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مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  یناگدنز 

: هدنسیون

يدیهش رفعج  دیس 

: یپاچ رشان 

ىمالسا گنهرف  رشن  رتفد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  13یناگدنز 

باتک 13تاصخشم 

13همدقم

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  13یناگدنز 

مالسلاهیلع قداص  ماما  همان  14نتم 

دوخ دنزرف  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  24حیاصن 

24هراشا

زیمآتمکح 25راعشا 

تاولص 25باوث 

نیضورقم نابیتشپ  25دنوادخ 

لوسر ترضح  26هیصوت 

زومآدنپ تالمج  26تاملک و 

قداص ماما  26ياعد 

یلع ترضح  ماقم  26يرترب 

تین نسح  اب  هارمه  27یتسود 

هنیدم لها  رب  هکم  لها  27تلیضف 

نآرق هرابرد  27ياهلمج 

یسفن یصخش و  27تلادع 

سفن 27تزع 

ینیشنردص 27مذ 

ناطلس لمع  27هرافک 

رسپ رتخد و  27نادنزرف ،

تسرهف
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بآ 28هزم 

مدرم 28نیرتهب 

قداص ماما  ترضح  28ياعد 

دوبعم يهرابرد  28شسرپ 

هفیاط شش  28تکاله 

دنزرف رسمه و  29قوقح 

یتشرس 29كاپ 

کین 29لمع 

سفن 29تزع 

نیقی 29هناشن 

دایز صرح  اب  29قزر 

يدرمناوج 29توتف و 

محر 30هلص 

قداص ماما  هب  روصنم  30همان 

یقالخا 30تاملک 

يرصب 30ناونع 

يرصب ناونع  هب  قداص  ماما  ترضح  حیاصن  31راتفگ و 

لاله نب  دیعس  نب  رمع  هب  قداص  رفعج  ماما  ترضح  32حیاصن 

مالسلاهیلع قداص  ماما  32ياهرفس 

ینارصن ملاع  اب  33تاقالم 

مالسلاهیلع ترضح  يور  رب  رهش  هزاورد  34نتسب 

ترایز دصق  هب  قارع  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  34رفس 

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  روصنم  35توعد 

ناوفص هارمه  هب  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  36راضحا 
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هعبرا بهاذم  36شیادیپ 

هنیدم دجسم  يانب  دیدجت  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  37تکرش 

نیمز ییایفارغج  يهرک  مالسلاهیلع و  قداص  37ترضح 

اپورا یملع  تملظ  یلصا  38لیالد 

مالسا یملع  هیرظن  38يدازآ 

درک لزلزتم  ار  هعبرا  رصانع  هب  هدیقع  هک  یصخش  38نیلوا 

لبق لاس  دص  کی  رازه و  کی  ياملع  هدیقع  39در 

هنیدم رد  ناهج  یمالسا  نیرکفتم  39عمجت 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  هب  نانآ  يروص  تبحم  سابعینب و  یسایس  ینابم  39میکحت 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هللالوسر  يهیرذ  زا  ییوجماقتنا  39روصنم و 

ناحتسا سایق و  باب  ءاملع  نایم  فاکش  40داجیا 

مالسلاهیلع یلع  ینیشناج  اب  دیشرلانوراه  40تفلاخم 

نانمشد ياهتفلاخم  ربارب  رد  يرفعج  بهذم  40تقیقح 

یسابع مصتعم  تنطلس  نامز  رد  نایعیش  رادتقا  41ذوفن و 

یسابع لکوتم  تفالخ  نارود  رد  نایعیش  راشف  41فعض و 

مالسلامهیلع تیبلها  بهذم  يرفعج ، 41بهذم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تثعب  اب  مدرم  یگدنز  حطس  42رییغت 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  یملع  مایق  یمالسا و  43میلاعت 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هب  درف  نیرتهیبش  مالسلاهیلع  قداص  43ماما 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  43نارسمه 

مالسلاهیلع قداص  ماما  43نادنزرف 

راکفا يدازآ  مالسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  بتکم  45ییافوکش 

مالسا یقیقح  هاگیاپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  46هاگشناد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  بتکم  46هرمث 
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داضتم هدیقع  ود  46روهظ 

قداص ماما  یملع  تمظع  اب  هطبار  رد  ناهج  غباون  47راتفگ 

مالسلاهیلع قداص  ماما  48تاجاجتحا 

اجوعلایبا نبا  48اب 

یناصید 48رکاشوبا 

یهلا ءامسا  يهرابرد  48لاؤس 

يرصم درم  49اب 

ناهج ثودح  49تیؤر و 

دحاو يادخ  50تیؤر 

کلام سلجم  هب  نایعیش  52دورو 

هفینحوبا زا  لاؤس  52ءاطع 

نآ راذگناینب  هیفنح و  52بهذم 

نآ سسؤم  هیکلام و  53بهذم 

هیکلام بهذم  شرتسگ  53دشر و 

کلام هب  املع  نیرتدنمشناد  53قالطا 

نآ راذگناینب  هیعفاش و  53بهذم 

هیلبنح 54بهذم 

هعبرا بهاذم  54شیادیپ 

یبهذم ياههیضرف  داجیا  روصنم و  54رادتقا 

مالسلامهیلع تیبلها  بهذم  هعیش ،)  ) يرفعج 55بهذم 

مالسا يدوعص  ریس  یسابع و  تلود  55فعض 

هعیش بهذم  لاوز  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  56تعنامم 

ناناملسم نایم  یگتسد  ود  داجیا  هقح و  بلاطم  57نایب 

موش ياههئطوت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  57توعد 
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موش ياههلیح  اب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  یملع  58يهزرابم 

نامز نآ  ناهج  بهاذم  اب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  58تارظانم 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  سلجم  رد  اجوعلایبا  نبا  59روضح 

لدروک هارمگ و  صخش  نوماریپ  مالسلاهیلع  ترضح  59راتفگ 

ادخ تخانش  ماقم  رد  مالسلاهیلع  رفعج  ماما  60راتفگ 

ماشه هب  مالسلاهیلع  ترضح  60راتفگ 

فلتخم نایدا  نابحاص  تالاؤس  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  60ياهخساپ 

ناگدنسیون زا  یخرب  موش  61تواضق 

ریبخ دنمشناد  61راتفگ 

قارع هب  مالسلاهیلع  ترضح  یخیرات  61ياهرفس 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  62تاجاجتحا 

ناهج راگدیرفآ  62یتسه 

62هراشا

تایاور تایآ و  زا  یخرب  حرش  رد  قداص  ماما  63ثحب 

ادخ 64مسج 

دنوادخ ینامز  64دوجو 

قداص ماما  64ثیدح 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  تایآ  ریسفت  65نایب 

یهلا تایآ  مولع  رسفم  مالسلاهیلع  قداص  65ماما 

هیلقع هلدا  اب  66نخس 

یناصید رکاشوبا  66لاؤس 

نویدام تالاقم  66لضفم و 

66هراشا

ناسنا تقلخ  66تیفیک 
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تاناویح زا  یضعب  تقلخ  68رارسا 

يوج ياههدیدپ  نامسآ و  68تقلخ 

تعیبط شنیرفآ  69رارسا 

نویدام راتفگ  هب  مالسلاهیلع  ترضح  69ياهخساپ 

69هراشا

؟ دننایک همسجم  70هورگ 

يراب ترضح  تیؤر  70ثحب 

دیحوت هلئسم  هرابرد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  یبارعا  71لاؤس 

یسابع رامعتسا  72تسد 

شنیرفآ زا  72فده 

نویربج 73راتفگ 

نیغورد ياعدا  73باطخلاوبا و 

هقرف هس  هب  نایعیش  يدنبمیسقت  تعیرش و  لک  داتسا  74راتفگ 

دوخ رصع  رد  مالسلاهیلع  قداص  75ماما 

یلزتعم ظحاج  75تارظانم 

75هراشا

ظحاج زا  فصنم  76تالاقم 

ینس یعیش و  هقرف  ود  نایم  ظحاج  76تواضق 

لوا 76قیرط 

نیملسم اب  ظحاج  78يوگتفگ 

یهانتمان درم  باتک  زا  79ياهلاقم 

یمالسا داصتقا  صوصخ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  79راتفگ 

تیعر اب  مکاح  یلاو و  راتفر  80یگنوگچ 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  تماما  80لیلد 
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یلقع 80لیلد 

دمحم نب  رفعج  تماما  رب  صن  81لیلد 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  81تامارک 

مالسلامهیلع ربمایپ  ناثراو  دزن  رد  يو  ياصع  مالسلاهیلع و  یسوم  ترضح  82حاولا 

تماما تمالع  83ناشن و 

مالسلاهیلع قداص  ماما  87نادرگاش 

ماشه تارظانم  زا  91یخرب 

91هراشا

رباج هرابرد  قداص  رفعج  ماما  95تاملک 

قاط نمؤم  هب  مالسلاهیلع  ترضح  96باطخ 

يروث نایفس  هب  مالسلاهیلع  ترضح  96باطخ 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رتشگنا  متاخ  97شقن 

تداهش ربخ  راشتنا  مالسلاهیلع و  قداص  ترضح  97تیصو 

يو یتدیقع  یقالخا و  يایاصو  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  98تداهش 

98هراشا

راضتحا لاح  رد  ترضح  98يایاصو 

یلامث هزمحوبا  هب  قداص  رفعج  ماما  98يایاصو 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  99هاگمارآ 

مالسلامهیلع عیقب  همئا  روبق  100عضو 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  فصو  رد  100یثارم 

دیوگیم نخس  يدهم  روهظ  زا  مالسلاهیلع  101ماما 

مالسلاامهیلع دمحم  نب  رفعج  رب  101تاولص 

مالسلاهیلع قداص  ماما  101زامن 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  101زرح 
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101هراشا

روصنم سلجم  102رد 

صوصخم 102تاقوا 

هبنشهس زور  102ترایز 

روبق لها  103اعد 

اروشاع زور  103ياعد 

104یقرواپ

106مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
12 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

: رشان هخسن   2000 ناگرامش :  1378 پاچ : خیرات  موس  پاچ : تبون  يدیهـش  رفعج  دیـس  فلؤم : دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  یناگدنز 
یمالسا گنهرف  رشن  رتفد 

همدقم

، توبن نادناخ  فسوی  يا  انیلع  قدصتف  ةاجزم  ۀعاضبب  انئج  رضلا و  انلها  انسم و  زیزعلا  اهیا  ای  قداصلا  اهیا  دمحم  نب  رفعج  ای  هللادبعابا  ای 
ياشگهرگ يا  تماما ، تیالو و  نامسآ  نابات  هام  نیمشش  يا  تراهط ، تمـصع و  کلف  دیـشروخ  نیمتـشه  يا  تلاسر ، کلم  زیزع  يا 

زا ناـهج  رکفتم  ياـهزغم  دـنیوگ . نخـس  وت  يافـص  قدـص و  عرو و  شناد و  زا  ناـکم  نوـک و  تیناـسنا ، موـلع  ياـمنهر  تالکـشم و 
هیامرـس اب  دوخ  یناوتان  هب  فارتعا  زا  سپ  قرغتـسم و  ریـصقت  روصق و  ياـیرد  رد  تسا  يرمع  دـنتریح . رد  وت  شناد  ياـیرد  ياـههنارک 

ینیسحلا داوج  یغاطلا  دبعلا  يزاونب . دوخ  نایاپیب  تاناسحا  فاطلا و  اب  ار  ناوتان  نیا  هک  تسا  دیما  هتـسج ، برقت  ترـضحم  هب  یکدنا 
هحفص 12]  ] یغارملا

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  یناگدنز 

شردام مالـسلاهیلع و  رقاب  ماـما  شدـنمجرا  ردـپ  قداـص ، شبقل  هللادـبعوبا ، شاهینک  رفعج ، مشـش  ياوشیپ  ماـن  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يرجه لاس 148  رد  یگلاس  نس 65  رد  دوشگ و  ناـهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 83  لوالاعیبر  مهدفه  رد  وا  دـشابیم . هورفما 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  راتفگ  دش . هدرپس  كاخ  هب  شراوگرزب  ردـپ  دـقرم  رانک  رد  عیقب  فورعم  ناتـسربق  رد  تسبورف و  ناهج  زا  هدـید 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ترضح  زا  یثیدح  رد  مالسلامهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقابدمحم و  ماما  دلوت  اب  هطبار  رد  ملس  هلآ و  هیلع و 

نانم راگدرورپ  رقابدـمحم  لسن  زا  قدـصلا ؛ ناسل  قحلا و  ۀـملک  رقابلا  دـمحم  بلـص  نم  هللا  جرخی  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ملـس  و 
دنزرف نیا  هللالوسر  ای  : » دیـسرپ دوعـسمنبا  دروآیم ». دوجوب  تسا  نیـشنلد  ینایب  حیـصف و  ینابز  ریظنیب و  یتقادص  ياراد  هک  يدولوم 

ناهاوخدب يو  ناهاوخدـب  : » دومرف یـصاخ  راقواب  ترـضح  سپـس  و  قداص .» رفعج  : » دومرف لوسر  ترـضح  تشاد »؟ دـهاوخ  یمان  هچ 
؟ تسیک وت  زا  دعب  ماما  هک  دندرک  لاؤس  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  زا  دنـشابیم ». ادخ  نارگنایـصع  وا  ماقم  نیرکنم  دننم و 
: دومرف ترضح  تسیک ؟ وا  زا  دعب  ماما  دندیـسرپ : هحفص 13 ] . ] دنکیم حیرـشت  دفاکـشیم و  ار  نید  ملع  هک  رقابدمحم  مدنزرف  دومرف :

سپ دییوگتسار  قداص و  توبن  نادناخ  امش  يهمه  دندرک  لاؤس  دشابیم . قداص  نامـسآ  لها  دزن  رد  وا  مان  هک  تسا  رفعج  يو  دنزرف 
ادـخ دزن  رد  وا  و  دـنکیم . تماما  يوعد  ناشیا  ناـگداون  زا  یکی  هک  اریز  دومرف : باوج  رد  دوشیم ؟ هدـیمان  قداـص  دـنزرف  نیا  روطچ 

منیبیم : » دندومرف دندرک و  هیرگ  یـصوصخم  نزح  اب  تانایب  نیا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  تسا . باذـک » رفعج  »
ياج همه  دناهتخیر و  وا  يهناخ  هب  نامز ) بحاص   ) ماما يریگتـسد  يارب  تقو  هفیلخ  دالج  نارومأم  وا  تاکیرحت  اب  هک  ار  باذـک  رفعج 

لـصف رد  هک  نانچ  دناهتفگ  نخـس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  تیـصخش  رد  ملاع  یمان  نیخروم  یمامت  دننکیم ». شیتفت  ار  هناخ 
زا تسا و  هدیدرگ  قداص »  » وا باقلا  نیرتروهـشم  هک  هدش  هدهاشم  افـص  قدص و  يردـق  هب  ترـضح  زا  دومرف و  دـیهاوخ  هعلاطم  دوخ 

قداص ترـضح  تدالو  نارود  دـناهتفگ . هللادـبعوبا  ار  يو  هینک  نیرتروهـشم  زین  و  تسا . مئاق  یجنم و  یفاک ، لضاف ، يو  باـقلا  هلمج 
قداص ماما  یلو  دشابیم  ددعتم  نادنزرف  ياراد  مالسلاهیلع  رقابدمحم  ماما  ترضح  دوب . ناورم  لآ  سوحنم  رصع  اب  فداصم  مالسلاهیلع 
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هحفص 14] . ] تسا هدوب  نادناخ  نآ  صخاش  زاتمم و  هیلامک  فاصوا  مامت  رد  دوخ  ناردارب  نیب  رد  مالسلاهیلع 

مالسلاهیلع قداص  ماما  همان  نتم 

ینیلک مالسالا  ۀقث  موحرم  یمالسا  روهشم  دنمشناد  هلمج  زا  تسا . هدش  لقن  یمالـسا  ربتعم  ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  فیرـش  ثیدح  نیا 
دنترابع فیرش  ثیدح  نیا  نایوار  تسا و  هدروآ  ثیدح  نیتسخن  ناونع  هب  ار  نآ  یفاک  يهضور  فورعم  باتک  يهدنسیون  هرـس  سدق 

لیعامسا نب  دمحم  مالـسلاهیلع 2 - هللادـبعیبا  زا  يو  و  نذوملا ؛ صفح  زا  زین  يو  لاضفنبا و  زا  وا  شردـپ و  زا  میهاربا  نب  یلع  - 1 زا :
قداـصلا دـمحم  نب  رفعج  مالـسلاهیلع ، هللادـبعیبا  ترـضح  زا  مه  وا  رباـج و  نـب  لیعامـسا  زا  زین  يو  نانـس و  نـب  دـمحم  زا  عـیزب  نـبا 

دلخم نب  لیعامـسا  زا  مه  وا  فاحـص و  عیبر  نب  مساق  زا  زین  يو  یفوک و  کلام  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  دمحم  نب  نسح  - 3 مالسلاهیلع ؛
قداص ترـضح  بناج  زا  یناگمه  تسا  ياهمان  تروص  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  مالـسلاهیلع . قداـص  دـمحم  نب  رفعج  زا  زین  وا  جارس و 
هرابرد دنزومایب و  رگیدمه  هب  نیملسم  ار  همان  نیا  دافم  هک  دندومرف  رما  ترضح  دشابیم و  ناهج  نایعیـش  یمامت  هب  باطخ  مالـسلاهیلع 

دوخ ياه  هناخزامن  رد  ار  همان  نیمه  ترضح  ناوریپ  دنزاس . راوتسا  ار  دوخ  ياهنامیپ  اهدنویپ و  همان  نیا  هیاپ  رب  دنشیدنایب و  تخس  نآ 
زا زین  هحفـص 15 ]  ] دـندرکیم و ارجا  هدـناوخ و  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  ناـمرف  زاـمن  يهضیرف  يادا  زا  سپ  دـنتخیوآ و  یم 

ياهتموصخ یـسابع و  روصنم  دیدش  ياهراشف  هک  تسا  هدوب  ینامز  رد  نامرف  نآ  رودص  هک  دیآیمرب  نینچ  ثیدـح  نیمه  نومـضم 
نابلط و تضهن  زا  یخرب  نینچمه  و  ناگرزب ) زا  یـضعب  لوق  هب   ) نییولع زا  یـضعب  ياـهراشف  وس و  کـی  زا  هیماینب  ناورمینب و  نیرید 
. دندوب هدرک  هطاحا  بناوج  يهمه  زا  ار  يو  صاخ  نایعیش  ترضح و  رگید  يوس  زا  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  زا  نابلطهاج 

تعیب يارب  هناـبدایب  روـط  هب  دوـخ  سلجم  رد  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  نسحینب  ناـبلط  تضهن  نیا  هک  دناهتـشون  هک  يروـط  هب 
نیا رد  دربیم . رـس  هب  یناقفخ  وج  نینچ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  نامز  نآ  رد  نیاربانب ، دـندرک . رـضاح  راب  نیدـنچ  نتفرگ 

هلیـسو نیدب  ات  دنکیم  وگزاب  نانآ  رب  ار  قیاقح  دهدیم و  رادـشه  ار  ناتـسرپ  تقیقح  ناتـسود و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  همان 
تادهاجم نیرتگرزب  زا  هکلب  تسا ؛ گرزب  يداهج  اهنت  هن  دوخ  نیا  دنک و  داجیا  يرکف  تکرح  ناهج  یقیقح  نیملـسم  نایم  رد  دـناوتب 

هک تسا  یتاررقم  اهلمعلاروتسد و  همان  نیا  هک  تفای  دیهاوخرد  دوش ، یـسررب  اقیقد  ثیدح  نیا  ياهتمـسق  رد  رگا  دوریم . رامـش  هب 
هک يروط  نامه  تسا  هتفرگ  رارق  يدـمآشیپ  نینچ  ریـسم  رد  ای  هدوب و  هجاوم  يوج  نینچ  اـب  ناـمز  زا  هرود  ره  رد  یکاـپ  ناملـسم  ره 

قیقحت هب  هلحرم  نیرخآ  ات  ار  عامتجا  یتسیزهب  یلماک  لمعلاروتسد  فیرـش  نامرف  نیا  دوب . هتفرگ  رارق  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
مولع و مامت  روانهپ  سونایقا  هحفـص 16 ]  ] خـیرات دـنگوس  هب  هک  تسا  يدرف  يهبئاشیب  نایب  تسا . موصعم  ماما  راتفگ  تسا . هدرک  نایب 

دیامنیمزاب نایناهج  همه  يور  هب  ار  يرشب  یهلا و  شناد  ياههنیجنگ  نئازخ و  مامت  ياهرد  هک  تسا  یتیصخش  راتفگ  تسا . هدوب  نونف 
نرق رد  ار  نآ  هدنزرا  زراب و  هنومن  هک  دراد  ناهن  دوخ  رد  ار  یفرژ  قیمع و  شناد  تمکح و  ییایرد  نآ  زا  ياهلمج  ره  دـیدرت  نودـب  و 
هرهب بتکم  نیا  نادرگاـش  تاـمولعم  زا  ناـهج  گرزب  ياههاگـشناد  زا  يرایـسب  رد  نونکامه  میتـسه و  رگهراـظن  دوـخ  مشچ  هب  متـسیب 

نع هیبا  نع  میهاربا  نبا  یلع  ینثدح  لاق : ینیلکلا  بوقعی  نب  دـمحم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هحفص 17 ] !! ] دننزیمن مد  یلو  دنیوجیم 
رباج نبا  لیعامسا  نع  نانس  نب  دمحم  نع  عیزب  نبا  لیعامسا  نب  دمحم  نع  و )  ) مالـسلاهیلع هللادبعیبا  نع  نذؤملا  صفح  نع  لاضفنبا 

اهنوعضی اوناکف  اهب  لمعلا  و  اهدهاعت . اهیف و  رظنلا  اهتـسرادمب و  مهرما  هباحـصا و  یلا  ۀلاسرلا  هذهب  بتک  هنا  مالـسلاهیلع . هللادبعیبا  نع 
نع یفوکلا  کلام  نب  دـمحم  نبا  رفعج  نع  دـمحم  نب  نسحلا  ینثدـح  لاق : و )  ) اـهیف اورظن  ةولـصلا  نم  اوغرف  اذاـف  مهتویب  دـجاسم  یف 

اولئساف دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هباحصا  یلا  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  جارسلا  دلخم  نب  لیعامـسا  نع  فاحـصلا  عیبرلا  نب  مساقلا 
لها ۀـلماجمب  مکیلع  و  ( 1  ) مکلبق نوحلاصلا  هنع  هزنت  اـمع  هزتلا  ءاـیحلاب و  مکیلع  ۀنیکـسلا و  راـقولا و  ۀـعدلاب و  مکیلع  هیفاـعلا و  مکبر 
مکل دبال  هناف  مالکلا . مهومتعزان  مهومتطلاخ و  مهومتسلاج و  متنا . ذا  مهنیب  مکیغب و  امیف  اونید  مهظ  امم  مکایا و  مهنم و  میضلا  لطابلا ،
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مهناـف مهنم . کلذـب  متیلب  اذاـف  مهنیب  مکینب و  اـهب  اوذـخات  نا  هللا  مکرما  یتـلا  ۀـیقتلاب  مـالکلا  مهتعراـنم  مهتطلاـخم و  مهتـسلاجم و  نـم 
ءاضغبلا ةوادعلا و  نم  مهرودـص  یف  ام  مکب و  اوطـسل  مکنع  مهـسفن  طیلی  یلاعت  هللا  نا  الول  رکنملا و  مههوجو  یف  نوفرعت  مکنوذویس و 

ادـبا و ال مهنوبحت  فلتأـت ال  ـال  ۀـفلتخم  مهحاورا  مکحاورا و  ةدـحاو و  هحفص 18 ]  ] مهـسلاجم مکـسلاجم و  ( 2  ) مکل نودـبی  امم  رثکا 
مهل و ۀلماجم  مه ال  و  ( 3  ) مهیلع نورـصبت  مهنولماجتف و  هلها  نم  مهلعجی  مل  هومکرـصی و  قحلاب و  مکمرکا  یلاعت  هللا  نا  ریغ  مکنوبحی 
، کلذ نم  هللا  مکمـصعیف  قحلا  نع  مکودـص  اوعاطتـسا  نا  هللا  ءالعا  ناف  ضعب ، یلا  مهـضعب  ساوسو  مهلیح  و  ءییـش ، یلع  مهل  ربص  ال 

مکتنسلا متففک  نا  مکناف  ناودعلا  مثالا و  ناتهبلا و  روزلا و  لوقب  مکتنـسلا  اوقلزت  نا  مکایا  و  ( 4  ) ریخ نم  الا  مکتنـسلا  اوفک  هللا و  اوقتاف 
هنع مکیهن  امم  هللا و  ههرکی  اـمیف  ناـسللا  قلز  ناـف  هب  مکتنـسلا  اوقلزت  نا  نم  مکبر  دـنع  مکل  اریخ  ناـک  هنع  مکیهن  اـمم  هللا  ههرکی  اـمع 

نوعجری مهف ال  یمع  مکب  مص  هللا  لاق  امک  اوریـصتف  ۀـمیقلا  موی  هایا  هللا  هثروی  مکب  یمع و  مص و  هللا و  نم  تقم  هللادـنع و  دـبعلل  ةأدرم 
لـیلهتلا و نم  اورثکا  و  ( 6  ) هیلع مکرجأـی  مکترخا و  رما  نم  هب  هللا  مکیهن  اـم  مکاـیا و  و  ( 5  ) نورذـتعیف مهل  نذؤی  نوقطنی و ال  ـال  ینعی 

مکتنسلا اولغشاف  دحا  ههنک  غلبی  هردق و ال  ردقی  يذلا ال  ریخلا  نم  هدنع  امیف  ۀبغرلا  هیلا و  عزـضتلا  هللا و  یلع  ءانثلا  حیبستلا و  سیدقتلا و 
مکیلع اهنع و  عزنی  مل  هللا و  یلا  بتی  مل  اهیلع و  تام  نم  رانلا  یف  ادولخ  اهلها  بقعت  یتلا  ۀـلطابلا  لیواقالا  نم  هنع  هللا  یهن  اـمع  کلذـب 

امیف اوبغراف  هل )  ) ۀلئسملا هللا و  یلا  عرضتلا  هیلا و  ۀبغرلا  ءآعدلا و  نم  لضفأب  مهبر  دنع  جئآوحلا  حاجن  اوکردی  مل  نیملسملا  ناف  ءآعدلاب 
مکیلع هللا  مرح  امم  ءییش  یلا  مکسفنا  هرـشت  نا  مکایا  و  ( 8  ) هللا باذـع  نم  اوجنت  اوحلفتل و  هیلا  مکاعد  اـم  یلا  اوبیجا  هیف و  هللا  مکبغر 

لهال ۀمئادلا  ۀمئاقلا  اهتمارک  اهتاذل و  اهمیعن و  ۀـنجلا و  نیب  و  هحفـص 19 ]  ] هنیب هللا  لاح  ایندلا  یف  انهیه  هیلع  هللا  مرح  ام  کهتنا  نم  هناف 
یف هللا  مراحم  کهتنی  نا  راتخاف  هتیـصعم  بوکر  هللا و  ۀـعاط  كرتب  هللا  رطاخ  نمل  رطخلا  ظحلا  سئب  هنا  اوملعا  و  ( 9  ) نیدبالا دبا  ۀنجلا 

ؤـسا مهترک و  رـسخا  مهظح و  بیخا  ام  کئلوال  لیو  اهلها  ۀمارک  اهتاذـل و  ۀـنجلا و  میعن  دولخ  یلع  اهلها  نع  ۀـلئاز  ۀـعطقنم  ایند  تاذـل 
ۀباصعلا اهتیا  هللا  اوقتاف  ( 10  ) هب الا  مکلو  انل  ةوق  هب و ال  مکیلتبی  نا  ادبا  مهلاثم  یف  مکریجی  نا  هللا  اوریجتـسا  ۀمیقلا  موی  مهبر  دـنع  مهلاح 

مکـسفنا و یف  اولتبت  یتح  مکلبق و  نیحلاصلا  یلع  لخد  يذـلا  لثم  مکیلع  لخدـی  رمالا  متی  هناف ال  هب  مکاطعا  ام  مکل  هللا  متا  نا  ۀـیجانلا 
مکیلع اولمحت  یتح  مکوضفبیو و  مکولذتـسی و  یتح  مکبونجب و  اوکرعت  اوربصتف و  ةریثـک  يذا  هللا  ءادـعا  نم  اوعمـست  یتـح  مکلاوما و 

هنومرتجی ( 11  ) لجوزع هللا  یف  يذالا  یف  دیدشلا  ظیغلا  اومـضکت  یتح  ةرخالا و  رادلا  هللا و  هجو  کلذـب  نوسمتلی  مهنم  اولمحتف  میـضلا 
هلزنا يذـلا  هللا  باتک  یف  کلاذ  قادـصم  مهنم و  کلذ  یلع  اوربصتف  هیلع  مکنوضغبی  هیف و  مکوداعی  قحلاـب و  مکوبذـکی  یتح  مکیلا و 

اربص و امک  اوربصاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مکیبنل  لجوزع  هللا  لوق  متعمـس  ملـس  هلآ و  هللا و  یلـص  مکیبن  یلع  مالـسلاهیلع  لیئربج 
بذک دقف  اوذوا  اوبذک و  ام  یلع  اوربصتف  ( 12  ) کلبق نم  لسر  تبذک  دقف  كوبذـکی  نا  لاق و  مث  مهل  لجعتـست  لسرلا و ال  نم  مزعلا 
رفکلا نم  قلخلا  لصا  لـصالا  یف  هل  مهقلخ  يذـلا  مهیف  هللا  رما  مکرـس  ناـف  ( 13  ) قحلاـب بیذـکتلا  عم  اوذوا  هلبق و  نم  لـسرلا  هللایبن و 

رانلا یلا  نوعدی  ۀمئا  مهنم  انلعج  هلوق و  هحفص 20 ]  ] یف هباتک  یف  هللا  مهامـس  نیذلا  نم  لصالا و  یف  هل  مهقلخی  نا  هللا  ملع  قبـس  يذلا 
هللا و نید  كرت  هنع  یهن  هب و  هللا  رما  امم  هباتک  یف  هیلع  هللا  ضرتفا  امم  ههابـشا  اذه و  لهجی  نم  هناف  هولهجت  هولقعا و ال  اذـه و  اوربدـتف 

مکاتا ام  مکل  متا  هللا  نا  ۀحلفملا  ۀموحرملا  ۀـباصعلا  اهتیا  لاق  و  ( 14  ) رانلا یف  ههجو  یلع  هللا  هبکاف  هللا  طخس  بجوتـساف  هیـصاعم  بکر 
نارقلا و لزنا  دق  سیئاقم  يأر و ال  يوهب و ال  هنید  یف  هللا  قلخ  نم  دحا  ذخأی  نا  هرما و  نم  هللا و ال  ملع  نم  سیل  هنا  اولمعا  ریخلا و  نم 
يأر و يوهب و ال  هیف  اوذخأی  نا  هملع  هللا  مهاتا  نیذلا  نارقلا  ملع  لها  عسی  الها ال  نارقلا  ملعتل  نارقلل و  لعج  ءیـشلک و  نایبت  هیف  لعج 

رما نیذلا  رکذلا  لها  مه  اهب و  مهمرکا  هللا  نم  ۀمارک  مهدنع  هعـضو  هب و  مهـصخ  هملع و  نم  مهاتا  امب  کلذ  نع  هللا  مهانغا  سیئاقم . ال 
نارقلا ملع  نم  مهوطعا  مهودشرا و  مهرثا  عبتی  مهقدصی و  نا  نم  هللا  ملع  یف  قبـس  دقل  مهلأس و  نم  نیذلا  مه  مهلاؤسب و  ۀمألا  هذه  هللا 

هلعج هب و  هللا  مهمرکا  يذلا  مهملع  نع  مهتلئـسم و  نع  مهنع و  بغری  نیذلا ال  مه  قحلا و  لبـس  عیمج  یلا  هنذاب و  هللا  یلا  هب  يدـتهی  ام 
ملع هللا  مهاتا  رکذلا  لها  لاوئـس  نع  نوبغری  نیذلا  کئلواف  ۀـلظ  الا  تحت  قلخلا  لصا  یف  ءآقـشلا  هللا  ملع  یف  هیلع  قبـس  نم  الا  مهدـنع 
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ۀلالضلا لها  اولعج  مهنال  ناطیشلا  مه  لخد  یتح  مهسیئاقم  مهئآوهاب و  نوذخأی  نیذلا  کئلوا  مهلاؤسب و  رما  مهدنع و  هعـضو  نارقلا و 
الالح رمـالا  نم  ریثک  یف  هللا  مرح  اـم  اولعج  اـمارح و  رمـالا  نم  ریثک  یف  هللا  لـحا  اـم  اولعج  یتح  و  ( 15  ) نینمؤم هللادـنع  نارقلا  ملع  یف 

لجوزع هللا  ضبق  ام  دعب  نحن  اولاقف  هتوم  لبق  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  هللالوسر  هحفص 21 ]  ] مهیلا دهع  دق  مهئاوها و  ةرمث  لصا  کلذف 
هب انرما  انیلا و  هدهع  دعب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  لجوزع  هللا  ضبق  ام  دعب  سانلا . يأر  هیلع  عمتجا  امب  ذخان  نا  انعسی  هلوسر 

و ( 16  ) هعسی کلذ  نا  معز  کلذب و  ذخا  نمم  ۀلالـض  نیبا  هللا و ال  یلع  ءرجا  دحا  امف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسرل  افلاخم هللا و 
نا هللا  ءادـعا  کئلوا  عیطتـسی  له  هتوم  دـعب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ةویح  یف  هرما  اوعبتی  هوعیطی و  نا  هقلخ  یلع  نا هللا  هللا 

ادیعب الالض  لض  هللا و  یلع  بذک  دقف  معن  لاق  ناف  هسیئاقم  هیأر و  هلوقب و  ذخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  عم  ملـسا  نمم  ادحا  اومعزی 
ضبق دـعب  هرما  عبتی  عاطی و  هللا  نا  معزی  وه  هسفن و  یلع  ۀـجحلاب  رقا  دـقف  هسیئاـقم  هاوه و  هیأرب و  ذـخأی  نا  دـحال  نکی  مل  ـال  لاـق  نا  و 
متبلقنا لتق  وا  تام  نئفا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  قحلا و  هلوق  هللا و  لاق  دـق  ملـسم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 

ةویح یف  هرما  عبتی  عاطی و  هللا  نا  اوملعتل  کـلذ  و  ( 17  ) نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیـش و  هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع 
رمال افالخ  هسیئاقم  هیأر و ال  هاوهب و ال  ذـخأی  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  عم  سانلا  نم  دـحال  نکی  مل  اـمک  و  ص )  ) دـمحم

هیأر و ال هاوهب و ال  ذخأی  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دـعب  سانلا  نم  دـحال  نکی  مل  کلاذـکف  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
(19  ) ناعتسملا هللا  کلذب و  مکاورهش  دق  سانلا  ناف  ةولـصلا  حتقت  نیح  ةدحاو  ةرمالا  ةولـصلا  یف  مکیدیا  عفر  اوعد  لاق  و  ( 18  ) هسیئاقم

مهل ۀـمیقلا  موی  نینمؤملا  ءاـعد  ریـصم  هللا  و  هحفـص 22 ]  ] ۀباجتـسالاب نینمؤملا  هداـبع  نم  بحی  هللا  ناـف  هللاوعدـت  نا  نم  اورثکا  لاـق : و 
نمل رکاز  هللاو  هل  رکذلا  ةرثکب  رما  هللا  ناف  راهنلا  لیللا و  تاعاس  نم  ۀعاس  لک  یف  متعطتسا  ام  هللا  رکذ  اورثکاف  ( 20  ) ۀنجلا یف  هب  مهدیزی 

هللا ال ناف  ۀتعاط  یف  داهتجالا  مکـسفنا  نم  هللا  اوطعاف  ریخب  هرکذ  الا  نینمؤملا  هدابع  نم  دحا  رکذی  مل  هللا  نا  اوملعا  نینمؤملا و  نم  هرکذ 
هباتک یف  یلاق  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  هنطاب  نارقلا و  رهاظ  یف  هللا  مرح  یتلا  همراحم  بانتجا  هتعاطب و  الا  هدنع  ریخلا  نم  ءییـش  كردـی 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  اثا و  اوعبتا  همرح و  دقف  هوبنتجت  نا  هب  هللا  رما  ام  نا  اوملعا  و  ( 21  ) هنطاب مثالا و  رهاظ  اورذ  قحلا و  هلوق  و 
و ( 22  ) هللا نم  يده  ریغب  هیأر  هاوه و  عبتا  نم  هللادنع  سانلا  لضا  ناف  اولـضتف  مکئآرا  مکئآوها و  اوعبتت  اهب و ال  اوذـخف  هتنـس  ملـس و  و 

کلذ عم  اوعمجت  مکباقر  یلع  اولمحت  ساـنلا و ال  اولماـج  و  ( 23  ) اهلف متأسا  نا  متنسحا و  متنسحا  ناف  متعطتسا  ام  مکـسفنا  یلا  اونـسحا 
فیک مهبـس هللا  دح  اوملعت  نا  مکل  یغبنی  دق  ملع و  ریغب  اودع  هللا  اوبـسیف  مکنوعمـسی  ثیح  هللا  ءادعأ  بس  مکایا و  و  (. 24  ) مکبر ۀعاط 

لوح و ال هللا و ال  رما  اوعبتاف  الهمف  الهمف  هللا  ءایلوال  بستسا هللا و  نمم  هللادنع  ملظا  نم  هللا و  بس  کهتنا  دقف  هللا  ءایلوا  بس  نم  هنا  وه ؟
ةادهلا ۀمئألا  راثا  هتنس و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  راثاب  مکیلع  مهرما  مهل  هللا  ظفاحلا  ۀباصعلا  اهتیا  لاق  و  ( 25  ) هللااب الا  ةوق 

لض هنع  بغر  کلذ و  كرت  نم  يدتها و  دقف  کلاذب  ذخا  نم  هناف  مهتنس  هدعب و  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تیبلها  نم 
لمعلا یلع  ۀموادملا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  انوبا  هحفص 23 ]  ] لاق دق  و  ( 26  ) مهتیالو مهتعاطب و  هللا  رما  نیذـلا  مه  مهنال 

نم ءیش  لانی  نل  رانلا و  یف  ۀعدب  لک  ۀعذب و  ۀلالض  لک  لالـض و  هللا  نم  يده  ریغب  عدبلا  عابتا  ءاوهالا و  عابتا  نا  الا  ءآوهالا  عابتا  یف 
عنص هیلا و  هللا  عنـص  امیف  هللا  نع  یـضری  یتح  هدیبع  نم  دبع  نمؤی  نل  هنا  اوملعا  هللا و  ۀعاط  نم  اضرلا  ربصلا و  هتعاطب و  الا  هللادنع  ریخلا 

ۀظفاحملاب مکیلع  و  ( 27  ) هرک بحا و  امم  هل  ریخ  وه  هلها و  وه  ام  الا  هللا  نع  یـضر  ربص و  نمب  هللا  عنـصی  نل  هرک و  بحا و  اـم  یلع  هب 
نیکاسملا بحب  مکیلع  مکاـیا و  و  ( 28  ) مکلبق نم  هباتک  یف  نینمؤملا  هب  رما هللا  امک  نیتناـق  هللا  وموق  یطـسولا و  ةولـصلا  ةولـصلا و  یلع 

رما ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  انوبا  لاق  دق  تقام و  رقاح و  هل  هللا  هللا و  نید  نع  لض  دقف  مهیلع  ربکت  رقح و  نم  هناف  نیملسملا 
دـشا هللا  ساـنلا و  هتقمی  یتح  ةرقحملا  هنم و  تقملا  هللا  یقلا  نیملـسملا  نم  ادـحا  رقح  نم  نا  اوملعا  و  ( 29  ) مهنم نیکاـسملا  بحب  یبر 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  رما  هللا  ناف  مهوبحت  نا  اقح  مکیلع  مهل  ناف  نیکاسملا  نیملـسملا  مکناوخا  یف  هللا  اوقتاف  ( 30  ) اتقم
و ( 31  ) نیواغلا نم  وه  تام و  کلذ  یلع  تام  هلوسر و  هللا و  یصع  نم  هلوسر و  هللا و  یصع  دقف  هبحب  هللا  رما  نم  بحی  مل  نمف  مهبجب 
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ضعب یلع  مکضعب  یغبی  نا  مکایا  ۀمیقلا و  موی  هلذا  هللا و  همـصق  هئادر  هللا  عزان  نمف  لجوزع  هللا  ءادر  ربکلا  ناف  ربکلا  ۀمظعلا و  مکایا و 
رفظلا باصا  بلغ و  هللا  هرصن  نم  یغب و  نمل  هللا  ةرصن  تراص  هسفن و  یلع  هیغب  هللا  ریـص  یغب  نم  هناف  نیحلاصلا  لاصخ  نم  تسیل  اهناف 
مکیلع هللا  اوعدیف  مولظم  ملسم  یلع  اونیعت  نا  مکایا  و  ( 34  ) دسحلا هحفص 24 ]  ] هلصا رفکلا  ناف  مکضعب  اودحت  نا  مکایا  و  ( 33  ) هللا نم 

ناف اضعب  مکضعب  نعیل  و  ( 35  ) ۀباجتسم مولظملا  ملسملا  ةوعد  نا  لوقی  ناک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  انابا  ناف  باجتـسی  و 
مارحلا دجسملا  یف  فاکتعا  رهـش و  مایـص  نم  ارجا  مظعا  ریخ و  ملـسملا  ۀنوعم  نا  لوقی  ناک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  انابا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  انابا  ناف  رـسعم  وه  هلبق و  هل  نوکی  ءیـشلاب  هورقت  نا  نینمؤملا  مکناوخا  نم  دحا  راسعا  مکایا و  و  ( 36)
ۀباصعلا اهتیا  مکایا  هلظ و  الا  لـظ  ـال  موی  هلظب  ۀـمیقلا  موی  هللا  هلظا  ارـسعم  رظنا  نم  و  ( 37  ) املسم رـسعی  نا  ملـسمل  سیل  لوقی  ناک  ملس 

ردقا هللا  ناک  هلبق  هللا  قوقح  لجع  نم  هناف  ۀعاس  دعب  ۀعاس  موی و  دعب  اموی  مکلبق  هللا  قوقح  سبح  اهاوس و  نم  یلع  ۀلـضفملا  ۀموحرملا 
هقزر هللا  سبح  نم  هقزر و  ریخأت  یلع  ردقا  هللا  ناک  هلبق  هللا  قوقح  رخا  نم  هنا  لجالا و  لجاعلا و  یف  ریخلا  هفعاضم  یلا  هل  لیجعتلا  یلع 

ةریثکلا فاعـضالا  مکل  هفعاضم  نم  مکدـعو  ام  مکل  زجنی  هتیقب و  هللا  بیطی  مکقزر  اـم  قح  هللا  یلا  اوداـف  ( 39  ) هسفن قزری  نا  ردـقی  مل 
مامالا جرحم  مکل  نوکی  نا ال  متعطتسا  نا  ۀباصعلا و  اهتیا  هللا  اوقتاف  لاق  و  ( 40  ) نیملاعلا بر  هللا  الا  اهلضف  هنک  اهددع و ال  ملعی  یتلا ال 

کلذـب لزن  نم  هنا  اوملعا  هتمرحب و  نیفراعلا  هقح  ءادا  یلع  نیرباصلا  هلـضفل  نیملـسملا  مامالا  عابتا  نم  حالـصلا  لهاب  یعـسی  يذـلا  وه 
ءادا یلع  نیرباصلا  هلضفل  نیملسملا  هعابتا  نم  حالـصلا  لها  نعلی  نا  یلا  مامالا  دنع  کلذ  لعف  اذاف  مامالل  جرخم  وهف  مامالا  دنع  لزنملا 

نم هللا و  نم  ۀـنعللا  تراص  مهیلع و  هللا  نم  ۀـمحر  هتنعل  تراص  ماـمالا  هحفـص 25 ]  ] هللا ءادـعا  جارحال  مهنعل  اذاف  هتمرحب  نیفراعلا  هقح 
اقح نمؤم  وه  هللا و  یقلی  نا  هرس  نم  لاق . لبق و  نیحلاصلا  یف  ترج  دق  ۀنـسلا  نا  ۀباصعلا  اهتیا  اوملعا  و  ( 41  ) کئلوا هلسر  هتکئالملا و 

برقم و کلم  هغلبی  مهلـضف ال  نال  مهلـضف  نم  هیلا  یهتنا  امل  ملـسی  مهودع و  نم  هللا  یلا  ءربیل  اونمآ و  نیذلا  هلوسر و  هللا و  لوتیلف  اقح 
هللا معنا  نیذـلا  عم  کئلوا  لاق  نونمؤملا  مه  ةادـهلا و  ۀـمئألا  عابتا  لضف  نم  هللا  رکذ  ام  اوعمـست  ملا  کـلذ  نود  نم  ـال  لـسرم و  یبن  ـال 

مهلضف مهب و  فیکف  ۀمئألا  عابتا  لضف  هوجو  نم  هجو  اذهف  اقیفر  کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءآدهشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع 
هلوسر ۀیالو  عم  طرتشا  دق  هناف  نینمؤملا  یلع  اهطرش  یتلا  هطورـشب  هللا  فیلف  اقح  انمؤم  نوکی  یتح  هنامیا  هل  هللا  متی  نا  هرـس  نم  و  ( 42)

هللا مرح  امم  ءییش  قبی  ملف  اهنم  رهظ  ام  شحاوفلا  بانتجا  انـسح و  اضرق  هللا  ضارقا  ةوکزلا و  ءاتیا  ةولـصلا و  ۀماقا  نینمؤملا  ۀمئا  ۀیالو  و 
هبرخ یف  هللادنع  وهف  اذه  نم  ءییش  كرت  یف  هسفنل  صخری  مل  اصلخم هللا و  هللا  نیب  هینب و  امیف  هللا  ناد  نمف  هلوق  ۀلمج  یف  لخد  دق  الا و 
یلع اورصی  مل  یلاعت و  لاق  دق  هنطب و  نارقلا و  رهظ  یف  هللا  مرح  امم  ءییش  یلع  رارصالا  مکایا و  و  ( 43  ) اقح نینمؤملا  نم  وه  نیبلاغلا و 
وصع دق  مهنا  اوفرع  هباتک  یف  هللا  طرتشا  امم  ائیش  وسن  اذا  مکلبق  نینمؤملا  ینعی  عیبرلا ) نب  مساقلا  ۀیاور  انهیه  یلا   ) نوملعی مه  اولعف و  ام 

ام یلع  اورصی  مل  هللا و  لوق  ینعم  کلذف  هکرت  یلا  اودوعی  مل  اورفغتساف و  ءیـشلا  کلذ  كرت  یف  هللا  اوصع  دق  مهنا  اوفرع  هباتک  یف  هللا 
دق هعاطا و  دـقف  هرما  عبتا  نمف  هنع  یهن  امع  یهنیل  هب و  رما  امیف  عاطیل  یهن  رما و  هحفص 26 ]  ] امنا هنا  اوملعا  و  ( 44  ) نوملعی مه  اولعف و 

و ( 45  ) رانلا یف  ههجو  یلع  هللا  هبکا  هتیـصعم  یلع  تام  ناـف  هاـصع  دـقف  هنع  هللا  یهن  اـمع  هتین  مل  نم  هدـنع و  ریخلا  نم  ءیـشلک  كردا 
نا هللا  ۀعاط  یف  اودـهتجان  هل  مهتعاط  الا  مهلک  مهقلخ  نم  کلذ  نود  نم  برقم و ال  کلم  هقلخ  نم  دـحا  نیب  هللا و  نیب  سیل  هنا  اوملعا 
وه مالسالا  نا  اوملعا  مکبر و  هللا  ناف  متعطتـسا  ام  مکبر  ۀعاطب  مکیلع  و  لاق : و  ( 46  ) هللااب الا  ةوق  اقح و ال  اقح  نینمؤم  اونوکت  نا  مکرس 
هللا عطیلف  ناسحالا  یف  هسفن  یلا  غلبی  نا  هرـس  نم  و  ( 47  ) هل مالسا  الف  ملسی  مل  نم  ملسا و  دقف  ملس  نمف  مالسالا  وه  میلـستلا  میلـستلا و 
یف غلبا  دقف  اهبکرف  هللا  یصاعم  کهتنا  نم  هناف  اهوبکرت  نا  هللا  یصاعم  مکایا و  و  ( 48  ) ناسحالا یف  هسفن  یلا  غلبا  دقف  هللا  عاطا  نم  هناف 

اوملعا و  ( 49  ) هیـصاعم اوبنتجا  هللا و  ۀعاطب  اوملعاف  رانلا  مهبر  دنع  ۀئاسألا  لهالف  ۀلزنم  ۀـئاسألا  ناسحالا و  نیب  سیل  هسفن و  یلا  ۀـئاسألا 
نیعفاشلا ۀعافش  هعفنت  نا  هرـس  نمف  کلاذ  نود  نم  لسرم و ال  ینب  برقم و ال  کلم  ائیـش ال  هقلخ  نم  دحا  هللا  نم  مکنع  ینغی  سیل  هنا 

نم هرما  ةالو  ۀعاط  هلوسر و  ۀعاط  ۀتعاطب و  الا  هللا  یـضر  بصی  مل  هللا  قلخ  نم  ادحا  نا  اوملعا  هنع و  یـضری  نا  هللا  یلا  بلطیلف  هللادـنع 
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نا نوبذکملا و  مه  نیرکنملا  نا  اوملعا  و  ( 50  ) رغص وا  مظع  الضف  مهل  رکنی  مل  هللا و  هتیصعم  هتیصعم و  مهیلع و  هللا  تاولـص  دمحم  لا 
اریـصن مهل  دـجت  نل  رانلا و  نم  لفـسالا  كردـلا  یف  نیقفانملا  نا  قحلا  هلوق  نیقفانملل و  لاق  لجوزع  هللا  نا  نوقفاـنملا و  مه  نیبذـکملا 

اهلها نم  اهلعجی  مل  قحلا و  ۀفص  نم  هللا  هجرخا  سانلا  نم  دحا  هحفص 27 ]  ] نم هتیشخ  هتعاط و  هبلق  هللا  مزلا  مکنم  دحا  نقرفی  و ال  ( 51)
ۀـسوسو عیادخ و  ارکم و  ۀـلیح و  سنالا  نیطایـشلا  نا  نجلا و  سنالا و  نیطایـشلا  مه  کئلواف  قحلا  ۀفـص  لها  نم  هللا  هلعجی  مل  نم  ناف 

سنالا نیطایـش  هللا  لعجی  مل  يذلا  هللا  نید  یف  رظنلا  نم  هب  هللا  مهمرکا  امع  قحلا  لها  اودری  نا  اوعاطتـسا  نا  نودیری  ضعب  یلا  مهـضعب 
هلوق نم  هباتک  یف  یلاعت  هللا  فصو  امک  ءاوس  نونوکیف  بیذکتلا  راکنألا و  کشلا و  یف  قحلا  لها  هللا و  ءآدعا  يوتسی  نا  ةدارا  هلها  نم 

مکنلوهی و ال اریصن و ال  ایلو و ال  ءآدعا  نم  اوذختی  نا  قحلاب  رـصنلا  لها  هللا  یهن  مث  ( 52  ) ءآوس نونوکتف  اورفک  امک  نورفکت  ول  اودو 
مکنیب و امیف  نسحا  یتلاب  ۀئیسلا  متنا  نوعفدت  مکروما  نم  مهرکم  سنالا و  نیطایش  ۀلیح  هب  هللا  مکـصخ  يذلا  قحلاب  رـصنلا  نع  مکندری 

هیف مکنم  اوعمـس  نا  مهناف  هللا  نید  لوصا  یلع  مهورهظت  نا  مکل  لحی  مهدنع ال  ریخ  مه ال  هتعاطب و  مکبر  هجو  کلذـب  نوسمتلت  مهنیب 
اوفرعاف ( 54  ) راجفلا لود  یف  ۀفـصنلا  نکت  مل  نوهرکی و  امب  مکولبقتـسا  مککاله و  یلع  اودـهجو  مکیلع  هوعفر  هیلع و  مکوداـع  اـئیش 

ۀلزنمب هدـنع  قحلا  لها  لعجی  مل  هللا  نأل  لطابلا  لها  ۀـلزنم  مهـسفنا  اولزنی  نا  قحلا  لهأل  یغبنی  هناف ال  لطابلا  لـها  نیب  مکنیب و  مکتلزنم 
نیقتملا لعجن  ما  ضرالا  یف  نیدسفملاک  تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذـلا  لعجن  ما  لوقی  ذا  هباتک  یف  هللا  لوق  هجو  وفرعت  ملا  لطابلا  لها 

هب نونیدـت  يذـلا  مکنید  مکماما و  یلعالا و  لثملا  هل  یلاعت و  كرابت و  هللا  اولعجت  ـال  و  ( 55  ) لطابلا لها  نع  مکـسفنا  اومرکا  راجفلاک 
هتعاطب مکرما  نم  رما  هللا و  رما  اوکرتت  حالـصلا ال  لها  ای  الهم  الهمف  ( 56  ) اوکلهتف هحفـص 28 ]  ] مکیلع هللا  اوضبغتف  لطابلا  لهأل  ۀضرع 
فـصو نمل  مکتحیـصن  مکتدوما و  اولذـبا . مکفلاخ و  نم  هللا  یف  اوضغبا  مکتفـص و  فصو  نم  هللا  یف  اوبحا  ۀـمعن  نم  مکب  ام  هللا  ریغتف 

ولقعا اومهفت و  هب و  هماودخف  هللا  بدا  انبدا  اذه  ( 57  ) لئاوغلا مکل  یغب  اهیلع و  مکاداع  مکتفـص و  نم  بغر  نمل  اهولذتبت  مکتفص و ال 
هللا و یلع  ربـجتلا  مکاـیا و  و  ( 58  ) هب اوذـخأت  مل  هومتحرط و  مکاوه  قفاو  ام  هب و  متذـخا  مکادـه  قفاو  اـم  مکروهظ  ءآرو  هوذـبنت  ـال  و 

مکایا هللا و  انراجا  نیرساخ  اوبلقفتف  مکباقعا  یلع  اودترت  هللا و ال  اومیقتساف  هللا  نید  یلع  ریحت  الا  هللا  یلع  رجتلاب  لتبی  مل  ادبع  نا  اوملعا 
یتح تمی  مل  انمؤم  قلخلا  لصا  لصألا  یف  هللا  هقلخ  ناک  اذا  دبعلا  نا  مالسلاهیلع  لاق  و  ( 59  ) هللااب الا  مکل  انل و  ةوق  هللا و ال  یلع  ربجتلا  و 
راـقو هیلع  راـص  ههجو و  قلط  هقلخ و  نسح  هتکیرع و  تنـالف  ۀـیربجلا  هلخدـی و  نا  ربـکلا  نم  هللا  هاـفاع  هنع  هدـعاب  رـشلا و  هیلا  هللا  هرکی 

ساـنلا و ۀـعطاقم  كرت  مهتلماـجم و  ساـنلا و  ةدوـم  هللا  هقزر  هطخاـسم و  بنتجا  هللا و  مراـحم  نع  عرو  هعـشخت و  هتنیکـس و  مالـسالا و 
بحی یتح  تمی  مل  ارفاک  قلخلا  لصا  لصالا  یف  هقلخ  هللا  ناک  اذا  دبعلا  نا  و  ( 60  ) ءییش یف  اهلها  نم  اهنم و ال  نکی  مل  تاموضخلا و 

لق هشحف و  رهظ  ههجو و  طلغ  هقلخ و  ءاس  هبلق و  یـسقف  ۀیریجلا  ربکلاب و  یلتبا  هنم  هبرق  رـشلا و  هیلا  ببح  اذا  هنم و  هبرقی  رـشلا و  هیلا  هللا 
رفاکلا لاح  نمؤملا و  نیب  ام  دـعبف  اهلها  هتعاط و  ضغبا  هللا و  یـصاعم  بکر  اهنم و  عزنی  ملف  مراـحملا  بکر  هرـس و  هللا  فشک  هئاـیح و 

ةدشلاؤاهیف ءآلبلا  عباتت  ناف  ایندـلا  یف  ءالبلا  یلع  هحفص 29 ]  ] سفنلا اربص  ( 61  ) هللااب الا  ةوق  لوح و ال  ـال  هیلا و  اوبلطا  ۀـیفاعلا و  هللا  اولس 
ةراضغ اهترهز و  اهمیعن و  عباتت  لاط  نا  ایندـلا و  کلم  نم  ةرخالا  یف  هللادـنع  ۀـبقاع  ریخ  هتیـالوب  رما  نم  ۀـیالو  هتیـالو و  هللا و  ۀـعاط  یف 
مهانلعج و   ) هلوق یف  هباتک  یف  هللا  مهامـس  نیذلا  ۀمئألا  ۀیالوب  رما  هللا  ناف  هتعاط  ۀتیالو و  نع  هللا  یهن  نم  ۀـیالو  هللا و  ۀیـصعم  یف  اهـشیع 

یضق نیذلا  ۀلالضلا  ۀمئا  مه  مهتعاط و  مهتیالو و  نع  هللا  یهن  نیذلا  و  ( 62  ) مهتعاط مهتیالوب و  هللا  رما  نیذلا  مه  و  انرماب ) نودهی  ۀمئا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  ۀیصعم  هللا و  ۀیـصعمب  مهتلود  یف  نوملعی  دمحم  لا  نم  ۀمئألا  هللا  ءایلوا  یلع  ایندلا  یف  لود  مهل  نوکت  نا  هللا 
هللا صق  ام  اوربدتف  هلبق  نم  لسرلا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هللایبن  عم  اونوکت  نا  متیل  باذـعلا و  ۀـملک  مهیلع  قحیل  ملـس  و 

ءآخرلا ةدشلا و  ءآرضلا و  ءآرسلا و  یف  ءالبلا  یلع  ربصلا  مکیطعی  نا  هللا  اولـس  مث  نینمؤملا  مهعاتبا  هئایبنا و  هب  یلتبا  امم  هباتک  یف  مکیلع 
نع مهعرو  مهعشخت و  مهملح و  مهتنیکـس و  مهراقو و  نیحلاصلا و  يدهب  مکیلع  لطابلا و  لها  ۀظامم  مکایا  و  ( 63  ) مهاطعا يذلا  لثم 

مکلبق نیحلاصلا  ۀـلزنم  مکبر  دـنع  اولزنی  مل  کلذ  اولعفت  مل  نا  مکناف  هتعاطب  لمعلا  یف  مهداهتجا هللا  مهئاـفو و  مهقدـص و  هللا و  مراـحم 
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اذاف ( 65  ) هب لمعف  هیلع  هبلق  دـقع  قحلاب و  هناسل  قطن  کلذ  هاطعا  اذاـف  مالـسالل  هردـص  حرـشی  اریخ  دـیعب  دارا  اذا  هللا  نا  اوملعا  و  ( 64)
هسفن و یل  هلک  اریخ و  دـبعب  هللا  دری  مل  اذا  و  ( 66  ) نیملـسملا نم  لاحلا  کلذ  یلع  تام  نا  هللادنع  ناک  همالـسا و  مث  کلذ  هل  هللا  عمج 

کلذ عمتجا  اذاف  هب  لمعلا  هللا  هطعی  مل  هیلع  هبلق  دقعی  مل  اذا  و  ( 67  ) هیلع هبلق  دقعی  مل  ریخ  هناسل  یلع  يرج  ناف  اجرح  اقیض  هردص  ناک 
هبلق هللا  هطعی  مل  يذـلا  قحلا  نم  هناسل  یلع  يرج  ام  راص  نیقفانملا و  نم  هللادـنع  ناک  لاـحلا  کـلت  یلع  وه  تومی و  هیلع  هحفص 30 ] ]
متنا مکیفوتن و  یتح  قحلاب  مکتنـسلا  لعجی  نا  مالـسالل و  مکرودص  حرـشی  هولـس  هللاوقتاف و  ( 68  ) هیلع هجح  هب  لـمعلا  دـعقی  مل  هیلع و 
هبحی هللا  نا  ملعی  نا  هرـس  نم  و  ( 69  ) نیملاعلا بر  هللادـمحلاب  هللااب  الا  ةوق  مکلبق و ال  نیحلاصلا  بلقنم  مکبلقنم  لـعجی  نا  کـلذ و  یلع 
رفغی هللا و  مکییحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هیبنل  لجوزع  هللا  لوق  عمسی  ملا  انعبتیل  هللا و  ۀعاطب  لمعیلف 
دحا عدـی  هللا ال  و   ) هللا هبحا  الا  ادـبا  دـبع  انعبتی  هللاو ال  انعابتا و ال  ۀـعاط  یف  هیلع  هللا  لخدا  ـالا  ادـبا  دـبع  هللا  عیطی  ـال  هللا  مکبونذ و  مکل 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  رانلا و  یف  ههجو  یلع  هبکا  ایصاع هللا  تام  نم  هللا و  یصع  الا  ادبا  دحا  انضغبی  هللا ال  و ال و  انـضغبا ) الا  ادبا  انعابتا 
یمرش نانچنآ  مرزآ ، مرـش و  داب  امـش  رب  دینامب . رادیاپ  راقو  رد  دیهاوخب و  ار  یتسردنت  ادخ  زا  نابرهم  يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  ( 70)

زا زیرگ  زیهرپ و  نانآ و  متس  رب  ییابیکش  نانیدیب ، اب  يراگزاس  داب  امـش  رب  (. 1  ) دندرکیم لامعا  امش  هتسیاش  راگزیهرپ و  ناینیشیپ  هک 
رب مه  ادـخ  نامرف  اریز  دـینک ؛ هشیپ  ار  هیقت  يراک و  ناهنپ  دوخ  راتفگ  رد  یلو  دـینک ، ترـشاعم  دینیـشنب و  نانآ  اب  نانآ . اب  هلباقم  زیتس و 

گرزب يادخ  رگا  تسا و  ادیوه  ینـشور  هب  نانآ  يامیـس  رب  امـش  راکفا  درک و  دنهاوخ  رازآ  ار  امـش  ماگنه  نینچ  رد  تسا . نیمه  امش 
دنزیم جوـم  ناـنآ  لد  رد  هنیک  ترفن و  ضغب و  زا  هـچ  نآ  اریز  دـندشیم ؛ طلـسم  هحفـص 31 ]  ] امـش رب  اهنآ  درکیمن  عفد  ار  ناـنآ  رش 

نانآ اب  امش  حور  یلو  تسا  اجکی  نانآ  اب  امـش  تساخرب  تسـشن و  ( 2 . ) دناهتـشاد اور  هدرک و  زاربا  امـش  رب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  یلیخ 
ینیبنشور هتشاد و  یمارگ  تقیقح  قح و  ییاسانش  اب  ار  امش  ادخ  یلو  ار . امـش  زین  نانآ  دیرادیمن و  تسود  ار  اهنآ  امـش  دراد . توافت 

هب ار  دوخ  ياههلیح  ار و  امش  لمحت  بیکش  هن  دنراد و  امـش  اب  يراگزاس  رـس  هن  نانآ  ( 3 . ) تسا هتشاد  ینازرا  امـش  هب  ار  يرگنهدنیآ  و 
ظفح يزوتهنیک  همه  نیا  زا  ار  امـش  ادـخ  یلو  دـنراد  زاـب  تقیقح  قح و  ییاسانـش  تقیقح و  قح و  زا  ار  امـش  اـت  تخیمآ  دـنهاوخ  مه 

هاـنگ و ارتفا و  ناـتهب و  تنوشخ ، هب  ار  ناـبز  زگره  ( 4 . ) دـینک يرادـهگن  ریخ  هار  زج  هب  ار  نابز  دیـشاب و  راـگزیهرپ  سپ  تسا ، هدومرف 
يرک و یهایسور و  ینابزدب ، يازس  تسا و  هتـسیاش  رتهب و  امـش  يادخ  دزن  تسا  هدش  یهن  هچ  نآ  زا  نابز  ظفح  اریز  دییالاین ؛ ینمـشد 

يورین هن  زیخاتـسر  زور  رد  هک  تسا  نآرق  نوعجری ) ـال  مهف  یمع  مکب  مص   ) يهیآ قادـصم  ینابزدـب  تسا . تماـیق  رد  یلـال  يروـک و 
زا دـیناوتیم  هک  ییاجنآ  ات  ( 5 . ) دـنبلطب شزوپ  دوخ  ياه  يراتفردـب  اهیرادرک و  دـب  زا  ات  دـنراد  ار  هزاـجا  نیا  هن  دـنراد و  نتفگ  نخس 

هتخاس اور  امـش  رب  ار  نآ  ادـخ  هک  يراتفگ  ربارب  رد  زج  هب  دـینک  رایتخا  توکـس  هک  تسا  امـش  رب  دـیزیهرپب و  یتشز  هانگ و  هب  باکترا 
هب قوذ  قوش و  اب  دینک و  دایز  ار  وا  هاگرد  هب  سامتلا  عرضت و  دییازفیب و  قح  ساپس  حیبست و  شیاین و  رکذ و  هب  هحفص 32 ] ( ] 6 . ) تسا
اریز ادخ ، شیاین  داب  امش  رب  ( 7 . ) دیباتـشب دنادیمن ، ار  شتقیقح  تیاهن و  وا  زج  دسانـشیمن و  ار  شردق  ادخ  زج  هک  ییاهتمعن  يوس 

. تسا هلیسو  نیرتهب  وا ، هاگرد  هب  عرضت  يراز و  ادخ و  يوس  هب  ششک  ادخ و  يانث  اعد و  نیملـسم  ياههتـساوخ  اهوزرآ و  هب  لین  يارب 
ششک زا  ( 8 . ) دیبای ییاهر  تاجن و  ادخ  باذع  زا  ات  هدومرف  یهن  وا  هک  ار  هچنآ  دیریذپب  هتـساوخ و  ناتیارب  ادخ  هچنآ  يوس  هب  دیباتـشب 

لها صوصخم  هک  قح  یمیاد  ياهتذـل  اهتمعن و  زا  دزیهرپن  تامرحم  زا  ایند  رد  هک  یـسک  اریز  دـیزیهرپب ، ادـخ  مارح  يوس  هب  سفن 
هنالقاع هنادواج  ياهتمعن  نداد  تسد  زا  لابق  رد  هانگ  باکترا  ادـخ و  ینامرفان  هک  دیـشاب  هاگآ  ( 9 . ) دوب دهاوخ  مورحم  تسا  تشهب 

