  لقن 
توف زور  کی  رد  هک  دـندوب  رفن  هک 3  دـسیونیم  يزوجنبا  تسا . دامتعا  دروم  رتشیب  یلوا  هک  یگلاـس  نس 73  رد  دوـمن  تلحر   118

نب هللادبع  نب  یلع  مود : تسا . مولعلارقاب  یلع  نب  دمحم  شرسپ  هک  نیسحلا  نب  یلع  لوا : دوب . یکی  اهنآ  نادنزرف  مسا  اهنآ و  مان  دندش 
رفعج ماما  هللادـبعوبا  زا  [. 96 . ] دوب دـمحم  شندـنزرف  مان  هک  رفعج  هللادـبع  نب  یلع  موس : دوب . افلخلاوبا  دـمحم  شرـسپ  ماـن  هک  ساـبع 
کی میتشاد  هجوت  بوخ  نوچ  ام  نینس و  سمخ  یلجا  نم  یقب  تفگ  نم  هب  يزور  مردپ  دومرف  هک  دناهدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص 

هتشون مس  هب  لتق  رفن و  شش  ار  ترضح  نآ  دالوا  غابـصنبا  هحفص 399 ] [. ] 97 . ] دیدرگ دیهـش  لاس  جنپ  زا  سپ  دشن  هفاضا  ای  مک  زور 
رد ینیلک  ار  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تلحر  لاس  خـیرات  [. 98 . ] دندومن مومـسم  هیماینب  مه  ار  شردارب  هللادـبع  هک  دـنکیم  هفاضا  و 

لاس 115 لاس 114 و  خیراوتلا  لماک  رد  ریثانبا  يرولا و  مالعا  رد  یسربط  بقانم و  رد  بوشآرهـشنبا  داشرا و  رد  دیفم  خیـش  یفاک و 
رد هتـشون . هجحيذ  هبنـشود 7  حابـصم  رد  یمعفک  سورد و  رد  دیهـش  ار  تـلحر  هاـم  اـما  دناهتـسناد . ار  نامه 114  حـصا  دناهتـشون و 

مالـسلاهیلع 57 رقابدمحم  ماما  كرابم  نس  نیاربانب  دشاب . لاس 114  هجحيذ  هبنـشود 7  هک  هدرک  دییأت  ار  هجحيذ  مه  نیظعاولاۀضور 
لاس و ءادهشلادیس 34  شدج  اب  هام  لاس و 6  هس  تسا . هدشیم  لاس  تصش  رب  غلاب  لاس 117  تیاور  اب  دوب و  زور  هام و 7  جنپ  لاس و 

رقابدـمحم ماـما  هکنیا  رد  تسا . هدوب  وا  تماـما  تدـم  زور  هاـم و 12  لاـس و 10  مالـسلاهیلع 19  نیدـباعلانیز  ماما  شردـپ  اب  زور   15
میهاربا وه  همد و  یف  كرش  نم  یلع  باذعلا  فعاضو  دسیونیم  لابقا  رد  سواط  نب  دیـس  تسین . یکـش  دندرک  مومـسم  ار  مالـسلاهیلع 

نب ماشه  همـس  دسیونیم : حابـصم  رد  یمعفک  کلملادبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  نب  میهاربا  رماب  امومـسم  لتق  دـسیونیم  هیوبابنبا  دـیلو  نب 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 243 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هب داتسرف  یمومـسم  نیز  ناورم  نب  کلملادبع  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  يدنوار  بطق  زا  یـسلجم  کلملادبع 
دش راوس  وا  رب  رقابدمحم  ماما  دنتـسب و  بسا  رب  دوب  هفیلخ  هفحت  هک  ياهدش  نیز  نآ  يور  رب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  يارب  هبیط  هنیدم 
مود کلملادـبع  نیا  هتبلا  دومرف  تیـصو  هب  عورـش  دـش  رهاظ  وا  رب  گرم  راـثآ  هک  يروط  هب  درک  مرو  رهز  تدـش  زا  شکراـبم  ياـهاپ 

ترـضح نآ  هک  تسا  ربخ  رد  دـینادرگ . مومـسم  ار  ترـضح  نآ  کلملادـبع  نب  ماشه  دـسیونیم  دولخلاتانج  رد  يدابآنوتاخ  تسا .
نیا دش  وا  تلحر  هب  رجنم  دیدرگ و  ضیرم  هک  یمایا  رد  اصوصخم  درکیم  زاین  زار و  دـنوادخ  اب  بش  لد  رد  يراز  عرـضت و  اب  هشیمه 
ینعی هحفـص 400 ]  ] رذـتعا ـال  کیدـی و  نـیب  كدـبع  اـنا  اـهف  رجزنا  مـلف  یتـیهن  رمتئا و  مـلف  ینترما  یهلا  دوـمرفیم  رارکت  ار  تاـملک 

وت هاگـشیپ  رد  نونکا  متـسه و  وت  هدـنب  نم  ایادـخ  مدـشن  هبنتم  وت  رجز  زا  یتشاد و  زاب  ارم  وت  مدرک  درمت  يدرک و  رما  ارم  وت  اراگدرورپ 
هک تسین  مولعم  نونکا  دیئامن  نفک  نم  رب  مدیـشوپیم  دوخ  تایح  نامز  رد  هک  ار  ینهاریپ  نآ  دومرف  دومن  تیـصو  هاگنآ  مرادن  يرذع 

زاـمن تقو  شود  رب  نهاریپ  تروـص  هب  هک  یمارحا  ناـمه  اـی  دـشاب  رادنیتـسآ  هتخود و  نفک  تسا  هورکم  هک  دوـب  هـتخود  نـهاریپ  نآ 
اب هتساوخ  هک  دوب  تدابع  سابل  نآ  هک  تسا  ملسم  دننکیمن و  دنتـشادیم  هورکم  ناشدوخ  عرـش  رد  هک  يراک  ماما  انیقی  دنتخادنایم و 

دسا تنب  همطاف  يارب  ار  دوخ  نهاریپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  روط  نامه  دوش  دراو  یئایربک  سدق  تحاس  هب  سابل  نامه 
هب عزن  لاح  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  ربخ  رد  و  دـش . دـهاوخن  هدوسرف  هدیـسوپ و  نهاریپ  نآ  تمایق  ات  هک  دناهتـشون  هتفگ و  دومن و  نفک 

نامه رد  ارم  دومرف  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  اذـل  دوش و  ناسآ  وا  ندـنک  ناج  اـت  دـنناباوخب  شزاـمن  لـحم  رد  دراپـس  ناـج  يراوشد 
. دیئامن نفد  دینک و  نفک  دوب  نم  زامن  سابل  هک  ینهاریپ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هیثرم  رد 

راوگوس هدش  کلم  یمه  دش  نیشن  كاخ  نیمز  تبیصم  نیا  زا  دیهش  مجنپ  ماما  دش  ماشه  رهز  دیـسر ز  متام  مسوم  نایعیـش  يا  هرابود 
لوزن رد  شهگرد  هب  نامـسآ  کیالم  لوتب  مشچ  ود  رون  دـش  مان  شدـمحم  لوسر  ملع  رقاب  تسه  هک  مجنپ  ماـما  دـیرد  ناـبیرگ  کـلف 

ار ز هش  دنکف  لد  هب  دز  شاهرارش  افج  رهز  دادب  یفطصم  هداز  هب  ادخ  زا  درکن  مرش  کلملادبع  هداز  دیزم  رد  وا  ضیف  نایناحور ز  مولع 
نارای ناغف  دش  شوجرپ  هنیدـم  قلخ  دایرف  هآ و  دـش ز  شوپهیـس  مرح  تسب  تخر  مرح  زا  وچ  دیـشکیم  لد  ناغف ز  متـس  رهز  بات  اپ ز 

دـش مامت  شیوخ  دج  رب  تفر و  شنفدم  دش  عیقب  مارتحا  تزع و  هب  دیفـس  هایـس و  زا  وچ  دش  شوپهیـس  قلخ  دـش  شوماخ  هاش  وچ  دـنلب 
هنیـس و هب  مغ  هب  قداص  رفعج  زیزع  باب  گرم  دیمرآ ز  مارگ  باب  دابعلا  نیز  دزن  هب  شنکـسم  نمیـشن و  سدـق  ناوضر  هضور  شنویش 

نب دیس  هحفـص 401 ]  ] دینـشیم نیزح  رعـش  دوخ  باـب  متاـم  هب  مرتحم  نآ  مشچ  ناور ز  نینوخ  کشرـس  ملا  تسد  ود  یمه  يدز  رس 
هدوب لتاق  میهاربا  وا  هدیقع  هب  هک  دیلولا  نب  میهاربا  وه  همد و  یف  كرـش  نم  یلع  باذعلا  فعاض  و  دیامرفیم : هریبک  ترایز  رد  سواط 
طیحم اب  میجنـسب و  هک  دوخ  نامز  رد  ار  کی  ره  لاوحا  عاضوا و  اریز  تسین  مه  اب  ضراعم  مادک  چیه  رابخا  نیا  دیوگ : هدنراگن  تسا .
هنوعلم هرجش  زا  اهنآ  همه  هک  دید  میهاوخ  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  یملع  تردق  مدرم و  ینیبدب  سح  يوما و  تلود  فعـض  رـصع و 

مـس هب  تردابم  تموکح  همادا  دوخ و  ناج  میب  يارب  دوخ  تنطلـس  هزوح  رد  همه  دندرکیمن و  یهاتوک  ینمـشد  تموصخ و  رد  دوب و 
میظع تیانج  نیا  هب  تردابم  روتـسد  هب  ای  اصخـش  ماش  هفیلخ  نامرف  هب  هدوب و  هنیدـم  رادـنامرف  اـهنآ  زا  یخرب  هک  هصاـخ  دـندومن  نداد 

رانک رد  ياعد  شدج و  تعافش  هب  ترضح  نآ  یلو  دندومن  مومسم  ار  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  راب  نیدنچ  هک  تسا  ملسم  دناهدرک و 
دوخ رـصاعم  هفیلخ  نیرخآ  میهاربا  مس  هب  دـیامرف  تلحر  ترخآ  ملاع  هب  دوب  ردـقم  هک  یتقو  نآ  اـت  تفاـییم  افـش  ربمغیپ  سدـقم  رازم 

. تشذگرد امومسم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  رمع  تدم 
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رابخا فالتخا  ای  دلوت  فالتخا  ای  تیمومـسم  فالتخا  تهج  زا  ماما  نیا  رمع  تدـم  رد  میتفگ  ترـضح  نآ  تلحر  تافو و  رد  هچنانچ 
ةدمع بحاص  دناهتسناد  لاس  ار 57  ترـضح  نآ  نس  همغلا  فشک  بحاص  یلبرا  دیفم -  خیـش  ینیلک -  خیـش  دناهدرک . فالتخا  تافو 

ار 73 ترضح  نآ  نس  لماک  رد  ریثانبا  دوب . هلاس  درک و 55  تافو  کلملادبع  نب  ماشه  تنطلس  رد  لاس 114  تسا  دقتعم  هک  بلاطلا 
لقن يرسک  هتفرگ 56 و  ار  يار  نیمه  مه  ناکلخنبا  هتـشون  لاس  نانجلاتآرم 56  رد  یعفای  هدرک  لقن  لاـس  یلوق 58  هب  هتـشون و  لاس 
هدش دای  تیرثک  اب  رگید 57  یهورگ  لاس و  يزوجنبا 58  هتشون  لاس  غابصنبا 58 و 60  هدرک  طبض  لاس  لاقملا 57  یهتنم  رد  هدرک .

شردپ ءادهـشلادیس و  شدـج  هک  تسا  لاس  نس 58  تسا  راـبخا  بتک  نیربتعم  راـتخم  هک  هچنآ  دناهتـشون . لاـس  تصـش  مه  یخرب  و 
اب هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  دندومن . تلحر  دایز  مک و  يزور  دنچ  اب  نس  نیمه  رد  مه  نیدـباعلانیز 

ماما دـناهدرب و  رـس  هب  راگزور  لاس  هک 58  دـندرکیم  هرکاذـم  نسحلانبا  هللادـبع  ردام  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  دوخ  همع 
لودلا 58 رابخا  خـیرات  باتک  رد  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  هحفـص 402 ] . ] هدرک تافو  لاس  نامه  رد  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص 

امنناهج هنیآ  یسلجم و  رگید  بتک  راحب و  رد  هتشون  لاس  راصبالارون 63  رد  دنتشون  لاس  رظانملا 73  ۀضور  رد  هدرک . باختنا  ار  لاس 
. دناهتشون لاس  همه 58  يرولامالعا  ریسلابیبح و  افصلاۀضور و  نابصلاۀلاسر و  و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  رمع  تدم 

لاس یـس  شردپ  اب  ترـضح  نآ  لاس 117 )  ) ةأم رـشع و  عبـس  یف  تام  دـسیونیم  هتـشون  لاـس  ار 60  ترـضح  نآ  رمع  تدـم  یعفاـش 
مه تسا 62 و 73 و 58  رابخا  حـصا  نیا  هتـشون و  لاس  یفاک 57  رد  دش . نفد  هنیدـم  رد  ردـپ و  زا  سپ  مه  لاس  یـس  درک و  یگدـنز 

قداص ماما  زا  هنییع  نب  نایفس  یلو  دوب  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  دیوگ 78  هتسناد و  لاس 117  ار  وا  تافو  لاس  رمع  نب  دمحم  دناهتـشون .
نیسحلا نب  یلع  تام  نیسمخ و  نامثنبا و  نیـسحلا و  لتق  نیـسمخ و  نامثنبا و  وه  و  ع )  ) یلع لتق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا 

قافتا هب  اریز  هدرک  هابتـشا  نینمؤملاریما  تلحر  رد  امتح  دـیوگ  هدـنراگن  نیـسمخ  ناـمثنبا و  مویلا  اـنا  نیـسمخ و  ناـمثنبا و  وه  و  (ع )
. دندومن تلحر  یگلاس  نس 58  رد  رگید  ماما  یلو 3  هتشاد  لاس  وا 63  نیخروم 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  تماما  تدم 

زور تشذگرد و  امومسم  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  يرجه  لاس 95  لوا  مرحم  رهش  ای 25  مهدزاود  زور 
ترـضح تماما  نامز  لاس  تسیب  تدـم  لاـس 114  هجحيذ  هبنـشود 7  زور  ات  دـیدرگ  زاغآ  مولعلارقاب  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  تماما 

هریغ رهپـس و  دـننام  نیرخأتم  نیخروم  هک  یقیقحت  رد  یلو  هتـشون  زور  جـنپ  تسیب و  هام و  ود  لاس و  يدابآنوتاخ 19  تسا . مولعلارقاب 
لقتسم یباتک  مالـسلاهیلع  مجنپ  ماما  لاح  حرـش  رد  اریز  دوشیم  لقن  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  هک  تسا  هدمآ  تسد  هب  لوق  هد  دناهدومن 
هتـشون مه  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  لاح  حرـش  انمـض  تسا و  یمومع  خیرات  هک  خـیراوتلاخسان  دـلجم  ود  نامه  رگم  تسین  تسد  رد 

 - زور 2 هام و 25  ود  لاـس و  تماما 18  تدـم   - 1 دوش . هتـشون  راتخم  يأر  ات  میراـگنیم  ار  فلتخم  لاوقا  اـههیرظن و  نونکا  هدـش و 
 - زور 5 هام و 25  ود  لاس و  ود  تسیب و   - 4 هحفص 403 ]  ] زور هام و 25  ود  لاس و  کـی  تسیب و  زور 3 -  هام و 25  ود  لاس و  هدزون 

يرسک لاس و  شش  تسیب و  زور 8 -  هام و 25  ود  لاس و  هس  تسیب و  يرسک 7 -  لاس و  راهچ  تسیب و  يرسک 6 -  لاس و  هس  تسیب و 
تایرظن میتفگ  هک  یفالتخا  ببس  هب  رابخا  نیا  عومجم  زا  دناهتشون  يرـسک  لاس و  هس  تسیب و  يرسک 10 -  لاس و  تفه  تسیب و   - 9

قافتا نیخروم  تسا و  لوبق  دروم  ملـسم و  هچنآ  دناهتـشون و  مه  لاس 118  لاس 117 -  لاس 114 -  ار  تافو  دیدرگ . رادـیدپ  فلتخم 
لوا هک  لاس 95  مرحم  زا 25  هک  تسا  هدوب  لاس  تسیب  بیرق  ترـضح  نآ  تماما  تدـم  هدرک و  تلحر  یگلاـس  نایاپ 58  رد  دنراد و 

ناـمه فرع  رد  تسا و  هجحيذ  زور  مرحم و 23  زور  ياهنم 25  لاس  تسیب  دشابیم  لاس 114  هجحيذ  هک 7  نآ  نایاپ  ات  هدوب  لاـس 
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ود تسیب و  هدیزگ  خیرات  رد  یفوتسم  هللادمح  یلو  تسا  هتشون  لاس  نانس 19  نب  دمحم  هکنانچ  دناهدرک  تیاور  دناهتشون و  لاس  هدزون 
[. 99 . ] دناهتشون زور  تشه  هام و  تفه  لاس و 

نفد نفک و  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  يایاصو 

لیق ناف  اقش  یل  اوقش  یل و  اورفحاف  تمانا  اذا  رضتحا  نیح  رقابلا  رفعجوبا  لاق  لاق  مالسلاهیلع  اضرلا  یلا  هدنـسب  یفاکلا  یف  ینیلکلا  يور 
ماما دومرف  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  یفاک  رد  ینیلک  خیـش  [. 100  ] اوقدص دقف  هل  دـحل  ص )  ) هللا لوسر  نا  مکل 
نیا هک  دوشیم  هتفگ  ددرگیم و  رادیدپ  يدحل  کی  دـینک  رفح  ار  نیمز  مدرم  نم  نوچ  دومرف  راضتحا  لاح  رد  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم 

دـندرب و سابع  هبق  رد  ار  وا  دومرف  تلحر  نوچ  نشور . قداص و  تسا  یتقیقح  نآ  هتخاس و  شدـنزرف  يارب  هللا  لوسر  هک  تسا  يدـحل 
هدامآ شدنزرف  يارب  ادخ  ربمغیپ  ار  دحل  نیا  هک  دمآرب  یئادص  دش و  ادـیپ  يدـحل  دنتفاکـش  ار  نیمز  دوب  هدومرف  روتـسد  هک  روط  نیمه 
یلصی ناک  يذلا  هدرب  یف  هنفکی  نا  هرما  دمحم و  نب  رفعج  یلا  ع )  ) یلع نب  دمحم  یـصوا  و  هحفص 404 ] . ] دندرک نفد  ار  وا  هدومرف و 

مکمحر اوفرـصنا  دوهـشلل  لاق  مث  هنفد  دنع  هرامطا  هنع  لحی  نا  عباصا و  عبرا  هعفری  هربق و  عبری  نا  هتمامعب و  هممعی  نا  هعمجلا و  موی  هیف 
ۀجحلا کل  نوکت  نا  تدراف  هیلا  صوی  مل  هنا  لاقی  نا  بلغت و  نا  تهرک  ینب  ای  لاقف  هیلع  دهشی  ناب  اذه  یف  ناک  ام  تبا  ای  هل  تلقف  هللا 

[. 101  ] هدعب نم  مامالا  هتفیلخ و  هیصو و  هنا  مهملعی  نا  دارا  - 

تیصو همجرت 

رد دیامن  نفک  دهد و  لسغ  ار  وا  درک  تلحر  ایند  زا  نوچ  هک  ار  دـمحم  نب  رفعج  شدـنزرف  دومرف  تیـصو  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما 
ار شربق  دیچیپب و  وا  رـس  رب  ياهمامع  دوب و  ترـضح  نآ  هعمج  زامن  مارحا  سابل و  درب  نآ  اصوصخم  هدـناوخیم  زامن  نآ  رد  هک  يدرب 

هدرک هریخذ  هک  هچنآ  دراذگب و  ربق  هرومطم  نآ  رد  ار  وا  هاگنآ  دنادرگ و  دـنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  دـنکب و  لیطتـسم  عبرم 
دنک رما  دناهدش  هزانج  عییشت  هب  رضاح  هک  یناسک  دناشوپب و  ار  ربق  رس  دراذگب و  ربق  رد  هریغ  وم و  نخان و  هدجس و  لحم  ياههنیپ  دننام 

تسا يرثا  هچ  دوهش  نیا  رد  زیزع  ردپ  يا  مدیـسرپ  نم  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ناشلزانم . هب  دندرگرب  دنناوخب و  هحتاف 
جح دصق  وت  هک  اصوصخم  هدوب  تیـصو  نودب  دنیوگب  مدرم  هک  مرادن  شوخ  مراد و  تهارک  نم  دومرف  دندرگرب  دنهدب و  تداهـش  هک 

رد هکنآ  یکی  دوشیم  هدافتسا  دنچ  یتاکن  تیـصو  نیا  رد  یتسه . نم  زا  سپ  ماما  هفیلخ و  یـصو و  وت  هک  دننادب  مدرم  متـساوخ  يراد 
هجحيذ هاـم  رد  ترـضح  نآ  تلحر  تـیاور  هـکنآ  رگید  هتـشاد و  جـح  دـصق  قداـص  رفعج  ماـما  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماـما  تـلحر 

دنـشاب و تیـصو  يارب  يدوهـش  هک  نیا  دوخ و  زا  سپ  تماما  دـیق  اب  ار  تیـصو  تیهام  هکنآ  رگید  عوضوم  دـسریم . رظن  هب  رتتسرد 
کی هدـش  رکذ  مه  يرگید  تیاور  رد  هچناـنچ  تداهـش  نیا  تسا و  نمؤم  یفوتم  هک  دـننک  فارتـعا  اـت  نیفدـت  عییـشت و  يارب  يدوـهش 

نع هدنـسب  یفاـکلا  یف  ینیلکلا  يور  دریگیم . رارق  ـالع  لـج و  قح  ترـضح  لوبق  دروم  هک  یفوتم  دـیاقع  تاـبثا  رد  تسا  ياهماـنعطق 
لها نم  شیرق  نم  اسانا  لخدا  ینب  ای  هضرم  یف  موی  تاذ  یل  لاـق  یبا  نا  مالـسلاهیلع  لاـق  هحفص 405 ]  ] مالسلاهیلع قداصلا  هللادبعیبا 
املف ءاملاب  هشرو  عباـصا  عبرا  يربق  عفرا  ینفک و  ینلـسغف و  تماـنا  اذا  رفعج  اـی  لاـقف  مهنم  اـسانا  هیلع  تلخداـف  مهدهـشا  یتح  ۀـنیدملا 

یف عزانت  يا ال   » عزانت نا ال  تدرا  ینب  اـی  لاـقف  مهدهـشت  اـموق  کـیلع  لـخدا  نا  ورت  مل  هتعنـص و  اذـهب  ینترما  ول  تبا  اـی  تلق  اوجرخ 
ارم مردپ  زور  کی  دیامرفیم : ینیلک  لقن  هب  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  ییصو » کنا  اوملع  یتم  يدعب  نم  هفالخلا  همامالا و 

یباحصا هب  نم  دنـشاب  ام  راتفگ  دهاش  دنوش و  دراو  هد  هزاجا  مه  ار  هنیدم  مدرم  زا  یخرب  هک  دومرف  نینچ  درک و  راضحا  ضرم  نیح  رد 
عفترم ارم  ربق  نک و  نفک  هد و  لسغ  ارم  مدرم  نوچ  نم  دنزرف  يا  دومرف : مردپ  هاگنآ  دندش  رـضاح  مداد  هزاجا  دنتـشاد  تدایع  لیم  هک 

عازن تماـما  رما  رد  دومرف  هدوـمن  نم  ناردارب  هب  ور  میور  نوریب  متـساوخ  نوـچ  شاـپب -  نآ  يور  بآ  تشگنا و  راـهچ  هزادـنا  هب  ریگب 
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هب دیهدب  تداهـش  تسا و  رفعج  نم  زا  سپ  یـصو  هک  دینادب  همه  تسا و  یهلا  تردـق  تسد  هب  شرایتخا  ینامـسآ  تفالخ  هک  دـینکن 
نع بقانم  یف  دـینک . تعاـطا  دیـشاب و  یـضار  همه  دـیاب  هدومرف  نیعم  وا  يارب  ملاـع  يادـخ  هک  تسا  یتمـس  نیا  وا  تفـالخ  تماـما و 
الا هلـسغی  مامالا ال  ناف  كریغ  دـحا  ینلـسغی  الف  تمانا  اذا  ینب  ای  لاق  نا  یبا  هب  یناصوا  امیف  مالـسلاهیلع  قداـصلا  رفعج  لاـق  ریـصبیبا .