نیرتراکنایز هک  دیربب  هانپ  ادخ  هب  دوب  دنهاوخ  زیخاتسر  زور  رد  دارفا  نیرتاوسر  نیرتراکنایز و  هک  يدارفا  نینچ  لاح  هب  ياو  و  تسین .
نم و يورین  اریز  دیامرف ، ظوفحم  يدراوم  نینچ  هب  التبا  زا  ار  امش  ات  دیربب  هانپ  ادخ  هب  دوب . دنهاوخ  زیخاتـسر  زور  رد  دارفا  نیرتاوسر  و 

دریگیم ینوزف  یتقو  اهتمعن  نیا  اریز  امش ، هب  ادخ  ياههیطع  لابق  رد  دیشاب  راگزیهرپ  ( 10 . ) تسا ادخ  لازیال  يورین  زا  هتساخرب  امش 
و هحفص 33 ]  ] دش دیهاوخ  عقاو  نانمشد  یلام  یناج و  تایدعت  دروم  دیشاب  روبص  هتسیاش  حلاص و  ناینیشیپ  دننامه  هک  دوشیم  لماک  و 
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دوخ هشیپ  ار  ییانتعایب  دیـشاب و  ابیکـش  امـش  یلو  دوب ، دهاوخ  يراس  يراج و  امـش  رب  ادخ  نانمـشد  يوس  زا  ناوارف  يهجنکـش  رازآ و 
امش ادخ  نانمشد  ( 11 . ) تسا ادخ  تیاضر  امش ، يازج  هک  دیشاب  نئمطم  دینک و  ربص  اهراشف  اهینمـشد و  اهتیذا و  ربارب  رد  دیزاس و 

زا ار  ربص  راهم  امـش  یلو  دنزرویم ، هنیک  توادع و  دنوشیم و  رکنم  ار  امـش  دیاقع  یتخـس  هب  دنرامـشیم و  مرجم  قح  هار  لوبق  رد  ار 
ربص یلبق  مزعلاولوا  ناربماـیپ  هک  روط  نآ  دـینک  ربـص  : » هک دـهدیم  ماـیپ  نینچ  شیوخ  لوسر  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  دـیهدن ؛ تسد 

نیـشیپ ناربمایپ  دنوشیم ، رکنم  ار  وت  تلاسر  رگا  : » دهدیم مایپ  ار  مالـسا  ربمایپ  رگید  ياج  رد  زاب  و  دییامنن ». هلجع  نیرفن  رد  دندرک و 
نیشیپ ناربمایپ  یتح  اریز  دیشاب ، ابیکش  اهتیذا  رازآ و  غورد و  ياهتبسن  ربارب  رد  نیاربانب ، ( 12 .« ) دندش رکنم  دندرک و  بیذکت  زین  ار 

رفک هب  لیامت  تسا ، امـش  يداش  بجوم  ربص  لـمحت و  نیا  رد  هک  يرما  ( 13 . ) دندرکیم لمحت  ار  اهتیذا  رازآ و  غورد و  ياهتبـسن 
هیلع هللا  یلـص  دمحم  زا  يوریپ  تعاطا و  هک  ادخ  هب  دنگوس  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  نیجع  دارفا  هنوگ  نیا  لزا  تقلخ  رد 

لــطاب و ياههشیدــنا  زا  نآرق  ربارب  رد  ناوــتیم  اــیآ  تـسا ». بـجاو  هـمه  رب  وا  گرم  زا  سپ  هـچ  یگدــنز و  رد  هـچ  ملــس  هـلآ و  و 
ریگنماد ینایاپیب  تخس و  هحفص 34 ]  ] یهارمگ دننکیم و  بیذکت  ار  ادخ  يدارفا  نینچ  درک ؟ يوریپ  اهییارـسهوای  اهیـشیدناجک و 

وا زا  شیپ  تسا و  ادخ  يهداتسرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  : » تسا نینچ  نیا  میرک  نآرق  رد  گرزب  يادخ  نخـس  تسا و  نانآ 
، تشگ دیهاوخزاب  دوخ  ناینیـشیپ  نید  هب  درک و  دیهاوخ  درگبقع  امـش  دریگرب  یناف  يایند  زا  يور  دمحم  هاگ  ره  دندوب ، یناربمایپ  زین 

رگید ياج  رد  زاب  و  تسا ». نایوگساپس  نامدقتباث و  نآ  زا  راوازـس  کین ، شاداپ  دیناسریمن و  يررـض  ادخ  هب  امـش  تروص  نیا  رد 
هب ار  دوخ  درخ  لقع و  دیـشیدنیب و  راتفگ  نیا  موهفم  هرابرد  دـننکیم ». توعد  شتآ  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  ینامدرم  نانیا  : » دـیامرفیم

هدومرف یهن  اـی  رما  نآ  هب  هدرک و  بجاو  دوخ  باـتک  رد  ادـخ  هچنآ  حیحـص  كرد  مدـع  اریز  دـینزن ، یناداـن  هب  ار  دوخ  دـیریگ و  راـک 
امش رب  ار  زیچ  همه  ياهیکین ، اهتمعن و  ادخ  راگتـسر ، هدیزرمآ و  هورگ  يا  ( 14 . ) داتفا دهاوخ  شتآ  رد  ورب  هدوب  ادـخ  مشخ  بجوم 
همه ادخ  دـینک و  لخاد  نید  رد  ار  لطاب  ياهسایق  ییأردوخ و  یتسرپاوه و  ات  تسا  هدادـن  روتـسد  ادـخ  هک  دـینادب  تسا و  هدرک  مامت 

ییأردوخ و هک  یناسک  رایتخا  رد  تسا . هداد  رارق  شلها  رایتخا  رد  ار  نآرق  لماک  شناد  تسا و  هدومرف  نایب  حوضو  هب  نآرق  رد  ار  زیچ 
يارب ناگمه  تسا و  هتخاس  زاینیب  نآرق  لیدـبیب  شناد  هلیـسو  هب  ار  دارفا  نیا  گرزب  يادـخ  دنـشخبیمن ، رثا  نآ  رد  اوران  ياـهسایق 

هحفص 35]  ] زا دنریذپب و  ار  نآرق  شناد  نایاناد  ناهاگآ و  نیا  دیاب  مدرم  دنتـسه و  دنمزاین  نانآ  هب  نآرق  ریـسفت  نآرق و  مولع  يریگارف 
نآ رگم  دننک ، يریگهرانک  نانآ  زا  دیابن  مدرم  تسا و  هتخومآ  نانآ  هب  ار  تیاده  قیرط  یهلا و  نوئـش  مامت  ادخ  اریز  دـننک  يوریپ  نانآ 
هار دناهداتفا و  رود  هب  نآرق  ناهاگآ  تیعبت  يوریپ و  زا  هک  هتسد  نآ  زین  دناهدوب و  تواقش  لها  ادخ  ملع  رد  لزا  رد  هک  یناسک  زا  هتسد 
رفاک ار  نآرق  ملع  ناهاگآ  نادنمـشناد و  هک  اج  نآ  ات  دـناهتفرگ  شیپ  رد  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  اوران و  ياهسایق  لطاب و  يأر  فـالخ و 

رایسب هچ  ادخ  باتک  قیاقح  رد  اجبان  فرصت  اب  هورگ  نیا  ( 15 . ) دناهتشاگنایم نمؤم  ار  نآرق  قیاقح  هب  نادرخبان  ناهارمگ و  هتشادنپ و 
زا شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  دـناهتخاس ، دادـملق  لالح  ار  ادـخ  مارح  هداد و  رارق  مارح  ار  ادـخ  لـالح 

، دنوشن ادج  دنتـسه  ربمغیپ  نادناخ  هک  نآرق  لها  نآرق و  زا  وا  گرم  زا  سپ  هک  دندوب  هتفریذپ  زین  نانآ  دوب و  هتـسب  دهع  نانآ  اب  گرم 
تـسین هدع  نیا  زا  ادخ  رب  رترادرب  نامرفان  يدحا  دنتـساخرب و  ربمایپ  ناگدنامزاب  ادخ و  باتک  تفلاخم  هب  اهدیعو ؛ هدـعو و  نیا  اب  یلو 

هللا یلـص  دمحم  تایح  رد  هچ  دـنوادخ  يوریپ  تعاطا و  هیآ  نیا  حیرـص  موهفم  ( 16  - 17 . ) دـنزیخرب وا  لوسر  ادـخ و  تفلاخم  هب  هک 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  گرم  اـب  هک  تفگ  ناوتیم  روطچ  تروـص  نیا  رد  تسا ، وا  گرم  زا  سپ  هچ  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

راب کی  زا  شیب  زامن  عورـش  ماـگنه  هب  ( 18 ( ؟ دوش ادخ  نآرق  نیزگیاج  لطاب  ياههشیدـنا  فیحن و  دـیاقع  دوش و  هتـشاذگ  رانک  نآرق 
هب شیاین  هحفص 36 ] ( ] 19 . ) تخانـش دـنهاوخ  ار  امـش  نانمـشد  بحتـسم ) هناگتفه  ریبکت  اب   ) اریز دـیربن ، الاب  شوگ  لباقم  ار  اهتسد 
ادخ تسا و  هداد  هدعو  ار  نانآ  ياعد  تباجا  دراد و  تسود  ار  شیاین  اعد و  لها  نینمؤم  ادخ  اریز  دییازفیب  رتشیب  هچ  ره  ار  ادـخ  هاگرد 

ار ادخ  زور ، بش و  تاعاس  مامت  رد  دـیناوتیم  ات  ( 20 . ) دوزفا دـهاوخ  نانآ  لامعا  باوث  هب  تشهب  رد  تمایق  زور  رد  ار  نینمؤم  ياـعد 
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و دیامنن ، وا  لاح  لماش  ار  دوخ  يایاطع  نآ  لباقم  رد  وا  دناوخب و  ار  ادخ  هک  تسین  یسک  دینادب  دشاب و  امش  دای  هب  زین  ادخ  ات  دینک  دای 
رد هچنآ  هدش و  میرحت  احیرص  نآرق  رد  هچ  نآ  باکترا  زا  دوشیمن . یـسک  بیـصن  ادخ ، رما  زا  يوریپ  تعاطا و  اب  زج  ادخ  ياهیکین 
زا اهنآ  يهرابرد  دیاب  هک  تسا ، مارح  هداد  روتـسد  ار  نآ  كرت  دنوادخ  هچ  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  ( 21 . ) دیزیهرپب تسا  مارح  نآرق  نطاب 
دزن مدرم  نیرتهارمگ  اریز  درکن ، لابند  ار  لطاب  ءارآ  سفن و  ياوه  هدرک و  تعباتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دمحم  نیمارف 

یبوخ یـسک  ره  هب  رگا  و  دینک ، یکین  دوخ  هب  دیناوتیم  ات  ( 22 . ) دنشیوخ راجنهبان  يأر  سفن و  ياوه  عبات  هک  دنتـسه  یناسک  دنوادخ 
، دیـشاب تسیزمه  راگزاس و  مدرم  اب  ( 23 . ) تسا نینچمه  زین  يدـب  لمعلاسکع  ددرگیمزاب و  ناتدوخ  هب  نآ  لـمعلاسکع  دـیراد  اور 

یلاح رد  ار  ادخ  نانمشد  ( 24 . ) دیاهدرک تعاطا  ار  ادخ  راک ، نیا  اب  دینک  روصت  امـش  دنهن ، امـش  ندرگ  رب  راب  هک  يدـح  نآ  هب  هن  یلو 
هحفص  ] دننام دیوگ  ازسان  ار  ادخ  ناتـسود  یـسک  رگا  دنزرون . تراسج  ادخ  هب  هتـسنادن  زین  نانآ  ات  دینکن ، نیرفن  دنوشیم  ناشورخ  هک 

نانمشد هب  زاب  ار  ییوگازسان  نیرفن و  هار  ینلع ، نیرفن  اب  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نیرتملاظ  تسا ، هتفگ  ازـسان  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  [ 37
امـش روما  ظفاح  ادـخ  هک  یمدرم  يا  ( 25 . ) دـینک تعاطا  ار  ادـخ  نامرف  لمع ، هنوگ  نیا  زا  ندرک  يراددوخ  اب  سپ  دـننک  زاـب  ار  ادـخ 

ار نانآ  تیالو  تعاـطا و  ادـخ  اریز  مالـسلامهیلع -  تیبلـها  وا -  نانیـشناج  نیمارف  ادـخ و  لوسر  نیمارف  زا  يوریپ  تسا  امـش  رب  تسا 
ماجنا رد  ندوب  مدـق  تباـث  تموادـم و  : » هک تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـم  ردـپ  هتفگ  و  ( 26 . ) تسا هدومرف  رما  اـحیرص 
يوریپ و  تسا . امش  يارب  نآ  عفن  تسا و  ادخ  ياضر  نماض  اهیشیدناجک ، اهتعدب و  زا  يوریپ  مدع  و  نیمارف ، تاروتـسد و  ضیارف و 

زا يوریپ  هجیتـن  تسا و  تعدـب  ادـخ  روتـسد  فـالخرب  يروتـسد  عون  ره  هک  اریز  تسا ، یهارمگ  ثعاـب  اهتعدـب  لوبق  اـهسوه و  زا 
.« ادخ رماوا  ندوب  اریذپ  ییابیکـش و  قح و  تاروتـسد  نتفریذپ  هب  رگم  ار  سک  چیه  دوشیمن  دیاع  يریخ  دوب و  دهاوخ  شتآ  اهتعدب ،
رد هک  یناسک  دوشیم و  لصاح  یصخش  ياههتساوخ  رب  وا  ياههتـساوخ  نتـشاد  مدقت  اب  ادخ و  تیاضر  اب  لماک  نامیا  هک  دیـشاب  هاگآ 

زامن صوصخ  هب  زامن ، يادا  تسا  امش  رب  ( 27 . ) دوب دنهاوخ  ادخ  بناج  زا  اهرجا  نیرتهب  راوازس  دنوشیم  میلست  ابیکش و  فیلاکت  ربارب 
يارقف یتسود  تبحم و  تسا  امش  رب  هحفص 38 ] ( ] 28 . ) تسا امش  نامیااب  ناینیشیپ  ادخ و  روتـسد  هک  روطنامه  دیناوخب  زامن  [ 1 ، ] رهظ

ندرک تبحص  : » هک تسا  ادخ  لوسر  مردپ  هدومرف  تسا و  ادخ  نید  ندرمش  راوخ  اهنآ ، رب  نتخورف  رخف  ندرمـش و  کچوک  ناملـسم ،
قلخ ادخ و  درامـش  کچوک  نوبز و  ار  یناملـسم  یـسک  هاگ  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  ( 29 .« ) تسا ادخ  دیکا  روتـسد  نانیکـسم  نارادان و  هب 

ریقف و ناملـسم  ناردارب  قوقح  هب  زواـجت  زا  ( 30 . ) تسا ناگدننک  باذـع  نیرترداق  ادـخ  و  درمـش . دـنهاوخ  شلیلذ  نوبز و  ار  وا  ادـخ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دمحم  هب  ادخ  روتسد  نانآ ، هب  ندرک  تبحم  نتشاد و  تسود  اریز  دیرادب ، دوخ  تسود  ار  نانآ  دیزیهرپب ! نیکـسم 
نیا اب  رگا  و  تسا . هدرک  نایغط  وا  لوسر  ادخ و  رب  دـنک ، یهاتوک  رما  نیا  يارجا  رد  یگدـنز  رد  یـسک  رگا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ربک اریز  دـینک ؛ يرود  ینیبگرزب  دوخ  یتـسرپدوخ و  زا  ( 31 . ) تسا هدرم  ناراـکهبت  يهرمز  رد  وا  دریگب ، ار  شناـبیرگ  گرم  ناـیغط 
ملظ اریز  دیزیهرپب  رگیدـکی  هب  متـس  زا  ( 32 . ) تخاس دـهاوخ  لـیلذ  نوبز و  ار  ناـهاوخدوخ  نازروربک و  ادـخ  تسا و  ادـخ  صوصخم 

دـشاب رای  ادخ  ار  یـسک  رگا  و  دوب . دهاوخ  رادروخرب  ادخ  يرای  زا  مولظم  دـش و  يرگید  ملظ  راتفرگ  ملاظ ، تسین . هتـسیاش  درم  رادرک 
ناینب هشیر و  اریز  دینک  زارتحا  رگیدکی  هب  تبـسن  دـسح  هنیک و  زا  ( 32 . ) تسا ادخ  بناج  زا  طقف  يزوریپ  هک  اریز  تسا ، یقیقح  حـتاف 
مردـپ يهدومرف  و  درک . دـهاوخ  ناتنیرفن  مولظم  اریز  دـینک ، يرای  ار  یملاـظ  اداـبم  ( 34 . ) تسا يزوـتهنیک  زا  یـسانشادخ  هحفص 39 ] ]

نیا و  دـینک ، يراـی  رگیدـکی  هب  ( 35 .« ) دوـشیم هتفریذـپ  ادـخ  بناـج  زا  موـلظم  ياـعد  : » هک تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ار ادخ  يهناخ  رد  هتوتیب  هزور و  هام  کی  زا  رتمیظع  رجا  ناملـسم  هب  کمک  : » تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مردـپ  يهدومرف 

ریقف تسدـگنت و  وا  دـینادیم  دوخ  هک  یلاح  رد  دـیزیهرپب ، دوخ  ناملـسم  ردارب  زا  دوخ  بلط  لوصو  يارب  ندروآ  راشف  زا  ( 36 .« ) دراد
رگا و  ( 37 «. ) دیراذگب راشف  رد  ار  تسدگنت  ناملسم  دیرادن  قح  : » هک تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مردپ  يهدومرف  تسا و 

اوأم و ادـخ ، يهیاس  زج  زیخاتـسر  زور  رد  دوب و  دـهاوخ  وا  رـس  رب  ادـخ  يهیاس  دـنک ، هظحالم  تاـعارم و  ار  تسدـیهت  راکهدـب  یـسک 
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زا راهنز  ادخ ، بجاو  قوقح  يرادهگن  زا  ار  امـش  داب  راهنز  دیتسه  ادخ  لضف  تمحر و  لومـشم  هک  یمدرم  يا  ( 38 . ) تسین یهاگهانپ 
و درک . دهاوخ  باتـش  وا  يزور  ءاطعا  رد  زین  ادخ  دنک ، باتـش  بجاو  قوقح  يادا  رد  یـسک  رگا  و  نآ . ندرک  ادرف  زورما و  هحماسم و 

بیصن هچنآ  لابق  رد  ( 39 . ) درک دهاوخ  یهاتوک  وا  يزور  ياطعا  رد  زین  ادخ  دنک ، ریخأت  هحماسم و  بجاو  قوقح  يادا  رد  یـسک  رگا 
هب ربارب  نیدـنچ  ار  امـش  يازـس  ادـخ  دوش و  رهاط  كاپ و  دـنامیم  هحفـص 40 ]  ] امـش رب  یقاب  هچنآ  ات  دـینک  ادا  ار  ادـخ  قح  تسا  اـمش 

روذحم رد  زا  دیناوتیم  ات  نینمؤم  هورگ  يا  ( 40 . ) دیامرفیم اطع  دنک  روصت  دناوتیمن  ادخ  زج  هب  سک  چیه  ار  نآ  نازیم  هک  يرادـقم 
هب ریزگان  نیعباتم ، نوخ  تمرح و  ظـفح  يارب  دریگ ، رارق  رارطـضا  رد  ماـما  رگا  اریز  دـینک ، يراددوخ  نیملـسم  ربهر  ماـما و  نداد  رارق 
ادخ تمحر  لومـشم  دوشیم و  لزان  هدـش  نیرفن  رهاظ  هب  درف  نینچ  رب  ادـخ  تمحر  هک  دیـشاب  هاگآ  درک . دـهاوخ  نیرفن  ار  اهنآ  رهاظ 
هاگآ ( 41 . ) تسا هداد  رارق  رارطـضا  روذحم و  رد  ار  ماما  هک  دش  دهاوخ  یـسک  بیـصن  ناربمایپ  ادخ و  نیرفن  یلو  تفرگ ، دهاوخ  رارق 

ره تسا ، هدوب  يراج  يراس و  ناگتسیاش  دزن  امش  زا  لبق  وا ، ینید  شور  نییآ و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تنـس  هک  دیـشاب 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  وا  لوسر  ادـخ و  دـیاب  تسا  هتفای  تسد  لماک  نامیا  هب  درادیم و  تسود  ار  ادـخ  تاـقالم  سک 
همئا و ناوریپ  يهرابرد  ار  ادـخ  يهدومرف  ایآ  دوش . نانآ  تامارک  لیاضف و  ياریذـپ  دـیوج و  يرازیب  ناـنآ  نانمـشد  زا  درادـب و  تسود 
ناگتسیاش و قح و  هار  رد  نایئادف  ادخ و  نایوگتسار  ناربمایپ و  اب  زیخاتسر  زور  رد  نینمؤم  نیمه  : » دیاهدینـشن ار  نید  نایداه  ناربهار و 

لیاـضف يهراـبرد  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا ، همئا  ناوریپ  راـک  تبقاـع  هنومن  ياهیآ  نینچ  یتقو  دنتـسه ». سینا  سیلج و  ناراـکتسرد 
اریز دشاب ، رادافو  نامیا  اب  مدرم  اب  یتسود  رد  ادخ و  نامیپ  دنبیاپ  دیاب  تسا ، نامیا  لماکت  راتساوخ  هک  یـسک  ( 42 ( ؟ تفگ نخس  نانآ 

زا ییاشگهرگ  لام ، تاکز  عقوم  هب  تخادرپ  زامن ، ندناوخ  مالـسلامهیلع  نیرهاط  همئا  هحفص 41 ]  ] ربمایپ و ادخ و  اب  یتسود  طرـش  هک 
هبیر و کشیب و  لامعا  نیا  هاگ  ره  تسا . ناهن  رد  هچ  اراکـشآ و  رد  هچ  هانگ  باکترا  زا  زیهرپ  هنـسحلا و  ضرق  نداد  اـب  نینمؤم  راـک 

نمؤم يو  انامه ، دش و  دهاوخ  لخاد  دنزوریپ  مدقـشیپ و  هراومه  هک  یناتـسرپادخ  هورگ  رد  هدننک ، ارجا  دوش  ماجنا  ادـخ  رطاخ  هب  طقف 
ادخ يهتفگ  نیا  تسا و  هدش  مارح  نآرق ، زا  ماما  ربمغیپ و  ریـسفت  رد  ای  نآرق و  رهاظ  رد  هچنآ  باکترا  زا  دیزیهرپب  ( 43 . ) تسا یقیقح 

یفالخ يراک  منادن  وهس و  يور  زا  امـش ، ناینیـشیپ  رگا  و  دنوشیمن .» بکترم  تسا ، فالخ  دننادیم  هک  ار  یلمع  : » هک تسا  نآرق  رد 
و : ) هیآ نآرق و  رد  ادخ  يهدومرف  تقیقح  نیا  دـندرکیمن و  رارکت  ار  نآ  رگید  دـندرکیم و  هبوت  عالطا ، زا  سپ  دـندشیم ، بکترم  ار 
تفریذپ و یـسک  رگا  تسا ، یندرک  تعاطا  ادخ ، یهاون  رماوا و  هیلک  هک  دـینادب  ( 44 . ) دشابیم نوملعی ) مه  اولعف و  ام  یلع  اورـصی  مل 
رد تروص  اب  دریمب ، لاح  نامه  هب  و  دزیهرپن ، تامرحم  زا  دـنک و  ینامرفان  یـسک  رگا  تسا و  وا  بیـصن  يرایـسب  ياهیکین  دـش ، عیطم 

رگا ادخ ، نیمارف  زا  تعاطا  رگم  ادخ ، يهداتسرف  هن  تسا و  عیفش  کلم  هن  وا ، يهدنب  ادخ و  نیب  هک  دینادب  ( 45 . ) داتفا دهاوخورف  شتآ 
ادخ تاروتسد  لوبق  نتفریذپ و  تسا  امش  رب  هحفص 42 ] ( ] 46 . ) دیشاب اشوک  ادخ  زا  تعاطا  رد  دیـشاب ، یقیقح  نمؤم  هک  دیراد  تسود 
نینچ تسا و  وا  تاروتسد  ادخ و  هب  ندش  میلـست  مالـسا ، هک  دینادب  تسا و  امـش  رورـس  دنوادخ  اریز  دیراد ، تردق  رد  هک  ییاج  نآ  ات 

دوخ يزورهب  یکین و  راتساوخ  یسک  رگا  ( 47 . ) تسین ناملسم  دشابن ، ضحم  میلست  یسک  رگا  تسا و  ادخ  میلست  ناملسم و  یـصخش 
، دینک زیهرپ  هانگ  هب  باکترا  زا  ( 48 . ) تسا ناسنا  دوجو  يارب  هیده  نیرتهب  ادخ  زا  تعاطا  اریز  دشاب ، ادخ  ضحم  ربنامرف  دـیاب  دـشاب ،

دوجو یبسانم  يدب  یبوخ و  نیب  تسا و  ناسنا  دوخ  رب  يراتفردب  يرادرک و  تشز  يراکهانگ و  اب  یلاعتیراب  هاگشیپ  هب  یمارتحایب  اریز 
درگ زگره  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  نامرف  دوب ، دهاوخ  شتآ  يازج  ناراکهنگ  ناراکدب و  يارب  تشهب و  شاداپ  ناراکوکین  يارب  درادـن ،
رگا دزاس ، زاینیب  ادـخ  زا  ار  امـش  دـناوتیم  يرگید  سک  هن  لـسرم و  ربماـیپ  هن  برقم ، کـلم  هن  هک  دیـشاب  هاـگآ  ( 49 . ) دـیدرگن هانگ 

بیصن سک  چیه  رب  ادخ  تیاضر  دیشاب  هاگآ  زاب  دینک و  بلط  ار  ادخ  تیاضر  دوش ، امش  بیصن  ناراک  تعافش  تعافش  دیراد  تسود 
راکنا مدـع  و  يو ، قح  رب  نانیـشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مالـسا  گرزب  ربماـیپ  وا و  زا  يرادربناـمرف  هب  رگم  دوشیمن ،

دنتـسه و وـگغورد  وا ، نانیـشناج  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  دـمحم  ادـخ و  نـیرکنم  هـک  دـینادب  ( 50 . ) ناـنآ تاـماقم  لـیاضف و 
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نیرتتسپ رد  نیقفانم  هاگیاج  [ » هحفص 43 : ] دیامرفیم نینچ  نیقفانم  يهرابرد  گرزب  يادخ  دنشابیم و  قفانم  ورود و  زین  نایوگغورد 
لطاب لها  زا  زگره  دسرتب ، ادخ  زا  دـنک و  تعاطا  ادـخ  زا  ابلق  سک  ره  ( 51 .« ) دوب دهاوخن  ياهدـننک  يرای  ار  نانآ  تسا و  منهج  ياج 

اب دناهسوسو و  هعدخ و  بیرف و  هلیح و  عبنم  نیطایش  دنتسه و  نیطایـش  يهلزنم  هب  هدوبن و  ادخ  وریپ  قح  ریغ  نارادفرط  اریز  دسارهیمن ؛
: دـیامرفیم نآرق  رد  ادـخ  دـنزاس و  راچد  دـیدرت  یهارمگ و  هب  دـننک و  فرحنم  تقیقح  هار  زا  ار  قح  ناوریپ  هک  دنـشوکیم  ورین  مامت 

ناوریپ قیفوت و  لها  ادـخ  مه  زاـب  و  ( 52 .« ) دیریذپب ار  نانآ  يهدیقع  دـیزروب و  رفک  ادـخ  هب  زین  امـش  هک  دـنراد  تسود  ناراک  فالخ  »
يرای زا  دیهدن و  هار  لد  هب  یـساره  امـش  سپ  ( 53 . ) تسا هدومرف  یهن  عنم و  ادـخ  نانمـشد  نداد  يرای  نتـشاد و  تسود  زا  ار  تقیقح 

یبوخ و اب  ار  نانآ  دنسپان  ياهرادرک  اهیتشز و  دوب . دهاوخ  ناتفـص  سیلبا  نیا  بیرف  زا  امـش  يهدنرادهگن  ادخ  دیدرگن و  زاب  تقیقح 
امش اب  امش  هجوت  ندینش  اب  نانآ  اریز  تسین ، زیاج  امش  رب  نیفلاخم ، دزن  ادخ  نید  ساسا  تیاعر  هب  رهاظت  دینک . عفد  دوخ  كولس  نسح 
امش عفن  هب  یتلدم  فاصنا و  راک  ردصم  نارگمتس  رد  هک  تسا  یعیبط  دنشوکیم و  تخـس  امـش  كاله  عفد و  رد  دنزرویم و  ینمـشد 

دینکن هسیاقم  نانآ  اب  اقلطم  ار  هحفص 44 ]  ] دوخ دیـسانشب و  ناهارمگ  ناگدروخ و  بیرف  ربارب  رد  ار  دوخ  عینم  ماقم  ( 54 . ) درادن دوجو 
نآرق رد  ار  ادـخ  يهدومرف  زاب  ایآ  تسا . هداد  رارق  نوزفا  یـسب  ار  امـش  ماقم  ادـخ  اریز  دـیهدن  شهاک  لزنت و  اـهنآ  هلحرم  اـت  ار  دوخ  و 

.« تسین يواسم  ناسکی و  ناراکهانگ  ناراگزیهرپ و  تلزنم  نینچمه  ناگدولآ و  ناراکبارخ و  اب  ناراکوکین  نینمؤم و  ماقم  : » دیاهدینـشن
لها دزن  ار  دوخ  ینید  نادـقتعم  دوخ و  نایاوشیپ  یلاعت و  يادـخ  تمظع  زگره  دـیراد و  ظوفحم  لطاب  لها  ربارب  رد  ار  دوخ  ماقم  ( 55)

زا مارآ  مارآ  ناگتسیاش ! يا  ( 56 . ) تسا امش  بیـصن  كاله  یتسین و  ادخ و  مشخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دیزاسن ، دادملق  شزرامک  لطاب 
مه ادخ و  ناتسود  راتسود  ادخ ، رطاخ  هب  دنامب . یقاب  امش  يارب  ادخ  ياهتمعن  ات  دیشاب ، وا  رماوا  يرجم  دینک و  يوریپ  ادخ  تاروتـسد 

نیفلاخم نانمشد و  اب  یکین  زا  دیزاس و  دوخ  قح  رب  مارم  نارادفرط  راثن  ار  دوخ  یتسود  تبحم و  دیـشاب . وا  نانمـشد  نمـشد  ادخ ، يارب 
شاهراـبرد دـینک و  كرد  ار  نآ  تسا ، هدوـمرف  تیبرت  میلعت و  ار  اـم  گرزب  يادـخ  هک  هچنآ  هب  دـیورگب  ( 57 . ) دـیزرو يراددوخ  نید 

. دیورگن نآ  هب  زگره  دینک و  درط  ار  دوخ  تالیامت  اهسوه و  دیریذپب و  تسا  امش  ییامنهار  تیاده و  بجوم  هچ  نآ  دیشیدنیب ، اقیمع 
نایز و بجوم  ادخ  تاروتـسد  ادخ و  لباقم  هحفـص 45 ]  ] رد نایغط  هک  دینادب  دیزیهرپب و  ادج  ادـخ  ربارب  رد  نایغط  ینامرفان و  زا  ( 58)

گرزب يادـخ  تیانع  هب  طونم  طقف  امـش  ام و  يورین  اریز  دـیزیهرپب ، ادـج  ادـخ  ینامرفان  زا  تسا ، تیلهاج  تفخ و  نارود  هب  تشگزاب 
زا دومن ، دهاوخ  رود  وا  زا  ار  اهیدب  ادـخ  هک  نیا  رگم  تفر  دـهاوخب  ناهج  زا  دورگب ، ادـخ  هب  ترطف  لصا  رد  هدـنب  هاگ  ره  ( 59 . ) تسا

ولمم شبلق  شمارآ و  راقو و  زا  هدنکآ  ینارون ، شاهرهچ  دش ، دهاوخ  وکین  راتفر  شور و  ياراد  دنام ، دهاوخ  ظوفحم  ییانتعایب  ربک و 
ینمشد مدرم و  اب  هطبار  عطق  تخاس ، دهاوخ  وا  هرهب  بیـصن و  ار  مدرم  یتسود  ادخ  دش و  دهاوخ  تامرحم  زا  راگزیهرپ  ادخ و  سرت  زا 

ار وا  ادخ   » هکنیا رگم  تسب  دهاوخن  رب  ناهج  زا  هدید  دشاب  ادخ  رکنم  ترطف  لصا  رد  هدـنب  هاگ  ره  ( 60 . ) درک دهاوخ  كرت  ار  نانآ  اب 
، محریب یسق و  وا  بلق  دش ، دهاوخ  التبم  یهاوخدوخ  ربک و  هب  دش ، یتخبدب  نیرق  یسک  رگا  دزاس و  سیلج  نیرق و  یتخبدب  يدب و  اب 
ار شرارـسا  ادخ  تشاد ، دهاوخن  مرـش  ایح و  دـش و  دـهاوخ  راتفگ  دـب  نابزدـب و  رظنم ، دـب  هایـس و  شاهرهچ  راجنهان ، دـب و  شراتفر  و 

يرود ادـخ  يرادربنامرف  زا  هانگ و  هب  هدولآ  شنماد  هراومه  دـش ، دـهاوخ  عونمم  فـالخ و  ناـهانگ  بکترم  تخاـس ، دـهاوخ  راکـشآ 
نت ( 61 .« ) تسین ادخ  هلیـسو  هب  زج  ییورین  اریز  دیهاوخ  تیفاع  یبوخ و  ادـخ  زا  تسا ، همه  نیا  رفاک  نمؤم و  نیب  قرف  تسج ، دـهاوخ 

ماـمت زا  وا  قح  رب  ءاـیلوا  ادـخ و  تعاـطا  دـئادش و  هحفـص 46 ]  ] رب ربص  اریز  دـیهد ، تداـع  تالکـشم  ربارب  رد  ییابیکـش  ربـص و  هب  ار 
نآرق رد  هداد و  روتسد  ار  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  تیالو  لوبق  گرزب  يادخ  تسا  رتالاو  نآ  هانگ  هب  هدولآ  ياهتذل  ایند و  ياهتمعن 

(62 . ) تسا هدومرف  رما  نایاوشیپ  نیا  زا  تعاطا  هب  و  دـنوش ». ربهار  ام  يوس  هب  ار  مدرم  اـت  میدرک  نییعت  یناـیاوشیپ  : » تسا هدومرف  میرک 
نانآ هداد و  ایند  هزور  دنچ  تلود  ار  نانآ  ادخ  هک  دنتـسه  یهارمگ  نایاوشیپ  هدومرف ، عنم  ار  نانآ  یتسود  تعباتم و  ادـخ  هک  ار  یناسک 

هب دنوشیم ، بکترم  ار  ناهانگ  مامت  ایند  هزور  دنچ  تموکح  نیا  رد  نانآ  دنرادیم ، اور  روج  ملظ و  یقیقح  ناربهر  ادخ و  ءایلوا  يارب 
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زور رد  امـش  يارب  یتبحم  تمعن  مامتا  زین  دنتـسه و  یهلا  باذـع  راوازـس  تماـیق  زور  رد  هورگ  نیا  دـننکیم  نایـصع  شربمغیپ  ادـخ و 
ار ییاهناتساد  دینک  سسجت  صحفت و  ( 62 . ) دنشابیم دیتسه  روشحم  ناربمایپ  رگید  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  زیخاتـسر 
ربص و اهيراتفرگ  ربارب  رد  زین  ار  امـش  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  سپ  هدـش ، رکذ  نانآ  نامیااب  ناوریپ  ناربمغیپ و  ياهيراتفرگ  زا  نآرق  رد  هک 
رب لطاب و  لها  اب  ندرک  هعزانم  زا  دـیزیهرپب  ( 63 . ) اهيراتفرگ اههجنکش و  اهیتخـس و  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  دیامرف ، اطع  ییابیکش 

زیهرپ و و  قح ، ربارب  رد  نانآ  میلست  و  نانآ ، يرابدرب  ربص و  و  نانآ ، شمارآ  توکس و  ینیگنس و  ناگتـسیاش ، شور  شریذپ  تسا  امش 
هار هحفص 47 ]  ] رد قح  لها  ششوک  و  قح ، لها  تابث  يرادیاپ و  قح ، لها  یتسار  یتسرد و  تسا  امش  رب  هانگ  فالخ و  زا  نانآ  زیرگ 
ادخ رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  ( 64 . ) دینکیم زارحا  ادـخ  دزن  ار  ناگتـسیاش  يهبتر  ماقم و  دـینک  نینچ  رگا  وا ، تاروتـسد  يارجا  يارب  ادـخ 

شبلق قح و  يایوپ  ایوگ و  شناـبز  دـبای  یبیـصن  نینچ  یـسک  رگا  تشاد و  دـهاوخ  هداـشگ  ياهنیـس  دـنک ، راگتـسر  ار  یـسک  دـهاوخب 
هب مالسا  نید  رد  تسا و  لماک  ناملـسم  وا  دوش  عمج  یـسک  رد  یفاصوا  نینچ  رگا  دوب و  دهاوخ  تقیقح  يرجم  قح و  ریغ  زا  هتـسبورف 

تنیط راشف  رد  هدرشف  گنت و  شاهنیس  دراذگیماو ، دوخ  هب  ار  وا  دهاوخن  راگتسر  ار  یسک  ادخ  رگا  و  ( 64 . ) تفاتش دهاوخ  قح  يوس 
نینچ رگا  و  ( 65  ) دوب دـهاوخن  ناسکی  وا  یبلق  يهدـیقع  اب  شنابز  دـنارب  نابز  رب  یتقیقح  ریخ و  اـنایحا  یـسک  نینچ  رگا  دـش ، دـهاوخ 

نابز و هب  تقیقح  نایب  تسا ، قح  هار  رد  نارگبوشآ  نیقفانم و  زا  ادخ  دزن  دیدرتیب  لاح ، نیمه  هب  دریمب  دـیآ و  درگ  یـسک  رد  یلاوحا 
كرد يارب  هداشگ  ياهنیـس  دیـشاب و  راـگزیهرپ  سپ  ( 66 . ) دـش دـهاوخ  یـسک  نینچ  هیلع  رب  مکحم  یلیلد  نآ ، هب  حیحـص  لـمع  مدـع 

ره کش  نودب  دهد ، رارق  هتسیاش  ناینیشیپ  ماقم  رد  ار  امش  تقیقح و  يایوگ  گرم  مد  ات  ار  امش  نابز  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  مالـسا  قیاقح 
ار وا  دیاب  درادب  شتسود  ادخ  هک  دهاوخب  یسک  رگا  ( 67 . ) تسا راثن  وا  ییایربک  هاگرد  هب  نارکیب  ساپس  تسا و  ادخ  بناج  زا  ییورین 

هحفص  ] ات دینک  يوریپ  نم  زا  دیاب  دیتسه  ادخ  رادتسود  رگا  ربمایپ ، يا  وگب  : » ار ادخ  يهتفگ  دیاهدینـشن  ایآ  دنک ، تیعبت  ام  زا  تعاطا و 
نید هب  هک  نیا  رگم  دنکیمن  تعاطا  ار  ادخ  یـسک  مسق ! ادخ  هب  ( 67 «. ) دیاشخبب امش  رب  ار  امـش  ناهانگ  درادب و  تسود  ناتیادخ  [ 48

ام يوریپ  یسک  مسق  ادخ  هب  درادب . تسود  شیادخ  هک  نیا  رگم  دنکیمن  يوریپ  ام  زا  یسک  مسق  ادخ  هب  دنک . يوریپ  ام  زا  دیآرد و  ام 
هدیروش و ادخ  رب  هک  نیا  رگم  درادیمن  نمشد  ار  ام  یـسک  ادخ  هب  دنگوس  مه  زاب  درادب و  نمـشد  ار  ام  هک  نآ  رگم  دنکیمن  كرت  ار 

ییادخ ییایربک  هاگرد  راثن  نارکیب  ساپس  داتفا . دهاوخورف  نازوس  نازورف و  شتآ  رد  دریمب ، ادخ  رب  یغاط  یـسک  رگا  دوش و  راکهانگ 
(69  - 70 . ) تسا یبقع  ایند و  راگدرورپ  هک  تسا 

دوخ دنزرف  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  حیاصن 

هراشا

-2 دریمیم . ریقف  دزود  مدرم  تسد  هب  مشچ  هک  یسک  دوشیمن و  نارگید  جاتحم  دنک  هشیپ  تعانق  تشیعم  رد  یـسک  رگا  دنزرف  يا  - 1
شزغل درامش  زیچان  ار  دوخ  شزغل  اطخ و  هک  سک  ره  - 3 تسا . نامگدب  لجوزع  يادخ  هب  دشابن  یضار  ادخ  تاردقم  هب  هک  سک  ره 

هک سک  ره  - 5 هحفص 49 ] . ] دش دهاوخ  رتشاف  شدوخ  رارـسا  دنک  شاف  ار  مدرم  رارـسا  هک  سک  ره  - 4 دید . دهاوخ  مهم  ار  نارگید 
. دش دهاوخ  نوگنرس  دوخ  دنکب  هاچ  ینید  ردارب  يارب  هک  سک  ره  - 6 دش . دهاوخ  هتشک  ریشمش  نامه  اب  دشکب  نارگید  هب  ملظ  ریشمش 

راوگرزب دـنک  ترـشاعم  نادنمـشناد  اب  هک  سک  ره  - 8 دـش . دـهاوخ  ماندـب  دـنک  ترـشاعم  زغمیب ) ياهمدآ   ) ناهلبا اب  هک  سک  ره  - 7
-11 دشاب . تررض  رب  هک  نیا  ولو  شاب  وگقح  دنزرف  يا  - 10 دش . دهاوخ  هدولآ  دراذگب  مدق  اهرازنجل  هب  هک  سک  ره  - 9 دش . دهاوخ 
هک اریز  تسا  تورماب  نامدرم  لد  رد  یگدنـشخب  دنزرف  يا  - 12 دراکیم . هنیک  رذـب  مدرم  لد  رد  هک  اریز  نک ؛ بانتجا  ینیچنخـس  زا 

نینچ هاـگ  چـیه  دـشابیم و  فـیطل  ياـههویم  ار  ياهخاـش  ره  اـههخاش و  ياراد  هشیر  ره  هک  دنتـسه  يرادهشیر  دارفا  هدنـشخب  ناـمدرم 
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دنرادن ماود  زین  اههشیر  دنراوتـسا و  اههشیر  يور  رب  زین  اههخاش  دـبای و  ماجنا  اههخاش  هلیـسو  هب  هک  نیا  رگم  دـیآیمن  تسد  هب  ياهویم 
هک اریز  نکن  تاقالم  شنمدب  دارفا  اب  نک و  تاقالم  ار  شنمكاپ  نامدرم  دـنزرف  يا  - 13 دندرگ . عقاو  يدنمورب  نیمز  رد  هک  نیا  رگم 

لثم ای  گربیب  کشخ و  تخرد  دننام  دارفا  هلمج  نیا  دوشن  جراخ  اراوگ  نیریش و  بآ  اهنآ  زا  هک  دنشابیم  اراخ  گنـس  دننام  هب  نانآ 
نیا دوب  هدنز  ات  مردـپ  : » دومرف مالـسلاهیلع  اضرلا  هحفـص 50 ]  ] یـسوم نب  یلع  دـیورن . نآ  رد  ياهزبس  دـشابن و  تعارز  لباق  هک  ینیمز 

[. 2 .« ] درکن شومارف  ار  اهتیصو 

زیمآتمکح راعشا 

صخش نآ  رب  ار  زیمآتمکح  راعـشا  نیا  ترـضح  درک . تیاکـش  یتسدگنت  رقف و  زا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  رد  یـصخش 
کبرب ننظت  لیلق و ال  نع  ینغی  هللا  لعل  رفک  سایلا  ناف  سأیت  الف  لیوط  نمز  یف  ترـسیا  دـقف  اموی  ترـسعا  نا  عزجت و  الف  درک : تئارق 

زا يدیمون  ياهتسیز . شیاسآ  رد  ار  يرایسب  ياهزور  هک  اریز  نکم  هلان  يدش  تسدگنت  يزور  رگا  [. 3  ] لیمجلاب یلوا  هللا  ناف  ءوس  نظ 
هک نوچ  شابم  نامگدب  نابرهم  يادخ  هب  دنادرگ . زاینیب  ار  وت  یئزج  ياهلیـسو  هب  دنوادخ  هک  نآ  دیما  تسا  رفک  بجوم  ادـخ  تمحر 

يدـیمون دـیمون  وشم  یتسیز  وت  شیاسآ  هب  ار  يرمع  هک  یتسد  گنت  نزح  دایرف ز  نکم  تسا . اهییابیز  يهمه  راوازـس  لجوزع  يادـخ 
نب رفعج  نع  روفعییبا  نبا  هللادبع  نع   » قلطم نسح  رب  وا  تسا  راوازس  قح  قلاخ  رب  ربم  دب  نامگ  تسهاوگ  نیا  رب  ناتـسدیهت  تسهانگ 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  بذکلا ؛ هنایخلا و  یلع  ینبی  هناف ال  هیلع  ینب  امهمف  لاصخ  یلع  ناسنالاینب  لاق  مالسلاهیلع  دمحم 
.« دزرویمن تنایخ  غورد و  دشاب  راوتسا  هحفص 51 ]  ] اهـشنم نیمه  يور  هک  یمادام  هدش  هتـشرس  تیناسنا  ياهتنم  رد  یناسنا  ره  دومرف :

[. 4]

تاولص باوث 

؛ هجاج ةام  هل  یلاعت  هللا  یـضق  هرم  ۀئم  هتیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلع  یلـص  نم  مالـسلاهیلع  دـمحم  نبا  رفعج  لاق  »
نع [. » 5 .« ] دنکیم هدروآرب  ار  وا  تجاح  دص  یلاعت  يادخ  دتسرفب  تاولـص  هبترم  دص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سک  ره  دومرف : ترـضح 

نیعبـس بعت  هلها  وه  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  انع  هللا  زج  لاق  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  لاق  سابعنبا 
باوث  ) نتشون رد  مالک ) نیا  نتفگ  اب   ) دهد ریخ  يازج  شیربهر  هزادنا  هب  ام  بناج  زا  ار  دمحم  ادخ  دیوگب  هک  یسک  حابص ؛ فلا  ابتاک 

[. 6 .« ] دزادنایم تقشم  هب  اب  هاگحبص  رازه  ار  هدنسیون  يهتشرف  داتفه  نآ )

نیضورقم نابیتشپ  دنوادخ 

هللالوسر ترـضح  هبطخ  هعمج  زور  رد  دیوگیم  هدرک و  وگزاب  هللادبع  نب  رباج  زا  وا  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
يربمایپ هب  تمایق  زور  ات  نم  دومرفیم  یکانبضغ  تلاح  اب  دنلب  يادص  اب  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  مدینش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رادیاپ تمایق  زور  ات  نم  تلاسر  بصنم  ینعی  تسا ؛ ماهبا  تشگنا  تشپ  هک  هبابس  تشگنا  یطـسو و  تشگنا  ود  نیا  دننام  مدش  ثوعبم 
ياهزیچ اهراک  نیرتدب  تسا ». ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  امنهار  نیرتهب  دیجم و  نآرق  نخـس  نیرتهب  : » دومرف سپـس  دـشابیم .

ییاهمکح هدرک و  نید  لخاد  تسین  مالـسا  نید  ماکحا  رد  هک  ییاهنامرف   ) تعدب ره  تسا  هحفص 52 ]  ] نید زا  جراخ  هک  تسا  ياهزات 
دوخ زا  دـعب  سک  ره  تسا . یهارمگ  رفک و  بجوم  نید ) رد  يروآون  هصالخ  روط  هب  ای  ندرک  جراـخ  نید  زا  تسا  نید  ماـکحا  زا  هک 

. تسا نم  هدهع  رب  نآ  تلافک  دورب  ایند  زا  دراذـگب و  تسرپرـسیب  دالوا  ای  ضرق و  یـسک  رگا  اما  تسا و  اههثرو  نآ  زا  دراذـگب  یلام 

. دنک فرص  یهلا  تاهورکم  رد  ای  ناهانگ  هار  رد  هک  نیا  رگم  تسا  راکهدب  صخش  نابیتشپ  لجوزع  يادخ  هک  تسا  هدومرف  هللالوسر 
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هک اریز  دـیهد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  نآ  دـینک و  يرادـهگن  ار  نآرق  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  راصنا  رجاـهم و  يا  تسا  هدومرف  هللالوسر 
. تسا ادخ  يوس  هب  نآ  تشگزاب  ادخ و  تجح  نآرق 

لوسر ترضح  هیصوت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ذخا  لاق  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هدجو  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  هیبا  نع  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  »
یلع زا  ترضح  همیقلا ؛ موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهما  امهابا و  نیذه و  بجاو  ینبحا  نم  لاقف  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  دیب  ملس  و 

ود نیا  نم و  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نیسح  نسح و  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 
هحفص 53] .« ] دوب دهاوخ  نم  فیدرمه  تمایق  زور  رد  دشاب  هتشاد  تسود  ار  ود  نیا  ردام  ردپ و  ار و  مدنزرف 

زومآدنپ تالمج  تاملک و 

هزور - 3 تسا . ناوتان  ناملـسم  ره  داهج  ادخ و  هناخ  جح  - 2 تسا . ناراگزیهرپ  يراوگرزب  هلیسو  لجوزع  يادخ  هاگـشیپ  رد  زامن  - 1
زا نداد  هقدص  هلیسو  هب  - 5 تسا . َرتَو  یب  نامک  اب  يزادناریت  دننام  رادرک  نودب  ياعدا  - 4 تسا . ناسنا  مسج  ندش  كاپ  هلیسو  نتفرگ 

-8 تسا . لقع  فصن  مدرم  يرادتـسود  - 7 دـیراد . هگن  ظوفحم  نداد  تاـکز  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  تورث  - 6 دینک . بلط  يزور  ادـخ 
ندز وناز  هب  تسد  تبیصم  ماگنه  - 10 تسا . نیدلاو  قاع  بجوم  ردام  ردپ و  ندرزآ  - 9 تسا . يرگناوت  عون  کی  دالوا  لـها و  یمک 

هب ییاناوت و  تبیصم  لباقم  رد  ادخ  - 12 تسین . حیحص  رادنید  فیرش و  صاخشا  شیپ  رد  يراکایر  - 11 تسا . ندرب  نیب  زا  ار  شاداپ 
مورحم يزور  زا  دنک  فارـسا  رگا  دناسریم و  ار  وا  قزر  ادـخ  دـشاب  ورهنایم  تشیعم  رد  هک  یـسک  - 13 دهدیم . قزر  تشیعم  هزادـنا 

غورد زا  رتهدنشک  ینمشد  چیه  - 16 تسین . توکس  زا  رتهب  يزیچ  چیه  - 15 تسین . رتهب  ینمادکاپ  زا  ياهریخذ  چیه  - 14 دش . دهاوخ 
قافن ثعاب  هک  اریز  دیزرون ؛ تموصخ  هحفص 54 ]  ] دانع و مه  اب  ینید  بلاطم  رد  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  تسین .

[. 7 . ] دوشیم بلق  یتحاران  و 

قداص ماما  ياعد 

يادـخ يا  کلـضف ؛ نم  یلع  تعـسو  امب  کقزر  هیلع  ترتق  نم  تاساوم  ینقزرا  مهللا  کتیـصعمب  ینزخت  کتعاطب و ال  ینرمعا  مهللا  »
هک ییاهتمعن  لباقم  رد  اهلاراب ! نادرگن . راوخ  ارم  ناهانگ  ببس  هب  نادرگ . ینالوط  ارم  رمع  تهاگرد  زا  يرادربنامرف  ببـس  هب  نابرهم 

دشاب هتفگ  تسار  رگا  اریز  شابم ؛ نیگمغ  دنک  ییوگدب  وت  زا  ینید  ردارب  هاگ  ره  امرف ». مبیـصن  ارقف  هب  شـشخب  ياهدرک  ناسحا  نم  هب 
دوخ ار  هنـسح  نآ  هک  دوشیم  هتـشون  ياهنـسح  ار  وت  ادـخ  بناـج  زا  دـشاب  هتفگ  غورد  رگا  نک ) حالـصا  ار  تدوخ   ) هدرک رادـیب  ار  وت 

. یشاب هدادن  ماجنا 

یلع ترضح  ماقم  يرترب 

نیدعبالا قبس  قبسلاب و  نیبرقالا  لضف  لاق   » دش لاؤس  تسا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  رصحنم  هک  یتیرترب  صوصخ  رد  ترـضح  زا 
ناشیوخ رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  يو  يدنواشیوخ  نامیا و  رد  تقبـس  ببـس  هب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ۀبارقلاب ؛ نم 

هحفص .« ] تسا برع  يدیفس  ور  راختفا و  بجوم  هملک  نیا  برعلا ؛ ناجیت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  مالـسلاهیلع  لاق  .« » تفای يرترب  دوخ 
[55
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تین نسح  اب  هارمه  یتسود 

. تسا يدنواشیوخ  هلزنم  هب  ینیشنمه  بدا  لامک و  تیننسح و  اب  زور  تسیب 

هنیدم لها  رب  هکم  لها  تلیضف 

رتولج ار  هکم  لها  نابرد  دنتـساوخیم . دورو  هزاجا  دندوب و  هدمآ  مهدرگ  هنیدم  هکم و  لها  زا  ياهدع  یـسابع  روصنم  رابرد  رد  يزور 
هکم تفگ : نابرد  يداد ؟ نذا  هنیدم  لها  زا  رتدوز  ار  هکم  لها  ایآ  دندومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  داد . دورو  هزاجا  هنیدم  لها  زا 

هنایـشآ نآ  زا  نیرجاهم )  ) نانآ نیرتهب  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  دوب  یقیقح  هنایـشآ  هکم  هلب  دومرف : ترـضح  تسا . مالـسا  یقیقح  هنایـشآ 
. دندنام یقاب  شیرق ) دارفا  زا  یخرب   ) نانآ نیرتدب  دندرک و  زاورپ 

نآرق هرابرد  ياهلمج 

.« تسا قیمع  فرژ و  رایسب  نآ  نطاب  نکیل  دنیاشوخ  یلیخ  نآرق  تایآ  رهاظ  قیمع ؛ هنطاب  قینا و  هرهاظ  نآرقلا  مالسلاهیلع  لاق  »

یسفن یصخش و  تلادع 

دونشخ نارگید  يرواد  يور  زا  دراد  یـسفن  یـصخش و  تلادع  هک  یـسک  ره  هریغل ؛ امکح  یـضر  هسفن  نم  فصنا  نم  مالـسلاهیلع  لاق 
. دیرامش مرتحم  ار  نآ  زین  امـش  تسا  هدیرفآ  مرتحم  ار  نان  لجوزع  يادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هحفص 56 ] [. ] 8 .« ] تسا

رگید ياذغ  رظتنم  تسا  رـضاح  نان  هک  ياهرفـس  رـس  رد  دـیزادنین ، اپ  ریز  دـیربن و  وقاچ  اب  دومرف  درمـش  مرتحم  دـیاب  هنوگچ  دندیـسرپ :
ترـضح دروخیم . ظیلغ  ياهاذغ  درکیم و  نت  هب  نشخ  ياهسابل  دیـسر  تفالخ  هب  یـسابع  روصنم  هک  يزور  زا  دنیوگ : [. 9 . ] دیوشن

هب تسا و  هدرک  مارح  يو  رب  ار  ییایند  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دراد . یلام  تردق  همه  نیا  هک  يو  لاح  هب  ياو  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص 
نارگید ياهیبوخ  يهمه  دروآیم  يور  یسک  رب  ایند  هاگ  ره  دومرف : ترـضح  [. 10 . ] تسا هدرک  كرت  ار  شدوخ  نید  اـیند  نیا  ببس 

[. 11 . ] دوشیم هتفرگ  شتسد  زا  يو  ياهیکین  دنادرگب  تشپ  ایند  هک  ینامز  دهدیم و  تبسن  يو  هب  ار 

سفن تزع 

دیمون تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  زا  هناخ  نآ  لها  هک  دـنکیم  هنایـشآ  ياهناـخ  رد  هک  تسا  یناریح  دـننام  تزع  دـندومرف : ترـضح 
. دنوشیم

ینیشنردص مذ 

. ار نتسشن  سلجم  ردص  رد  زج  هب  شاب  هتشاد  هحفص 57 ]  ] راظتنا ار  يو  ییاریذپ  هنوگ  همه  يدش  دراو  ینید  ردارب  لزنم  هب  هاگ  ره 

ناطلس لمع  هرافک 

.« تسا ینید  ناردارب  هب  یکین  تلود  نادنمراک  ناربج  ناوخالا ؛ یلا  ناسحالا  ناطلسلا  لمع  هرافک  مالسلاهیلع  لاق  »

رسپ رتخد و  نادنزرف ،

27 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لجوزع يادخ  رتخد ) دالوا   ) تانسح لباقم  رد  دنتسه  ادخ  ياهتمعن  امش  نارسپ  هنسح و  لامعا  هلزنم  هب  امش  نارتخد  دومرف : ترـضح 
. تسا اهتیلوئسم  اهتمعن  لباقم  رد  یلو  داد  دهاوخ  کین  شاداپ 

بآ هزم 

هک یسک  دیامرفیم : ترـضح  رگید  ياج  رد  تسا . یگدنز  هزم  بآ  هزم  دومرف : نینچ  يو  دش  لاؤس  بآ  هزم  هرابرد  ترـضح  زا  یتقو 
دهدـن هار  لد  هب  یـسرت  ادـخ  زا  ناهن  رد  هک  یـسک  دـشکن و  تسد  تلاهج  زا  يریپ  رد  هک  یـسک  درادـن و  ییاورپ  تشز  راک  ماجنا  زا 

. تسین دارفا  نآ  رد  يریخ 

مدرم نیرتهب 

هحفـص 58] . ] دوش لاحـشوخ  داد  ماجنا  کین  راک  هاگ  ره  - 1 دشاب : تلصخ  جنپ  يو  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب  دومرف : ترـضح 
هک یماگنه  - 4 دشاب . راذگ  رکـش  دـسر  يو  رب  یتمعن  هک  ینامز  - 3 دـنک . هبوت  دوش و  نامیـشپ  دـش  بکترم  ار  یهانگ  هک  یمادام  - 2
نم زا  هک  منکیم  هدروآرب  رتدوز  ار  منمشد  تجاح  دومرف : ترـضح  [. 12 . ] دنک وفع  دـش  مولظم  هک  یتقو  - 5 دنک . هبوت  دسر  تبیصم 

. دوش زاینیب 

قداص ماما  ترضح  ياعد 

؛ هبوقعلا نم  لها  هل  انا  امب  یلوا  وفعلا  نم  لها  هل  تنا  امب  کنا  مهللا  لوقی : مالـسلاهیلع  ناک  : » اعد ماقم  رد  ترـضح  تاشیامرف  هلمج  زا 
ار وا  زین  وت  درامـش  مرتحم  ار  وت  هک  یـسک  دومرف : [. 13 .« ] تسا نم  نداد  رفیک  زا  رتراوازـس  نم  ناهانگ  زا  شـشخب  تشذـگ و  اهلاراب !

. نکم یمارتحایب  نآ  هب  رامش و  مرتحم  ار  دوخ  وت  دنک  یمارتحایب  ار  وت  یسک  رگا  رادب و  یمارگ 

دوبعم يهرابرد  شسرپ 

. منکیمن شتـسرپ  زگره  منیبن  هک  ار  ییادخ  دومرف : ترـضح  ياهدـید ؟ ینکیم  شتـسرپ  هک  ار  ییادـخ  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  زا  یبرع 
هب ادخ  دنیبیم و  ار  ادخ  نامیا  رون  هحفص 59 ]  ] هب بلق  نکیل  دنیبیمن  ار  ادخ  يرهاظ  ياهمشچ  دومرف : ترضح  روطچ ؟ دیـسرپ  یبارعا 
زا یبارعا  تسین . قح  هب  يدوبعم  وا  زج  دوشیم و  هداد  زیمت  تامالع  اب  هدش و  لصاح  یسانشادخ  تردق  راثآ  اب  درادن  تهابـش  قولخم 

.« دنک باختنا  يربهر  هب  ار  یسک  هک  تسا  رتاناد  ادخ  هتلاسر ؛ لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : » تفگ دش و  نشور  لاحشوخ و  ترضح  راتفگ 

هفیاط شش  تکاله 

ببـس هب  بارعا  - 2 متـس . ملظ و  ببـس  هب  نابـصنم  بحاـص  - 1 دنوشیم : كاله  تفـص  شـش  ببـس  هب  هفیاط  شـش  دومرف : ترـضح 
ترضح دسح . ببس  هب  نادنمـشناد  - 6 ینادان . ببس  هب  نانیـشنهد  - 5 تنایخ . ببـس  هب  راجت  - 4 ربکت . ببـس  هب  عارز  - 3 ییاتسدوخ .

اهرهش يزاون  هیاسمه  ینالوط و  ار  اهرمع  محر  هلص  دومرف : ترضح  تسا . ادخ  هب  ینامگدب  نادنمتسم  هب  ششخب  زا  يریگولج  دومرف :
ناردپ و یماسا  هب  ایند  رد  ار  مدرم  لجوزع  يادخ  دومرف : ترـضح  دنکیم . رگناوت  ار  صخـش  نداد  هقدص  یناهنپ  رد  دیامنیم . دابآ  ار 

یسک دومرف : ترضح  اورفک ) نیذلا  اهیا  ای  هحفـص 60 ]  ] اونمآ نیذلا  اهیا  ای  : ) دیامرفیم هکنانچ  دناوخیم  ناشرادرک  راثآ  هب  تمایق  رد 
. دش دهاوخ  شدوخ  ریگنماد  نآ  ررض  تبقاع  دشاب  يرش  داجیا  أشنم  هک 
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دنزرف رسمه و  قوقح 

دومرف ترـضح  همعنلا ؛ کلت  لوزن  کشوا  لعفی  مل  ناف  هئارـسا  یلع  عسویلف  ۀـمعن  هیلع  هللا  معنا  نمف  هئارـسا  ءرملا  لایع  مالـسلاهیلع  لاق 
دنکن نینچ  رگا  دهدب  تعـسو  دوخ  ناریـسا  هب  دیاب  دشاب  تورث  تمعن و  ياراد  هک  يدرم  ره  تسا  نآ  ریـسا  هلزنم  هب  يدرم  ره  هداوناخ 

[. 14 .« ] تفر دهاوخ  نوریب  شتسد  زا  يدوز  هب  تورث  نیا 

یتشرس كاپ 

. دش دهاوخ  رتيوق  زین  وا  هدیدنسپ  ياهشور  دشاب  كاپ  صخش  تشرس  ترطف و  رگا  دومرف : ترضح 

کین لمع 

چیه - 2 دـش . دـهاوخن  مک  تاکز  نداد  اب  لاـم  - 1 تسا : قح  نآ  منکیم  داـی  دـنگوس  نم  هک  تسا  کـین  لـمع  هس  دوـمرف : ترـضح 
چیه - 3 هحفـص 61 ] . ] درک دهاوخ  زیزع  ار  وا  امتح  لجوزع  يادخ  نآ  لباقم  رد  دـنک  ربص  ماقتنا  تردـق  نتـشاد  اب  هک  تسین  یمولظم 

. دنکیم زاب  يو  رب  ار  تلذ  رقف و  ياهرد  ادخ  هک  نیا  رگم  دنکیمن  هشیپ  ار  ییادگ  هار  یسک 

سفن تزع 

هس دومرف : ترضح  هعطق ؛ نمل  هلصلا  همرح و  نمل  أطع  هملظ و ال  نمع  حفصلا  ازع  الا  ملسملا  ءرملا  اهب  هللا  دیزی  هثالث ال  مالسلاهیلع  لاق 
هدرک ملظ  يو  رب  هک  یسک  زا  تشذگ  - 1 دیاشگیم : ار  يراوگرزب  تزع و  ياهرد  ادخ  تفص  هس  نیا  نابحاص  يورب  هک  تسا  تفص 

. تسا هدرک  عطق  يو  اب  هک  یمحر  هلص  - 3 تسا . هدرک  مورحم  ار  وا  هک  یسک  قح  رد  ششخب  - 2 تسا .

نیقی هناشن 

رد هک  يزیچ  اب  ار  مدرم  - 2 نکن . دونشخ  نآ ) ینامرفان   ) ادخ بضغ  ببـس  هب  ار  مدرم  - 1 تسا : زیچ  دنچ  نیقی  هناشن  دومرف : ترـضح 
. نکم فیرعت  ادخ  تمعن  لباقم  رد  ار  مدرم  - 3 نکن . تمذم  تسین  وت 

دایز صرح  اب  قزر 

دنکیم رارف  گرم  زا  هک  يروط  هب  دـنک  رارف  دوخ  قزر  زا  یـسک  رگا  دوشیمن . مک  نارگید  یهاوخدـب  اب  دوشن و  دایز  صرح  اـب  قزر 
. دیسر دهاوخارف  وا  لجا  هک  نانچمه  دناسر  دهاوخ  هحفص 62 ]  ] امتح ادخ  ار  وا  يزور 

يدرمناوج توتف و 

صخش ناگدنامزاب  لیماف و  تفارـش  رب  صخـش  يدرمناوج  دومرف : ترـضح  هتلیبق ؛ هبقعل و  بسن  هسفن  یف  لجرلا  هورم  مالـسلاهیلع  لاق  »
یسک هرمع ؛ یف  دیز  هتیبلها  یف  هرب  نسح  نم  هقزر و  یف  دیز  هتین  تنسح  نم  هلمع و  یکذ  هناسل  قدص  نم  مالـسلاهیلع  لاق  .« » دیازفایم

ناسحا و شنادنواشیوخ  هب  هک  یسک  دش و  دهاوخ  دایز  شیزور  دراد  تیننسح  هک  یـسک  تسا و  رادرک  كاپ  دراد  وگتـسار  نابز  هک 
هب دوش  لاحـشوخ  هک  ینامز  دوشن و  جراخ  تقیقح  زا  دش  كانبـضغ  ینمؤم  صخـش  هاگ  ره  دش ». دـهاوخ  ینالوط  شرمع  دـنک  یکین 

. دنکن زواجت  دوخ  دح  زا  درک  ادیپ  تردق  تقو  ره  درواین و  يور  لطاب 
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محر هلص 

مهبر نوشخی  لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نولصی  نیذلا  یلاعت و  هللا  لاق  . » دنادرگ ناسآ  ار  تمایق  زور  باسح  محر  هلـص  دومرف : ترـضح 
نامیا و لها  تبحم  ردام و  ردپ و  یتسود  ماحرا و  هلص  دننام   ) تسا هدرک  رما  ادخ  هک  ییاهاج  هب  هک  یناسک  باسحلا و  ءوس  نوفاخی  و 

.« دنشیدنایم باسح  هحفص 63 ]  ] ماگنه یتخس  زا  دنسرتیم و  ادخ  زا  دندنویپیم و  ملع )

قداص ماما  هب  روصنم  همان 

باوج رد  ترضح  ییآیمن ؟ ام  دزن  نامدرم  ریاس  دننام  ارچ  هک  تشون  ياهمان  ترضح  هب  یـسابع  روصنم  يزور  دسیونیم : نودمحنبا 
هب هک  تسین  يزیچ  مـه  ترخآ  باوـث  زا  وـت  شیپ  رد  مییاـیب و  نآ  سرت  رطاـخ  هـب  هـک  میرادـن  یهاـنگ  امـش  شیپ  رد  اـم  : » تشوـن يو 
وت شیپ  تیلـست  تهج  هب  هک  یتسین  یتبیـصم  رد  کیربت و  يارب  نآ  لباقم  رد  هک  یتسین  یتمعن  رد  زین  وت  مییایب و  وت  دزن  نآ  يراودـیما 

ماما نک ». تحیـصن  ار  ام  شاب و  تبحـص  مه  ام  اـب  اـیب و  اـم  دزن  : » تشون ترـضح  باوج  رد  روصنم  میرادـن ». يراـک  وت  دزن  سپ  مییآ 
تحیـصن ار  وت  تسا  ایند  ناهاوخ  هک  یـسک  کبحـصی ؛ ةرخالا ال  دارا  نم  کحـصنی و  ـال  اـیند  دارا  نم  : » تشون باوج  رد  مالـسلاهیلع 

وا تفگ و  ار  ناهج  مدرم  بتارم  مسق  ادخ  هب  تفگ : روصنم  درادـن ». تسود  ار  وت  تبحاصم  تسا  ترخآ  بلاط  هک  یـسک  دـنکیمن و 
دیتسین روذعم  نآ  لیـصحت  رد  تسا و  بیع  امـش  رب  اهنآ  نتـسنادن  هک  یبلاطم  دـیامرفیم  دنتـسه . ترخآ  لها  هک  تسا  یناسک  زا  دوخ 

هدش راوتسا  یمهم  ياههیاپ  يور  ادخ  نید  دهد . دنپ  ار  دوخ  دیاب  سک  ره  ماقم  نیا  رد  دینک و  ششوک  رتشیب  هچ  ره  هدرک و  تقد  دیاب 
وردـنک وردـنت و  نآ  تخانـش  رد  دـناسریمن و  ررـض  یـسک  رب  اههیاپ  نآ  تخانـش  درادـن و  یعفن  يرهاظ  تدابع  اهنآ  نتـسنادن  اـب  هک 

-1 دینک : هجوت  رما  دـنچ  نیا  رد  دـیهاوخب و  ددـم  لجوزع  يادـخ  هاگرد  زا  رما  نیا  رد  دـینک و  هحفص 64 ]  ] هشیپ ار  يورهنایم  دیـشابن .
لیم تدش  - 3 تسا . تکاله  نتشادنپ  ادخ  بناج  زا  ار  ندرک  هانگ  تلع  - 2 تسا . روآتریح  هدنبیرف و  ناهانگ  زا  هبوت  نتخادنا  ریخأت 

. ررضرپ دارفا  رگم  دنکیمن  ییانتعایب  لجوزع  يادخ  هب  سک  چیه  - 4 تسا . ادخ  رما  هب  ییانتعایب  ایند  تورث  هب 

یقالخا تاملک 

يا دیوگیم : هدرک و  ایند  لام  هب  باطخ  لجوزع  يادخ  کمدخ ؛ نم  یبعتا  یتمدخ و  نم  یمدخا  ایندلا  یلا  هللا  یحوا  مالـسلاهیلع  لاق  »
اذاف لسرلا  ءانما  ءاهقفلا  مالسلاهیلع  لاق  .« » تسا وت  رادربنامرف  هک  ار  یسک  زادنیب  تقشم  هب  دنک و  تعاطا  ارم  هک  شاب  یسک  ربنامرف  ایند 
روج نیطالـس  رادـفرط  ینادنمـشناد  هک  دـینیبب  هاگ  ره  دـنناربمایپ . نیما  ینید  نادنمـشناد  مهومهتاف ؛ نیطالـسلا  اوبکر  دـق  ءاهقفلا  متیأر 

.« دینک یفرعم  ار  نانآ  زین  نارگید  هب  دینادب و  مهتم  ار  نادنمشناد  نینچنیا  دنتسه 

يرصب ناونع 

. تسا هدرکیم  لیـصحت  اهیکلام -  بهذم  سییر  سنا -  نب  کلام  بتکم  رد  هک  دوب  برع  فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی  يرـصب  ناونع 
ار ماما  كرابم  رـضحم  هدـش  هنیدـم  دراو  دـیامن . ملع  بسک  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  رـضحم  زا  هک  دریگیم  میمـصت  سپـس  يو 

راکتمدخ هحفص 65 ] . ] منیبب ار  ماما  هک  متـساوخ  هزاجا  شراکتمدخ  زا  متفر و  ترـضح  هناخ  رد  هب  يزور  دیوگیم : يو  تسا . هتفایرد 
: دیوگیم يرصب  ناونع  داد . هزاجا  تشگزاب و  راکتمدخ  منک . ضرع  مالس  [ 15  ] فیرش رب  مهاوخیم  متفگ : يراد ؟ يراک  هچ  دیسرپ :
داد و ارم  مالس  باوج  مالسلاهیلع  ماما  مدرک . ضرع  مالس  مدیسر و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  مدش و  لاحـشوخ  ترـضح  نداد  هزاجا  زا 

ماهینک : » متفگ تسیچ ؟ امـش  يهینک  دومرف : ثکم  ياهظحل  زا  سپ  متـسشن . ماـما  يوربور  دـشاب . وت  بیـصن  یهلا  ترفغم  نیـشنب  دومرف 
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ادخ هاگرد  زا  متفگ : دیراد ؟ یتجاح  هچ  نونکا  دزاس . تقیفر  ار  قیفوت  درادـب و  تباث  وت  رب  ادـخ  ار  هینک  نیا  : » دومرف تسا ». هللادـبعوبا 
یعاتم ملع  هللادـبعابا ، ای  نک  شوگ  دومرف : ماما  دـنادرگ . دـنمهرهب  ارم  وت  ملع  زا  دـیامن و  نابرهم  نم  رب  ار  وت  بلق  هک  مبلطیم  تلئـسم 

اهنت ملع  هکلب  هیدـهی ؛ نا  یلاعت  هللا  دـیری  نم  بلق  یف  عقی  رون  وه  امنا  و  ، » دـیآ تسد  هب  رایـسب  شـشوک  لیـصحت و  هجیتن  رد  هک  تسین 
بلاـط رگا  دـندرگیم ». دومنهر  تسار  هار  هب  رون  نآ  وترپ  رد  دریگیم و  رارق  كاـپ  ناـمدرم  بلق  رد  دـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  يرون 
تقیقح دیـسرپ : يرـصب  ناوـنع  ریگارف .) ندرک  لـمع  يارب  زا  ار  شناد   ) نک داـجیا  ار  یگدـنب  تقیقح  دوـخ  سفن  رد  لوا  یتـسه  ملع 

ناهج نیا  رد  دوخ  يارب  هدنب  هک  نآ  لوا  تسا : تلـصخ  هس  زا  لکـشتم  یگدنب  تقیقح  دومرف : ترـضح  هحفص 66 ] [ ؟ تسیچ یگدنب 
ره تسین  مه  شیوخ  سفن  کلام  یتح  يزیچ  کلام  ادخ )  ) دوخ يالوم  ربارب  رد  تسا  ادخ  يهدرب  هدنب  هک  اریز  دسانـشن ؛ یکلم  لام و 

ياضر رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  یگدنب  طیارش  زا  مود  دنکیم . فرص  ادخ  ياضر  هار  رد  درامشیم و  ادخ  لام  ار  همه  دراد  تسد  رد  هچ 
ار و ادخ  نیمارف  مامت  ماجنا  رد  يو  تمه  موس  دشابیم . ادـخ  ياضر  هار  رد  وا  تارکفت  همه  ینعی  دـنکیمن ؛ ییوجهراچ  ریبدـت و  دوخ 

ادخ هار  رد  لام  ندرک  ناسحا  زا  درامـشن  کلم  کلام  لام و  بحاص  ار  نتـشیوخ  هدنب  هاگ  ره  تسا . دـنوادخ  یهاون  زا  نتـسج  يرود 
هاگ ره  درک . دـهاوخ  فرـص  هنوگ  نامه  تسا  هداد  نامرف  ادـخ  هک  يروط  هب  ار  اـیند  لاـم  دـسرتیمن و  لاـم  لذـب  زا  هدرکن و  هقیاـضم 
رد دوب و  دـهاوخ  زیچان  کچوک و  يو  رظن  رد  ایند  ياهتبیـصم  ثداوح و  مامت  دـنادن  ییوجهراچ  ریبدـت و  هتـسیاش  ار  شیوخ  صخش 
(. تسا زوریپ  هشیمه  هکلب  هدروخن  تسکش  تافداصت  ربارب  رد  هک  یصخش  دننامه   ) دوب دهاوخ  ابیکش  رابدرب و  راوگان  ياهدماشیپ  ربارب 

یـشورفدوخ یبلطهاج و  ییامندوخ و  هب  زگره  عامتجا  رد  دـشاب  دوخ  نید  رکف  رد  دـشیدنیب و  یهلا  یهاون  رماوا و  هب  هدـنب  هک  یماگنه 
رد ایند  نانمیرها  ایند و  نامدرم  ایند و  دـیامرف  یمارگ  تلـصخ  هس  نیا  اب  ار  شیوخ  هدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یتقو  داد . دـهاوخن  رد  نت 

هیاس رد  دزرویمن و  هحفـص 67 ]  ] صرح ایند  لام  عمج  رد  زگره  یناسنا  نینچ  دومن . دـهاوخ  رگهولج  زیچان  کچوک و  وا  لد  مشچ و 
ردـه تلاـطب  هب  ار  شیوخ  رمع  دـیاشگن و  عمط  مشچ  مدرم  لاـم  يوـس  هب  دـشورفن و  توـخن  ربـک و  نارگید  هب  دـیوجن و  راـختفا  لاـم 

یف اولع  نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  یلاعت  ناحبـس و  هللا  لاق  . ) تسا يوقت  يوس  هب  نیتسخن  ياهماگ  زا  نیا  دـهدیمن و 
نیا دـناهدوبن و  وجداسف  ربکتم و  نیمز  يور  رد  هک  تسا  یناسک  صوصخم  نادـیواج  تشهب  نیا  نیقتملل ؛ ۀـبقاعلا  اداسف و  ضرـالا و ال 

.« تسا یگشیمه  يارس  نیقتم  يارب  هاگلزنم 

يرصب ناونع  هب  قداص  ماما  ترضح  حیاصن  راتفگ و 

هک یسک  رب  شناد  هن  نیا  منکیم و  تیصو  شناد  هن  رب  ار  وت  دومرف : ترضح  امرف . متحیصن  تیصو و  هللادبعابا  ای  تفگ : يرـصب  ناونع 
وت رب  ار  هناگهن  شناد  نیا  نتفرگارف  قیفوت  هک  منکیم  تساوخرد  ادخ  هاگرد  زا  تسا و  یفاک  دـشاب  ناهاوخ  ار  تداعـس  تقیقح و  هار 
ملع رد  نآ  موس  مسق  ملح و  رد  نآ  مود  تمسق  تسا و  سفن  تضایر  رد  نآ  لوا  مسق  تسا : مسق  هس  رب  هناگهن  شناد  نیا  دیامرف ، اطع 
اذـغ زگره  يرادـن ، ماعط  هب  لیم  هاگ  ره  هک  نآ  تسخن  لوا : مسق  اما  و  یـشاب . راکـشومارف  اهنآ  هرابرد  ادابم  نک  ظفح  ار  اـهنیا  تسا .
مود یـشاب . هنـسرگ  هک  یماگنه  رگم  روخم  ماـعط  زین  دـنادرگیم و  ندوک  هلبا و  ار  ناـسنا  اهتـشا  نودـب  ندروخ  اذـغ  هک  اریز  يروخن ؛

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  فیرـش  ثیدـح  نک و  عورـش  ادـخ  مان  اب  ار  ماعط  زین  روخب و  لالح  ماـعط  هشیمه 
.« دنکیمن رپ  دشاب  مکش  زا  رتدنسپان  هک  ار  یفرظ  دازیمدآ  هنطب ؛ نم  ارش  ءاعو  یمدا  ألم  ام  [ » هحفص 68 : ] تسا هدومرف  هک  نکن  شومارف 

ياج ار  یتمسق  دنک ، میسقت  شخب  هس  هب  ار  شیوخ  هدعم  دنک . لوانت  اذغ  تسا  راچان  ناسنا  دیسر و  یقیقح  دح  هب  یگنسرگ  هاگ  ره  و 
ییوگدب ماقم  رد  وت  اب  یـسک  هاگ  ره  نادب  - 1 مود : مسق  اما  و  سفنت . يارب  رخآ  تمسق  اهیندیـشون و  ياج  رگید  یتمـسق  اهیندروخ ،

کی ییوگ  نم  هب  تشز  هملک  هد  رگا  وگب  وا  باوج  رد  وـت  دینـش  یهاوـخ  تشز  هملک  هد  ییوـگب  تشز  ياهملک  رگا  دـیوگ  دـمآرب و 
دشاب تسار  يداد  نم  هب  هک  یتبـسن  نیا  رگا  وگب  وا  باوج  رد  داد  یمانـشد  ار  وت  یـسک  هاگ  ره  - 2 دینـش . یهاوخن  نم  زا  تشز  هملک 
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رد دـناسرتب  یتنایخ  رازآ و  هب  ار  وت  یـسک  رگا  - 3 دزرمایب . ار  وت  ادـخ  يداد  نم  هب  هک  دوب  یغورد  تبـسن  نیا  رگا  دزرماـیب و  ارم  ادـخ 
سرپـب و ینادیمن  هک  ار  هچنآ  نادنمـشناد  زا  هک  نآ  لوا  موس : مسق  اـما  و  نک . اـعد  يو  قـح  رد  هدـب و  هدـعو  اـفو  نسح  ار  وا  باوـج 

ياهراک عیمج  رد  نکن و  زواـجت  يورهناـیم  زا  دوخ  تـالاؤس  رد  هاگچـیه  نکن و  شـسرپ  وهل  اـی  ینارضرغ  يور  زا  ار  دوخ  تـالاؤس 
كردم نودب  ياوتف  زا  هدم و  باوج  هنارسدوخ  ینید  هلئسم  میلعت  ماقم  رد  نک و  تیاعر  ار  يراک  مکحم  فرط  ینداد  دای  ینتفرگدای و 

هحفص 69] [. ] 16 . ] هدم رارق  لپ  مدرم  يارب  ار  دوخ  ندرگ  هدنرد و  ریش  زا  یناسنا  نتخیرگ  دننامه  زیرگب 

لاله نب  دیعس  نب  رمع  هب  قداص  رفعج  ماما  ترضح  حیاصن 

ارم مسرب  مناوتیمن  وت  روضح  هب  هبترم  کی  لاس  دنچ  رد  هک  متفگ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  دیوگیم  لاله  نب  دیعس  نب  رمع 
نید رما  رد  ششوک  يراگزیهرپ و  یشاب و  وگتسار  سرتادخ و  هکنیا  هب  ار  وت  منکیم  تیصو  دومرف  ترضح  منک . لمع  ات  امرف  یتیصو 
لام رد  اـیند  رما  رد  هاگچـیه  تسین و  شخبهدـیاف  يراـگزیهرپ  نودـب  نید  رما  رد  شـشوک  شاـب ! هاـگآ  رامـشب . بجاو  نتـشیوخ  رب  ار 

؛ مهدالوا مهلاوما و ال  کبجعت  الف  : ) درادیم نایب  نینچ  تشز  تفـص  نیا  حیبقت  رد  نآرق  رادم . عمط  مشچ  دـنرتینغ  وت  زا  هک  نارگید 
ندمت و ال  : ) دیامرفیم لوسر  ترـضح  هب  باطخ  نآرق  باب  رد  زین  و  [ 17 .« ] درواین تفگـش  هب  رافک  دالوا  يدایز  تورث و  ترثک  ار  وت 
تـسا نارفاک  تسد  رد  هک  ایند  نیا  هدـنبیرف  رهاظ  ياهتذـل  يوس  هب  هاگچـیه  ایندـلا ؛ ةویحلا  ةرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کـینیع 

هک روایب  دای  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدنز  دنبیرفب  ار  وت  ایند  نیا  رذگدوز  ياهتذل  نیا  هاگ  ره  زودم ». مشچ 
ار وت  ایند  نیا  ياهتبیـصم  جـنر و  هاگ  ره  دوب . امرخ  گرب  خاـش و  يو  تخوس  داوم  اـمرخ و  يو  تشروخ  وج و  ناـن  ترـضح  ياذـغ 

تقشم جنر و  ایند  نیا  رد  ترضح  دننام  یسک  چیه  هک  روایب  دای  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  ياهتبیـصم  دناجنرب 
يراگزیهرپ و هک  راگدرورپ  زا  تعاطا  هحفص 70 ]  ] يراگزیهرپ و هب  ار  دوخ  سفن  ار و  وت  منکیم  تیصو  دومرف : ترضح  تسا . هدیدن 

. یشاب اشوک  راقواب و  نآ  زا  تعاطا  نید و  رما  رد  هک  منکیم  هیصوت  دوشیم و  لصاح  يوقت  هیاس  رد  عضاوت 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ياهرفس 

زا یخرب  يهتفگ  قـبط  یلو  تسا  هدـشن  رکذ  خـیرات  رد  نآ  رامـش  هک  دوـب  هدرک  مارحلا  هللاتیب  تراـیز  هب  يددـعتم  ياهرفـس  ترـضح 
رفـس ماش  هب  راب  کی  کلملادبع  نب  مشاه  روتـسد  هب  ردـپ و  تمدـخ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ناگرزب و 

یمومع سلاجم  زا  یکی  رد  مدوب . هتفر  جح  هب  مردپ  هارمه  هب  نم  اهلاس  زا  یلاس  هک : دـناهدرک  لقن  نینچ  ار  رفـس  نیا  ۀـهجو  دوب . هدرک 
هللادـمحلا : » دـندومرف نینچ  دـندناوخ و  ياهبطخ  یتبـسانم  هب  مردـپ  سلجم  نامه  رد  تشاد  روضح  نآ  رد  زین  کلملادـبع  نب  ماـشه  هک 

؛ انقلاخ اناداع و  نم  یقـشلا  انعبتا و  نم  دیعـسلاف  هئافلخ  هدابع و  نم  ةریخ  هللا و  ةوفـص  نحنف  هب  انمرکا  اـیبن و  قحلاـب  ادـمحم  ثعب  يذـلا 
ببـس نیمه  هب  درک و  ثوـعبم  يربـمغیپ  هب  یتـسار  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  تـسا  ازـس  ار  يدـنوادخ  ناوارف  دورد 

زا هک  دنتسه  یناسک  دنمتداعس  میمدرم و  ناربهر  ادخ  فرط  زا  ناگدنب و  نیرتهب  ادخ و  ناگدیزگرب  اب  تشاد و  یمارگ  ار  ام  يهداوناخ 
تـشگزاب ماش  هب  نوچ  یلو  دـشن  ترـضح  ضرتعم  هکم  رد  ماشه  دـننک ». ینمـشد  ام  اب  هک  دنتـسه  یناسک  تخبدـب  دـننک و  يوریپ  اـم 

مهارف ار  رفس  هلیـسو  هنیدم  یلاو  دنتـسرفب . هحفـص 71 ]  ] ماش هب  رفعج  شرـسپ  اب  ار  رقابدمحم  هک  داتـسرف  هنیدم  یلاو  يوس  هب  يدـصاق 
سلجم رد  ار  ناورم  لآ  يوما و  لآ  ناگرزب  ماشه  موس  زور  رد  دادـن . تاقالم  هزاجا  زور  هس  ات  ماـشه  دندیـسر ، ماـش  هب  اـت  ناـنآ  درک .

رقاب ماـما  هک  دـندوب  يزادـناریت  هقباـسم  لوغـشم  يو  روضح  رد  رکـشل  ناریما  درک و  سولج  تخت  يور  رب  دوخ  درک و  توعد  یـصاخ 
مه وـت  تفگ : دـنک  يو  هب  یتناـها  تساوـخ  داـتفا  مالـسلاهیلع  ماـما  هـب  شمـشچ  اـت  ماـشه  داد . دورو  هزاـجا  ار  شدـنزرف  مالـسلاهیلع و 
دوخ دارفا  زا  یکی  هب  تسین و  نکمم  تفگ : ماشه  تسین . هدنبیز  نم  رب  يزادناریت  ماهدـش و  ریپ  نم  دومرف : ترـضح  يدـلب ؟ يزادـناریت 
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ریت لوا و  ریت  هب  مود  ریت  درک . تباصا  فده  هب  تسرد  ریت  تخادنا و  يریت  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  هدـب . يو  هب  ار  نامک  ریت و  تفگ :
ای تفگ : ماـشه  دـندش و  تفگـش  رد  همه  دز . فدـه  هب  قـیرط  نیا  هب  ار  ریت  هبوـچ  نیدـنچ  ترـضح  اـت  درک  دروـخرب  مود  ریت  هب  موـس 

يهرهچ رد  بضغ  مشخ و  راثآ  یلاح  رد  تفر و  ورف  رکف  هب  یتدم  ماشه  یتسه . مجع  برع و  درم  نیرت  رهام  يزادـناریت  رد  وت  رفعجابا 
ریرس يور  ار  ترضح  درک و  شزاون  دقفت و  راهظا  ماشه  ماگنه  نیا  رد  درک . هدهاشم  ار  ترـضح  درک و  دنلب  ار  شرـس  دوب  نایامن  يو 

هب ار  ام  دنوادخ  اما  ییوگیم  هک  تسا  نینچ  دومرف : ترـضح  میتسین ؟ فانم  دـبع  لسن  زا  امـش  ام و  ایآ  دـمحم  ای  تفگ : دـناشن و  دوخ 
نآ ندینش  هب  رضاح  وا  هک  داد  ییاهباوج  ترضح  درک و  یتالاؤس  ماشه  تسا . هداد  زایتما  یهاگآ و  صاخ  رارسا  اب  تسایـس و  ملع و 
نم نادناخ  دومرف : ترضح  هاوخب  نم  زا  يراد  یتجاح  ره  رفعجابا  ای  تفگ  ترضح  هب  سپس  درب و  ورف  رکف  هب  رس  ماشه  دوبن . اهباوج 

رارقتـسا يارب  هتـسویپ  ماشه  داد . تعجارم  هزاجا  يو  هب  ماشه  مدرگزاب . هنیدم  هحفص 72 ]  ] هب هدب  هزاجا  دنـساره . میب و  رد  رفـس  نیا  زا 
. درادرب نایم  زا  ار  رفعجوبا  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  دوخ  تموکح 

ینارصن ملاع  اب  تاقالم 

لاس ره  رد  هک  دندوب  هدمآ  مهدرگ  دوخ  ياملع  نیرتگرزب  زا  یکی  ندید  يارب  يراصن  زا  يریثک  يهدـع  قشمد  ياهنادـیم  زا  یکی  رد 
تفر نانآ  دزن  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  دندیـسرپیم . يو  زا  ار  دوخ  لئاسم  يراصن  تیعمج  دمآیم و  نوریب  دوخ  هعموص  زا  راب  کی 
كرد ار  یسیع -  باحصا  نویراوح -  زا  یضعب  نامز  هک  دوب  يدرمریپ  دمآ . نوریب  يراصن  ملاع  لاح  نیا  رد  تسـشن . نانآ  نایم  رد  و 

هچنآ زا  ات  داتسرف  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  یسک  تسا  هتفر  يراصن  رید  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  هک  دنداد  ربخ  ماشه  هب  نوچ  دوب . هدرک 
. هموحرم تما  زا  ای  ییام  زا  وت  تفگ : داتفا  ترـضح  نآ  هب  يراصن  ملاع  رظن  نوچ  دهد . عالطا  يو  هب  درذگیم  ترـضح  ناشیا و  نایم 

وت زا  نم  ایآ  تفگ : متـسین . تما  لاهج  زا  دومرف : ترـضح  یتسه ؟ لاهج  زا  ای  تما  ياملع  زا  دیـسرپ  هموحرم . تما  زا  دومرف : ترـضح 
هدـیاف زا  یلاخ  ترـضح  ینارـصن و  ملاـع  ياـهباوج  لاؤس و  نوچ  نک . لاؤس  وت  تفگ  مردـپ  ینکیم ؟ لاؤس  نم  زا  وت  اـی  منک  لاؤس 

زا يدرم  هک  تسا  بیجع  يراصن  هورگ  يا  ینارـصن : دـناسریم . ناگدـنناوخ  رظن  هب  ار  اهباوج  تـالاؤس و  زا  ياهدرـشف  کـنیا  تسین 
هد ربخ  ادخ  يهدنب  يا  ینارصن : هحفص 73 ] . ] منکب وا  زا  یلاؤس  دنچ  هک  تسا  راوازـس  نک  لاؤس  نم  زا  وت  دیوگیم  نم  هب  دمحم  تما 

نیبام سپ  ینارـصن : دشابیم . باتفآ ) عولط  ات  حبـص  عولط  زا   ) نیعولطلا نیبام  ترـضح : تسا . زور  زا  هن  بش و  زا  هن  هک  یتعاس  زا  ارم 
یسک دریگیم و  مارآ  اهدرد  کبـس و  نارامیب  تاعاس  نیا  رد  تسا  تشهب  ياهتعاس  زا  ترـضح : تسا ؟ اهتعاس  مادک  زا  نیعولطلا 
لمع دنشاب و  لیام  ترخآ  ياهتمعن  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  تاعاس  نیا  دوریم و  باوخ  هب  تعاس  نیا  رد  هدرب  یباوخیب  بش  هک 
جراخ طـیاغ  لوب و  اـهنآ  زا  یلو  دـنماشآ  یم  دـنروخیم و  تشهب  لـها  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  یتفگ . تسار  ینارـصن : دـنهد . ماـجنا  ریخ 
جراـخ وا  زا  يزیچ  یلو  دروـخیم  هک  تسا  رداـم  مـحر  رد  نـینج  نآ  ریظن  یلب  ترـضح : دراد ؟ يدـننام  ریظن و  اـیند  رد  اـیآ  دوـشیمن 

لاح هب  زاب  دننک  لوانت  دنچ  ره  و  تسین . یندش  مامت  تشهب  ياههویم  هک  دنیوگ  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  تسا . حیحـص  ینارـصن : دوشیمن .
نـشور نآ  زا  ایند  رد  ار  غارچ  رازهدـص  رگا  هک  تسا  غارچ  ایند  رد  نآ  ریظن  یلب  ترـضح : دراد ؟ يریظن  ایند  رد  ایآ  ددرگیمزاـب  دوخ 

رد ود  ره  دش  هلماح  رـسپ  ود  هب  نز  نآ  درک  یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  هک  يدرم  زا  هد  ربخ  ارم  ینارـصن : دوشیمن . مک  نآ  زا  يزیچ  دننک 
هحفـص 74]  ] هاجنپ دصکی و  يرگید  لاس و  هاجنپ  یکی  ندرم  تقو  یلو  دندرم  نیعم  تعاس  کی  رد  دـندش و  دـلوتم  نیعم  تعاس  کی 

کی رد  دـش و  هلماح  اهنآ  هب  تعاس  کـی  رد  ناـشردام  هک  دـندوب  زیزع  زیزع و  ردارب  ود  نآ  ترـضح : دوب . هتـشذگ  ناـشرمع  زا  لاـس 
تـسیب درک و  هدنز  ار  وا  ادخ  لاس  دص  زا  دعب  تفر  ایند  زا  ردارب  زا  یکی  دندرک  یگدنز  رگیدـکی  اب  لاس  یـس  دـندمآ و  ایند  هب  تعاس 
يرتاـناد نم  زا  تفگ  تساـخرب و  ینارـصن  تسا .) هدـش  رکذ  دـیجم  نآرق  رد  هیـضق  نـیا  ناـیرج  . ) دـندرک یگدـنز  رگیدـمه  اـب  لاـس 

نآ هک  تسا  هدـش  لقن  رگید  ربخ  رد  و  تفگ . مهاوخن  نخـس  امـش  اب  نم  رگید  تسا  ماـش  رد  درم  نیا  اـت  دـنک  اوسر  ارم  هک  دـیاهدروآ 
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. دش ناملسم  دمآ و  ترضح  دزن  هب  هنابش  ینارصن 

مالسلاهیلع ترضح  يور  رب  رهش  هزاورد  نتسب 

نید هب  بارتوبا  رگوداـج  دـنزرف  ود  هک  دـندرک  ربخ  اهرهـش  رد  داتـسرف و  نادـنز  هب  ار  ترـضح  دیـسر  ماـشه  هب  ربخ  نیا  نوچ  دـنیوگ 
هب ار  ادن  نیا  دیسر و  نیدم  رهش  هب  دصاق  نوچ  دنک . تاقالم  ار  يو  ای  دشورفب  يزیچ  ناشیا  هب  درادن  قح  یسک  دناهدش  لخاد  نایاسرت 

نانآ هب  هقوذآ  دنتفگ  ازسان  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنداد و  مانشد  ار  ترضح  نآ  دنتسب و  ار  نیدم  هزاورد  دناسر . رهـش  لها  شوگ 
دنپ و ار  نانآ  ترـضح  دنچ  ره  دندرکن . لوبق  تفگ . نخـس  یمرن  هب  ناناب  هزاورد  اب  دیـسر  هزاورد  کیدزن  هب  ترـضح  نوچ  دنتخورفن 

هوک يالاب  رب  ترضح  دوب . نیدم  رهش  هب  فرـشم  یهوک  یکیدزن  رد  درک  هدهاشم  ار  نانآ  رارـصا  ترـضح  نوچ  دنتفریذپن . داد ، زردنا 
ربمغیپ بیعش  ترـضح  يهصق  يهرابرد  دیجم  نآرق  رد  هک  ار  دنچ  یتایآ  دنلب  يادص  اب  درک و  رهـش  تمـس  هحفـص 75 ]  ] هب ور  تفر و 

ار یهایـس  داب  انثا  نیا  رد  ادخ  نینمؤم : متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  نیدم  لها  باذـع  رب  تسا  لمتـشم  هداتـسرف و 
ار ترـضح  نوچ  نیدم  لها  زا  يدرمریپ  دـندرک . يدایز  تشحو  نیدـم  لها  دـیناسر . نیدـم  لها  شوگ  هب  ار  نآ  يادـص  تخیگنارب و 

نیرفن هداتـسیا و  یناکم  رد  درم  نیا  نیدم  لها  يا  دیـسرتب .» ادخ  زا  رهـش  لها  يا  : » داد رـس  ادن  دنلب  يادص  اب  درک  هدهاشم  لاح  نادـب 
ورف امـش  رب  باذع  نآ  دننام  دـینکن  زاب  ار  هزاورد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  درک . نیرفن  داتـسیا و  مالـسلاهیلع  بیعـش  ترـضح  هک  دـنکیم 

دنیوگ درک . تکرح  نیدم  زا  هنامرتحم  ترضح  رگید  زور  دش . دراو  ترضح  هدرک  زاب  ار  هزاورد  دندیسرت . نیدم  لها  تخیر » دهاوخ 
هدمآ لیان  یهلا  تمحر  هب  هار  رد  درمریپ  ماش  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دیبلط و  ار  درمریپ  نآ  ماشه  تشون ، ماشه  هب  ار  هیـضق  نیا  نیدم  یلاو 

يدـمحم مولع  ثراو  ود  نیا  لامک  ملع و  هولج  دوب . هارمه  شردـپ  اب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  هک  دوب  يرفـس  نیلوا  نیا  دوب .
مالسا هک  دنتـسناد  دندرب و  یپ  ربمایپ  نادناخ  یملع  تمظع  رب  رگید  ياهتلم  دوهی و  يراصن و  ياملع  تفرگارف . ار  ماش  یحاون  یمامت 

درک راضحا  قارع  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یقناود  روصنم  نوچ  تسه . زین  يرگید  سییر  ناورمینب  هیماینب و  نارادمامز  زا  ریغ  ار 
کشا دنتشاد و  دوخ  ياهشوگ  هحفص 76 ]  ] رد ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارغ  ياههبطخ  زاونلد  توص  تذل  زونه  هک  قارع  لها 

بلاطیبا نب  یلع  يرادمامز  تذل  یلک  روط  هب  دوب و  هدشن  کشخ  زونه  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  تداهش  تبیـصم  رد  هک  ییاهمشچ 
نادناخ نیا  ملسم  قح  ار  يرادمامز  تفالخ و  دنتشاد و  ربمایپ  نادناخ  هب  هک  یصاخ  هقالع  يور  زا  دندوب  هدرکن  شومارف  ار  مالسلاهیلع 

. دیدرگ زاغآ  دالب  نآ  رد  يرفعج  بتکم  ومن  دشر و  دش و  دیدجت  هوکشرپ  هرطاخ  نیا  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دورو  اب  دنتسنادیم ،

ترایز دصق  هب  قارع  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رفس 

راب ره  دنتفر و  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  رازم  مالسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ربق  ترایز  هب  راب  نیدنچ  قارع  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
دادیم میلعت  نانآ  هب  ار  هروثام  تارایز  لسغ و  ترایز و  بادآ  ترـضح  هک  دنتـشاد  روضح  يو  صاخ  نامزالم  نادرگاش و  زا  ياهدـع 

دـش هنیدم  دراو  روصنم  جـح  مایا  رد  یلاس  دـیوگیم : بجاح  عیبر  تسا . هدـش  لقن  لامک  مامت و  هعیـش  هربتعم  بتکم  رد  هک  يروط  هب 
زا سپ  مدروآ . ار  ترـضح  نآ  متفر و  مروایب . ار  دـمحم  نب  رفعج  هک  دومن  مرومأم  درک و  راضحا  ارم  روصنم  دوب ، حبـص  کـیدزن  یبش 

ناـمدرم يزیرنوخ  بجوم  یک  اـت  ینکیم  يزیگنا  هنتف  بوشآ و  تکلمم  رد  وـت  تفگ  تنوـشخ  يدـنت و  اـب  روـصنم  رایـسب  تارکاذـم 
دایز تافیرـشت  اب  تفریذپ و  ار  ترـضح  ياههتفگ  روصنم  درک . در  ار  وا  ياههتفگ  یتانایب  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دـش . یهاوخ 
عیبر اههتفگ  زا  یـضعب  رد  هدـش و  لقن  اهراب  هحفص 77 ]  ] عیبر زا  هیـضق  نیا  درب . دوخ  لزنم  هب  هنامرتحم  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
لقن ترـضح  نآ  ياهاعد  تامارک و  لصف  رد  ار  اـهاعد  نآ  زا  یخرب  اـم  هدرک و  لـقن  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  مه  ار  ییاـهاعد 

. مینکیم رظن  فرص  اهنآ  رارکت  زا  ور ، نیا  زا  میاهدرک .
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مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  روصنم  توعد 

لتق دـصق  هب  رهق  بضغ و  تلاح  اب  هبترم  تفه  ات  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  یقناود  روصنم  دـناهدروآ  ربتعم  خـیراوت  رد  هک  يروط  هب 
ار دوـخ  ماـهتا  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ  یلو  هدوـمن  مهتم  یلخاد  ياـهبوشآ  هب  ار  ناـشیا  درک و  راـضحا  دوـخ  سلجم  هـب  ار  ترـضح 

تفگ نم  هب  هار  نایم  رد  متفریم  هکم  هب  روصنم  اب  هک  یلاس  دـیوگیم  عیبر  تسا . هدومنیم  شاف  ار  نایوگغورد  ياهتبـسن  فرطرب و 
درک و شومارف  میدیسر ، هنیدم  هب  نوچ  تشک . دهاوخن  یسک  نم  زا  ریغ  ار  دمحم  نب  رفعج  میدیسر  هنیدم  هب  هک  یتقو  شاب  روآدای  ارم 

میدرک تعجارم  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  نوچ  منزیم . ار  تندرگ  يدـشن  روآدای  رگا  هکم  زا  تعجارم  رد  تفگ  میدـش  راپـسهر  هکم  هب 
درک و تکرح  ترـضح  تسا . هتـساوخ  ار  امـش  روصنم  هللالوسر  نبای  متفگ  متفر و  وا  تمدـخ  نک . رـضاح  ار  دـمحم  نب  رفعج  تفگ :

روصنم لاح  دنچ  یتاظحل  زا  سپ  متسه . نم  وت  لتاق  شاب  هتـشاد  نیقی  تفگ  تادیدهت  تارکاذم و  زا  سپ  روصنم  دش . وا  سلجم  دراو 
هحفص 78] . ] درک هناور  دوخ  لزنم  هب  ار  ناشیا  تعلخ  شزاون و  اب  دیسوب و  تفرگ و  لغب  رد  ار  ترضح  مامت  شحوت  اب  دش و  نوگرگد 

نتفر زا  ماما  دـشکب . ار  ترـضح  هک  درک  داـی  دـنگوس  درک و  راـضحا  هذـبر  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  روصنم  راـب  نیا  دـنیوگ 
دوخ فالغ  زا  ریـشمش  هک  ییاجنآ  ات  درک . ییوگدـب  هب  عورـش  هدومن و  راضحا  ار  ماـما  دـمآ و  رذوبا  دجـسم  هب  هفیلخ  دومن . يراددوخ 

روصنم داد . تعجارم  صاخ  مارتحا  اب  ار  ماـما  دـش و  نامیـشپ  دوخ  رادرک  زا  روصنم  درک و  هئربت  یتاـنایب  اـب  ار  دوخ  ماـما  دیـشک . نوریب 
یکی ره  صاخ و  یماسا  هب  يددعتم  ياهرصق  روصنم  هک  دناهدروآ  خیرات  رد  درک . توعد  هفوک  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
ءارمح يهبق  رد  بضغ  ياهزور  رد  دوب و  ءارزخلا  رصق  يو  ياهرصق  هلمج  زا  دوب . هدرک  انب  یصاخ  ياهتبـسانم  اهراک و  يارجا  يارب  ار 

رد مرج  نودب  ار  كاپ  نایعیش  نییولع و  زا  قحان  ياهنوخ  نارازه  ماشآنوخ  رادناج  نیا  دندیمانیم . حبذلا  موی  ار  زور  نآ  تسشنیم و 
ءارمح هبق  رد  ار  زور  نآ  دـننک  رـضاح  تفـالخ  زکرم  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  داد  ناـمرف  یتـقو  تخیریم . زور  نآ 

ورب و دمحم  نب  رفعج  دزن  هب  زیخرب و  هعاسلا  تسا . وت  تسد  رد  نم  دـصاقم  ماجنا  تفگ  دـیبلط و  ار  عیبر  دیـسر  ارف  همین  نوچ  تسـشن .
درک و راک  نیا  رومأم  ار  دـمحم  مان  هب  دوخ  رـسپ  درک و  تکرح  عیبر  رواـیب . نم  دزن  هب  هدرک و  ریگتـسد  تسه  هک  یلاـح  ره  رد  ار  يو 
هک یـسابل  ره  هب  دهدب  لاح  رییغت  دـناوتن  وا  هک  وش  دراو  ماب  تشپ  راوید و  زا  هکلب  وشن  دـمحم  نب  رفعج  لزنم  دراو  هناخ  برد  زا  تفگ 

هحفص  ] متفر الاب  دمحم  نب  رفعج  لزنم  راوید  زا  مردپ  روتـسد  هب  دیوگیم  دمحم  روایب . روصنم  روضح  هب  هدومن و  ریگتـسد  ار  وا  يدید 
شاب دوز  متفگ  دناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  مالس  نوچ  دوب . هتسب  رمک  هب  یلامتسد  دیپس  ینهاریپ  اب  تسا و  زامن  لوغـشم  ترـضح  مدید  [ 79

نب رفعج  ماگنه  نآ  رد  مدرب . ار  وا  هنهرب  اپرـس  لاح  اب  مدرک  يریگولج  دنک  ریهطت  دشوپب ، سابل  تساوخ  دـناوخیم . ار  وت  نینمؤملاریما 
روصنم رابرد  هب  ات  مدومن  يرتش  رب  راوس  ار  وا  تخوس . يو  لاح  هب  ملد  دـش . ضراع  يو  رب  فعـض  هار  رد  تشاد . لاـس  داـتفه  دـمحم 

اعد زامن و  ماما  مناوخب . ییاعد  زامن و  تعکر  ود  نم  هدب  هزاجا  عیبر  دومرف  ترضح  دش . نایرگ  داتفا  ترضح  هب  مردپ  مشچ  ات  میدیسر 
نوچ دوب . ییاعد  ندناوخ  لوغشم  ترضح  درک و  ییامنهار  روصنم  رـصق  بناج  هب  تفرگ و  ار  ترـضح  تسد  عیبر  دش . غراف  دناوخ و 

دنگوس ادـخ  هب  دومرف : ماما  ینکیم . يزروهنیک  يرادیمنرب و  سابعینب  رب  يدـعت  زا  تسد  رفعج  يا  تفگ : داـتفا  يو  هب  روصنم  مشچ 
نیا تفگ : تخادـنا و  ماـما  يوـس  هب  دروآ و  نوریب  ییاـههمان  دوـخ  دنـس  ریز  زا  روـصنم  ماهدوـبن . زین  رکف  نیا  رد  ماهدرکن و  نینچ  نـم 

ریز هب  رـس  روصنم  درک . در  ار  روصنم  ضارتعا  مرن  ياههتفگ  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ياهتـشون ؟ ناـسارخ  مدرم  هب  هک  تسیچ  اـههمان 
هب زاـب  درک و  فـالغ  دوـب  هدیـشک  نوریب  دوـخ  فـالغ  زا  بجو  کـی  هزادـنا  هب  هک  ار  شریـشمش  درک و  رییغت  شگنر  ناـهگان  دـنکفا .

بجو ود  هزادنا  هب  هک  ار  شریـشمش  رگید  هبترم  تسین و  نینچ  نیا  هک  درک  دای  مسق  مالـسلاهیلع  ماما  هرابود  دوشگ . نابز  ماما  شنزرس 
ییوگیم و تسار  وت  منکیم  نامگ  تفگ : درک و  دنلب  رس  هاگان  تخادنا . ریز  هب  رس  تشاذگ و  فالغ  هب  دوب  هدیـشک  نوریب  فالغ  زا 

بکرم نیرتهب  نک و  وبشوخ  نزب . رطع  هحفص 80 ]  ] ار رفعج  نساحم  تفگ  روصنم  نک . رضاح  ارم  رطع  هبعج  تفگ : درک و  عیبر  هب  ور 
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. دورب هنیدم  هب  ای  دنامب  ام  دزن  رد  تسا  ریخم  درک و  اطع  ترضح  هب  مهرد  رازههد  ناسرب و  لزنم  هب  ار  ترضح  نک و  رضاح  ارم  يراوس 
شاف ار  زار  نیا  یـسک  اب  تفگ : هفیلخ  مدرک . لاؤس  دش  رورـس  تبحم و  هب  لیدبت  هک  وا  بضغ  تدش  زا  متـشگزاب  روصنم  دزن  هب  نوچ 

. مدـید دوخ  رفعج و  نیب  بضغ  مشخ و  تلاح  ار  ربمغیپ  هاـگان  مدرک  رفعج  لـتق  دـصق  مدیـشک و  ار  ریـشمش  لوا  راـب  يارب  نوچ  نکم .
يارب زاب  مدرک و  رظنفرص  دراد . ارم  ناج  دصق  دنکیم و  هاگن  نم  هب  تلاح  نامه  اب  ربمغیپ  مدید  مود  راب  يارب  مدرک . فالغ  ار  ریـشمش 

مارتحا اب  ار  وا  مدرک و  رظن  فرص  رفعج  لتق  زا  مدیسرت و  دسرب . نم  هب  شتسد  تسا  کیدزن  هک  مدید  لاح  نامه  رد  ار  ربمغیپ  موس  راب 
ات دندرک  تیاعـس  روصنم  دزن  ترـضح  هرابرد  نانیچ  نخـس  زاب  دندرک . تکرح  هنیدم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  متخاس . هناور  لزنم  هب 

. دیامن دیهش  رهز  هلیسو  هب  ار  ترضح  درک و  رومأم  ار  هنیدم  یلاو  روصنم  ماجنارس 

ناوفص هارمه  هب  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  راضحا 

دنار دوخ  ناهد  زا  ار  یتاملک  تنوشخ  يدنت و  اب  ترضح  اب  روصنم  هراب  نیا  رد  زاب  دوب  هدش  راضحا  نارهم  نب  ناوفص  هلیـسو  هب  لامج 
تامارتحا اب  ترـضح  دـناشن و  ورف  ار  دالج  نآ  بضغ  شتآ  یتیالو  تانایب  اب  ترـضح  دـنچ  یتاـظحل  زا  سپ  نکل  دومن . بدا  هئاـسا  و 

یبـتجم نـسح  ماـما  نادـنزرف  ناـهاوخیدازآ  تـضهن  سییر  يوـلع  مـیهاربا  دـمحم و  تداهــش  زا  سپ  هحفـص 81 ] . ] دـندرک تعجارم 
دمحم هرابرد  راضحا  رومأم  دننک . راضحا  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  داد  روتسد  هک  دوب  یصاخ  هیرظن  يور  روصنم  مالـسلاهیلع 

ار وا  يوریم و  دـمحم  يا  تفگ  دـمآ . مبل  هب  مناج  همطاف  دالوا  تسد  زا  نم  تفگ  روصنم  دـننکیم : لقن  نینچ  يردنکـسا  هللادـبع  نب 
ضرع تسا . نتفگ  ثیدح  سرد و  لوغشم  هتسشن و  سرد  سلجم  رد  ترضح  مدید  متفر  نم  دیوگ  هللادبع  نب  دمحم  ینکیم . رـضاح 

ناگدننک و تیاعس  نانخس  زا  درک  عورش  داتفا  ترضح  رب  روصنم  مشچ  ات  مدروآ  ار  ترـضح  نآ  تسا . هتـساوخ  ار  امـش  روصنم  مدرک 
در ار  روصنم  ياههتفگ  مامت  ترضح  درکیم . باتع  باطخ و  ترضح  هب  مامت  مشخ  اب  دندوب ، هداد  تبـسن  ترـضح  هب  هک  ییاهمانـشد 

. دومرف تعجارم  لزنم  هب  هنامرتحم  دومن و  هئربت  ار  نتشیوخ  هدرک و 

هعبرا بهاذم  شیادیپ 

یبرع نابز  هب  زونه  کیزیف  هفـسلف و  درک ، سیردت  هب  عورـش  مالـسلاهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  هک  یماگنه  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 
تاحالطـصا زا  یـضعب  هک  نیا  نودـب  دـندوب  هدز  یبرع  ناـبز  هب  مولع  نآ  يهمجرت  هب  تسد  یگزاـت  هب  نیمجرتـم  دوـب و  هدـشن  همجرت 

ردپ رـضحم  رد  ار  هحفـص 82 ]  ] یبرغ مولع  نآ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  مینزب  سدـح  میناوتیم  نیارباـنب ، دـنمهفب . ار  یفـسلف 
ماما ملع  هک  دنیوگیم  عوضوم  نیا  حیضوت  يارب  نایعیش  دسیونیم  رطس  دنچ  زا  دعب  [. 18 . ] دوزفا نآ  رب  ییاهزیچ  مه  دوخ  تفرگارف و 

هنیجنگ ینطاب  روعش  تسا ، يو  يرهاظ  روعش  فالخرب  یسک  ره  ینطاب  روعش  دنیوگیم  نینچ  اهنآ  دوب . یندل  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج 
تسیز تاعلاطم  زا  نامز  تشذگ  اب  اریز  دنکیم ؛ دییأت  ار  هیرظن  نیا  دایز  تبسن  هب  يزورما  مولع  تسا و  یناهج  يرشب و  تامولعم  مامت 
زورما اـت  تقلخ  زاـغآ  زا  تسا  ینتـسناد  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  ماـمت  ندـب  ياهلولـس  زا  هعومجم  ره   » دـیآیم تسد  هب  هجیتن  نیا  یـسانش 

هک یلیاح  باجح و  دوشیم  بوصنم  تماما  ای  يربمایپ  هب  یصخش  هک  یماگنه  نایعیش  يهدیقع  هب  دیوگ : باتک  نآ  رد  زین  و  دنادیم ».
يرشب ياهینتسناد  زا  ینطاب ، روعش  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  ماما  ای  ربمغیپ  اذل  دوریم . نیب  زا  تسا  وا  ینطاب  روعـش  يرهاظ و  روعـش  نیب 

دنهدیم و حیـضوت  لاونم  نیمه  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  تثعب  زین  دـننکیم و  هدافتـسا  یناهج  يرـشب  ریغ  و 
وا رب  لیئربج  هکم  راوج  رد  ارح  راغ  رد  ثعبم  بش  رد  تشادن . نتـشون  ندناوخ و  داوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنیوگیم 

نایعیـش هدیقع  نیا  يانبم  رب  تسا ) هدـش  هراشا  باتک  نآ  يهلاقم  رد  رخآ  یلا   ) مناوخب مناوتیمن  تفگ : ربمایپ  ناوخب  تفگ : دـش . لزان 
يهدیقع نیا  تسا و  هتشاد  دوجو  وا  یناهن  ینطاب  روعش  هنیجنگ  رد  هک  یملع  ینعی  دننادیم  یندل  ملع  ار  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  مولع 
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؛ دریذپیمن ار  هدـیقع  نیا  فرطیب  خروم  کی  دـنکیم : هفاضا  يو  هحفـص 83 ] . ] دشابیم لوبق  لباق  مرتحم و  نیملـسم  رظن  رد  یبهذم 
نامز ات  هک  مالـسلاهیلع  دمحم  نبا  رفعج  نوچ  يدرم  هنوگچ  دمهفب  هک  نیا  ات  دنکیم  وجتـسج  ار  يدام  یخیرات و  كردـم  خروم  اریز 

کیزیف هفسلف و  هنوگچ  تفر ) رود  ياهرفس  هب  ناتسبرع  زا  راب  دنچ  دوخ  رمع  يهمین  زا  دعب  یلو   ) دوب هدشن  جراخ  ناتـسبرع  زا  سیردت 
. دندوب هدرکن  سیردـت  ار  ملع  نآ  برغ  فورعم  نیـسردم  زا  کی  چـیه  خـیرات  نآ  ات  هک  یتروص  رد  تسا  هدرکیم  سیردـت  ار  یبرغ 

هرخالاب دشاب  هک  ره  خروم  اریز  تسا ؛ اوران  ندرک  تیامح  فرطیب  خروم  زا  هک  تسا  نیا  هدربمان  باتک  هدنـسیون  هب  هدنراگن  ضارتعا 
نیا دیابن  خروم  ریغ  ای  خروم و  هاوخ  دشاب  اراد  ار  ینطاب  يورین  نیا  هک  یتیصخش  ره  تسا و  نادجو  ياراد  یفصنم  صخش  ره  ناسنا و 

هعومجم ره   » دنکیم تباث  زین  زورما  یـسانش  تسیز  ملع  مجرتم  دوخ  يهدیقع  هب  انب  دـیامن و  لامیاپ  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  فاصنا  هوق و 
رثایب خروم  راتفگ  یملع  كردم  نیا  تابثا  اب  دنادیم » تقلخ  زاغآ  زا  تسا  ینتسناد  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  مامت  ناسنا  ندب  ياهلولـس  زا 

. تسا

هنیدم دجسم  يانب  دیدجت  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تکرش 

ای جنپ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دندرک ، هنیدم  دجـسم  يانب  دیدجت  هب  عورـش  هک  يزور  نیملـسم  : » دـسیونیم هدربمان  باتک  رد  زاب 
دننامه هک  مراد  لیم  تفگ  هحفص 84 ]  ] دنک و تکرش  دجـسم  نیا  ینامتخاس  ياهراک  رد  هک  درک  داهنـشیپ  ردپ  هب  وا  دوب . هلاس  تشه 

روآفگش رایسب  ییانب  ياهراک  رد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  روضح  میامن . یگدیسر  دجـسم  نیمه  ینامتخاس  ياهراک  رد  ربمغیپ  مدج 
مالسلاهیلع رقابدمحم  ماما  یملع  رضحم  [. 19 . ] درکیم کمک  ییانب  راک  رد  نارگراک  هب  دوخ  ياناوت  کـچوک و  هثج  هزادـنا  هب  دوب و 

ارف ار  یلاع  مولع  دشیم و  رضاح  ردپ  سرد  سلجم  رد  یگلاس  هد  رد  دمحم  نب  رفعج  هک  دنلوقلا  قفتم  نیخروم  دوب  یلاع  هسردم  کی 
. تفرگیم

نیمز ییایفارغج  يهرک  مالسلاهیلع و  قداص  ترضح 

هک داتفا  قافتا  مهم  رایـسب  هثداح  ود  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  يارب  هک  دوب  مایا  نامه  رد  و  : » دسیونیم باتک  نامه  يهحفص 37  رد 
تعجارم رصم  زا  هک  ینامز  درک  رصم  هب  یترفاسم  مالسلاهیلع  رقابدمحم  نادرگاش  زا  یکی  هک  دوب  نیا  لوا  هثداح  دراد . ییازسب  تیمها 
ینامـسآ يهرک  نآ  رد  هک  دـشابیم  رارق  نیدـب  بلطم  دروآ . ناغمرا  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  يارب  ییایفارغج  يهرک  کی  دومنیم 

نیلوا ینامـسآ  يهرک  نآ  دـسیونیم  هک  اجنآ  ات  دـندوب . هدرک  نییعت  ار  نیمز  فارطا  نارایـس  هاـم و  دیـشروخ و  نیمز و  ناـهج و  زکرم 
نآ تشذگیمن ، شرمع  زا  لاس  هدزای  زا  شیب  ماگنه  نآ  رد  هک  نیا  اب  دیدیم  نامسآ  زا  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  هک  دوب  يریوصت 
هب هبترم  کی  یلاس  دیـشروخ  [ » هحفـص 85 : ] دوـمرف ناـیب  روـط  نیا  ار  بلطم  تفرگ و  داریا  سوـیملطب  تئیه  رب  هرک و  نآ  رب  ترـضح 
هرک نیا  امـش و  راتفگ  همزال  دنکیم  عولط  حبـص  ره  ددرگیم و  دیدپان  ام  رظن  زا  بش  دیـشروخ  ارچ  سپ  دخرچیم  نیمز  هرک  فارطا 
نب رفعج  ترـضح  لاکـشا  باوج  رد  هرک  هدنروآ  دسیونیم ) هک  اجنآ  ات  « ) مینیبب ار  دیـشروخ  هتـسویپ  ام  یتسیاب  هک  تسا  نیا  ینامـسآ 

ابیرقت دید ، ار  هرک  نآ  مالـسلاهیلع  قداص  دـمحم  نب  رفعج  هک  ینامز  مینیبیمن . هشیمه  ار  دیـشروخ  ارچ  منادیمن  نم  هک  تفگ  دـمحم 
، دریگب نآ  رب  يداریا  هک  دوب  هداتفاین  لاکشا  نیا  رکف  هب  یسک  نامز  نآ  ات  تشذگیم و  سویملطب  گرم  نامز  زا  لاس  تصـش  دصناپ و 
. تفریذـپ ناوتیمن  ار  نآ  دـشابیمن و  حیحـص  الماک  سویملطب  یموجن  هدـعاق  هک  دوشیم  ضقانت  نیا  هجوتم  هلاس  هدزای  رـسپ  کی  اـما 

بتکم نآ  رد  رایسب  نادنمـشناد  دوب و  ایند  یملع  زکرم  لاس  دصهن  تدم  رد  هک  هیردنکـسا  : » دسیونیم باتک  نآ  هحفص 46  رد  [. 20]
یپ رکف  نیا  هب  یملع  رکفتم  نادنمـشناد  زا  کی  چـیه  نکیل  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  اجنآ  رد  یفـسلف  هیرظن  نیدـنچ  دـندوب و  هتفاـی  شرورپ 
نیا دروم  رد  هلاس  هدزای  رـسپ  نآ  لقع  اعطق  دیدرگ . بلطم  نیا  هجوتم  هنیدم  کچوک  رهـش  رد  برع  يهچب  رـسپ  کی  یلو  دندوب  هدربن 

37 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نب رفعج  تسا . هدوب  ناـهج  طاـقن  ریاـس  ياـملع  یملع  لـقع  زا  شیب  هیردنکـسا و  بتکم  نادنمـشناد  یملع  غوبن  زا  شیب  یملع  هلئـسم 
رارق اـنتعا  مدـع  دروم  تیلوفط  ثیح  زا  یلو  دوب  ردـپ  بتکم  نادرگاـش  دمآرـس  یملع  لـقع  ثیح  زا  نیا  رب  هوـالع  مالـسلاهیلع  دـمحم 
هلئسم هک  ینامز  ره  و  دنتسنادیم . هناکدوک  ياهرادنپ  ار  سویملطب  ییایفارغج  يهرک  رب  دمحم  نب  رفعج  هحفص 86 ]  ] داریا تفرگیم و 

لوا همین  رد  یناتـسهل  کینرپوک »  » نوچ دشیم . هجاوم  ردپ  نادرگاش  ییانتعایب  اب  دیـشکیم  شیپ  ار  نیمز  رود  هب  باتفآ  شدرگ  مدع 
. تفرگن رارق  نادنمـشناد  هتفریذپ  کینرپوک  راتفگ  هیرظن  نیا  زاربا  لیاوا  رد  داد . راشتنا  ار  دـمحم  نب  رفعج  هدـیقع  نامه  مهدزناش  نرق 
هک دوب  نیا  دنامب ، هدنز  دیشروخ  رود  هب  رگید  تارایـس  نیمز و  تکرح  هب  عجار  شاهیرظن  زاربا  زا  دعب  کینرپوک  دش  ببـس  هچنآ  یلو 

. تسیزیم ناتسهل  رد 

اپورا یملع  تملظ  یلصا  لیالد 

دیاقع شیتفت  نامزاس  راتفرگ  متح  روط  هب  تشاد  تنوکـس  لپان  اـی  ایناپـسا  اـی  ناـملآ  اـی  هسنارف  ياـهروشک  زا  یکی  رد  کـینرپوک  رگا 
سویملطب و هیرظن  دوخ  یملع  ییاناوت  تردق و  لامک  رد  تسناوت  نامز  نآ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دیدرگیم . نویـسیزیگنا » »
بلطم و نیا  كرد  هب  رداـق  ددـجت  مود  لوا و  نرق  رد  اـپورا  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  اـما  دـنک  در  ار  نیمز  رود  هـب  دیـشروخ  شدرگ 

. دندوبن نآ  ندوب  تسردان  ای  حیحص  هب  ندرب  یپ  نینچمه 

مالسا یملع  هیرظن  يدازآ 

اپورا یملع  تملظ  یلصا  تلع  دوب و  اپورا  زا  رتدازآ  درکیم  ادیپ  سامت  مه  بهذم  اب  ولو  یملع  ياههیرظن  زاربا  مالسا  رد  یلک  روط  هب 
زاربا يارب  ملع  لها  اـپورا  رد  هک  دوب  تهج  نیدـب  هرود  ناـمه  رد  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ملع  روهظ  یطـسو و  هحفـص 87 ]  ] نورق رد 
لامک مامت و  يدازآ  هب  دنتـسناوتیم  نیرکفتم  نادنمـشناد و  رگید  ياـهروشک  رد  ناـمز  نیمه  رد  دنتـشادن و  يدازآ  یملع  ياـههیرظن 
تملظ رب  دنتسناوتن  نیمز  قرشم  ياملع  یتدم  ات  دیبات و  اپورا  هب  نیمز  قرـشم  زا  ملع  رون  هک  نیا  ات  دننک  زاربا  ار  دوخ  یملع  ياههیرظن 

ار یکـشزپ  لیبق  زا  نآ  زا  یتمـسق  طقف  نیمز  قرـشم  نیرکفتم  هک  دوب  هدـش  داـجیا  ییـألخ  ناـنچ  نآ  یملع  ياـضف  رد  دـنبای و  ـالیتسا 
ظفح یبلاطم  ینیتال  نتم  رد  انیس  نبا  ياه  هوزج  زا  هک  تشادن  دوجو  یکشزپ  داتـسا  چیه  اپورا  رد  هک  اجنآ  ات  دنهد  شرتسگ  دنتـسناوت 

. دوش اپورا  دراو  نیمز  قرشم  زا  تئیه  بادآ و  ملع  هک  دشیمن  هداد  هزاجا  یلو  دشاب  هتشادن 

درک لزلزتم  ار  هعبرا  رصانع  هب  هدیقع  هک  یصخش  نیلوا 

وطسرا کیزیف  زا  تمسق  نیا  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترضح  سرد  رضحم  رد  يزور  دسیونیم : هعیش  ناهج  رکفتم  زغم  باتک  هدنـسیون 
مالـسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  شتآ . داب و  بآ و  كاخ و  زا  تسا  ترابع  نآ  درادـن و  دوجو  رـصنع  راهچ  زا  شیب  ناهج  رد  هک  دیـسر 

کی كاخ  هک  هدشن  هجوتم  هنوگچ  وطـسرا  نوچ  يدرف  زا  منکیم  تریح  دومرف  دید و  یملع  رقف  لاکـشا و  دروم  ار  وطـسرا  هلمج  نیا 
رامـش هب  هناگادـج  رـصنع  کی  دنـشابیم  كاخ  رد  هک  تازلف  زا  کی  ره  دراد و  دوجو  يددـعتم  رـصانع  كاـخ  رد  هکلب  تسین  رـصنع 

یصخش چیه  هحفـص 88 ]  ] هشیدنا رد  دوب و  هتـشذگ  لاس  رازه  هب  کیدزن  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  هرود  ات  وطـسرا  نامز  زا  دـنوریم .
زا لاس  هدزاود  زا  شیب  زونه  هک  هچبرـسپ  کی  لاـس  رازه  زا  دـعب  دـنک . تفلاـخم  وطـسرا ) هدـیقع   ) هدـیقع نآ  اـب  هک  دوب  هدرکن  روطخ 
درک سیردـت  هب  عورـش  دوخ  هک  نیا  زا  دـعب  رـسپ  نیمه  تسین . رـصنع  کی  كاـخ  هک : دومن  ناونع  ار  بلطم  نیا  تشذـگیمن  شرمع 

. درک هئطخت  ندوب  طیسب  ظاحل  زا  مه  ار  رگید  ياهرصنع 
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لبق لاس  دص  کی  رازه و  کی  ياملع  هدیقع  در 

هدرک ادج  مه  زا  فشک و  ار  اوه  ءازجا  هک  اپورا  يدالیم  مهدجه  نرق  ياملع  زا  شیپ  لاس  دصکی  رازه و  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  رصنع  دنچ  زا  هکلب  تسین  رصنع  کی  اوه )  ) داب دومرف : دندوب 

هنیدم رد  ناهج  یمالسا  نیرکفتم  عمجت 

یسابع نیطالس  تفای . جاور  نیملـسم  نایم  رد  هقف  ملع  اصوصخم  نوگانوگ  مولع  سیردت  لیـصحت و  سابعینب  تنطلـس  نامز  لیاوا  زا 
شبنج نیا  زا  شیوخ  داسف  ملظ و  ياههیاپ  تردق و  هب  ندیشخب  ماکحتسا  يارب  دندومنیم  یفرعم  مالـسا  یماح  ار  دوخ  هک  نیا  تلع  هب 

رد املع ) نیرکفتم و   ) مدرم دوب و  یمالـسا  مولع  زکرم  باحـصا و  رقم  هللالوسر  زا  دعب  زین  هرونم  هنیدم  دـندرک . ینایاش  لابقتـسا  یملع 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترجه  نامز  زا  رهش  نیا  اریز  دندروآیم ؛ يور  هنیدم  رهش  هب  ناملـسم  ياهروشک  مامت  زا  یمالـسا  لیاسم 

تبسانم نیمه  هب  دومنیم و  زورب  یپردیپ  ياهبالقنا  نآ  رد  دوب و  نیعبات  باحصا و  تماقا  لحم  ملع و  زکرم  هحفص 89 ]  ] ملس هلآ و 
هیماینب سحن  تلود  نامز  رصنع  تسس  ياهقف  رتشیب  اذل  دنتـشاد . يرفاو  سرت  نآ  زا  دندوب و  نارگن  هنیدم  رهـش  زا  هشیمه  يوما  تلود 

رد نیغورد  ثیداحا  ردـقچ  دـنداد  رییغت  ثیداحا  لعج  اب  ار  هقح  دـیاقع  لوصا و  روحم  هدرک  یـشورفدوخ  ناوارف  ياههیطع  لـباقم  رد 
تمصع تیبلها  مذ  رد  فیرحت  تافارخ و  رادقم  هچ  تفر و  شورف  هب  نارگ  ياهتمیق  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  حدم 
یـسابع نیطالـس  ناـمز  رد  یلو  دـندش  نئمطم  هنیدـم  بـالقنا  زا  هیماینب  ناربهر  هلیـسو  نیدـب  اـت  دـندرک  يرادـیرخ  نارگ  تمیق  هب  ار 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  لآ  يوس  هب  هنیدـم  رد  ینعی  ملع  لالز  ياههمـشچرس  يوس  هب  هدرک و  ساسحا  ار  شناد  ملع و  يدازآ  نیملـسم 
تیزکرم ثیح  زا  هنیدـم  رهـش  دـنروآ . تسد  هب  نآ  یقیقح  عبنم  زا  ار  نآرق  مالـسا و  ملع  ات  دـندروآ  يور  یحو  تیبلها  ملـس و  هلآ و 

مدرم ار  ترضح  شناد  دش و  اراد  ار  مالسا  ناهج  یملع  تیصخش  ماگنه  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تفرگ و  ازـس  هب  یقنور  یملع 
. دندش لئان  یملع  خماش  ماقم  هب  هتسجرب  نادرگاش  يو  سرد  رضحم  رد  دنداد و  لاقتنا  تسدرود  ياهروشک  ریاس  هب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نادناخ  هب  نانآ  يروص  تبحم  سابعینب و  یسایس  ینابم  میکحت 

صوصخ رد  ار  شیوخ  يروص  ياهتبحم  شیوخ  یـسایس  ینابم  میکحت  يارب  نانآ  نارـس  سابعینب  سوحنم  هلـسلس  سیـسأت  ودـب  رد 
هنیدـم لها  زا  اصوصخم  برع  زا  نطاب  رد  ناـنآ  دـندرکیم و  تاـعارم  ـالماک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هحفص 90 ]  ] نادناخ
ربمغیپ تیبلها  ملـسم  قح  نیملـسم  يرادـمامز  بصنم  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  هنیدـم  لها  دنتـسنادیم  اریز  دنتـشاد ؛ يداـیز  تشحو 