هللادـبع یعدا  ینرما و  امکح  هتلـسغ  یبا  یـضم  نا  املف  ریـصق  هرمع  ناف  هعدـف  هسفن  یلا  سانلا  وعدیـس  كاخا  هللادـبع  نا  ملعا  مامالا و 
قداص رفعج  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  ریـصبیبا  زا  بقانم  رد  تام . یتح  اریـسی  هللادـبع  ثبل  اـم  یبا و  لاـق  اـمکح  ناـکف  هناـکم  ۀـمامالا 
دیابن ماما  زج  ار  ماما  اریز  دـهدن  لسغ  ارم  وت  زج  سک  چـیه  مدرم  نوچ  نم  دومرف  ررقم  هک  تسا  مردـپ  ياـیاصو  رد  دومرف  مالـسلاهیلع 
مردپ نوچ  دومرف  تسا . هاتوک  شرمع  هک  راذگاو  ار  وا  دـنکیم  دوخ  يوس  هب  توعد  ار  مدرم  وت  ردارب  هللادـبع  هک  نادـب  دـنک و  زیهجت 
شرمع یلو  دناوخ  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  هللادبع  تشذـگ  دـنچ  یحابـص  ات  دوب  هدومرف  رما  هک  روط  نامه  مداد  لسغ  ار  وا  تشذـگرد 

وا یملع  يورین  مالـسلاهیلع و  رقابدمحم  ماما  تازجعم  زا  دوخ  نیا  تشذگرد . يدوز  هب  دوب  هدومرف  مردپ  هک  روط  نامه  دادن و  فافک 
یف یبا  بتک  لاق  ع )  ) قداصلا هللادبعیبا  نع  دش . دوب  هدومرف  هک  هنوگنامه  داد و  هللادـبع  هحفص 406 ]  ] شدنزرف توف  زا  ربخ  هک  دوب 

لاقف اذه  بتکت  مل  یبال  تلقف  صیمق  رخا و  بوث  هعمجلا و  موی  هیف  یلـصی  ناک  ةربح  هل  ءادر  اهدحا  باوثا  ۀـثالث  یف  هنفکا  نا  هتیـصو 
فلی ام  دعی  امنا  نفکلا  نم  همامعلا  دعت  سیل  ۀـمامعب و  ینممع  لعفت و  الف  ۀـسمخ  وا  ۀـعبرا  یف  هنفک  اولاق  نا  سانلا و  کبلغی  نا  فاخا 

نآ لوا  هچراـپ  هس  رد  نک  نفک  ارم  هک  حرـش  نیدـب  تشون  دوخ  تیـصو  رد  مردـپ  دومرف  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  [. 102  ] دسحلا هب 
دیتشون ار  روتسد  نیا  ارچ  مدیسرپ  نم  ینهاریپ -  موس  مدناوخیم و  زامن  نادب  هک  یسابل  مود  مدناوخیم و  هعمج  زامن  نآ  رد  هک  یئادر 

هب ياهمامع  وت  دـشاب  نینچ  متـساوخن  یئامن و  نفک  ارم  نفک  جـنپ  ای  نفک  راهچ  رد  دـننک و  هبلغ  وت  رب  مدرم  مسرتیم  هکنآ  يارب  دومرف 
کی شاهملک  ره  تیـصو  نیا  ددرگ . نارگید  دسح  بجوم  هک  دشابن  يروط  همامع  نفک و  دـشاب و  ددـعتم  همامع  دـیابن  دـنبب و  نم  رس 
داوم کی  کی  دوهش  یبتک و  یهافش و  يایاصو  نیا  اب  لمع  هقیرط  دوخ و  بجاو  ياهراک  رد  مدرم  فیلکت  نییعت  يارب  هک  تسا  سرد 

. دنامن لطعم  گرم  زا  سپ  بتارم  یتح  یگدنز و  لئاسم  زا  یماهبا  رد  یسک  بتکم  نیا  رد  ات  تسا  هدومرف  نایب  ار  بلاطم  و 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  يایاصو  زا 

نادنزرف هب  نآ  تاراتخم  دوشیم و  هتخیر  تاملک  بلاق  رد  یگدنز  لصاح  دش  يرپس  رمع  نارود  نوچ  هک  تسا  تیصو  مالسا  ننس  زا 
هب تیـصو  لوا  هجرد  رد  همئا  ریاس  دننام  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  يایاصو  دـنهد . رارق  دوخ  یگدـنز  قشمرـس  اهنآ  هکنآ  يارب  هدـش  هدرپس 

شربمغیپ هب  باطخ  نآرق  هک  روط  ناـمه  مینادیم  هللا  تسا و  حور  لـماکت  نطاـب و  هیفـصت  سفن و  بیذـهت  ماـکحا و  يارجا  ضیارف و 
یلو تسا  دنزرف  هب  رهاظ  تروص  هب  مه  همئا  يایاصو  دندنب  راک  هب  ار  ینامـسآ  رماوا  دیاب  دنتـسه و  وا  قولخم  همه  روظنم  یلو  دـنکیم 
ینب ای  ع )  ) لاق دسرب . یناحور  نادنزرف  هب  ات  تسا  دنزرف  هب  باطخ  تیصو  نیا  رد  اذل  دنیوپ و  لماکت  هار  ات  تسا  مدرم  همه  هب  نطاب  رد 
ناک لاق  هصیمقلا  ام  كادـف  انلعج  انلقف  اذـکه  نهنا  لاقف  هحفـص 407 ]  ] عجرف ءیـش  هباصا  دق  ۀبوت  نا  اننـضف  بهذف  کصیمق  رهطت  الا 

زا یعمج  هک  دـنکیم  لقن  هعیـشلا  لیاسو  رد  یلماع  رح  خیـش  رهطف . کـبایث  لوقی و  لـج  زع و  هللا  نا  هرـصقی  نا  هترماـف  ـالیوط  هصیمق 
میدرک نامگ  ام  ینکیمن  كاپ  ار  دوخ  نهاریپ  ارچ  دنزرف  يا  دومرف  ماما  دش  دراو  رفعج  شدنزرف  هک  دندوب  مجنپ  ماما  روضح  باحصا 
نهاریپ دومرف  دوب ؟ هچ  نهاریپ  عوضوم  میوش  تیادف  میتفگ  میدید  لوا  لاح  هب  ار  نهاریپ  تشگرب  تفر و  هتخیر  يزیچ  يو  كاشوپ  هب 
اورـصق دومرف : هک  هدش  لقن  رگید  ربخ  رد  نک . كاپ  ار  تاهماج  هدومرف  یلاعت  يادـخ  هک  ارچ  دـنک  هاتوک  ات  مداد  شنامرف  دوب  زارد  وا 

نوصم اهيدیلپ  یگدولآ و  زا  دشکن و  نیمز  يور  دـبای  ماود  دـنامب و  هزیکاپ  ات  دـینک  هاتوک  ار  دوخ  سابل  یقنا  یقبا و  یقتال و  مکبایث 
ثول هب  ددرگن و  هدولآ  اـت  دریگب  ـالاب  ار  دوخ  ياوقت  ساـبل  ناـسنا  دـیاب  هک  دـشابیم  يوقت  ساـبل  دارم  هدوـمرف  رگید  تیاور  رد  دـشاب .

رد تایهنم  باکترا  زا  ددرگ -  ظوفحم  نوصم و  سنجان  ترشاعم  زا  دباین -  كاکطصا  سامت و  هدام  ياهيدیلپ  عبط و  ملاع  تارودک 
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هزیکاپ و دـیاب  لاح  ره  رد  دـشاب و  ندـشن  هدولآ  ینعم  هب  هاتوک  دـیاب  نطاب  سابل  ای  دـشاب  رهاظ  سابل  هچ  سابل  لاـح  ره  رد  دـشاب  ناـما 
. دنامب نوصم 

دوخ زا  سپ  ماما  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  يایاصو 

رارـسا و دـیامرف و  یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  هفیلخ و  دـنک و  تیـصو  تلحر  نیح  رد  یح  ماما  هک  دـش  نیا  تماـما  توبث  هلدا  زا  یکی 
یلع نب  دیز  ای  هیفنح  دمحم  هتفگن  سکچیه  هک  تسا  تراهط  تمصع و  ققحت  تماما  ملسم  طیارـش  زا  دراپـسب و  وا  هب  ار  تماما  عیادو 

تیالو دهم  هدش  تیبرت  یناسفن  يایاجـس  لیاضف و  يوقت و  شناد و  ملع و  رد  ماما  دناهدوب -  موصعم  قداص  رفعج  ماما  نب  لیعامـسا  ای 
ملع هکلب  دـشاب  همیقلا  موی  یلا  نئاـک  وه  اـم  نوکی و  اـمب  ناـک و  اـمب  ملع  هک  تسا  تیـالو  تماـما و  ملع  زا  ریغ  مه  ملع  نیا  دـناهدوب .

تیبرت ءایلوا و  بولق  رب  یهلا  هعطاس  راونا  هیقارـشا  هضافا  هب  هک  ینیع  يروضح و  ملع  نآ  یلو  تسا  يرهاـظ  دادعتـسا  بسح  رب  يروص 
طلـست تاقولخم  تادوجوم و  مامت  رب  نآ  اب  هک  دشابیم  موصعم  ناماما  ناگدیزگرب و  صوصخم  دنکیم  شبات  یبوبر  بتکم  ناگدـش 
تماما هب  یفرعم  باصتنا و  تیاصو و  هب  شردـپ  فرط  زا  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  هکنیا  رد  هحفص 408 ] . ] دنیامن فرـصت  هدومن و 

لاح رد  مه  ترضح  نآ  دوخ  تسا و  تیالو  توبن و  ماقم  رگید  لیالد  حرـصم  دیؤم و  تیاصو  نیا  تسین و  ینخـس  دوب  هدش  بوصنم 
تماـما و عیادو  رارـسا و  دومرف و  نییعت  تیاـصو  هب  دوب  هدرک  یفرعم  مدرم  هب  رمع  لوط  ماـمت  رد  هک  ار  دوخ  زا  سپ  ماـما  یـصو و  عزن 

هدرپس رصع  ماما  ات  تسد  هب  تسد  مه  وا  درپس و  دوخ  یصو  هب  دوب  هدیـسر  نییبنلامتاخ  ربمغیپ  هب  اهنآ  همه  ثرا  هک  ار  ءایبنا  توبن  راثآ 
ای لاقف  هدنع  اقودنـص  وا  اطفـس  جرخا  تافولا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  امل  هنا  هدنـسب  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  يور  تسا . هدش 

ناک ول  یئیش و  هیف  مکل  ام  هللا  لاق و  امهس  قودنصلا  یف  نوعدی  هتوخا  ءاج  یفوت  املف  ۀعبرا  نیب  لمحف  لاق  قودنـصلا  اذه  لمحا  دمحم 
نوچ هک  دنکیم  تیاور  دوخ  دانسا  هب  هر  ینیلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  حالـس  قودنـصلا  یف  ناک  یلا و  هعفد  ام  یئیـش  هیف  مکل 
نیا دومرف  داد و  دمحم  شدنزرف  هب  دروآ و  نوریب  دوب  وا  دزن  یقودنص  ای  دبس  کی  دیدرگ  رضتحم  مالـسلاهیلع  داجـس  نیـسحلا  نب  یلع 

يوـعد دـندمآ  ناردارب  تشذـگرد  شردـپ  نوـچ  تـشاد و  ظوـفحم  درب و  هدرک  لـمح  ار  وا  یلع  نـب  دـمحم  نـک  ظـفح  ار  قودــنص 
یمهس امش  رگا  تسین  یمهس  قودنص  نیا  زا  امش  يارب  دومرف  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دندومن  قودنص  هب  تبـسن  ار  دوخ  ثرالامهس 

نآ رد  امش  يارب  هک  تسا  تماما  عیادو  رارسا و  توبن و  راثآ  ربمغیپ و  حالس  قودنص  نیا  رد  مدادیم  امـش  هب  دومرفیم و  مردپ  دیتشاد 
دمحم یلا  رظن  مث  هدنع  نوعمتجم  وه  هسفنب و  دوجی  وه  هدلو و  یلا  نیسحلا  نب  یلع  رظن  امل  تسا  نینچ  رگید  تیاور  رد  تسین . یمهس 

لاح رد  املع  ولمم  نکل  مهرد و  راـنید و ال  هیف  سیل  هنا  اـما  لاـق  کـتیب و  یلا  هب  بهذاـف  قودنـصلا  اذـه  ذـخ  دـمحم  اـی  لاـقف  یلع  نب 
وا رد  تیالو  طیارش  تماما و  تافـص  نآ  هدش و  یتوکلم  سدق  سفن  ياراد  وا  دومرف  داتفا  رقابدمحم  شدنزرف  هب  شمـشچ  هک  راضتحا 

تـسین مهرد  رانید و  قودنـص  نآ  رد  هک  دومرف  حیرـصت  ربب و  تدوخ  هناخ  هب  ار و  قودنـص  نیا  ریگب  دـمحم  يا  دومرف  هدـیدرگ  عمج 
نب رمع  هک  هدـش  لـقن  یفاـک  باـتک  زا  يرگید  تیاور  دوب . ءاـیبنا  موـلع  يواـح  قودنـص  نآ  تسا  تلیـضف  راـثآ  ملع و  زا  وـلمم  هکلب 

هحفص  ] ارهز همطاف  كدف  نینمؤملاریما و  تاقدص  در  يارب  ياهمان  میدرک  لقن  داجـس  ترـضح  باتک  رد  هک  یتامدقم  نآ  اب  زیزعلادبع 
نـسح ماما  مردپ  نینمؤملاریما  مدـج  تلحر  زا  سپ  رما  یلو  تفگ  وا  داتـسرف  یبتجملا  نسحلا  نب  دـیز  دزن  تشون  اهیلع  هللا  مالـس  [ 409

نآ زا  دعب  نیدجاسلادیـس و  نیـسحلا  نب  یلع  ناشیا  زا  دـعب  دوب و  ءادهـشلادیس  نیـسح  ماما  میومع  وا  زا  سپ  دوب و  مالـسلاهیلع  یبتجم 
دشابیم تاقدص  یلاو  رما و  یلو  وا  هک  یتسرفب  ناشیا  تمدخ  ار  همان  نیا  دیاب  تسا  تاقدص  یلاو  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 

هعـسوت فرـص  س )  ) ارهز همطاف  شاهدج  تاقدص  دمآرد  دومن و  در  رقابدـمحم  ماما  ترـضح  هب  ار  كدـف  اصوصخم  ار  تاقدـص  وا  و 
رقابدـمحم ماما  ترـضح  يایاصو  رد  غابـصنبا  دیـسر . يرفعج  بتکم  هب  نآ  هنماد  ات  داد  هعـسوت  ار  يرقاب  بتکم  دومرف و  نید  فراعم 

ارم دش و  حور  ضبق  هک  يزور  مدوب  هتسشن  مردپ  دزن  دومرف  هک  دننکیم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دسیونیم : مالـسلاهیلع 
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گرم رثا  نم  زورما  لثم  ینک  تیاکش  امـش  مدیدیمن  تقو  چیه  ناجردپ  متفگ  ربق  رد  لوخد  نفک و  لسغ و  هرابرد  دومرفیم  تیـصو 
نب یلع  مردـپ  يادـص  مدینـش  دومرف  لجع  دـمحم  ای  رادـجلا  ءارو  نم  ینیدانی  نیـسحلا  نب  یلع  تعمـس  یبن  ای  لاـقف  منیبیمن  امـش  رد 

[. 103 . ] تفر مهاوخ  ایند  زا  زورما  منادیم  ایب و  ام  يوسب  نک  باتش  دمحم  يا  دیامرفیم  راوید  تشپ  زا  هک  ار  نیسحلا 

یفعج رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  يایاصو 

نا کلوق و  لبقی  مل  تلق  نا  رواشت و  مل  تدهـش  نا  دـقتفت و  مل  تبغ  نا  فرعت و  مل  ترـضح  نا  اسمخ  کنامز  لها  نم  منتغا  رباج  ای 
رد یئامنم  دـیقنت  وا  تبیغ  رد  ینکن  فیرعت  سک  روضح  رد  رامـشب -  منتغم  ار  زیچ  جـنپ  هنامز  مدرم  زا  رباج  يا  دومرف  جوزت  مل  تبطخ 

نیبرهاظ رثکا  هنامز  مدرم  اریز  امنم  جـیوزت  دـندرک  هبطخ  رگا  دـنکیمن و  لوبق  ار  وت  تداهـش  یتفگ  رگا  نکم و  تروشم  وا  اب  تداهش 
یگنهآمه یگنرمه و  قلمت  یسولپاچ و  يارگ  تقیقح  هب  شابم و  نیبرهاظ  اهنآ  راک  رد  وت  دراد  رارق  ناشمشچ  رد  ناشلقع  هک  دنتـسه 

نا نخت و  الف  كوناـخ  نا  ملظت و  ـالف  تملظ  نا  سمخب  کیـصوا  و  درک . يربهر  ار  اـهنآ  لـقع  يورین  هب  دـیاب  هکلب  تسا  شخبناـیز 
کطوقـسف کیف  لیق  ام  کسفن  نم  تفرع  ناف  کیف  لیق  امیف  رکف  عزجت و  الف  تممذ  نا  حرفت و  الف  تحدـم  نا  بضغت و  ـالف  تبذـک 

یلع تنک  نا  سانلا و  نیعا  نم  کطوقس  نم  تفخ  امم  هحفص 410 ]  ] ۀبیصم کیلع  مظعا  قحلا  نم  کبضغ  دنع  زع  لج و  هللا  نیع  نم 
کنا اولاق  كرـصم و  لها  کیلع  عمتجا  ول  یتح  ایلو  انل  نوکت  کنا ال  ملعا  کندـب و  بعتت  نا  ریغ  نم  هتبـستکا  باوثف  لیق  اـم  فـالخ 

هلیبس اکلاس  تنک  ناف  هللا  باتک  یلع  کسفن  ضرعا  نکل  کلذ و  كرـسی  مل  حلاص  لجر  کنا  اولاق  ول  کلذ و  کنزحی  مل  ءوس  لجر 
كرغی يذلا  امف  نآرقلل  انیابم  تنک  نا  کیف و  لیق  ام  كرضی  هناف ال  رـشبا  تبثاف و  هفیوخت  نم  افئاخ  هبیغرت  یف  ابغار  هدیهزت  یف  ادهاز 