ار اهبالقنا  شیادیپ  أشنم  تفیرف و  ار  مدرم  بولق  دوخ  یـسایس  ریبدت  تراهم و  اب  ینطاب  تشحو  نیا  لباقم  رد  حافـس  دمحا  دـشابیم .
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیرذ  رب  هیماینب  بناج  زا  هک  ییاهملظ  رب  يراوگوس  نزح و  راهظا  يو  هسیسد  نیلوا  درب . نیب  زا 

هیماینب و ياهملظ  زا  هشیمه  تسا . هدیـسر  تبث  هب  خـیرات  رد  هک  داد  ناشن  ییاهلمع  تدـش  هیماینب  زا  ییوجماـقتنا  يارب  دوب . هدـش  اور 
ار دوخ  مشاهینب  يهدش  هتخیر  قحان  هب  ياهنوخ  رب  درکیم و  تبحـص  البرک  زادـگناج  هیـضق  زا  اصوصخم  ربمغیپ  تیبلها  تیمولظم 
رد لوسر  دالوا  تیمولظم  هرابرد  هک  ییاههیثرم  راعـشا و  هک  ینامز  دادیم . ناشن  هثداـح  نیا  یلـصا  مقتنم  هاوخنوخ و  نوزحم و  هشیمه 

ماقتنا تساوخزاب و  دناهتخیر  هیماینب )  ) موق نیا  هک  ییاهنوخ  زا  نم  : » تفگیم درکیم و  دیدش  ییاههیرگ  دـشیم  تئارق  يو  سلجم 
.« تفرگ مهاوخ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هللالوسر  يهیرذ  زا  ییوجماقتنا  روصنم و 
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رد ماقم و  تیبثت  رد  روصنم  دیسر . روصنم  شردارب  تسد  هب  يرادمامز  تبون  تشگ و  يرپس  رهاظت  اب  لاونم و  نیدب  حافـس  دمحا  هرود 
کته يزیرنوخ و  هنوگ  چیه  زا  یلامتحا  تارطخ  هحفص 91 ]  ] عفر يارب  دوب و  راگزور  يهناگی  دوخ  تنطلس  تارطخ  عفر  زا  ینیبشیپ 

( نایسابع زا  یـضعب   ) مشاهینب زا  لوا  يهجرد  رد  ار  دوخ  يهفطاع  هک  درکیم  اضتقا  شتـسایس  لیلد  نیمه  هب  تشادن و  ییاورپ  تمرح 
. درک زارد  ناهانگیب  نوخ  نتخیر  يارب  ار  دوخ  راکتیانج  تسد  هکلب  داد  رارق  دوخ  ییانتعایب  دروم  ار  هنیدـم  لها  اهنت  هن  وا  دـنک . عطق 
دومن و یفرعم  تمرحیب  شزرایب و  نارگید  رظن  رد  ار  نانآ  درمـش . لذتبم  تسپ و  تخادنا و  رظن  زا  ار  هنیدـم  لها  نادنمـشناد  یمامت 
ار شیوخ  تبحم  تیاهن  درکیم و  بلج  دوخ  هب  دندوب  ربمغیپ  تیبلها  دیاقع  اب  فلاخم  یمالسا  دیاقع  رثکا  رد  هک  ار  هفوک  نادنمشناد 

. دومنیم لذب  هفوک  يهدارایب  نادنمشناد  يهرابرد 

ناحتسا سایق و  باب  ءاملع  نایم  فاکش  داجیا 

هفینحیبا و هب  موسوم  یکی  ار  ترـضح  نادرگاش  زا  رفن  ود  درک . داجیا  فاکـش  یمالـسا  نادنمـشناد  نیب  هناکابیب  هیور  نیا  اـب  روصنم 
نوچ دربب . نیب  زا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ  تیناحور  ات  تخیگنارب  ترـضح  دض  رب  سنا  نبا  کلام  مان  هب  يرگید 

ار ربتعم  ثیداحا  هب  یـسرتسد  تشاد و  دوجو  اجنآ  رد  یـسک  رتمک  باحـصا  نیعباـت و  زا  دوب و  هنیدـم )  ) یملع زکرم  زا  رود  هفوک  رهش 
نب رفعج  مامالا  باتک  رد  هحفص 92 ] . ] دش عورش  ناحتما  سایق و  باب  ماکحا  هب  لمع  ماقم  رد  هفوک  هاوخدوخ  ياملع  نیب  اذل  دنتـشادن 

یعخن و میهاربا  زا  ینید  لیاسم  رد  يأر  سایق و  هب ) ندرک  لمع   ) دامح هک  تسا  هدمآ  ردیح  دسا  داتـسا  فیلأت  هعبرا  بهاذـم  قداص و 
هب لمع  باب  رد  هفوک  نادنمشناد  دنتفرگ . یتاداریا  تالاکشا و  سایق  يأر و  نادنمشناد  رب  ثیدح  ملع  نادنمشناد  دومن و  ذخا  هفینحوبا 
رب هفوک  ياملع  رظن  دنتشادیم . مدقم  دحاو  ربخ  رب  دوخ  رظن  رد  ار  سایق  تاقوا  اسب  هچ  هک  دندیسر  یملع  جوا  هب  لیاسم  قیبطت  سایق و 

حلاصم نیمه  و  تسا . هدش  لعج  حلاصم  نیا  تاعارم  يارب  زین  تعیرـش  تسا و  هدوصقم  تحلـصم  ياراد  یعرـش  مکح  ره  هک  دوب  نیا 
هب دنتـشادن  یـسرتسد  یتیاور  هب  ای  دندیدیمن  نآرق  تایآ  زا  ینید  هلئـسم  رد  هاگ  ره  دندادیم . رارق  ماکحا  كالم  ار  دوخ  صقان  یلقع 
رد ربمغیپ  تیبلها  اصوصخ  امومع و  هنیدم  لها  نادنمشناد  همه  هفوک  ياملع  لباقم  رد  دندادیم . مکح  هلئـسم  نآ  رد  دوخ  یلقع  طانم 

هدننک نکهشیر  مالـسا و  نید  هدننک  لالحمـضا  ار  سایق  يأر و  هکلب  دـندوبن  لئاق  يرابتعا  هنوگ  چـیه  يأر  سایق و  رب  نید  ماکحا  باب 
درک و داجیا  یقیمع  فاکش  نیملسم  نیب  دیدرگ و  یبصعت  یسایس و  تافالتخا  أشنم  هدیقع  فالتخا  نیمه  [ 21 . ] دنتسنادیم نآ  ماکحا 

دیسر ییاج  هب  راک  دروآ و  تسد  هب  ینایاش  ياههدافتـسا  دوخ  تنطلـس  تسایـس و  میکحت  رب  یقناود  روصنم  تافالتخا  نیا  هحوبحب  رد 
هحفص 93] . ] دناوخ دیهاوخ  هعومجم  نیا  رد  ار  نآ  هجیتن  هک 

مالسلاهیلع یلع  ینیشناج  اب  دیشرلانوراه  تفلاخم 

وبا دـننادب . مراهچ  هفیلخ  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدرم  هک  دـشیمن  یـضار  یتح  تفـالخ  لـیاوا  رد  یـسابع  نوراـه  دـنیوگیم 
: تفگ نـم  ندـید  ضحم  هـب  نوراـه  مدوـب  دیـشرلانوراه  سلجم  رد  يزور  دـیوگیم  ناـمز  نآ  هتـسجرب  فورعم و  تیـصخش  هیواـعم 

نینچ باوج  رد  هیواعم  وبا  میامن .» هذخاؤم  هیبنت و  دنادب  مراهچ  هفیلخ  ار  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یصخش  رگا  هک  ماهتفرگ  میمصت  »
بیـصن مشاهینب  يا  تسا  ام  زا  افلخ  نامثع )  ) هیماینب هفیاط  و  رمع )  ) يدـع هفیاـط  و  رکبیبا )  ) میت هفیاـط  نینمؤملاریما  يا  : » دـیوگیم

. دینادرگ فرصنم  شیوخ  میمصت  زا  ار  نوراه  راتفگ  نیا  اب  هیواعم  وبا  تفر ؟ اجک  تفالخ  زا  ار  امش  رخف 

نانمشد ياهتفلاخم  ربارب  رد  يرفعج  بهذم  تقیقح 

هرهچ تفای و  شرتسگ  مالسا  طاقن  مامت  رد  دادن و  تسد  زا  ار  دوخ  تقیقح  يرفعج  بهذم  یـسابع  رباج  تلود  ياهراشف  همه  مغریلع 
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کیرحت هعیش  هیلع  هزرابم  هب  ار  نانآ  درکیم و  تیوقت  ار  هعیـش  نافلاخم  هتـسویپ  تقو  تلود  دادغب  رد  داد . ناشن  نادنمقالع  هب  ار  دوخ 
نومأم تنطلـس  نامز  ددرگ . ناشیا  هجوتم  يرطخ  نآ  فرط  زا  ادابم  هک  تشاد  لد  هب  یـساره  تشحو و  هعیـش  بهذم  زا  اریز  دومنیم ؛

هحفص 94]  ] نامز ناگدنسیون  نارس و  ارما و  ءارزو و  زا  تلود  لاجر  رثکا  دندومن . هبلغ  نومأم  تسایـس  رب  نایعیـش  دیـسر و  ارف  یـسابع 
هنیدم زا  ناوارف  تزع  مارتحا و  اب  ار  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  یناطیش  ياههسیـسد  اههلیح و  اب  نومأم  دندوب و  هعیـش  بهذم  وریپ  نومأم 

اما دومن . مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هب  ضیوفت  ار  تفالخ  هک  هنوگنادب  ات  درک  ینابرهم  تبحم و  راهظا  ناشیا  قح  رد  دروآ و  سوط  هب 
[. 22 . ] دیدیمن داهنشیپ  نیا  رد  ار  یبوخ  تبقاع  اریز  دیزرو  عانتما  نآ  لوبق  زا  ترضح 

یسابع مصتعم  تنطلس  نامز  رد  نایعیش  رادتقا  ذوفن و 

دندرکیم شروش  نامز  نآ  هاگتـسد  هیلع  مه  یهاگهاگ  دـنتفای و  يرتشیب  ذوفن  تردـق و  نایعیـش  زین  یـسابع  مصتعم  تفالخ  ناـمز  رد 
نت رازه  هدزاود  مالسلاهیلع  داوج  ماما  ترـضح  هزانج  عییـشت  رد  یتح  دندنامیم . ناوتان  زجاع و  نانآ  يریگـشیپ  زا  تلود  ءارما  نارس و 
دوخ رب  تمظع  همه  نیا  زا  نانمشد  هکنانچ  دندش ؛ مالسا  نیفلاخم  اب  گنج  هدامآ  هدیشکرب و  ماین  زا  ار  دوخ  نوگبآ  ریشمش  نایعیـش  زا 

. دندومن نفد  هدرک و  عییشت  یصاخ  تلالج  تزع و  اب  ار  ترضح  هزانج  دندیزرلیم و 

یسابع لکوتم  تفالخ  نارود  رد  نایعیش  راشف  فعض و 

. دندش عقاو  ناتفص  وید  تخس  ياههجنکـش  هحفـص 95 ]  ] رازآ و دروم  دـندوب و  هتفرگ  رارق  هقیـضم  رد  نایعیـش  یـسابع  لکوتم  مایا  رد 
ییوگ دیعلب  یم  ار  وا  بلق  هراومه  هک  درکیم  ینیگنس  یسابع  لکوتم  مادنا  رب  نانچ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ضغب  نایعیـش و  هنیک 

شـشخب و هاـگ  ره  دـنتفرگ و  رارق  لـکوتم  ناراوخهریج  بیقعت  تحت  نایعیـش  نییولع و  دروـخیم . ار  کـشخ  بوـچ  هک  تسا  یـشتآ 
ار مالسلاهیلع  تیبلها  تمظع  ندید  مشچ  تامارک و  ندینش  تقاط  تداسح  تدش  زا  دندینشیم  ار  تیبلها  لالج  هوکش و  تامارک و 
[24  ] درک لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  یثیدح  یصمحلا  نب  رـصن  مان  هب  يدرم  لکوتم  سلجم  رد  يزور  [. 23 . ] دنتشادن
ار ود  نیا  ردام  ردپ و  مدنزرف و  ود  نیا  نم و  سک  ره  دومرف  تفرگ و  ار  هحفص 96 ]  ] نیسح نسح و  تسد  ترضح  هک  ترابع  نیا  هب 

يو رب  هنایزات  هبرـض  رازه  داد  روتـسد  دینـش  درم  زا  ار  ثیدح  نیا  لکوتم  یتقو  تسا . هبترمه  نم  اب  تمایق  زور  رد  دشاب  هتـشاد  تسود 
لکوتم تسا . تنـس  لها  زا  يو  هکلب  تسین  هعیـش  رـصن  هفیلخ  يا  تفگ : درک و  هفیلخ  دزن  ار  يو  تعافـش  دحاولا  دبع  نب  رفعج  دـننز .

رهق و تلاح  اب  ار  مالسلاهیلع  يداه  ماما  لکوتم  لاس 236  رد  دننز . يو  رب  رگید  يهبرض  دصناپ  داد  روتـسد  درک و  لوبق  ار  يو  تعافش 
مـس اب  هک  نیا  ات  دـیدیم  یندـب  ياههجنکـش  افج و  روج و  وا  ناـکیدزن  نارـس و  زا  هشیمه  ترـضح  دروآ . ءارماـس  هب  هنیدـم  زا  بضغ 

روتسد هب  زین  ار  مالسلاهیلع  يرگسع  نسح  ماما  تسبرب . ناهج  زا  تخر  تداهـش  تبرـش  ندیـشون  اب  سپـس  مومـسم و  ار  ناشیا  یکلهم 
رد تلادع  نییآ  نیا  هعیش  بهذم  یسابع  نیطالس  هنامحریب  راتشک  تشک و  همه  نیا  اب  اما  دش . دیهش  ياهدنشک  رهز  اب  یـسابع  دمتعم 

یلع فلتخم  نونف  رد  يداـیز  نادنمـشناد  دـیدرگ و  هعیـش  ملع  زکرم  مق  رهـش  اـصوصخم  تفاـی  شرتـسگ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  ماـمت 
یلمع یملع و  زکرم  ماش  ءارماس و  نئادم و  دادغب و  رهش  لاونم  نیدب  نینچمه  دندمآ و  درگ  رهش  نآ  رد  ثیدح  هقف  ملع  رد  صوصخلا 

. دش هتخانش  هعیش 

مالسلامهیلع تیبلها  بهذم  يرفعج ، بهذم 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  تیبلها و  بهذم  نامه  هحفص 97 ]  ] يرفعج هعیش و  بهذم  هک  تسا  نیا  هحفص  دنچ  نیا  نتشون  زا  روظنم 
مارم نامه  هعیـش  مارم  هکلب  تسا  هدرکن  ادیپ  روهظ  تقو  يافلخ  ربج  تردق  اب  بهاذـم  ریاس  دـننام  بصعت  يور  زا  تسا . ملـس  هلآ و  و 
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هدابع و نب  دعس  نب  سیق  سابع و  نب  هللادبع  هدابع و  نب  دعس  هریون و  نب  کلام  دایز و  نب  لیمک  رسای و  رامع  دادقم و  رذابا و  ناملس و 
زا نت  اهدص  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رابک  باحـصا  هتـسجرب  یملع و  صاخـشا  نارازه  رکبیبا و  نب  دـمحم  رتشا و  کلام 

نیا هک  اریز  دناهتـشادن  دوجو  لبنح  دـمحا  یعفاش و  کـلام و  هفینحوبا و  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  هدارـالا  حیحـص  باحـصا  نیعباـت 
روهظ ربمغیپ  دوجو  اب  مالـسا  نیبم  نید  دـندوب و  هدـماین  ایند  هب  زونه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  رد  روهظون  سییر  راـهچ 

لاس 93 رد  سنا  نب  کلام  درک . توف  لاس 150  رد  دلوتم و  لباک  رد  يرجه  لاس 80  رد  هفینحوبا  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دعب  هدرک و 
لاس 198 و رد  بیترت  هب  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  دـمآ و  ایند  هب  لاس 165  رد  لبنح  نب  دـمحا  يرجه و  لاس 150  رد  یعفاش  يرجه ،
تمارک و تلیضف و  ترتع و  زا  زین  ناشیا  تلحر  زا  دعب  دندرکیم و  يوریپ  ترضح  نآ  زا  ربمغیپ  نامز  رد  هعیش  یلو  دنتـشذگرد .  241
رجز و لباقم  رد  ار  ییابیکـش  ربص و  لمع و  تدش  همه  نآ  دندرکیم و  تیعبت  ادخ  لوسر  مسر  تنـس و  قبط  ترـضح و  شناد  ملع و 

چیه هب  هدیـسر و  تبث  هب  راگزور  رتفد  رد  نورق  راصعا و  همه  رد  هعیـش  هرابرد  بلاطم  نیا  دـندرکیم و  لـمحت  نیفلاـخم  ياـههجنکش 
ربمغیپ تیبلها  رـضحم  ار  هحفـص 98 ]  ] يرفعج نییآ  مارم و  ینعم  هعیـش )  ) تقیقح قح و  نیعبات  هکلب  هدوبن  دـیدرت  راـکنا و  لـباق  هجو 

رتراوتـسا هکلب  دـنکیمن  تسـس  نید  هار  رد  ار  اهنآ  یندـب  ياههیبنت  افج و  روج و  اهرازآ و  مامت  دـناهتفای و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تیبلها ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هرتاوتم  تایاور  قبط  هعیش  تیعمج  دننادیم . رـشب  تداعـس  هیام  ار  اهنآ  مدرم  دومن و 

هب تسا و  حضاو  رپ  ربمغیپ  تیبلها  نییعت  رد  ننـست  لها  ناردارب  هابتـشا  اما  دننادیم . تاجن  یتشک  نآرق و  فیدرمه )  ) لدـع ار  ربمغیپ 
دمعت ای  دنتـسه  دمعتم  هابتـشا  نیا  رد  ایآ  تسین  مولعم  دنیامن و  لوبق  ار  نآ  دـنناوتیمن  ربکت  تدـش  زا  هک  دـنرورغم  نانچ  دـسریم  رظن 

رد ننـست  لـها  نادنمـشناد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  رتاوـتم  ثیدـح  هلمج  زا  يرایـسب  ثیداـحا  هک  اریز  دـنرادن ؛
دننام درادـن  ار  نآ  راکنا  تردـق  یفـصنم  چـیه  هک  يدـح  هب  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیبلـها  تلیـضف  صوصخ 

ریاس تیبملا و  ۀلیل  هیـضق  شخب و  مناخ  هیـضق  هلهابم و  هیـضق  يوشم و  ریط  ثیدح  مخریدغ و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  هلزنم و  ثیدـح 
. دجنگیمن رصتخم  نیا  رد  تایآ  نآ  يهرامش  هک  ینآرق  تایآ  لیوأت  زا  رظن  عطق  رگید  يایاضق 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تثعب  اب  مدرم  یگدنز  حطس  رییغت 

مالـسا یملع  بالقنا  تضهن و  روهظ  اب  تشگ و  نوگرگد  یلک  هب  برع  مدرم  یگدـنز  حطـس  مالـسا  ربمغیپ  تثعب  اب  تسا  ملـسم  هچنآ 
رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دعب  دمآ . دوجو  هب  نانآ  یعامتجا  يدرف و  تیبرت  قالخا و  بیذهت  رد  ینیون  یـشم  طخ 

نادب دـندروآ و  دوخ  لامعا  رد  ار  ایر  رهاظت و  نانآ  هکلب  دادـن  هحفص 99 ]  ] رییغت ار  ناتفـص  ناطیـش  نیا  اهنت  هن  بالقنا  نیا  افلخ  نامز 
. دنام ظوفحم  ریـسم  نیا  ياهزادنا  ات  دندرکیم و  يوریپ  مالـسا  یـشم  طخ  زا  رهاظ  رد  اما  دندوب  دوخ  تسپ  ترطف  اب  نطاب  رد  هک  هنوگ 

مامت هقالع  اب  دندش و  انـشآ  نآ  سدقم  نییآ  اب  دـنتفریذپ و  ار  یمالـسا  تیبرت  ربرب  دـنه و  ملید و  كرت و  للم  ریاس  مور و  ناریا و  اذـلف 
رتارف مدق  ناورمینب  هیماینب و  يافلخ  ربمغیپ و  زا  دعب  افلخ  یقالخا  يرکف و  تافارحنا  ندمآ  دیدپ  هجیتن  رد  یلو  دـنتفای . شیارگ  نادـب 

ناوریپ موکحم  نارادمامز  نیا  لباقم  رد  اما  دـنداد  جاور  یمالـسا  عامتجا  رد  ار  یقالخا  دـسافم  شیوخ  یمالـسا  دـض  رادرک  اب  هداهن و 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  زا  دعب  يافلخ  رصع  رد  یمالـسا  هتـسجرب  دارفا  نیا  دندوب . هدرک  ظفح  ار  نآرق  هیلاع  ياهتیبرت  یمالـسا  یقیقح 
هدـش و وربور  افلخ  اب  تحیـصن  ناونع  هب  یهاگ  دـندوب . رـس  دوخ  نارادـمامز  ياهیور  جـک  رظان  هیماینب  يافلخ  رـصع  رد  ملـس و  هلآ و 

مالسا سدقم  هریس  زا  هدافتسا  اب  ار  نانآ  يراک  فالخ  اهاطخ و  دندادیم و  رارق  باطخ  باتع و  دروم  دنت  ياهـشاخرپ  اب  ار  افلخ  یهاگ 
تفالخ رد  فالتخا  رارـسا  نامز  تشذگ  اب  تسا . ناگتـشذگ  ربتعم  راثآ  خـیرات و  تاحفـص  همدـقم  نیا  هدـنز  دـهاش  دـندرکیم . شاف 

شومارف دیابن  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  رادرک  دـیزی و  نبا  هیواعم  راکنا  دروم  نیا  رد  تشادرب  خر  زا  هدرپ  هیماینب  نارـس  رادرک  یمالـسا و 
قبط سک  ره  دـیدرگ و  یلم  دـیاقع  هب  لیدـبت  یمالـسا  یقالخا  ياهبیذـهت  اهتیبرت و  تفرگ . توق  فلتخم  تاساسحا  راکفا و  درک .
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ره رد  تیبلـها  مارم  نیعباـت  دروآ و  دوجو  هب  نآ  رد  یتواـفتم  دـیاقع  دـناشوپ و  مالـسا  نیبم  نید  هب  ياهزاـت  ساـبل  دوخ  هقیلـس  لـیم و 
یناطیـش تردـق  ذوفن و  هک  نازیم  ره  هب  دـندوب . هطلـس  تحت  دارفا  ناطیـش و  يزاب  بش  همیخ  نیا  رگاشامت  ینرق  ناـمز و  هحفص 100 ] ]

. دنتسبیم ینتسسگان  دنویپ  ربمغیپ ) نادناخ   ) نادناخ نیا  اب  یتسود  رد  نیدالوپ  ياهدارا  اب  قح  نیتسار  باحصا  نیا  تشگیم  نوزفا 

مالسلاهیلع رقاب  ماما  یملع  مایق  یمالسا و  میلاعت 

تیعقوم مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  ترـضح  تداهـش  نامز  ات  دندومنیم . ادیپ  اهنآ  هب  تبـسن  يرفاو  يهقالع  زور  هب  زور 
تیعقاو زا  دهد و  راشتنا  نیملسم  نایم  هنادازآ  روط  هب  ربمغیپ  تیبلها  شور  هریـس و  یمالـسا و  میلاعت  زا  یـسک  هک  دادیمن  هزاجا  نامز 
يراوتم هدنکارپ و  تروص  هب  هیماینب  روز  رز و  نابحاص  تردـق  زا  مه  تقیقح  یعقاو  نارادـفرط  دـیامن . هاگآ  ار  نییآ  نیا  ناوریپ  نید 

دوجو هب  ماکحا  رشن  يارب  يدعاسم  هنیمز  دش و  فرطرب  ياهزادنا  ات  ترضح  نآ  فیرش  رمع  رخاوا  رد  تالکـشم  نیا  یلو  دنتـسیزیم .
ترـضح دندروآ . يور  هلـضاف  هنیدـم  هب  فرط  ره  زا  تقیقح  قح و  ناوریپ  هداد و  سرد  هزوح  لیکـشت  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  دـمآ 

دندرک نایب  سرد  هزوح  رد  جیردت  هب  دوب  هدمآ  دوجو  هب  يوما  نارادمامز  شیدناجک  راکفا  زا  تیعبت  هطـساو  هب  هک  ياهدـیقع  فالتخا 
هدهع هب  ار  هاگشناد  نیا  تسایر  یسرک  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  مالسا  هاگشناد  داتسا  شدنمورب  دنزرف  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دعب  و 

دوب يو  یملع  مایق  ببـس  هب  دـیناسر . ناهج  نیملـسم  مامت  شوگ  هب  ار  نید  تقیقح  ارغ  ییاون  اب  یمک  هحفـص 101 ]  ] تدم رد  تفرگ .
دندوب داتسا  قذاح و  نونف  مولع و  مامت  رد  دوخ  هبون  هب  کی  ره  هک  ینادرگاش  نت  رازه  راهچ  دوخ  بتکم  زا  ماقمالاو  راذگناینب  نیا  هک 

. دنک لیسگ  هعماج  هب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هب  درف  نیرتهیبش  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

اب یهلا  رون  زا  هدنکآ  باذج و  ياهرهچ  هنایم و  تماق  تسا . هدوب  ادخ  لوسر  هب  ماما  نیرتهیبش  دوخ  ناردارب  نیب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
لامک زراب  هناشن  هک  تشهب  ياهرطع  هب  رطعم  دوب و  هدیـشک  ياینیب  یکـشم و  ییوم  ياراد  دوزفایم و  يو  ییابیز  هب  هک  یهایـس  لاـخ 

ياهطـساو ییوگ  درکیم . بوذجم  دوخ  هب  ار  ياهدنونـش  ره  لد  هک  تشاد  تغالب  تحاصف و  نانچ  نتفگ  نخـس  رد  دوب . يو  تیناسنا 
راهب ود  دـشخب . ماکحتـسا  شیپ  زا  شیب  ار  دـبع  دوبعم و  نایم  دـنویپ  ات  دوب  هدرک  لوزن  یلعا  توکلم  جوا  زا  هک  شدوبعم  یمدآ و  نایم 

البرک و بالقنا و  ربهر  دنزرف  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  شراوگرزب  دـج  هک  تشذـگیم  شتکرب  رپ  یگدـنز  زا  هیامنارگ 
یـس و ترـضح  مالـسلاهیلع ) رقابدمحم  ماما  ترـضح   ) شراوگرزب ردـپ  تافو  لاس  رد  دـنتفگ و  عادو  ار  ناهج  نیا  ادهـش  نوخ  لوسر 

هفطاع نوناک  هیهلا و  تبیه  ياراد  يو  دـندش . رادهدـهع  ار  تماما  روما  مامز  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  زا  سپ  تشادـن . رتشیب  لاس  راهچ 
. دندرکیم نت  رب  رخاف  سابل  هحفص 102 ]  ] هشیمه دوب و  تیناسنا  مامت 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  نارسمه 

. دشابیم هدیمح  مان  هب  دلوما  زینک  زین  تسا و  راوگرزب  نآ  يومع  رغصا  نیسح  رتخد  همطاف  هردخم  هیولع  هب  رصحنم  ترضح  رسمه 

مالسلاهیلع قداص  ماما  نادنزرف 

زا یـضعب  یماسا  درک : میهاوخ  نایب  راصتخا  روط  هب  ار  يو  نادنزرف  زا  یخرب  لاوحا  حرـش  هک  دنتـشاد  رتخد  هس  رـسپ و  تفه  ترـضح 
ترضح تایح  نامز  رد  لیعامسا  تسا . يو  دنزرف  نیرتگرزب  هک  جرعا  هب  فورعم  لیعامـسا  مالسلاهیلع 1 - قداص  رفعج  ماما  نادنزرف 
نوفدم عیقب  رانک  رد  لیعامـسا  تشاد . میظع  یهودـنا  دومن و  يدـیدش  عزج  دـنزرف  نزح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تفر . ایند  زا 
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عراش طسو  رد  نوچ  یلو  دوب  دوجوم  ینامیس  راوید  راهچ  لکش  هب  وا  هعقب  راثآ  يرجه  جنپ  هاجنپ و  دصیس و  رازهکی و  لاس  ات  دیدرگ .
. دنتـشک ریت  اب  ار  کلم  هک  دوب  هتـشذگن  هثداح  نیا  زا  يزور  دنچ  دـنیوگ  دـیدرگ . ناسکی  نیمز  اب  ناریو و  کلم  رما  هب  دوب  هتفرگ  رارق 

هیلیعامسا ار  نانآ  هک  دنتسویپ  لیعامسا  تماما  هب  ناشیدناجک  زا  ياهدع  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  تافو  زا  سپ  هک  تسا  اجنیا  بلاج 
هحفـص  ] بهاذم اب  عورف  لوصا و  رد  هک  دناهدوزفا  هیلیعامـسا  هدیقع  رب  یتافاضا  كدنا و  رایـسب  ناشدادـعت  رـضاح  لاح  رد  دـنیوگیم .

تنطلـس لاس  رد 274  هک  نیمز  برغم  هیمطاـق  نیطالـس  هلـسلس  دـشابیم . رامـشیب  یتاـفارخ  تاـفالتخا  ياراد  یمالـسا  روهـشم  [ 103
رد لیعامسا  نیمه  دنزرف  دمحم  دنیوگ و  هیلیعامسا  زین  ار  هلسلس  لصا  نیمه  يور  دناهدوب . قداص  رفعج  نب  لیعامـسا  دالوا  زا  دناهدرک 
نب دمحم  دوخ  درک . کیرحت  ترـضح  لتق  هب  ار  نوراه  درک و  تیاعـس  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دوخ  يومع  يهرابرد  دیـشرلانوراه  دزن 

ياههتساوخ اب  هشیمه  يو  حطفا . نب  هللادبع  - 2 تفر . ایند  زا  يدب  عضو  اب  دش و  راتفگ  تخس  یضرم  هب  تیاعس  نیا  هجیتن  رد  لیعامـسا 
اهدعب دنمانیم . هیحطف  ار  نانآ  هک  دنتفریذپ  ار  يو  تماما  زین  یعمج  دش و  تماما  تفالخ و  یعدم  ردـپ  زا  دـعب  درکیم . تفلاخم  ردـپ 

رفعج نب  قحسا  - 3 دندروآ . يور  رفعج  نب  یـسوم  تماما  هب  هتـشگرب و  وا  زا  دندرک  هدهاشم  ار  يو  یلمع  یملع و  فعـض  مدرم  نوچ 
یـسوم شردارب  تماـما  هب  تسا و  هدرک  لـقن  يرایـسب  ثیداـحا  دوـب و  يوـقت  لـضف و  لـها  ردـقلالیلج و  صخـش  مالـسلاهیلع  قداـص 

هب تهابش  رگید  یسک  ره  زا  هک  تسا  ادیپ  روط  نیا  دمآ . ایند  هب  هنیدم -  یکیدزن  رد  تسا  ياهیرق  ضیرع -  رد  دوب و  لئاق  مالـسلاهیلع 
یلع نب  نسح  نب  دیز  نبا  نسحریما  رتخد  هسیفن  هردخم  ایلع  ترضح  یمارگ  رسمه  دنمشزرا  درم  نیا  تسا . هدوب  رتشیب  لوسر  ترضح 

قحسا بانج  و  [ 25  ] تسا هدش  هدهاشم  رهگالاو  نیا  زا  رصح  دحیب و  تامارک  تسا . نوفدم  رـصم  رد  هدوب و  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب 
نیرتعاجش نیرتیخس و  زا  الاو  صخـش  نیا  مالـسلاهیلع . قداص  رفعج  نب  جابید  دمحم  - 4 هحفـص 104 ] . ] تسا ارهزلاینب  تاداس  دج 

اهملظ و رطاخ  هب  یـسابع  نومأم  هب  هن  دون و  دـصکی و  لاس  رد  دوب . رادهزور  نایم  رد  زور  کی  لاس  مامت  رد  دوب و  دوخ  رـصع  ناـمدرم 
. داتسرف يو  گنج  هب  زهجم  يرکشل  اب  ار  يدولج  یسیع  مان  هب  دوخ  هاپس  نارادرـس  زا  یکی  زین  نومأم  درک و  جورخ  يو  ياهیـشکقح 

ناقرف  » مان هب  یلحم  رد  دندیسر  ناسارخ  زرم  هب  هک  یتقو  دندرک . ریگتسد  زین  ار  ناشیا  دوخ  دنداد و  يرارف  ار  شنایهاپـس  گنج  نیا  رد 
هک تسا  ادیپ  ینیارق  خـیرات  رد  هک  دناهتـشون  نیققحم  زا  ياهدـع  تفگ . عادو  ار  یناف  راد  تسا  دابآفطل  هب  فورعم  هزورما  هک  یپاچ »
ماع صاخ و  هجوت  دروم  هک  دراد  زورفالد  يابیز  يارـس  نحـص  هاـگراب و  دـبنگ و  داـبآفطل  رد  تسا . هدوبن  یعیبط  رما  اـب  يو  تلحر 

تمظع لاح  هب  ات  دنروآیم و  يور  تاروذن  ایاده و  اب  فیرش  دقرم  نآ  ترایز  هب  يرایسب  ناناملسم  هشیمه  فانکا  فارطا و  زا  هدوب و 
نب یلع  ترـضح  یـسوب  ناتـسآ  رواجم  هک  ینامز  رد  هدنراگن  تسا و  هدش  هدـهاشم  لقن و  سدـقم  تبرت  نآ  زا  يرامـشیب  تامارک  و 

رظنملا حیبص  ابیز و  يردق  هب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  دمحم  ترضح  مدرک . ترایز  ار  فیرش  دقرم  نیا  متـشاد  راختفا  مالـسلاهیلع  یـسوم 
زورما ات  دسریم . ترضح  هب  جابید  لآ  تاداسلا  ۀلیلج  هلسلس  هرجش  بسن  دیدرگ . مشیربا )  ) ابید برعم  جابید »  » هب بقلم  هک  تسا  هدوب 

هک تسا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  نب  سابع  - 5 تسا . هدش  رکذ  خیرات  رد  رایسب  دیشر  نادنمـشناد  ملع و  لاجر  فیرـش  نادناخ  نآ  زا 
بحاص راگزیهرپ و  لضفلا و  ریثک  صخش  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یلع  - 6 تسا . هدوب  یلضاف  هحفص 105 ]  ] دنمشناد و ردقلالیلج و  دیس 

. دش لیان  یلمع  یملع و  یلاع  تاماقم  هب  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردارب  تیبرت  تحت  راوگرزب  نیا  دوب . قداص  هدـیقع 
هیماما ياملع  دزن  رد  هک  دراد  تایرفعج  لیاسم  مان  هب  فورعم  یباتک  يو  تسیزیم . مالـسلاهیلع  یقنلایلع  ماـما  ترـضح  ناـمز  اـت  يو 
نوفدم هنیدم  یکیدزن  ضیرع  رد  هک  دناهتشون  یخرب  دناهتفگ . لحم  دنچ  رد  ار  راوگرزب  نیا  نفدم  تسا . یصاخ  شزرا  رابتعا و  ياراد 
نیریاز مومع  هجوت  لـحم  هک  دراد  دوجو  ییاـبیز  يارـس  نحـص و  هاـگراب و  دـبنگ و  مق  رهـش  نوریب  یقرـش  بوـنج  رد  نینچمه  تسا .

نامز رد  هک  دوب  یتمیق  رپ  یناتـساب  ياهیـشاک  هب  نیزم  دـقرم  نیمه  تسا . رفعج  نب  یلع  نفدـم  هب  موسوم  هماـع  ناـیم  رد  هک  دـشابیم 
یتوغاط تلود  نامز  رد  دندرب . تراغ  هب  ار  اهیشاک  نآ  مداخ  نتـشک  زا  سپ  تفرگ . رارق  نیقراس  دربتـسد  دروم  هنابـش  يولهپ  تنطلس 
بناجا رایتخا  تحت  رد  دوخ  تسد  اـب  ار  ناریا  یخیراـت  ياـههنیجنگ  ماـمت  دـنامن و  ملاـس  اهدربتـسد  نیا  زا  یناتـساب  هینبا  هربقم و  چـیه 
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تسا يروآتفگش  هیضق  ماهدوب ، نآ  دهاش  دوخ  هک  یتامارک  هلمج  زا  تسا . هدش  رهاظ  يدایز  تامارک  فیرش  دقرم  نآ  زا  دنتشاذگ و 
هب مق  هیملع  هزوح  مرتحم  يالـضف  زا  ياهدع  هک  دوب  يرمق  لاس 1375  ناتـسمز  رد  مزادرپیم . نآ  رکذ  هب  راصتخا  روط  هب  اـجنیا  رد  هک 
رد هک  ياهدش  هلول  ذغاک  اب  دقرم  هکبش  زا  یخوش  حازم و  دصق  هب  مرتحم  نایاقآ  زا  یکی  دندش . مرح  دراو  فیرـش  ربق  لآ  ترایز  دصق 
دنچ زا  دعب  یلو  درادرب . دندوب  هتخیر  دقرم  يور  رذن  هیده و  دصق  هب  راوز  هک  ییاهلوپ  هحفص 106 ]  ] نآ زا  تساوخیم  تشاد  تسد 

دننامه یگدـیزگ  ياج  هک  دوب  هدـیزگ  ار  يو  تسد  نانچمه  گرزب  يروبنز  درک . بلج  دوخ  هب  ار  همه  هک  دز  يدایرف  ناـهگان  هظحل 
دوخ هنال  زا  يروبنز  چـیه  لاـس  زا  عقوم  نآ  رد  اریز  دـش ؛ نیرـضاح  همه  تریح  ثعاـب  بیجع  رما  نیا  دوب و  هدرک  داـب  یکچوک  هزوک 

و دنرادن ، ندیزگ  تردق  اتعیبط  تاناویح  هنوگ  نیا  ناتسمز  درس  لصف  رد  هک  دناهتفگ  یـسانش  روناج  ملع  رد  هوالع  هب  دوشیمن . جراخ 
ره دـسریم  دوخ  لامعا  يازـس  هب  نینچنیا  دـشاب  هتـشاد  ار  هللا  ءایلوا  هب  تناها  دـصق  هک  سک  ره  يرآ  تسا . رثایب  دـنراد  هک  ییاهمس 

. دشاب حازم  دصق  هب  هک  دنچ 

راکفا يدازآ  مالسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  بتکم  ییافوکش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  زا  نآرق  هتفکشن  هچنغ  رد  ترضح  ینامسآ  یتوکلم و  ماکحا  تایئزج  مالسا و  یقیقح  وترپ 
زا هتشر  کی  طقف  نیملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  دوب . هدنام  روتسم  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  رـصع  ات  ملس 
رب ماکحا  هبناج  همه  میلعت  هعـسوت و  لاجم  مالـسا  دـیدج  رـصع  یجراخ  یلخاد و  تابالقنا  شیادـیپ  اب  دـندوب . هتفرگارف  ار  یلک  ماکحا 

يرـس کی  اـب  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  ینعی  ادـخ  بختنم  نیـشناج و  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  دوب و  نکممریغ  ترـضح 
اب مالسلاهیلع  یلع  هنیـس  رد  نآرق  ملع  رـصح  دحیب و  سونایقا  دیدرگ . هجاوم  روز  رز و  نابحاص  ياهیـشکقح  روآناقفخ و  تالوحت 
هب ار  عوـضوم  نیا  دیکـشخ و  ناـشورخ  هحفـص 107 ]  ] همـشچ نیا  مدرم  تیلباق  مدـع  طیحم و  یکیراـت  اـب  دـنام  یقاـب  شورخ  شوج و 
هب دـشابیم  برع  لهاج  مدرم  طلغ  رکف  زرط  رگنایامن  دـنام ، دـهاوخ  هدـنام و  یقاب  لاح  هب  اـت  زور  نآ  زا  هک  ارغ  ياـههبطخ  رد  حوضو 

دوخ ياهتواضق  تاملک و  اههبطخ و  نیب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ار  شناد  مولع و  ياههنیجنگ  نئازخ و  تسا . هدـیناسر  زورما  ناهج  شوگ 
رد نامز  نآ  هیامورف  نامیا و  تسـس  ناناملـسم  یناـمرفان  هجیتن  رد  مالـسلاهیلع  یلع  هرخـالاب  درپس . یهلا  تفـالخ  ماـقم  هب  هنیـس  هب  هنیس 

ردـپ دـننام  زین  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دـعب  دـیدرگ . ضیاف  تداهـش  هجرد  هب  تداـبع  بارحم 
یلع و تیموـلظم  درک و  تلحر  اـیند  زا  امومـسم  هیواـعم  دـننام  تخـسرس  نمـشد  یناطیـش  ياـهگنرین  راـشف و  تـحت  رد  شراوـگرزب 

تهجیب هک  يرـسدوخ  نارادمامز  ياهیـشکقح  مالـسلاهیلع  نیـسح  مایق  رثا  رد  دومن . افوکـش  البرک  نینوخ  نافوط  ار  نسح  شدنزرف 
تنطلس هرود  البرک  رادهنماد  تضهن  بالقنا و  هجیتن  رد  دیدرگ و  شاف  دندوب ، هدوبر  نیتسار  يافلخ  تسد  زا  گنرین  روز  هب  ار  تفالخ 

ملظ و رد  هک  دیدرگ  عورـش  سابعینب  تلود  سیـسأت  اب  مالـسا  خـیرات  نارود  نیرتینافوط  دـش و  ضرقنم  هیماینب  يهلاس  نیدـنچ  موش 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  یملع  خماش  ماقم  يراوگرزب و  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دنتفرگ . یشیپ  هیماینب  زا  نیتسار  مالسا  ندیبوک  راتـشک و 

دیایب و دوجو  هب  یملع  تضهن  يارب  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  نامز  رد  یتصرف  هک  دش  ببـس  هزیگنا  نیمه  دیدرگ و  تباث  ملـس  هلآ و  و 
هب اسآقرب  ار  دوخ  لماک  هرود  يرفعج  بتکم  دـیدرگ و  نایامن  میظع  شرتسگ  اب  تضهن  نیمه  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  رـصع  رد 

فلتخم ياههورگ  هدروخ و  هرگ  مه  هب  ینید  هحفص 108 ]  ] یـسایس و ياهبالقنا  اهشاشتغا و  هک  ینارحب  رد  مه  نآ  دیناسر  نایناهج 
نیا رد  دیآرد . یـسابع  گنر  هب  تساوخیم  هیماینب  گنر  اب  مالـسا  هک  اریز  دـندوب . هتخادـنا  رطخ  رد  ار  مالـسا  تقیقح  هدولآ  راکفا  اب 

رکف و رگا  دیشخب  ییاهر  اهرطخ  زا  دوخ  نیتسار  ریـسم  اب  ار  رایـشوه  ناناملـسم  راکفا  هنارهام  ياههشقن  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تقو 
یقاب يرثا  نآرق  مالسا و  زا  دشیم و  رابج  يافلخ  ياهگنرین  شوختسد  نیتسار  مالسا  دوبن ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یملع  مایق  لمع و 

. دنامیمن
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مالسا یقیقح  هاگیاپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هاگشناد 

ینعی  ) هعیش بهذم  سییر  مان  هب  ناهج  رد  ترضح  دش  ببـس  هک  دوب  مالـسا  یقیقح  هاگیاپ  هک  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هاگـشناد 
سیـسأت اب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هزراـبم  بوشآرپ  رـصع  نآ  رد  دوش  هتخانـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  بهذـم 

ياههتـشر رد  ترـضح  هک  اریز  دمآیم ؛ رامـش  هب  ینیـسح  ياروشاع  مایق  فیدر  رد  نادرگاش  میلعت  سیردت و  هزوح  لیکـشت  بتکم و 
نادـناخ يوس  هب  يو  شناد  ملع و  رثا  رد  رکفتم  ياهزغم  هک  دوب  وا  يربهر  شنیب و  هجیتن  رد  درک و  رادـیب  ار  یمومع  راـکفا  نوگاـنوگ 

ملظ و ياهخاک  هب  ندیشخب  ماکحتسا  يارب  یـسابع  تلود  هک  تفرگ  تروص  ینامز  رد  تضهن  نیا  دندومن و  ادیپ  يرفاو  تبغر  تماما 
شناد هب  ار  یمالـسا  مولع  قیاقح  دناوتب  ترـضح  هک  دـمآ  شیپ  یتصرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يارب  دـندرکیم و  شـشوک  دوخ  داسف 

هحفـص 109]  ] مه نیا  زا  دـعب  تسا و  یقاب  نونکات  هک  یمولع  نیمه  دـیامن و  قیرزت  رـصع  نآ  ياوقت  قح و  هار  ناورهر  ناگدـنهوژپ و 
زا يرایـسب  يوگباوج  هزورما  دریگیم و  همـشچرس  يرفعج  لالز  عبنم  زا  هک  تسا  يرفعج  ملع  شناد و  زا  ییاهوترپ  دنام ، دهاوخ  یقاب 

بتکم نیا  نادرگاش  ياهشناد  مولع و  زا  یمالساریغ  یمالسا و  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  نونکا  تسا . تیرشب  ناهج  هدشن  لح  لئاسم 
ملع عبنم  هک  اریز  دـننکیم  هیذـغت  باریـس و  ناشورخ  همـشچ  نیا  زا  قح  هار  ناگتفیـش  رکفتم و  زغم  اـهنویلیم  دـنیوجیم و  هرهب  هدـنز 

هفیلخ راگدرورپ  فرط  زا  هک  وا  نیشناج  ربمغیپ و  ره  هک  تسا  نیا  رب  نایعیش  هدیقع  تسا و  یهلا  رارـسا  تیبوبر و  ملع  زا  ماهلا  يرفعج 
دشابیم دنوادخ  بناج  زا  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ملع  دنراد و  یصاخ  طابترا  دوخ  راگدرورپ  یئرم و  ریغ  هاگتسد  اب  دنـشاب  نیمز  يور  رب 

ریاس اب  هتخیمآ  ار  یترشاعم  یقالخا  يایاجس  لیاضف و  ماکحا  ریسفت ، ینآرق ، مولع  رب  هوالع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسین . يداع  ملع  و 
یعیبـط و ملع  یتـسیزهب و  بط و  ملع  دـیحوت و  تالالدتـسا  عناـص و  تاـبثا  ملع  مـالک و  ملع  دادیم . مـیلعت  دوـخ  نادرگاـش  هـب  موـلع 
زا یـضعب  هب  مولع  نیا  رب  هوالع  تسا . هدـشیم  سیردـت  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  بتکم  رد  فلتخم ) نونف  رد   ) نآ فلتخم  ياـهشخب 
رب نایعیش  تسه . هدوب و  زجاع  نآ  كرد  زا  رـضاح  نرق  رـصع و  نآ  رـشب  یلقع  هوق  هک  تخومآیم  زین  ار  فلتخم  نونف  دوخ  نادرگاش 

دنیوگیم هک  نانچ  دنکیم ، قدص  زین  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دروم  رد  تسا و  مولع  مامت  ياراد  یماما  ره  هک  دنتـسه  هدیقع  نیا 
ياههاگـشناد رگید و  بتاکم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  بتکم  يرترب  تسا . هدوب  انـشآ  ناهج  فلتخم  هحفـص 110 ]  ] تاغل اب  وا 

تسا و هدوب  یصاخ  شور  ياراد  هشیدنا  هدیقع و  يدازآ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  بتکم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هتـشذگ  ای  يزورما و 
. دنروایب تسد  هب  دناهتسناوتن  ار  شور  نیا  ناهج  ياههاگشناد  زا  مادک  چیه  مه  زونه 

مالسلاهیلع قداص  ماما  بتکم  هرمث 

تیرشب ناهج  هب  زاتمم  باتک  دلج  دصراهچ  فلتخم و  نونف  رد  صصختم  هتـسجرب  درگاش  رازهراهچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  بتکم  زا 
قداص ترـضح  زا  ثیدـح  رازه  هدزناش  هک  دـشابیم  بتکم  نیمه  زراـب  نادرگاـش  زا  یکی  ملـسم  نب  دـمحم  تسا . هدـش  هداد  لـیوحت 

رباج تسا . هدومن  لقن  ماما  زا  ثیدح  رازهیس  بلغت  نب  نابا  تسا . هدرک  لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  ثیدح  رازهیس  مالسلاهیلع و 
هدرک طبض  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  ثیدح  رازه  داتفه  هک  تسا  وا  راوگرزب  ردپ  نادرگاش  زا  ترـضح و  نادرگاش  زا  یکی  یفعج 

. دوب هدرکن  وگزاب  یسک  هب  ار  اهنآ  رباج  نونکات  هک  دوب  يو  شناد  رارسا  زا  هتفرگرب  یگمه  هک  دوب 

داضتم هدیقع  ود  روهظ 

مولع ریاس  ایفارغج و  ملع  درکیم  سیردت  هک  یمولع  رب  هوالع  دوخ  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  بتکم  رد  مالـسلاهیلع  رقابدمحم  ماما 
رظن مینکیم . هراشا  داضتم  رظنراهظا  هدـیقع و  ود  اـجنیا  رد  هک  میراد  هنیرق  ود  هتفگ  نیا  رب  دوزفایم . هحفص 111 ]  ] اهنآ رب  زین  ار  برغ 
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هسردم ملع  دراو  ار  تئیه  ایفارغج و  ملع  مالسلاهیلع  رقابدمحم  هک  نیا  تبـسانم  هب  طقف  نایعیـش  هک  تسا  دیعب  دنیوگیم  ياهدع  لوا - 
رقاب هب  بقلم  هجیتن  رد  درک و  دوخ  هسردم  ملع  دراو  مه  ار  برغ  رگید  مولع  دایز  لامتحا  هب  دنـشاب . هدرک  رقاب  هب  بقلم  ار  وا  درک  دوخ 

. دیدرگ ردپ  بتکم  سیردت  رادهدهع  دوخ  هک  دیسر  ياهلحرم  هب  شناد  رد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  دناهداد  رظن  یخرب  مود -  رظن  دش .
بط باتک  رد  تشاد و  ياهتـسجرب  ماقم  یمالـسا  بط  رد  درکیم و  سیردـت  زین  ار  برغ  کیزیف  هفـسلف و  تئیه و  ایفارغج و  رب  هوالع 

رد هک  تسا  هدومرف  يدـنمدوس  بلاطم  یتشادـهب  صاخ  هویـش  هب  اهیگدولآ  ندرب  نیب  زا  اهوراد و  ناهایگ و  ياه  تیـصاخ  زا  يرفعج 
. دناهدروآ تسد  هب  ار  نآ  جیاتن  دایز  تاشیامزآ  زا  سپ  زورما  بط  ياههاگشناد 

قداص ماما  یملع  تمظع  اب  هطبار  رد  ناهج  غباون  راتفگ 

ملاع دـنوادخ  هک  دراد  دوجو  تیبلها  ام  زا  ینامز  ره  رد  دـیوگیم  يو  مالـسلاهیلع : بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  - 1
دش و دنهاوخن  هارمگ  وا  ناوریپ  هک  تسا  دمحم  نب  رفعج  ماهداز  ردارب  ام  نامز  تجح  تسا و  هدرک  مامت  مدرم  رب  وا  دوجو  هب  ار  تجح 
هک تسا  یناسک  هلمج  زا  دـمحم  نب  رفعج  دـیوگیم : یقیناود  روصنم  - 2 هحفـص 112 ] . ] دید دنهاوخن  ار  يراگتـسر  يور  وا  نافلاخم 

ناگدنب زا  هک  میدناسر  یناسک  تسد  هب  ار  باتک  ام  سپـس  اتدابع ؛ نم  هاتیفطـصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث   ) تسا هتفگ  وا  يهرابرد  ادخ 
هب یتدم  هتفگ  سنا  نب  کلام  - 3 تسا . دمحم  نب  رفعج  ام  ثدـحم  دراد و  دوجو  یثدـحم  یتیبلها  ره  رد  و  [ 26 .« ] دندوب ام  هدیزگرب 

، عرو تدایع و  ملع و  ثیح  زا  درکیم و  توالت  نآرق  ای  دوب و  رادهزور  ای  دوب  زامن  لوغـشم  ای  متـشاد  دمآ  تفر و  دمحم  نب  رفعج  دزن 
. درادن رطاخ  هب  ار  رترب  یتیـصخش  دمحم  نب  رفعج  زا  سک  چیه  رـصع  نیا  رد  تسا و  هدینـشن  هدیدن و  ار  وا  دننام  یـسک  شوگ  مشچ و 
-5 تسا . ناربماـیپ  لـسن  زا  يو  هک  مدرکیم  نیقی  داـتفایم  مرظن  دـمحم  نب  رفعج  تروـص  هب  ناـمز  ره  دـیوگیم  مادـقملا  نب  رمع  - 4

نب رفعج  زا  ینید  لـیاسم  زا  هلئـسم  لـهچ  یـسابع  روصنم  روتـسد  هب  ماهدـیدن ، ار  یـسک  دـمحم  نب  رفعج  زا  رت  دنمـشناد  هتفگ  هفینحوبا 
رتاناد نیملـسم  قرف  رظن  فالتخا  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتملاع  درک و  نایب  نیملـسم  قرف  رظن  فـالتخا  اـب  ار  همه  مدیـسرپ  دـمحم 

مسجم و تایحور  زا  یکی  ایند  رد  هاگره  تسین  رشب  نیا  تفگیم  درکیم و  دمحم  نب  رفعج  ترضح  هب  هراشا  اجوعلا  وبا  نبا  - 6 دشاب .
ياراد قداصلا  نب  دمحم  نب  رفعج  دیوگیم : یناتـسرهش  میرکلادبع  نب  دمحم  حـتفلاوبا  - 7 تسا . دمحم  نب  رفعج  نیمه  دشیم  هدـید 
بستنم نایعیش  دیزگ و  تماقا  هنیدم  رد  دوب . يراع  توهش  هحفص 113 ]  ] زا لماک و  عرو  دهز و  تمکح و  رد  تسا  ناوارف  بدا  ملع و 

هک یصخش  تفریمن و  کچوک  رهن  يوس  هب  درک  تنوکـس  قارع  رد  هک  یتدم  دوب . يرـس  مولع  ياراد  دندومن . هصاقتـسا  يو  زا  وا  هب 
ناردارب نیب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هتفگ  دوخ  خیرات  رد  ینامرق  - 8 دسارهیمن . طوقـس  زا  هدش  لیان  تقیقح  هبتر  نیرخآ  هب 

هدوب و لوا  صخـش  ثیدـح  ملع  رد  تسا . هدـشن  لقن  سک  چـیه  زا  هدـش  لـقن  يو  زا  هک  یمولع  همه  نآ  دوب و  شردـپ  نیـشناج  دوخ 
نایحنبا - 9 دـناهدرک . لـقن  ثیدـح  وا  زا  زین  نارگید  یناتـسجس و  باوباوبا  هینیعنبا و  سنا و  نب  کـلام  عرجنبا و  دیعـس و  نب  ییحی 

وا لثم  تسا و  هقث  دمحم  نب  رفعج  هتفگ  میعنوبا  ظفاح  - 10 دوب . تیبلها  ناگرزب  زا  لضفا  هقف  ملع  ثیح  زا  دمحم  نب  رفعج  دیوگیم 
ياراد تسا . تیبلها  املع  ناگرزب  زا  دمحم  نب  رفعج  دیوگیم  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  نیدلالامک  - 11 درک . وگتفگ  دیابن  شاهرابرد 
يایرد زا  درکیم و  عبتت  نآ  یناعم  رد  دناوخیم و  نآرق  تقو  رتشیب  هدوب . راکشآ  دهز  داروا و  بحاص  ناوارف و  تادابع  دحیب و  مولع 

هک دوب  هدرک  میـسقت  يروط  ار  دوخ  تاـقوا  دومنیم . يریگهجیتن  نآرق  بیاـجع  زا  درکیم و  جارختـسا  يداـیز  تارهاوج  نآرق  یناـعم 
دیوگیم میعنوبا  - 12 هحفـص 114 ] . ] تسا تلاسر  دـنزرف  ربمغیپ و  هیرذ  زا  وا  هک  دادیم  یهاوگ  لاعفا  تراهط  شرادرک و  شراکفا و 

لوغـشم عوضخ  تدابع و  رب  يو  تاقوا  رثکا  هک  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  قباسلا  [ 27  ] مانرلاوذ قطانلا  مامالا  دمحم  نب  رفعج  »
نب یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  دیوگیم  يزوج  نامحرلادـبع  - 13 دوب . رانکرب  عاـمتجا  تساـیر و  بلط  زا  بظاوم و  ار  عوشخ  تلزع و  و 

هفوک دجـسم  رد  داتـسا  ثدحم  دصهن  دیوگیم  اشولا  نب  نسحلا  - 14 درکیم . يریگهرانک  تسایر  بح  زا  تدابع و  لوغـشم  نیـسحلا 
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نب یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  دـیوگیم  نیدلاسمـش  نب  فسوی  رفظملا  وبا  - 15 دمحم » نب  رفعج  ینثدح  : » دـنتفگیم یگمه  هک  مدـید 
. تسا قداص  يو  باقلا  نیرتروهشم  لضاف و  رهاط و  قداص و  هب  بقلم  لیعامساوبا و  وا  هینک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا 

ایغصا دنتشاد و  روضح  دمحم  نب  رفعج  هناخ  رد  هک  مدید  ار  ینادنمشناد  املع و  دیوگیم  یماطـسب  یفنحلا  دمحم  نب  نمحرلادبع  - 16
ترـضح هک  یلاح  رد  دادیم  باوج  مولع  تالکـشم  رارـسا و  تقیقح  زا  هشیمه  دندرکیم و  ذـخا  ییانـشور  وا  شناد  ینارون  غارچ  زا 

زا يروث  نایفـس  هفینحوبا و  تسا و  هدرک  رپ  ار  ایند  وا  هقف  ملع  هک  تسا  یـسک  دمحم  نب  رفعج  دـیوگیم  ظحاج  - 17 دوب . هلاس  تفه 
نب یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  هک  تسا  هتفگ  ینالقـسع  رجحنـبا  - 18 تسا . یفاک  يو  لاـمک  ماـقم  رد  ردـق  نیمه  هدوب و  وا  نادرگاـش 

رتالاب و بقانم  رد  دمحم  نبا  رفعج  ماما  ترـضح  هک  تسا  هتفگ  یلبرا  حـتفلاوبا  ریزو  - 19 هحفـص 115 ] . ] تسا قودص  هیقف و  بلاطیبا 
. تسا هدرکیم  یگدنز  دوخ  دادجا  یلاع  شور  هب  تسا و  رتلماک  تفارش  رد  وا  فاصوا 

مالسلاهیلع قداص  ماما  تاجاجتحا 

اجوعلایبا نبا  اب 

. دش مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  سلجم  دراو  يزور  دوب  نامز  نآ  نییدام  ناگرزب  زا  یکی  هک  اجوعلایبا  نبا  دیوگیم : مکح  نب  ماشه 
روطچ یـشاب  قولخم  وت  رگا  ترـضح : متـسه . قولخمریغ  اجوعلایبا : نبا  قولخمریغ ؟ اب  یتسه  قولخم  وت  ایآ  اجوعلایبا  نبای  ترـضح :

. تفر دش و  جراخ  سلجم  زا  درکن و  ادیپ  یباوج  اجوعلایبا  نبا  دشیم ؟

یناصید رکاشوبا 

يا رکاشوبا : دـش . دراو  ترـضح  سلجم  رب  يزور  دوب  نامز  نآ  نایارگ  يدام  زا  یکی  هک  یناصید  رکاشوبا  دـیوگیم : مکح  نب  ماـشه 
یغرم مخت  اب  سلجم  رد  ياهچب  رـسپ  ماگنه  نیا  رد  تسـشن . درم  نآ  نیـشنب . ترـضح : نک ؟ ییامنهار  میادـخ  هب  ارم  دـمحم  نب  رفعج 

درک و یناصید  هب  باطخ  تفرگ و  ار  غرممخت  ترضح  دروایب . ار  غرممخت  هک  دومرف  رسپ  نآ  هب  ترـضح  درکیم . يزاب  هحفص 116 ] ]
نآ ریز  رد  هدرک و  هطاـحا  يربز  تسوـپ  نآ  يور  تسا  دودـسم  ظوـفحم و  ياهعلق  دـننام  ینیبیم  ار  غرممخت  نیا  یناـصید  يا  تـفگ :
زا یـسک  دـنوشیمن و  طولخم  رگیدـکی  هب  هک  تسا  دوجوم  هرقن  ـالط و  گـنر  هب  هداـم  ود  نآ  لـخاد  رد  دراد و  دوجو  یفیطل  تسوـپ 

یتقو نآ  لخاد  زا  هدام و  ای  تسا  رن  لام  غرممخت  نیا  دنادیمن  یـسک  ملاس و  ای  تسا  دـساف  مخت  نیا  ایآ  هک  درادـن  يربخ  نآ  نوردـنا 
یهاوگ تفگ : دـعب  یکدـنا  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتدـم  قیدـنز  تسین ؟ یقلاخ  ار  وا  ایآ  دوشیم . جراخ  نیگنر  یـسوواط  دـش  هتفاـکش 

ماما و وت  ادـخ و  ربماـیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  زین  کیرـشیب و  هناـگی و  راگدـیرفآ  دوجو  رب  مهدیم 
. متشگرب دوخ  لطاب  يهدیقع  زا  کنیا  یتسه و  قلخ  رب  تجح 

یهلا ءامسا  يهرابرد  لاؤس 

. مدرک لاؤس  تسا  هدش  ادج  قتـشم و  زیچ  هچ  زا  هک  لجوزع  يادخ  یماسا  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دـیوگیم  مکح  نب  ماشه 
زا ریغ  مسا  تسا و  هولا  یـضتقم  هلا  تسا و  هدش  قتـشم  هلا  زا  هللا  ماشه  ای  ترـضح : هدش ؟ قتـشم  ادـج و  یظفل  هچ  زا  هللا  يهملک  ماشه :

ینعم مسا و  یسک  هاگ  ره  تسا و  هدرک  شیاتس  ار  زیچ  ود  هک  اریز  دشابیم  رفاک  زین  وا  دنک  شیاتس  ار  مسا  یسک  هاگ  ره  تسا  یمسم 
ار مسا  هن  دنک  شیاتس  ار  ینعم  یسک  هاگ  ره  تسا و  هدرک  شیاتـس  ار  زیچ  ود  هک  اریز  تسا  رفاک  زین  وا  دنک  شیاتـس  هحفص 117 ]  ] ار

یمـسم نیع  مسا  هاگ  ره  دراد  مسا  هن  دون و  لجوزع  يادخ  ترـضح : دییامرف . نایب  رتحـضاو  ماشه : يدـیمهف ؟ ایآ  تسا . دـیحوت  نیمه 
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دنکیم و تلالد  دحاو  ینعم  نآ  رب  یماسا  نیا  هک  تسا  دحاو  ینعم  لجوزع  يادخ  یلو  دشاب  هناگادـج  ادـخ  مسا  ره  تسا  مزال  دـشاب 
کی رب  ساـبل  یندیـشون و  کـی  رب  بآ  یندروـخ و  کـی  رب  تسا  مسا  ناـن  ماـشه  يا  تـسا . لـجوزع  يادـخ  زا  ریغ  یماـسا  نـیا  هـمه 
ماـشه ینادرگرب ؟ لـطاب  زا  ار  اـهنآ  ینک و  ثحب  نید  نانمـشد  اـب  اـت  ار  تـقیقح  یتـفرگ  لـیوحت  اـیآ  یندـنازوس  رب  شتآ  یندیـشوپ و 

تامیلعت تکرب  هب  دیوگیم  ماشه  درادب . مدـق  تباث  هدیـشخب و  هدـیاف  هدـیقع  نیا  اب  ار  وت  ادـخ  دومرف : ترـضح  یلب . متفگ : دـیوگیم :
. دنک بولغم  ارم  تسا  هتسناوتن  یسک  دیحوت  ثحب  رد  زورما  ات  مسق  ادخ  هب  ترضح 

يرصم درم  اب 

درم نآ  دوب . هدیسر  يو  شوگ  هب  قداص  ترضح  یملع  يهزاوآ  ترهش و  هک  دوب  ییارگ  يدام  درم  رـصم  رد  دیوگیم  مکح  نب  ماشه 
ترضح دنتفگ  تفاین . هنیدم  رد  ار  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دنک . هرظانم  ترـضح  اب  هک  نیا  ات  دمآ  هنیدم  هب  درک و  تکرح  رـصم  زا 

زا سپ  درک . مالـس  تفر و  يو  دزن  درک . تاـقالم  فاوط  لاـح  رد  ار  ترـضح  دومن . تکرح  هکم  يوـس  هب  يرـصم  درم  تسا . هکم  رد 
؟ تسیچ تاهینک  ترـضح : کلملادبع  ارگیدام : درم  يراد ؟ مان  هچ  ترـضح : هحفص 118 ] . ] دیـسرپ يو  زا  دنچ  یتالاؤس  مالـس  ضرع 

كولم زا  ای  تسا  نیمز  كولم  زا  ایآ  یتسه  وا  يهدنب  وت  هک  تسا  یسک  هچ  کلم  نآ  کلملادبع  يا  ترضح : هللادبعوبا . ارگیدام : درم 
قیدنز تسا ؟ نیمز  يادخ  دبع  ای  تسا  اهنامـسآ  يادخ  دبع  رـسپ  نیا  ایآ  ادخ ) يهدنب  ردپ   ) هللادـبعوبا هک  وت  يهینک  و  تسا ؟ اهنامـسآ 

نآ فاوط  زا  دـعب  ایب . نم  دزن  مدـش  غراـف  فاوط  زا  یتقو  دومرف  ترـضح  درک . راـیتخا  توکـس  دـنام و  زجاـع  نداد  باوج  رد  يرـصم 
یلب ارگیدام : درم  تسه ؟ ییور  ریز و  ار  نیمز  ایآ  ترـضح : دندوب . رـضاح  زین  يدایز  يهدـع  تسـشن و  دـمآ و  ترـضح  شیپ  قیدـنز 
یلو منادیمن  ارگیدام : درم  تسه ؟ زیچ  هچ  نیمز  ریز  رد  ینادیم  ایآ  ترـضح : ریخ . ارگیدام : درم  ياهدید ؟ ار  نیمز  ریز  ایآ  ترـضح :

ایآ ترضح : دوش . لصاح  نیقی  هک  یمادام  ات  تسا  ندوب  زجاع  لیلد  نتشاد  نامگ  ترضح : تسین . يزیچ  نیمز  ریز  رد  هک  مراد  نامگ 
ایآ ترضح : ریخ . ارگیدام : درم  تسه ؟ زیچ  هچ  نامسآ  رد  ینادیم  ایآ  ترـضح : ریخ . ارگیدام : درم  هحفص 119 ] [ ؟ ياهتفر نامسآ  هب 
زا بجعت  دیاب  ترضح : ریخ . ارگیدام : درم  تسه ؟ زیچ  هچ  برغم  قرشم و  رس  تشپ  هک  ياهتـسناد  ياهدرک و  رفـس  برغم  قرـشم و  هب 

يهمه رکنم  یلو  هتخانـشن  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  هدرکن و  دوعـص  نامـسآ  يالاب  نیمز و  ریز  هب  هتفرن و  برغم  قرـشم و  هب  هک  درک  یـسک 
نم اب  قطنم  نینچ  اب  وت  زج  یسک  لاح  هب  ات  قیدنز : دشاب ؟ نآ  رکنم  دناوتیم  هنوگچ  هتخانشن  هک  ار  يزیچ  لقاع  صخش  ایآ  تسا ، اهنآ 

رد دوخ  يهدیقع  رد  هک  یـسک  ترـضح : تسا . روطنیمه  قیدـنز : یتسه . دـیدرت  رد  دوخ  يهدـیقع  رد  وت  ترـضح : تسا . هدرکن  ثحب 
ایآ ریگب  دای  ونـشب و  نم  زا  يرـصم  ردارب  يا  درادـن . يرترب  دـنکیم  تباـث  نیقی  يور  زا  ار  شیوخ  يهدـیقع  هک  یـسک  رب  تسا  دـیدرت 
دوخ شدرگ  رد  دـنریگیمن و  یـشیپ  رگیدـمه  رب  دنـشدرگ و  رد  دوـخ  هبوـن  هب  کـی  ره  هک  ینیبیمن  ار  زور  بش و  هاـم و  دیـشروخ و 
ناهج دینکیم  يوریپ  امش  هک  ار  یکلسم  نآ  يرصم  ردارب  يا  دنریگیمن . رارق  رگید  ياج  رد  دوخ  نیعم  هاگیاج  زا  ریغ  دنتسه  هدارایب 

ایآ دروآیم . ارچ  هحفـص 120 ]  ] درب دربیم و  اجک  هب  ار  دیـشروخ  اههراتـس و  هدام  نیا  تسا  هدام  طـقف  درادـن و  دوجو  ملاـع  رد  يراد 
راگدیرفآ اهنیا  همه  هدـنرادهاگن  ددرگیمن  هدـنکارپ  نیمز  دزیریمن و  ورف  نامـسآ  هاگ  چـیه  هک  ینیبیمن  ار  نیمز  هیاپدـنلب و  نامـسآ 

ریگب و ار  درم  نیا  تسد  دومرف  ماشه  هب  ترضح  دش . ناملسم  تشگزاب و  دوخ  يهدیقع  زا  ترضح  تانایب  ندینش  اب  يرصم  درم  تسا .
. هدب میلعت  يو  هب  ار  مالسا  نییآ 

ناهج ثودح  تیؤر و 

شنیرفآ همه  نیب  رد  ترـضح : درک . لاؤس  ملاع  ثودـح )  ) ندـش دـیدپ  هب  عجار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  اـجوعلایبا  نبا  يزور 
دوخ نیا  ددرگیم و  یلوا  زا  رتگرزب  هکنیا  رگم  دـنوشیمن  لـصتم  رگیدـمه  هب  هک  تفاـی  ناوتیمن  يزیچ  کـچوک  گرزب و  زا  ناـهج 
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ره اریز  تشادـن  هار  وا  رب  ار  لیدـبت  رییغت و  زگره  دوبیم  میدـق )  ) تیاهنیب لوا  ءیـش  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . یلوا  تلاح  زا  نتفای  رییغت 
( ثودح  ) ندش دیدپ  ون  رب  لیلد  شدوبن  زا  دـعب  وا  دوب  سپ  دورب  نیب  زا  ای  دـشاب  تباث  تسا  نکمم  دوش  لیدـبت  رییغت و  لباق  هک  ار  یش 

نایب لالدتسا و  اجوعلانبا : دوشیمن . عمج  زگره  دحاو  یئش  رد  تفص  ود  نیا  تسا و  یئش  نآ  میدق  رب  لیلد  لوا  زا  ءیش  ندوب  تسا و 
رگا اما  تسا  حیحص  تلاح  ود  رد  نامز و  ود  رد  یش  کی  هب  تبسن  نایب  نیا  یلو  تسا  حیحـص  ملاع  ندوب  میدق  ثودح و  ثحب  رد  وت 

یتسه ملاع  نیمه  يور  لالدتسا  ثحب و  عوضوم  ترضح : تسین . هحفص 121 ]  ] حیحص لالدتسا  نیا  دنامب  یقاب  لاح  کی  رد  یئش  نآ 
رب حـضاو  رایـسب  لیلد  تروص  نیا  رد  دوش  زیچ  چـیه  یئـشال )  ) يور ثحب  دوش و  هتـشادرب  یتسه  ملاع  نیا  زا  ثحب  عوضوم  رگا  تسا 

دوب و دهاوخ  یلوا  زا  رتگرزب  زین  مهو  رد  رگید  یئش  رب  دوش  همیمض  هاگ  ره  تسا  مهو  هوق  رد  هک  يایئـشال  رگا  هک  اریز  تسا  ثودح 
. میرکلادبع يا  تسین . یباوج  هنوگ  چیه  ار  وت  لالدتسا  نیا  لباقم  رد  دوشیمن و  روصتم  یثحب  نیا  زا  رتيوق  رتالاب و 

دحاو يادخ  تیؤر 

ار وا  ياهدرک  يادخ  شتسرپ  هک  ینامز  زا  ایآ  هتدبع ؛ نیح  هللا  تیارا  : » دیسرپ دش و  دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  رـضحم  هب  يدرم 
يرهاظ ياهمشچ  نیا  ترـضح : ياهدید ؟ هنوگچ  ار  ادخ  درم : منکیمن . شتـسرپ  زگره  مشاب  هدیدن  هک  ار  ییادخ  ترـضح : ياهدـید ؟
ییاسانش دوشیمن و  كرد  ادخ  يرهاظ  ساوح  اب  دننیبیم و  ار  ادخ  یقیقح  نامیا  مشچ  اب  اهبلق  هکلب  دننک  هدهاشم  ار  ادخ  دنناوتیمن 
ترـضح زا  نانـس  نب  هللادبع  ددرگ . هیبش  دنام و  يزیچ  هب  هکنآیب  تسا  هدش  هتخانـش  ادخ  تسین . ناسکی  مدرم  ییاسانـش  نازیم  اب  ادخ 

هطاحا وا  رب  لاـیخ  مهو و  راـصبالا ؛ هکردـت  ـال  [ ) هحفـص 122 : ] دـیامرفیم هفیرـش  يهیآ  رد  دـیوگیم  هدرک و  لقن  مالـسلاهیلع  قداص 
؛ هسفنلف رـصبا  نمف  .« ) تسین مشچ  اب  ندید  دارم  مکبر ؛ نم  رئاصب  مکئاج  دـق  : ) دـیامرفیم هک  ینکیمن  تقد  تایآ  نیا  رد  ایآ  درادـن ».
هب تسا  مهو  ندرک  هطاحا  تاـیآ  نیا  يهمه  رد  دارم  هکلب  تسین ». مشچ  يروک  دـصق  اـهیلعف ؛ یمع  نم  و  .« ) تسین سفن  ندـید  روظنم 

سابل نف  رد  ای  مهو  رد  ییاسانش  نف  رد  ای  هقف  نف  رد  صخش  نالف  ای  دراد  تریصب  رعش  نف  رد  صخـش  نالف  دیوگ  فرع  رد  هک  يروط 
قداص ترـضح  زا  نویدام  هک  یبلاطم  زا  دوش . هدـید  مشچ  اـب  هک  تسا  نآ  زا  تسا  رتگرزب  لـجوزع  يادـخ  سپ  تسا . ریـصب  یـسانش 

شتـسرپ هنوگچ  هدشن  هدید  هک  ییادـخ  ارگیدام : مینکیم . رکذ  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  رایـسب  دـناهدرک  لاؤس  مالـسلاهیلع 
ندید ببس  هب  ار  وا  اهمشچ  دناهدرک و  تباث  ار  وا  راکشآ  شنیب  اب  رادیب  ياهلقع  كرد و  ار  وا  نامیا  رون  اب  اهبلق  ترضح : دوشیم ؟

شزرااـب ياـهباتک  راکـشآ و  ياـههزجعم  اـب  ناربـمغیپ  ندـش  هتخیگنارب  دـنریذپیم و  ار  وا  شنیرفآ  ناـهج  ياـبیز  تاـبیکرت  تقلخ و 
ایآ ارگیدام : دناهدرک . لوبق  ار  يو  تاذ  يرهاظ  ندید  هن  دنکیم . تسا  ادخ  تمظع  زا  هچنآ  هب  تلالد  یناحور  نادنمـشناد  ینامـسآ و 
زا وت  شتسرپ  ترـضح : دننک ؟ تدابع  نیقی  يور  زا  ار  يو  هتخانـش و  هدید و  ار  وا  هکنآ  ات  دهدب  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  تسا  رداق  ادخ 

یتقو ترضح : ینکیم ؟ تباث  ار  ناربمغیپ  لیلد  مادک  اب  ارگیدام : هحفص 123 ] . ] تسین یباوج  ار  لاحم  رما  زا  شسرپ  تسا و  لاحم  رما 
وا اب  ناوتیمن  دوشیمن و  هدید  يرهاظ  مشچ  اب  مه  وا  میکح و  تردق و  اب  تسا  يراگدیرفآ  ار  تاقولخم  مامت  ار و  ام  میدرک  تباث  هک 

ماجنا يوس  هب  ار  مدرم  ات  دـنک  نییعت  ار  یـصوصخم  يهتـسجرب  دارفا  دوخ  بناـج  زا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  سپ  تفرگ  ساـمت  امیقتـسم 
هک دناهدوب  رـشب  نیب  رد  میکح  يادخ  بناج  زا  تداعـس  نایامنهار  دـنک و  ییامنهار  یعامتجا  تارـضم  كرت  یمیاد و  عفانم  حـلاصم و 

مدرم يهمه  اب  شنیرفآ  رد  دنتـسه و  ییادخ  هدش  تیبرت  دنمـشناد و  هدش و  هدیزگرب  ادخ  بناج  زا  ءایبنا  همه  دنیوگیم و  ءایبنا  ار  اهنآ 
يرامشیب تازجعم  دوخ  ياعدا  تحـص  يارب  دسریم و  ددم  نانآ  هب  ادخ  بناج  زا  تردق  تمکح و  شناد و  اب  هتـسویپ  یلو  دنناسکی 

نیمز دنزجاع و  نآ  ندروآ  زا  يداع  نامدرم  هک  يروما  ریاس  جالعلا و  بعـص  نارامیب  نداد  افـش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  لیبق  زا  دـنراد 
یلاـخ دوخ  تجح  زا  ادـخ  تقو  چـیه  ار  نیمز  يور  هک  تسا  نیا  اـم  يهدـیقع  ترـضح : تسا . هدوبن  یلاـخ  ناربـهر  نیا  زا  هاـگ  چـیه 

تسا و هدرکن  نییعت  تجح  ءایبنا  ریغ  لسن  زا  ادخ  ینامز  چیه  رد  دنشاب و  ناربمغیپ  لسن  زا  دیاب  همه  یهلا  ياهتجح  تسا و  هتـشاذگن 
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زا دـندمآ و  دوجو  هب  كاپ  نادـنزرف  مدآ  ترـضح  لسن  زا  درک و  عضو  ینـشور  حیحـص و  نوناق  ناسنا  لسن  ياقب  يارب  زا  ادـخ  هشیمه 
كاپ و نادرم  تشپ  رد  هک  دـناشیالآ  یب  تشرـس  ياراد  ادـخ و  كاـپ  قولخم  ناربمیپ  تخیگنارب و  ار  نیلـسرم  ناربمیپ و  ناـنآ  ناـیم 

ادخ ار  هورگ  نیا  تقلخ  تسا و  رود  هب  نانآ  زا  هنالهاج  ییوشانز  بادآ  موسر و  هحفص 124 ]  ] هدوب و ظوفحم  فیفع  نانز  كاپ  محر 
تناما یهلا و  ياهشناد  فراعم و  يهنیجنگ  هک  یناـسک  تقلخ  ءاـشنم  و  تسا . هداد  تیمرف   @ یگداوناـخ ياهتفارـش  نیرتیلاـع  اـب 
ناربمیپ نیشناج  دش . رکذ  هک  لاونم  نیا  اب  رگم  دوشیمن  دنتسه  یهلا  ماکحا  هدننک  نایب  مدرم و  رب  ینامسآ  تجح  یبیغ و  رارـسا  ناراد 

مدرم رگا  ربمغیپ  زا  دعب  دشاب و  اراد  تشاد  ربمغیپ  دوخ  هک  ار  ییاه  شناد  ربمغیپ  دننامه  زین  يو  نیـشناج  ات  دـشاب  ناربمیپ  لسن  زا  دـیاب 
یلک هب  نانآ  هناضرغم  تافالتخا  ببـس  هب  دوب  هداد  دای  مدرم  هب  ربمیپ  هک  ار  ینوناق  نید و  دـنامب  تکاـس  وا  دنـشاب و  هتـشادن  لوبق  ار  وا 
نیا و  دـنهدیم . رارق  هچیزاب  دوخ  شیدـناجک  ءارآ  صقان و  ياهلقع  اب  ار  ادـخ  ماکحا  هناـهاوخدوخ  ياههقیلـس  اـب  دوشیم و  شومارف 

لدـع و دـنتفرگیم  داـی  وا  زا  ار  دوخ  نید  ماـکحا  دـندوب و  هدرک  تعاـطا  وا  زا  هدومن و  لوبق  ار  ناربمغیپ  نیـشناج  نیمه  هاـگ  ره  مدرم 
یلو دشیم . فرطرب  اهدـیدرت  کش و  هدـش و  رهاظ  یهلا  نید  تفریم و  نیب  زا  اهشکمـشک  تافالتخا  دـشیم و  هدرتسگ  يرتسگداد 
تما هکنیا  رگم  تسا  هدوبن  يربمغیپ  چیه  وا  زا  دعب  دندرکن و  لوبق  ار  ربمغیپ  نیشناج  نینچ  نیا  دنمروز  شیدناجک و  نامدرم  زا  ياهدع 

دناهدوب یهورگ  ناراگتـسر  تسا . هدوب  ناربمغیپ  نیـشناج  دروم  رد  اهتما  يهدمع  تافالتخا  دندوب . هدرک  عورـش  دیدش  تافالتخا  يو 
دناهدومن ادـیپ  فالتخا  نینچ  نیا  ناربمغیپ  نیـشناج  هرابرد  مدرم  هک  یتقو  ارگیدام : هحفص 125 ] . ] دناهدوب ناربمغیپ  نانیـشناج  وریپ  هک 

اـیند و حالـصا  يارب  دـندرکیم و  يوریپ  ناربمیپ  نیـشناج  زا  مدرم  زا  ياهدـع  ترـضح : دوب . نیـشناج  هب  یجاـیتحا  هچ  تروص  نیا  رد 
نآ زا  دنتـسنادیمن  ار  یبلاطم  ای  دشیم  ادـیپ  نید  رد  ياهزات  عوضوم  مدرم  نیب  هاگ  ره  دـنتفرگیم و  دای  وا  زا  دایز  بلاطم  دوخ  ترخآ 
زیچ چـیه  زا  ارگیدام : زیچ . چـیه  زا  ترـضح : تسا ؟ هدرک  قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  ملاع  ءایـشا  نیا  ادـخ  ارگیداـم : دـنتفرگیم . داـی  نیـشناج 

ره زیچ . چیه  زا  ای  تسا و  هدش  قلخ  يزیچ  زا  ای  دنتـسین  نوریب  مسق  ود  زا  ملاع  ءایـشا  ترـضح : دیآ ؟ دـیدپ  يزیچ  تسا  نکمم  هنوگچ 
ثداح و تیاـهنیب  میدـق و  زیچ  دـشاب و  تیاـهنیب  میدـق )  ) دـیاب زیچ  نیا  کـش  نودـب  دوش  قلخ  يزیچ  زا  ملاـع  ءایـشا  بابـسا و  هاـگ 

اجک زا  گنراگنر  فلتخم و  تارهاوج  ماسقا  نیا  سپ  دشاب . هناگی  گنر  هناگی و  رهوج  ياراد  دـیاب  میدـق  زیچ  نیا  تسین و  ریذـپرییغت 
هک يزیچ  دنریگیم و  اجک  زا  ار  یگدنز  نیا  دناهدوبن  هدـنز  رگا  و  دـنریمیم ؟ ارچ  دـناهدوب  لوا  زا  رگا  تادوجوم  نیا  دـناهدمآ ؟ دـیدپ 

لزا زا  میدق و  ملاع  ءایشا  هک  دنلئاق  یلیلد  هچ  هب  مدرم  نیا  سپ  ارگیدام : درادن . اقب  تردق  وا  تسین و  میدق  ددرگیم  هدنز  ای  دریمیم و 
دننکیم و بیذکت  ار  ناربمغیپ  و  هحفص 126 ]  ] دنتسه ملاع  راگدیرفآ  رکنم  هک  تسا  یناسک  زا  لطاب  هدیقع  نیا  ترـضح : تسا ؟ هدوب 

تسه وا  رد  هک  هچنآ  ره  نامـسآ و  شدرگ  هکنآ  لاح  دناهتخاس . ینییآ  دوخ  زا  اسران  راکفا  اب  دنرادنپیم و  وغل  ار  ینامـسآ  ياهباتک 
اهنآ یگدیسوپ  گرم و  یمک و  يدایز و  زا  ملاع  ياهدادیور  تقو و  نامز و  فالتخا  تسه و  وا  رد  هچنآ  نیمز و  شدرگ  تارک و  زا  )

ای دوشیم  شرت  ددرگیمرب  دراد  نیریـش  هزم  هک  ار  ییاهزیچ  ینیبیمن  اـیآ  تسه  يداتـسا  قلاـخ و  ار  يو  هکنیا  هب  يدوجوم  ره  رارقا  و 
راگدـیرفآ ایآ  ارگیدام : دنراپـسهر . يدوبان  رییغت و  يوس  هب  ور  اـهنیا  همه  دوشیم و  هنهک  هزاـت  زیچ  ددرگیم و  خـلت  هزم  نیریـش  بآ 
راگدـیرفآ ایآ  ارگیدام : تسا . اناد  تاقولخم  شنیرفآ  هب  راگدـیرفآ  هشیمه  یلب  ترـضح : تسا ؟ اناد  تاقولخم  شنیرفآ  هب  هشیمه  ملاع 

نیا اریز  درادـن ، تبـسانم  یهلا  تاذ  هب  ندوـب  بترم  بکرم و  اـی  ندوـب  ءزج  ءزج  ترـضح : تسا . بترم  بـکرم و  اـی  تـسا  ءزج  ءزج 
يادخ نآ  سپ  ارگیدام : تسین . راوازـس  فاصوا  نیا  زیزع  يادخ  قح  رد  دـشاب . داعبا  ازجا و  ياراد  هک  تسا  يزیچ  صوصخم  فاصوا 
يادخ زا  ریغ  هکنیا  لیلد  هب  تسین  وا  یگناگی  دننام  زیچ  چیه  تسا و  هناگی  دوخ  تاذ  رد  لجوزع  يادخ  ترضح : تسا ؟ هنوگچ  دحاو 

یتلع هچ  هب  سپ  ارگیدام : تسین . شرامـش  لباق  میـسقت و  لباق  یلاعت  يادـخ  كاپ  تاذ  یلو  دنتـسه  میـسقت  لباق  هناگی  ییاهزیچ  یلاعت 
سنا نب  کلام  تسا ؟ هدوبن  دنمزاین  جاتحم و  اهنآ  شنیرفآ  هب  شدوخ  هک  هحفص 127 ]  ] یلاح رد  دیرفآ  ار  تاقولخم  نیا  یلاعت  يادخ 

و دنتـسه . يراـصن ) دوـهی و   ) باـتک لـها  هلزنم  هب  ناـنآ  هک  تفگیم  هفوـک  نادنمـشناد  باـیغ  رد  وا  تـسا . هنیدـم  فورعم  ياـملع  زا 
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( دحاو مکهلا  انهلا و  مکیلا و  انیلا و  لزنا  انمآ  : ) دییوگب نانآ  قح  رد  دینادب و  وگغورد  وگتسار و  ار  هفوک )  ) قارع ياملع  تفگیم 

کلام سلجم  هب  نایعیش  دورو 

قارع ياملع  هرابرد  ار  راتفگ  نیمه  کلام  هک  دـش  دراو  سنا  نب  کلام  سلجم  هب  دوب  هفوک  ياـملع  زا  هک  ینابیـش  نسحدـمحم  يزور 
دشابیم يدنسپان  لمع  ندرک  تبیغ  هچ  رگا  تفگ  دیشک و  تلاجخ  تسا  هدینش  ار  يو  راتفگ  دمحم  هک  دش  هجوتم  یتقو  درکیم  نایب 

؛ رکنملا اورفک و  نیذـلا  هوجو  یف  فرعت  : ) دـندناوخیم ار  هیآ  نیا  دـندیدیم  ار  هفوک  ياملع  هک  یماگنه  مدـیدیم  ار  باحـصا  نم  اما 
دناهدیمان و یغورد ) ثیدح  هناخ  هکس   ) ثیدح برضلا  راد  ار  هفوک  رهش  هنیدم  نادنمـشناد  تسا ». ادیپ  نارفاک  تروص  زا  ییورتشز 

. دناهدرکن ییوگ  قارغا  مه  تبسن  نیمه  رد 

هفینحوبا زا  لاؤس  ءاطع 

يرآ تفگ  هفوک  لها  زا  داد  باوج  ییاجک ؟ لها  دیـسرپ  درک و  تاقالم  ار  هفینحوبا  يزور  دنیوگ  تسا . هنیدم  ثیدـح  ياملع  زا  اطع 
ره دنتـشگ و  هورگ  هحفـص 128 ]  ] هورگ دـندرک و  هدـنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناسک  اعیـش ؛ مهنید  اوقرف  : » هک یتسه  راید  نآ  لـها  زا  وت 

ییاهثیدح لقن  هب  دندشیم  راداو  هورگ  ود  ره  هک  دوب  هدـناسر  ییاج  هب  ار  راک  هورگ  ود  نیا  تیبصع  دـندش ». ییاوشیپ  وریپ  ياهتـسد 
ماگنه نیا  رد  دنتـشادن  ییاـناوت  تماقتـسا و  هنیدـم  لـها  یملع  يورین  لـباقم  رد  هفوک  لـها  نآ . مذ  رد  اـی  صاخـشا  حدـم  رد  نیغورد 

ینابیتشپ زهجم و  يدام  ياهتردـق  اب  ار  نانآ  دـنیامن و  يرادـبناج  هفوک  ياـملع  زا  تقو  هفیلخ  هک  درک  اـضتقا  یـسابع  تلود  تساـیس 
عارتخا یصوصخم  بهذم  دوخ  يارب  تشاد  یـصاخ  هطبار  یـسابع  هاگتـسد  اب  هک  نآ  ياملع  زا  ییاوشیپ  يرهـش  ره  رد  هجیتن  رد  دننک .

رگم دندرک  ضرقنم  ار  نانآ  رثکا  افلخ  هیرظن  بیوصت  اب  نکیل  دش . نوریب  رـصح  دح و  زا  هعرتخم  بهاذم  رامـش  هک  دـییاپن  يرید  درک .
هعلاطم راصتخا  روط  هب  هناگادـج  ار  نانآ  جاور  ءاشنم  بهاذـم و  نیا  سـسؤم  هک  یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  هناگراهچ  بهاذـم 

. دییامرفیم

نآ راذگناینب  هیفنح و  بهذم 

رهش رد  يرجه  لاس 150  رد  دش و  دـلوتم  ءاسن  ای  لباک  رد  يرجه  هنـس 80  رد  هک  تسا  تباث  نب  نامعن  هفینحیبا  بهذم  نیا  سـسؤم 
هب ار  دوخ  دنتـشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  اب  هک  يدنواشیوخ  تبـسن  ببـس  هب  نایـسابع  تلود  تشذـگرد . دادـغب 

هحفص  ] تواضق رما  دنشاب و  هتشاد  یمکحم  شزاس  نامز  ياملع  اب  هک  دندوب  راچان  اذل  دنتسنادیم ؛ رتراوازس  هیماینب  رب  عامتجا  تماعز 
زا یـضاق  فسویوبا  نوچ  دـننک و  تیبثت  راک  يور  ار  هفوک )  ) قارع ياملع  تواضق  رما  رد  دـنهد و  رارق  املع  شود  هب  ار  عاـمتجا  [ 129

دیـسر و دوخ  لامک  جوا  هب  یفنح  بهذـم  فسویوبا  ذوفن  تلع  هب  تشاد و  یلماک  ذوفن  تکلمم  رد  دوب و  هفینحوبا  هتـسجرب  نادرگاـش 
برقم و يردق  هب  نایـسابع  رابرد  رد  فسویوبا  دندرک . لوبق  ار  یفنح  بهذم  رـصم  ماش و  ناسارخ و  قارع و  وا  تردـق  يالیتسا  ببس 
ار وت  تفـالخ  رما  رد  دراو و  دوخ  بسن  رد  ار  وت  هک  دوـب  نکمم  رگا  فـسویوبا  يا  : » تفگ دیـشرلانوراه  يزور  هک  تشاد  تیبوـبحم 

يأر وت  درک و  تروشم  وت  اـب  تفـالخ  زا  نم  لزع  هراـبرد  مردارب  هک  يدوبن  وت  اـیآ  فسویوبا  يا  «. » مدادیم ماـجنا  مهد ، رارق  کـیرش 
درکیم رکشت  ریدقت و  فسویوبا  زا  اهیراذگ  قح  نیمه  لباقم  رد  نوراه  و  يدومن ». فرصنم  دصق  نیا  زا  ار  مردارب  هکلب  يدادن  قفاوم 
بهذم رشن  رد  دوخ  ياهتردق  ذوفن  زا  يریگهرهب  اب  فسویوبا  دوب . هدروآ  تسد  هب  ياهداعلاقوف  تردق  نوراه  تلود  رد  فسویوبا  و 

لیذـهلا و نیرفز  ینابیـش و  نسحلا  نب  دـمحم  دـننام  شنادرگاش  فسویوبا  زا  دـعب  درب . راک  هب  مامت  تیدـج  وا  مسا  تمظع  هفینحوبا و 
اما دندوب  سایق  يأر و  بحاص  زین  ناشدوخ  دنتـشون و  اهباتک  هفینحوبا  يأر  قباطم  دندرک و  يوریپ  ار  بهذم  نیا  يؤلؤل  دایز  نب  نسح 
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هحفص 130] . ] دندادیم تبسن  هفینحیبا  هب  ار  اهنیا  همه 

نآ سسؤم  هیکلام و  بهذم 

ود ار  وا  يو  ردام  دمآ و  ایند  هب  هنیدم  رهش  رد  يرجه  هس  دون و  لاس  يهنس  رد  هک  تسا  کلام  نب  سنا  نب  کلام  بهذم  نیا  سـسؤم 
محر رد  نانچمه  کلام  یلو  تشذگرد  شردـپ  هک  دیـشک  لوط  رتشیب  زین  لاس  ود  زا  دـنیوگیم  یخرب  دوب و  هتـشاد  هگن  محر  رد  لاس 
نانچ دناهدومن  نامتک  ار  بلطم  قح  دناهتـسناد و  کلام  صوصخم  تامارک  وزج  ار  نیمه  بهذم  نیا  ناوریپ  دنام و  ار  تدـم  نیا  ردام 

. دناهدرک حیرصت  ار  بلطم  قح  نآ  خیرات  هربخ  لها  هک 

هیکلام بهذم  شرتسگ  دشر و 

ياملع نیب  تافالتخا  هب  رجنم  ماجنارس  هک  دوب  ثیدح  باحصا  سایق و  يأر و  باحصا  نیب  تافالتخا  ياههدیدپ  زا  یکلام  بهذم  وشن 
دنتشاد تشحو  زاجح  ياهبرع  تردق  زا  اهنآ  رگید ، فرط  زا  دوب . هفینحیبا  بهذم  رادبناج  تفالخ  هاگتسد  تردق  دش . زاجح  قارع و 

دـندرکیم و تیوقت  ار  نایناریا  بارعا  یـسابع  ياـفلخ  لـباقم  رد  رگید  يوس  زا  دـنتفریم و  رامـش  هب  نییولع  لـیابق  زا  اـهيزاجح  اریز 
هداد يوتف  کلام  دوب . مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  بتکم  نادرگاش  زا  اریز  تشاد  نییولع  هب  يرایـسب  هقالع  دوب  زاجح  لها  هک  کلام 

روفنم و یـسابع  هفیلخ  رظن  رد  کلام  لصا  نیمه  يور  دـنیامن و  مایق  یـسابع  هفیلخ  هیلع  رب  ینـسح  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  اـهبرع  هک  دوب 
یهارمه ار  کلام  بصعت  نیا  رب  مه  ياهدع  تفرگ و  رارق  هفیلخ  تخس  ياههجنکـش  دروم  هبترم  نیدنچ  دش و  هدرمـش  هیامورف  تسپ و 

. دیدرگ یمیظع  تلزنم  بحاص  کلام  بارعا  نیب  رد  دندرکیم و  هحفص 131 ] ]

کلام هب  املع  نیرتدنمشناد  قالطا 

نینچ دنیامن و  يرادیرخ  تسا  هدش  ینیگنس  یتمیق  ره  هب  ار  کلام  دنتسناد  مزال  دوب  هدرک  كرد  ار  کلام  تمظع  هک  یـسابع  تنطلس 
تمظع نوچ  داد  هدیقع  رییغت  هلـصافالب  يوق  بصنم  نیا  لباقم  رد  زین  کلام  دنداد و  رارق  يزاتمم  یملع  تیـصخش  کلام  رب  دـندرک و 

تردـق و کلام  تبیه  زا  و  [ 28 . ] تشاد هشیدـنا  کـلام  تمظع  زا  تقو  رادناتـسا  هک  يروط  هب  دومن  هدـهاشم  یلعا  جوا  رد  ار  شیوخ 
کلاـم هک  درکیم  مـالعا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  یماـمت  رد  هک  دوب  یقناود  روـصنم  نیمه  [. 29 . ] تشادــن ار  يو  اـب  ندز  فرح  تأرج 

هب یملع  رقف  هحوبحب  رد  کلام  هک  درادب  راهظا  تعاجـش  اب  هک  تشادن  ار  نآ  تأرج  تراسج و  سک  چیه  تسا و  املع  نیرتدنمـشناد 
ار اطوم  روهشم  باتک  زین  کلام  دشاب  تلود  نوناق  قبط  هک  دنک  فیلأت  مالسا  ماکحا  رد  یباتک  درک  راداو  ار  کلام  روصنم  دربیم . رس 

تقفاوم هحفـص 132 ]  ] نودـب ار  یمکح  چـیه  هک  دوب  هداد  روتـسد  هنیدـم  مکاـح  هب  دیـشرلانوراه  درک . يروآعمج  روصنم  روتـسد  هب 
دوب هداد  روتسد  جح  مسوم  رد  تقو  ناطلس  دهد . ارف  شوگ  وا  ثیداحا  ندینش  يارب  هدز و  وناز  کلام  لباقم  رد  هکلب  دنکن  ارجا  کلام 

دیتسه لیام  رگا  هراب  نیا  رد  یمارگ  ناگدنناوخ  .« ) دهد اوتف  کلام  ياوتف  لباقم  رد  درادـن  قح  یـسک  املع  زا   » دـنیوگب هک  اهيدانم  هب 
.( دـینک هعجارم  ردـیح  دـسا  يهتـشون  هعبرا  بهاذـم  قداص و  رفعج  مامالا  باتک  لصا  هب  دـیناوتیم  دـیروآ  تسد  هب  يرتشیب  تاـعالطا 

[. 30]

نآ راذگناینب  هیعفاش و  بهذم 

روهظ رصم  رد  بهذم  نیا  ادتبا  تشذگرد . لاس 198  رد  دلوتم و  يرمق  خیرات 150  رد  هک  تسا  سیردا  نب  دمحم  بهذم  نیا  سسؤم 
. دومن ادیپ  ياهداعلاقوف  تمظع  هیبویا  وبا  نامز  رد  یعفاش  بهذم  درک . تیارـس  دادـغب  هب  زین  اجنآ  زا  دومن و  ادـیپ  يدایز  ناوریپ  درک و 
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نآ سسؤم  هک  هحفـص 133 ]  ] رهزالا ۀعماج  هسردم  رـصم  رد  هک  يدح  هب  ات  درکیم  رایـسب  شـشوک  بهذم  نیا  جیورت  رد  تلود  نیا 
انب يرایـسب  سرادـم  یعفاش  هقف  سیردـت  يارب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رثکا  رد  دـندرک . نکهشیر  ار  اههعیـش  نییمطاف و  تاداـس  هلـسلس 

. دندروآیمن لمع  هب  تعنامم  مه  یلبنح  یکلام و  بهذم  جـیورت  زا  نآ  رب  هوالع  دـش  لوحم  یعفاش  هدـهع  هب  تواضق  مکح  دـندرک و 
زا رصم  هب  ناطلس  دورو  ماگنه  تشاذگیم ؛ يرفاو  مارتحا  تقو  هاشداپ  هب  دوخ  ياه  یسولپاچ  قلمت و  اب  یعفاش  سیردا  نب  دمحم  نوچ 

. دنکن يراذگورف  سیردا  نبا  ماقم  تمظع  رد  هک  درک  رداص  نآ  رادناتسا  هب  یمربم  هیصوت  مکحم و  روتسد  تفالخ  زکرم 

هیلبنح بهذم 

زا مشچ  لحم  نآ  رد  يرجه  لاس 241  رد  دش و  دلوتم  دادغب  رد  خیرات 165  رد  هک  تسا  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحا  بهذم  نیا  سسؤم 
رصم تواضق  هک  ینامز  يرجه  متفه  نرق  رد  ات  تشادن  یقنور  نادنچ  نکیل  دمآ  دوجو  هب  ارهاظ  دادغب  رد  بهذم  نیا  تسبورف . ناهج 
هلیسو هب  زین  زاجح  رد  دندرک و  رایـسب  شـشوک  یعـس و  بهذم  نیا  راشتنا  رد  دیـسر  يزاجح  کلملادبع  نب  دمحم  نب  هللادبع  هدهع  هب 
لوصا رد  زاجح  رد  العف  دیدن  دوخ  هب  يوریپ  نادنچ  مه  رخآ  ات  بهذم  نیا  اما  تفای . همادا  هیباهو  هقرف  سـسؤم  باهولادبع  نب  دـمحم 
بهذم هس  هب  تبـسن  هیلبنح  بهذم  ناوریپ  دنـشابیم . یفنح  بهذم  عبات  هقف  رد  یلو  دـننکیم  يوریپ  هیباهو  بهذـم  زا  امـسر  دـیاقع  و 

هحفص 134] . ] تسا رتمک  رگید 

هعبرا بهاذم  شیادیپ 

نیطالـس ذوفن  تردق و  لیلد  هب  بهاذـم  نآ  هیاپ  ساسا و  هک  دوشیم  مولعم  هناگراهچ  بهاذـم  ياسؤر  نیـسسؤم و  تالاوحا  هعلاطم  اب 
تحت رد  دندوب و  نیطالـس  رابرد  عضاخ  هشیمه  هتـشادن و  يأر  تیرح  دوخ  زا  ینامز  چیه  رد  بهاذـم  نیا  دوب و  هدـش  راوتـسا  یـسابع 

. دندوب هدرک  تفایرد  ار  یسایس  تمظع  گنر  یلو  دنداد ؛ تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  تمظع  دوخ  نامز  ءارما  افلخ و  تیانع 

یبهذم ياههیضرف  داجیا  روصنم و  رادتقا 

نیا ناوریپ  نیرتزراب  دشیم . جیورت  یسابع  روصنم  تیوقت  اب  یبهذم  ياههیضرف  دیاقع و  راکفا و  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  رـصع  رد 
زا دنتـسنادیم . مراهچ  هفیلخ  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دـندوب  ننـست  لها  زا  ياهقرف  هک  هئجرم : لوا  دـندوب : هقرف  راهچ  دـیاقع 

؟ ۀئجرملا نم  لیق  ایبن  نیعبـس  ناسل  یلع  ۀئجرملا  تنعل  : » هدومرف هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
مود تسا ». هللا ) الا  هلا  ال   ) نتفگ طقف  نامیا  دـنیوگ  تسا  هدرک  نیرفن  ربمغیپ  داـتفه  ار  هئجرم  هقرف  مـالک ؛ ناـمیالا  نولوقی  نیذـلا  لاـق :
يو زا  هدرک و  تفلاخم  يو  اب  يرصب  نسح  نادرگاش  زا  ياهدع  هک  دندرک  روهظ  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  رصع  رد  هک  تسا  هلزتعم :

نادنمقالع رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  تسا . هدش  لقن  نانآ  زا  لطاب  ياهراتفگ  هیمالک  لیاسم  رد  دندش و  هحفص 135 ]  ] نادرگ يور 
رکشل ود  نیب  نداد  رارق  مکح  نایرج  زا  نیفص  گنج  رد  هک  جراوخ : موس  دننک . هعجارم  قرفلا » نیب  قرفلا   » روهـشم باتک  هب  دنناوتیم 

هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوخ  نامز  زا  عیشت  هعیش : مراهچ  تسا . هدرک  ادیپ  باعـشنا  فلتخم  ياههقرف  هب  بهذم  نیا  دمآ و  دیدپ 
تسا هدمآ  خیرات  رد  دناهدیمانیم و  هعیش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  یخرب  هک  دوب  ملـس  هلآ و 

هلمج زا  صاع و ... نب  دیعـس  نب  دلاخ  دعـس و  نب  سیق  رـسای ، رامع  بویا ، یبا  دیعـسیبا ، همیذخ ، رباج ، هفیذح ، دادقم ، رذابا ، ناملس ،
هدـش و بولغم  اهنآ  رثکا  هک  دـندرک  ثحب  يروط  فلتخم  دـیاقع  نیا  همه  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـناهدوب . ترـضح  صاخ  ناـیعیش 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیبلها  بح  تیونعم و  تردق  طقف  درادن . دوجو  يو  زا  رتاناد  یـسک  رـصع  شنیرفآ  رد  هک  دندرک  رارقا 

همکاح تئیه  : » تسا هدـمآ  هحفـص 222  هعبرا ، بهاذـم  قداص و  رفعج  مامالا  باتک  رد  تسا . يرفعج  بهذـم  تیدوجوم  نماـض  ملس 
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ییوگقح ییوجقح و  زا  عاـمتجا  ناـیب  يورین  روعـش و  يورین  اـت  دـندوب  شـالت  یعـس و  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  دـعب 
رد ار  مدرم  ینید  دیاقع  هک  دندرک  تیدج  دوخ  ماقم  تحلصم  ظفح  يارب  همکاح  تئیه  نیمه  يرصع  ره  رد  دننک و  دودسم  دودحم و 

روحم هحفص 136 ]  ] زا دوب  مالسا  یخیرات  لکش  نیرتمهم  هک  ار  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  تفالخ و  بصنم  هداد و  رارق  دوخ  رایتخا  تحت 
تموکح بهاذم  ریاس  یلو  دننادیم  یهلا  ماقم  توبن  بصنم  دننام  ار  یمالسا  تموکح  هعیـش  هک  نآ  لاح  دننک و  فرحنم  دوخ  یلـصا 

ات هیماینب  هلـسلس  لوا و  هفیلخ  نامز  زا  افلخ  تالاح  رد  احیرـص  هک  يروط  هب  دناهتـشادنپ  یباـختنا  يداـع و  تموکح  کـی  ار  یمالـسا 
دوخ هدـنبوک  قیقد و  ياـهناهرب  ییوگ و  تقیقح  اـب  بصعت  زا  یلاـخ  ناسیونخـیرات  تسا و  هدـش  طبـض  تبث و  خـیرات  رد  ساـبعلاینب 

. دناهدرک نشور  ار  نانآ  ناوریپ  رسدوخ و  نارادمامز  تیموکحم 

مالسلامهیلع تیبلها  بهذم  هعیش ،)  ) يرفعج بهذم 

هدزای بلاطیبا و  نب  یلع  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ینیـشناج  تفالخ و  ماقم  يرفعج  بهذم  هدیقع  قبط 
تباث لجوزع  يادخ  نامرف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  نییعت  صن  اب  یهلا  بصنم  نیا  دشابیم و  شرهطم  دنزرف 

. دناهدرک يرادهگن  نامز  نآ  زا  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیبلها  بهذم  هک  ار  یهلا  بهذم  نیمه  اههعیـش  تسا . هدش 
نامکاح رسدوخ  نارادمامز  لباقم  رد  لوا  تاظحل  زا  دوخ  قح  قاقحا  يارب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  صاخ  باحـصا 

دندوب اههعیـش  دندرکیم و  شاف  ار  نانآ  ياهیراکتشز  موس  مود و  لوا و  هفیلخ  نامز  رد  دناهدرک و  یناج  یلام و  ياهيراکادف  لداع 
نیا اب  دندومن . ربص  دندرک  ناناملسم  رب  نید  نینئاخ  نیا  هک  ییاهافج  اهمتـس و  اهملظ و  هب  دندید و  اههجنکـش  هیماینب  نیطالـس  زا  هک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نب  رفعج  دییارگ . فعض  هب  ور  هحفص 137 ]  ] دوخ حیبق  دیدش و  لامعا  هجیتن  رد  هیماینب  تلود  اهدادیور 
لابند هب  دـندوب و  هنـشت  تقیقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  یمدرم  دـندید  دـعاسم  یملع  مایق  يارب  ار  تیعقوم  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ملس 

. دنتفرگارف دوب  ترضح  صوصخم  نامز  نآ  رد  هک  ار  ربمغیپ  ملع  لالز  همشچ  رود  ملاع  فانکا  فارطا و  زا  دنتشگیم  یعقاو  هاگهانپ 

مالسا يدوعص  ریس  یسابع و  تلود  فعض 

هکلب دنتـشادن  ار  دـمحم  نب  رفعج  یملع  تضهن  اب  ییورایور  هضراعم و  ناـکما  دـییارگ و  فعـض  هب  ور  ساـبعینب  تلود  رـصع  نآ  رد 
میظع ترهـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دوب  ینامز  نینچ  رد  دـندوب . دـنمتجاح  هعیـش  ناـگرزب  هب  دوخ  تموکح  ياـههیاپ  تیبثت  يارب 

زا یکی  روصنم  تشاد . لد  رد  میظع  یتشحو  دوب و  نارگن  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  یملع  تمظع  نیا  زا  روصنم  یلو  تفای  یناهج 
ياههلیح رکم و  اب  دوب  هتخومآ  سرد  ترـضح  هزوح  رد  یتدـم  هک  سنا  نب  کلام  ماـن  هب  ار  ترـضح  بتکم  رـصنع  تسـس  نادرگاـش 

روتسد هب  دیـسر . یتیـصخش  ماقم و  هب  روصنم  تیامح  هب  هنیدم  رد  کلام  داد و  یتسپ  تلذ و  نیا  هب  نت  زین  وا  درک و  يرادیرخ  یناطیش 
روتسد درک و  رـشتنم  ار  باتک  نآ  زا  ياهخـسن  یمالـسا  ياهنیمزرـس  مامت  رد  تشون و  مالـسا  ماکحا  رد  یباتک  سنا  نب  کلام  روصنم 

رارق سنا  نب  کلام  اـب  روصنم  دـننک . لـمع  يرگید  باـتک  نیناوق  هب  دـیابن  دـنرادن و  ار  نآ  ماـکحا  زا  یچیپرـس  قح  ناناملـسم  هک  داد 
طقف یباتک  نینچ  راشتنا  زا  روصنم  ضرغ  دـنک و  لـقن  بلاـطیبا  نب  یلع  هحفـص 138 ]  ] زا یثیدح  دـیابن  باتک  نیا  رد  هک  دوب  هتـشاذگ 

دوصقم ماجنا  يارب  نینمؤملاریما  يا  تفگ  تفریذپ و  ار  روصنم  داهنـشیپ  سنا  نب  کلام  دوب . مالـسلامهیلع  تیبلها  بهذـم  اب  هضراعم 
قارع هفوک و  یحاون  اـما  دوشیم  رادهدـهع  ار  ماـش  یتسرپرـس  زین  یعازوا  مدرگاـش  منکیم و  یتسرپرـس  ار  نآ  فارطا  هنیدـم و  نم  وت 

هناخ دیـشکن  یلوط  هک  دیـشوک  یعازوا  ینابیتشپ  رد  ياهزادـنا  هب  دومن . تیوقت  ماش  رد  ار  یعازوا  روصنم  دنتـسه . قارع  لها  ناـشدوخ 
رب دوخ  بهذم  ندنایامن  يرترب  فرص  ار  دوخ  مه  شـشوک و  مامت  دیدرگ و  ماحدزا  رپ  ذوفناب  گرزب و  نیطالـس  رابرد  دننامه  یعازوا 

دمحم نب  رفعج  ترضح  یملع  يورین  اب  یتسار  تقیقح و  لالز  همشچرس  نیا  يرفعج  بهذم  اما  دینادرگ . مالـسلامهیلع  تیبلها  نییآ 

55 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک اجنادب  ات  درکیم . يراشفاپ  یگداتسیا و  تخـس  سابعینب  متـس  ملظ و  ياهخاک  لباقم  رد  دومنیم و  یفرگـش  تفرـشیپ  زور  هب  زور 
نییآ ینعی  يرفعج  بهذم  هک  دوشیم  نشور  همدقم  نیا  نایب  اب  تسا . یشیرق  وا  تفگ  داد و  یعفاش  هب  ار  يرقلايذ  مهس  دیشرلانوراه 

جک راکفا  زا  يوریپ  بهاذـم  رگید  تسا و  نآرق  قباطم  هدـش و  يزیریپ  تلادـع  هیاـپ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  یقیقح 
هدرک ظفح  ار  مالسا  رهاظ  دنچ  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  يرـسدوخ  نارادمامز  ناشیدنا و 

نیتسار و ریـسم  زا  ار  نآ  دوخ  دادبتـسا  روز و  زا  هدافتـسا  اب  نطاب  رد  اـما  دـندادیم  ناـشن  نآ  هب  نمؤم  عیطم و  ار  هحفـص 139 ]  ] دوخ و 
متسه یماما  هدزاود  هعیـش  هک  نآ  اب  نم  دنیوگیم  ناگدنـسیون  یـضعب  هک  تسا  تریح  بجعت و  يهیام  ادج  دندوب . هدومن  ادج  یقیقح 

ینیـسح ای  يولع  بهذـم  ار  هعیـش  بهذـم  هک  دوب  راوازـس  دـنیوگیم  يرفعج  بهذـم  ار  هعیـش  بهذـم  ارچ  مدوب  ریحتم  یتدـم  ات  یلو 
مـشش ماما  هب  عجار  كروبـسارتسا  رد  یمالـسا  هعلاـطم  زکرم  تاراـشتنا  زا  ياهلاـسر  هک  دـش  فرطرب  یتقو  نم  ریحت  نیا  اـما  دـنتفگیم 
يردق هب  ترـضح  نآ  یملع  ییاناوت  هک  دش  مولعم  نم  رب  هلاسر  نآ  ندناوخ  زا  دعب  دیـسر  متـسد  هب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ترـضح 
تقیقح زونه  یملع  تاماقم  نتشاد  اب  هک  دنراد  دوجو  یصاخشا  رصع  نیمه  رد  دنداهن . هعیش  بهذم  يور  رب  ار  وا  مان  هک  دوب  هتـسجرب 
قیقحت لها  هدـیقع  هب  هتـشاذگ و  تقیقح  يور  اپ  قیمع  تاعالطا  ندوب  اراد  اب  هک  دنتـسه  يدارفا  زین  هدـشن و  نشور  نانآ  رظن  رد  عیـشت 
ینآرق ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  یهلا و  بهذـم  زا  اجیب  بصعت  دانع و  يور  زا  دارفا  هنوگنیا  دنتـسین . روذـعم  هنوگ  چـیه 

ار يریوصت  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  رد  روکذم  همدقم  نیا  هک  تسا  دیما  دنراد . تشحو  نآ  زا  دنتسه و  نادرگ  يور  يرفعج ) بهذم  )
هب روز  ربج و  تردق  اب  نآرق  ماکحا  مالـسا و  نید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دعب  هک  دشاب  هدروآ  دوجو  هب 
هب یلوزن  ریـس  زا  ار  مالـسا  نآرق و  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  یملع  ییاناوت  تردق و  یلو  درکیم  ریـس  یلوزن  سوق  فرط 

يربارب تاواسم و  ار  نآ  ياههیاپ  هک  یهوکـشاب  خاک  نامه  هحفص 140 ]  ] تقیقح رد  يرفعج  بهذم  دنادرگرب و  يدوعص  ریـس  بناج 
. تسا دشابیم ». مالسا  ادخ  دزن  رد  نید  نیرتهب  نیرتزیزع و  انامه  مالسالا ؛ هللادنع  نیذلا  نا   ) هک یعقاو  مالسا  نامه  دهدیم و  لیکـشت 
دـیفم و خیـش  دـننام  یگرزب  نادنمـشناد  نداد  رارق  قشمرـس  اب  دـناهدوب  زاتمم  یقالخا  تیبرت  مولع و  مامت  رد  هک  هاگآ  بیجن و  ناـیناریا 

یسراف ناملس  نانآ  هدنیامن  دنتفایرد و  ار  مالسا  تقیقح  یناریا  ریغ  یناریا و  نادنمشیدنا  ناگرزب و  ریاس  یلح و  همالع  یـسوط و  همالع 
يادـتبا زا  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  دوب و  سدـقم  نییآ  نیمه  عامتجا  رگنایامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نامز  زا  هک 

نید و بقارم  دوخ  رمع  تدم  ات  درکیم و  دـیقنت  زین  ار  نانآ  یهاگ  دوب و  یباختنا  يافلخ  ياهیورجـک  رظان  هدـعاسینب  هفیقـس  يارجام 
دوب هدومرف  هدرک و  یفرعم  نآرق  شودـمه  ار  نانآ  مالـسا  ربمغیپ  ینامـسآ  رما  هب  هک  دوب  یناسک  تامیلعت  يوریپ  مالـسا و  یقیقح  نییآ 

دنناـم تقیقح  نیا  زین  ناریا  رایـشوه  ناـهاشداپ  رظن  رد  دـش . دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  هاـگ  چـیه  زگره و  یهلا  ياـهبنارگ  زیچ  ود  نیا  هـک 
دندرک و یفرعم  ناریا  یمسر  بهذم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیبلها  زا  يوریپ  هک  دومن  ولألت  نانچ  ناشخرد  يدیـشروخ 

تیمـسر راختفا  لادم  هک  يروشک  اهنت  زورما  ناهج  رد  دومن . ادیپ  شرتسگ  ناهج  ياهروشک  رد  زور  هب  زور  یقیقح  بهذـم  ناوریپ  زین 
تاکرب ربمغیپ  كاپ  نادـناخ  زا  يوریپ  هقـالع و  هجیتن  رد  هک  تسا  ناریا  روشک  دـشابیم  اراد  ار  ربمغیپ  تیبلـها  كاـپ  مارم  زا  يزوریپ 

دروم دـناهدرک  تیاـعر  ار  تاررقم  نیا  هک  ینیطالـس  يرـصنع  ره  رد  هحفـص 141 ]  ] دـشابیم و ریزارـس  روشک  نیا  رب  يونعم  يداـم و 
زازتها رد  تیلالقتـسا  نانمـشد  قرف  رب  ناشریـشمش  يورین  مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  نآرق و  هیاس  رد  دناهتفرگ و  رارق  یهلا  هصاخ  تیانع 

. تسا هدیدرگ  بیجن  تلم  نیا  یقیقح  نارازگتمدخ  روشک و  نیا  بیصن  هتسویپ  راشرس  ياهيزارفارس  تسا و  هدوب 

هعیش بهذم  لاوز  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تعنامم 

اب هتـسویپ  هدوت  يزوـسلد  روـظنم  هب  یعاـمتجا و  هفیظو  ماـجنا  قیاـقح و  رـشن  يارب  یهلا  ناربـهر  یناـمز  رـصع و  ره  رد  ماـیالا  میدـق  زا 
. دندرکیم تارکاذم  تارظانم و  دوخ  فلاخم  نیرصاعم 
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ناناملسم نایم  یگتسد  ود  داجیا  هقح و  بلاطم  نایب 

. دناهدش اهریجنز  سوبحم  بورـضم و  بولغم و  ارهاظ  دونع  يوگهطـسفس  جوجل و  زاسهطلغم  نیفلاخم  لباقم  رد  دارفا  زا  یـضعب  یهاگ 
دوـخ ناوریپ  سرتـسد  رد  ار  هـقح  بلاـطم  یملع  يزمر  تاـنایب  اـب  یلو  هدرک  راــیتخا  ینیــشنهشوگ  ناربـهر  نـیمه  زا  یــضعب  یهاــگ 
خـسم هدیقع  زا  يوریپ  هب  مالـسا  نیفلاخم  زا  ياهدع  دناهدرکیم . هدامآ  الماک  هدنیآ  لسن  يربهر  جیورت و  يارب  ار  نانآ  دنتـشاذگیم و 
بیرف ار  نانآ  هحفص 142 ]  ] شور نیا  زا  ات  دندروآ  دوجو  هب  ناناملسم  نیب  رد  ياهدیقع  هعیش  یطارفا  نالهاج  هلیسو  هب  تیحیـسم  هدش 

مالسلاهیلع و یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  هک  دنتـشاد  هدیقع  اهنآ  دنیامن  داجیا  نیملـسم  نیب  رد  یگتـسد  ود  هداد 
ود زا  بکرم  اهنآ  دوجو  ینعی  دنتسه  یتوکلم  هبنج  ياراد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دمحم  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و 
هک يزور  نیلوا  زا  درکیم . دیدهت  ار  مالـسا  هک  دوب  ياهبرـض  نیرتکانرطخ  هدیقع  نیا  يرـشب و  تیهام  ییادـخ و  تیهام  تسا  تیهام 
هک تسا  نآ  رب  هدـنراگن  هدـیقع  دومن . تفلاخم  هدـیقع  نیا  اـب  ماـمت  تردـق  اـب  درک  سیردـت  هب  عورـش  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما 

تیهولا هب  لئاق  مالـسلاهیلع  یلع  قح  رد  اصوصخم  همئا  نأش  رد  هک  یناسک  ینعی  ةالغ  بهذم  اب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تفلاخم 
. تسا هدرک  خـیبوت  ادـیدش  ار  كانرطخ  هقرف  نیا  ددـعتم  تانایب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماـما  دـنک و  ناـیب  ار  يولع  یهللا و  یلع  و 

هدمآ باتک  نیا  رد  دوشیم . نایب  ص 396  دلج 2 ، هعبرا  بهاذم  قداص و  رفعج  مامالا  باتک  زا  یتمسق  رتشیب  عالطا  بسک  يارب  کنیا 
نیب هک  دندوب  یلکـشم  نیرتگرزب  دنتـشاد  یطارفا  ییاههدـیقع  ناماما  زا  کی  ره  هرابرد  ای  ربمغیپ و  صوصخ  رد  هک  ییاههقرف  هک  تسا 

تسا مزال  یلو  تسا . هدنام  یفخم  نیخروم  رثکا  رظن  رد  لکشم  نیا  شیادیپ  أشنم  دنتشاذگ و  یقیمع  فاکش  نیملسم  مالسا و  نانمشد 
دنتـشاد یطارفا  هدـیقع  ناماما  زا  کی  ره  صوصخ  رد  ای  اـم و  ربمغیپ  صوصخ  رد  هک  ةـالغ  هدـیقع  ینعی  لکـشم  نیا  أـشنم  هشیر و  هک 

هحفص 143] . ] مینادب

موش ياههئطوت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  توعد 

ناتسرپتب اصوصخ  سوجم  يراصن و  دوهی و  موق  دومن ، توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  ینامز  زا 
هب رهاظ  هب  نانآ  زا  ياهدع  دندرکن و  يوریپ  ترـضح  توعد  زا  شیرق  نارابج  دندرک . رتهدرـشف  ار  دوخ  ياهههبج  مالـسا  ربارب  رد  هکم 

راکـشآ نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  يهنیک  هک  دـندوب  یتصرف  راظتنا  رد  دـندوب و  مالـسا  تخـسرس  نمـشد  نطاب  رد  اما  دـندروآ  يور  مالـسا 
دندوب هتفرگ  لد  هب  ار  مالـسا  هنیک  هدمآ و  مهدرگ  نیکرـشم  ياههورگ  هنیدـم )  ) ترجه دـهم  و  هکم )  ) ربمغیپ توعد  دـهم  رد  دـنزاس .