عبتیف هسفن  هعرـصت  ةرم  هللا و  ۀبحم  یف  اهاوه  فلاخی  اعد و  وا  میقی  ةرمف  اهاوه  یلع  اهبلغیل  هسفن  ةدـهاجمب  ینعم  نمؤملا  نا  کسفن  نم 
کلذ فوخلا و  نم  هیف  دـیز  امل  هتفرعم  ةریـصب و  دادزیف  ۀـفاخملا  هبوتلا و  یلا  عزفی  رکذـتیف و  هترثع  هللا  لیقی  شعتنیف و  هللا  هشعنیف  اهاوه 
یسک رگا  زیچ  جنپ  هب  ار  وت  منکیم  تیصو  دومرف  نورصبم و  مهاذاف  اورکذت  ناطیشلا  نم  فئاط  مهـسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا  لوقی  هللا  ناب 

حدق و رگا  يوشن  رورسم  درک  حدم  رگا  ینکن  بضغ  تفگ  غورد  رگا  ینکن  تنایخ  وت  درک  تنایخ  رگا  ینکن  يدب  وت  درک  يدب  وت  هب 
دوخ بضغ  نک و  رود  دوخ  زا  تسه  وت  سفن  رد  یبیع  يدید  رگا  ینک  رکف  هتفگ  وت  هب  تبـسن  هچنآ  رد  ینکن  عزف  عزج و  درک  تمذم 
هتفگ وت  هابرد  هچنآ  رگا  یتفایم  مدرم  مشچ  زا  بضغ  اب  ددـنویپیم و  قح  بضغ  هب  هک  تسا  بضغ  تبیـصم  نیرتالاب  هک  ناشنبورف  ار 
عمج رهـش  مدرم  همه  هکنآ  رگم  یتسین  اـم  يارب  یتـسود  وت  هک  نادـب  دومرف  [. 104 . ] بعت نودـب  يدرک  بسک  یباوث  وت  تسا  فـالخ 

رورـسم راتفگ  نیدب  یتسه  یحلاص  درم  وت  دنیوگب  رگا  دنتـسه و  دب  مدرم  رظن  رد  ام  ناتـسود  اریز  یتسه  يدب  درم  وت  دـنیوگب  دـنوش و 
راکزیهرپ دوخ  دـهز  رد  راذـگب و  رانک  ار  یناسفن  تالیامت  یتسه  قح  لامک  هب  لـین  هار  رد  رگا  يدرگن  گـنتلد  راـتفگ  نآ  هب  يوشن و 

هراما سفن  شاب  بقارم  راذگورف  تسا  نآرق  اب  فلاخم  هک  هچنآ  شاب  مدق  تباث  سرتب و  ادخ  زا  شوکب  ترخآ  هب  دوخ  تبغر  رد  شاب 
همه رد  تقلخ و  نوئش  مامت  رد  تسا  یتایح  هزرابم  تقیقح  رد  یگدنز  هک  دشاب  هتـشاد  هزرابم  داهج و  سفن  اب  دیاب  نمؤم  دبیرفن  ار  وت 
دیقم لقع  کلمت  هب  ار  وا  دـنکن  نایغط  ات  نز  سفن  رب  شکرـس  ینانع  نک و  تفلاخم  سفن  ياوه  اـب  ادـخ  یتسود  هار  رد  وت  تادوجوم 

دایز وت  هحفـص 411 ]  ] تفرعم تریـصب و  ات  نک  قح  هب  تشگزاب  ادخ  فوخ  زا  يارگ و  هبوت  هب  حاحلا  عزف و  اب  هدـب و  رکذـت  امئاد  زاس 
یبای تفرعم  رتشیب  هچ  ره  تسا و  رتشیب  وت  تفرعم  دشاب  رتشیب  قح  هب  وت  یئانیب  تریـصب و  هچ  ره  تسوا  تفرعم  رب  عرف  ادخ  فوخ  دوش 

لاق ینکیم . ادیپ  يرتشیب  یئانیب  يدرگ  فئاخ  ادخ  فوخ  زا  ردـق  ره  دـیامنیم و  رتگرزب  وت  لد  رد  وا  فوخ  دیـسرت و  یهاوخ  رتشیب 
وفعلل اضرعت  سفنلا و  یلع  ءارزا  ۀعاطلا هللا  ریثک  کسفن  نم  لبقتسا  رکشلا و  یلا  اصلخت  قزرلا  لیلق  هللا  نم  کسفنل  رثکتـسا  رباج  ای  (ع )
ةدـشب ۀـلفغلا  میظع  نم  لمعلا  صلاخ  یف  زرحت  لمعلا و  صلاخب  ملعلا  رـضاح  لمعتـسا  ملعلا و  رـضاحب  رـشلا  رـضاح  کسفن  نع  عفدا  و 
صلاخ قبتسا  ملعلا و  داشرتساب  يوهلا  ۀبلغ  دنع  فقو  لقعلا  ۀلالدب  يوهلا  ۀفزاجم  قوت  فوخلا و  قدصب  ظقیتلا  ةدش  بلجتـسا  ظقیتلا و 
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دـس سایلا و  ربی  عمطلا  بابـسا  عطقا  لمالا و  رـصقب  داهزلا  ةوالح  بلجتـسا  ۀـعانقلا و  راـثیاب  صرحلا  میظع  عفدا  ءازجلا و  مویل  لاـمعالا 
رون بلجتـسا  تاولخلا و  یف  رکذلا  ةرثکب  بلقلا  ۀقرل  ضرعت  ضیوفتلا و  ۀحـصب  سفنلا  ۀحار  یلا  صلخت  سفنلا و  ۀفرعمب  بجعلا  لیبس 

رد رباج  يا  دومرف  قداصلا  فوخلا  یف  کعقوی  هناف  بذاکلا  ءاجرلا  كایا و  قداصلا و  فوخلاب  سیلبا  نم  زرحت  نزحلا و  ماودـب  بلقلا 
يارجا رد  نادب  مک  يدرک  تدابع  ردـق  ره  نادرگ  صلاخ  تتین  وگب  رایـسب  رکـش  زاسب -  مک  يزور  هب  شاب  ادـخ  دای  رایـسب  دوخ  سفن 

وحم تلفغ  هب  ار  لمع  زاس  دـیقم  لـمع  هب  ار  ملع  نک  رود  دوخ  زا  ار  رورـش  اـمن -  ضارعا  وغل  راـک  زا  نکن  کـمک  سفن  هب  تـالیامت 
هب نک  فقوت  سوه -  اوه و  يهبلغ  رد  رادرب  مدق  لقع  يربهر  هب  شاب -  رذحرب  اوه  يوریپ  زا  سرتب -  ادـخ  زا  امنم -  دایز  باوخ  نکم 
هب ار  عرو  ینیریـش  نک  وحم  تعاـنق  هب  ار  صرح  نک  هریخذ  ازج  زور  يارب  ار  یـصلاخ  لـمع  ورب  دـنکیم  تیادـه  ار  وـت  ملع  هک  یهار 

شیاسآ ات  راذگاو  ادخ  هب  ار  دوخ  راک  تسا -  یسانشادخ  هار  دس  بجع  يدیمون و  نک . عطق  ار  عمط  بابسا  هتشر  هد  همادا  وزرآ  كرت 
ناطیش زا  دباتب  وت  بلق  رب  یهلا  تاضافا  رون  ات  شاب  ادخ  فوخ  زا  نوزحم  هشیمه  ینکن -  ادیپ  یـضراعم  ات  نک  دای  هشیمه  ار  ادخ  یبای 

تلیـضف هب  هجوت  بلج  تیـصو  نیا  رد  دـنک . يربـهر  تقیقح  هب  قداـص  فوخ  رد  ار  وـت  اـت  شاـب  ادـخ  هب  راودـیما  نک -  زیهرپ  سرتـب 
فوخرپ و هار  زا  و  دـنکیم -  تیوقت  ار  یقالخا  مراکم  دـیادزیم و  ار  لـیاذر  دـمآیم . تسد  هب  هیعرـش  تاـضایر  هار  زا  هک  دـیامنیم 

قئالع گنز  دـش و  یلاخ  تعیبط  تارودـک  ثول  زا  لد  هناـخ  نوچ  هک  تسین  یکـش  هحفـص 412 ] . ] درادیم نوصم  سفن  ياوه  رطخ 
هیاس رد  دزاسیم و  نشور  ار  لد  هناخ  دباتیم و  نآ  رد  قح  تبحم  ملع و  رون  دیدرگ  هدودز  تعاطا  تدابع و  لقیـص  هب  لیاذر  يدام و 
هناف فیوستلا  كایا و  رباج  ای  ع )  ) لاق دسریم . دوخ  دادعتسا  قیال  لماکت  دحرـس  هب  ءاجر  فوخ و  رد  دوشیم و  فئاخ  قح  هب  تفرعم 

عجرتسا نومدانلا و  أجلی  هیلاف  هیف  کل  رذـع  امیف ال  یناوتلا  كایا و  بلقلا و  ةواسق  نوکت  اـهیفف  ۀـلفغلا  كاـیا و  یکلهلا و  هیف  قرغی  رحب 
میظعب معنلا  ةدایز  بجتسا  ملظلا و  یف  ةاجانملا  اعدلا و  صلاخب  هللا  وفع  ۀمحرلل و  ضرعت  رافغتسالا و  ةرثک  مدنلا و  ةدشب  بونذلا  فلاس 

رداب لمالا و  رـصقب  ایندلا  نم  دوزت  ۀمهلا و  دعبب  سایلا  زع  بلجتـسا  سأیلا و  زعب  عمطلا  لذ  عفرا  عمطلا و  ۀتاماب  زعلا  ءاقب  بلطا  رکـشلا و 
لفاغ ادابم  دنکیم  قرغ  ار  مدآ  هک  تسا  یئایرد  ایند  لام  رباج  يا  دومرف  نومأملا  ریغب  ۀـقثلا  كایا و  هصرفلا و  ناکما  دـنع  هیغبلا  زاهتناب 

راک هب  نامیشپ  مدرم  يرادن و  يرذع  يوشیم و  نامیشپ  هک  نکم  یتسـس  حماست و  دوخ  راک  رد  دروآیم  بلق  تواسق  تلفغ  هک  يوش 
قح هب  تشگزاب  تمحر  بلط  رافغتسا و  ترثک  هب  هدش و  نامیشپ  هبوت  هب  دناهدرک  دایز  هانگ  هک  اهنآ  یتح  دنکیم  تشگزاب  ششوک  و 
هب تمعن  يدایز  يروآ  تسد  هب  تیمولظم  رد  زاین  زار و  متـس و  رد  تاجانم  صلاخ و  ياعد  هب  ار  یهلا  وفع  نک  شـشوک  وت  دـنیامنیم 

ار ایند  لام  ایند و  دـیاب  دـهاوخب  تزع  هک  ره  هک  یبای  تزع  ات  شکب  ار  عمط  ددرگ  نوزفا  تتمعن  اـت  نک  داـیز  رکـش  تسا  رایـسب  رکش 
ار اهوزرآ  ایند  زا  ددرگیم . وحم  سأی  دش  هتشک  هک  عمط  تسا  عمط  ریاط  يزاورپدنلب  رد  يدیمون  سأی و  ددرگ  رتزیزع  ات  درامـش  لیلذ 

ياوسر ار  وت  هک  ینک  دامتعا  تسرداـن  مدآ  هب  اداـبم  یناوتب  هک  ردـقنآ  ناد  تمینغ  ار  تقو  درک  هیهت  یناوت  هشوت  داز و  اـت  نک  هاـتوک 
ۀفرعم سفنلا و ال  ینغک  ینغ  بلقلا و ال  رقفک  رقف  يوهلا و ال  ۀفلاخمک  لقع  همالسلا و ال  بلطک  ملع  هنا ال  ملعا  رباج و  ای  دزاس . ناهج 

فاصنالاک لدع  لمالا و ال  رصقک  دهز  همهلا و ال  دعبک  فرش  قیفوتلا و ال  ةدعاسمک  ۀیفاع  ۀیفاعلاک و ال  ۀمعن  کسفنب و ال  کتفرعمک 
یتلا ۀلاحلاب  كاضر  بنذلاب و  کتناهتـساک  ۀبیـصم  لقعلا و ال  مدـعک  ۀبیـصم  ضئارفلا و ال  ءاداک  ۀـعاط  يوهلا و ال  ۀـقفاومک  روج  و ال 

طیرفتلا كایا و  عمطلا و  لذک  لذ  بضغلا و ال  درک  ةوق  يوهلا و ال  ةدـهاجمک  داهج  و ال  هحفص 413 ]  ] داهجلاک ۀلیضف  اهیلع و ال  تنا 
تسین و يوه  تفلاخم  زج  لقع  تسین و  تمالـس  بلط  زج  ملع  رباج  يا  دومرف  نارـسخلاب  هلهال  يرجی  نادیم  ناف  ۀـصرفلا  ناکما  دـنع 

 - تسا یـسانشادخ  یـسانشدوخ  تسین -  سفنلاتفرعم  نوچ  تفرعم  تسین -  سفن  يزاینیب  نوچ  يزاـینیب  تسین و  بلق  رقف  زج  رقف 
نوچ يدـهز  چـیه  تسین و  یتمهمک  زج  یقرـش  چـیه  تسین و  قیفوت  تدـعاسم  نوچ  یتیفاـع  چـیه  تسین و  تیفاـع  نوچ  یتمعن  چـیه 
يادا زا  رتهب  یتعاطا  تسین و  سفن  ياوه  تقفاوم  زج  يروج  چـیه  تسین و  فاصنا  زج  یتفـصن  یلدـع و  چـیه  تسین و  هاـتوک  يوزرآ 

دوش یـضار  وت  زا  ادـخ  ات  وش  دوخ  لاـح  هب  یـضار  دزاـس  بکترم  هاـنگ  هب  یمدآ  هک  تسین  یلقعیب  زا  رتدـب  یتبیـصم  تسین و  ضیارف 
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چیه تسین و  بضغ  ظیغ و  مظک  زا  رتالاب  یئورین  چـیه  تسین  یناسفن  تالیامت  اب  هزرابم  زا  رتهب  يداـهج  تسین و  داـهج  نوچ  یتلیـضف 
ع)  ) لاق تسا . زیمآنارـسخ  تلفغ  اب  راک  نادـیم  هک  يرمـش  تمینغ  ار  تصرف  ینکن و  طارفا  هک  داـب  وت  رب  تسین  عمط  تلذ  نوچ  یتلذ 
ای کحیو  هللا  مهاده  نیذلا  کئلوا  هنسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا  لوقی  هللا  ناف  اهب  لمعی  مل  نا  اهلاق و  نمف  هبیطلا  ۀملکلا  اوذخ 

بونذلا صوصل  نم  صل  تنا  امنا  ۀفعاضم  فعض  ۀئامعبس  یلا  یقبت  هرـشعب  ینغی  مهرد  ایقاب  کیطعی  ایناف و  هیطعت  نم  دمحت  الا  رورغم 
کل سیل  هللا  ناک  وا  هللا  نیعب  تسل  کناک  هتبکتراف  هیلع  کلهجب  تمدـقا  هیلا و  تعراـس  بنذ  باـکترا  وا  ةوهـش  کـل  تضرع  اـملک 
ثحا ام  رانلا  نم  ابراه  ای  بولطم و  بلاط و  نم  تنا  هللف  کتمه  یهدا  کتیـصعم و  لکا  کمون و  لوطا  ام  ۀـنجلا  بلاط  اـی  داـصرملاب .

هک دـنکن  لـمع  شدوخ  هچرگا  ریگب  تفگ  یـسک  ره  زا  ار  بوـخ  نخـس  دوـمرف  [. 105  ] اهیف کعقوی  امل  کبـسکا  ام  اـهیلا و  کـتیطم 
رورغم هاوخایند  يا  دومرف  دنتـسه . راگتـسر  اهنآ  دننکیم  لمع  رتهب  دنونـشیم و  ار  بوخ  نانخـس  هک  یناسک  دیامرفیم  یلاعت  دنوادخ 

نآ دـناسریم  مهرد  دـصتفه  هب  ار  وت  هک  مهرد  کی  دـهدب -  تسد  زا  ار  یقاب  رما  کی  دـنک و  هیکت  یناف  زیچ  کی  هب  لـقاع  مدآ  رگم 
هحفـص  ] یهانگ توهـش و  ره  یناسفن و  لیامت  ره  هک  هانگ  نانزهار  زا  ینزهار  يدزد و  وت  ینک -  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  یمهرد 

دوخ لمع  رظان  رـضاح و  ار  ادـخ  وت  دـنادن  رـضاح  ار  لام  نآ  بحاص  هک  يدزد  دـننام  يوشیم و  بکترم  یناداـن  لـمح و  هب  ار  [ 414
باوخ هب  ارچ  یتشهب  بلاـط  هک  یـسک  يا  دومرف  دریگب . باـسح  وت  زا  یهلا  تابـساحم  ناوید  اـت  تست  اـب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  ینادیمن 

هتسب دنلب  تمه  هب  دنمزاین  تست  بولطم  هک  هچنآ  وت و  ياهدرمش  تسپ  ار  تمه  ياهتفرورف و  یـصاعم  ماک  رد  ياهتفرورف و  یـشوگرخ 
لامک هب  دـهدیم  تاجن  یتخبدـب  جـنر و  بعت و  حـناوس و  نیا  زا  دزاسیم و  رود  خزود  شتآ  زا  ار  وت  يروآ  تسد  هب  ینک  مایق  رگا  و 
مامت هب  شباطخ  یفعج و  رباج  هب  شنخس  يور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  تیـصو  نیا  رد  ورب . تشهب  يوس  هب  زیخرب  دناسریم  بولطم 
رارق تیبرت  میلعت و  نیا  رد  سک  ره  دریگ  قشمرس  تیصو  نیا  زا  دناوتیم  تسا  تلیضف  لامک  تداعس و  بلاط  سک  ره  تسا  نیملـسم 

ار دوخ  تایلمع  دناوتیم  هکلب  تسا  هدیـسر  تداعـس  میقتـسم  نشور  هار  هب  شدوخ  اهنت  هن  ددرگ و  قفوم  راگتـسر و  دنک  لمع  دریگ و 
هیاپ و یقالخا و  یملع و  تاکن  نیرتساسح  ایاصو  نیا  رد  ربدـت  رکفت و  دـهد . رارق  مه  نارگید  يارب  داـشرا  تیادـه و  نازورف  لعـشم 

نیرخآ تاعاس  رد  هک  دـناسریم  ار  هدـنیوگ  یتسودعون  ءاقترا و  حور و  ولع  هک  هوالع  هب  دـهدیم و  ناشن  ار  یتخبـشوخ  ساسا  هیام و 
یکزت ماحرالا  ۀلص  ع )  ) لاق تسا . هدومرف  مالعا  تیـصو  مان  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یقیاقد  فئاطل و  هچ  مالـسا  تلم  تداعـس  يارب  رمع 

اولب و دنکیم  نوزفا  ار  لام  دزاسیم  كاپ  ار  لمع  محرهلص  لجالا  یف  یسنت  باسحلا و  رسیت  يولبلا و  عفدت  لاومالا و  یمنت  لامعالا و 
هدیاف تمعن و  هرهب و  نیدنچ  هلـضاف  تفـص  کی  اب  دزادـنایم  یـشومارف  رد  ار  لجا  دـنادرگیم  ناسآ  ار  باسح  دـیامنیم  عفد  ار  ایالب 

لضنتم ضارغا  ایندلا  هذه  یف  مکنا  سانلا  اهیا  ع )  ) لاق دیدرگ . رمعلالیوط  هنؤملالهس و  نوصم  یکزم و  هزنم و  ات  دینک  محرهلص  تسا 
اهیف سیل  ۀبرـش  يا  ما  صـصغ  اهیف  سیل  ۀـلکا  ۀـیاف  هلجا  نم  رخا  ءاضقناب  الا  هرمع  نم  ادـیدج  اموی  مکنم  دـحا  لبقتـسی  نل  ایانملا  مکیف 

یف مهلاحر  دـقع  نولحی  رفـس  ایندـلا  لها  وه  نمل  يردـت  ادـغ ال  ۀـمینغ و  مویلا  ناف  هنع  نونعظت  امب  هیلع  نومدـقت  اـم  اوحلـصتسا  قرش 
دومرف الامآ  دعبا  مکنم و  ارامعا  لوطا  اوناک  نیذلا  نیا  هلـصا  دـعب  عرفلا  ءاقب  امف  اهعورف  نحن  لوصا  انم  تلخ  دـق  هحفص 415 ]  ] اهریفغ

يايزور ددرگیمن و  رب  امـش  رمع  زا  يزور  زگره  دـیوشیم و  هارمگ  دوـخ  یــشوگرخ  ياـهباوخ  هـب  ناـهج  نـیا  رد  امــش  مدرم  يا 
رتهب امـش  تسین  ندیرخ  لباق  هتـشذگ  زور  نآ  و  دوش -  مامت  اهيزور  اهزور و  نیا  ات  دسرب  رمع  رخآ  هب  ات  دنریگیم  يزور  دنهدیم و 
ادرف دینادیمن  امش  اریز  دیرامش  تمینغ  ار  رضاح  زور  دیئامن و  رود  دوخ  زا  ار  لطاب  نامگ  نآ  دینک  حالصا  دیراد  شیپ  رد  هچنآ  تسا 

نآ عرف  هک  امـش  تفر و  میهاوخ  میتسه  یگدنز  لصا  هک  ام  دینادب  ردـق  نیمه  هن  ای  ددرگیم  ناسآ  امـش  رفـس  ایآ  هن و  ای  دوب  دـیهاوخ 
نیا زا  سپ  تفر -  دهاوخ  كاخ  هب  اهوزرآ  همه  مینامب  یقاب  امـش  نم و  هک  هدـنام  یقاب  یک  تفر  دـیهاوخ  یلوا  قیرط  هب  دوب  دـیهاوخ 