نیا همه  هک  یماگنه  دندوب و  يرامشیب  ذوفن  تردق و  ياراد  اهيدوهی  زا  زین  هنیدم  رد  اهینارصن و  زا  ياهتسد  هکم  لامـش  رد  هلمجنم 
همه دندوب . نیملـسم  اب  گنج  هدامآ  هشیمه  رگیدکی  ياجیب  يرادبناج  اب  دندیدیم  ار  ربمغیپ  مالـسا و  تمظع  قنور و  فلاخم  ياهورین 

رد نوچ  اهنآ  زا  یخرب  دندربیم . یپ  دوخ  ینوبز  فعـض و  هب  موادم  ياهيزیرنوخ  یپ  رد  دـندادیم  ماجنا  هک  ییاهگنج  رد  دارفا  نیا 
يور زا  هدرب و  یپ  مالسا  تیناقح  هب  زین  ياهدع  اما  دندرکیم  لوبق  ار  مالسا  هاوخان  هاوخ  دندیدیم  زجاع  ناوتان و  ار  دوخ  مالـسا  لباقم 

تـصرف ات  دنتـشادیم  یفخم  ار  ینطاب  رفک  اما  دندرکیم  مالـسا  هب  رهاظت  قافن  يور  زا  موس  هتـسد  دندروآیم و  نامیا  یتسار  قدـص و 
. دندادیم همادا  ار  دوخ  يرس  يهزرابم  هتـسویپ  دروخیم و  ار  نانآ  بلق  هنیک  ضغب و  ضیغ و  لاح  نیع  رد  اما  دنروآ . تسد  هب  یبسانم 
هدومن و اهیبلط  تصرف  دندیشکیم . یموش  ياههشقن  مالسا  هرکیپ  رب  برخم  ياههلیـسو  نیگآرهز و  ياهناکیپ  اب  و  هحفص 144 ] [. ] 31]
. دش راکشآ  هیماینب  دهع  رد  یناسنادض  یناطیـش و  ياههسیـسد  نیا  زا  یـضعب  دندومنیم . هدایپ  ار  دوخ  یناطیـش  ياههشقن  هاگیب  هاگ و 

تردق نیرخآ  اب  ار  نآرق  مالـسا  تینارون  نآ و  تمظع  هدرک  هراپ  یلک  هب  مالـسا  هب  تبـسن  ار  دوخ  يزوتهنیک  ياههدرپ  هیماینب  ناهاش 
هدروخ و مخز  نیملـسم  فرط  زا  هک  دوب  مالـسا  فلاخم  ياهههبج  زا  هقبط  نیلوا  سوحنم  هلـسلس  نیا  دـندیبوکیم . يرابج  ملظ  روز و 
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هلمج زا  نایفـسیبا  نب  هیواعم  و  هدوب ) دیزی  دـج  هیواعم و  ردـپ  نایفـسوبا   ) دوب نایفـسوبا  تسد  رد  نآ  مچرپ  هک  دـندوب  هدـید  تسکش 
ار اهحیرـش  لاـثما  اـههریرهوبا و  داد و  تیـصخش  ار  هدـش  ناملـسم  هزاـت  يوگهصق  کـقلد  نیا  يدوـهی  راـبخالابعک  هک  دوـب  یناـسک 
هچ داد و  رییغت  دوخ  یناطیـش  ياهگنرین  اب  ار  نآ  ثداوح  يراجم  یمالـسا و  خـیرات  تقیقح  راـبخالابعک  دومنیم . رایـسب  يرادـبناج 

هنیک و داجیا  هناروزم  ياههلیح  اـب  ربمغیپ  تیبلـها  رب  عاعرلاجـمه  دارفا  لد  رد  درک و  مالـسا  نید  لـخاد  ار  تیدوهی  بلاـطم  زا  رادـقم 
یسایس تسادق  اب  هدنمزر  يدرم  یناسارخ  ملـسموبا  درک . شاف  ار  دوخ  ياههدرپ  تقیقح  یعقاو  ناناملـسم  رظن  رد  تبقاع  ات  دومن  ضغب 
ربمغیپ نادناخ  زا  هک  سابعینب  تلود  هیماینب ، سوحنم  تلود  ءاضقنا  زا  سپ  دیناروش  هیماینب  هیلع  هحفص 145 ]  ] رب ار  اهیناریا  هک  دوب 

زا تفالخ  رما  رد  سابعینب  هلسلس  ءارما  زا  یکی  حافس  دمحا  دنتفرگ . یناماس  رس و  ملـسموبا  ریبدت  اب  دندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ربمغیپ نادـناخ  هب  تبـسن  يو  هک  هلمج  نآ  زا  دومن . بلج  دوخ  رب  ار  مدرم  بولق  هلیـسو  نیمه  هب  درک و  هدافتـسا  ساـسح  يهطقن  دـنچ 
یـشاپ رذب  مالـسا  ردـص  زا  تالغ  هدـیقع  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  درکیم . زاربا  ار  یناوارف  هفطاع  ینابرهم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. دوب هدیسر  رمث  هب  هدرک و  ومن  دشر و  وا  زا  لبق  روصنم و  نامز  رد  هتفای و  شرورپ  سابعینب  لوا  يافلخ  یناطیش  تسد  اب  دوب و  هدش 

موش ياههلیح  اب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  یملع  يهزرابم 

هک یماـگنه  دوزفا . دوـخ  بتکم  تاـیلجت  رب  زور  هب  زور  درک و  ـالمرب  ار  هفیاـط  نیا  مومـسم  ياههشیدـنا  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح 
نادرگاش زا  ترـضح  سیردت  بتکم  رد  تشگیم و  رتهدوزفا  ناشتداسح  رب  دندرکیم  هدـهاشم  ار  ترـضح  تیقفوم  رادـباقن  نانمـشد 

رد يو  یملع  هزاوآ  ترهش و  دشیم و  سیردت  ترضح  هسردم  رد  هفسلف  مالک و  ملع  ثحب  هدمآ و  مهدرگ  توافتم  نونف  رد  فلتخم 
هب ملع  ندعم  نیا  زا  یناوارف  بیصن  دنتـشاد و  اهتیلاعف  هداعلاقوف  یملع  يورین  اب  يو  نارای  دوب و  هدش  رـشتنم  ناهج  طاقن  یـصقا و  مامت 

سیردت یمالسا  هحفـص 146 ]  ] مولع فـلتخم  ياههتـشر  رد  هفوـک  رد  زهجم  دنمـشناد  رفن  رازه  دودـح  رد  تسا و  هدیـسر  هفوـک  رهش 
دمحم نب  رفعج  ملع  رواـنهپ  ياـیرد  تمظع  زا  اـج  هـمه  رد  و  دـمحم » نـبا  رفعج  ینثدـح  : » دـنیوگیم نیـسردم  نـیا  هـمه  دـننکیم و 

رامـش هب  تعنـص  دـهم  يراـجت و  مهم  زکرم  هفوک  رهـش  ناـمز  نآ  رد  دـیدرگیم . هفاـضا  ناـشتداسح  رب  دـنیامنیم  وگتفگ  مالـسلاهیلع 
نیرجاهم رگید و  ياهنیمزرس  مدرم  نیب  رد  دندوب و  تراجت  بسک و  لوغشم  هفوک  رد  رفن  رازه  راهچ  ناملسمریغ  نایناریا  زا  تفریم و 

يارب ار  دوخ  یناطیش  کلهم  رهز  نیا  هک  دندوب  یتصرف  رظتنم  نانآ  همه  تشاد و  دوجو  دندوب  دساف  دیاقع  ياراد  هک  يرایـسب  دارفا  زین 
زین اهنآ  زا  یخرب  دندشیم و  رـضاح  مالـسا  ياملع  سیردت  سلجم  رد  نانآ  زا  ياهدع  روظنم  نیمه  هب  دـنریگ . راک  هب  نیملـسم  يدوبان 

نیدب دندادیم و  تبسن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ار  دوخ  فالخ  ياههدیقع  هداد و  لیکشت  سرد  سلجم  القتسم  ینامز  تشذگ  زا  دعب 
نیملـسم عماجم  هب  دایز  دـمآ  تفر و  زا  سپ  دـش  ناملـسم  ینارـصن  نسوس  هک  دوب  نامز  نیا  رد  دـنتخاسیم . یلمع  ار  دوخ  هشقن  قیرط 

ياج دنتفرگ . وا  زا  ار  ثحب  نیا  زین  نالیغ  ینهج و  دبعم  درک . ناونع  مالسا  بتکم  رد  ار  ردق  اضق و  ثحب  هتشر  هک  دوب  یـصخش  نیلوا 
اب دـشیم  بوسحم  نیملـسم  زا  هک  يوشح  بـالک  نبا  تشگزاـب . دوخ  تینارـصن  هب  نسوس  ثحب  نیا  راـشتنا  زا  سپ  هک  تسا  یتفگش 
ار نیملـسم  مامت  دـنامیم  هدـنز  بالکنبا  رگا  : » دـیوگیم ینارـصن  نوثیف  تسا . هدوب  ینارـصن  زین  وا  هک  دـندیمهف  مدرم  نامز  تشذـگ 

هحفص 147] .« ] درکیم ینارصن 

نامز نآ  ناهج  بهاذم  اب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تارظانم 

نادنمشناد زا  دوخ  تردق  ندیشخب  ماکحتسا  يارب  یـسابع  نیطالـس  هک  دمآ  دوجو  هب  یتیعقوم  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  رـصع  رد 
دوجو هب  دیدج  ییارآ  دیاقع و  مالسا  ینارون  ماکحا  ربارب  رد  دوخ  فرط  زا  یناحور  مان  هب  دنتسجیم و  هرهب  تسرپ  يدام  رصنع  تسس 

برع و هب  نانوی  هفـسلف  لاقتنا  هطـساو  هب  يرگیدام  هدـیقع  اصوصخم  دـش . ور  ریز و  اـنلع  مالـسا  یقیقح  نیناوق  هجیتن  رد  دـندروآیم و 
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تقیقح هدش و  دوخیب  دوخ  زا  یفسلف  هدنبیرف  ظافلا  تاحالطصا و  ندینش  اب  روابشوخ  رصنع  تسس  نیملسم  زا  یـضعب  یحور  فعض 
مکحم و دس  دننام  فلتخم  ياهههبج  رد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  دوب  یطیارش  عاضوا و  نینچ  رد  دندادیم . تسد  زا  ار  مالـسا 

هللا یلص  يدمحم  بهذم  نید و  نیفلاخم  راتفگ  لطاب و  ياههدیقع  لباقم  رد  زیگناتفگـش  یملع  يوق  ياهلالدتـسا  اب  يریذپانتسکش 
دوب و هتفرگ  دوخ  هب  يراوتـسا  ياههشیر  ارهاظ  هک  دوب  يرگیداـم  هدـیقع  همه  زا  رتکاـنرطخ  دـندرکیم و  یگداتـسیا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هک دـناهدرب  مان  بهذـم  نیا  زا  يدایز  نادنمـشناد  دـناهدیمان . یم  هقدانز  زین  ار  اـهنآ  دـندوب و  فورعم  قیدـنز  مسا  هب  هدـیقع  نیا  ناوریپ 

نیا ناوریپ  دنتـشامگ و  تمه  لطاب  هدیقع  نیا  رـشن  هب  هک  عفقمنبا  یمعانبا و  تولاط و  اجوعلایبا و  نبا  زا : دنترابع  نانآ  نیرتروهـشم 
هحفص 148]  ] رکفنـشور ار  دوخ  یلو  دندوب  یعامتجا  تیبرت  زا  رود  خلت و  نابز  ياراد  خاتـسگ و  بدایب و  وگتـشرد و  یگلمج  هدیقع 

قطنم میظنت  رد  دندرکیم و  راتفر  بدا  اب  نانآ  اب  نانچ  دوخ  یعامتجا  رابتعا  یملع و  تردق  اب  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دنتـشادنپیم .
ماما ترـضح  جح  مسوم  رد  یلاس  هک  نانچ  تشادـن . يرگید  هراچ  میلـست  رـس  زج  ترـضح  ربارب  رد  فیرح  هک  دنتـشاد  یتراهم  نانچ 
نبا هب  دوخ  ناشیک  مه  اب  دارفا  نیمه  زا  ياهدـع  دـندرکیم و  سیردـت  نآرق  ریـسفت  دوخ  باحـصا  نیب  یـسلجم  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 
درم نیا  نیبب  ینک  هدنکفارس  شناوریپ  نیب  رد  ار  وا  يزادنا و  هطلاغم  هب  قداص ) ترضح   ) ار صخـش  نیا  یناوتیم  ایآ  دنتفگ  اجوعلایبا 

. درادنپیم مدرم  نیرتدنمشناد  ار  دوخ  دبیرفیم و  ار  مدرم  هنوگچ  قداص ) ترضح  )

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  سلجم  رد  اجوعلایبا  نبا  روضح 

نبا دندش . قرفتم  سلجم  لها  دش و  مامت  ریـسفت  سلجم  یماگنه  درک . تکرح  ترـضح  سلجم  يوس  هب  دـصق  نیمه  هب  اجوعلایبا  نبا 
دوخ لاؤس  زین  نم  دیهدیم  هزاجا  دراد  ار  لاؤس  هنوگ  ره  هزاجا  یـصخش  ره  ثحب  سرد و  رـضحم  ره  رد  هللادـبعابا  ای  تفگ  اجوعلایبا 

دیروآیم هانپ  هبعک ) هناخ   ) گنس نیا  هب  امش  یک  ات  دیسرپ  اجوعلایبا  نبا  نک . لاؤس  یهاوخیم  هچ  ره  دومرف : ترضح  منک ؟ حرطم  ار 
يرکفنـشور ره  دیوریم ؟ هار  هناخ  نیا  فارطا  يرارف  نارتش  دننام  دینکیم و  شتـسرپ  ار  هدـش  هتخاس  لگ  گنـس و  زا  هک  ناکم  نیا  و 

؟ تسا هدوب  رما  نیا  سـسؤم  تردپ  نید و  نیا  گرزب  وت  وگب  باوج  تسین . یئالقع  امـش  ياهراک  هک  دنادیم  دنک  روصت  تسرد  رگا 
هحفص 149] ]

لدروک هارمگ و  صخش  نوماریپ  مالسلاهیلع  ترضح  راتفگ 

ناطیش درادن و  یتذل  وا  ماک  رد  نآ  ینیریش  هتشادنپ و  خلت  ار  قح  دشاب  لدروک  هارمگ و  هک  یسک  دندومرف  مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
مدرم زا  ار  هناخ  نیا  تدابع  ادخ  هک  ياهناخ  نیا  ونـشب : ار  تلاؤس  باوج  اما  دش . دهاوخ  نوگنرـس  تکاله  هاگترپ  زا  هدرک و  يوریپ  ار 

تشهب و زا  ياهشوگ  هناخ  نیا  دشاب  نارازگزامن  يهلبق  لحم  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  راگدرورپ  دنک و  ناحتما  ار  مدرم  ات  تسا  هتـساوخ 
يدـنوادخ لالج  تمظع و  لحم  هدـش و  انب  يرادـیاپ  يراوتـسا و  تیاهن  رد  هناخ  نیا  لجوزع . راگدرورپ  شزرمآ  يوس  هب  تسا  یهار 

هک وا  ینامرفان  زا  دـنک  ار  ادـخ  تعاطا  هک  یـسک  هدرک و  قلخ  نیمز  زا  شیپ  لاـس  رازهود  ار  هناـخ  نیا  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  تسا .
یتفگ ینخس  تفگ : باوج  رد  اجوعلایبا  نبا  دروآیم . دورف  میظعت  رس  شتمظع  لباقم  رد  دتسیایم و  زاب  تسا  ناور  ناج و  راگدیرفآ 

نآ هاوگ  دوخ  شنیرفآ  یماـمت  اـب  راگدـیرفآ  هک  تسا  یناـهنپ  رما  هنوگچ  وت  رب  ياو  دومرف : ترـضح  يداد . هلاوـح  یناـهنپ  رما  هب  یلو 
هن تسا  ناهن  زیچ  همه  هدـنناد  اـهراتفگ و  همه  هدنونـش  ادـخ  تسا . رتکیدزن  اـم  هب  زین  ندرگ  ياـهگر  زا  دوخ  شنیرفآ  رب  وا  دـشابیم و 

دوـجو رب  ییاـیوگ  دـهاش  بلطم  نیا  ناـیب  رتـکیدزن و  رگید  ناـکم  زا  یناـکم  هب  هن  لـماش و  وا  هـب  ییاـج  هـن  تـسا  یلاـخ  وا  زا  یناـکم 
نیب زا  ار  یـصخش  لیلج  زیزع و  راگدیرفآ  دشابیم و  گرزب  دنوادخ  دوجو  رگنایامن  شنیرفآ  ناهج  وا و  ياههدـیدپ  مامت  راگدرورپ و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  صخـش  نآ  هتخیگنارب و  مدرم  ییامنهار  هب  نشور  تازجعم  هحفـص 150 ]  ] يداعریغ و ياهتردق  اب  مدرم 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  يراد  کش  ادـخ  نامرف  رد  رگا  تسا و  هدروآ  وا  زین  ار  هبعک ) تراـیز   ) تداـبع نیا  هک  دـشابیم  ملس 
مهاوخیم امـش  زا  تفگ  تشگرب و  دوخ  ناوریپ  يوس  هب  دنام و  ورف  باوج  رد  دش و  تکاس  ناطیـش  دننامه  اجوعلایبا  نبا  سرپب . ملس 

شیپ رد  رتتسپ  وت  زا  یـسک  ام  يدرک و  اوسر  ار  اـم  دـنتفگ  شناوریپ  دـینکفیب . شتآ  رد  هدـیناشوپ و  نآ  هب  ارم  هدروآ  ياهناـنز  رداـچ 
( دـمحم نب  رفعج   ) درم نیا  دـییوگیم ؟ نینچ  نم  هب  ایآ  تفگ  اـجوعلایبا  نبا  میاهدـیدن . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نب  رفعج 

. تسا هدناشارت  ار  جاجح ) هب  هراشا   ) مدرم همه  نیا  ياهرس  هک  تسا  یسک  نآ  دنزرف 

ادخ تخانش  ماقم  رد  مالسلاهیلع  رفعج  ماما  راتفگ 

ام فرعت  نا  یناثلا  کبر  فرعت  نا  اهلوا  عبرا  یف  مهلک  سانلا  ملع  تدـجو  : » تسا هدومرف  لـجوزع  يادـخ  نتخانـش  ماـقم  رد  ترـضح 
هملک راهچ  رد  ناهج  مدرم  ياهشناد  ماـمت  کـنید ؛ نع  کـجرخی  اـم  فرعت  نا  عبارلا  کـنم و  دارا  اـم  فرعت  نا  ثلاـثلا  کـب و  عنص 
هفیظو نتخانش  موس : تسا . هدرب  راک  هب  وت  یتسه  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  نتخانش  مود : تراگدیرفآ . نتخانش  لوا : تسا : هدش  يروآعمج 

نادنمـشناد دـنکیم ». جراـخ  نید  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییاـهزیچ  تخانـش  مراـهچ : دـهاوخیم . فیلکت  ماـجنا  رد  وت  زا  هچنآ  دوـخ و 
تـسرد ار  دوخ  راگدرورپ  هلحرم  نیلوا  رد  دـیاب  ناسنا  هک  اریز  تسا ؛ هیهلا  فراعم  بتارم  مامت  لماش  رما  راـهچ  نیا  نتخانـش  دـناهتفگ 
اهتمعن نیا  هک  ینامز  دسانشیم و  ار  ادخ  ياهتمعن  سپس  ادخ و  ياهتردق  تخانش  ار  دوخ  يادخ  هک  یتقو  دسانشب  هحفص 151 ] ]

وا ینامرفان  زا  بجاو و  دوخ  رب  ار  راگدرورپ  تعاطا  هک  تسا  ماـگنه  نآ  رد  دـنادیم و  مزـال  دوخ  رب  ار  اـهنآ  يرازگـساپس  تخانـش  ار 
ناکما رگا  دـشاب و  هتـشادن  ییاـناوت  نآ  رب  تسا  نکمم  دـنکیم  هدارا  ناـسنا  هک  ار  يریخ  لـمع  ره  دومرف : زاـب  و  دـیامنیم . يراددوخ 

. دسریم تداعس  هب  صخش  ماجنارس  دوش  مأوت  قیفوت  ییاناوت و  اب  تین  رگا  اما  دنکن  ادیپ  قیفوت  تسا  نکمم  دشاب  هتشاد  ییاناوت 

ماشه هب  مالسلاهیلع  ترضح  راتفگ 

رد هچ  ره  ماـقم  نیا  رد  تسین  وا  هیبش  مه  يزیچ  تسین و  هیبش  يزیچ  هب  لـجوزع  يادـخ  ماـشه  يا  دومرف : مکح  نب  ماـشه  هب  ترـضح 
اـضق ماقم  رد  یهاوخیم  ایآ  هرارز  يا  دومرف : نیعا  نب  هرارز  هب  ترـضح  يزور  تسا . نآ  زا  ریغ  لجوزع  يادخ  ینک  روصت  دوخ  نهذ 

قیـالخ ماـمت  هک  یناـمز  تماـیق  زور  رد  دومرف : ترـضح  موش . تیادـف  یلب  درک : ضرع  هرارز  مزوماـیب ؟ وـت  هب  ار  ياهلمج  یهلا  ردـق  و 
هحفص 152] . ] دوخ نامرف  اضق و  زا  هن  دنکیم  تساوخزاب  مدرم  فیلاکت )  ) نامیپ دهع و  زا  یلاعت  يادخ  دنوش  روشحم 

فلتخم نایدا  نابحاص  تالاؤس  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياهخساپ 

زا فلتخم  ياههدیقع  درک و  ادـیپ  شرتسگ  یناطیـش  زومرم  ياهتـسد  اب  یبهذـم  تافالتخا  هریاد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز  رد 
اب ار  تقو  نارادمامز  تردق  اب  دارفا  نیمه  تشادن . يراگزاس  هنوگ  چیه  مالسا  حور  اب  اههدیقع  نآ  دیدرگ  رشتنم  ضرفم  ءارآ  نابحاص 

رحاس نیا  هدنبیرف  راتفگ  يریگدای  يارب  دنوش  راگدیرفآ  رکنم  ینانوی  قطنم  اب  هک  دندوب  هداد  میلعت  ار  یناسک  دندرکیم و  جـیورت  لیلد 
ار دوخ  نید  تمظع  ناناملسم )  ) دارفا نیا  قطنم  يدابم  نانوی و  قطنم  هلمجنم  تشاد  يدیدش  یگدامآ  حولهداس  ناناملسم  راکفا  ناتفص 

یمالـسا مهم  لئاسم  رود  هب  هشقانم  لدـج و  هنماد  فارطا  هرخـالاب  دـندرکیم . زاربا  طرفم  قوش  زین  دـندوب و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب 
تاذ تافـص و  هراـبرد  فلتخم  ياـهثحب  تفرگ و  رارق  یلاـعتیراب  میـسجت  هیبشت و  هلئـسم  رود  ثحب  روحم  هلمج  زا  تفاـی و  شرتسگ 
هریغص هریبک و  ناهانگ  نابحاص  هرابرد  وگتفگ  ثودح و  مدق و  ضیوفت و  ربج و  هلئسم  دشیم و  ناونع  شرد  سلاجم  رد  قح  ترضح 

مزـال هناگادـج  باـتک  ار  اهکلـسم  نیا  همه  حرـش  هک  تسا  هئجرم  جراوخ و  ثحب  رتمهم  اـهنیا  همه  زا  تفرگیم و  تروـص  ییاهلدـج 
نیملسم مومع  راکفا  ریونت  حیحص و  کلسم  سیردت  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  یملع  خماش  ماقم  هک  دوب  یتیعقوم  نینچ  رد  تسا .
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نیا رد  دـندشیم و  عـمج  يو  سرد  هزوـح  هب  تسدرود  ياهنیمزرـس  زا  درک و  داـجیا  ار  یمهم  شقن  يو  بتکم  نادرگاـش  اـصوصخ 
لح دوخ  یملع  راشرـس  تردق  اب  ار  فلتخم  بهاذم  نایدا و  نابحاص  همه  تالاکـشا  مالـسلاهیلع  قداص  هحفص 153 ]  ] ترضح عمجم 

. دندشیم ناشیا  بوکنم  بولغم و  لطاب  دیاقع  نارادفرط  مامت  دندرکیم و 

ناگدنسیون زا  یخرب  موش  تواضق 

یملع هیامرـس  نودـب  دنتـسین  انـشآ  ار  نتفرگ  تسد  هب  ملق  قیرط  زونه  هک  يدارفا  زا  یخرب  یفاصنایب  دیجنـسب  مرتحم  ناگدـنناوخ  امش 
هدومن و لقن  نارگید  زا  ساسایب  ياهتواضق  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هرابرد  دوخ  تسـس  هدیقع  يور  زا  دـننکیم و  رـشتنم  یقاروا 

دناهدیلابن دوخ  رب  نینچ  نیا  هام  هرک  ناگدننک  ریخست  هک  هداد  تبـسن  دوخ  هب  ییاهقرب  قرز و  اب  موس  تواضق  مان  هب  زین  ار  ییاهتبحص 
ثحب ریغ  اجوعلایبا و  نبا  دننام  يرفن  دنچ  اب  رـصع  مامت  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دیآیمرب  نینچ  موش  تواضق  نیا  تالمج  زا  و 

ناـنآ اـب  هدـش و  عـمج  ترـضح  رود  هـب  مـه  باحـصا  زا  ياهدـع  دـناهدرکن و  لوـبق  ار  مالــسا  مـه  اـهنآ  هجیتـن  رد  هدرک و  يرــصتخم 
ار یمالسا  تردق  دنک و  مایق  بسانم  تیعقوم  رد  هک  دوب  نیا  ترـضح  يالاو  تمه  ییاهن و  دوصقم  یلو  تسا  هدرک  دنچ  ییاهتبحص 

. قاروا نآ  هدش  هتشون  هجیتن  تسا  نیا  دشن  قفوم  مه  نآ  هب  دریگب و  تسد  هب 

ریبخ دنمشناد  راتفگ 

رـصع نآ  يدام  ياملع  زا  یـضعب  : » دـسیونیم هحفـص 154 ]  ] يو دـیناوخب . ار  ریبخ  دنمـشناد  نیا  راـتفگ  هدنـسیون  نیا  راـتفگ  سکعرب 
نیبام ادخ  ایوگ  هک  دومنیم  درکیم  تبحـص  نانچ  دیحوت  هب  عجار  ام  اب  نوچ  دمحم  نب  رفعج  زج  میدمآ  قئاف  املع  همه  رب  ام  دناهتفگ 

ماقم رد  هدرک و  یلاع  رایـسب  هزرابم  ددـعتم  ياهههبج  اـب  دوخ  ماـیق  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  [ 32 . ] تـسا هدرک  یلجت  وا  اـم و 
یمومع هاگشناد  سیسأت  نامه  ترضح  ههبج  هزرابم و  تسا . نایامن  زورما  شرثا  هک  نانچ  هدروآ  تسد  هب  ار  يرتیلاع  قفا  يریگههبج 

لاجر زا  کی  چیه  دشاب . دمحم  نب  رفعج  شناد  یسرک  هب  رصحنم  اهیسرک  دیاب  ناهج  ياههاگشناد  مامت  رد  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  دوب 
نآ يو و  راشرس  یلج  یفخ و  مولع  رگا  دوب . دهاوخن  هدوبن و  مدرم  صاخ  هماع و  لوبق  دروم  وا  هزادنا  هب  نیملسم  قرف  دزن  رد  یمالـسا 

. دوب یفاک  رشب  ییامنهار  يارب  هک  یقالخا  هدنزرا  تاملک  طقف  دادیمن  لیوحت  ار  سیردت  هزوح  زربم  نادرگاش  همه 

قارع هب  مالسلاهیلع  ترضح  یخیرات  ياهرفس 

زا مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  دج  دننامه  ماما  دش . دهاوخ  رکذ  دوخ  لصف  رد  هک  تسا  یخیرات  ياهرفس  زا  قارع  هب  يو  رفس 
ات دنتـشاد  هدامآ  تسد  هب  ار  اههفیحـص  ملق  لها  نیرکفتم  ناهج  طاقن  رگید  اهرهـش و  رد  دـندش و  امرف  فیرـشت  قارع  كاخ  هب  زاـجح 

يزروهنیک دانع و  همه  نآ  اـب  یقناود  روصنم  هحفص 155 ] . ] دندروآرد ریرحت  هتـشر  هب  ار  یهلا  مولع  نزخم  تامیلعت  زا  ياهرطق  دنناوتب 
عبتت هب  همـالع  نآ  لوق  هب  درگنب . مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هب  درگنب  ادـخ  ناربـمغیپ  يامیـس  هب  دـهاوخیم  هک  ره  تفگیم : دوـخ 

هچ تسا و  هدرک  هیبشت  یتشک  يامنبطق  کی  کبرقع  هب  ار  ترـضح  یگدـنزاس  شنیب و  يالعا  قفا  باطتـسم  باـتک  در  دوخ  يـالعا 
. تسا هتفرگ  ماهلا  حون » هنیفـس  لثمک  یتیب  لها  لثم   » فیرـش ثیدح  زا  وا  هک  تسا  هدومن  باتک  نیا  هدنـسیون  هک  ییاجب  یلاع و  هیبشت 
هب کبرقع  رـس  ییایرد  ياههداج  ریـسم  ياضتقا  هب  یهاگ  امنبطق  کبرقع  دـننام  یبایتهج  رد  یهلا  ربهر  ره  ماما و  تالاح  دـیوگیم 
هب ار  نید  یتشک  نیا  دناوتب  هک  تسا  ربهر  نآ  یـشیدنالام  شنیب و  لیلد  ربهر  ره  يریذپ  فاطعنا  نیا  دـباییم و  فاطعنا  پچ  تسار و 

نادنمشناد دندادیم و  باوج  رصتخم  دیفم و  تالمج  تاملک و  اب  ار  یملع  مهم  تالاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دناسرب . تاجن  لحاس 
نایب لیضفت  هب  تاجاجتحا  باب  رد  نآ  زا  ياهنومن  لاثم  ناونع  هب  دندرکیم و  يروآعمج  یلـصفم  ياهباتک  رد  ار  اهباوج  تالاؤس و  نآ 
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ام مالـسلاهیلع  لاق  ترـضح : تسیچ ؟ راگدیرفآ  یتسه  رب  لیلد  دندرک  لاؤس  ترـضح  زا  دـنوادخ  ییاتکی  دوجو و  رب  لیلد  تسا . هدـش 
دحاو زاینیب و  تاقولخم و  همه  هاگهانپ  ناهنپ  راگدیرفآ  تسا و  راگدیرفآ  یتسه  رب  لیلد  مدرم  یگـشیمه  تباث  زاین  هجاح ؛ نم  سانلاب 
هحفـص [ ؟ تسا راگدرورپ  ییاتکی  رگنایامن  لیلد  هچ  دیـسرپ  ترـضح  زا  مکح  نب  ماشه  دـشیم . فلتخم  ملاـع  ماـظن  ریـس و  ـالاو  تسا 

. تسا ادخ  یگناگی  رب  لیلد  ملاع  یگنهآمه  مظنم و  ریس  عنصلا ؛ مامت  ریبدتلا و  لاصتا  مالسلاهیلع  لاق  ترضح : [ 156

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  تاجاجتحا 

ناهج راگدیرفآ  یتسه 

هراشا

مالـسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  رـضحم  زا  نویدام  زا  یکی  هک  تسا  یتالاؤس  هلمج  زا  دیوگیم  مکح  نب  ماشه  هر )  ) یـسربط تاجاجتحا 
هک تسا  ناـهج  شنیرفآ  ناـهج  راگدـیرفآ  یتسه  رب  لـیلد  ترـضح : تسیچ ؟ ناـهج  راگدـیرفآ  یتسه  رب  لـیلد  ارگیداـم : تسا : هدرک 
انب ياهدنزاس  ار  نآ  هک  ینادیم  ینیبیم و  یمکحم  گرزب و  ینامتخاس  هب  ینک  رظن  هاگ  ره  تسه  ياهدـننیرفآ  ار  نآ  دـهدیم  یهاوگ 

روصت ناهج  رد  هک  ییاهزیچ  دننام  راگدیرفآ  نآ  ترضح : تسیچ ؟ راگدیرفآ  نآ  ارگیدام : یشاب . هدیدن  ار  انب  نآ  دنچ  ره  تسا  هدرک 
دـباییمن و ار  نآ  هیمهو  يورین  تسا و  زجاع  يو  كرد  زا  يرهاـظ  ساوح  تسین و  تروص  مسج و  ناـهج  راگدـیرفآ  تسین . دوشیم 

رگا ترـضح : دشاب . قولخم  هکنیا  رگم  درک  روصت  ناوتیمن  ار  يزیچ  ارگیدام : دربیمن . نیب  زا  دهدیمن و  رییغت  ار  نآ  نامز  راگزور و 
یمامت هک  مینکیم  تابثا  میراد و  هدـیقع  اـم  هکنآ  لاـح  هحفـص 157 ]  ] دوب و دهاوخ  لطاب  راگدـیرفآ  دوجو  رب  ام  هدـیقع  دـشاب  نینچ 

ود روصت  زا  ناهج  راگدـیرفآ  زین  نآ  رب  هوالع  تسا و  قولخم  اهنآ  همه  دوشیم  كرد  يرهاظ  ساوح  یلایخ و  يورین  اب  هک  یناروصتم 
دیاب یقلاخ  دوجو  هب  رارقا  دوشیم  تباث  سپ  تاقولخم . هب  نآ  هیبشت  مود  تهج  تسا و  راگدیرفآ  راکنا  لوا  تهج  تسا . جراخ  تهج 
دننام لثم و  دنتسه و  راگدیرفآ  زا  ریغ  تاقولخم  تاقولخم و  زا  ریغ  راگدیرفآ  دومن  رارقا  دیاب  زین  هدیرفآ و  ار  تاقولخم  یمامت  هک  درک 

. اهنیا ریغ  یناوتان و  ییاناوت و  یکچوک و  یگرزب و  يدیفـس و  یهایـس و  زا  دننوگانوگ  لاوحا  ياراد  تاقولخم  همه  هک  اریز  دنتـسین ؛ وا 
ار وا  هکلب  دـنکیمن  دودـحم  ار  راگدـیرفآ  ام  نایب  ترـضح : تسا . نیعم  دودـحم و  زین  ناهج  راگدـیرفآ  امـش  نایب  نیا  اب  سپ  ارگیدام :
ار ود  نیا  ریغ  تسین  ای  تسه  ای  تسا  ام  ثحب  دروم  هک  يزیچ  نآ  ینعی   ) تسین يرگید  هبترم  یفن  تاـبثا و  نیب  هک  اریز  دـنکیم  تباـث 

يادـخ مییوگیم  ام  ترـضح : تسیچ ؟ نآ  ینعم  يوتـسا ) شرعلا  یلع  نمحرلا   ) دـییوگیم نآرق  رد  امـش  ارگیدام : دریذـپیمن .) لـقع 
رارقا دناسریم و  ار  ضرالا ) تاوامـسلا و  هیـسرک  عسو   ) هیآ ینعم  نیمه  تسا و  شرع  زا  ریغ  ادخ  دراد و  هطاحا  یتسه  شرع  رب  ناهج 

هب جاـیتحا  ادـخ  هک  ار  نآ  میرگنیم  زین  دـشاب و  ادـخ  لـماش  یـسرک  شرع و  هک  ار  نآ  میرگنیم  هتفگ و  شدوخ  هک  ار  هچنآ  مینکیم 
هحفـص  ] اعد تقو  رد  امـش  ارچ  سپ  تسا  نینچ  نیا  امـش  راگدیرفآ  رگا  ارگیدام : دنیوا . جاتحم  شنیرفآ  مامت  هکلب  دـشاب  هتـشاد  ناکم 
تاهج همه  زا  شتردق  هطاحا و  ملع و  ناهج  دنوادخ  ترضح : نیمز ؟ يوس  هب  هن  دینکیم  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  ندرک  [ 158
يزور زکرم  شرع و  فرط  هک  دننک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  اعد  تقو  رد  ناتسرپادخ  هک  هدرک  رما  ادخ  نکلو  تسا  يواسم  همه  رب 

ارچ ارگیدام : دناهتـشون . اهباتک  رد  نیملـسم  مامت  هدـش و  لقن  ینید  ناربهر  زا  تاـیاور  صوصخ  نیا  رد  تسا و  تاـکرب  ندـمآ  دورف  و 
نآ يوق و  یکی  ای  دـنمیدق و  يوق و  ود  ره  ای  دـشاب  اتود  ناهج  راگدـیرفآ  وت  راتفگ  هب  رگا  ترـضح : تسین ؟ یکی  زا  هدایز  راگدـیرفآ 

هناگی تیبوبر  رد  ات  دربیمن  نیب  زا  ار  يرگید  نآ  یکی  دنتـسین و  رگیدمه  محازم  ارچ  دـنیوق  میدـق و  ود  ره  رگا  تسا  فیعـض  يرگید 
ود ره  هک  ییوگب  رگا  تسین و  ادخ  فیعض  نآ  تسا و  یکی  ادخ  هک  دوشیم  تباث  سپ  تسا  فیعض  يرگید  يوق و  یکی  رگا  دشاب و 
رد ادخ  روطچ  ارگیدام : دوخ . ریبدت  ملع و  ندومن  ارجا  دوخ و  تمکح  ندومن  رهاظ  يارب  ترـضح : دنتـسه . يواسم  مه  اب  تهج  ره  زا 
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ندروآ تسد  هب  رادرک و  هاگیاج  شیامزآ و  يارـس  اـیند  نیا  ترـضح : دادـن ؟ رارق  ار  ناراکدـب  رفیک  ناراـکوکین و  شاداـپ  اـیند  نیمه 
هحفـص . ] دوشیم هداد  ترجا  تفای  ماجنا  لمع  همه  هک  یتقو  دوشیمن . دزم  تخادرپ  لحم  لمع  هاگیاج  هاگ  چـیه  تسا . یهلا  تمحر 

هب ار  مدرم  هک  تسا  هدوـمن  طلـسم  مدرم  رب  هدـیرفآ و  نمـشد  ار  ناطیـش  دوـخ  يارب  زا  هـک  تـسا  ادـخ  تـمکح  زا  اـیآ  ارگیداـم : [ 159
رد دزادـنایم و  هسوسو  هب  ار  ناـنآ  دـنکیم و  ادـیپ  هار  اـهبلق  رب  دوـخ  ياـههلیح  اـب  دـنکیم و  راداو  ندرک  هاـنگ  هب  ادـخ و  تفلاـخم 

شتسرپ ار  ادخ  ریغ  هدش و  ادخ  رکنم  مدرم  زا  يدایز  هدع  هکنیا  ات  دنکیم  مورحم  یسانشادخ  زا  هتخادنا و  هابتـشا  هب  ار  مدرم  يرادنید 
نیا تقلخ  ترـضح : تسا ؟ هداد  هار  نانآ  ندنادرگ  هارمگ  رب  هدرک و  طلـسم  دوخ  ناگدـنب  رب  ار  ناطیـش )  ) دوخ نمـشد  ارچ  دـننکیم .
ادخ تمظع  هب  زین  وا  یتسود  دهاکیمن و  يزیچ  یهلا  تنطلس  زا  درادن و  يدنوادخ  هاگرد  هب  يررـض  يو  توادع  و  ناطیـش )  ) نمـشد

هک درک  قلخ  ادخ  ار  سیلبا  دشاب و  هدنبوک  هدنناسر و  ررض  یتردق  ياراد  وا  هک  تسا  مزال  ینمشد  زا  سرت  ساره و  دیازفایمن . يزیچ 
هب ندرک  هدجـس  اب  ات  دش  تدابع  لوغـشم  کئالم  اب  یتدم  داد . دهاوخ  ماجنا  یلامعا  هچ  هک  دوب  اناد  وا  لاح  رب  مه  ادخ  دـنک و  تدابع 

دوخ برق  هاگرد  زا  ار  وا  مه  ادخ  درک . یچیپرس  ادخ  رما  زا  دوب  هتفهن  وا  تشرس  رد  هک  يدسح  تواقـش و  زا  دومن و  ناحتما  ار  وا  مدآ 
تشاذگ و ار  ینمـشد  توادع و  يانب  وا  نادنزرف  مدآ و  اب  دنام و  مورحم  نوعلم و  نیمز  يور  رد  درک و  نوریب  هکئالم  فص  زا  دـنار و 

هدجـس ایآ  ارگیدام : دراد . رارقا  ادـخ  تیبوبر  هب  زاب  دوخ  ینامرفان و  اـی  ادـخ و  ریغ  هب  ندـناوخ  هسوسو و  زج  درادـن  یتردـق  دازیمدآ  رب 
مدآ ترـضح  هب  ار  هکئالم  درک  رما  ادخ  هک  تسا  روطچ  سپ  ارگیدام : هحفص 160 ] . ] ریخ ترـضح : تسا ؟ زیاج  ادخ  زا  ریغ  هب  ندرک 

زا ار  [ 33  ] تناهک هشیر  ارگیدام : تسا . هدرک  هدجـس  ادخ  هب  تقیقح  رد  دنک  هدجـس  ادخ  رما  هب  هک  یـسک  ره  ترـضح : دننک ؟ هدجس 
دـشیم عقاو  تناهک  رگید  ربمغیپ  ربمغیپ و  نیب  ماگنه  رد  ینعی  ترتف  نارود  تیلهاـج و  ناـمز  رد  ترـضح : دـناهدروآ ؟ تسد  هب  اـجک 
هعجارم وا  هب  دـشیم  عقاو  دوخ  نیب  رد  هک  يروما  مامت  رد  مدرم  تفریم . رامـش  هب  نامز  نآ  مکاح  هلزنم  هب  رادـمامز و  نامز  ره  نهاک 

یناور تردق  یـسفن و  هسوسو  بلق و  یگنرز  قیقد و  شنیب  لیبق  زا  درکیم . مکح  فلتخم  ياهلیـسو  هب  اهنآ  نیب  رد  مه  وا  دندرکیم و 
دنتشاد هار  اهنامسآ  هب  هک  ینامز  نآ  رد  نیطایش  مه  ار  ینامـسآ  رابخا  اما  دندروآیم و  تسد  هب  نیطایـش  هلیـسو  هب  هک  یبلق  تائاقلا  و 

زا نیطایـش  هک  یماـگنه  زا  یلو  دـندناسریم  مدرم  هب  هدرک و  طولخم  لـطاب  هب  ار  قح  دندینـشیم و  یحو  هیبـش  ار  راـبخا  ـالاب  ملاـع  زا 
نهاک هب  ار  رود  ياهربخ  هدشمگ و  لتاق و  دزد و  لیبق  زا  ار  مدرم  نیب  رابخا  اهنآ  اما  دش  عطق  تناهک  دـندش  هدـنار  یهلا  رما  هب  نامـسآ 

هب دنتـسناوتیم  هنوـگچ  نیطایـش  ارگیداـم : دراد . دوـجو  نایوگتـسار  ناـیوگغورد و  ناـمدرم  دـننام  زین  نیطایـش  نیب  رد  دـندناسریم و 
هحفـص 161] [ ؟ دندوب زجاع  نآ  لاثما  نتخاس  زا  نامدرم  هک  دنزاسب  ییاهانب  مالـسلاهیلع  نامیلـس  ترـضح  روتـسد  هب  دنورب و  اهنامـسآ 

رما هب  دنتفریم و  اهنامسآ  هب  میدق  نامز  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسا و  میسن  زا  اهنآ  ياذغ  دنمسجلا و  فیطل  قولخم  نیطایش  ترضح :
تسیچ و رحـس  ارگیدام : دـندادیم . ماـجنا  ار  لاـمعا  ریاـس  یناـمتخاس و  ياـهراک  دـندشیم و  مسجلا  ظـیلغ  نامیلـس  ترـضح  هب  یهلا 

؟ دهد ماجنا  ار  زیگناتفگش  هداعلاقراخ و  ياهراک  همه  نآ  دناوتیم  هنوگچ  رحاس  تسا و  اجک  زا  شاهشیر 

تایاور تایآ و  زا  یخرب  حرش  رد  قداص  ماما  ثحب 

همه نآ  يروآعمج  هکنیا  ولو  تشاد  يزراب  شقن  فلتخم  نایدا  نابحاص  لطاب  ياههیضرف  عافد  ماقم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  بتکم 
چیه دناهدرک و  يروآعمج  ار  يو  مولع  زا  باتک  اهدص  یمالسا  نادنمشناد  لاح  نیا  اب  دوبن  ریذپناکما  ترضح  یملع  تورث  تردق و 

ترـضح نآ  زا  فلتخم  مولع  زا  هتـشر  ره  رد  هکلب  دوبن  یملع  صوصخم  ترـضح  شناد  تسین و  زاـینیب  اـهنآ  هدافتـسا  زا  يدنمـشناد 
دوخ يهبون  هب  مادک  ره  هک  درک  تیبرت  ینادرگاش  دوخ  دادعتسااب  باحـصا  نیب  رد  ترـضح  دندینـشیم . يرتهب  باوج  دشیم و  لاؤس 

دهاوخ رکذ  شدوخ  لصف  رد  باتک  نیا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  لاح  حرـش  هک  نانچ  دـناهدوب  يوق  ثاحب  دـیحوت و  لـمع  مولع و  ناـنامرهق 
ثحب دننام  لکشم  ياهثحب  زا  یخرب  هب  ندش  دراو  زا  دندوب  فیعض  هرظانم  ملع  رد  هک  ار  باحصا  زا  یضعب  ترـضح  یهاگهاگ  دش .
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یگنوگچ راگدیرفآ و  هحفـص 162 ]  ] شنیرفآ رد  دینکن  ثحب  راگدیرفآ  تاذ  رد  دومرفیم  درکیم و  يریگولج  یلاعت  يادـخ  تاذ  زا 
هب مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  دیازفایمن . يزیچ  تریح  رد  نتفرورف  زج  راگدیرفآ  تاذ  رد  ندرک  هرظانم  هک  اریز  دینک . ثحب  شنیرفآ 

نامدرم يدید  هاگره  دننکن  وگتفگ  ادخ  تاذ  رد  هک  یتقو  ات  دنتسه  تباث  دوخ  هدیقع  يور  رد  مدرم  دمحم  ای  دندومرف  ملسم  نب  دمحم 
رکف ادـخ  تاذ  رد  هللا » الا  هلا  ال  : » وگب يدینـش  باب  نیا  رد  نانآ  زا  ییاهوگتفگ  دـندش و  دراو  یثحب  نینچ  رد  یملع  هیاـممک  فیعض و 

. دینک رکفت  تسا  هدش  هدرتسگ  ناهج  روانهپ  هنحص  رد  هک  ادخ  تاقولخم  بئاجع  تمظع و  رد  هکلب  دینکن 

ادخ مسج 

تـسا هزنم  دندومرف : باوج  رد  ترـضح  دینادیم ؟ هچ  تسا  مسج  ادخ  دنیوگیم  هک  یهورگ  هدیقع  درک : لاؤس  ترـضح  زا  یـصخش 
تسین سوسحم  دودحم و  تسا و  انیب  اونش و  وا  تسین . وا  دننام  يزیچ  تسا و  هنوگچ  وا  هک  دمهفب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  ییادخ  نآ 

. تسین دح  طخ و  مسج و  ادخ  درادن  هطاحا  وا  رب  يزیچ  دنکیمن و  كرد  ار  وا  رشب  يرهاظ  ساوح  و 

دنوادخ ینامز  دوجو 

ترـضح تسا ؟ هدوب  ادخ  ینامز  هچ  زا  هللادبعابا  ای  درک  لاؤس  دـش و  دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  سلجم  رب  قزرا  نبا  عفان  يزور 
نیشنمه تسا و  هحفـص 163 ]  ] زاینیب هزنم و  هناگی و  تباث و  وا  تسا  هدوب  ادخ  یک  زا  میوگب  ات  تسا  هدوبن  ادخ  یماگنه  هچ  زا  دومرف 

ینعم متفگ : مدرک و  لاؤس  رخالا ) لوالا و  وه   ) هفیرش هیآ  عجار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگیم  روفعییبا  نبا  درادن . دنزرف  و 
تسا و زیچ  ره  يادتبا  زا  لبق  وا  تسا و  تباث  دحاو  تلاح  رد  ادخ  دومرف : ترضح  دییامرف . نایب  ار  رخآ  ینعم  ریسفت  منادیمن و  ار  لوا 

ناصقن هب  يدایز  زا  يدایز و  هب  ناصقن  زا  درادـن  هار  يو  رب  يدوباـن  دریذـپیمن و  ینوگرگد  دوشیمن و  ماـمت  وا  دـشابیم و  یگـشیمه 
. تسا شنیرفآ  همه  راگدیرفآ  هدنهد و  شرورپ  دوشیمن . لیدبت 

قداص ماما  ثیدح 

ام لمعاف  تفرع  اذا  : » دـییامرفیم هک  تسا  هدـش  لقن  ام  رب  امـش  زا  یثیدـح  درک  ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هب  درام  نب  دـمحم 
انز و دـنچ  ره  تفگ  دـمحم  ماهتفگ . نینچ  نیا  یلب  دومرف : ترـضح  نکب ». یتساوخ  هچ  ره  يدرک  لـصاح  ییاسانـش  هک  یناـمز  تئش ؛

نم يدادن . ام  هب  فاصنا  يور  زا  ار  تبـسن  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و  : ) دومرف ترـضح  دـننک ؟ رمخ  برـش  يدزد و 
رتمک و ریخ  لاـمعا  زا  یتساوخ  هچ  ره  يدرک  لـصاح  تفرعم  هک  یناـمز  هریثک ؛ ریخلا و  لـیلق  نم  تئـش  اـم  لـمعاف  تفرع  اذا  : » ماهتفگ

مامت ثیدح  نیا  ندینش  اب  مدرم  زا  یـضعب  هدش و  لقن  زین  تراوگرزب  ردپ  زا  ثیدح  نیمه  دندرک . ضرع  ترـضح  هب  روایب ». اجب  رتشیب 
اذا : » تسا هدومرف  مردپ  دومرف : ترـضح  هدش  هچ  رگم  دنک  تنعل  مدرم  نینچ  نیا  رب  ادخ  دومرف : ترـضح  دـننادیم . لالح  ار  تامرحم 
اجب یهاوخ  هچ  ره  کین  ياهراک  زا  یتخانـش  ار  قح  قیرط  هاـگ  ره  کـنم ؛ هحفـص 164 ]  ] لبقی ریخلا  نم  تئـش  ام  لمعاف  قحلا  تفرع 

تسا ترابع  نید  دنتفگیم  هک  دوب  تیبلها  نانمشد  فرط  زا  امتح  حرـش  نودب  ثیدح  نیا  راشتنا  دش ». دهاوخ  هتفریذپ  وت  زا  هک  روایب 
نینچ ندینـش  اب  مالـسلاهیلع  ماما  نیاربانب ، دهدب  ماجنا  دـهاوخیم  شلد  هک  يراک  ره  تخانـش  ار  ماما  یـسک  هاگ  ره  ماما و  نتخانـش  زا 

اراکـشآ هدرک و  يرازیب  راهظا  هدـیقع  نیا  نابحاص  زا  هک  دـندش  تحاران  يردـق  هب  دـش و  رهاظ  ناشیا  دوجو  رد  يدـیدش  رثأت  یتراـبع 
ره دش  دهاوخن  لوبق  یـسک  زا  یتدابع  چیه  قح  قیرط  ییاسانـش  نودب  ماهتفگ  نم  دومرفیم : ترـضح  دـندرکیم . نیرفن  نعل و  ار  نانآ 
ادخ هار  رد  ار  دوخ  تورث  مامت  دـناوخب و  زامن  ار  اهبش  دریگب و  هزور  ار  دوخ  رمع  همه  هداد و  ماجنا  ار  ریخ  ياهراک  مامت  یـسک  هاگ 
چیه يو  رب  وا  تادابع  ریخ و  ياـهراک  نیا  دسانـشن  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  ربمغیپ و  یلو  دروآ  اـجب  ار  ادـخ  تاـعاطا  ماـمت  دـنک و  ناـسحا 
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دندوب هداد  ماجنا  هچنآ  يوس  هب  ار  نانآ  اروشنم ؛ ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  ام  یلا  انمدق  و  : ) یلاعت يادخ  لوق  لیلد  هب  درادن . ياهدیاف 
[. 34 .« ] میدنادرگ چوپ  ياههرذ  دننام  ار  ناشرادرک  میدروآ و 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  تایآ  ریسفت  نایب 

مهرابخا و اوذختا   ) هیآ زا  مدیسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  تفگیم  هک  تسا  هدش  تیاور  ریـصبوبا  زا  یفاک  باتک  رد 
: دومرف ترـضح  مدومن . لاؤس  دنداد ». رارق  راگدرورپ  ار  دوخ  ناربهر  املع و  يراصن  دوهی و  هللا ؛ نود  هحفص 165 ]  ] نم ایابرا  مهنابهر 

یـسک هاگ  ره  تسا  هتفگ  ققحم  یفاو  باتک  رد  تیاور  نیمه  لیذ  رد  دـندرک . تدابع  ار  ادـخ  یهاگآ  روعـش و  نودـب  يراصن  دوهی و 
راگدرورپ ار  صخـش  نامه  سک  نآ  سپ  دهد  ماجنا  دشاب  ادخ  يهتفگ  فالخرب  هک  یلمع  رد  ار  دوخ  عونمه  رگید و  صخـش  تعاطا 

ناربهر يارب  زا  يراصن  دوهی و  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : زاب  و  تسا . هدـیمهفن  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  تداـبع  ار  وا  هدرک و  یقلت  دوخ 
دناهتـشادنپ و مارح  ار  اهنآ  هتـسناد  لالح  راگدرورپ  هک  ار  هچنآ  دـندرک و  يوریپ  دوخ  ناربهر  زا  هکلب  دـندرواین  اجب  هزور  زاـمن و  دوخ 
: دندومرف ادخ  لوسر  دومرف : مالسلاهیلع  ترضح  هک  هدرک  لقن  ناجرم  نب  دواد  زا  یفاک  دناهتسناد . لالح  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  يزیچ 

هارمگ رد  ات  دینک  هرظانم  نانآ  اب  دینکن و  يراددوخ  اهنآ  تمذـم  رد  دـییوجب و  يرود  نانآ  زا  دـینیبب  ار  تعدـب  لها  نم  زا  دـعب  هاگ  ره 
. دنزرون عمط  امش  ندرک 

یهلا تایآ  مولع  رسفم  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

مدرم هب  ترضح  هلیسو  هب  دیسر و  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  مالسلاهیلع و  رقاب  ترضح  هب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  نآرق  مولع  هیلک 
دیقم و قلطم و  هحفـص 166 ]  ] صاخ و ماع و  خوسنم و  خـسان و  نیبم و  لمجم و  هباشتم و  مکحم و  تایآ  یماـمت  دـشیم و  هداد  میلعت 

هیآ زا  مدرک  لاؤـس  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـیوگیم  نارهم  نب  نامیلـس  تسا . مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  تاـمیلعت  زا  هریغ 
نینچ يو  تسین . کیرـش  يو  اب  تیکلام  رد  یـسک  تسا و  ادخ  کلم  نیمز  یمامت  دـش . لاؤس  [ 35 ( ] هتضبق اعیمج  ضرالاو   ) يهفیرش

طـسبی ضبقی و  هللاو  : ) دیامرفیم هکنانچ  تسا  ندرک  لوبق  نتفرگ 4 - ششخب 3 - طسب و  عنم 2 - - 1 دراد . ینعم  راهچ  ضبق  دندومرف :
ای : ) دیامرفیم زین  و  تسا ». وا  يوس  هب  ناگمه  تشگزاب  دنکیم و  لذب  يدارفا  هب  دنکیم و  عنم  يدارفا  زا  یلاعت  يادخ  نوعجرت ؛ هیلا  و 

تایال کلاذ  یف  نا  : ) دـیامرفیم زاـب  و  دـش ». دـهاوخ  هداد  کـین  شاداـپ  ناـنآ  هب  هدومن و  لوبق  شلها  زا  ار  تاقدـص  تاقدـصلا ؛ ذـخ 
تاشیامرف زا  دیوگیم  نامیلـس  [. 36 .« ] تسا قیقد  ياـههناشن  ار  صوـصخم  دنمـشناد  ره  ادـخ  تاـقولخم  رد  ندرک  تقد  نیمـسوتملل ؛

لوح و هب  اهنامسآ  ینعی  تسا  تردق  ینعم  هب  اجنیا  رد  نیمی  دومرف : ترضح  مدیسرپ ؟ [ 37 ( ] هنیمیب تایوطم  تاومسلا  و   ) یلاعت يادخ 
امنا نوملعی  نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتـسی  له   ) هیآ ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  بلعت  نب  نابا  دندرگیم . ادخ  تردق 

. دنتـسه بابلالا  ولوا  ام  نایعیـش  نوملعی و  ام ال  نانمـشد  نوملعی و  ربمغیپ  تیبلها  ام  دندومرف : هک  دنکیم  تیاور  بابلالا ) ولوا  رکذـتی 
سپس دندرک . لاؤس  [ 38 .« ] تسا یلوتسم  يزیچ  ره  رب  یلاعت  يادخ  يوتسا ؛ شرعلا  یلع  نمحرلا   ) هیآ عجار  ترـضح  زا  هحفص 167 ] ]
نیمه تفگ  يوار  تسا . هدـش  رفاک  قیقحت  هب  تسا  يزیچ  رب  ای  يزیچ  رد  ای  تسا  يزیچ  زا  ادـخ  دـنک  نامگ  سک  ره  دومرف : ترـضح 

سک ره  تسا . هتـشادنپ  ياهدیدپ ) ون   ) ثداح ار  ادخ  تسا  يزیچ  زا  ادـخ  دـنک  نامگ  سک  ره  دومرف : ترـضح  دـیهد . حرـش  ار  ینعم 
تـسا يزیچ  يور  رب  ادخ  دنک  نامگ  سک  ره  هتـشادنپ و  هدـش ) هطاحا   ) روصحم ار  ادـخ  انامه  تسا  يزیچ  لخاد  رد  ادـخ  دـنک  نامگ 

طارـصلا اندـها   ) هیآ ینعم  هراـبرد  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  تـسا . هتـشادنپ  هدـش ) هتـشادرب  يزیچ  يو  رب   ) لـحم ار  ادـخ  اـنامه 
هک یهار  نآ  وت  نید  تبحم و  يوـس  هب  تسا  هدـنناسر  هک  یهار  هب  نک  تیادـه  ار  اـم  ایادـخ  دوـمرف : ترـضح  دـش . لاؤـس  میقتـسملا )

. دوخ سفن  ياوه  يوریپ  زا  دشاب  هدش  ریگولج 
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هیلقع هلدا  اب  نخس 

ربمغیپ ملع  رهـش  هزاورد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هتفگ  نخـس  راگدیرفآ  تابثا  رد  هیلقع  هلدا  اب  هک  یـسک  نیلوا 
لاـجم سپـس  هدرک  حیرـشت  مدرم  رب  ار  هدـننیرفآ  ناـهج و  شیادـیپ  لـصفم  روط  هب  دوخ  تاـبطخ  رد  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

داجس ترضح  زا  سپ  تسا . هدش  نایب  نآ  زا  یـشخب  هحفص 168 ]  ] هیداجس هفیحص  رد  هک  دیسر  مالـسلاهیلع  مراهچ  ماما  هب  يرـصتخم 
ضرغ لها  ملع  نیا  رد  هک  ییاجنآ  زا  دناهدرک . یلصفم  ثحب  نف  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  مالـسلاهیلع و  رقابدمحم  ماما 

دنتخومآ دوخ  نادرگاش  هب  ناور  ظافلا  هداس و  نایب  اب  ار  ملع  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ور ، نیا  زا  دـناهدرک . هطلاغم  لدـج و  طـلخ و 
. تسا مکح  نب  ماشه  اهنآ  هلمج  زا  هک 

یناصید رکاشوبا  لاؤس 

هک منیبیم  ار  دوخ  یتسه  دومرف : باوج  رد  ترـضح  دـیراد ؟ راگدـیرفآ  یتسه  رب  یلیلد  هچ  درک  لاؤس  ترـضح  زا  یناـصید  رکاـشوبا 
: تسین نوریب  تلاح  ود  نیا  زا  یکی  مشاب  هدـیرفآ  ار  مدوخ  نم  رگا  نم . ریغ  ای  ماهدـیرفآ  ار  نآ  مدوخ  نم  اـی  تسین  تهج  ود  زا  یلاـخ 

متشادن یتسه  رگا  درادن و  نم  ندیرفآ  هب  جایتحا  رگید  متشاد  یتسه  رگا  متـشادن . ای  متـشاد  یتسه  هک  یلاح  رد  ماهدیرفآ  ار  مدوخ  نم 
راگدرورپ نآ  تسا و  هدـیرفآ  يراگدـیرفآ )  ) نم ریغ  ارم  هک  دـش  تباث  سپ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هنوگچ  تسین  هک  يزیچ 

هحفص 169] . ] درادن دوجو  یتقیقح  نیا  زا  رتالاب  هک  تسا  ياهدننک  هریخ  باوج  هچ  تفگ : یناصید  تسا . ناهج 

نویدام تالاقم  لضفم و 

هراشا

هب عجار  یبلاطم  لضفم  يزور  دنیوگ  تخومآ . ناهج  شنیرفآ  راگدیرفآ و  هرابرد  رمع  نب  لضفم  هب  ییاهسرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
. درک نایب  ترضح  روضح  هب  ار  ارگیدام  درم  ياهتبحـص  نایرج  دمآ و  مشـش  ماما  تمدخ  هب  سپـس  دینـش  اجوعلانبا  زا  رهد  تعیبط و 

لضفم دومرف و  نایب  رمع  نبا  لضفم  يارب  هدیقع  نیا  نابحاص  تالاقم  در  صوصخ  رد  یلـصفم  ثحب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
ياهباتک حیحص و  كرادم  زا  ار  نآ  یسراف  يهمجرت  یبرع و  نتم  هزورما  هدرک و  يروآعمج  ياهلاسر  رد  ار  ترـضح  ناشیامرف  یمامت 

نآ حورـشم  نادـنمقالع  دوشیم و  رکذ  نآ  زا  يرـصتخم  شخب  هعومجم  نیا  رد  دناهتـشاذگ . ناـگمه  سرتسد  رد  لـقن و  هعیـش  ربـتعم 
. دننک عوجر  هدربمان  باتک  هب  دنناوتیم 

ناسنا تقلخ  تیفیک 

هک هناگهس  ياههناخ  کیرات  نیا  رد  وا  هک  تسا  ردام ) محر   ) نینج ملاع  ناسنا  یتسه  بتارم  زا  یکی  لـضفم  يا  دـیامرفیم : ترـضح 
تسا ءاشحا  ءاعما و  هیاسمه  محر و  نامهم  ینامز  ناسنا  لضفم ! يا  دربیم . رس  هب  تسا  هیمیشم  محر و  هدرپ  مکش  هدرپ  زا  لکـشتم  نآ 

نوخ دربیم  رـس  هب  هاگیاج  نیا  رد  هک  یمادام  ات  دـنکیم . هدافتـسا  تاجایتحا  ریاس  لاح و  بسانم  ياذـغ  زا  هاگلزنم  نیا  رد  راچان  هب  و 
ورین محر  رد  هک  مدنامه  هحفـص 170 ] . ] ددرگ مکحم  وا  ياضعا  لماک و  يو  تقلخ  ات  دنکیم  یط  ار  یلحارم  اجنآ  رد  تسا و  ضیح 

زا ندش  غراف  درد  شردام  ماگنه  نیا  رد  دهد . همادا  ار  یگدنز  جراخ  يایند  ياوه  رد  دـناوتب  ات  دـنکیم  ادـیپ  یگدامآ  وا  ندـب  تفرگ 
لاح نیمه  رد  دـیاشگیم . ناهج  هب  مشچ  یلفط  دـنیبیم و  دوخ  مشچ  لـباقم  ار  گرم  يو  یتحاراـن  نیا  رثا  رد  دریگیم . ار  لـمح  نیا 
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ياذغ يارب  عوبطم  گنر  وب و  معط و  اب  ناتـسپ  هار  زا  ریـش و  هب  لیدبت  ندب  یلخاد  هیزجتلا  راد  ياههاگتـسد  رد  محر  ضیح  نوخ  نامه 
یتـسه بتارم  زا  لـضفم ! يا  دریگیم . رارق  كدوک  هدافتـسا  دروم  تسا و  راـگزاس  يو  جازم  هب  ثیح  ره  زا  هک  دوشیم  هداـمآ  دازوـن 

دازون یگنسرگ  جایتحا  عفر  يارب  یصوصخم  روط  هب  هبرشم  ود  دننام  ردام  ناتـسپ  ود  تسا . وا  یگراوخریـش )  ) عیـضر هرود  ناسنا  ملاع 
یتدم ات  دنکیم  ذخا  قیرط  نیا  زا  ار  شندب  همزال  ياذغ  دراد . ییانشآ  ناتـسپ  ندیکم  يارب  دوخ  کچوک  ياهبل  اب  لفط  تسا . هدامآ 
شور نیا  زا  ار  دوخ  ییاذـغ  زاـین  هدـیوج و  ار  اهاذـغ  نادـند  هلیـسو  هب  اـت  دروآیمرد  نادـند  ددرگیم . يوق  شندـب  هدرک و  دـشر  هک 

يو تالاح  نیا  ایآ  ریگب  تربع  فلتخم  تالاوحا  نیا  رد  ناسنا  هدش  رکذ  لحارم  تاریبدت  زا  لضفم ! يا  ددرگ . گرزب  دـنک و  فرطرب 
هدیـشخب یتسه  دوب و  يدوبان  زا  ار  ناسنا  نیا  هک  تسا  اناوت  رداق و  يراگدـیرفآ  ریبدـت  هب  اـی  تسا  قاـفتا  فداـصت و  لاـمها و  يور  زا 

مه اب  لاحم  اطخ و  اب  تردـق  دـهع و  هک  دوب  مزال  دـشاب  هداد  ماجنا  ار  نوگانوگ  لماوع  همه  نیا  قافتا  لامها و  رگا  لـضفم ! يا  تسا .
القع هرمز  زا  دـیابن  ار  هدـیقع  نیا  هدـنراد  دنتـسه و  قافتا  لامها و  دـض  اطخ ) دـهع و   ) ود نیا  هکنآ  هحفـص 171 ]  ] لاح دنوش و  عمج 
ناهج هدـننیرفآ  دـنوشیمن و  عمج  دراد  دوجو  ناسنا  شنیرفآ  لحارم  رد  هک  یمظنم  قیرط  اب  قافتا  لاـمها و  هدـیقع  اریز  دومن  باـسح 

هک تسا  نیا  دوشیم  دلوتم  روعش  نودب  دازون  هک  یلیلد  هلمج  زا  لضفم ! يا  دنرادنپیم . لهاج  نانیدیب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  یتسه 
درکیم و تراقح  ساسحا  شیوخ  تلذ  ندوب و  زجاع  عضو  زا  ندش  گرزب  زا  دعب  دوبیم  روعـش  لقع و  ياراد  دـلوت  ماگنه  لفط  رگا 
اب نیـشنمه  مه  یهاگهاگ  هک  دـنیبیم  ياهدـش  هدـیچیپ  هنهک  رد  هراوهگ و  رد  ار  دوخ  اریز  دـشیم . داـجیا  يو  رد  يدـیدش  ياههدـقع 

ریاس ردام و  ردـپ و  رظن  رد  اهنت  هن  دوبیم  نینچ  رگا  لافطا  تسا و  هدـننک  تراقح  روآتلذ و  رایـسب  وا  يارب  عضو  نیا  تسا و  تافاثک 
روعش نودب  دازون  هک  يرارسا  زا  رگید  یکی  درکیمن . داجیا  یعقو  ینیریـش و  زین  مدرم  بولق  رد  هکلب  دومنیمن  شخبتذل  لیماف  دارفا 

زین دمآیم و  دنسپان  شرظن  رد  دیدج  ملاع  نیا  دوبیم  روعـش  ياراد  دلوت  زور  زا  لفط  رگا  هک  تسا  نیا  دوشیم  دلوتم  كاردا  نودب  و 
ار راگدرورپ  ياههدـیدپ  هک  هظحل  ره  دـنامیم و  زجاع  ناوتاـن و  تاـسوسحم  كرد  زا  هتـسخ و  شلقع  تشگیم و  هتـشگرس  ناریح و 
دسانشب و ار  اهنآ  یتسرد  هب  تسناوتیمن  دشیم و  هدوزفا  شریحت  هب  تعاس  هب  تعاس  دیدیم  اهزیچ  ملاع  زا  تخانشیم و  کی  هب  کی 

هحفـص  ] دـلوت ماگنه  زا  لفط  هک  تسه  يرگید  دایز  رارـسا  اهنیا  زج  هب  لضفم ! يا  دـشیم . راوگاـن  رایـسب  يو  يارب  یگدـنز  هجیتن  رد 
ددرگیم و رادیدپ  وا  رد  زین  يرگید  ياهییاناوت  هدش و  روعش  لقع و  ياراد  اجیردت  سپـس  درادن  یلقع  كرد  هوق  تقوم  تدم  ات  [ 172

ینطاب يرهاظ و  فلتخم  ياهورین  اب  دریگیم و  سنا  اهنآ  اب  هدش و  جراخ  ریحت  دح  زا  ایند  تاقولخم  هدهاشم  اب  ینامز  تشذـگ  زا  دـعب 
هراچ شور  دوخ  لقع  روعـش و  تردـق  اب  یگدـنز  شاعم  بارطـضا  ینارگن و  عفر  يارب  دربیم و  یناوارف  ياههرهب  ملاـع  ءایـشا  زا  دوخ 

یندـب ییاناوت  يرکف و  دـشر  ياراد  دـلوت  زور  رد  لفط  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  رگید  رارـسا  زا  لضفم ! يا  دزومآیم . ار  هزراـبم  يزاـس و 
دشابیم و دنزرف  شرورپ  نارود  ردام  ردپ و  ره  یگدنز  يهرود  نیرتذیذل  زا  اریز  تفریم  نیب  زا  دالوا  تیبرت  ینیریـش  تذـل و  دوبیم 

دنردام ردپ و  شرورپ  هب  جاتحم  زجاع  دلوت  عقوم  رد  لافطا  هک  يرارسا  هلمج  زا  تسا . ردام  ردپ و  هب  تبسن  دنزرف  شاداپ  نآ  لباقم  رد 
چیه دوب  روعش  تردق  هوق و  ياراد  دلوت  يادتبا  زا  دازون  رگا  تسا . نیدلاو  هب  تبسن  دنزرف  زا  دنزرف و  هب  تبـسن  نیدلاو  زا  هفطاع  داجیا 

ردپ و نادنزرف  دوخ و  نادنزرف  ردام  ردپ و  دیدرگیم و  دوبان  یتسیزمه  تذل  هداوناخ و  لیکـشت  دنتفرگیمن و  نیدـلاو  اب  یتفلا  سنا و 
لوبق زین  ناسانـشناور  هدـش و  تباث  هبرجت  اب  بلطم  نیا  دـمآیم و  دوجو  هب  عاـمتجا  رد  یلک  جرم  جره و  دنتخانـشیمن و  ار  دوخ  رداـم 

مورحم يردپ  ياهتبحم  رهم و  زا  يردام و  هفطاع  رپ  شوغآ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  زا  بلغا  لذارا  نازیرنوخ و  نالدگنـس و  هک  دـنراد 
راثآ دـیاوف و  هچ  نانآ  ندرک  هحفص 173 ]  ] هیرگ هک  هدرک  نایب  ار  لافطا  هیرگ  رارـسا  حرـش  لضفم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دناهدوب .
باتک هب  دـیاب  بلاـطم  نیا  ناـهاوخ  تسا . هدومرف  هراـشا  دوخ  هبون  هب  کـی  ره  هب  دراد و  اـهنآ  حراوج  اـضعا و  زا  یـضعب  رد  یتشادـهب 

هک دننیبب  کیدزن  زا  هتـشر  نیا  رد  ار  ترـضح  تامیلعت  زا  ییاههنومن  ات  دننک  هعجارم  باتک  نامه  یـسراف  يهمجرت  هب  لضفم و  دیحوت 
لاقتنا یگنوگچ  شراوگ و  توافتم  ياههاگتسد  هلیسو  هب  فلتخم  ياهورین  هب  ناسنا  ندب  رد  اذغ  ندش  لیدبت  تیفیک  ترـضح  هنوگچ 
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هب نآ  لیدبت  ندب و  يازجا  ومن  دشر و  زرط  فلتخم و  ماسقا  هب  ندب  رد  ورین  میـسقت  تیفیک  ییوم و  ياهگر  زا  نآ  نایرج  دـبک و  هب  نآ 
. دناهدومرف نایب  حوضو  هب  ار  یناسنا  تاکاردا  اهورین و 

تاناویح زا  یضعب  تقلخ  رارسا 

ره حراوج  اضعا و  مادنا و  يانب  رد  تقلخ و  فالتخا  رد  تاناویح و  زیمآرارسا  تقلخ  رد  لضفم  يا  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
نینچ رگا  اریز  هدشن  قلخ  تخـس  گنـس  دننام  اهنآ  حراوج  اضعا و  دناهدش . قلخ  یتلاح  هچ  رد  هک  نک  ربدـت  مامت  تقد  اب  اهنآ  زا  کی 

قلخ یمرن  تیاهن  رد  تاناویح  زا  یـضعب  ندـب  رگا  دنتـشادن و  یفاـک  تردـق  دوخ  تاـجایتحا  عفر  فیاـظو و  ماـجنا  يارب  دـشیم  قلخ 
نآ لـخاد  رد  مرن و  تشوـگ  زا  ار  تاـناویح  زا  یخرب  ياـضعا  میکح  راگدـیرفآ  سپ  دنتـشادن . ار  اـهراک  یخرب  ماـجنا  تردـق  دـشیم 

اب ددرگن و  یـشالتم  هدیـشاپ و  مه  زا  هک  هدرک  يرادهگن  ار  يدنب  ناوختـسا  نیا  بسانم  ياهگر  اب  تسا و  هداد  رارق  مکحم  ناوختـسا 
رکف نایاپراهچ  ندـب  نامتخاس  رد  دـیاب  لضفم  يا  دـیامرفیم  زاب  تسا . هدـناشوپ  ار  اهنآ  ندـب  یمامت  هحفـص 174 ]  ] صوصخم یتسوپ 

زا هک  تسا  هداد  لـقع  شوگ و  مشچ و  ناـسنا  يارب  هدـش  قلخ  هیپ  ناوختـسا و  تشوگ و  زا  هک  ناـسنا  ندـب  تقلخ  رد  نینچمه  ینک و 
زا عوـن  ره  تازیمم  رد  الـصفم  ترـضح  سپــس  دـنک . فرطرب  ار  دوـخ  تاـجایتحا  یماـمت  دـنک و  يرادربهرهب  ناـهج  شنیرفآ  یماـمت 

ترـضح نآ  زا  سپ  تسا . هدرک  رکذ  ار  اـهنآ  جاـیتحا  دروم  یلک  روط  هب  هچنآ  هریغ و  ناراوخفلع و  ناراوختـشوگ و  دـننام  تاـناویح 
ره راکفا  دنکیم و  ییامنهار  شنیرفآ  زیمآرارـسا  ياه  يراک  هزیر  هب  ار  ياهدننیب  ره  تاناویح  شنیرفآ  هرابرد  ندیـشیدنا  هک  دیامرفیم 
ریش نوچمه  هدنرد  تاناویح  شنیرفآ  هدش و  رکذتم  ار  هچروم  ملاع  شنیرفآ  لاثم  يارب  ترضح  دنکیم . قرغ  تریح  يایرد  رد  یلقاع 

یگناـخ و غرم  تقلخ  هداد و  حرـش  اوـه  رد  ار  اـهنآ  زا  یعوـن  ره  ندـیرپ  تـیفیک  ناگدـنرپ و  تـقلخ  شور  دـعب  دـهدیم . حیـضوت  ار 
یبایهار يرایشوه و  فلتخم و  تشرد  زیر و  ناگدنرپ  ریاس  لسع و  روبنز  ياهتیلاعف  رارـسا  تسا و  هدومرف  نایب  ار  هرپبـش  کشجنگ و 
ناـیهام عاونا  فـالتخا  ییاـیرد و  تاـناویح  شنیرفآ  حرـش  نآ  زا  سپ  هدرک  ناـیب  دوـخ  یناگدـنز  شاـعم  اذـغ و  بلط  رد  ار  تاـناویح 
اهناسنا هبناج  همه  يرادربهرهب  تسا و  يروآ  تریح  صوصخم و  روط  هب  ییایرد  تاناویح  نیا  زا  یهورگ  ره  یگدـنز  زرط  هک  هتخادرپ 
ترضح هحفـص 175 ] . ] تسا ربدت  لباق  فلتخم  ياهدوس  ناجرم و  دـیراورم و  فدـص و  لیبق  زا  ییایرد  تاناویح  زا  کی  ره  دوجو  زا 

نامـسآ و تـقلخ  رد  ترـضح  تـسا و  زیچاـن  كدـنا و  رایـسب  ناـهج  شنیرفآ  هـب  ندرک  هطاـحا  زا  رـشب  شناد  لـضفم  يا  دـیامرفیم :
. تسا هدش  رکذتم  ار  يدیفم  رایسب  تانایب  یمدآ  يرادربهرهب  يارب  زا  ار  نآ  نایاپیب  حلاصم  يوج و  ياههدیدپ 

يوج ياههدیدپ  نامسآ و  تقلخ 

هب ملاع  عضو  دوبن  دیـشروخ  عولط  رگا  نیبب . ار  زور  بش و  شیادیپ  نک و  قمعت  نآ  بورغ  دیـشروخ و  عولط  رد  لضفم  يا  دیامرفیم :
دیـشروخ ترارح  زا  نیمز  دـیدیمن و  ار  یـشوخ  اراوگ و  تاعاس  يور  دـشیم و  زجاـع  دوخ  یگدـنز  همادا  رد  ناـسنا  دروخیم و  مه 

باتفآ بورغ  رگا  نک  تقد  ار  باتفآ  بورغ  ياهتعفنم  زین  تسا و  هدومن  هدامآ  رشب  يرادربهرهب  يارب  هدرک و  رهاظ  ار  دوخ  ياهتکرب 
رد ار  دوـخ  رمع  همه  رـشب  هک  درکیم  راداو  بلط  صرح و  يورین  تاـقوا  همه  اریز  دنتـشادن ؛ شمارآ  تحارتـسا و  ياهظحل  مدرم  دوـبن 
راک زا  يدوز  هب  حراوج  اضعا و  هک  دراد  تحارتسا  هب  یمربم  جایتحا  باصعا  یتحار  ندب و  شیاسآ  هکنآ  اب  دربب  رـس  هب  یگدنز  شالت 

ذوفن اـضعا  يوس  هب  هدـش  مضه  ماـعط  بش  شیاـسآ  هجیتن  رد  هک  همـضاه  هوق  شهج  يارب  يرامـشیب  صاوخ  بش  تحارتسا  دـتفین و 
دریگیم تروص  هک  ییاهررض  تاقوا  یضعب  رد  هک  نادب  لضفم  يا  تشادیمن . رب  شـشوک  شالت و  زا  تسد  دوجو  نیا  اب  اما  دنکیم 

رکنم رب  نییدام  نیدحلم و  زا  یـضعب  هحفـص 176 ]  ] ار ینامـسآ  يایالب  نیا  روهظ  هریغ و  لیـس و  هلزلز و  قرب و  هقعاص و  دعر و  دننام 
تارطخ و ارهاظ  هک  نیا  ولو  ثداوح  نیمه  هک  نیا  زا  دنلفاغ  ناربخیب  یلو  دناهداد  رارق  زیواتـسد  هناهب و  ناهج  راگدـیرفآ  دوجو  ندوب 
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عفانم شنیرفآ  ملاع  ماظن  يارب  هلـصاح  ياهررـض  ریاس  ای  ینامـسآ  ثداوح  نیا  تقیقح  رد  یلو  دـنکیم  داجیا  رـشب  رب  سرت  تاـمطل و 
. دناهدرک نایب  ار  همه  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  دراد  ربرد  يرامشیب 

تعیبط شنیرفآ  رارسا 

شیادـیپ هدـش و  رادـیدپ  تایدام  هدام و  زا  ملاع  دوجو  رد  هچنآ  دناهتـشادنپ  ياهدـع  هک  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  لضفم 
مالـسلاهیلع ماما  تسا ؟ يدام  یعیبط و  رما  همه  همه و  دوشیم  هدـهاشم  هک  يرامـشیب  لماوع  یناـسنا و  ياهدادـیور  یعیبط و  تاـنئاک 

؟ تسا تردق  ملع و  نودب  ای  دـشابیم  تردـق  ملع و  ياراد  دـناهدرک  روصت  هک  یعیبط  رما  نیا  ایآ  سرپب  مدرم  نآ  زا  لضفم  يا  دومرف :
رگا تسا  راگدیرفآ  تسد  رد  تردق  همه  نیا  هک  اریز  دـنرکنم  ار  ادـخ  دوجو  ارچ  تسا  تردـق  ملع و  ياراد  هک  دـنهد  باوج  هاگ  ره 

ای كاردا و  يهوق  هدارا و  اب  ناسنا  روعـش  لقعیب و  تعیبط  هنوگچ  دهدیمن  ماجنا  تردـق  لقع و  يور  زا  ار  اهراک  نیا  تعیبط  دـنیوگ 
نیا تسا . ادیوه  تردـق  تمکح و  لقع و  راثآ  یتسه  ملاع  شیادـیپ  نیا  مامت  رد  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  دـنیرفآیم و  ار  تاقولخم  رگید 

تردـق و ملع و  زا  رپ  تارذ  هـمه  نـیا  هحفـص 177 ]  ] راوـید رب  دوـب  شقن  دـنکن  ترکف  هک  ره  دوـجو  راوـید  رد و  رب  بجع  شقن  همه 
: دیامرفیم هدز و  یلاثم  ترـضح  دنمانیم . تعیبط  ار  نآ  نییدام  هورگ  هک  تسا  راگدیرفآ  دوجو  رب  ینـشور  عطاق و  لیلد  ملاع  تمکح 

مـسر راوید  نیا  رد  شاقن  نودـب  دوخ و  هب  دوخ  سکع  نیا  هک  دـیوگب  یـسک  ینیبب و  يراوید  رد  ار  یناسنا  سکع  هاـگ  ره  لـضفم  يا 
صخـش نیا  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  درک  یهاوـخ  هرخـسم  ار  هدـنیوگ  نآ  هکلب  ینکیم ؟ لوـبق  ار  صخـش  يهتفگ  اـیآ  تسا  هدـش 

. درک لوبق  ار  نخس  نیا  قطان  يهدنز  ناسنا  تقلخ  رد  یعیبط 

نویدام راتفگ  هب  مالسلاهیلع  ترضح  ياهخساپ 

هراشا

هدرک یفرظ  لخاد  رد  ار  كاخ  بآ و  يرادقم  مهرد  نب  دعج  هک  دنتفگ  دندمآ و  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  ياهدع  يزور 
قلخ ار  اهنیا  نم  هک  دـیوگیم  مهرد  نب  دـعج  سپـس  تسا  هدـش  لیدـبت  ناگدـنزگ  اـهکمرک و  هب  كاـخ  بآ و  نآ  یتدـم  زا  دـعب  و 
نیا يهرامـش  هک  دیـسرپب  يو  زا  دـیوگیم  تسار  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  متـسه . اـهنیا  دوجو  ببـسم  نم  اریز  ماهدرک 
رگا دییوگب  وا  هب  تسا و  ردقچ  اهنآ  زا  مادک  ره  نزو  دراد و  دوجو  فرظ  رد  هدام  ددع  دـنچ  رن و  ددـع  دـنچ  تسا و  ات  دـنچ  تاناویح 

هب ار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  نایب  نیا  هک  یتقو  تسا  هتـشون  رجمنبا  دروآرد . يرگید  تروص  هب  ار  اهنیا  هرابود  دـیوگیم  تسرد 
زا یکی  باوج  رد  ترـضح  هحفـص 178 ] . ] تشگرب دوب  بهذم  يدام  هک  دوخ  مارم  زا  درکن و  ادـیپ  یباوج  دـندیناسر  مهرد  نب  دـعج 
هک ار  بش  زور و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  هک  اریز  دنرادن  کش  ادبا  ادـخ  دوجو  رد  نیملـسم  نادـب  هک  دومرفیم  نینچ  اهقیدـنز 

ناکم مولعم و  ياج  اـهنآ  زا  کـی  ره  يارب  دـنوشیمن و  طولخم  مه  اـب  دـنرادن و  كاکطـصا  رگید  مه  هب  شدرگ و  رد  هشیمه  ینیبیم 
هب ار  رمق  سمـش و  هک  یتردق  نآ  دوشیمن  لصاح  زور  بش و  دننکن  عولط  زگره  دـننک و  بورغ  اهنآ  ضرف  رب  رگا  دراد . دوجو  ینیعم 

ناـمه رد  درک . رارقا  دوخ  هابتـشا  هب  درم  رایـسب  ياـهباوج  لاؤس و  زا  سپ  تسا . رمق  سمـش و  زا  رتگرزب  رتيوـق و  هتـشاداو  شدرگ 
دندید ار  نیملـسم  زا  ياهدع  مارحلادجـسم  رد  دـندوب  نویدام  ياسؤر  زا  هک  عفقمنبا  اجوعلایبا و  نبا  يزور  هک  تسا  هدـش  لقن  باتک 
فاوط هک  يدارفا  همه  نیا  هک  تفگ  دوخ  ناـشیکمه  هب  درک و  نیملـسم  هب  هراـشا  عـفقمنبا  همدـقم  نودـب  دنتـسه  فاوـط  لوغـشم  هک 

اهنآ هیقب  اما  تسا  هتـسشن  هک  درک ) قداص  ترـضح  هب  هراشا   ) گرزب درم  نیا  رگم  دنتـسین  تیناسنا  ماقم  لباق  اهنآ  مادک  چیه  دـننکیم 
ترـضح اب  ییاهتبحـص  دمآ و  ترـضح  تمدخ  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  اجوعلایبا  نبا  ماگنه ، نیا  رد  اپراهچ . دـنروکهشپ و  همه 
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دنراد هدیقع  ناگدننک  فاوط  نیا  هک  دشاب  يروط  رما  راک  رخآ  رد  رگا  دومرف  دوخ  تبحص  نمـض  رد  اجوعلایبا  نبا  هب  ترـضح  درک .
وت و هدننک  فاوط  نیا  دیرادنپیم  امـش  هک  دـشاب  یتروص  هب  رما  رگا  اما  دـیراتفرگ  یهارمگ  رد  تناشیکمه  وت و  يراگتـسر و  رد  نانیا 
هچ نانیا  مییوگیم و  هچ  ام  تفگ  ترـضح  هب  اـجوعلایبا  نبا  دـناهدرکن . يررـض  هحفـص 179 ]  ] نانیا دـیربارب و  مه  اب  همه  ناـشیکمه 

يراگدیرفآ ار  نیمز  نامـسآ و  دنیوگیم  تسا و  رادرک  شاداپ  رفیک و  زور  هک  داعم  هب  دنراد  هدیقع  نانیا  دومرف  ترـضح  دـنیوگیم ؟
اجوعلایبا نبا  تسین . يراگدـیرفآ  ار  ناهج  بارخ و  اهنامـسآ  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  یلو  دـنراد . دوجو  یتاقولخم  اهنامـسآ  رد  تسه و 

دهدیمن ناشن  ناگدنب  هب  ار  شدوخ  ادخ  ارچ  دننیبیمن ؟ ار  ادخ  اهناسنا  ارچ  سپ  دییوگیم  امـش  هک  تسا  نانچ  نآ  تقیقح  رگا  تفگ 
. تسا هداتسرف  ار  ناربمیپ  ارچ  تسا و  ادیپان  ادخ  الصا  ارچ  دنشاب . هتشادن  فالتخا  مه  اب  مدرم  هک  دنکیمن  توعد  شدوخ  شتسرپ  هب  و 

ییادخ تسا  ادیپان  روطچ  ادخ  دندومرف  ترـضح  دندرکیم . تدابع  رتهب  هتخانـش و  رتهب  ار  وا  شناگدنب  دشیم  رهاظ  شدوخ  ادخ  رگا 
تفگ دوخ  ناـشیکمه  هب  تشگرب و  دـنام و  زجاـع  باوج  رد  اـجوعلایبا  نبا  تسا . هدرک  راکـشآ  وت  تاذ  رد  ار  دوخ  تردـق  ماـمت  هک 

ایوگ هک  يدح  هب  درک  تباث  نم  رب  درک و  ناوتان  ارم  هک  دروآ  لیلد  يروط  هب  درمش  نم  رب  ار  ادخ  ياهتردق  مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
نیا ماقم  نیا  بحاص  دوش  هدـید  مشچ  اب  هدـش و  مسجم  یتیناحور  اـیند  رد  دوش  ضرف  رگا  تفگ  دوخ  ناـشیک  مه  هب  منیبیم و  ار  ادـخ 

هحفص 180] . ] تسا قداص ) ترضح   ) راوگرزب

؟ دننایک همسجم  هورگ 

مسج و ره  دومرف  ترضح  دندرک . لاؤس  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  هراب  نیا  رد  هتشادنپ و  مسج  ار  ادخ  هک  دنتسه  یهورگ  همـسجم 
مـسج ره  تسا و  ریذپان  ققحت  جراخ  رد  مسج  نودب  تروص  نینچمه  تروص و  نودب  مسج  دراد و  تیاهن  دودح و  ود  ره  تروص  ره 

نینچ رد  دـش  دـهاوخ  روصت  زین  ناصقن  هدایز و  امتح  دوش  روصت  يدـح  راگدـیرفآ  رب  هاگ  ره  تسا  یناصقن  دایز و  شریذـپ  یتروص  و 
هدیقع لباقم  رد  هک  مدیسرپ  ترضح  زا  دیوگیم  يوار  راگدیرفآ . هن  دوب  دهاوخ  شنیرفآ  قولخم و  دودحم  مسج و  راگدیرفآ  یعـضو 

يدایز و درادن و  ءزج  ادخ  تسا . اهتروص  اهمسج و  هدننک  قلخ  هدـنروآ و  دـیدپ  ادـخ  دومرف  ترـضح  میوگب ؟ یباوج  هچ  اهیمـسجم 
ینایب اب  ترـضح  سپـس  دنامیم . یقاب  شنیرفآ  راگدیرفآ و  نیب  یقرف  هچ  دشاب  نینچ  رگا  اریز  تسین . روصت  لباق  يو  دوجو  رد  ناصقن 

یلاخ وا  زا  ییاج  ای  دوشیم  لیاح  رگید  زیچ  زا  ای  يزیچ  يور  رب  ای  يزیچ  لخاد  رد  ادخ  هک  دنک  نامگ  سک  ره  دندومرف  نشور  رایسب 
. تسا تاقولخم  قلاخ  ادخ  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  تاقولخم  تفـص  هب  هیبشت  ار  ادخ  صخـش  نینچ  نیا  تسا  هدرک  لاغـشا  ار  ییاج  ای 

هحفص 181] . ] تسین ییادخ  وا  زج  هب  هک  ام  يادخ  تسا  نیا  تسا  کیدزن  يرود  نیع  رد  تسا و  رود  یکیدزن  نیع  رد  ادخ 

يراب ترضح  تیؤر  ثحب 

دراو نیعا  نب  کلملادـبع  بهو و  نب  هیواعم  هاگان  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  سلجم  رد  دـیوگیم  مکح  نبا  ماـشه 
و تسا ؟ هدید  یتروص  مادک  هب  ایآ  دییوگیم و  هچ  تسا  هدید  ار  ادخ  لوسر  ترضح  هک  یثیدح  رد  هللالوسر  نبای  دیسرپ  هیواعم  دش .
ای دومرف  سپس  درک و  مسبت  ترـضح  دییوگیم ؟ هچ  دننیبیم  تشهب  رد  ار  دوخ  يادخ  نینمؤم  هک  دناهدرک  تیاور  هک  یثیدح  رد  امش 

اتقیقح یلو  دروخیم  ادـخ  ياهتمعن  زا  دـنکیم و  رمع  ادـخ  کلم  رد  لاس  داتـشه  ای  داتفه  هک  تسا  تشز  ردـقچ  ناسنا  يارب  هیواعم 
مسق ود  رب  ندید  هک  اریز  هدیدن  مشچ  هب  ار  دوخ  يادخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیواعم  يا  دومرف  دعب  دشاب  هتخانـشن  ار  ادخ 

هب دنک  مشچ  اب  ندید  دصق  یـسک  رگا  یلو  تسا  هتفگ  تسار  دنک  یبلق  ندید  دـصق  یـسک  رگا  مشچ . اب  ندـید  بلق و  اب  ندـید  تسا :
قداص ماما  تسا . هدش  رفاک  انامه  دـنک  هیبشت  قولخم  هب  ار  ادـخ  سک  ره  دومرف  هللالوسر  هک  اریز  تسا  هدـش  رفاک  ادـخ  تایآ  ادـخ و 
ردارب يا  دندرک  لاؤس  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ  دومرف  مالـسلاهیلع 
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. مشاب هدیدن  ار  وا  هک  منکیم  ییادخ  یگدنب  هنوگچ  دومرف : ترضح  ياهدید ؟ ار  دوخ  يادخ  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
زیچ نآ  دـشاب  نکمم  نآ  ندـید  مشچ  اب  هک  يزیچ  ره  دـنیبیم . ار  وا  نامیا  تقیقح  هب  اهبلق  هکلب  هدـهاشم  اـب  اـهمشچ  ار  وا  دـنیبیمن 

اهمشچ دیامرفیم  ادخ  دوب و  دـهاوخ  قولخم  هحفـص 182 ]  ] دوش هدـید  مشچ  اب  ادـخ  رگا  تسه  یقلاخ  ار  یقولخم  ره  تسا و  قولخم 
فیطللا وه  راصبالا و  كردـی  وه  راصبالا و  هکردـی  ال  [ ) 39  ] تسا اناد  فیطل و  وا  دنیبیم و  ار  اهمشچ  ادـخ  یلو  دـنیبب  ارم  دـناوتیمن 

تفگ رفن  داتفه  نآ  لوق  زا  یسوم  ترـضح  ینارت ) نل  لاق  کیلا  رظنا  ینرا  بر  لاق  : ) دیامرفیم هیآ 143  هروس 7 ، رد  و  [. 40 ( ] ریبخلا
زا هلحرم  نیلوا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  دـید . یناوتن  ارم  زگره  تفگ  ادـخ )  ) مرگنب وت  يوس  هب  ات  هدـب  ناشن  ار  تدوخ 

ال  ) تخانش دیابن  ار  ییادخ  وا  زج  هب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ادخ  نتخانـش  دح  تسا و  وا  تیدوبع  هب  رارقا  راگدیرفآ و  نتخانـش  تابجاو 
هتوک زا  یـضعب  تسا و  انیب  اونـش و  دـننامیب و  مئاد و  تباث و  میدـق و  تسا و  هناگی  راگدرورپ  هک  دـشاب  نیا  رب  شاهدـیقع  و  هللا ) الا  هلا 

یخرب هحفـص 183 ] . ] دوشیم هدید  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  هک  دناهتفگ  اهنآ  زا  ياهدع  دـناهدش  هفلتخم  دـیاقع  ياراد  هناروکروک  نارظن 
هک تمصع  تیبلها  هناخ  رد  زا  نتـسج  يرود  رورغ و  یتخـسرس و  دانع و  يور  زا  هورگ  نیا  دوشیمن و  هدید  ایند  رد  ادخ  هک  دناهتفگ 

قداـص ماـما  هک  تسا  ناـمه  ادـخ  تیؤر  هلئـسم  رد  ربـمغیپ  تیبلـها  هدـیقع  دـناهدش  اـهیهارمگ  همه  نیا  راـتفرگ  دنتـسه  نآرق  لدـع 
دوجوم نآ  هب  دوشیم و  جراخ  مشچ  زا  هک  يرون  هعشا  هلیسو  هب  رگم  تسین  نکمم  ملاع  رد  يزیچ  ندید  اریز  تسا . هدومرف  مالسلاهیلع 
تالاحم زا  یلاعتیراب  دوجو  هب  تبـسن  ود  ره  هکنآ  لاح  دوش و  سکعنم  مشچ  کمدرم )  ) یـسدع رد  یجراخ  زیچ  نآ  ای  دـسرب و  یئرم 

زا زین  تسا و  تالاحم  زا  طـیحم  رب  طاـحم  هطاـحا  تسا  طاـحم  تاـقولخم  دوجو  طـیحم و  لـجوزع  يادـخ  دوجو  هکنیا  لـیلد  هب  تسا 
یسرک و رون  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  دیشروخ  رون  دومرف : ترضح  دندرک  لاؤس  ار  لطاب  لها  هدیقع  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  رضحم 

ءزج داتفه  زا  ءزج  کی  باجح  رون  باجح و  رون  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  یشرع  رون  یشرع و  رون  ءزج  داتفه  زا  ءزج  کی  یـسرک  رون 
تقیقح هاگنآ  دـننک  رظن  دازآ  هاگن  اب  دیـشروخ  هرک  هب  هظحل  کی  دننایوگتـسار  شیدـناجک  ناـمدرم  نیا  هاـگ  ره  تسا . تاقدارـس  رون 

. دنباییمرد ار  بلطم 

دیحوت هلئسم  هرابرد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  یبارعا  لاؤس 

نینمؤملاریما زا  یبرع  درم  لمج  گـنج  رد  يزور  هک  تسا  هدرک  لـقن  هللاۀـمحر  قودـص  راوگرزب  خیـش  ار  یثیدـح  لاـصخ  باـتک  رد 
يا دنتفگ : هحفص 184 ]  ] هدرب و موجه  درم  نآ  هب  باحـصا  زا  ياهدع  تسا ؟ یکی  ادخ  ییوگیم  وت  ایآ  یلع  ای  درک  لاؤس  مالـسلاهیلع 

زا تمـسق  دـنچ  رب  شلد  دراد  رارق  هدـنمزر  نادرم  لباقم  گنج  ههبج  رد  ینعی  تسا  لاح  هچ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ینیبیمن  اـیآ  یبارعا 
فلاخم نمـشد  نیا  زا  ام  هک  تسا  نامه  درم  نیا  دوصقم  دـنک  مامت  ار  شلاؤس  اـت  دـیراذگب  دومرف : ترـضح  تسا . هجوتم  رگـشل  روما 

راـهچ دـحاو » هللا  نا   » تسا یکی  ادـخ  مییوـگ  هک  ياهلمج  درم  يا  تفگ : درک و  برع  درم  نآ  هب  يور  ترـضح  مینکیم . تساوـخرد 
اور ادـخ  رب  هک  ینعم  ود  نآ  اما  تسا . تباـث  ادـخ  نأـش  رد  ینعم  ود  تسین و  اور  لـجوزع  يادـخ  نأـش  رد  نآ  زا  ینعم  ود  دراد . ینعم 
اریز تسین ؛ اور  ادخ  نأش  رد  ینعم  نیا  دشاب  هس  ود و  لباقم  رد  دادعا  ندرمش  روظنم  هب  تسا  یکی  ادخ  دیوگب  یسک  رگا  فلا ) تسین :
دننام دـنرفاک  تسا  ات  هس  زا  یموس  ادـخ  دـنیوگیم  هک  ار  یناـسک  ینیبیمن  اـیآ  تسین . دادـعا  لـخاد  درادـن  موس  مود و  هک  يزیچ  هک 

نیا اریز  تسا ؛ رفاک  زین  وا  دشاب  شنیرفآ  سنج  زا  عون  کی  شدوصقم  تسا و  شنیرفآ  زا  یکی  ادخ  دیوگب  یـسک  رگا  ب ) نایحیـسم .
یکی ادخ  دیوگب  یـسک  رگا  فلا ) تسا : تباث  اور و  ادخ  رب  دحاو  ظفل  زا  ینعم  ود  نآ  اما  دشابیم . دننام  لثمیب و  ادـخ  تسا و  هیبشت 
ینعی تسا  یقیقح  طیـسب  هناگی و  لجوزع  يادخ  تاذ  دیوگب  یـسک  رگا  ب ) تسا . نینچ  لجوزع  يادخ  تسین  وا  هیبش  يزیچ  تسا و 

تسین و بکرم  هک  اریز  درادـن  ءزج  تـسین و  هحفـص 185 ]  ] تمـسق لباق  مهف  ملاع  رد  مهو و  ملاع  رد  لقع  ملاـع  رد  جراـخ  ملاـع  رد 
.« تسا نینچنیا  ام  راوگرزب  زیزع و  يادخ  و  لجوزع ؛ انبر  کلذک  و   ) تسین یلک  هک  اریز  درادن  یئزج 
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یسابع رامعتسا  تسد 

زا رتهناداتسا  هک  ییاهگنرین  اب  یقیقح  مالـسا  داحتا  بوکرـس  يارب  یـسابع  رامعتـسا  تسد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  رـصع  رد 
هدع دندومن و  روهلعـش  دوخ  زومرم  لامع  تسد  هب  ار  ضیوفت  ربج و  دساف  هدیقع  هلمج  نم  دندرب  راک  هب  ار  تردق  لامعا  دندوب  نایوما 

تیسوجم و حور  هدش و  انـشآ  هزات  اهینانوی  دساف  ءارآ  زا  یـضعب  اب  هتـشادنپ و  رکفنـشور  ار  دوخ  هک  زین  نیملـسم  رورغم  دارفا  زا  يدایز 
تقیقح لالز  همـشچ  دـندروآ و  دوجو  هب  مالـسا  سدـقم  نید  رد  یمیظع  تافالتخا  تالوحت و  دوب  رادهقباـس  ناـشزغم  رد  مه  تیدوهی 

. دروآیمرد وناز  هب  ار  همه  ینآرق  تایآ  یلقع و  ياهناهرب  اب  یهلا  مولع  تاکرب  زا  مالسلاهیلع  ترضح  یلو  دندرک  دولآلگ  ار  یمالسا 
باطتـسم باـتک  زا  ار  مالـسلامهیلع  تیبلـها  بهذـم  ثحب  رخآ  رد  لـقن و  ار  هقرف  ود  نیا  نارادـفرط  راـتفگ  تسرهف  هعومجم  نیا  رد 

ناسنا زا  هک  ییاهرادرک  مامت  هک  دنراد  هدیقع  اهيربج  دش . دهاوخ  هتفگ  زین  هورگ  ود  نیا  ياههطلاغم  صیخلت و  همجرت و  قحلا  طارص 
اهراک و رد  یحبق  نسح  دـنروبجم و  اـهراک  نیا  ماـجنا  رد  ناگدـنب  تسا و  ادـخ  اـهنآ  همه  لـعاف  تقیقح  رد  رـش  ریخ و  زا  دـنزیم  رس 

ملاع رد  ادخ  تردـق  زج  دـشاب و  تشهب  رد  رفاک  منهج و  رد  نمؤم  تمایق  رد  تسا  نکمم  تسا  ادـخ  نامرف  تحت  تانیاک  همه  يدوبان 
زا یهلا  نیناوق  ماکحا و  همه  دنیوگیم  تسا و  باصق  تسد  رد  هک  يدراک  دننام  دنتلآ  ناگدـنبنج  هحفص 186 ]  ] همه تسین و  یتردق 
هب يدنمزاین  نآ  همزال  دشاب  هتشاد  یـضرغ  ماکحا  عضو  رد  ادخ  رگا  اریز  تسا  ضرغ  تحلـصم و  نودب  فارخ و  هریغ  مارح و  لالح و 

اهیـضیوفت تسا . زجاع  حبق  نسح و  كرد  زا  رـشب  لقع  دشابیم  ناسکی  نانآ  رظن  رد  رفاک  نمؤم و  تسین و  جاتحم  ادـخ  تسا و  ادـخ 
رشب رش  ریخ و  ماجنا  رد  دومن و  راذگاو  اهناسنا  دوخ  هدهع  هب  ار  اهراک  يهمه  داد و  تردق  وا  هب  دیرفآ و  ار  رـشب  ادخ   » هک دنراد  هدیقع 

.« دشابیم لقتسم  ییاهنت  هب  دوخ 

شنیرفآ زا  فده 

زا فدـه  لاؤس : دوشیم . نایب  ناسآ  هداس و  تالمج  اب  مالـسا  نایاوشیپ  تانایب  زا  ار  اهيربج  تالکـشم  باوج  رد  هقح  هدـیقع  کـنیا 
رب یهلا  ناسحا  تمعن و  تمحر و  لاصیا  فلا ) تسا : رما  دـنچ  مدآ  ملاع و  شنیرفآ  زا  فدـه  باوج : تسیچ ؟ ناهج  ناسنا و  شنیرفآ 

دارفا رب  باذع  رفیک و  و  تسا ». هدـیرفآ  ار  اهنآ  روظنم  نیمه  هب  مهقلخ ؛ کلاذـل  و  : ) دـیامرفیم نآرق  هک  نانچ  تسا  وا  صاخ  ناگدـنب 
هحفـص 187]  ] سانلا هنجلا و  نم  منهج  نئلمال  : ) دـیامرفیم هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  هروس  نامه  رد  هک  نانچ  تسا  راـکهبت  رگمتس و 

هکنانچ تسا  شتـسرپ  ناـمدرم  شنیرفآ  زا  یهلا  ضرغ  ج ) درک ». مهاوخ  رپ  ناـیمدآ  ناـیرپ و  هفیاـط  زا  ار  خزود  متح  روط  هب  نیعمجا ؛
مکح یمدآ  لقع  و  دـننک ». شتـسرپ  ارم  هکنیا  زج  مدرکن  قلخ  ار  نایمدآ  نایرپ و  نودـبعیل ؛ الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : ) دـیامرفیم
رثکا تسا و  يرازگـساپس  زا  یعون  ادخ  ياهتمعن  لباقم  رد  شتـسرپ  دنک و  يرازگـساپس  دیاب  نارگید  تاناسحا  لباقم  رد  هک  دنکیم 

ترـضح تسا . تفرعم  لامک و  ماقم  هب  ناسنا  لین  برقت و  د ) دـنزرویم . رهم  وا  يوس  هب  دـننیبب  یکین  یـسک  زا  رگا  اترطف  زین  تاناویح 
تسا هدرکن  قلخ  ار  ناگدنب  لجوزع  يادخ  مدرم  يا  دومرف : دوخ  باحصا  نیب  مالسلاهیلع  نیسح  ترضح  دیوگیم  مالـسلاهیلع  قداص 

ترـضح زا  تسا . ینامرفان  زا  زیهرپ  ادـخ و  نیمارف  ماـجنا  ه ) دـننک . شتـسرپ  ار  وا  دنتخانـش  ار  ادـخ  هک  یتقو  دنـسانشب . ار  وا  هکنیا  زج 
رـس ار  اهنآ  هدیرفاین و  هدوهیب  ار  تاقولخم  لجوزع  يادخ  دومرف : ترـضح  دیرفآ ؟ ار  تاقولخم  ادخ  ارچ  دـش  لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص 

دندرگ شاداپ  راوازس  هلیسونیدب  ات  هدرک  دوخ  تعاطا  هب  رما  ار  اهنآ  تسا و  هدیرفآ  دوخ  تردق  راهظا  يارب  هکلب  تسا  هدرکن  اهر  دوخ 
نیا زا  ات  تسا  هدیرفآ  ار  اهنآ  هکلب  تسا . هدـیرفاین  ار  اهنآ  دوخ  رب  يررـض  زا  سرت  يارب  ای  تاقولخم  دوجو  زا  دوخ  يرادربهرهب  يارب  و 

تسا هدرک  قلخ  فیلکت  ادخ  دومرف : ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  زین  دنـسرب و  ترخآ  یگـشیمه  ياهتمعن  هب  هدرک و  يرادربهرهب  ایند 
ای دربیم و  نامرف  دـشاب  لیام  سک  هحفـص 188 ]  ] ره دنوش  شیامزآ  ات  دـنراتخم  دازآ و  هکلب  تسا  هدرکن  شتـسرپ  هب  روبجم  ار  اهنآ  و 
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دوخ ییاناد  ءارجا  دوخ و  تمکح  تردق و  نداد  ناشن  و ) تفرگ . دهاوخ  ار  دوخ  لامعا  تازاجم  شاداپ و  مادک  ره  دنکیم و  ینامرفان 
. تسا هدوب  موصعم  نانیشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تاقولخم  فرـشا  رهطم  كاپ و  رون  تقلخ  خ ) تسا . هدوب 

مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  دشیمن و  قلخ  مدآ  ملاع و  دوبن  ترـضح  دوجو  شنیرفآ  نتم  رد  رگا  هک  دـنکیم  تلالد  يرایـسب  تایاور 
اوح مدآ و  دـندوبن  مالـسلامهیلع  نیموصعم  يهمئا  مالـسلااهیلع و  همطاف  شرتخد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رگا  دومرف 

تمحر و يهضاـفا  شنیرفآ  تقلخ  زا  یلـصا  ضرغ  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  باـب  نیا  رد  تاـیاور  تاـیآ و  زا  دـندشیمن و  قلخ 
هب نیا  هطساو  هب  دندرگ و  یمیاد  ياهشاداپ  راوازس  هدیسر و  لامک  يهجرد  هب  يدنوادخ  ياهتیبرت  اب  نایمدآ  سوفن  ات  تسا  شـشخب 
زا ای  تسا  نکمم  صخش  ره  رب  یلاعتیراب  نتخانش  تسا و  فوقوم  یلاعتیراب  ترـضح  نتخانـش  هب  ناسنا  ره  دنوش . لیان  تمحر  ضیف و 

نامدرم هوبنا  نایم  رد  ناـمز  رـصع و  ره  رد  هک  یناربهر  داـشرا  اـب  شنیرفآ و  رد  تقد  رظن و  لـقع و  شور  زا  اـی  تعیبط  ترطف و  قیرط 
رد وا  يرادربنامرف  شتـسرپ و  نتخانـش و  یلاعتیراب و  ترـضح  يوس  هب  توعد  دناهدرک . توعد  وا  يوس  هب  ار  همه  دناهدش و  هتخیگنارب 

. تسا هدـش  میظنت  ناگدـنب  حالـص  تمکح و  يور  زا  هک  ییاههمانرب  زا  ندرک  يوریپ  وا و  نایـصع  تفلاخم و  زا  يراددوخ  تاداـبع و 
نیناوـق و عـضو  لوا : رما  فـلا ) هحفـص 189 ] : ] تسا رما  ود  رب  فوـقوم  رـشب  يوـس  هب  یهلا  بناـج  زا  هلزاـن  تمحر  هـک  نـیا  هصـالخ 

هدوهیب شنیرفآ  هک  اریز  ناربمیپ  هلیسو  هب  قلخ  يوس  هب  نآ  ندناسر  و  فیلکت ) عرش و  مان  هب   ) قح بناج  زا  حیحـص  یگدنز  ياههمانرب 
هدش نییعت  ءایبنا  هلیـسو  هب  هک  یفیلکت  عرـش و  زا  دوخ  رایتخا  هدارااب و  قولخم  ندرک  يوریپ  مود : رما  ب ) تسا . لطاب  وغل و  ضرغیب  و 

هدوهیب لطاب و  ندومن  تفلاـخم  ندرک و  تعاـطا  فیلکت و  راـثآ  فیلکت و  دـشاب  نینچ  رگا  دنتـسین  روبجم  زگره  مه  تیعباـت  نیا  رد  و 
هدارا و رب  لیلد  نیا  دـنیامنیم  تعاطا  رگید  یـضعب  دـننکیم و  تفلاخم  هنیعم  فیلاـکت  زا  نیفلکم  زا  یخرب  دـینیبیم  اذـلف  دوب  دـهاوخ 

. تسا دوخ  رادرک  رد  رشب  رایتخا 

نویربج راتفگ 

تکرح ندیـشک و  سفن  دـننام  تسین . ناسنا  دوخ  رایتخا  تحت  هک  یلاعفا  يرارطـضا : لاعفا  ا - تسا : عون  ود  رب  یناسنا  ره  رادرک  لاعفا 
لعاف و دوخ  رایتخا  هدارا و  هب  هک  یلاـعفا  يراـیتخا : لاـعفا  - 2 رادهشعر . صخـش  تسد  تکرح  نوخ و  ناـیرج  بلق و  نابرـض  ضبن و 

هدیقع نابحاص  يوگتفگ  دوشیم . ماجنا  ناسنا  رایتخا  هدارا و  هب  هک  ییاهراک  ریاس  ندـیماشآ و  ندروخ و  دـننام  دوشیم  رداص  وا  هدارا 
هب یناسنا  ره  درادن و  ياهدارا  هنوگ  چیه  دوخ  زا  هیلع و  موکحم  دوخ  تاریبدت  رد  رـشب  هک  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  رب  مود  مسق  رد  ربج 
هب موکحم  درادن و  ياهدارا  ادبا  دوخ  زا  دراک  دـشاب  باصق  هحفـص 190 ]  ] تسد رد  هک  تسا  يدراک  دننام  ناسنا  الثم  تسا  تلآ  هلزنم 

دوشیم و مامـشتسا  ناشراتفگ  يواطم  زا  هدیقع  نیا  حیجرت  شنیب  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  تسا  فسأت  ياج  دـشابیم . باصق  مکح 
رب هتـشادنپ و  یملع  فرـص  ياهثحب  زا  یـضعب  دننام  زین  ار  ثحب  نیا  دنزجاع و  نآ  كرد  زا  نییدحوا  زا  زج  هک  تسا  يرـسدوخ  نیا 

یگدـنز تانوئـش  تاـماظتنا  اـب  عاـمتجا و  ملاـع  لـئاسم  تاـمهم  زا  ثحب  نیا  هک  نآ  لاـح  دناهتـسنادن و  بترتـم  یلمع  هرمث  ثحب  نیا 
يأر هب  ار  نآرق  هباشتم  تایآ  زا  یضعب  سابعینب  هیماینب و  نارادمامز  روتسد  هب  بهذم  نیا  ياسؤر  دراد . طابترا  امیقتسم  رشب  یناگمه 
يارب دـناهدرک . هارمگ  مه  ار  ياهدـع  نآ  رب  هوالع  هدرک و  یچیپرـس  تراهط  تمـصع و  تیبلها  مولع  زا  دـندومن و  ریـسفت  دوخ  صقان 

نیا دندرک و  رشتنم  دندوب  ربخیب  یقیقح  مالسا  زا  هک  یناناملسم  نیب  رد  هدیشارت و  لیلد  لکـش  هب  ییاه  هطلاغم  دوخ  لطاب  هدیقع  تابثا 
. دمآ دوجو  هب  دوب  مالسا  ربمغیپ  تناما  ود  زا  یکی  هک  ترتع  اب  تفلاخم  هجیتن  رد  تنایخ 

نیغورد ياعدا  باطخلاوبا و 

لطاب هدـیقع  هب  ار  مدرم  درک و  عمج  دوخ  رود  ار  ناداـن  دارفا  زا  ياهدـع  دـش و  رهاـظ  باـطخلاوبا  ماـن  هب  روهـشم  يدرم  هفوک  رهـش  رد 
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قداـص رفعج  ماـما  تسا . مالـسا  حور  فلاـخم  وا  هدـیقع  نوعلم و  یلاـغ و  وا  دـنتفگیم : هدرک  تنعل  ار  وا  هعیـش  ماـمت  دوـمن و  توـعد 
قداـص ترـضح  هک  دـیوگیم  باـطخلاوبا  تـفگ  باوـج  رد  هدینـش . ییاـعدا  هـچ  باـطخلاوبا  زا  دیـسرپ  روـصنم  ۀـبینع  زا  مالـسلاهیلع 

ملع فرظ  باطخلاوبا  نامز  نآ  زا  نکم و  شومارف  شاـب و  رپ  ملع  زا  هک  هتفگ  هتـشاذگ و  يو  هنیـس  هحفص 191 ]  ] رب تسد  مالسلاهیلع 
زا مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  یتقو  تسا  ترـضح  زا  دعب  مه  یگدنز و  لاح  رد  مه  وا  نیما  رـس و  لحم  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما 
اب هک  داد  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ترـضح  تشامگ . وا  ياههنتف  در  عفد و  يارب  ار  دوخ  تمه  تیاـغ  دـش  علطم  باـطخلاوبا  ياـههنتف 

يوس هب  دییوگب  یلاغ  هورگ  هب  دومرفیم  ترضح  زین  دینکن و  هحماصم  نانآ  اب  دیشابن و  اذغ  مه  دینکن و  ینیشنمه  باطخلاوبا  نادرگاش 
ام رب  نایوگغورد  هک  هدوبن  ینامز  چـیه  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تفر . دـنهاوخ  ایند  زا  كرـشم  قساف و  الاو  دـندرگرب  ادـخ 
ات ترـضح  شیامرف  نیا  دننک و  رود  مدرم  مشچ  زا  ار  ام  یتسار  هلیـسو  نیا  هب  هک  دناهتـساوخ  اهنآ  دنـشاب  هدادـن  تبـسن  دایز  ياهغورد 

نیا زا  هعیـش  بهذم  حور  هک  دناهداد  هعیـش  بهذـم  هب  نیملـسم  قرف  هورگ  زا  ساسایب  اوران و  ياهتبـسن  ردـقچ  دراد . همادا  زین  زورما 
. تسا رازیب  یغورد  ياهتبسن  هنوگ 

هقرف هس  هب  نایعیش  يدنبمیسقت  تعیرش و  لک  داتسا  راتفگ 

مالک ملع  أشنم  هدیقع و  خیرات  رد  هیمالسالا  قرفلا  باتک  هدنسیون  یبارغ  یلع  خیشلا  همظعم  هکم  رد  تعیرش  لک  داتـسا  راتفگ  هلمج  زا 
دنیوگ هعیش  ار  هعیش  دیوگ  یسررب  نودب  هعیش  بهذم  هرابرد  هدومن  یحطس  هعلاطم  ار  ناگتشذگ  هدیقع  فالتخا  خیرات  نوچ  دیوگیم 

: دنتسه مسق  هس  هحفص 192 ]  ] رب اهنآ  دناهتشاد و  مدقم  هللالوسر  باحصا  مامت  رب  ار  وا  دناهدرک و  يوریپ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  نانآ  اریز 
دنراد یمهم  هدیقع  یلع  هب  عجار  دناهدرک و  ولغ  یلع  قح  رد  هفئاط  نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مسا  نیدب  نانآ  ندیمان  ببس  هیلاغ : فلا )
نانیا هیـضفار : ب ) تسین . ایند  نیا  رد  اههقرف  نیا  زا  یجراخ  دوجو  الـصا  هک  درامـشیم  ار  اههقرف  یماسا  دنتـسه و  هقرف  هدزناـپ  اـهنیا  و 

نب یلع  تماما  هب  ربمغیپ  صن  هب  دـنلئاق  نوچ  دـنوشیم  هدـیمان  هیماـما  دنتـسه و  هقرف  راـهچ  تسیب و  دـناهدرک و  ضفر  ار  رمع  رکبوبا و 
هب هفیاط  نیا  نوچ  دنیوگ  هیعطق )  ) هیـضفار ار  لوا  هفیاط  دیوگیم  یکردم  چیه  نودـب  هیمالـسالا  قرفلا  باتک  هدنـسیون  سپـس  بلاطیبا 

دوخ نیشناج  ربمغیپ  صن  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنلئاق  دنتـسه و  اههعیـش  رثکا  اهنآ  دناهدرک و  نیقی  یلع  نب  دمحم  نب  یـسوم  گرم 
رظتنم بیاغ  نآ  يو و  مهن  دنزرف  هب  هدش  لقتنم  نیـسح  نادنزرف  زا  تماما  روطنیمه  ات  ار  نیـسح  مه  نسح  نسح و  مه  یلع  هداد و  رارق 
میسقت هقرف  هدزاود  هب  ار  نانآ  یکردم  چیه  نودب  دنکیم و  رکذ  ار  هیناسیک  هدنـسیون  نیا  سپـس  درک . دهاوخ  روهظ  هک  دنراد  هدیقع  و 

يو رب  يریگتخـس  داریا و  ماقم  رد  ام  دنکیم . نایب  ار  هیدـیز  دـیاقع  زا  یـضعب  هدرک و  رکذ  ار  هیدـیز  هقرف  سپـس  هیدـیز : ج ) دـنکیم .
ای هحفـص 193 ]  ] دـسیونب ار  ساسایب  بلاـطم  نیا  هک  دراد  رگید  ياـج  زا  روتـسد  تسا و  دـلقم  اـی  داتـسا  هدنـسیون  نیا  هک  اریز  میتسین 

نیا راـتفگ  رب  تالاکـشا  تسا . هدومن  ییوجهراـنک  تیعقاو  تقیقح و  زا  ردـقنیا  هک  بصعتم  مه  تسا و  دـلقم  مه  دـیاش  تسا  بصعتم 
هدنـسیون مینک . رکذ  ار  وا  يدـمع  راکـشآ و  ياهاطخ  زا  یـضعب  میراد  تسود  یلو  میروآیمن  باسح  هب  اـم  اـما  تسا  رایـسب  هدنـسیون 

کلفط نیا  هک  دوشیم  مولعم  يو  هتشون  نیا  زا  دنراد . نیقی  یلع  نب  دمحم  نب  یسوم  گرم  رب  هک  دنتسه  یهورگ  هیعطق  هقرف  دیوگیم 
درادن و دوجو  یلع  نب  دمحم  نب  یسوم  مان  هب  یسک  هعیش  ناماما  نایم  رد  هک  اریز  درادن  هعلاطم  الـصا  هعیـش  هیماما و  بهذم  خیرات  رد 

نادنزرف هب  تماما  لاقتنا  هب  یطبر  هچ  هدـیقع  نیا  تسین و  مولعم  مه  زاب  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هدروآ و  اجک  زا  ار  هدـیقع  نیا  مسا و  نیا 
تسا صخش  نیا  راتفگ  هدش  هداد  هعیـش  هب  هک  ساسایب  ياهتبـسن  هلمج  زا  و  مینادیمن . دراد  هدرک  روصت  وا  هک  هیعطق  هقرف  اب  نیـسح و 

هفیلخ و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  باحـصا  زا  ياهدـع  دـسیونیم : باـتک  نیا  رد  داتـسا  نوثدـحملا . ثیدـحلا و  باـتک  رد 
هفاضا مالسلاهیلع  یلع  تایصوصخ  اهتلیضف و  زا  یضعب  رکذ  زا  سپ  يو  دننادیم . بلاطیبا  نب  یلع  صوصخم  هللالوسر  زا  دعب  نیـشناج 

داسف يارب  زین  رگید  نویدام  دـندرک و  ولغ  يو  يهرابرد  هدـناشوپ و  يرگید  سابل  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  رب  نایعیـش  هک  دـنکیم 
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دیاقع سپس  هیدیز . ج ) هیرفعج ؛ ب ) هیناسیک ؛ فلا ) دنکیم : میسقت  هفیاط  هس  هب  ار  نایعیش  سپـس  دندش . قحلم  نانآ  هب  نید  رد  ندرک 
نانمـشد هدیقع  نیا  تشپ  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  رب  تسا  هدش  هحفـص 194 ]  ] يرپس نایعیـش  نارود  درادیم  راهظا  هدرمـشرب و  ار  هعیش 

رد يو  دنربب . نیب  زا  ار  یمالـسا  تلود  ماظن  دننزب و  هبرـض  مالـسا  نید  رب  هک  تسا  هدـش  یفخم  اهنآ  ریغ  مور و  دوهی و  سرف و  زا  دایز 
هک دوب  نیا  هار  نآ  دندرک و  ادیپ  یناسآ  هلیح  هار  دندرک  ساسحا  ار  اهناملسم  ياهفعض  هطقن  نوچ  اهـسراف  دهدیم  همادا  باتک  نامه 

یناسک رب  هدرک و  ربمغیپ  تیبلها  تبحم  راهظا  دـندومنیم و  مضنم  هعیـش  هب  ار  دوخ  دـندرکیم و  یناملـسم  راهظا  اهنآ  زا  یعمج  دوهی 
زا ریغ  دیوگیم  لصایب  ذخأمیب و  ياهیـسررب  زا  سپ  هدنـسیون  نیا  دـندرک . ینمـشد  راهظا  دـندوب  هدرک  ملظ  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هک 

کـسمت ربـمغیپ  تنـس  هب  ناـنآ  دـنرادن و  ار  جراوخ  هعیـش و  هب  یگدولآ  هک  تسا  مهم  نیملـسم  روهمج  هیقب  اـما  تسا و  جراوـخ  هعیش 
ياوق یمامت  رب  بجعت  میراذگب  فصنم  عالطااب و  دنمشناد  ره  رایتخا  رد  ار  داتسا  خیش  نیا  باتک  راتفگ و  رگا  دیوگ  هدنراگن  دناهدرک .
داتسا هک  يدنمشناد  ایآ  دهدیم ». ناشن  ار  يروآبجعت  ياههرظنم  هچ  راگزور  بیجع  نم  : » دیوگیم رایتخایب  هدرک و  هبلغ  وا  تیرشب 

نیرتمهم زا  هک  ار  ریدغلا  ثیدح  صن  ایآ  تسا ؟ روذعم  دـنک  لهاجت  رگا  دراد  هدـهع  هب  ار  نید  لوصا  سیردـت  تسا و  رـصم  رهزالا » »
روهـشم ياملع  زا  نآ  ریغ  مکاح و  يذـمرت و  ملـسم و  حیحـص  باتک  هب  ار  هدربمان  خیـش  تسین و  لکـشم  شراکنا  تسا  یخیرات  عیاـقو 

ثحب ام  میهد  هئارا  تسا  دلج  دصشش  رب  غلاب  هدرمـش  دوخ  هک  ار  یثیداحا  هحفـص 195 ]  ] باتک درک و  دیابن  ییامنهار  خیرات  ثیدح و 
. دشخبیمن يرمث  هفطاع  زا  یلاخ  ثحب  تسا و  هفطاع  زا  یلاخ  نوچ  مینکیم  كرت  ار  دارفا  هنوگنیا  اب 

دوخ رصع  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

رذـع یلو  دزرمایب  ار  اهنآ  ادـخ  میریذـپیم  ار  نیفلاـخم  ناگتـشذگ  رذـع  تسا : هدـمآ  هعبرا  بهاذـم  قداـص و  رفعج  ماـمالا  باـتک  رد 
همه رب  دندوب  هداد  تبسن  هعیـش  هب  ناگتـشذگ  هک  یتاماهتا  اهاطخ و  هک  اریز  تسین . هتفریذپ  ناونع  چیه  هب  هعیـش  نیفلاخم  زا  نیرـصاعم 

بصعت ریز  ای  تسایـس  تردق  تحت  رد  ناگتـشذگ  هک  دنهاگآ  العف  نیرـصاعم  تسا و  هدش  راکـشآ  تنـس  لها  زا  رـصاعم  نادنمـشناد 
ناداتـسا دننام  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  اصوصخم  هعیـش  نیفلاخم  زا  راکـشآ  تقیقح  نیا  لهاجت  دندوب و  هدـش  اهاطخ  نیا  بکترم  اجیب 

هب دارفا  هنوگ  نیا  هیحور  رد  هک  دنیبیم  دنک  تیانع  رـصتخم  رگا  مرتحم  هدنناوخ  ره  تسین . لوبق  لباق  هنوگ  چـیه  نارگید  هدـش و  رکذ 
تمظع و ماقم  زورما  ات  ادخ  لوسر  زا  دعب  هک  هدش  هتـشک  هنوگچ  نادـجو  هفطاع و  يورین  بصعتم  نادنمـشناد  هنوگ  نیا  ناشدوخ  لوق 
نآرق و فیدر  رد  همه  هک  یتیب  لها  مارتحا  دـندرک و  شومارف  ار  همه  هدومرف  تیاـنع  ربمغیپ  تیبلـها  هب  ادـخ  هک  ار  یتاـمارک  لـضف و 

رـصع رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنوش . رکنم  ار  همه  تماـیق  زور  اـت  تسا  تیبلـها  فیدرمه  هک  ینآرق  نآرق و  فیدرمه  هک  ینآرق 
يور يو  بتکم  يوـس  هـب  دـالب  ره  زا  مدرم  هـک  دوـب  تـقیقح  نـیا  هحفـص 196 ]  ] رگنـشور دروآ  تسد  هب  هک  یتـصرف  رـصتخم  دوـخ 

. دوب قداص  ثدحم  هناگی  حصان و  ربهر  هناگی  راگزومآ و  هناگی  ترضح  دندروآیم و 

یلزتعم ظحاج  تارظانم 

هراشا

رظن هب  ثحب  دروم  تاعوضوم  اب  باتک  تمسق  نیا  رد  ار  یلزتعم  یمالـسا  روهـشم  دنمـشناد  ظحاج  تارظانم  ج 2  قداصلارفعج ، مامالا 
لاس رد  يو  دـشابیم . هلزتعم  بهذـم  ياسؤر  زا  تسا  يرـصبلا  ینانکلا  بوبحم  نب  رحب  نب  رمع  وا  ماـن  دـناسریم . مرتحم  ناگدـنناوخ 

رد ظحاج  تسا . هدوب  فورعم  ماظن  نادرگاش  زا  يو  دومن . يروآدرگ  فلتخم  نونف  رد  یتمیقیذ  ياـهباتک  تفاـی و  تاـفو  يرجه   255
بلقتم هتـشادن  یلادتعا  عبط  میقتـسم و  هدـیقع  ظحاج  دـنیوگیم  تشاد . لماک  تراهم  تایبدا  نف  رد  میظع و  ترهـش  ياراد  مالک  ملع 
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تدوج عبط و  دادعتسا  زا  دیجمت  ماقم  رد  دناهتفگ و  يرایـسب  نانخـس  يو  هرابرد  خیرات  نادنمـشناد  تسا . هدوب  ةدیقعلا  فلتخم  يارلا و 
هتساوخ هچ  ره  هیماینب  تباجن  ناورمینب و  تماما  هیواعم و  حدم  موس و  هفیلخ  تلیـضف  رد  یهاگ  دناهتـشون . یلـصفم  تالاقم  وا  يرکف 
هیواعم هدرک و  يروآعمج  هلاسر  هیماینب  تمذم  رد  هدومن و  دوع  یلقع  دشر  هب  میقتسم و  شلاح  یهاگ  زور .) خرن  هب  نان   ) تسا هتشون 

بلاطیبا نب  یلع  تلیـضف  رد  هلاسر  یهاـگ  تسا و  هدرک  یفرعم  مالـسا  ماـکحا  ماـمت  فلاـخم  ار  وا  مدرم و  نیرتزیرنوخ  نیرتملاـظ و  ار 
. تسا هدوب  مدرم  نیرتلضفا  ربمغیپ  تما  هحفص 197 ]  ] ناوریپ زا  مالسلاهیلع  یلع  هک  هدرک  تباث  هدرک و  يروآعمج  مالسلاهیلع 

ظحاج زا  فصنم  تالاقم 

همجرت ار  تالاقم  نآ  هصالخ  تسا . هدش  لقن  ظحاج  زا  یفـصنم  تالاقم  ردیح  دـسا  يهتـشون  قداص  رفعج  مامالا  باتک  مود  دـلج  رد 
میقتـسم و نانچ  نآ  ياهناهرب  هک  تسا  یلالدتـسا  یملع و  ثحب  هس  لماش  هلاـقم  نآ  دریگ . رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  تسا  دـیما  هدومن 

. دنکیم نشور  بصعت  زا  یلاخ  هدنناوخ  ره  رب  ار  قیاقح  هک  دشابیم  مکحم 

ینس یعیش و  هقرف  ود  نایم  ظحاج  تواضق 

يرازیب لطاب  ياهاعدا  زا  ماهدوب و  یلاخ  نظ  ههبـش و  ره  زا  رانک و  رب  تابـصعت  هنوگ  ره  زا  دوخ  يهتـشون  نیا  رد  نم  دـیوگیم  ظحاج 
ثحب ادتبا  تسا . مالسا  تما  لک  قافتا  ربمغیپ و  حیحص  تنس  قباطم  نآرق و  تایآ  حیرص  صن  يور  زا  همه  تالالدتسا  نیا  ماهتـسج و 

يهراـبرد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  همه  ربمغیپ  تما  دـهدیم  همادا  هدرک و  عورـش  قیرط  نیا  هب  ار 
دازآ ار  ناریسا  دنتفگ  ربمغیپ  باوج  رد  نیملسم  همه  درک  تروشم  ناناملسم  اب  دوب  هدیسر  نیملسم  تسد  هب  ردب  گنج  رد  هک  یناریـسا 

يربمغیپ رب  ضرالا ؛ یف  نخثی  یتح  يرـسا  هل  نوکی  نا  یبنل  ناک  ام   ) دـش لزاـن  هفیرـش  هیآ  نکلو  دـیریگب  هیدـف  نآ  لـباقم  رد  دـینک و 
رد هک  دوشیم  مولعم  سپ  [. 41 .« ] دوش يزیرنوخ  نیمز  يور  رد  ات  دـنک  دازآ  ار  ناریـسا  هتفرگ و  هحفص 198 ]  ] هیدف هک  تسین  راوازس 

یهاـگ باحـصا  ءارآ  هدرکیمن و  تباـصا  ناـنیمطا  نیقی و  هب  هشیمه  باحـصا  راـکفا  هدوـب و  ییاـهیراک  اـطخ  یهاـگ  نیملـسم  راـکفا 
مه ام  تسا و  هدشن  تباث  یقافتا  یصن و  نیعم  یسک  تفالخ  رب  یقافتا  یصن و  تنس  دیجم و  نآرق  رد  هدوب و  ینامسآ  روتـسد  فالخرب 
رب صخـش  مادک  هدومن و  يوریپ  وا  زا  ات  دناهدوب  قیال  تفالخ  رما  رب  صخـش  مادک  مینادـب  هک  میاهدرکن  كرد  ار  وا  باحـصا  ربمغیپ و 
رد و  [ 42 .« ] دیـشاب نارادرک  تسار  اب  « ؛ نیقداصلا عم  اونوک  : ) دـیوگیم نآرق  رد  یلو  مییوج . يرازیب  وا  زا  اـت  هدوب  قیـالان  تفـالخ  رما 
هک یلاح  رد  دروآ  نوریب  ناردام  ياهمحر  زا  ار  امش  ادخ  ائیش ؛ نوملعت  مکتاهما ال  نوطب  نم  مکجرخا  هللاو  : ) دیامرفیم زین  رگید  ياج 

فلتخم هک  مینیبیم  ار  نیملـسم  نـکیل  [. 43 .« ] دیـسانشب ار  قدـص  لها  قح و  لها  نید و  لها  مالـسا و  نید  اـت  هک  دـیتسنادیمن  يزیچ 
زا هک  یتقو  ربمغیپ  دنیوگ  یهورگ  دناهدش : میـسقت  مهم  هورگ  ود  هب  هک  يدح  ات  دنیوجیم  يرازیب  رگید  یخرب  زا  یـضعب  هدوب  هدـیقعلا 

تهج نیمه  هب  تسا و  هدرک  راذگاو  مدرم  هدـهع  هب  ار  ینیـشناج  نییعت  هکلب  تسا  هدرکن  نییعت  نیـشناج  دوخ  يارب  ار  یـسک  تفر  ایند 
دعب ربمغیپ  دـنیوگیم  هک  ار  نیملـسم  زا  یهورگ  مینیبیم  نینچمه  دـندرک و  باـختنا  ترـضح  نیـشناج  ار  رکبیبا  دـندش و  عمج  مدرم 

هدهاشم ار  نیملسم  هورگ  ود  نیا  فالتخا  ام  هک  یتقو  تسا . هدرک  نیعم  ناناملسم  رب  نیشناج  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  زا  هحفص 199 ] ]
لیلد نیملسم و  یلک  قافتا  ربمغیپ و  تنس  نآرق و  تایآ  مینکیم  ثحب  هب  عورش  نانآ  اب  راچان  مینکیم . فقوت  هداتفا  دیدرت  رد  مینکیم 

: تسین نوریب  قیرط  هس  زا  ثحب  همادا  مینک و  ادج  هناگراهچ  هلدا  نیا  تواضق  هب  لطاب  زا  ار  قح  ات  هداد  رارق  مکح  ار  لقع 

لوا قیرط 

ار مولظم  فیعض و  قح  هدرک و  تواضق  دشاب و  ياهتسیاش  ربهر  نانآ  نیب  رد  هک  تسا  مزال  نیملسم  يارب  ایآ  میسرپیم  هورگ  ود  نآ  زا 
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ار یهلا  ماکحا  دراد و  اپرب  ار  هعمج  دایعا و  مسارم  دـنک و  تمـسق  نیقحتـسم  نیب  هدومن  تاکز  يروآعمج  دـنک و  ذـخا  ملاظ  يوق و  زا 
هورگ ود  نیا  زا  دـشابیم . مزال  ناناملـسم  نیب  يربهر  نینچ  ندوب  نوچ  یلب  دـنیوگیم  نیملـسم  همه  باوج  رد  ریخ ؟ اـی  دـیامن  يراـج 

رد دنک ؟ باختنا  ار  ربمغیپ  نیشناج  دناوتیم  ییاهنت  هب  نیملسم  نیب  رد  رفن  کی  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  رظن  فرـص  ایآ  میـسرپیم 
هدرک رما  نآ  هب  ادخ  هک  نآ  تقیقح  مالـسا و  ماکحا  هرابرد  هورگ  ود  نیمه  زا  ام  تسین . نکمم  ادبا  يراک  نینچ  نیا  دنیوگیم  باوج 

زا ادخ  بناج  زا  هک  ییاهمکح  هحفص 200 ]  ] توبن و دیحوت و  هب  رارقا  زا  ترابع  مالسا  نید  دنیوگیم  باوج  رد  همه  میسرپیم . تسا 
يهمه زا  رتزاتمم  رتملاع و  یـسک  ربمغیپ  زا  دـعب  ایآ  میـسرپیم  هورگ  ود  نآ  زا  تسا . هریغ  مارح و  لالح و  جـح و  هزور و  زامن و  لـیبق 

یلب دنیوگیم  باوج  رد  ریخ ؟ ای  دننک  باختنا  ینیشناج  هب  ار  وا  مدرم  هک  تشاد  دوجو  نیملسم  نیب  رد  یسک  همه  زا  رتزربم  نیملسم و 
ام قلخی  کبر  و  : ) دنیوگیم باوج  رد  دیراد ؟ یلیلد  هچ  صاخشا  نینچ  دوجو  رب  میسرپیم  تشاد . دوجو  نیملسم  نیب  رد  ینادنمشناد 

صوصخ نیا  رد  ار  مدرم  دـهاوخیم و  ار  هچنآ  دـنکیم  باختنا  دـنیرفآیم و  تراگدرورپ  مهرما ؛ نم  هریخلا  مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و 
هدرک باختنا  ادخ  ار  نیقتم  دنیوگیم  باوج  رد  دنکیم ؟ باختنا  ار  وا  ادخ  هک  یـصخش  نیا  تسیک  میـسرپیم  [ 44 .« ] تسین يرایتخا 

نیب زا  ادخ  ایآ  میـسرپیم  تسا ». امـش  نیرتراگزیهرپ  امـش  نیرتبوبحم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  مکیقتا ؛ هللادـنع  مکمرکا  نا   ) هیآ لیلد  هب  تسا 
داهج ادـخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  هدرک  باختنا  ار  یناسک  نیقتم  نیب  زا  ادـخ  دـنتفگ  باوج  رد  هدرک ؟ باـختنا  ار  یـسک  نیقتم 
داهج ناج  لام و  اب  هک  ار  يدارفا  دنوادخ  ۀجرد ؛ نیدعاقلا  یلع  مهـسفنا  مهلاوماب و  نیدهاجملا  هللا  لضف   ) هفیرـش هیآ  لیلد  هب  دناهدرک 

نیدهاجم نیب  زا  ادـخ  ایآ  میـسرپیم  نیملـسم  همه  زا  [ 45 .« ] تسا هداد  يرترب  هجرد  رظن  زا  گـنج  زا  ناگتـسشن  زاـب  رب  دنتـسه  هدـننک 
دناهدومن و ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  ینارجاهم  نیدهاجم  نیب  زا  ادـخ  یلب . دـنیوگیم : همه  هدومن ؟ باختنا  ار  یناسک  هحفص 201 ] ]

دنتسین ربارب  امش  اب  لتاق ؛ حتفلا و  لبق  نم  قفنا  نم  مکنم  يوتسی  ال   ) هفیرش هیآ  لیلد  هب  تسا  هدیزگرب  دناهدوب  داهج  رد  همه  زا  رتورشیپ 
هک دنراد  قافتا  هورگ  ود  ره  سپ  [. 46 .« ] دندرک گنج  ادخ  هار  رد  دندومن و  ناج  لام و  لذب  يزوریپ  حـتف و  زا  رتولج  هک  یناسک  نآ 

همه زا  دنتـشذگ و  ناج  لام و  زا  هدرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیملـسم  نیب  رد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دارفا  نیرتهدـیزگرب 
میسرپیم یلب . دنتفگ : همه  دراد ؟ دوجو  زین  دارفا  نیا  زا  رتهب  نیملسم  نیب  رد  ایآ  میـسرپیم  نیملـسم  تاقبط  زا  سپـس  دناهدوب  مدقـشیپ 

رد رتعاجش و  رت و  تقشمرپ  همه  زا  ادخ  نید  هار  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا  نیا  زا  رتهب  دنیوگیم  باوج  رد  دنتـسه ؟ دارفا  مادک  نانآ 
ریخ لمع  ياهرذ  هک  یسک  هری ؛ اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف   ) هفیرش هیآ  لیلد  هب  دناهدوب  رتمدقـشیپ  همه  زا  ندش  هتـشک  نتـشک و  ندز و 

لامعا زا  هللادنع ؛ هودجت  ریخ  نم  مکـسفنال  اومدـقت  ام  و  : ) تسا هدـمآ  رگید  هیآ  رد  زین  و  [. 47 .« ] دید دهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دـهد  ماجنا 
رد هک  میدرک  نیقی  اهباوج  اهشسرپ و  نیا  اب  سپ  [. 48 .« ] دیباییم ار  نآ  باوث  ادخ  دزن  دیتسرفیم  رتولج  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  کین 