ندعت الف  دوعی  ام ال  کنع  بهذـت  هدرت و  ام ال  مدآ  نبای  کیتا  ع )  ) لاق دـیئامن . هیهت  دوخ  يارب  ياهشوت  داز و  دـینک و  هدافتـسا  تصرف 
مرتخملا داوسلا  دوقفملا و  بیبحلا  ترـص  دـق  کناکف  کلجا  نم  کبرقت  کمامح و  یلا  کب  فلدزت  ةذـل  الا  هنم  کلام  افرـصنم  اشیع 
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هدـمآ و یلام  وت  يوس  هب  مدآ  رـسپ  يا  دومرف  هک  تسا  لولدـم  نیدـب  بیرق  کنعی  هللااب  نعتـسا  اهاوس و  ام  عد  کسفن و  تاذـب  کیلعف 
کیدزن لـجا  هب  ار  وت  اـهزور  نیا  ینک  فرـص  دوخ  تیقفوم  هار  رد  يربب و  تذـل  لاـم  نیا  زا  دـیاب  وت  تسا  رمع  هیامرـس  نآ  دوریم و 

ادـخ زا  یتسه  لفاغ  دوخ  نتفر  رد  اما  ینکیم  یتحاران  اهنآ  گرم  رد  وت  دـنوریم و  تناتـسود  زا  یکی  ینیبیم  وت  هکنیا  لثم  دزاـسیم 
ائفاک دقف  هیلا  عنص  املثم  عنص  نم  ع )  ) لاق يدرگ . دنمهرهب  الماک  ات  دیامرف  تنواعم  دهد و  قیفوت  رمع  هیامرـس و  نیا  رد  ار  وت  هک  هاوخب 

رد تسا  یفاک  نآ  ددرگیم و  هریخذ  وا  يارب  لـمع  ناـمه  دـنک  یلمع  ره  سک  ره  اـمیرک  ناـک  رکـش  نم  اروکـش و  ناـک  فعـضا  نم 
تمارک و وا  تمعن  رکش و  هیاس  رد  دنوادخ  هک  دنک  يرازگرکـش  رایـسب  دش  ناوتان  اونیب و  فیعـض و  سک  ره  دوش و  روظنم  وا  باسح 

یف مهدرتسی  مل  مهرکـش و  یف  سانلا  ءیطتـسی  مل  هسفن  یلا  ناک  عنـص  اـم  نا  ملع  نم  و  ع )  ) لاـق دومرف . دـهاوخ  وا  قح  رد  يراوگرزب 
دنکیم هچ  ره  هک  تسناد  سک  ره  دوـمرف  هحفـص 416 ]  ] کضرع هب  تیفو  کسفن و  یلا  هتیتا  ام  رکـش  كریغ  نم  سمتلت  الف  مهتدوم 

رکـش زا  زجاع  دراد و  دوخ  راک  هب  هجوت  ینعی  تشاد  دـهاوخن  مه  ار  اهنآ  یتسود  قلخ و  زا  يرازگرکـش  تعاطتـسا  دـنکیم و  دوخ  هب 
يریخ نارگید  رب  وت  زا  هچ  ره  اریز  دوشیم  يرازگرکش  يرگید  زا  داد  خساپ  نارگید  یتسود  هب  ار  مدرم  تسود  هک  یسک  تسا و  همه 

. تسا هدرک  دهع  هب  يافو  دیامنب  ار  قلاخ  قلخ و  رکش  سک  ره  تست و  يارب  شرکش  دسرب 

نیطالس زا  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما  نیرصاعم 

ماشه کلملادبع و  نب  دیزی  زیزعلادبع و  نب  رمع  کلملادبع و  نب  نامیلـس  کلملادبع و  نب  دیلو  اب  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح 
رـصاعم کلملادبع  نب  دیلولا  نب  میهاربا  کلملادبع و  نب  دیلو  نب  دیزی  کلملادبع و  نب  دیزی  نب  دیلو  اب  یخرب  لقن  هب  کلملادبع و  نب 

لاس تسیب  تسا . هدوب  ناورملآ  عیجف  تایانج  دهاش  لاس 126  ات  رابخا  فالتخا  اب  ات  لاس 117  ات  تسرد  لاس 75  زا  ینعی  [. 106 . ] دوب
هعقاو رظان  دهاش و  شردپ  هرود  رد  مه  لاس  لهچ  دزیم و  رود  وا  تماما  ماقم  تیـصخش و  روحم  رب  دوجو  ملاع  خرچ  هک  تماما  هرود 

ار ود  ره  هنامحریب  ياهراتشک  شکمـشک و  عضو  یـسابع  يوما و  تسایـس  ود  كاکطـصا  رد  هصاخ  دوب  دوخ  تداهـش  ات  البرک  هلئاه 
. درکیم ربص  دیدیم و 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  رصاعم  يافلخ 

نب دـیلو   - 1 زا : دـنترابع  بیترت  هب  هک  دوب  ناورملآ  ياـفلخ  زا  رفن  دـنچ  اـب  رـصاعم  رمع  لاـس  تصـش  بیرق  تماـما و  لاـس  تسیب  رد 
نب نامیلس   - 2 دیدرگ . لقتنم  ترضح  نآ  هب  تماما  تیالو و  دنس  دومن و  مومسم  ار  شردپ  تفالخ  نایاپ  رد  هک  ناورم  نب  کلملادبع 

ماشه تفالخ  رد  ناورم  نب  کلملادـبع  نب  ماشه  ناورم 5 -  نب  کلملادبع  نب  دـیزی  زیزعلادبع 4 -  نب  رمع  ناورم 3 -  نب  کلملادبع 
هتشون میهاربا  دیزی و  شنادنزرف  دیلو و  افلخ  زا  ار  نیرصاعم  همهملا  لوصف  رد  درک . تلحر  ناهج  زا  امومسم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 
تفالخ هب  همه  کلملادبع  دالوا  میتشون  لوا  دلج  مالـسا  لصفم  خـیرات  رد  هک  یحرـش  هب  اریز  تسا  حیحـص  هحفـص 417 ]  ] مه نآ  هک 

بیرق هک  ترـضح  نآ  تماما  نینـس  رد  دسیونیم : بوشآرهـشنبا  لقن  هب  یـسلجم  همالع  دـندوبن . هرهبیب  مه  دـیلو  نارـسپ  دندیـسر و 
دیلو و کلملادبع و  نب  ماشه  کلملادبع -  نب  دـیزی  زیزعلادـبع -  نب  رمع  کلملادـبع -  نب  نامیلـس  دـیزی -  نب  دـیلو  دـش  لاس  تسیب 

کلملادبع دسیونیم : مه  اج  کی  دوب و  میهاربا  تفالخ  لیاوا  رد  مجنپ  ماما  تلحر  دندومن و  تفالخ  دیزی  نب  میهاربا  دـیزی و  شردارب 
. دیناروخ مس  ار  ماما  دیلو  نب  میهاربا  هک  تسه  يربخ  زاب  تسا و  تسرد  مه  نآ  هک  تخاس  مومسم  ار  ترضح  نآ 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  دالوا  نانز و 

هراشا
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رفعج ماما  ردام  هک  دوب  رکبیبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  هورفما  لوا  هتـشاد  یمئاد  يدـقع  نز  ود  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  ترـضح 
دوب هیفقث  هریغم  نب  دسا  تنب  میکحما  مود  نز  دـناهدوب  رکبوبا  هلیبق  میتینب  مشاهینب و  زا  ود  نیا  هک  تسا  هللادـبع  مالـسلاهیلع و  قداص 

. دندمآ ایند  هب  اهزینک  دلوما و  زا  اهدالوا  هیقب  تسا و  هللادیبع  میهاربا و  ردام  هک 

رقابدمحم ماما  دالوا  نانز و 

همالع [. 107  ] هملـسما  - میهاربا هللادبع -  قداص -  رفعج  تشاد  رتخد  کی  رـسپ و  مالـسلاهیلع 3  رقابلا  یلع  نب  دمحم  دسیونیم  یعفاش 
يدقع و نز  ود  رقاب  ترـضح  [. 108 . ] هتـشاد دالوا  مه  نیا  زا  شیب  دناهتفگ  هک  دـنکیم  هفاضا  انمـض  هتـشون و  رفن  هس  نیمه  مه  یلبرا 

میکحما مود  دـشابیم و  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  رداـم  هک  دوب  رکبیبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  رتخد  هورفما  لوا  تشاد  هیراـج  دـنچ 
یلع نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  دسیونیم : هوفـصلاةوفص  باتک  رد  تسا . هللادیبع  میهاربا و  ردام  هک  هیفقث  هریغم  نب  دسا  رتخد 
رتخد هورفما  رقابدمحم  ماما  نز  ینعی  اهنآ  ردام  هللادبع و  رفعج و  شنادنزرف  دوب و  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  هللادبعما  شردام  بلاطیبا  نب 

. دناهدوب رگید  نانز  زا  وا  دالوا  زا  زین  هملسما  بنیز و  یلع و  میهاربا و  دوب و  رکبیبا  نب  دمحم  نب  مساق 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  دالوا 

دمحم نب  هللادبع  قداصلا 2 -  دمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا  هتـشون 1 -  رفن  تفه  ار  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دالوا  داشرا  رد  دیفم  خیش 
میکحما ناشردام  هک  جرد  هللادـیبع  میهاربا 4 -   - 3 هحفـص 418 ]  ] دوب رکبیبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  رتخد  هورفما  رفن  ود  نیا  رداـم  هک 

يرولا مالعا  رد  دوب . دـلوما  مه  وا  ردام  هک  هملـسما   - 7 دوب . دـلوما  ناشردام  هک  بنیز  یلع و  دوب 5 و 6 -  هیفقث  هریغم  نب  دـسا  رتخد 
حطفا هللادبع  ار  جرد  هللادبع  هتسناد و  رفن  تفه  ار  دالوا  بوشآرهشنبا  دنادیم . رفن  شش  ار  وا  دالوا  هتخانش و  یکی  ار  هملـسما  بنیز و 
دمحم نب  رفعج  هللادبعوبا  1 و 2 -  دناهتفگ . مه  رفن  تفه  ۀعبس  لیق  هدوب و  رفن  شش  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دالوا  اما  [. 109  ] هتشون

دـلوما و زا  بنیز  یلع و  5 و 6 -  میکحما . زا  جرد  هللادـبع  میهاربا و  3 و 4 -  دـندوب . هورفما  زا  ود  ره  هک  هللادـبع  و  قداص -  هب  ینکم 
ملع و تلیضف و  رد  مه  هللادبع  تشاد و  رارق  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوجو  رد  رقاب  ترضح  زا  سپ  تماما  هک  درادن  فالتخا  سک  چیه 

دناهتفگ مه  رفن  تفه  تشاد  دالوا  شش  دسیونیم  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دالوا  هرابرد  غابـصنبا  [. 110 . ] تشاد تکرش  وا  اب  بدا 
میهاربا و 3 و 4 -  دوب . رکبیبا  نب  دمحم  نب  مساق  رتخد  هورفما  رفن  ود  نآ  ردام  هک  هللادبع   - 2 قداص . رفعج  هللادبعوبا   - 1 رارق : نیدب 

نیخروـم هیلک  دوـب و  دـلوما  ناـشردام  هک  بـنیز  یلع و  و 6 -   5 دوـب . یفقث  هریغم  نب  دـسا  رتـخد  میکحما  ناـشردام  هک  جرد  هللادـبع 
هنیدم رد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  دلوت  [. 111 . ] تسا هدوب  قداصلا  رفعج  هللادبعوبا  رد  طقف  یلع  نب  دمحم  دالوا  رد  تماما  دناهتـشون 

دناهتشون و لاس 114  هجحيذ  تداهـش  رد  یلو  تسا  قافتا  دروم  دلوت  لاس  لاح  ره  رد  ترجه  هنس 57  رفص  هعمج 27  ای  هبنشهس  زور 
لاس تصش  تسرد  ترضح  نآ  رمع  نیاربانب  دناهدرک و  باختنا  ار  لاس 117  یخرب  دناهتشون و  مه  لاس 117  هحفص 419 ]  ] لوالاعیبر
عیقب رد  شربق  دوب و  کلملادبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  نامز  رد  دندرک و  مومـسم  ار  یلع  نب  دمحم  دـسیونیم  غابـصنبا  [. 112 . ] دوشیم

. دنشابیم نوفدم  شیومع  شردپ و  هاگراب  هبق و  نآ  رد  دیدرگ و  نوفدم  سابع  هبق  رد  تسا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تافو  لاس 

لوا لوق  لاوقا  حصا  یلو  دناهتشون  مه  لاس 116  لاس 117 و  رد  هداد  خر  يرجه  لاس 114  رد  هجحيذ  متفه  زور  مجنپ  ماما  تداـهش 
دومرف تیصو  رقاب  ترضح  دسیونیم  لوصف  رد  هتشون  زور  نییعت  نودب  هجحيذ  هام  ار  ترـضح  نآ  تلحر  نیظعاولاۀضور  رد  تسا - 
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ای دومرف : هک  ربق  نایم  زا  دینـش  درک  نینچ  قداص  ترـضح  نوچ  دـینک و  نفد  دـیناوخب و  نم  رب  زامن  دـینک و  نفک  مدوخ  نهاریپ  رد  ارم 
تسا یلوق  نیا  عیقب و  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  نفدم  [. 113  ] لجع دمحم  ای  رادجلا  ءارو  نم  يدانی  نیسحلا  نب  یلع  تعمـس  ینب 
مدرم روـبق  ریاـس  دـننام  بارخ و  ترـضح  نآ  نفدـم  نوـنکامه  دوـب و  بلطملادـبع  نـب  ساـبع  ترـضح  هـبق  رد  دـندقتعم  نـیقیرف  هـک 
[. 114 . ] دندرک ناریو  دندرب و  تراغ  هب  اهيدوعس  ار  نآ  سیفن  ءایشا  قودنص و  حیرض و  هضور و  هاگراب و  هبق و  تسا  تسرپرسیب 

شتماما تدم 

سپ لاس و  شردپ 34  اب  لاس  راهچ  شدج  اب  ماما  نیا  بلاطلا  ةدـمع  هینامعن و  راونا  همهملا و  لوصف  بقانم و  یعفاش و  صن  هب  لاس   19
. درک یگدنز  لاس  شردپ 19  زا 

مالسلا هیلع  مجنپ  ماما  رمع  تدم 

همهملا 58 لوصف  رد  بلاطلا 55  ةدمع  رد  دناهتشون  لاس  ار 75  ترضح  نآ  رمع  بتک  ریاس  یضترم و  دیس  یفاش  بیذهت و  یفاک و  رد 
ناکزینک زا  ریغ  نز  ود  یـسلجم  لقن  هب  ترـضح  نآ  تاجوز  تسا . لاوقا 57  حصا  یلو  دناهتـشاگن  مه  لاس  ات 73  یهورگ 63  لاس و 

یفقث هریغم  نب  دسا  رتخد  مکحما  مود  تسا و  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ردام  هک  رکبیبا  نب  دـمحم  نب  مساق  رتخد  هورفما  لوا  دـناهدوب 
هحفص 420] . ] هللادیبع میهاربا و  ردام 

دالوا

قداص هللادـبعوبا  بیترت  نیدـب  بوشآرهـشنبا  بقاـنم  یـضترم و  دیـس  یفاـش  لـقن  هب  دـندوب  رفن  مالـسلاهیلع 7  رقاب  ترـضح  نادنزرف 
عاقب [. 115 . ] دناهتشون رفن  ات 9  ار  ترضح  نآ  دالوا  یماسا  مه  یخرب  هملـسما . بنیز و  یلع و  هللادیبع  میهاربا و  هللادبع و  مالـسلاهیلع - 

بابیط بیطب  فانکا  تاسدقم و  عیقبلا  یف 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هاگمارآ 

هبیط هنیدم  رد  عیقب 

ياراد مرگ و  شیاوه  دـناوخ  هنیدـم  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب  برثی  مان  هب  قباس  رد  هک  دـسیونیم  بوشآرهـشنبا 
هک هعاضق  رئب و  لبج  شبونج  رد  تسا و  دـحا  هوک  نآ  لامـش  رد  دوشیم  يراج  رهـش  رد  مه  يراج  بآ  تسا و  ناوارف  ياهناتـسلخن 

نامثع تسد  هب  لوسر  ترـضح  رتشگنا  هک  تسا  یهاچ  نآ  هک  تسا  هنیدم  رد  سیرآ  رئب  هدـش -  رداص  هروهـشم  ثیداحا  نآ  باب  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يدبا  هاگمارآ  تخاس و  دجـسم  دـیرخ و  ص )  ) ربمغیپ ار  اجنامه  دـنتفاین  دنتـشگ  هچنآ  داتفا و  هاچ  نآ  رد 

الاب گنـس  زا  ار  نآ  راوید  دندوزفا و  نآ  رب  ود  ره  نامثع  رمع و  دوب . لخن  بوچ  ماخ و  تشخ  زا  لوا  دجـسم  يانب  تسا . اجنامه  ملس 
ار نآ  یسابع  هفیلخ  يدهم  دوزفا و  نآ  رب  رگید  ترامع  نوراه  نب  کلملادبع  نب  دیلو  دندیناشوپ  جاس  بوچ  زا  ار  نآ  فقـس  دندرب و 

یناسک شیوخ  تراـما  دـهع  رد  ناـپوچ  ریما  تشگ و  كربتم  هعقب  نآ  ءاـیحا  يدـصتم  دوخ  ناـمز  رد  هفیلخ  نومأـم  دـینادرگ و  عیـسو 
هدش دراو  رایسب  ثیداحا  دجسم  تلیضف  رد  هدوبن . مامح  هدلب  نآ  رد  نآ  زا  شیپ  دنتخاس و  مامح  هسردم و  دجسم  بونج  رد  ات  داتـسرف 

دنزرف میهاربا  ناتـسروگ  نآ  رد  تسا و  عـقاو  هبیط  هنیدـم  یقرـش  رد  عـیقب  هحفـص 421 ]  ] ناتـسروگ اما  تسا  طبـض  رابخا  رد  هک  تسا 
يرایسب مالسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  نب  دمحم  ماما  بلطملادبع و  نب  سابع  نامثع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا 269یناگدنز  هحفص 254 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لوا دنـسیونیم  دنتـسه . نوفدـم  نیمزرـس  نآ  رد  شیرق  ناوناب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاجوز  باحـصا و  زا  رگید 
شتافو هک  تسیدبع  نب  لهس  ناشیا  رخآ  هدوب و  تما  راصنا  رابک  زا  هک  هرارز  نب  دعسا  دش  نوفدم  عیقب  نیمز  رد  هباحـص  زا  هک  یـسک 

زا هک  يرارق  زا  دهدیم  هعسوت  ار  دجـسم  هدیرخ و  ار  دجـسم  فارطا  ياههناخ  زاجح  دجن و  هاشداپ  مایا  نیا  رد  هدوب و  يرجه  لاس 93 
هدروآرب ار  نآ  جراخم  هریل  نویلم  دنچ  دشکب و  نآ  فارطا  ياهکلف  هدرک و  ربارب  راهچ  ار  دجـسم  ياضف  دراد  انب  ماهدـناوخ  زور  دـیارج 

تـسد هب  دش  بارخ  هکربتم  عاقب  هک  یناسک  نامه  تسد  هب  دهد  قیفوت  دنوادخ  تسا  دیما  دوشیم  نامتخاس  زاجح  تفن  هیمهـس  زا  هک 
نییزت ریمعت و  هعسوت و  دجـسم  لاس 1379  نیا  رد  دوش و  هتخاس  زین  عیقب  همئا  عاقب  دبای و  ریمعت  هعـسوت و  يوبن  دجـسم  صاخـشا  نامه 

بلطملادـبع نب  سابع  مان  هب  هک  ياهبق  رد  عیقب  رد  شیومع  شردـپ و  رانک  رد  مجنپ  ماما  هک  تسین  یفالتخا  لاح  ره  رد  دـش . یلـصفم 
رد دیدرگ . مدهنم  بارخ و  اهیباهو  تسد  هب  لاس 1334  رد  هدش و  انب  يرجه  لاس 95  رد  هاگراب  هبق و  نیا  دیدرگ و  نوفدم  دـناهتخاس 

رانک رد  دنـسیونیم  رگید  بتک  رد  هدحیلع  ربق  یف  هوبا ال  هیف  نفد  يذلا  ربقلا  یف  نفد  هنا  لقن  دـسیونیم و  مولعلا  رئاود  دولخلا و  تانج 
هک داوج  ترضح  دننام  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دیدرگ . نفد  مالسلاامهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  شیومع  نیدباعلانیز و  شردپ  ربق 

هزانج هب  لصتم  ریز  هرفح  رد  دناهدنک  ربق  نوچ  مه  دـیاش  دـیدرگ و  نوفدـم  دـش  نفد  مظاکلا  یـسوم  ماما  شدـج  سدـقم  ربق  رانک  رد 
ار ربق  نیا  میتفگ  قباـس  رد  [ 116  ] دوش داجیا  مهوت  نیا  هک  هدوبن  ربق  شبن  عوضوم  هنرگو  دشاب  هدـش  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  شردـپ 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  روبق  ترایز  باوث  دننام  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترـضح  سدقم  ربق  ترایز  تلیـضف  دندوب . هتخاس  البق 

مجنپ ماما  اریز  تسا  دوهـشم  مه  نآ  هفـسلف  تسا و  دراو  باب  نیا  رد  رتاوتم  رابخا  ثیداحا و  دـشابیم و  يدـه  همئا  ریاس  ملـس و  هلآ و 
فرصت هب  یلوا  خماش  ماقم  نامه  تیالو  تماما و  فص  رد  هدوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شدج  مارم  دصاقم و  يرجم  مالـسلاهیلع 

تلیضف و نامه  مالـسلاهیلع  يرفعج  تایاور  يوضترم و  رابخا  يوبن و  ثیداحا  حیرـص  صن  هب  ترـضح  نآ  ترایز  باوث  اذل  هتـشاد و 
هحفص 422] [. ] 117 . ] دوش هعجارم  ریز  بتک  هب  ترایز  باوث  يارب  دراد  ار  ترایز  باوث 

رقابدمحم ماما  نفدم 

سابع هربقم  رد  شراوگرزب  دج  دزن  عیقب  ناتسربق  رد  لوسرلا  ۀنیدم  رد  شنفدم  هتشون  هدرک  لقن  ار  رقابدمحم  ماما  لاح  همجرت  سک  ره 
دوب و میظع  یهاگتسد  حیرض و  هاگراب و  هبق و  ياراد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع  سابع  ربق  هک  مینادیم  همه  تسا و  عقاو 
اب درادـن  مه  ربق  تروص  یتح  تسین و  سکعنم  نآ  رد  يرثا  بارخ  ناتـسربق  کی  تروص  هب  ناریو و  یباـهو  نیدـناعم  تسد  هب  نونکا 

دندرک بارخ  ار  روبق  تسایر  هناهب  هب  اهنآ  زا  ياهفیاط  دوب . مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  كرابم  رس  هب  ناشدنگوس  رتشیب  اهینـس  هک  نآ 
یلم نوئـش  ظفح  ترفغم و  بلط  اههدنز و  يروآدای  يارب  وا  زا  یلیلجت  درادـن  هدرم  يارب  يرثا  ربق  هک  یلاح  رد  دـنداتفا  رد  اههدرم  اب  و 
یلع زا  هعرزم  ای  هیرق  نیا  و   ) هدوب راقلب  هار  رد  رهش  نوریب  هعرزم  هک  هتشون  هعمج  رد  ار  ترضح  نآ  تافو  ناکلخنبا  تسا . هدنز  مدرم 

دندرک نفد  عیقب  ناتـسربق  رد  دـنداد و  رهـش  هب  لاقتنا  و  دـناهدش ) دـلوتم  اـجنآ  رد  روصنم  حافـس و  هک  تسا  هدوب  ساـبع  نب  هللادـبع  نب 
ماـما یبـتجم و  نسح  ماـما  ساـبع و  ربـق  هـک  تـسا  نـیا  تـسا  ملـسم  هـچنآ  دـندرک . طبـض  هنیدـم  رد  ترـضح  دوـخ  لزنم  رد  نارگید 

ترـضح دوخ  هتـشاد و  رارق  مه  رانک  راهطا  همئا  ربق  راهچ  نیا  تسا و  هدوب  سابع  هبق  مان  هب  هبق  کی  رد  رقابدـمحم  ماما  نیدـباعلانیز و 
روبق ریاس  نیمز و  زا  مولعم و  ربق  تروص  هک  دنریگب  دنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  ار  شربق  هک  دومرف  تیـصو  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 

ناناملـسم زا  لوپ  نویلم  دنچ  ندرک  بارخ  زا  سپ  هکنآ  رگم  دندشن  عناق  لئاق و  مه  هزادنا  نیا  هب  اهیباهو  یلو  دشاب  صخـشم  زاتمم و 
. دنتشاذگ هناشن  دوشیم  تشگنا  راهچ  نامه  لداعم  هک  يراشف  رجآ  کی  دنتفرگ و  يدنه 

رقابدمحم ماما  ترضح  ترایز  لصف 
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ترفغ ینراز  نم  لاق  دندومرف . هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  ترایز  هرابرد  لصف 12  رد  رابخالاعماج  باتک  رد 
نـسح نب  دمحمیبا  ترـضح  درم . دـهاوخن  ریقف  دزرمآیم و  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک  ترایز  ارم  سک  ره  اریقف  تمی  مل  هبونذ و  هل 

رفعج ماما  دنک  ترایز  هک  یسک  دومرف  التبم  تمی  مل  امقس و  هانیع  کتشن  مل  هابا  ارفعج و  راز  نم  ع )  ) لاق دومرف  مالسلاهیلع  يرکسعلا 
هحفـص 423] . ] رگید ضارما  يالتبا  هب  دیدرگ  دهاوخن  التبم  زگره  دش و  دهاوخن  مشچ  درد  هب  التبم  ار  رقابدمحم  ماما  شردـپ  قداص و 

سک ره  هرمع  ۀجح و  هل  بتک  اعبرا  هدنع  یلص  ۀمئالا و  نم  اماما  راز  نم  دومرف  شردپ  ربق  ترایز  هرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  و 
دیسرپ باحصا  زا  یکی  دنسیونیم . هرمع  جح و  باوث  وا  يارب  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  وا  ربق  رانک  دنک و  ترایز  ار  نید  همئا  زا  یکی 

هک تسا  یـسک  نوچ  دـنک  تراـیز  ار  اـم  سک  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راز  نمک  دومرف  تسیچ ؟ امـش  تراـیز  باوث 
: دومرف ترضح  نآ  ترایز  تلیضف  رد  مالسلاهیلع  اضر  ماما  هک  هدرک  تیاور  بوشآرهـشنبا  [. 118  ] دشاب هدرک  ترایز  ار  ادخ  لوسر 
مهترایز و یف  ۀـبغر  مهراز  نمف  مهروبق  ةرایز  ءادالا  نسح  دـهعلاب و  ءافولا  مامت  نم  نا  هتعیـش و  هئایلوا و  قانعا  یف  ادـهع  ماما  لـکل  نا 
هب تمایق  زور  دنک  ترایز  ار  اهنآ  تدیقع  نامیا و  تدارا و  افو و  يور  زا  سک  ره  همیقلا  موی  هئاعفش  هتمئا  تناک  هیف  اوبغر  امل  اقیدصت 

. دیسر دهاوخ  اهنآ  تعافش 

مجنپ ماما  ترایز  هقیرط 

هک تسا  حرـش  نیدب  نآ  هقیرط  دناهدرک و  لقن  ار  عیقب  هعبرا  همئا  ترایز  نامه  رثکا  هدـشن  هدـید  یـصاخ  ترایز  مجنپ  ماما  ترایز  رد 
هب ور  تشاذگ و  زامن  تعکر  راهچ  نامسآ  ریز  رد  تیـشخ  عوضخ و  لد و  يافـص  اب  دیـشوپ و  كاپ  هماج  درک و  لسغ  دیاب  دیامرفیم 

ارهزلا ةدیسلا  يربکلا و  ةدیسلا  یضترملا و  یصولا  لسرملا و  یبنلا  اهیا  ای  کیلع  مالسلا  دناوخ . ترضح  نآ  يوس  هب  ار  ترایز  نیا  هلبق 
یترصن ملس و  مکل  یبلقف  فلخلا  مکدلو  مکئابآ و  یلا  مکیلا و  اعاطقنا  تئج  نوبجتنملا  ءانبالا  مارکلا و  دالوالا  نابختنملا و  ناطبـسلا  و 

الا مغرا  ةردق و ال  رکنا هللا  مکتعجرب ال  رقم  مکلـضفب  نیلئاقلا  نمل  ینا  مکودع و  عم  مکعم ال  مکعمف  هنیدـل  هللا  مکحی  یتح  هدـعم  مکل 
رد یسوط  خیـش  هتاکرب و  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  هقلخ و  عیمج  هئامـساب  هللا  حبـسی  توکلملا  کلملا و  يذ  هللا  ناحبـس  هللا  ءاش  ام 

مکیلع مالسلا  تسا  ترابع  نیدب  هک  دناهدرک  لقن  حیتافم  رد  یمق  ثدحم  هک  دناهدومن  لقن  يرگید  ترایز  سواط  نب  دیـس  بیذهت و 
عم انبتکاف  مهللا  هیلع  متللد  مهتئج و  امب  لوسرلاب و  هللااب و  اـنما  مالـسلا  مکیلع  ءرقا  هللا و  مکعدوتـسا  هتاـکرب  هللا و  ۀـمحر  يدـهلا و  ۀـمئا 

هحفص 424] [. ] 119  ] نیدهاشلا

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  هیثرم 

رقاب دـناوخ  دـمحم  ار  هش  نآ  هک  رهاظ  ناطلـس  نطاب و  ویدـخ  تسد  شاهوابون  نیتسآ  زا  دیـشک  تسب  ناهج  زا  تخر  نیدـباعلانیز  وچ 
هتـشر ار  اوسام  شتـسد  هب  شنیرخآ  نیلوا و  مولع  شنیبرود  يأر  کیدزن  یمه  مجنا  هام و  باـتفآ و  غورف  مجنپ  ناطلـس  میـس و  ناـهج 

دوب تمارک  زا  زبس  ناـنچ  یبورک  شهاـگرد  ناـبرد  نیمک  یبوط  هخاـش  کـی  وا  هاـج  لـخن  رمع ز  يهتـشک  يو  زا  مرخ  ار  ناـهج  رمع 
رون دش  نیمز  رب  نودرگ  هاگنآ ز  هناخ و  فقس  تفاکـشب  یبش  هاش  نآ  زا  یفعج  رباج  مشچ  هب  شتخرد  دش  تماما  رب  دهاش  هک  شلخن 

نامـسآ و ضرا  دـنک  رودـقم  دوب  اروک  هلـص  زا  دوبر  روگنا  لـصف  زا  ریغ  هک  دوـبن  بجع  کـیرات  تخب  زج  شرکنم  دراد  هچ  کـیدزن 
دیلپ نآ  ثعاب  هچرگ  شلتق  هب  دوب  کلملادـبع  هدازماشه  دوبعم  صاخ  یلو  نآ  يودـع  ضرف  دوب  ندـیتسرپ  ار  هش  نینچ  ضرا  نامـسآ 
نیک شماک ز  هب  ناج  دهش  خلت  ات  دوش  رهز  ار  هاج  ناهج  نآ  دیناروخ  رهد  يرای  خرچ و  دادمتـسا  هب  تسا  دیلو  میهارب  لتاق  یلو  تسا 

تیـصو درد  زا  کیدزن  شنداد  ناج  دش  هچ  مورحم  تشگ  یناگدنز  زا  یمه  مومـسم  هاش  نآ  زور  دنچ  دعب  شماعط ز  ردنا  رهز  دومنب 
سک دومنن  نفک  شیکافو  هاگآلد  هاش  نآ  زج  ار  شنهاریپ  نفک  شدنیامن  ار  شنت  مغ  زا  لسغ  دـنداد  نوچ  هک  درک  نینچ  ناراداوه  اب 
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هحفص 425]  ] شیوخ نهاریپ 

سابعینب عولط  هیماینب و  طوقس 

هراشا

رظن زا  عیشت  بتکم  زاغآ  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  یناگدنز  لیاوا  مالسلاهیلع و  رقابدمحم  ماما  ترـضح  یگدنز  رخاوا  رد 
روطـس نیا  رد  دیاب  تسا و  هجوت  بلاج  خیرات  قاروا  تاحفـص  دوشیم . عورـش  یمالـسا  فراعم  رـشن  طسب و  یملع و  قیقحت  فشک و 

همئا یناگدنز  هریس  حرـش  يور  ام  ثحب  هکنآ  اب  کنیا  تفای  ار  سابعینب  يرادمامز  لماوع  بابـسا و  هیماینب و  طوقـس  ضارقنا و  للع 
ماما 5 و 6 نامز  رد  هک  ار  یمالسا  تموکح  هلسلس  ود  نیا  یقالت  طیحم  دیاب  ناگدنناوخ  راکفا  ذیحـشت  يارب  ریزگان  دشابیم  ع )  ) يده

نیا یسایس  بالقنا  یعامتجا و  لوحت  زا  هک  تسناد  دیاب  میبایرد . ار  خیرات  هفسلف  رارـسا و  میناوتب  ات  مینک  حیرـشت  دوشیم  لاقتنا  لقن و 
رثکادح تصرف  نیا  رد  تماما  هدنبات  رتخا  ود  دوب و  جرا  اب  یتصرف  یسابع  يوما و  ریس  طخ  ود  نایم  رد  مالسا  یقیقح  ریسم  يارب  رـصع 

عیشت بتکم  گنردالب  یسابع  يوما و  بزح  ود  یسایس  راکفا  تابالقنا  نایم  رد  اهنآ  دندرب -  راک  هب  یقیقد  تسایس  هدرک و  ار  هدافتسا 
یتلیضف نید و  سرد  دوب -  ارغ  تعیرش  سسؤم  یلصا  فده  هک  یتلیـضف  نید و  سرد  دنتخومآ -  تلیـضف  نید و  سرد  دندوشگ و  ار 
هدافتسا ینامز  تیعقوم  زا  اهنآ  دندرک -  میلعت  مدرم  هب  دوب  مالسا  نید  میقتسم  طارص  نیرتحیحص  تیناسنا و  لماکت  هار  نیرتراوتسا  هک 

هب ملکتم  میکح و  هیقف و  اهرازه  نید  رد  دـمآ -  دـیدپ  نآ  هیاس  رد  یملع  تضهن  ینید و  شبنج  هک  دـندروآ  دوجو  هب  یطیحم  هدرک و 
سانش کیزیف  نادیمیش و  فوسلیف و  میکح و  بیبط و  رگوراد و  یکلف و  نادیضایر و  مجرتم و  نارازه  نونف  مولع و  رد  دمآ و  دوجو 
راکفا هنیمز  هیهت  زا  هدشن  ادیپ  ملاع  رد  نآ  ریظن  هک  یسابع  تلود  فراعم  گنهرف و  هعسوت  یملع و  تردق  دندش . ادیپ  یعامتجا  ملاع  و 

هک دمآ  دوجو  هب  مالـسا  ناهج  رد  گرزب  هاگـشناد  نیدنچ  دش و  همجرت  باتک  اهنویلیم  دیدرگ -  رادیدپ  راوگرزب  ماما  ود  نیا  یمیلعت 
راکفا ذیحـشت  يور  دـندمآ  دوجو  هب  هک  یگرزب  نیمجرتم  تسا . هدوب  نآ  یلـصا  زکارم  زا  ایناپـسا  شکارم -  هرهاق -  هرـصب -  دادـغب - 

 - یمیش یـضایر -  بط -  هفـسلف -  مالک -  ملع  رد  يرایـسب  نیـصصختم  و 6  ماما 5  هحفـص 426 ]  ] یملع راونا  وترپ  هک  دوب  نیملـسم 
یمالـسا ياـهروشک  زا  ياهشوـگ  کـی  نازورف  لعـشم  کـی  ره  دـندش و  تـیبرت  یهلا  یمالـسا و  یناـنوی و  تـمکح  هفـسلف  یئوراد - 

[. 120 . ] میاهداد حرش  ناهج » رد  مالسا  مالسا و  ناهج   » باتک رد  ار  مالسا  یسایس  خیرات  لصفم  حرش  ام  دندیدرگ .

سابعینب تفالخ  زاغآ  هیماینب و  ضارقنا 

هدراهچ نیا  تموکح  تنطلـس و  تدم  تفای  نایاپ  يرجه  لاس 132  دش و  عورـش  ترجه  لاس 41  زا  ناورملآ  يوما و  بزح  تفـالخ 
لاس نیسح ) ماما  لتاق   ) 661 يدالیم : لاس  نایفـسیبا -  نب  ۀـیواعم  مسا :  - 41 ترجه : لاس  بیترت : نیدب  دیـشک  لوط  لاس  هفیلخ 91 

683 يدالیم : لاس  یناث -  هیواعم  مسا :  - 64 ترجه : لاس  نیسح ) ماما  لتاق   ) 680 يدالیم : لاس  هیواعم -  نب  دیزی  مسا :  - 60 ترجه :
 - کلملادبع مسا :  - 65 ترجه : لاس  هثیبخ ) هرجـش  ياههخاش   ) 683 يدالیم : لاـس  لوا -  ناورم  مسا :  - 64 ترجه : لاس  یفعتسم ) )
لاس هثیبخ ) هرجـش  ياههخاش   ) 705 يدالیم : لاـس  لوا -  دـیلو  مسا :  - 86 ترجه : لاس  هثیبخ ) هرجـش  ياـههخاش   ) 685 يدالیم : لاس 

: يدالیم لاس  زیزعلادبع -  نب  رمع  مسا :  - 99 ترجه : لاس  هثیبخ ) هرجش  ياههخاش   ) 715 يدالیم : لاس  نامیلس -  مسا :  - 96 ترجه :
: يدالیم لاس  ماـشه -  مسا :  - 105 ترجه : لاس   720 يدالیم : لاس  یناث -  دـیزی  مسا :  - 101 ترجه : لاس  هدوب ) لداع  ائانثتـسا   ) 717
126 ترجه : لاس  رایسب ) يراوخبارش   ) 743 يدالیم : لاس  یناث -  دیلو  مسا :  - 125 ترجه : لاس  رقابدمحم ) داجس و  ماما  لتاق   ) 724
127 ترجه : لاس  یشایع ) رد  طارفا   ) 744 يدالیم : لاس  میهاربا -  مسا :  - 126 ترجه : لاس   744 يدالیم : لاس  ثلاث -  دـیزی  مسا : - 
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مالـسا روانهپ  کلامم  هیماینب  ضارقنا  زا  سپ  هحفص 427 ] ( ] یشایع رد  طارفا   ) 744  - 750 يدالیم : لاس  یناـث -  ناورم  مسا : ات 132 
[. 121 . ] دیدرگ سلدنا  نایوما  یسابع و  يافلخ  بیصن 

هیماینب ضارقنا  للع 

تلود هب  يرادمامز  لیوحت  هیماینب و  ضارقنا  تبسانم  هب  کنیا  میتشون و  ار  هیماینب  خیرات  زا  ياهمش  مالـسلاهیلع  ءادهـشلادیس  دلج  رد 
درکیم کیرحت  ار  اهنآ  یبنجا  تسد  ام  رظن  رد  هک  دندوب  یبزح  هیماینب  مینکیم . نایب  ار  اهنآ  لالحمـضا  طوقـس و  نیا  للع  سابعینب 

دس نیرتگرزب  ار  مالـسا  يراصن  نوچ  تسا . تقیقح  نیا  قداص  دهاش  اهنآ  تموکح  لاس  داتـشه  دننک و  مایق  مالـسا  نید  فالخرب  ات 
دوب و ماش  رد  یقرش  مور  تردق  نوچ  دندش و  قفوم  رتمک  دندیگنج  رتشیب  هچ  ره  دندش و  تسدمه  دوهی  اب  دنتخانـش  دوخ  تیقفوم  هار 

نیملـسم تسد  هب  روشک  نیا  هکنآ  اب  دـندادن  تسد  زا  هیروس  رد  ار  دوخ  تیلاعف  دنتـشاد  کیدزن  طابترا  دیعـس  ترپ  هطـساو  هب  اپورا  اب 
ار مالـسا  ماکحا  يارجا  ات  دـندرکیم  کیرحت  یناهنپ  رد  دـندوب  هدـیورگ  مالـسا  نید  هب  ارهاظ  دـندوب و  هدـش  ریـسا  هک  یئاهیمور  داـتفا 

یگدناوخرسپ ینبت و  دندرکیم و  ادیپ  رسپ  مکح  تیلهاج  ننس  قبط  دندیرخیم و  ار  اهیمور  هک  برع  نایم  رد  [. 122 . ] دنزاس فقوتم 
رسپ مان  هب  درک و  هدافتسا  ایازم  نیا  زا  سمش  دبع  مالغ  هیما  درکیم  هدافتسا  رـسپ  دننام  یگداوناخ  يایازم  زا  دربیم و  ثرا  دنزرف  دننام 

تفلاخم اهنآ  ناتمعنیلو  نابابرا و  دالوا  زا  کی  ره  اـب  وا  دـالوا  زا  کـی  ره  هداد و  رارق  فاـنم  دـبع  ناـمدود  زا  فرط  کـی  رد  ار  دوخ 
تاـشقانم نیا  زا  برع  يارعـش  نیواود  اـصوصخم  مالـسا  خـیرات  دـندادیم  زورب  ار  دوخ  ینمـشد  تموصخ و  امـسر  دـندرکیم  دـیدش 

دوب یبرع  اتیبرت  یمور و  اداژن  مدرم و  غباون  زا  هک  هیواعم  دیسر و  مالسا  هب  تموکح  نارود  نوچ  تسا . رپ  وا  نامدود  مشاه و  هیماینب و 
برعلا یهدا  انا  یقتلا  الول  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ینعی  مجع  برع و  هیلک  قافتا  دروم  هک  يدرم  اـب  ار  دوخ  تفلاـخم  ادـج 
یمالسا ياهروشک  رساترس  يوما  بزح  وا و  يرگدادیب  نیملـسم  رب  هطلـس  زا  سپ  تخادرپ و  اهگنج  هب  داد و  زورب  دوب  سانلا » یهدا  »

رد هیواعم  يرگدادیب  زا  هک  دوبن  یسک  تشاد  همادا  هثیبخ  هرجـش  نآ  كاپان  تعیبط  ياضتقم  هب  مدرم  مامت  رب  اهنآ  ملظ  و  هتفرگورف -  ار 
یلع نب  نیـسح  ضرعتم  دوب  هدرک  تیـصو  شردـپ  هکنآ  اب  دـیزی  ینلع  يرـس و  تاـسلج  رد  یتح  يوما و  بزح  دارفا  رگم  دـشاب  ناـما 

درکیم دییأت  قیوشت و  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  رب  ار  دیزی  بناجا  کیرحت  تسد  یبرغ و  مور  ناگدـنیامن  دوشن  مالـسلاهیلع 
راکـشآ مدرم  رب  ار  هنوعلم  هرجـش  تنیط  ثبخ  دزادنا و  ور  ار  رارـسا  نیا  تسناوت  كاپ  نوخ  نآ  داد و  خر  البرک  هعقاو  ات  هحفص 428 ] ]
نتساوخ رهز  ربکا و  طبس  یبتجم  نسح  ماما  نتخاس  مومسم  یلع و  ترضح  لتق  هدرک  خیرات  زا  هدنب  نیا  هک  یطابنتـسا  اب  نیاربانب  دیامن 

ار مالسلاهیلع  يده  همئا  دندوب و  مالسا  نمشد  هک  دوب  بناجا  کیرحت  اب  همه  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تداهـش  يراصن و  زا  هیواعم 
اقب و رب  هدنازرل  ار  اههسینک  اهاسیلک و  تشپ  دوب  هدرک  مالـسا  هک  یتفرـشیپ  نآ  دنتـسنادیم و  يرـشب  ناهج  رد  دوخ  دـصاقم  ماجنا  عنام 
دنتخادنایم و نیملـسم  ياپ  شیپ  رد  ینینهآ  ياهدس  دشیم  رـسیم  وحن  ره  هب  هدمآرب و  ماقتنا  ماقم  رد  اذل  دـندش و  كانمیب  دوخ  تیلم 
در رب  یفلتخم  بتک  دنتفای و  هطلس  ایند  رب  دندروآرد و  ياپ  زا  ار  نیملـسم  یبیلـص  ياهگنج  اب  ات  تشاد  همادا  ینمـشد  تموصخ و  نیا 

هیرـشعینثا هعیـش  هیماما و  هقرف  هک  ار  اـهنآ  یقیقح  ناوریپ  دـندز و  اـهتمهت  نیعمجا  هللا  تاولـص  مهیلع  راـهطا  همئا  هب  دنتـشون و  نآرق 
هک هریخا  نورق  ات  دندز  نماد  نیملـسم  نیب  ار  قافن  فالتخا و  شتآ  هتخاس و  للم  روفنم  اوران  ياهتبـسن  اهتمهت و  اهارتفا و  هب  دـندوب 

دنناـم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربـمغیپ  ءایـصوا  شناد  ملع و  دـش  هدوـسرف  هنهک و  هبرح  نـیا  دـمآ  شیپ  ناـهج  یملع  شبنج 
بتک فینصت  فیلأت و  یملع و  ياههتـشر  راکتبا  رد  هعیـش  يهقرف  قوفت  مدقت و  یعامتجا و  ءاقر  یملع و  دشر  دش  نوزفازور  دیـشروخ 
نرق رد  ار  ینامثع  يروطارپما  متـشه و  نرق  رد  ار  مالـسا  يروطارپما  دـست ) قرف   ) غیلبت اب  دـش  ضوع  اهنآ  هبرح  دـیدرگ و  تباث  رهاـظ و 

بتک و هنازخ  مولع و  لاوما و  هتخادنا  هقرفت  تیلم  بهذم و  داژن و  نوخ و  قارتفا  ناونع  هب  مالسا  للم  نایم  دندرک و  لحمـضم  مهدزیس 
مور و ناگدرب  ناگدنب و  اب  دبتـسم  تلود  کی  تموکح  دننام  دندرک  تموکح  اهنآ  سومان  ضرع و  رب  دنتفرگ و  ار  اهنآ  نونف  عیانص و 
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همه أشنم  هک  يزکرم  ياوق  فعـض  ناشدوخ و  نیب  فالتخا  اب  دـنتفرگیم  تسایـس  یقرـش  مور  همـشچرس  زا  هک  هیماینب  يراب  راـبگنز .
طارفا تاوهش و  لامعا  ترشع و  شیع و  دندرکیم و  مدرم  رب  هک  یمتس  ملظ و  راشف  زا  دنداهن و  فعـض  هب  ور  دوب -  اهنآ  ياهتیقفوم 

وحم اهرطاخ  زا  هاگچیه  هک  دوب  هتـسب  شقن  مدرم  لد  رد  نانچ  اهنآ  يرگدادیب  دـندیدرگ -  انف  لاوز و  هب  موکحم  یعامتجا  تایانج  رد 
یقالخا و لیاذر  دوب و  هعماج  تیبوبحم  تقیقح و  اب  قبطنم  یئاـسراپ  يوقت و  رد  يدـه  همئا  هلـضاف  تاـکلم  هک  هزادـنا  ناـمه  دـشیمن 
. درکیم نعط  نعل و  اـهنآ  هب  دینـشیم  مه  سک  ره  یتـح  دـیدرگ و  نیملـسم  هیلک  راـجزنا  یمومع و  ترفن  بجوـم  هیماینب  يراـکمتس 

چیه زا  تموکح  بصنم  ماقم و  هب  هحفص 429 ]  ] ندیسر يارب  دوب و  متس  ملظ و  سیلدت و  ریوزت و  رکم و  هعدخ و  نآ  همانرب  هک  یتلود 
زا هک  نوچ  دنک  اهارادم  ام  اب  قح  فطل  اریز : دـیدرگیم  لالحمـضا  لاوز و  هب  موکحم  یتدـم  زا  سپ  ارهق  درکیمن  يراددوخ  یتیانج 

دنک اوسر  درذگب  دح 

هیماینب لاوز  ببس 

قـشع هـب  اـم  دـنتفگ . تـسیچ  امـش  تموـکح  لاوز  تـلع  دندیـسرپیم  اـهنآ  زا  خویــش  زا  یخرب  هـیماینب  لاوز  زا  سپ  دـیوگیم  يرقم 
ار ام  شون  شیع و  بابـسا  دندرکیم و  تمدخ  ام  هب  هک  اهنآ  میتفای و  لاغتـشا  تاوهـش  تایفیک و  زا  ذاذتلا  ناگدنزاون و  ناگدـنناوخ و 
ملظ و ایاعر  هب  دوخ  شیعت  فراصم  يارب  دندنامیم و  زاب  روشک  روما  هرادا  تیلاعف  راک و  زا  میدرکیم  دـقفت  اهنآ  هب  دـندرکیم  مهارف 

اهنآ میتساوخیم  جارخ  تایلام و  تلم  زا  ام  دیدرگ  یمومع  رفنت  ببس  یگشیپمتس  یفاصنایب و  دندومنیم  يرگدادیب  دندرکیم و  متس 
فالتخا بیترت  نیا  اب  دوب  هدش  بلـس  تلم  ایاعر و  زا  یتحار  شیاسآ و  یلو  دـشیم  جارخ  لیمحت  هک  یلاح  رد  ام  زا  شیاسآ  تینما و 

ناریو و عرازم  دـش و  ناناقهد  يرارف  بجوم  ام  لامع  راشف  دـمآ -  دوجو  هب  يوما  تلود  تلم و  نیب  یقیمع  هرد  دـش و  عورـش  یتاقبط 
لوغـشم شون  شیع و  هب  يوما  بزح  نایرابرد  ءارزو و  هک  یلاح  رد  دنام و  یلاخ  لاملاتیب  دـنام  یلاخ  بارخ و  تاهد  دـیدرگ -  رئاب 

رما تعاـطا  نوشق  دارفا  دـش  یلاـخ  لاـملاتیب  نوچ  دوب  مهرد  راـنید و  زا  هوبنا  شنئازخ  تلود  هک  دوب  يزور  اـت  اـهنآ  یتسود  دـندوب و 
هب لاغتـشا  هک  هوالع  هب  میدروخ  تسکـش  نارای  ورین و  نادقف  للع  هب  مه  ام  دندیدرگ  بلاغ  نانمـشد  دندش -  قرفتم  نایفارطا  دـندرکن 

لماع نیرتيوق  يربخیب  نیا  درذـگیم و  هنوگچ  ام  طلـست  طیحم  رد  میتسنادیمن  تشاد و  عالطایب  روشک  روما  ماهم  زا  ار  اـم  تاوهش 
لاس رد  دناوخیم  راعشا  نیا  دش و  دراو  هنهرب  رجنخ  اب  يوما  بزح  تردق  زکرم  قشمد  دجـسم  رد  يدرم  [. 123 . ] دش ام  تنطلس  لاوز 

نینسحملل ملاظ  ودع  هتوفـص  لانی  عجری و  نا ال  مککلم و  باهذ  مکیتشت و  انددق  ۀیما  ینبا  [. 124 . ] تفای همتاخ  يوما  تفالخ  هک   132
هحفص 430]  ] عنصی دق  ام  حبق  نم  ۀلیو  ای  حلاص  رکذ  لکب  تامملا  دعب  عجفی  همث 

سابعینب تلود  زاغآ 

مامز حافس  دمحم  نب  هللادبع  سابعلا  یبا  لاس 132  رخالاعیبر  هعمج 17  بش  رذع  نم  سابع  ینبل  يأر  ام  اولتق و  ول  نیروذعم  ۀـیما  يزا 
رد دیشک . لوط  لاس  هلسلس 526  نیا  تفالخ  تدم  تفرگ . تسد  هب  یناسارخ  ملسموبا  یعاسم  کیرـشت  اب  ار  یمالـسا  ياهروشک  روما 

اهنآ لسن  هک  دندیشوک  یتح  دنتشاد و  اور  ار  متس  ملظ و  تیاهن  نییولع  هب  تبـسن  سابعینب  یلو  دیـسر  تعفر  جوا  هب  مالـسا  تدم  نیا 
رد مالـسلاهیلع  راـهطا  همئا  كاـپ  نوخ  زا  ار  همطاـفینب  يولع و  تاداـس  تردـق  تسد  یلو  دـنراذگن  نیمز  يور  يولع  دـننک و  عطق  ار 

لیماف نیرتگرزب  نیا  دنـشابیم و  هنایمرواخ  قرـش و  رد  يولع  تاداس  نویلیم  هس  رب  غلاب  نونکا  هچنانچ  تخاس  هدـنکارپ  ملاـع  فارطا 
هعمج يرجه : لاس  312 ه  زا 656 -  دندوب  رفن  یسابع 37  يافلخ  [. 125 . ] دنتسه همانهرجش  ياراد  طوبرم و  مه  هب  همه  هک  تسا  يرشب 

158 يرجه : لاس   754 يدالیم : لاس  روصنم -  هفیلخ : مان   - 136 يرجه : لاس   750: يدالیم لاس  حافس -  هفیلخ : مان   - 1 14 ع 132 - 
: هفیلخ مان   - 170 يرجه : لاس   785 يدالیم : لاس  يداه -  هفیلخ : ماـن   - 169 يرجه : لاس   775 يدالیم : لاس  يدـهم -  هفیلخ : مان  - 
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لاس نومأم -  هفیلخ : ماـن   - 198 يرجه : لاس   809 يدالیم : لاـس  نیما -  هفیلخ : ماـن   - 193 يرجه : لاس   786 يدالیم : لاس  دیـشر - 
842 يدالیم : لاس  قثاو -  هفیلخ : ماـن   - 227 يرجه : لاس   833 يدالیم : لاس  مصتعم -  هفیلخ : ماـن   - 218 يرجه : لاس   813 يدالیم :
: يرجه لاس   861 يدالیم : لاس  رـصتنم -  هفیلخ : مان   - 247 يرجه : لاس   847 يدالیم : لاس  لکوتم -  هفیلخ : ماـن   - 232 يرجه : لاس 

مان  - 255 يرجه : لاـس   866 يدالیم : لاـس  زتعم -  هفیلخ : ماـن   - 251 يرجه : لاـس   862 يدالیم : لاـس  نیعتـسم -  هفیلخ : ماـن   - 248
دضتعم هفیلخ : مان   - 279 يرجه : لاس   870 يدالیم : لاس  دمتعم -  هفیلخ : مان   - 256 يرجه : لاس   869 يدالیم : لاس  يدتهم -  هفیلخ :

ردتقم هفیلخ : مان   - 295 يرجه : لاس   902 يدالیم : لاس  یفتکم -  هفیلخ : مان   - 289 يرجه : لاس  هحفص 431 ]  ] 892 يدالیم : لاس  - 
: يدالیم لاس  یضار -  هفیلخ : مان   - 322 يرجه : لاس   932 يدالیم : لاس  رهاق -  هفیلخ : ماـن   - 320 يرجه : لاس   908 يدالیم : لاس  - 

لاس  944 يدالیم : لاس  یفکتـسم -  هفیلخ : ماـن   - 333 يرجه : لاس   940 يدالیم : لاـس  یقتم -  هفیلخ : ماـن   - 329 يرجه : لاـس   934
مان  - 381 يرجه : لاس   974 يدالیم : لاس  عیاط -  هفیلخ : مان   - 363 يرجه : لاس   946 يدالیم : لاس  عیطم -  هفیلخ : مان   - 334 يرجه :
 - يدتقم هفیلخ : مان   - 467 يرجه : لاس   1031 يدالیم : لاس  مئاق -  هفیلخ : ماـن   - 422 يرجه : لاس   991 يدالیم : لاس  رداق -  هفیلخ :
لاس دـشرتسم -  هفیلخ : مان   - 512 يرجه : لاس   1094 يدالیم : لاس  رهظتـسم -  هفیلخ : ماـن   - 487 يرجه : لاـس   1075 يدالیم : لاس 

: يدالیم لاـس  یفتقم -  هفیلخ : ماـن   - 530 يرجه : لاـس   1135 يدالیم : لاس  دـشار -  هفیلخ : ماـن   - 529 يرجه : لاـس   1128 يدالیم :
1170 يدالیم : لاس  ءیـضتسم -  هفیلخ : مان   - 566 يرجه : لاس   1160 يدالیم : لاس  دجنتـسم -  هفیلخ : مان   - 555 يرجه : لاس   1136
: يرجه لاس   1225 يدالیم : لاس  رهاظ -  هفیلخ : ماـن   - 622 يرجه : لاس   1180 يدالیم : لاس  رـصان -  هفیلخ : مان   - 575 يرجه : لاس 
1258  - 1242 يدـالیم : لاـس  مصتعم -  هـفیلخ : ماـن  و 640 -   656 يرجه : لاـس   1226 يدـالیم : لاـس  رـصتنم -  هفیلخ : ماـن   - 623
هیوـبلآ و نایرافـص و  ناـیرهاط و  نوـلوطینب و  بـلغاینب و  شکارم و  رد  هـسرادا  بیـصن  یـسابع  کـلامم  رفــص  هاـم  هبنشراهچ 14 

[. 126 . ] دیدرگ نایونزغ  نادمحینب و 

یسابع يوما و  تلود  نیب  قرف 

تیامح هب  ات  دنتشاد  ار  هیماینب  زا  يرادمامز  نتفرگ و  هشقن  حرط  نرقمین  بیرق  درک و  هدافتسا  يوما  تلود  فعـض  زا  سابعینب  تلود 
بزح دیدرگ . انـشآ  رتشیب  اهنآ  هیحور  هب  ناوتیم  تلود  ود  نیا  زایتما  قرف و  نایب  اب  کنیا  هداد و  تسد  اهنآ  يارب  تیقفوم  نیا  نایناریا 

تنطلس و هب  لین  يارب  طقف  سابعینب  تموکح  هب  ندیـسر  مود  ادخ  لوسر  زا  ماقتنا  لوا  دنگنجیم  روظنم  ود  يارب  مشاهینب  اب  يوما - 
هللادبعیبا ترـضح  هیماینب  ایند  هب  ای  دنک  دروخرب  نید  هب  هاوخ  دندیگنجیم  وا  اب  دوب  فلاخم  اهنآ  اب  هک  ره  دندرکیم و  راکیپ  تفالخ 

زا يرایـسب  اب  خف  رد  ار  یلع  نب  نیـسح  سابعینب  دشابن . اهنآ  تموکح  لخم  ات  دندرک  دیهـش  شنادنزرف  اب  البرک  رد  ار  یلع  نب  نیـسح 
زا رفن  شش  سابعینب  دشابن . اهنآ  تموکح  لخم  ات  دندرک  مومسم  ار  مالـسلاهیلع  همئا  زا  رفن  هس  هیماینب  هحفص 432 ] . ] دنتشک نییولع 

سپ دنتساوخ و  ار  کی  ره  ار و  مالسلامهیلع  يرکسع  يداه  داوج ، اضر ، مظاک ، قداص ، ترضح  دندرک -  مومـسم  ار  مالـسلاهیلع  همئا 
ماش هب  ار  رقاب  ترـضح  کلملادـبع  نب  ماشه  هچنانچ  دـندرکیم  مومـسم  ار  اهنآ  هک  دـندادیم  روتـسد  اـهنآ  یملع  لـیاضف  رب  فوقو  زا 

هک دنتخومآ  هیماینب  زا  ار  سرد  نیا  مه  سابعینب  تخاس . مومـسم  هنیدـم  لماع  هلیـسو  هب  ار  وا  دـش  كانمیب  وا  زا  نوچ  درک و  توعد 
ترضح اب  روصنم  حافـس و  دنتخاسیم -  مومـسم  ناشدوخ  لزنم  رد  ار  اهنآ  میب  زا  یلو  دنتـشاذگیم  مارتحا  دندرکیم و  توعد  ار  همئا 
ترضح اب  لکوتم  داوج -  ترـضح  اب  مصتعم  مالـسلاهیلع و  اضر  ترـضح  اب  نومأم  مظاکلا -  ماما  اب  دیـشرلانوراه  مالـسلاهیلع  قداص 

دـیز و نییوما  دـیدرگ . یفخم  مئاق  ترـضح  تبیغ  دـلوت و  لیلد  نیمه  هب  لمع و  ردـغ  هلیح و  نیدـب  يرکـسع  ترـضح  اب  زعملا  يداه 
يرایسب دیز و  نب  یسیع  مظاک و  ماما  نارسپ  دمحا  مساق -  سابعینب -  دنتـشغآ . نوخ  هب  دنتـشک و  ار  يرایـسب  رفعج و  هللادبع  ییحی و 

ناریا دنه و  رد  مه  يولع  تاداس  دنامن  یـسک  يولع  لسن  زا  دنتـساوخ  دندرک و  دوبان  دندیناسر و  لتق  هب  نادـنز  رد  ار  يولع  تاداس  زا 
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يرایسب دندرب و  راک  هب  ار  رکم  هلیح و  نیا  مه  سابعینب  هب  تبسن  هیماینب  تسا . تقیقح  نیا  دهاش  اهنآ  هاگراب  روبق و  دندش و  يراوتم 
هیماینب دـندرکیم . نییولع  هرابرد  ار  تایانج  نیا  طقف  سابعینب  تسا . طوبـضم  نییبلاطلا  لتاقم  رد  هچنانچ  دـندرک  مومـسم  ار  اهنآ  زا 

سخ راخ و  رپ  ناتـسگیر  يراوتم  ار  كدوک  نز و  تشم  کـی  دـندز و  شتآ  ـالبرک  رد  ار  تیب  لـها  ناـمدود  ربمغیپ و  دـالوا  ياـهناخ 
ریـسا و ار  اهنآ  هناخ  زیلهد  رد  دـندرک و  يراوتم  ار  وا  دـالوا  لاـیع و  دز و  شتآ  ار  قداـص  ترـضح  هناـخ  ساـبعینب  دـندرک . ناتـسبرع 

فنع هب  ار  اـهنآ  رویز  ساـبل و  دـندرک و  تراـغ  اروشاـع  زور  رد  ار  تیـالو  سوماـن  ربمغیپ و  نارتـخد  هیماینب  [. 127 . ] دندرک ریگتـسد 
تراـغ ار  نییولع  و  هحفـص 433 ]  ] بلاطیبا نادناخ  هیلک  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  ار  يدولج  دئاق  دیـشرلانوراه  نامرف  هب  سابعینب  دـنتفرگ .

ماشه تفرگ . ار  اـهنآ  تـالآرویز  هیلک  هداد و  ماـجنا  بوخ  ار  هفیظو  نیا  مه  يدولج  دریگب و  ار  اـهنآ  رویز  بیز و  یلح و  ماـمت  هدرک 
یـسوم دـنوشن . جراخ  هک  دومن  نیعم  يرظاـن  اـهنآ  رب  درک و  دـیعبت  هنیدـم  هب  قارع  زا  دـیز  ترـضح  لـتق  زا  سپ  ار  نییولع  هیلک  يوما 

. تخاس كانمیب  هنیدم  ندنام  زا  ار  لافطا  یتح  درک  دیعبت  دادغب  هب  هنیدم  زا  خف  هثداح  زا  سپ  نییولع  هیلک  اب  ار  يداه  ترضح  یـسابع 
ار دوخ  مه  زین  سابعینب  دـنامب . تباث  اهنآ  تموکح  ماقم  ات  دـندرکن  يراددوخ  راهطا  همئا  ماقم  هب  یتناها  بدا و  هئاسا  چـیه  زا  هیماینب 
دـلوم و هک  تهج  نیا  زا  ار  هنیدـم  یتـح  دـندرکیم و  وحم  ار  اـهنآ  راـثآ  هدومن و  نییولع  يدوباـن  وحم و  مس و  دـیعبت -  لـتق و  فرص 
درک و عطق  دوب  راوز  هاگهانپ  نابیاس و  هک  ار  اهتخرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ربق  لـحم  يارب  نوراـه  دـندرک و  بارخ  دوب  اـهنآ  هاـگمارآ 

هـصالخ دـنتخاس . ارماس  زا  سپ  نآ  ياج  هب  ار  دادـغب  دـندرک و  دوبان  وحم و  ار  اهنآ  ناـهاوخاوه  هیلک  تسب و  بآ  نیمز  نآ  رب  لـکوتم 
اهنآ يارب  يرثا  ای  اـهنآ  ماـن  هب  یتراـمع  اـجک  ره  دوب و  اـهنآ  راـثآ  دـالوا و  یلع و  ماـن  وحم  ناشفدـه  ود  ره  ساـبعینب  هیماینب و  هکنآ 

هیباونب هتتا  دقلف  امولظم  اهیبن  تنب  نبا  لتق  تتا  دـق  ۀـیما  تناک  نا  هللاات  دـناهتفگ : اهنآ  قح  رد  هچنانچ  دـندرکیم  دوبان  وحم و  دـندیدیم 
دالوا و مئالع و  راثآ و  یمالسا  رهش  رازه  رد  هیماینب  امیمر  هوعبتف  هلتق  یف  اوکراش  ونوکی  الا  یلع  اوفسا  امودهم  هربق  كرمعل  اذغف  هلثمب 
دـیعبت و رجز و  لـتق و  هب  یمالـسا  رهـش  رازه  زا  شیب  رد  زین  ساـبعینب  دـندرک . دـیدهت  دـیعبت و  مومـسم و  لوـتقم و  ار  نییوـلع  يرارذ 

. دنتخادرپ نییولع  دیدهت  هجنکش و 

مالسا رد  هناخباتک  باتک و 

رامشتشگنا دنتسنادیم  ندناوخ  نتشون و  هک  یناداوس  اب  مالـسا  زا  لبق  بارعا  رد  تشاد -  يونعم  شزرا  مالـسا  رد  ندناوخ  نتـشون و 
هحفص 434] . ] دنتشاد تاغل  مکح و  لاثما و  رب  طلست  دندوب و  رعـش  هحیرق  دنمورین  هظفاح  ياراد  درم  نز و  زا  برع  دارفا  بلاغ  دندوب - 
میلعت و هدرک  لماک  هجوت  ندناوخ  نتـشون و  هب  دیاب  هک  دوب  درم  نز و  ره  رب  شنیب  شناد و  نآ  لوا  هضیرف  تشگ  رادـیدپ  مالـسا  نوچ 

دیسر یئاج  هب  ات  تفرگ  ینوزفازور  هعسوت  هیور  نیا  دندرگ . دنمهرهب  ینید  تامیلعت  يایازم  زا  دنهد و  جاور  هعسوت و  ار  یمالسا  تیبرت 
هجوت دروم  دوب  هتسارآ  شناد  ملع و  رویز  هب  هک  ره  مجع  ای  برع  یبرغ -  ای  یقرش  دیفس -  ای  هایس  درم  ای  نز  زا  معا  ار  نادنمـشناد  هک 

هب یهورگ  هک  دیسر  اجنیا  هب  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  نادنمـشناد و  قیوشت  جیوزت و  هجوت و  نیا  هجیتن  تشگیم . عقاو  افلخ  مارتحا  و 
ماـقم رد  رکبوـبا  مالـسا  ياوـشیپ  تلحر  زا  سپ  دوـب . نآرق  دـش  هتـشون  يروآعـمج و  هـک  یباـتک  نـیلوا  دـنتخادرپ . فینـصت  فیلأـت و 

ناناملسم باحصا و  هنیدم  رد  دوب و  هدش  هتشون  اهگرب  بوچ و  تسوپ و  يور  هک  ینآرق  یهاتوک  هلصاف  هب  دمآرب و  نآرق  يروآعمج 
فیلأت و يوبن  ثیداحا  مالـسا و  رابخا  نآرق  يروآعمج  زا  سپ  تفای . شراگن  باتک  تروص  هب  يروآعمج و  دندوب  دهعلا  بیرق  یلیخ 
يروآعمج و هبولغم  للم  بتک  مامت  نرق  کی  زا  رتمک  هلـصاف  هب  دـش  عورـش  فینـصت  فیلأت و  تضهن  هک  نیمه  دـیدرگ و  يروآعمج 

تاضافا نید و  نایاوشیپ  تامیلعت  یمالـسا و  نونف  مامت  دـیدرگ . عورـش  مالـسلاهیلع  رقابدـمحم  ماما  نامز  زا  نآ  زاغآ  دـیدرگ و  همجرت 
يروآعمج يارب  دـندوب  یناریا  بلاغ  هک  مالـسا  نادنمـشناد  زا  یهورگ  تفای . شراـگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نادـناخ 

هک دندومن  دوخ  بتک  شراگن  فیلأت و  هب  عورـش  هتخادرپ و  ترفاسم  هب  مالـسا  نیبم  نید  مولع  نونف و  نیودت  مالـسا و  رابخا  ثیدح و 
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زا زین  هقف  بتک  ثیداحا و  دـشابیم و  هریغ  یلـاله و  سیق  نب  میلـس  خـیرات  محازم -  نب  رـصن  راـبخا  یفوک -  مثعا  خـیرات  هلمج  نآ  زا 
هب یـسابع  نومأم  نوراه و  نامز  رد  دش و  عورـش  بولغم  للم  بتک  همجرت  هیماینب  هرود  رخاوا  دیدرگ . نیودت  هب  عورـش  ماما  نیا  نامز 

لقن یبرع  نابز  هب  مالسا  رد  ار  اهنآ  بتک  هتخادنین و  تسد  ناناملسم  هک  دوبن  یئاج  رگید  هک  يروط  هب  دیـسر  تمظع  تردق و  ياهتنم 
كاکطـصا بجوـم  هـک  دوـب  نوگاـنوگ  لـلم  اـب  نیملـسم  شزیمآ  درکیم  دـییأت  ار  رنه  شناد و  زا  یناـبیتشپ  هـک  يزیچ  دنــشاب . هدرکن 

رصم هنعارف  هنهک -  يراصن -  دوهی -  يدنه -  یمور -  یناریا -  نادنمشناد  تفریم . رامـش  هب  راک  تفرـشیپ  تلع  هعونتم و  ياهندمت 
ساسارب ار  مالـسا  ندمت  خاک  ناینب  هداد  رگیدکی  تشپ  هب  تشپ  یترامع  کی  گنـس  رجآ و  دننام  همه  دـنه  هحفص 435 ]  ] نیضاترم - 
همشچرس مالسا  تیندم  عبنم  زا  زورما  يایند  ندمت  هک  دندرک  فارتعا  یبرغ  للم  نرق  زا 14  سپ  زونه  هک  دندرک  راوتسا  يریذپان  لزلزت 

اب هدرک و  هقالع  زاربا  اههناخباتک  هیهت  بتک و  نیودت  یمالسا و  مولع  رشن  يارب  یسابع  لیاوا  يافلخ  يوما و  رخاوا  يافلخ  تسا . هتفرگ 
بتک و يروآعمج  تسا . ناهج  مالـسا و  خیرات  تاحفـص  بیز  اهنآ  مان  هک  دناهدرک  یمالـسا  گنهرف  هب  هتـسیاش  یتامدخ  رفاو  يدـج 
ره هک  دوب  نینچ  تیبرت  میلعت و  مالـسا  رد  یلو  دوب  هجوت  دروم  هیردنکـسا  رـصم و  ناـنوی و  ناریا و  رد  یناـمزرید  زا  هناـخباتک  لیکـشت 

هدافتـسا دروم  باتک  دـیاب  تفریم و  رامـش  هب  یگرزب  هانگ  دوخ  بتک  سبح  دوب و  روبجم  نآ  میلعت  سیردـت و  هب  تشاد  یباـتک  سک 
يونعم شزرا  مالـسا  رد  هک  دوب  یمهم  رایـسب  عوضوم  کی  دوخ  یگدنـسیون  تشادـن  دوجو  پاچ  هنمزا  نآ  رد  نوچ  ددرگ . عقاو  مدرم 
تغالب اب  هتفرگ  ار  یبرع  تحاصف  هک  دش  ثعاب  برع  زا  ار  یگنهرف  روما  ماهم  نتفرگ  نف و  نیا  رد  نایناریا  تکرش  اصوصخم  تشاد و 
هتـشذگ نایناریا  ریظنیب  تواکذ  شوه و  راشرـس و  هحیرق  یناریا و  گنهرف  رب  ار  مالـسا  ندمت  ساسا  و  دندرب . راک  هب  ءاشنا  رد  شیوخ 

رب نایناریا  مه  رثن  مظن و  رد  دـناهدوب -  نایناریا  شناد  ملع و  رومان  نادرم  نیرتگرزب  دـیدرت  کش و  نودـب  ندـمت  رهاـظم  ماـمت  رد  هک 
یلعوبا دابع -  نب  بحاص  یتسب -  حـتفلاوبا  یناهفـصا -  نامزلا  عیدـب  یناهفـصا -  بغار  عفقمنبا -  هک  يروط  هب  دـنتفای . قوفت  بارعا 

رد دـناهدوب و  یناریا  همه  هریغ  یمزراوخ و  یملید -  راـیهم  يدروـیبا -  ینارغط -  یناـجرا -  ریگمـشو -  سوباـق  یناهفـصا -  هیوکـسم 
ار بتک  دندرک و  اههناخباتک  لیکشت  هب  عورـش  یـسابع  يافلخ  دنتـشاد . ازـس  هب  یمهـس  هدرک  مادقا  اهنآ  ظفح  یـسابع و  تلود  ندروآ 

تفالخ زکرم  رد  هک  یمالـسا  هعونتم  للم  رد  نایناریا  زا  رتقیـال  اریز  دـنداد  رارق  شناد  گـنهرف و  رادـمامز  ار  ناـیناریا  دـندومن و  عمج 
میقتـسم و قوذ  میلـس و  لقع  هدارا و  تردـق  رد  مالـسا  گنهرف  دنتـشاد و  تسد  رد  هشیمه  ار  راکتبا  نایناریا  دوبن -  دـندوب  هدـش  عمج 
تفای و ترهـش  اـفلخ  يرورپ  شناد  يرورپ و  تلیـضف  یتسود و  باـتک  تیـص  یمالـسا  ياـهروشک  رد  نوچ  دوب . اـهنآ  راشرـس  شوه 
ار بتک  ناگدنـسیون  دـنکیم و  يرادـیرخ  ار  اـهبنارگ  بتک  تسا و  شناد  ملع و  رادتسود  هفیلخ  هک  دـیچیپ  ربخ  تشگ و  زادـنانینط 
دربیم و رابرد  هب  تشاد  یباتک  ره  زا  ياهخـسن  سک  ره  مهکولم » نید  یلع  هحفص 436 ]  ] سانلا  » يهقوطنم هب  دیامنیم  مارکا  مارتحا و 

نیملـسم دارفا  زا  يدرف  ره  فدـه  گـنهرف  نوـنف و  جـیورت  شناد و  ملع و  بسک  دـیدرگیم و  قـفوم  ناوارف  مارکا  ماـعنا و  تفاـیرد  هب 
لئاق رایـسب  یجرا  شزرا و  هناـخباتک  باـتک و  يارب  دـیدرگ و  لیکـشت  اـههناخباتک  يروآعمج و  اـهباتک  نایـسابع  ناـمز  رد  دـیدرگ .

رد باتک  دلج  رازه  شـش  بیرق  هک  دنتفای  راکتبا  مدقت و  صحفت و  تایـضایر  اصوصخم  نونف  مولع و  رد  يردـق  هب  نایناریا  دـندشیم .
واتـسوگ نادیز و  یجرج  ندـمت  خـیرات  رد  ار  تمـسق  نیا  لصفم  حرـش  دـندوب . هدرک  يروآعمج  دیـشر  روصنم و  رابرد  رد  تایـضایر 

 - تفر اـپورا  هب  هرهاـق  ناتـسبرع و  قارع و  ناریا و  دـنه و  قیرط  زا  بتک  نیا  رثـکا  هک  تفاـی  ناوتیم  اـپورا  رد  مالـسا  ثاریم  نوـبول و 
هب ار  تفالخ  زکرم  دنروآ  دوخ  نامرف  ریز  رد  ار  ناهج  مامت  دنتشاد  لایخ  یمطاف  يافلخ  نوچ  دنسیونیم : ایناپسا  مالـسا و  ندمت  هرابرد 

فرـصم هب  يدایز  لوپ  ناشردـپ  تفالخ  ریخا  لاس  هاجنپ  تدـم  دنتـشاد و  یگرزب  هناخباتک  هللادـبع  شردارب  اب  مکاـحلا  دـندرب و  هرهاـق 
نآ دلج  رازه  دصراهچ  ات  نیخروم  هتشاد و  دوجو  باتک  دلج  رازه  دصـشش  دودح  يو  هناخباتک  رد  دناهتـشون : یخرب  دندناسر و  باتک 

هیردنکـسا هناخباتک  زا  سپ  هک  درک  فارتعا  دیاب  دیدرگ و  لیکـشت  مود  مکاحلا  تسد  هب  ایناپـسا  رد  هناخباتک  نیا  دـناهدرک -  قافتا  ار 
دوخ تشاد  هک  يدنمـشناد  كریز و  ءارزو  يراکمه  اب  ایناپـسا  رد  مکاحلا  دـمآ . دوجو  هب  ایناپـسا  رد  ناـهج  ياـههناخباتک  نیرتگرزب 
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ناناملـسم تیبرت  رد  یئاج  هب  ات  درک  شـشوک  مدرم  هدوت  رد  لیاضف  داجیا  ذوفن و  شناد و  جـیورت  رد  طقف  درکیم  اهراک  هب  یگدیـسر 
رد نیملـسم  تمظع  تردـق و  درک . هولج  اپورا  کـیرات  نامـسآ  رد  یناـشخرد  يهراتـس  دـننام  اـپورا  رد  هطقن  نیا  هک  تخادرپ  ایناپـسا 
زا یکی  ایناپـسا  نیملـسم  تمظع  زا  سپ  لاس  دصراهچ  رد  ینعی  دوب  ترتف  لاح  رد  مه  لاس  دـص  تشاد -  همادا  نرق  هس  بیرق  ایناپـسا ،

باتک دلج  دـصهن  طقف  هناخباتک  نآ  هکنآ  لاح  درک و  هودـنا  مغ و  زاربا  روشک  نآ  یتنطلـس  هناخباتک  نتفر  نیب  زا  يارب  هسنارف  فارـشا 
هتفگان اجنیا  رد  تشادن  دوجو  هتـشاد  باتک  دلج  رازه  جنپ  دودـح  رد  هک  هناخباتک  زین  دـعب  اهتدـم  ات  تیحیـسم  ناهج  مامت  رد  هتـشاد و 
مکاحلا تسا  هتشاد  باتک  دلج  رازه  دصراهچ  زین  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  هناخباتک  ناریا  هغارم  رد  تاقوا  نیمه  نراقم  هک  میراذگن 

شقن و اب  بهذـم و  بتک  صوصخم  درکیم  يرادـیرخ  ار  یتمیق  باتک  ره  دوب و  بتک  يروآعمج  ددـص  رد  ایناپـسا  رد  هحفص 437 ] ]
تاعالطا مالـسا  نادرم  لاح  حرـش  رد  اصخـش  دوخ  مکاحلا  درکیم . يرادیرخ  دشیم  هضرع  تمیق  ره  هب  ار  ینف  یملع و  بتک  راگن و 

مولعم نآ  زا  ناگدنسیون  لاح  حرش  بتک و  رب  وا  عالطا  هک  تسا  هتـشاگن  ایناپـسا  هرابرد  یلـصفم  خیرات  هتـشاد و  یهجوت  لباق  طیـسب و 
. تسا هتـشاگن  ار  دوخ  هعلاـطم  نآ  دـلج  تشپ  اـی  تسا  هدرک  هیـشاح  حرـش و  هعلاـطم  ناونع  هب  دوخ  زین  ار  بتک  زا  يرایـسب  دوـشیم و 

فلؤم لاح  حرش  فنصم و  گرم  دلوت و  لاس  دیق  رب  ینبم  ياهمدقم  باتک  زاغآ  رد  دندوب  دیقم  رصع  نآ  بتک  ناگدنسیون  نیفنـصم و 
فارطا هب  ایناپسا  رد  باتک  تیمها  دنتشاد . قیمع  عالطا  تراهم و  نآ  هلسلس  همانهرجش و  رد  ایناپسا  نادنمشناد  هریـس  نیا  يور  دنـسیونب 

یئابیز هب  درکیم و  بیهذـت  هتـشون  شوخ  طخ  اب  تشاد  یباتک  ره  زا  ياهخـسن  سک  ره  هجیتن  رد  تفرگ  ترهـش  یمالـسا  ياـهروشک 
ظفح يارب  مکاحلا  دنتشادیم  تفایرد  هزیاج  ناونع  هب  هکس  رازه  دنتفاتـشیم و  ایناپـسا  رد  یمطاف  يافلخ  رابرد  هب  گنردیب  هدرک  دلج 

زا اهراوید  وبـشوخ و  ياهبوچ  زا  ابیز  ياههسفق  تشاد  باتک  نویلیم  کی  شیاجنگ  هک  تخاس  یمهم  تراـمع  هناـخباتک و  بتک  نیا 
هتشاذگ تفرعم  هریاد  هب  مدق  هزات  هک  یحیسم  ياهشیشک  اهپاپ و  هک  درکیم  هجوت  بلج  ایناپسا  یمالسا  هناخباتک  يردق  هب  دوب  رمرم 
فارطا يرایـسب  ياـهقاطا  ریظنیب  تراـمع  نیا  رد  دـندرکیم . رایـسب  یملع  ياههدافتـسا  هتفاتـش و  شناد  جـنگ  نـیا  بناـج  هـب  دـندوب 

ياههخسن اجنآ  رد  بایمک  ياهباتک  زا  هک  دوب  هدش  انب  اهفاحص  نیبهذم و  باتک و  ناگدنسیون و  بتک و  خاسنتـسا  يارب  هک  هناخباتک 
نانوی مور و  یناتـساب  راثآ  يرادـهاگن  رد  روط  نیا  یمطاف  يافلخ  رابرد  رد  دنمـشناد  ناـیناریا  هک  عقوم  نیا  رد  دـندرکیم . هیهت  ددـعتم 

لاح و حرش  رگید  لیاسو  ذغاک و  نتشادن  هطساو  هب  دنتسشیم و  بآ  رد  ار  هقیتع  بتک  یحیـسم  ياهشیـشک  دندرکیم  شـشوک  لذب 
هب اهباتک  يارب  ار  ذغاک  نیرتهب  ناناملسم  دنتـشاگنیم . قاروا  نآ  يور  ار  یحیـسم  گرزب  صاخـشا  نیـسدقم و  یناگدنز  تشذگرس 

یبوخ هب  ار  یفاحـص  بیهذـت -  يدنبهزاریـش -  دـندرکیم -  يزاسدـلج  ار  اهمرچ  نیرتاهبنارگ  تمه  تقد و  لامک  اب  دـندربیم و  راک 
نیا مرگرس  تاقبط  عیمج  درم و  نز و  زا  يرایسب  نانکراک  ایناپسا  رد  هحفص 438 ] . ] دندربیم راک  هب  يداتسا  تراهم و  اب  دنتسنادیم و 

مکاحلا دوب . هلـضاف  هنیل و  هب  موسوم  دوب  ینز  اجنآ  ریبدرـس  تشاد و  مان  دـلات  هک  دوب  ناگهجاوخ  زا  یکی  هناخباتک  سیئر  دـندوب  اهراک 
يارب ار  باـیمک  بتک  هدرک و  ترفاـسم  فارطا  هب  بتک  يروآعمج  يارب  دوـب  هتخاـس  فـظوم  دـندوب  هلـضاف  دنمـشناد و  هک  ار  یناـنز 
ذوفن تاقبط  هیلک  رد  يرورپشناد  دوب . مالـسا  رد  مولع  نتـشاد  تسود  ددجت و  زا  يزراب  هنومن  نیا  دـننک و  يرادـیرخ  هفیلخ  هناخباتک 

هعلاطم هناخباتک و  رد  ندرب  رس  هب  ایناپـسا  نانز  زا  یخرب  هک  دوب  هقالع  دروم  تشاد و  شزرا  يردق  هب  نانز  نایم  رد  اصوصخم  تشاد و 
دوب مالسا  شناد  ملع و  دیـشروخ  ندمت و  زکرمت  يارب  گرزب  ینوناک  ایناپـسا  هناخباتک  دنتـشادیم . مدقم  رـسمه  باختنا  رب  ار  قیقحت  و 
يارب مالـسا  هعونتم  للم  زا  دنمـشناد  نارازه  یمالـسا  کلامم  فارطا  زا  دـینادرگ . نشور  دوخ  ندـمت  رون  هب  ار  اپورا  مامت  يدوز  هب  هک 

هک دش  بجوم  تمظعاب  هناخباتک  نیا  داجیا  دنتفرگیم . رفـس  جرخ  هفیلخ  هسیک  زا  هدمآ و  تمظعاب  رهـش  نادب  ایناپـسا  هناخباتک  ندـید 
ایناپسا مدرم  هدوت  رد  یمالسا  میلعت  نونف  مولع و  تفرگ و  قنور  یـسرد  یملع و  ياههزوح  دنتخاس و  هدکـشناد  کی  يدجـسم  ره  رانک 

هب یقنور  مالسا  هاگشناد  دندرکیم و  دمآ  تفر و  زورهنابش  رد  هتفاتـش و  رگید  هزوح  هب  هزوح  زا  زومآشناد  نارازه  تفای . لماک  جاور 
دادیم و جرخ  ار  یملع  هاـــگنب  اصخـش 28  دوـخ  بیج  زا  یمطاـف  هفیلخ  تسا . هدـشن  هدـید  اـیند  رد  نآ  ریظن  رگید  هـک  تـفرگ  دوـخ 
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دندید شناد  ملع و  رادتسود  دح  نیا  ات  ار  هفیلخ  هک  یمدرم  دادیم -  سابل  نکسم و  اذغ و  ینعی  درکیم  هرادا  ار  زیچیب  نایوجـشناد 
وا دروآیم  ناغمرا  هفحت و  هفیلخ  يارب  سک  ره  مهکولم . نید  یلع  سانلا  هک  دـنتخادرپیم  شناد  گنهرف و  هعـسوت  هب  قایتشا  لامک  اب 

هبطرق رد  گرزب  هناـخباتک  تهج 70  نیمه  هب  داتـسرفیم  دـندوب  هتفرگ  نآ  زا  ددـعتم  ياههخـسن  هک  سیفن  ياـهباتک  ایادـه  ياـج  هب 
رمع مامت  هکنآ  اب  فارشا  نارادهیامرس و  نادرگناوت و  دنتخادرپ . اههناخباتک  لیکشت  هب  هفیلخ  يوریپ  هب  نارادهیامرـس  دیدرگ و  سیـسأت 

هب دنتخادرپ  هناخباتک  لیکشت  باتک و  يروآعمج  هب  هفیلخ  هجوت  هحفص 439 ]  ] بلج يارب  دندوب  هدناوخن  مه  باتک  هحفص  کی  دیاش 
يرگرز و ناـکد  دـننام  دنتـشامگ  تمه  بتک  جـیورت  رد  درم  نز و  دـندوب و  بهذـم  فاحـص و  بتاـک و  نارادـناکد  رثـکا  هک  يروط 

فورعم دجـسم  نامتخاس  رد  لاـس  تفه  مکاـحلا  دوب . تیعمجرپ  هشیمه  و  درکیم . ار  مدرم  رظن  بلج  یـشورفمشیربا  یـشورفرهاوج و 
راختفا و بجوم  رادیدپ و  اجنآ  زا  نیملسم  تمظع  نونکامه  هک  درک  تقو  فرـص  هناخباتک  دجـسم و  اب  بسانم  يربنم  نتخاس  هبطرق و 

يرجه نرق 13  ات  نرق 8  زا  نیملسم  یلقع  دشر  رخافم  یمالـسا و  تیندم  عبانم  یملع و  ریاخذ  نیا  مامت  تسا . ناهج  ناناملـسم  تاهابم 
ره رامآ  زا  باتک  نویلم  دنچ  دندرب و  اپورا  هب  ار  یمالـسا  ياههناخباتک  هیلک  دنتخادنا  نیملـسم  نیب  هک  ياهقرفت  اب  دـش و  اپورا  راپـسهر 
نآ نویلیم  ود  ریبک  يایناطیرب  هناخباتک  باتک  نویلیم  راهچ  نایم  زا  دـهدیم -  لیکـشت  یمالـسا  بتک  ار  یئاپورا  روشک  تسیب  هناخباتک 

نویدم یئاپورا  للم  یملع  ندمت  هک  دناهدرک  ناعذا  فارتعا و  نیقرشتسم  مامت  تسا و  یمالسا  للم  هب  طوبرم  نآ  ياهتسرهف  بسحرب 
رقابدـمحم ماما  ترـضح  يربهر  هب  نآ  زاغآ  هک  تسا  ساـبعینب  هرود  تمظع  روطـس  زا  هشوگ  نیا  تسا  نیملـسم  گـنهرف  فراـعم و 

گنهرف مطالتم  يایرد  رد  دوخ  شناد  ملع و  جاوما  اب  زونه  اهنآ  هاگشناد  تسا و  هدش  عورش  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  مالسلاهیلع و 
قرش للم  رد  نآ  فیعـض  ناسون  برغ و  للم  تاحفـص  رد  قرـش  للم  زا  نآ  جوم  تدش  هکنآ  تیاهن  تسا  تکرح  ناسون و  رد  ناهج 
هقیرط نامه  زا  تسرد  گنهرف  هعسوت  رشن و  رد  اکیرمآ  تلود  تلم و  شرورپ  شور  تسا  دوهـشم  یبوخ  هب  زورما  تسا . رادیدپ  زونه 

هک هتشاد  یلیـصفت  ای  یلامجا  هقباس  مالـسا  رد  دننکیم  نف  نیا  رد  يدیدج  راکتبا  ره  دنتفرگ  قشمرـس  یطـسو  نورق  نیملـسم  کبـس  و 
ار دوخ  یخیرات  عیادو  یئاپورا  یئاکیرمآ و  للم  زا  دیاب  دناهدمآ  شوه  هب  هک  نونکا  دندوب و  لفاغ  نآ  زا  ناملـسم  فلتخم  تلم  یتدـم 

« نایاپ . » دنریگب هیراع  هب 

یقرواپ

همئالا ةرکذت  دجهتملا ص 557 -  حابـصم  [ 3 . ] یلبرا ص 212 همغلا  فـشک  [ 2 . ] یعفاش ص 80 هحلط  نب  دـمحم  لوئـسلا  بلاطم  [ 1]
دیاب و  دـشابیم -  ام  عبنم  هک  رگید  باتک  اهدـص  یـسلجم و  راونالاراحب  ینیلک -  یفاک  ضیف -  یفاو  دـیفم -  خیـش  داشرا  يزوجنبا - 

شراگن یلقتسم  باتک  یسراف  یبرع و  هب  ریخا  نرق  دنچ  نیا  رد  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  لاح  حرـش  هب  عجار  فسات  لامک  اب  تفگ 
قارع رد  مدومن  شواک  رایـسب  باتک  نیا  فیلأت  يارب  هدنراگن  تسا و  یمومع  خیرات  مه  نآ  هک  رهپـس  خیراوتلا  خسان  باتک  رگم  هتفاین 

میدـقت مدومن و  باتک  نیا  رد  مجنپ  ماما  هب  عجار  بلاـطم  عمج  رب  تیدـج  رتشیب  متفاـین . ماـما  نیا  ماـن  هب  لقتـسم  یباـتک  دـنه  ناریا و  و 
لوصف [ 7 . ] یعفاش ص 80 بقاـنم  [ 6 . ] یـسلجم راونالاراحب  [ 5 . ] یکلاـم ص 192 غابـصنبا  همهملا  لوصف  [ 4 . ] میامنیم نادـنمقالع 

لآ يدهم  ترضح  لاح  حرش  هک  یقیقح  مقتنم  باتک  هدش و  پاچ  راب  دنچ  هک  ع )  ) نینمؤملاریما باتک  [ 8 . ] غابصنبا ص 192 همهملا 
ج 11. راونالاراحب ص 480 -  [ 11 . ] 4 هعیشلا ص 17 ج 5 -  نایعا  [ 10 . ] هعیشلا ص 15 ج 4 نایعا  [ 9 . ] تسا هیماما  ماما 12  دمحم و 

باتک [ 15 . ] یلبرا ص 215 همغلا  فـشک  [ 14 . ] یناتـسرهش لحن  للم و  [ 13 . ] زیربت ص 48 پاچ  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همـالع  [ 12]
همغلا فـشک  باب 6 ص -  يدنوار  حـیارج  جـیارخ و  باتک  [ 16 . ] یلبرا ص 218 همغلا  فـشک  باب 6 -  يدنوار  حیارجلا  جـیارخلا و 

هعیشلا ص نایعا  [ 19 . ] همغلا ص 222 فشک  رد  یلبرا  همالع  هیحدم  هدیصق  زا  لقن  [ 18 . ] لوئسلا ص 81 بلاطم  [ 17 . ] یلبرا ص 230
 - ج 1 قودـص ص 51  لاصخ  [ 21 . ] غابـص ص 197 نبا  همهملا  لوـصف  يزوجنبا ص 191 -  همئـالا  ةرکذـت  [ 20 . ] ج 4 ءزج 4   48
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رجحنبا ص نازیملا  ناـسل  یبهذ ص 232 ج 1 - لادـتعالا  نازیم  [ 22 . ] نیدباعلانیز ص 64 ج 2 - بوشآ ص 293  رهـش  نبا  بقانم 
نیدباعلانیز یلازغ -  نیملاعلا  رس  لقن  هب  نادیز ص 98 ج 3  یجرج  هیبرعلا  ۀغللا  بادآ  يزوجنبا ص 36  صاوخلا  ةرکذت  215 ج 2 -

رفعج نب  هللادبع  دانـسالا  برق  [ 25 . ] مشاهینب رد  ظحاج  هلاـسر  [ 24 . ] لوسرلا ص 156 لآ  یلع  يرج  اـمیف  لوکـشکلا  [ 23 . ] ص 65
باوث [ 28 . ] يدوعسم ص 171 ج 2 بهذلا  جورم  [ 27 . ] دوش هعجارم  هدنراگن  زا  نینمؤملاریما  باتک  هب  [ 26 . ] فجن يریمح ص 76 ط 

باتکلاما هیناخ -  ءاعد  تاروهظلاعبـس -  باتکلاحور -  مان  هب  باتک  نیا  [ 29 . ] هعیشلا ص 50 نایعا  لقن  هب  قودص ص  خیـش  لامعالا 
حورـش و کی  اب  ناملآ  رد  هدـش و  هتـشون  یلاـع  قیلعتـسن  طـخ  هب  يدـنه  هاـش  تفلا  دیـس  ملق  هب  يرمق  لاس 1296  رد  هک  هدـش  هدـیمان 

هیتمـشح میقم  یفوک  مالـسالاخیش  ياقآ  هب  قلعتم  نآ  هخـسن  تسا و  هدیدرگ  عبط  هدش  هداد  یناملآ  یـسیلگنا و  نابز  هب  هک  یتاحیـضوت 
يریاـح همـالع  ياـقآ  هللا  ۀـیآ  ترـضح  فیلأـت  انیـس  یلعوب  تمکح  باـتک  هب  دـیحوت  لـماک  بتارم  كرد  يارب  [ 30 . ] دـشابیم نارهت 

يربط ص 91 ج ریسفت  بیغلا ص 390 ج 1 - حیتافم  ریبک  ریسفت  جاتلا ص 48 ج 1 - ةرد  [ 31 . ] دوش هعجارم  هتاکرب  تماد  یناردنزام 
ریبک ص ریسفت  [ 33 . ] جاـتلا ص 31 ةرد  بیغلا ص 34 -  حـیتافم  یفاک ص 143 -  لوصا  حرـش  ریبک ص 395 ج 1 - ریسفت  [ 32 . ] 14
نیقتملا ص 80-70 ج 1. ةداسلا  فاحتا  [ 34 . ] يرورس ص 37 نیدلابطق  جاتلا  ةرد  اردصالم ص 143 -  یفاک  لوصا  حرش  396 ج 1 

باتک تسرهف  [ 37 . ] یلازغ ص 179 فسوی  هروس  ریـسفت  [ 36 . ] تسا هتـشون  ار  رابخا  نیا  لصفم  دوخ  ءافلخ  باـتک  رد  یطویـس  [ 35]
ۀینم زا  هحایـسلا  ناتـسب  لـقن  هب  [ 39 . ] دوش هعجارم  لـقعلا  باـب  یفاـک  لوـصا  یناتـسرهش ص 4 -  هیلاـعلا  فراـعم  [ 38 . ] همالع هرـصبت 
ياقآ هللا  ۀیآ  ترضح  فیلأت  انیس  یلعوب  تمکح  باتک  هب  ءامکح  رظن  زا  ملع  تقیقح  هب  عجار  [ 40 . ] نیدلانیز ص 35 خیش  نیدیرملا 
باتک هب  مولع  میـسقت  يارب  [ 41 . ] دوش هعجارم  هدنراگن  حیحـصت  مامتها و  هب  نانمـس  میقم  یناردنزام  يریاح  همالع  حلاص  دمحم  خـیش 
فیلأت مالـسا  بتکم  راونـالاراحب -  [ 43 . ] ج 1 هحفـص 116-10  جاـتلا  ةرد  [ 42 . ] دوش هعجارم  هدـنراگن  فیلأـت  مالـسا  رد  هفـسلف  ریس 

ربکایلع ياقآ  دـمحم  لآ  رعاش  مرتحم  تسود  رثا  يدـمحم  لگ  هتـسد  زا  لقن  [ 45 . ] هعیـشلا ص 30 ج 4 نایعا  صن  هب  [ 44 . ] هدنراگن
[48 . ] ءزج 2 هعیشلا ص 47 ج 4  نایعا  [ 47 . ] دوش هعجارم  ءایبنا  خـیرات  باتک  هب  نآرق  صـصق  ءایبنا و  لاوحا  كرد  يارب  [ 46 . ] يوریپ

نساحم زا  يواسملا ج 2  نساحملا و  باـتک  [ 50 . ] تسا هدوب  هیقت  روظنم  هب  تماما  راـکنا  اـجنیا  [ 49 . ] و 4 ج 2  هعیـشلا ص 40  نایعا 
[53 . ] یتیبس یسوم  خیش  همالع  ياقآ  قالخالا  [ 52 . ] هعیشلا ص 58 ج 4 نایعا  لقن  هب  [ 51 . ] هعیشلا ص 54 ج 4 نایعا  لقن  هب  هرماسملا 

لقن هب  هرتعلا  ملاـعم  [ 55 . ] ءزج 4 هعیـشلا ص 67 ج 4  نایعا  لقن  هب  یناهفـصا  میعنوبا  ءایلوالا  ۀیلح  [ 54 . ] ج 4 هعیـشلا ص 66 -  نایعا 
نآ موهفم  هدش  لقن  ع )  ) داجس ترضح  زا  ترابع  نیا  ریظن  [ 58 . ] راونالاراحب ج 10 [ 57 . ] دیفم داشرا  [ 56 . ] هعیشلا ص 52 ج 4 نایعا 

[60 . ] هیهبلا رونا  [ 59 . ] دناسریم ار  تدابع  عوضوم  تیمها  نیا  هدش و  لقن  ءادهشلادیس  یبتجم و  نسح  ماما  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  زا 
لقن هب  ظحاج  نامثعوبا  نییبتلا  نایبلا و  [ 63 . ] همئالا ص 267 ج 1 لاوقا  لـقن  هب  راونالاراحب ج 12  [ 62 . ] راونالاراحب [ 61 . ] راونالاراحب

ریسفت [ 67 . ] راونالاراحب ج 12 [ 66 . ] لوقعلا فحت  [ 65 . ] هعیـشلا ص 78 نایعا  لقن  هب  نودمح  نبا  هرکذت  [ 64 . ] هعیشلا ص 78 نایعا 
همالع ياقآ  ترـضح  فیلأـت  انیـس  یلعوب  تمکح  فرح ع -  مالـسا  بتکم  [ 68 . ] ءادـب باب  رد  یفاـک  نارمعلآ  هروس  ص 83  یفاص 

یلعوب ج 1 ص 7. تمکح  زا  لقن  [ 69 . ] هدنراگن زا  یهلا -  ملع  رد  مالـسا  رد  تمکح  ریـس  موس -  دلج  تایهلا  رد  یناردنزام  يریاح 
لقن ثیدح  تمسق  رد  هک  تسا  یلصفم  ثیدح  هیآ  نیا  ریسفت  رد  و  [ 71 . ] هدش ص 202 ج 2 پاچ  ررکم  هک  موصعم  باتک 14  [ 70]
لوا خیراوتلا ص 52 ج  خسان  راونالاراحب ص 11 -  [ 74 . ] بقانم ص 295 ج 2 [ 73 . ] مینکیم نیعم  دعب  ار  ردـق  اضق و  [ 72 . ] مینکیم

هریسلا ص 20 ج بیبح  [ 78 . ] همهملا ص 193 لوصفلا  [ 77 . ] دیفم ص 241 داشرا  [ 76 . ] همهملا ص 192 لوصف  [ 75 . ] رقاب ترضح 
نبا [ 82 . ] غابصنبا ص 192 همهملا  لوصف  [ 81 . ] لاتفنبا ص 243 نیظعاولاۀضور  [ 80 . ] بوشآ ج 2 ص 282 رهش  نبا  بقانم  [ 79 . ] 1

یلماع نیما  هعیشلا  نایعا  يزوجنبا ص  ةوفصلا  ةوفـص  [ 84 . ] غابـصنبا ص 200 همهملا  لوصف  [ 83 . ] ات 291 زا ص 284  بوشآ  رهش 
رهپـس خیراوتلا  خسان  لقن  هب  یلامث  هزمحوبا  زا  یـسوط -  خیـش  یلاما  [ 86 . ] ج 2 بوشآ ص 271  رهـش  نبا  بقانم  [ 85 . ] ج 4 ص 77 
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هعیـشلا ص 79. نایعا  لقن  هب  میعنوبا  ءایلوالا  ۀیلح  [ 88 . ] هعیشلا ص 79 ج 4 نایعا  قداص -  ترـضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  [ 87 . ] یناشاک

لؤسلا ص 81. بلاطم  [ 92 . ] دلج 4 ص 11 هعیشلا  نایعا  [ 91 . ] سواط نب  دیس  تاوعدلا  جهم  باتک  [ 90 . ] یبآ لقن  هب  رردلا  رثن  [ 89]
فشک [ 97 . ] لؤسلا ص 81 بلاطم  [ 96 . ] همهملا ص 202 لوصف  [ 95 . ] هعیشلا ص 86 ج 4 نایعا  [ 94 . ] قالخالا ص 59 مراکم  [ 93]
همغلا فشک  ریثا -  نبا  لماک  لاـقملا -  یهتنم  افـصلاۀضور -  ناـکلخنبا -  [ 99 . ] همهملا ص 203 لوـصف  [ 98 . ] یلبرا ص 217 هـمغلا 
هعیشلا نایعا  یفاص ص  رد  ینیلک  [ 101 . ] هعیشلا ص 83 ج 4 نایعا  [ 100 . ] هریغ دـیفم و  داشرا  یفاک -  لوصا  همهملا -  لوصف  یلبرا - 

غابصنبا همهملا  لوصف  [ 103 . ] هریغ يدنوار و  جیارخ  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  خیـش -  بیذهت  ینیلک ص -  یفاک  [ 102 . ] ص 83 ج 4
لوئسلا بلاطم  [ 107 . ] هعیشلا ص 12 ج 4 نایعا  [ 106 . ] هعیشلا ص 71 ج 4 نایعا  [ 105 . ] هعیشلا ص 68 ج 4 نایعا  [ 104 . ] ص 203

لوصف رد  دـشاب -  هتـشادن  يدالوا  یمیقع  درم  نوچ  هک  يدرم  ینعی  لـجرلا  جرد  [ 109 . ] یلبرا ص 211 همغلا  فـشک  [ 108 . ] ص 81
یب میقع و  همه  قداص  ترـضح  زج  رقاب  ترـضح  دالوا  دـنیوگ و  جرد  ار  وا  دـشاب  دالوا  یب  مه  تایح  رد  هک  يدرم  دـسیونیم  همهملا 

راونالاراحب ناکلخنبا ح 2  [ 111 . ] همهملا ص 203 لوصف  [ 110 . ] دنام یقاب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  طقف  لسن  دناهدوب -  دالوا 
تانج هدنریگ  خیرات  یفاک -  لوصا  زجاعملا -  ۀنیدم  یسلجم  نویعلا  ءالج  يزوج -  نبا  همئالا  ةرکذت  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  ح 12 - 

 - بلاطلا ص 306 تیاـفک  ص 232  [ 114 . ] لوصف ص 117 [ 113 . ] غابـصنبا ص 192 همهملا  لوصف  [ 112 . ] مولعلا رئاود  دوـلخلا - 
لماک یعفاش ص 79  هحلط  نب  دمحم  لوئسلا  بلاطم  [ 115 . ] 80 ج 3 یناهفصا ص 192 -  میعنوبا  ءایلوالا  ۀیلح  هوفصلا ص 61 -  ۀفص 
راحب يربط ص ج  خیرات  يزوجنبا ص 189  يهرکذت  همهملا ص  لوصف  ریسلا ص 306 ج 2  بیبح  بلاطلاةدمع ص -  ریثانبا ص ج 

 - لامعالا باوث  [ 117 . ] رـصم پاچ  رمع  لضف  نبا  راصبالا  کلامم  راصنالا و  کلاسم  يرولا ص 155 -  مالعا  [ 116 . ] ص 79 ج 11
ثدحم نانجلا  حیتافم  [ 119 . ] رابخالا ص 31 عماج  [ 118 . ] یسلجم داعملاداز  یمق -  ثدحم  حیتافم  یئاهب -  خیـش  حاتفم  راحب -  رازم 
کلامم رد  رضاح  رصع  نیملـسم  عاضوا  یمالـسا و  کلامم  یئایفارغج  خیرات  باتک  نیا  [ 120 . ] لابقا ص 326 بیذـهت و  لقن  هب  یمق 

طیارش دجاسم و  سرادم و  زا  سکع  نارازه  اب  هدش  هتفرگ  مالسا  ناهج  زا  رصع  نیا  نیملسم  زا  یحیحص  رامآ  دشابیم و  یمالـسا  ریغ 
زا ص خیراوتلا  بختنم  مالسا ص 7  نیطالـس  تاقبط  [ 121 . ] یلاعت هللا  ءاشنا  دش  دهاوخ  رـشتنم  يدوز  هب  هک  ناهج  ناناملـسم  یگدنز 
[125 . ] يدوعسم ص 158 ج 3 بهذلا  جورم  [ 124 . ] بهذلا ص 159 ج 2 جورم  [ 123 . ] ات ص زا ص  لوا  دـلج  [ 122 . ] 316  - 307

نـسحلا نب  دمحا  كولملا  رد  يدوعـسم  بهذـلا  جورم  يریمد -  ناویحلا  ةویح  یطویـس -  ءافلخلا  خـیرات  ج 2  بهذـلا ص 181  جورم 
[126 . ] یسابع يافلخ  هب  عجار  ات ص 352  زا ص 340  خیراوتلا  بختنم  نومأملا  رـصع  یعفای  خیرات  نینمؤملا -  سلاجم  یلماعلا -  رحلا 

قداصلا ص 35. تایح  [ 127 . ] مالسا ص 12 نیطالس  تاقبط 

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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