لام و زا  ادخ  تعاطا  هار  رد  رت و  تقشمرپ  اهگنج  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  هاگـشیپ  رد  دارفا  نیرتلضفا  هحفص 202 ]  ] نیملسم نیب 
یلع  ) رفن ود  نیا  تایصوصخ  زا  میـسرپیم  نیملـسم  زا  اهباوج  تالاؤس و  همه  نیا  زا  سپ  دنرتاشوک . رتعاجـش و  رت و  تشذگاب  ناج 

زا رت و  تقـشمرپ  اهگنج  رد  رتعاجـش و  رتیقتم و  ادخ و  نید  رد  رتاناد  ود  نیا  زا  کیمادـک  هک  هفاحقیبا ) یلا  نب  رکبوبا  بلاطیبا و  نب 
تلالد اب  نیملـسم و  همه  قافتا  اب  سپ  بلاطیبا . نب  یلع  دنیوگیم  باوج  رد  نیملـسم  همه  دناهدوب  رتاشوک  رتتشذـگ و  اب  لام  ناج و 

قیرط کـی  نیا  تسا . هدوب  رتتلیـضفاب  نیملـسم  دارفا  همه  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  نیقی  روط  هب  ربمغیپ  تنـس  روهظ  نآرق و  حیرـص  تاـیآ 
قیرط اب  ظحاج  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  ینیشناج  تفالخ و  تابثا  باب  رد  نیملسم  اب  تسا  ظحاج )  ) یلزتعم دنمـشناد  يوگتفگ  ثحب و 

؟ دنتسه صاخشا  مادک  نیقتم  نیرتهب  مدیـسرپ  نیملـسم  قرف  مامت  زا  دیوگیم : تسا  هدرک  ناونع  يرگید  شور  هب  ار  ثحب  نیمه  رگید 
یشخ نم  طیفح  باوا  نودعوت  ام  اذه  دیعب  ریغ  نیقتملل  هنجلا  تفلذا  و   ) هفیرش هیآ  لیلد  هب  دنتسه  نوعشاخ  نیقتم  نیرتهب  دنداد  باوج 

هاگیاج نانآ  زا  تشهب  هک  یلاح  رد  دننک  هدامآ  کیدزن و  ناراگزیهرپ  يارب  ار  تشهب  تمایق ) زور  ( ؛ بینم بلقب  ءاج  بیغلاب و  نمحرلا 
هحفـص  ] اهیناهنپ رد  هک  یـسک  ناگدننک  هبوت  ره  يارب  امـش و  يارب  دندوب  هداد  هدعو  هک  تسا  امـش  شاداپ  نیا  دنیوگ  تسین و  يرود 

77 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يروآدای تهج  زا  مهبر ؛ نوشخی  نیذلا  نیقتملل  ارکذ  و   ) هیآ رد  زین  و  [. 49 .« ] دیآ ادخ  يوس  هب  راکهبوت  بلق  اب  ناسرت و  ادخ  زا  [ 203
؟ دنتسه یناسک  هچ  نوعشاخ  میـسرپیم  نیملـسم  هورگ  زا  سپـس  [. 50 .« ] دنـسرتیم دوخ  راگدرورپ  زا  هک  یناـسک  نآ  ناـیاسراپ  يارب 
.« دـنناسرت ادـخ  زا  هک  دنتـسه  املع  طقف  ءاملعلا ؛ هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا   ) هفیرـش هیآ  لیلد  هب  دنتـسه  املع  نوعـشاخ  دـنهدیم  باوج 
زا مدرم  يوریپ  يارب  رتامنهر و  رتاناد و  نید  ماکحا  رد  هک  دنتسه  یناسک  املع  دنتفگ : باوج  رد  دنتسه ؟ یـصاخشا  هچ  املع  میدیـسرپ 

عامتجا نیب  تواضق  رد  مکنم ؛ لدـع  اوذ  هب  مکحی   ) لیلد هب  دنـشابن  جاـتحم  نارگید  زا  يوریپ  هب  مه  ناـشدوخ  دنـشاب و  رتراوازـس  همه 
نیرتامنهار هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلداع  دنداد  باوج  تسیک ؟ مدرم  نیرتلداع  میدرک  لاؤس  دنتـسه ». لداع  هک  یناسک  دنک  مکح 

يوس هب  رتهدـننک  تلالد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاـمنهار  دـنداد  باوج  دنتـسه ؟ يدارفا  هچ  مدرم  نیرتاـمنهار  میدیـسرپ  دـشاب . دارفا 
نم ال ما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهیا  نمفا   ) لـیلد هب  دـشاب  زاـینیب  نارگید  ییاـمنهار  زا  دـشاب و  تقیقح  يوس  هب  رتاـمنهار  یتسار و 
رتیقتم و هک  دش  تباث  لقع  ناهرب  نیملـسم و  عامجا  ربمغیپ و  تنـس  نآرق و  زا  هک  ییاهباوج  نیا  اب  هحفص 204 ] ( ] يدهی نا  الا  يدهی 

اریز تسا . هدوب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مالسا  ربمغیپ  زا  دعب  نیملسم  دارفا  مامت  نیرتربهر  رتمکاح و  رتعشاخ و  رتلداع و  رتلضاف و 
همه زا  رتیقتم  دوـب و  دـهاوخ  زین  ناـنآ  هـمه  نـیرتیقتم  سپ  تـسا  ادــخ  هار  رد  مدرم  هـمه  نیرتدــهاجم  یلع  دــش  تباـث  هـک  یتـقو 

تـسا و مدرم  نیرتلداـع  مدرم  نیرتدنمــشناد  تـسا و  اـهنآ  نیرتدنمــشناد  مدرم  نیرتسرتادـخ  زا  دوـب و  دـهاوخ  مدرم  نیرتسرتادـخ 
ربمغیپ تفالخ  ینیشناج و  بصنم  رب  مدرم  نیرتراوازس  قح  يوس  هب  مدرم  نیرتربهر  قح و  يوس  هب  تسا  اهنآ  نیرتربهر  مدرم  نیرتلداع 

. دشاب يرگید  درم  صخش  نینچنیا  اب  هک  تسین  راوازس  ینامز  چیه  دننک و  يوریپ  يو  زا  هک  دشابیم  مزال  تسا و  همه  رب 

نیملسم اب  ظحاج  يوگتفگ 

دیاب هشیمه  نآرق  هک  دنراد  قافتا  نیملسم  همه  مرکا  لوسر  زا  دعب  دیوگیم  هدرک و  حرط  رگید  شور  هب  ار  ثحب  نیمه  اددجم  ظحاج 
هعجارم ربمغیپ  تنـس  نآرق و  هب  یعامتجا  ینید و  تالکـشم  تاهبـش و  رد  ناوریپ  هک  تسا  هدرک  رما  ربمغیپ  دـنامب و  تباث  تما  نیب  رد 
باـختنا شنیرفآ  زا  شیب  دـنیرفآیم و  ادـخ  راـتخی ؛ ءاـشی و  اـم  قـلخی   ) دـسریم هیآ  نیا  هب  نآرق  رد  هک  یتـقو  نآرق  يراـق  یلو  دـننک 

تئارق رد  مـکیقتا ) هللادـنع  مـکمرکا  نا  : ) دـناوخیم دـناوخب  هحفـص 205 ]  ] يرگید هیآ  مییوـگیم  ار  يراـق  صخـش  نـیمه  دـنکیم ».
اوقت اب  ادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  نیرتهب )  ) نیرتزیزع مکیقتا ؛ هللادـنع  مکریخ  نا   ) تسا نآرق  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دوعـسمنبا 
يراق هب  زاـب  تسا ». نیقتم  يارب  زا  هداـمآ  کـیدزن و  تشهب  نیقتملل ؛ هنجلا  تفل  اذا  و   ) رگید هیآ  رد  تسا و  هدـناوخ  تسا ». امـش  نیرت 

نادنمـشناد ریغ  اب  نادنمـشناد  ماقم  ایآ  نوملعی ؛ نیذلا ال  نوملعی و  نیذلا  يوتـسی  له   ) دناوخیم ناوخب و  يرگید  هیآ  مییوگیم  نآرق 
هیآ هب  دـسریم  ات  دـناوخیم  ناوخب  دوشیم  هتفگ  يراق  هب  زاب  تسا . رتالاب  همه  زا  نادنمـشناد  ماقم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسا ». ربارب 

رتالاب دندنمـشناد  هک  ار  یناسک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ماـقم  ادـخ  تاـجرد ؛ ملعلا  وتوا  نیذـلا  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  عفری  )
. تسا هداد  يرترب  نارگید  رب  ار  نانآ  لضف  مان و  هدرک و  باـختنا  ار  نادنمـشناد  مدرم  ماـمت  نیب  زا  ادـخ  هک  نیا  رب  تلـالد  هیآ  دربیم ».
: موس سابع  نب  هللادبع  مود : بلاطیبا  نب  یلع  لوا : دنرفن : راهچ  ادخ  لوسر  باحـصا  نیرتدنمـشناد  هک  دنراد  قافتا  یگمه  ربمغیپ  تما 

لقن ياهدع  زا  نکیلو  تسا  هدوب  نادنمـشناد  هلمج  زا  زین  باطخ  نب  رمع  هک  دناهتفگ  یـضعب  تباث  نب  دـیز  مراهچ : دوعـسم  نب  هللادـبع 
هک دنتفگ  باوج  رد  همه  تسا  رتراوازـس  يزامن ) شیپ   ) تماما رب  صخـش  مادک  دش  لخاد  زامن  تقو  هاگ  ره  دندیـسرپ  هک  تسا  هدـش 

قافتا تما  همه  دشاب و  زامنـشیپ )  ) ماما دیاب  دشاب  نآرق ) ندـناوخ  هحفص 206 ]  ] رد رترهام   ) ءرقا هک  یـسک  تسا  هدومرف  مالـسا  ربمغیپ 
زا دوشیم  لاؤس  تما  زا  تسا . هدش  جراخ  نادنمشناد  هرامـش  زا  رمع  سپ  دناهدوب . رتيراق  باطخلا  نب  رمع  زا  رفن  راهچ  نیا  هک  دنراد 

ماما نیـشناج و  نم  زا  دعب  هدومرف  ربمغیپ  هک  دنتفگ  همه  باوج  رد  دشاب ؟ ربمغیپ  نیـشناج  هک  تسا  رتراوازـس  یکی  مادک  رفن  راهچ  نیا 
بلاطیبا و نب  یلع  دنامیم  یقاب  دنتـسین . شیرق  زا  رفن  ود  نیا  هک  اریز  دندش  جراخ  زین  تباث  نب  دـیز  دوعـسمنبا و  سپ  تسا . شیرق  زا 
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رتگرزب و نس  رد  مادک  ره  دنتفگ  باوج  رد  یگمه  دنشابیم ؟ مالسا  ربمغیپ  ینیشناج  راوازـس  ود  نیا  زا  کیمادک  دش  لاؤس  سابعنبا .
بلاطیبا نب  یلع  دش . جراخ  سابع  نب  هللادـبع  تسا . ربمغیپ  ینیـشناج  راوازـس  صخـش  نآ  دنـشاب  رتولج  هنیدـم ) هب  هکم  زا   ) ترجه رد 

ياراد هک  ياهدـنناوخ  ره  تسا و  نیملـسم  مامت  قافتا  ربمغیپ و  تنـس  نآرق و  تاـیآ  قیرط  زا  یعطاـق  لالدتـسا  تاـنایب  نیا  دـنام . یقاـب 
. دش دهاوخ  میلست  دشاب  تابصعت  هنوگ  ره  زا  یلاخ  ینادجو و  هفطاع 

یهانتمان درم  باتک  زا  ياهلاقم 

مادک بناج  زا  قح  دوش و  داجیا  فالتخا  ناناملسم  نیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دش  ثعاب  يرما  هچ  لاؤس :
مهبم مالـسا  خیرات  رد  هک  ار  ییاهزارف  دناوتب  یمالـسا  تما  ياپون  دیدج و  لسن  هک  تسا  مزال  تهج  نیا  زا  مهم  لاؤس  نیا  دوب ؟ فرط 

نادنزرف بلاطیبا و  نب  یلع  دننام  تیناسنا  يالعا  تموکح  ییانـشور  رد  ات  هدرک  نشور  فرطرب و  هحفص 207 ]  ] ار نآ  هدنام  کیرات  و 
لـسن دـنوش . وربور  اهنآ  اب  هناعاجـش  دـیاب  ون  لسن  ناناوج  هک  دراد  دوجو  یخلت  قیاـقح  يرآ  دـنهد . رارق  دوخ  یگدـنز  هار  غارچ  ار  وا 

تحارص ياهتنم  اب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  دنزرف  تفالخ  تیاصو و  هب  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  دنادب  دیاب  رـضاح 
تشونرس دندوب  هداهن  ندرگ  یمالسا  مظعا  سسؤم  نامرف  هب  رگا  دنتخادنا  شوگ  تشپ  دندرک و  شومارف  ار  نآ  هباحص  درک و  تیـصو 

هک یسک  تفالخ  دنسم  رب  رگا  دندشیمن . فالتخا  قاقش و  قافن و  يالب  راتفرگ  زگره  ناناملـسم  دش و  هک  دوب  نآ  زج  یمالـسا  ناهج 
رفظ حتف و  داهنیم  وا  نامرف  هب  ندرگ  تهج  کی  اجکی و  مالسا  ياشگناهج  يورین  دزیم  هیکت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دنتـسناوتیم هک  دروآیم  يور  نیملـسم  مالـسا و  هب  نانچ  نایملاع  حاورا  بولق و  فرـصت  هملک  يالعا  دادـس  داـشر و  ینید  یـسایس  و 
تساوخ و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هچنآ  زج  هک  تسا  فسأت  ياج  نکیلو  دـنریگب . رایتخا  رد  ار  تیمدآ  ناـهج  تشونرس 

نیا رگا  تسا  نوریب  فصو  دح و  زا  هک  دش  ینایز  نانچ  راچد  مالـسا  داد و  تسد  زا  ار  یخیرات  تصرف  اهنت  برع  دـنداد . ماجنا  دومرف 
. دنتـشارفا یم  ملاع  زارف  رب  ار  مالـسا  مچرپ  دنتخاسیم و  نوگژاو  ار  اهتخت  همه  دـندوشگیم و  ار  ناهج  مامت  لوا  نرق  مین  رد  دوبن  داسف 

بابسا اهتلع و  ریسفت و  حرش و  دنریگرب و  قیاقح  يور  زا  هدرپ  هک  تسا  یمالسا  ناگدنسیون  ناخروم و  نادنمـشناد و  هفیظو  نیا  نونکا 
یناسنا تیبرت  يالاو  هنومن  تیناـسنا و  هحفـص 208 ]  ] يالعا لثم  رادرک  راتفگ و  راـتفر و  یلمع  یلقع و  يریگهجیتن  عیاـقو و  ثداوح و 

یلص ربمغیپ  مع  رسپ  نیشناج و  تموکح  یناگدنز و  دنهد و  ناشن  لهاج  لفاغ و  ناناملـسم  هب  ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یمالـسا 
یناگدنز خیرات  زا  رتهتسیاش  تیرشب  يارب  یتقیقح  هچ  رتریذپلد و  ناتـساد  مادک  دنزاس . رـشتنم  دوب  هک  نانچنآ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

زا دومن و  فرـص  دوخ  ناـعونمه  تیبرت  حالـصا و  هار  رد  ار  دوخ  يورین  یماـمت  درک و  تسیز  ادـخ  نید  ادـخ و  يارب  هک  تسا  يدرم 
. دومرفن هقیاضم  دندوب  هدرک  بصغ  ار  وا  يرادمامز  قح  هک  یناسک  نامه  زا  یتح  نیملسم  روما  يایلوا  يهناصلخم  ییامنهار 

یمالسا داصتقا  صوصخ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  راتفگ 

قیرط دومرف : ترـضح  درک . لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  یگدنز  تاجراخم  هار و  تالماعم و  بسک و  قیرط  هرابرد  یـصخش 
تموکح و نآ  لوا  مسق  تسا . مارح  رگید  یـضعب  لالح و  یـضعب  مسق  راهچ  نیا  زا  تسا و  مسق  راهچ  رب  مدرم  تاجراخم  تالماعم و 
( ییامرفراک يرگراک و   ) تاراجا مراـهچ  مسق  تاعانـص . موس  مسق  تراـجت . مود  مسق  رگید . يهدـع  رب  تسا  مدرم  زا  یـضعب  تساـیر 

لداع نایلاو  تسایر  تیالو و  لالح  تسایر  تموکح و  اما  تسا . مارح  رگید  تهج  زا  لالح و  یتهج  زا  مسق  راـهچ  نیا  یماـمت  تسا .
تیالو و نآ  مارح  تسایر  تیالو و  اما  تسا . بجاو  اهنآ  تعاطا  لالح و  صاخـشا  لیبق  نیا  تیالو  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  هک  تسا 

اریز دنراتفرگ  یهلا  هحفـص 209 ]  ] باذع رد  دارفا  نینچ  نیا  دننکیم و  تموکح  مدرم  رب  يدـعت  ملظ و  اب  هک  تسا  روج  نایلاو  تسایر 
بارخ و دجاسم  لطاب و  ینید  ياهباتک  دوشیم . هدنز  داسف  لطاب و  تامیلعت  لیطعت و  حالص  قح و  تامیلعت  اهنآ  تموکح  ببس  هب  هک 
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رگم تسا  مارح  نانآ  اب  ندرک  دتـس  داد و  ندرک و  کمک  مارح و  لمع  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  عرـش  ماـکحا 
مـسق ود  رب  نآ  هک  تسا  تراجت  مود  مسق  دروخب . ار  نوخ  هدرم و  تسا  راچان  هک  ياهنـسرگ  ناسنا  دـننام  دـشاب  يراچان  يور  زا  هکنیا 

تراجت تسین و  ریذـپناکما  سانجا  نآ  نودـب  مدرم  یگدـنز  روما  هک  یـسانجا  شورف  دـیرخ و  زا  تسا  ترابع  لـالح  تراـجت  تسا .
دتـس و داد و  هک  دوشیم  دساف  هابت و  ادـخ  ناگدـنب  حیحـص  یگدـنز  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  یـسانجا  شورف  دـیرخ و  زا  تسا  ترابع  مارح 

ریجا ماسقا  مارح و  لالح و  عیانص  ماسقا  مالسلاهیلع  ماما  سپس  تسا . مارح  اهنآ  ششخب  نتـشاد و  هاگن  اهنآ و  همه  ندیماشآ  ندروخ و 
رد هک  دندومرف  نایب  احورشم  ار  اهنآ  همه  تسا  مارح  هک  ییاج  رد  لالح و  هک  ییاج  رد  لام  ندرک  فرص  قیرط  مارح و  لالح و  ندش 

. دناهدرک لقن  ترضح  زا  هعیش  نادنمشناد  یهقف  ياهباتک  رد  دوخ  لحم 

تیعر اب  مکاح  یلاو و  راتفر  یگنوگچ 

ترـضح رـضحم  زا  يو  دیدرگ . بوصنم  زاوها  تموکح  هب  یـسابع  روصنم  فرط  زا  هک  تسا  یخیرات  روهـشم  صخـش  شاجن  هللادـبع 
مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  درک و  یتالاؤس  تسا -  ربمغیپ  ادـخ و  تیاضر  بجوم  هچنآ  دوخ -  تموکح  هب  عجار  مالـسلاهیلع  قداـص 

مسیونیم يدرک  لاؤس  هک  ار  هچنآ  هصالخ  باوج  نم  دیامرفیم  هحفص 210 ] . ] دناهدومرف نایب  احورشم  ياهلاسر  رد  ار  یشاجن  باوج 
ادخ لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  دومرف : ترـضح  هللاءاشنا . ینک  ادیپ  تاجن  هک  تسا  دیما  ینکن  زواجت  نآ  زا  ینک و  لمع  نآ  هب  هاگ  ره 

. دنکیم لیاز  ار  وا  لقع  ادخ  دهدن  ناشن  ار  حیحص  هار  سک  نآ  دنک و  تروشم  یـسک  اب  يراک  رد  ینید  ردارب  رگا  دناهداد  ربخ  نم  هب 
: زا تسا  ترابع  درک و  یهاوخ  ادـیپ  تاجن  یـسرتیم  هک  یمهم  رما  زا  یهد  ماجنا  رگا  مهدیم  ناشن  وت  هب  یهار  هراب  نیا  رد  هک  نادـب 

لاح رد  یمرن  ترشاعم و  نسح  تسا و  مدرم  اب  ینابرهم  ادخ و  ناتسود  هب  ندناسرن  رازآ  مدرم و  نوخ  ظفح  رد  وت  يراگتـسر  نادب  - 1
ندرک راتفر  نانآ  اب  تقفاوم  تلادع و  هب  تیعر و  ناصقن  عفر  دـنراد و  جایتحا  وت  هب  هک  یناسک  اب  ناتـسود و  اب  قفر  تدـش و  تردـق و 
نایاپ هب  زور  هب  ار  یبش  - 3 دننکن . ینابز  برچ  وت  شیپ  رد  دارفا  هنوگ  نیا  ات  نک  رود  دوخ  زا  ار  وگدب  نیچنخـس و  نامدرم  - 2 تسا .

-4 يریگیم . رارق  ادخ  بضغ  دروم  نآ  لباقم  رد  هک  هدن  ناشن  ییورـشوخ  قلمتم  صاخـشا  هب  یـشاب  رود  ادخ  محرت  رظن  زا  هک  ناسرن 
زا هک  درکیم  لقن  مردپ  رامشم . کچوک  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  راک  نیا  شاداپ  نکم و  یهاتوک  هنـسرگ  ياهمکـش  يارب  ماعط  ندناسر  زا 

. دشاب هنـسرگ  وا  هیاسمه  مکـش  یلو  دباوخب  ریـس  هک  یـسک  درادن  نامیا  تمایق  زور  هب  لجوزع و  يادخ  هب  هک  دوب  هدینـش  ادـخ  ربمغیپ 
شتآ دوخ  ياـمرخ  ماـعط و  يداـیز  زا  دومرف  ترـضح  میتسه  تکـاله  رطخ  رد  اـم  هحفـص 211 ]  ] هللالوسر ای  دندرک  ضرع  باحـصا 

بلاطیبا نب  یلع  زا  شردـپ  زا  مردـپ  اریز  یناسرتب  ار  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  بلق  ادابم  ادـخ  زا  سرتب  - 5 دینک . شوماخ  ار  ادـخ  بضغ 
ادخ هیاس  زج  هب  ياهیاس  هک  تمایق  زور  رد  دـناسرتب  ار  وا  دـنک و  رظن  ینمؤم  يور  هب  تنوشخ  رهق و  اب  یـسک  ره  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع 
لوق زا  تسا  یقیقح  ناملـسم  کی  راتفر  نسُح  همزال  هک  ار  هچنآ  ریذپلد و  ياهزردنا  یـشاجن  هب  ترـضح  دناسرتیم . ار  وا  ادـخ  تسین 
هتشر هب  يروآ و  اجب  ار  ادخ  تعاطا  یـسرتب و  ادخ  زا  هک  منکیم  تیـصو  ار  وت  دومرفیم  کی  ره  همتاخ  رد  درکیم و  لقن  ادخ  لوسر 

رب یشاجن  يا  دومرف  - 6 رادم . مدقم  ادخ  تیاضر  هب  ار  مدرم  تیاضر  زگره  یبای و  تیاده  میقتـسم  هار  هب  ات  یبسچب  یتسرپادخ  مکحم 
یناوتیم ات  - 7 تسا . نایعیش  رب  تیبلها  ام  تیصو  نیا  تسین و  روصتم  يرگید  يهفیظو  يوقت  زا  رتمهم  ادخ  هاگرد  هب  تبسن  یسک  ره 

. يوش تساوخزاب  نآ  لباقم  رد  تمایق  يادرف  رد  هک  یهدب  ماجنا  يراک  ادابم  شاب . بظاوم  دوخ  رادرک  هب  ایند  رد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  ترضح  تماما  لیلد 

یلقع لیلد 
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رد ترـضح  و  دوب . اراد  ار  تماما  فاصوا  همه  دوخ  رـصع  رد  دمحم  نب  رفعج  تسا و  موصعم  لداع و  ربهر  دوجو  هب  زاین  ینامز  ره  رد 
لئاـق نارگید  تماـما  هب  ناـمز  نآ  رد  هک  یناـمدرم  دوب و  دوخ  ناـگداز  ومع  ناردارب و  نیرتلـضفا  هحفـص 212 ]  ] لمع دـهز و  ملع و 

تازجعم و رودص  دراد  تلالد  ترـضح  تماما  هب  هک  يرما  هلمج  زا  دندوب . هتفرگ  رارق  يدمع  یهارمگ  اطخ و  رد  ای  هابتـشا  رد  دناهدش 
. دش دهاوخ  رکذ  باب  نیا  رد  ياهناگادج  لصف  زین  باتک  نیا  رد  دناهدرک . لقن  رصح  دح و  زا  هدایز  ترضح  زا  هک  تسا  یتامارک 

دمحم نب  رفعج  تماما  رب  صن  لیلد 

یلع نمن  نا  دـیرن  یلاعت و  هللا  لاق  نیذـلا  نم  اذـه  يرتا  لاق  مالـسلاهیلع  هللادـبعیبا  هنبا  یلا  رفعجوبا  رظن  لاق  یناـنکلا  حابـصلایبا  نع  »
شدنزرف يور  هب  یهاگن  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  ترـضح  دیوگیم  يوار  نیثراولا ؛ مهلعجن  همئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا 

نیب نیمز  يور  رد  هک  یناسک  رب  دومرف  ناـنآ  هراـبرد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  نم  دـنزرف  نیا  دومرف  درک و  هللادـبعیبا 
هتـشذگ نایاوشیپ  ثراو  هدرک و  مدرم  ياوشیپ  ار  نانآ  هکنآ  ات  مینادرگ  بیـصن  نانآ  رب  تمعن  تنم و  میتساوخ  دندش  فیعـض  نیفلاخم 

هللا اذه و  لاق  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  یلع  هدی  برضف  هدعب  ملاعلا  نع  مالسلاهیلع  رقاب  رفعجوبا  لئـس  لاق  یفعج  دیزی  نب  رباج  .« » مینادرگ
دنزرف رب  تسد  ترـضح  دش  لاؤس  دوخ  زا  دعب  تماما  صوصخ  رد  رقاب  ترـضح  زا  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  يدعب 

رفعج لبقاف  هدنع  تنک  لاق  رفعجوبا  بحاص  رهاط  نع  . » تسا نیمه  نم  زا  دعب  ماما  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف  تشاذـگ و  هللادـبعیبا  دوخ 
نب رفعج  مدوب  رقاـب  ماـما  تمدـخ  رد  دـیوگیم  يوار  رگید  ثیدـح  رد  زین  و  هیربلا ». ریخ  اذـه  رفعجوبا  هحفص 213 ]  ] لاقف مالـسلاهیلع 

هک هتـسبرس  هفیحـص  زا  مدیـسرپ  قداص  ترـضح  زا  دیوگ  نابا  نب  رمع  تسا  نیمه  مدرم  نیرتهب  دومرف  رقاب  ترـضح  دـش  دراو  دـمحم 
ملـس هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  تـلحر  زا  دـعب  دوـمرف  باوـج  رد  ترـضح  داد . هـمئا  هـب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 

يو زا  سپ  نسح و  ماما  ترضح  نآ  زا  دعب  دش  ثراو  لوسر  ترـضح  زا  ار  يرگید  ياهزیچ  هحلـسا و  ملع و  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
هدیـسر امـش  ترـضح  هب  وا  زا  دعب  دش و  لاؤس  شدنزرف . هب  وا  زا  دعب  تفرگ  تسد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  ترـضح 
ناگرزب زا  رفن  نیدنچ  دومرف  دـش  کیدزن  مردـپ  تافو  هک  ینامز  دـیامرفیم : زاب  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  یلب . دومرف : ترـضح  تسا 

مردپ رتسب  رانک  مدرک  رـضاح  ار  هنیدـم  تیـصخش  اب  دارفا  نآ  زا  رفن  راهچ  نم  دـیوگ  منک  تیـصو  نم  ات  نک  رـضاح  ار  هنیدـم  روهـشم 
الف نیدلا  مکل  یفطصا  هللا  نا  ینب  ای  : ) شیوخ نادنزرف  هب  ربمغیپ  بوقعی  ترضح  تیصو  دننام  تیصو  نیا  سیونب  دومرف  مردپ  دنتسشن 

تباث مالسا  رد  امش  دیتسه  هدنز  ات  تسا و  هداد  یـصاخ  زایتما  مالـسا  نید  نیمه  اب  ار  امـش  ناهج  راگدیرفآ  نوملـسم ؛ متنا  الا و  نتومت 
هعمج زاـمن  نآ  اـب  هـک  صوـصخم ) هفـالم   ) يدرب رد  ارم  مدرم  هـک  یتـقو  درک  تیـصو  دـمحم  نـب  رفعج  شدـنزرف  هـب  و  دیــشاب ». مدـق 

ارم نفک  دنب  ربق  رد  نک و  رتدنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  عافترا  هب  هشوگ  راهچ  ار  مربق  راذگب و  مرـس  رب  همامع  هدرک و  نفک  مدناوخیم 
ضرع مردپ  هب  دیوگ  ترضح  دنک  تمحر  ار  اهامش  همه  ادخ  دیدرگرب  هحفص 214 ]  ] دیتسه صخرم  دومرف  ناهاوگ  هب  سپس  نک . زاب 
هدارا هدرکن و  تیـصو  هک  دنیوگب  مدرم  هک  متـشادن  تسود  دومرف  دیتفرگ  دهاش  دـیداد و  ماجنا  هک  دوب  يرما  همه  نیا  ناجردـپ  مدرک 
. تسا هدیسر  ترضح  نآ  تماما  رب  صن  ادخ  بناج  زا  حول  ربخ  رد  ثیدح  نیا  ریظن  دشاب . ناهرب  وت  تماما  رب  نم  زا  دعب  هک  مدرک 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  تامارک 

هدرک لـقن  یقناود  روصنم  بجاـح  عـیبر  هک  تسا  ياهیـضق  تسا  هللا  هفیلخ  دـمحم  نب  رفعج  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يروـما  هلمج  زا 
تفگ داتفا  ترضح  هب  روصنم  مشچ  هک  یتقو  منک  رضاح  ار  دمحم  نبا  رفعج  هک  درک  راضحا  ارم  یسابع  روصنم  يزور  دیوگیم  تسا .
نینچ دنگوس  ادخ  هب  دومرف  ترضح  یناروشیم ؟ نم  رب  ار  مدرم  و  ینکیم ؟ يرگلالخا  نم  تنطلس  رد  مشکن  ار  وت  رگا  ارم  دشکب  ادخ 
تباث يرما  نینچ  ضرف  رب  رگا  دناهتفگ و  غورد  هب  دنـشاب  هدناسر  امـش  هب  صوصخ  نیا  رد  يزیچ  رگا  تسا  هدوبن  يراک  نینچ  دـصق و 
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بئاـصم و لـباقم  رد  بویا  ترـضح  درک  وفع  ار  ناـنآ  فسوی  لـباقم  رد  یلو  دـندرک  ملظ  شناردارب  ار  فـسوی  ترـضح  دـشاب  هدـش 
عیبر دسریم . اهنآ  هب  زین  امش  تبـسن  دنناربمغیپ و  نانیا  درک . يراذگرکـش  دش  اطع  تنطلـس  ار  نامیلـس  ترـضح  دومن  ربص  تالکـشم 
یتقو دوب  ندناوخ  اعد  لوغـشم  درکیم و  تکرح  ترـضح  ياهبل  هار  رد  دمآیم  روصنم  سلجم  فرط  هب  ترـضح  هک  یتقو  دـیوگیم 

ناشیا دنربب و  فیرشت  سلجم  يالاب  فرط  هب  ترـضح  هک  تفگ  روصنم  دش . رتمارآ  روصنم  بضغ  دش  سلجم  هحفص 215 ]  ] دراو هک 
دومرف ترـضح  دنرـضاح . زین  ناشدوخ  دناهداد و  ربخ  نم  هب  نالف  نالف و  مداد  وت  هب  هک  ییاهتبـسن  نآ  تفگ  روصنم  دندرک  نینچ  زین 

نآ دنک  رارقا  هداد  ترضح  هب  ییاهتبسن  نآ  هب  درم  نآ  داد  روتـسد  روصنم  ددرگ  راکـشآ  تبـسن  تقیقح  ات  دینک  وربور  نم  اب  ار  نانآ 
نک دای  مسق  نانچنآ  دومرف  ترضح  دومن و  ندروخ  مسق  هب  عورش  درم  نک  دای  مسق  دومرف  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  یلب . تفگ : درم 

رد وت  هلیـسو  هب  ینعی   ) راک نانچ  نیا  هک  ماهدنهانپ  دوخ  يهوق  لوح و  هب  مرازیب و  ادـخ  يهوق  لوح و  زا  وگب  هنوگ  نیا  میوگیم  نم  هک 
نوریب شیاپ  زا  دیریگب و  ار  ادخ  تمحر  زا  رود  درف  نیا  دومرف  یـصوصخم  لاح  اب  ترـضح  نآ  تسا . هدوب  يرگلالخا ) هفیلخ  تنطلس 

دناشن و دوخ  دزن  ار  ترـضح  دید  ار  لاح  نینچ  هفیلخ  نوچ  دـش و  راتفرگ  شیاپ  بناج  زا  درم  نآ  هک  دـندید  تشذـگن  یمک  دیـشکب .
نیرتدیدش هفیلخ )  ) دـنتفگ شروضح  هب  دـندش و  هناور  ترـضح  رـس  تشپ  دـش . غراف  سلجم  نآ  زا  ترـضح  درک . مارتحا  ار  ترـضح 

ترضح دیدرگ  رتکبس  روصنم  بضغ  دیدوب و  ندناوخ  اعد  لوغشم  دیدش  سلجم  لخاد  هک  یتقو  یلو  تشاد . امـش  قح  رد  ار  بضغ 
یتدع ای  : » دومرف ترضح  تسا ؟ مادک  اعد  نآ  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مدناوخیم . ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  مدج  ياعد  دومرف 
دیادش مامت  رد  هک  ییادخ  يا  ماری ؛ ال  هحفص 216 ]  ] يذلا کتکرب  ینفنکا  مانتال و  کنیعب  ینـسرحا  یتبرک  دنع  یثوغ  ای  یتدش و  دنع 

دیوگیم عیبر  شاب ». مرادهگن  تاهدنیاپ  تردـق  نآ  اب  دوخ و  تلفغ  نودـب  رظن  نآ  اب  ینم  هاگهانپ  اههصغ  مامت  رد  يراودـیما و  يهیام 
یتشاذگن ارچ  مدرک  ضرع  ترضح  هب  دیوگیم  يو  متفای . تاجن  اهيراتفرگ  زا  هشیمه  اعد  نآ  تکرب  هب  مدرک و  ظفح  ار  اعد  نیا  نم 

دیاش دروخب  مسق  دیجمت  دیحوت و  ظفل  اب  ار  ادخ  هک  متـشادن  تسود  دومرف : ترـضح  دنک ؟ دای  مسق  دوخ  رایتخا  هب  نیچنخـس  درم  نآ 
شراتفرگ ادـیدش  لجوزع  يادـخ  ات  مداد  مسق  يدینـش  هک  یظفل  نآ  اب  دزادـنا و  ریخأت  هب  ار  يو  تبوقع  ای  درذـگب  وا  زا  یلاعت  يادـخ 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  شردپ و  مالک  مدج  مالک  تسا و  مدج  مردپ و  مالک  نم  مالک  دومرفیم : دمحم  نب  رفعج  ترـضح  دـنک .
. تسا ادخ  مالک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  مالک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مالک  مالـسلاهیلع  یلع  مالک  تسا و 
هک ضیبا  رمحارفج و  تسا و  عامـسالا  یف  رقن  بولقلا و  یف  تکن  روبزم و  رباغ و  هداوناخ  اـم  ملع  دومرفیم : دـمحم  نب  رفعج  ترـضح 

روبزم هدنیآ و  ملع  رباغ  اما  دومرف : ترضح  دندیسرپ . ار  تاملک  نیا  ریسفت  ترـضح  زا  تسا . ام  دزن  رد  دنجاتحم  نآ  ملع  هب  مدرم  مامت 
میونشیم ار  هکئالم  مالک  ام  تسا  ناگتـشرف  نخـس  ندینـش  عامـسالا » یف  رقن  یهلا و  تاماهلا  بولقلا  یف  تکن  اما   » تسا هتـشذگ  ملع 

ات دیاین  نوریب  تسا و  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  هحلسا  هک  تسا  یفرظ  نآ  رمحارفج  اما  مینیبیمن  ار  اهنآ  صخش  یلو 
رد هحفـص 217 ]  ] هیهلا ياهباتک  دوواد و  روبز  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  هک  تسا  یفرظ  نآ  ضیبا  رفج  اما  دنک و  روهظ  ام  مئاق 

ياهتـشون نآ  هعماج  اما  تسا و  نآ  رد  تمایق  زور  ات  ناهاشداپ  یماـسا  هدـنیآ و  هیآ  نآ و  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  فحـصم  تسا و  نآ 
هدش هتـشون  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسد  اب  هدـش و  جراخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كرابم  نابز  زا  هک  تسا 

. تسا هدش  هتشون  نآ  رد  دنراد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  تمایق  زور  ات  هک  يزیچ  نآ  ره  دنگوس  ادخ  هب  تسا 

مالسلامهیلع ربمایپ  ناثراو  دزن  رد  يو  ياصع  مالسلاهیلع و  یسوم  ترضح  حاولا 

. میناربمغیپ هثرو  ام  تسا و  ام  دزن  رد  ترضح  ياصع  مالسلاهیلع و  یسوم  حاولا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا 
نآ هصالخ  اجنیا  رد  هک  هدرک  رکذ  ار  یبلاطم  رفج  ملع  هب  عجار  نونکملارد  باتک  زا  دـنکیم  لقن  یفنح  يزودـنقلا  میهاربا  نب  نامیلس 
ملع ياراد  یلع  تفرگ و  دای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  ار  فورح  ملع  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیوگیم  دوشیم . نایب 
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ملع و  تسا ». نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم  : » تسا هتفگ  وا  قـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  تسا  نـیرخآ  نـیلوا و 
نیمه دندوب  یلع  نادنزرف  هک  یناماما  تسا و  مالسلاهیلع  فصا  باجح  نامیلس و  متاخ  مدآ و  ترضح  جات  مظعا و  مسا  لماش  فورح 
فورح ملع  ياهزمر  رد  دـندومنیم و  لح  ار  نآ  رارـسا  دوب و  دـنمهرهب  ملع  نیا  زا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماـما  دنتـسنادیم و  ار  ملع 

رهاظ مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  ناـمزلارخآ  رد  ار  رفج  ملع  دـنیوگ  تشادـن و  رتشیب  لاـس  تفه  هک  یلاـح  رد  درکیم  ییاـهتبحص 
اهشناد هنوگ  همه  زا  نم  زا  دیسرپب  تفگیم  بلاطیبا  نب  یلع  دنادیمن و  یسک  وا  زج  ار  ملع  هحفص 218 ]  ] نیا تقیقح  درک و  دهاوخ 

هک یتقو  هک  دـناهتفگ  نیخروم  تسا . دوجوم  روانهپ  يایرد  دـننام  ییاـهشناد  نم  هنیـس  رد  اریز  مورب ؛ امـش  تسد  زا  نم  هکنآ  زا  شیپ 
. دراد تلالد  هعقاو  فالخ  رب  هعماج  رفج و  دومرف : ترضح  دهد  رارق  دهعیلو  ار  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  تساوخیم  یـسابع  نومأم 

قداص ترضح  هناخ  رد  مدید  مدش  حراخ  لزنم  زا  تبانج  لسغ  يارب  متشاد  هارمه  يزینک  مدرک  رفس  هنیدم  رهـش  هب  دیوگیم  ریـصبوبا 
ترضح لزنم  لخاد  هب  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  مه  نم  دنراد  دمآ  تفر و  ترـضح  تمدخ  هب  يدایز  مدرم  تسا و  زاب  مالـسلاهیلع 

ناـگدازربمغیپ ناربمغیپ و  لزنم  هب  ینادیمن  اـیآ  ریـصبابا  يا  تفگ  درک  یهاـگن  نم  هب  ترـضح  مدیـسر  شروضح  نم  هک  یتقو  مدـش 
نیا زا  دعب  یلو  مدرمـش  تمینغ  زین  نم  دـنوشیم  فرـشم  امـش  ترایز  هب  میاقفر  میدـید  مدرک  ضرع  دوش ؟ لخاد  دـیابن  بنج  صخش 

ترضح ياهمشچ  دیدیم  ار  دیهش  نسح  نیدلادبع  نب  دمحم  هاگ  ره  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  درک . مهاوخن  يراک  نینچ 
وا هکنآ  لاح  دـنراد و  وگتفگ  يو  تماـما  صوصخ  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  هللادـبع ) نب  دـمحم   ) نیا دومرفیم : دـشیم . کـشا  زا  رپ 

ریسفن زا  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ترـضح  زا  تسا . هدشن  رکذ  تما  يافلخ  نیب  رد  مالـسلاهیلع  یلع  باتک  رد  وا  مسا  دوشیم و  هتـشک 
هحفـص  ] دش لاؤس  نودعوت ) متنک  یتلا  ۀنجلاب  اورـشبا  اونزحت و  هکئالملا و ال  مهیلع  لزنت  اوماقتـسا  هللا  انبر  اولاق  نیذـلا  نا  : » هفیرـش هیآ 

تشاذگ ییاکتم  هب  تسد  ترضح  میاهتـشاذگ  اهاکتم  لزنم  رد  اههکئالم  يارب  زا  اهتقو  رایـسب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  [ 219
هداسو نیا  هب  اههکئالم  تاقوا  رایسب  هک  تسا  ياهداسو  نیا  نیسح  يا  دومرف : تسا  ترضح  نآ  باحـصا  زا  یکی  هک  الع  هب  نیـسح  هب 

مدش و فرشم  قداص  ترضح  تمدخ  هب  مدوب  هرمع  جح  مزاع  دیوگ  مزارم  نب  ریرج  میاهتفرگ . اههکئالم  زیر  ياهرپ  زا  دناهداد و  هیکت 
زا رتدایز  ترضح  امرف . یتیصو  مدرک  ضرع  هرابود  نکن ». هلجع  سرتب و  ادخ  زا  لجعت ؛ هللا و ال  وقتا  و  : » دومرف امرف . یتیـصو  ارم  متفگ 

لوغشم هار  نایم  ياههاگلزنم  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  میدش  رفسمه  مدید و  ار  یماش  درم  هار  رد  مدش  جراخ  هنیدم  زا  دومرفن . یمالک  نآ 
زا نم  درک . ییوگدب  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هرابرد  سپس  تفگ . ازسان  هفوک  هرـصب و  لها  قح  رد  یماش  درم  میدوب . ندروخ  اذغ 

مدروآ دای  هب  قداص  ترضح  تیصو  انثا  نیا  رد  مناسرب . لتق  هب  ار  وا  منک و  دنلب  تسد  متساوخ  مدش  تحاران  رایسب  تاملک  نیا  ندینش 
دوخ میمـصت  زا  مدرک و  ربص  یلو  مدینـش  ار  یماش  درم  ییوگازـسان  نآ  یمامت  نم  دوجو ، نیا  اب  لـجعت » ـال  هللا و  اوقتاو  : » دومرفیم هک 

هب متشاد  هارمه  رانید  دصیس  میدیسر . مالسلاهیلع  قداص  ترضح  تمدخ  ریصبوبا  هزمحیبا و  نب  یلع  اب  نم  دیوگیم  بیعش  متـشگرب .
زا هک  ناسرب  دوخ  لحم  هب  ار  رانید  دـص  نیا  دومرف : دـنادرگزاب و  نم  هب  ار  یقاب  تشادرب و  ار  يرادـقم  ترـضح  متخیر  ترـضح  شیپ 

هحفـص 220]  ] دـنادرگرب ترـضح  هک  ار  ییاهلوپ  نیا  دیـسرپ  ریـصبوبا  میتشگرب  ترـضح  تمدـخ  زا  دـیوگیم  بیعـش  ياهتفرگ . اجنآ 
وت هب  ار  تماما  تمالع  ترضح  تفگ  ریصبوبا  مدوب . هتشادرب  یناهنپ  مردارب  هسیک  زا  ار  اهلوپ  نیا  دیوگیم  بیعـش  دوب ؟ هنوگچ  شلاح 

مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  رـضحم  هب  دیوگیم  نارهم  نب  هعامـس  دوبن . رتشیب  رتمک و  رانید  دـص  زا  مدرمـش  ار  اهرانید  نم  داد و  ناشن 
هدننک نعل  وگازـسان و  صخـش  دـیابن  وت  يدرک  نابرتش  اب  هار  رد  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  هعامـس  يا  دـندومرف : تسخن  ترـضح  مدیـسر .

نم ار  راک  نینچ  نیا  دوب  هدرک  ملظ  وت  هب  هک  نیا  ولو  دومرف  درکیم . ملظ  نم  هب  نابرتش  یلو  دوب  روطنیا  هیـضق  اـقآ  مدرک  ضرع  یـشاب 
نیا زا  دـعب  نک و  هبوت  ادـخ  يوس  هب  هعامـس  يا  دومرف  ترـضح  سپـس  منکیمن  رما  يراک  نینچ  هب  زین  ار  منایعیـش  موشیمن و  بکترم 

. درک مهاوخن  يراک  نوچمه  نیا  زا  دعب  مدرک و  هبوت  هللالوسر  نبای  مدرک  ضرع  هدم . ماجنا  ار  یلامعا  نینچ  رگید 

تماما تمالع  ناشن و 
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متشاذگ و ترضح  يوناز  يور  تسد  هتخانش ؟ ار  تماما  دمحمابا  ایآ  دومرف  مدوب  هتسشن  ترضح  تمدخ  رد  يزور  دیوگیم  ریصبیبا 
نبای متفگ  شاب . تباث  تاهدـیقع  نیا  رد  یتفگ و  تسار  دومرف : ترـضح  یتسه . نم  ماما  نامه  وت  وه » الا  هلا  يذـلا ال  هللاو   » یلب متفگ :

میئاسانـش مهاوخیم  متفگ  تسین . مزال  يرگید  ناشن  ماما  نتخانـش  زا  ریغ  دـمحم  اـبا  يا  دومرف : دـییامرف . ناـیب  ار  ماـما  ناـشن  هللالوسر 
ود نآ  زا  سپ  دمحم و  وا  زا  دعب  تسا و  هدمآ  ایند  هب  یـسیع  مان  هب  يدنزرف  وت  يارب  هفوک  فارطا  رد  دـمحمابا  ای  دومرف : دـشاب . لیمکت 

یماسا اب  تسا  هدش  هتشون  نایعیش  ام  صوصخم  هعماج  هفیحص  رد  هحفص 221 ]  ] تسا رسپ  ود  نیا  نادب  دوب . دهاوخ  امش  يارب  يرتخد 
ریـصبیبا دوب . رادهجرد  يدرز  زیچ  مدید . داد  ناشن  ار  هفیحـص  نآ  ترـضح  تمایق . زور  ات  نانآ  ياهتبـسن  دادـجا و  ناردام و  ناردـپ و 

هللالوسر نبای  متفگ  دوب ؟ لوغشم  يراک  هچ  هب  هزمحوبا  دمحمابا  ای  دومرف  مدش  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  لزنم  دراو  يزور  دیوگیم 
دهاوخ ایند  زا  زور  نـالف  هاـم و  نـالف  رد  هک  وگب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  یتشگرب  هک  یتقو  دومرف  ترـضح  مدـید . هتـسیاش  درم  ار  وا 

زا نداد  ربخ  زا  تسا  ام  شیپ  رد  هچنآ  یلب  دومرف  تسا  امش  یقیقح  نایعیش  هلمج  زا  هزمحوبا  هک  مدرک  ضرع  دیوگیم  ریـصبوبا  تفر .
بظاوم دسرتب و  ادخ  زا  یسک  هاگ  ره  یلب  دومرف : ترضح  دنتسه ؟ امش  اب  امـش  نایعیـش  ایآ  مدرک  ضرع  وا  يارب  زا  تسا  ربخ  زا  گرم 

هک تشذـگن  يزیچ  لاس  نامه  رد  متـشگزاب  نطو  هب  دـیوگیم  ریـصبوبا  دوب . دـهاوخ  اـم  هبتر  رد  دزیهرپب  هاـنگ  زا  دـشاب و  دوخ  رادرک 
دیز يا  دومرف : ردقنیا . متفگ : يراد ؟ لاس  دنچ  دیز  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دیوگیم  ماحـش  دیز  تفر . ایند  زا  هزمحوبا 

اب هک  تسا  بوخ  ردـقچ  نم  يالوم  يا  یلب  مدرک  ضرع  یـشاب ؟ ام  اب  هک  یتسین  یـضار  ایآ  یتسه  ام  ناتـسود  زا  هک  ار  وت  داب  تراـشب 
وت و ماقم  کی  رد  تشهب  رد  ایوگ  دـنگوس  راـگدرورپ  هب  مرتناـبرهم و  ناـتدوخ  زا  امـش  رب  نم  مسق  ادـخ  هب  دـیز  يا  دومرف : مشاـب  اـمش 
( خف دیهش   ) نیسحلا هحفـص 222 ]  ] نبا هللادبع  نب  دمحم  نارادتـسود  زا  هک  العیبا  نب  دـیمحلادبع  منیبیم . ار  يرـضن  هریغم  نب  ثراح 
ار مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هفرع  زور  جح  مسوم  رد  دیوگیم  ریصبوبا  دومن . نادنز  هناور  درک و  ریگتـسد  ار  وا  یـسابع  روصنم  دوب و 
ار يو  یقناود  روصنم  هک  تسا  یتدـم  متفگ : تسا ؟ لوغـشم  يراـک  هچ  هب  دـیمحلادبع  امـش  تسود  دـمحم  يا  دومرف : مدرک  تاـقالم 

دمحم دـش . دازآ  تقیفر  دـنگوس  ادـخ  هب  دـمحم  ای  دومرف  اـعد  یتدـم  زا  دـعب  درک  دـنلب  ار  شیاهتـسد  ترـضح  درک . ینادـنز  هتفرگ و 
بجاح هب  روصنم  دیوگیم  ملسم  نبا  مازر  هفرع . زور  رهظ  زا  دعب  يدش ؟ صالخ  یک  مدیسرپ  دیمحلادبع  زا  تعجارم  زا  سپ  دیوگیم 

لابند روصنم  تسـشن . دش و  سلجم  دراو  ترـضح  یـشکیم . ار  يو  اروف  دش  سلجم  دراو  دـمحم  نب  رفعج  هک  یتقو  داد  روتـسد  دوخ 
ترـضح ددرگرب . تفگ  ار  بجاح  روصنم  سپـس  دیدن . ار  ترـضح  نآ  یلو  درک  رظن  ترـضح  فرط  هب  دمآ . بجاح  داتـسرف  بجاح 

نب رفعج  ارچ  هک  درکیم  خـیبوت  ار  بجاح  دزیم و  مه  هب  تسد  روصنم  نآ  زا  دـعب  دـنتفر . درک و  تکرح  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 
داتفه و لجوزع  يادخ  مظعا  مسا  هک  دناهدرک  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  ود  ره  بالج  رمع  نب  دیعـس  رباج و  یتشکن ؟ ار  دمحم 

کی رد  ار  سیقلب  تخت  فرح  کی  نآ  اب  هک  دوب  دوجوم  فرح  کی  نامیلـس  ترـضح  ریزو  ایخر  نب  فصآ  دزن  رد  تسا و  فرح  هس 
يادخ صوصخم  ملع  نآ  فرح  کی  تسا و  دوجوم  فرح  ود  داتفه و  همئا  ام  دزن  رد  درکیم و  رـضاح  نامیلـس  دزن  ندز  مه  هب  مشچ 

مالسلاهیلع یسوم  نسحلاوبا  هحفص 223 ]  ] هک مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  رـضحم  رد  دیوگیم  یـسوم  نب  هعاقر  تسا . لجوزع 
رد مرـسپ  نیمه  دندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  مدیـسوب . ار  شکرابم  رـس  مدنابـسچ و  لغب  ار  اقآ  نم  دیوگیم  يو  دـندش . دراو 

رـضحم هب  دیوگیم  یـسمح  اذئاع  دیناسر . دنهاوخ  لتق  هب  هدومن و  ریگتـسد  ار  وا  سپ  دوشیم . دازآ  دعب  هدـش  راتفرگ  سابعینب  تسد 
: مدرک مالـس  قیرط  نیا  هب  لوا  منک . یتالاؤس  زامن  صوصخ  رد  ترـضح  زا  هک  متـشاد  دصق  مدش و  لخاد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 

یبرقلا يوذ  ام  میتسه و  لوسر  ترـضح  نادـنزرف  اـم  مسق  ادـخ  هب  دومرف  سپـس  داد  ارم  مالـس  باوج  هللالوسر » نباـی  کـیلع  مالـسلا  »
زا ریغ  هب  ینک  مایق  حیحـص  بجاو  ياهزامن  هب  هاگره  دومرف  منک  لاؤس  هکنیا  نودب  سپـس  دـندرک  رارکت  ار  مالک  نیا  هبترم  هس  میتسین .

گـس ناهگان  مدوب . هارمه  هکم  هار  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  اـب  دـیوگیم  یلاـمث  هزمحوبا  دـش . دـهاوخن  لاؤس  يزیچ  وت  زا  نیا 
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ترضح دش . دیدپان  دمآرد و  هدنرپ  هیبش  هب  گس  نآ  ناهگان  تسا ؟ ربخ  هچ  دنک  تهایس  ور  ادخ  دومرف : ترـضح  دش . نایامن  یهایس 
ریـصبوبا دـنک . رـشتنم  ار  يو  گرم  ربـخ  اهرهـش  رد  هک  تسا  رومأـم  ناویح  نیا  هدرم و  یناورم  ماـشه  تسا  اـهینج  دـصاق  نیا  دومرف :
ناراکمه ناتسود و  دوخ  لزنم  رد  دوب . هدنناوخ  نازینک  دایز و  تورث  ياراد  هک  یسابع  تلود  نادنمراک  زا  متـشاد  ياهیاسمه  دیوگیم 

درکن لوبق  مدش  رکذتم  وا  هب  راب  نیدنچ  دـندوب . نم  یتحاران  تیذا و  بابـسا  دومنیم و  یـشکهدبرع  رمخ و  برـش  هدرک  عمج  ار  دوخ 
نم لاح  زا  يدیـسر  دمحم ) نبا  رفعج   ) تیاقآ تمدخ  هب  هاگ  ره  مراتفرگ . تشز  لامعا  نیا  هب  نم  تفگ  هحفص 224 ]  ] باوج رد  رخآ 

ترـضح مدرک . نایب  ار  صخـش  نیا  راتفگ  مدیـسر و  ترـضح  تمدـخ  هب  يزور  دـهد . تاجن  ارم  ادـخ  ات  دـنک  اعد  هجوت و  دـیاش  وگب 
نک كرت  ار  دوخ  تشز  ياهراک  تفگ  دمحم  نب  رفعج  وگب  وا  هب  دمآ  دهاوخ  وت  شیپ  صخـش  نیا  يدیـسر  هفوک  هب  هک  یتقو  دومرف :

یتقو دمآ . نم  ندید  هب  مدرم  ریاس  نیب  رد  زین  درم  نآ  مدیسر  هفوک  هب  نم  دیوگیم  ریـصبوبا  متـسه . وت  تشهب  نماض  ادخ  شیپ  رد  نم 
نم نابز  زا  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  نایب  ات  درم  مدرک . لقن  يو  هب  ار  ترـضح  باوج  وا و  يافـش  نایرج  دـش  تولخ  سلجم  هک 

نینچ ترضح  هک  مدرک  دای  دنگوس  تسا ؟ هدومرف  نینچ  دمحم  نب  رفعج  هک  ینکیم  دای  دنگوس  ایآ  تفگ  درک و  هیرگ  هب  عورش  دینش 
يو دزن  هب  هک  تساوخ  نم  زا  داتـسرف و  ار  یـصخش  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  تسا . یفاک  نم  يارب  ردـق  نیمه  تفگ : درم  تسا . هتفگ 

هک روطنیمه  تسا و  هدـنامن  يزیچ  نم  تورث  زا  ریـصبوبا  يا  تفگ  تسا . هداتـسیا  نایرع  تخل و  دوخ  هناـخ  رد  تشپ  مدـید  متفر  مور .
زور دـنچ  زا  دـعب  مدروآ . وا  يارب  هدرک  عـمج  ساـبل  يرادـقم  متفر و  ناتـسود  شیپ  دـیوگیم  ریـصبوبا  مداد . تسد  زا  ار  همه  ینیبیم 

رد نم  دیسر و  ارف  يو  گرم  ماگنه  ات  مدوب  يو  يهجلاعم  لوغـشم  يزور  هس  ود  تسا . ضیرم  مدید  متفر  داتـسرف . نم  دزن  ار  یـصخش 
قداص ماما  ریصبیبا  يا  تفگ  دمآ و  شوه  هب  هرابود  درک و  شغ  ینامز  زا  سپ  دوب  نداد  ناج  لوغشم  وا  مدوب و  هتسشن  يو  رـس  يالاب 

هب هنیدـم  رد  متفر  هکم  هحفـص 225 ]  ] هب لاس  نآ  رد  درپس . نیرفآ  ناج  هب  ناـج  تفگ و  ار  نیا  درک . اـفو  دوخ  يهدـعو  هب  مالـسلاهیلع 
هک ياهدعو  هب  ام  ریصبابا  يا  دندومرف  ترـضح  مدید  هک  دوب  هناخ  زیلهد  لخاد  میاپ  کی  مدیـسر . مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تمدخ 
رد هچنآ  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیوگیم : ریـشب  نب  دیبع  یلعالا و  دـبع  میدرک . افو  میدوب  هداد  تتـسود  هرابرد 
ملع دومرف : سپس  منادیم . تمایق  زور  ات  تسا  هدنیآ  هتـشذگ و  رد  هچنآ  تسا و  منهج  رد  تشهب و  رد  هچنآ  تسا و  اهنیمز  اهنامـسآ و 
همه ءییـش » لک  نایبت  هیف  : » دـیامرفیم یلاعت  يادـخ  دومرف : نینچنیا  درک و  زاب  ار  دوخ  تسد  ترـضح  تسا . دـیجم  نآرق  زا  اهنآ  همه 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  یلاعت  يادخ  دومرف  دمحم  نب  رفعج  ترضح  دیوگیم  رباج  نب  لیعامسا  تسا . هدش  نایب  نآرق  رد  زیچ 
نآ مارح  لالح و  دندیسر و  نایاپ  هب  نآرق  دوجو  اب  ینامسآ  ياهباتک  درک و  لزان  وا  رب  ار  نآرق  دومرف و  ثوعبم  ربمغیپ  هب  ار  ملس  هلآ و 

ار اهنیا  همه  تفگ  درک و  هراشا  دوخ  هب  كرابم  تسد  اب  ترـضح  تسا و  نآرق  رد  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهربخ  تسا . تباث  تمایق  زور  ات 
رد نایعیـش  اریز  مدرکن  مالـس  دوخ  ناتـسود  هب  هیقت  ثیح  زا  هفوک  دجـسم  رد  يزور  دـیوگیم  یفریـص  راـمع  نب  قاحـسا  مینادیم . اـم 
افج دوخ  ناتسود  هرابرد  ارچ  قاحسا  اب  دومرف : ترضح  مدیسر  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  هب  زور  دنچ  زا  سپ  دندوب  هقیـضم 

رارـسا رد  هکلب  تسین  هیقت  مالـس  كرت  دوـمرف : ترـضح  دوـب . هیقت  تاـعارم  تهج  هـب  مدرک  ضرع  يدوـمنن . مالـس  ناـنآ  هـب  يدرک و 
هتاکرب هللا و  هتمحر  مکیلع و  مالس  نآ  باوج  هحفص 226 ]  ] رد هکئالم  دیوگب  مالس  ینمؤم  رب  نمؤم  هاگ  ره  ینک . هیقت  دیاب  صوصخم 

هب دومرف  ترضح  دش  وگتفگ  یلع  نب  دیز  شروش  عوضوم  هرابرد  قداص  ترـضح  تمدخ  رد  دیوگیم  رـضح  رکبیبا  تفگ . دنهاوخ 
ام و  : ) هیآ رد  دیوگیم  نیعا  نب  دواد  دسریمن . یتیذا  امـش  هب  دیریگب  رارق  ناتیاههناخ  رد  امـش  رگا  دوشیم و  هتـشک  میومع  مسق  ادـخ 

لزنم دراو  يزور  دـننکیم . تیـصعم  یلو  دـناهدش  قلخ  تدابع  يارب  سنا  نج و  هک  مدرکیم  رکف  نودـبعیل ) الا  سنالا  نجلا و  تقلخ 
هیآ نیا  ترضح  نآ  سپس  نودبعیل .) الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : ) دندومرف دنلب  يادص  اب  ترضح  مدش  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح 

هک مدیمهف  ترضح  نایب  اب  دناد ». حالص  ار  هزات  رما  ادخ  هک  ینادیمن  وت  ارما ؛ کلذ  دعب  ثدحی  هللا  لعل  يردت  ال  : ) دندومرف توالت  ار 
مدوب رـضاح  مالـسلاهیلع  قداص  دمحم  نبا  رفعج  ترـضح  روضح  رد  ياهدـع  اب  دـیوگیم  نایبط  نب  سنوی  تسا . هدـش  خـسن  یلوا  هیآ 
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دوب فلتخم  سنج  زا  اهغرم  ایآ  ریطلا ». نم  ۀعبر  اذخ  : » دومرف مدرک  مالسلاهیلع  هللالیلخ  میهاربا  ترـضح  هب  ادخ  يهفیرـش  هیآ  زا  لاؤس 
زاب يا  غالک  يا  سوواط  يا  دومرف : یلب . متفگ : منک  نایامن  اهنآ  دننام  زین  امش  هب  دیهاوخیم  ایآ  دومرف : ترضح  دوب ؟ سنج  کی  زا  ای 

هعطق هدرک و  حبذ  ار  غرم  راهچ  نآ  دومرف : ترضح  سپس  دندش و  رضاح  ترـضح  روضح  رد  دندیرپ و  فلتخم  هدنرپ  راهچ  رتوبک . يا 
زا ار  اهرپ  ناوختسا و  تشوگ و  میدید  درک  ادص  تشادرب و  ار  سوواط  رس  سپس  دندومن . طولخم  مه  هب  هدنک و  ار  اهرپ  دندومن . هعطق 
ادص بیترت  هب  ار  ناگدنرپ  زا  مادک  ره  مدید  سپـس  داتـسیا . ترـضح  ولج  هحفـص 227 ]  ] هدنز سوواط  هدیبسچ  رـس  هب  هدش و  ادج  مه 

ترـضح تمدخ  هب  لیح  لها  زا  يدرم  يزور  دنکیم  لقن  مکح  نب  ماشه  دـندش . رـضاح  ترـضح  دزن  رد  هدـنز  ناگدـنرپ  همه  درک و 
مـشاب نکاس  اجنیا  رد  ات  نک  يرادیرخ  نم  يارب  هناخ  لوپ  نیا  اب  هللالوسر  نبای  تفگ  دروآ و  مهرد  رازه  هد  دمآ و  مالـسلاهیلع  قداص 

یلعا تشهب  رد  هناخ  وت  يارب  زا  دومرف  داد . ياـج  دوخ  لزنم  رد  ار  وا  ترـضح  درک  تعجارم  جـح  زا  هک  یتقو  تفر  هکم  هب  درم  سپس 
نـسح ماما  ترـضح  هناخ  نآ  موس  دح  نم و  هناخ  نآ  مود  دح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نآ  لوا  دـح  مدومن  يرادـیرخ 

. مدـش یـضار  تفگ  دینـش  ار  نیا  درم  یتقو  متـشون . ار  نآ  هلابق  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ترـضح  هناـخ  هب  نآ  مراـهچ  دـح  مالـسلاهیلع و 
ضرم درک  تعجارم  نطو  هب  درم  یتقو  درک  میـسقت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  دـالوا  نیب  ار  اـهلوپ  نآ  ترـضح 

هب هک  زور  نآ  يادرف  دنداد . ماجنا  ار  تیـصو  نیا  دننک و  نفد  يو  اب  ار  ترـضح  هلابق  نآ  هک  درک  تیـصو  دش و  ضراع  ار  يو  یتخس 
هللا یلو  دمحم  نب  رفعج  دمحم ؛ نب  رفعج  هللا  یلو  یل  یفو  : » دوب هدش  هتـشون  هلابق  تشپ  رد  هک  دندید  ربق  يور  ار  هلابق  دـنتفر  وا  ربق  رس 
جح ادخ  هک  دنک  اعد  يو  قح  رد  ترضح  هک  دومن  تساوخرد  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  یـسیع  نب  دامح  درک ». افو  دوخ  دهع  هب 

دامح رب  اهلا  راب  دومرف : ترضح  دنادرگ . يو  بیصن  راکوکین  نادنزرف  گرزب و  نادناخ  زا  ییابیز  قیال و  رـسمه  وکین و  كالما  دایز و 
یصاخشا زا  یکی  امرف . بیصن  راکوکین  دالوا  رسمه  نآ  زا  هحلاص و  يابیز  رسمه  فیرش  نادناخ  زا  وکین و  كالما  لوبقم و  جح  هاجنپ 

ياعد ایآ  تفگ  دامح  داتفا  یـسیع  نب  دامح  لزنم  هب  مرذگ  هرـصب  رد  یتدم  زا  دـعب  دـیوگیم  دـندوب  سلجم  هحفـص 228 ]  ] نآ رد  هک 
تسین و هناخ  نیا  یبوخ  هب  ياهناخ  رهش  نیا  رد  نم و  هناخ  نیا  تفگ  یلب  متفگ  يراد . دای  هب  ار  نم  هرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح 

دنیوگیم ماهدرک  جـح  هبترم  تشه  لهچ و  یـسانشیم و  مه  ار  مدالوا  اههداوناخ و  نیرتهب  زا  مرـسمه  تسا و  كـالما  نیرتهب  مکـالما 
دـش ياهناخدور  رانک  لخاد  دامح  دندیـسر  هفحج  هب  نتـسب  مارحا  يارب  نوچ  مکی  هاجنپ و  جح  رد  داد و  ماجنا  زین  رگید  جـح  ود  دامح 

قیرغ ار  داـمح  تهج  نیمه  هب  دوب و  هدـش  قرغ  یلو  دـنتفرگ  بآ  زا  ار  وا  دـنتفر  وا  یپ  زا  ناـمالغ  دوـبررد . ار  وا  لیـس  دـنک  لـسغ  هک 
شرافـس يو  هب  هچ  ره  هک  روایب  نم  دزن  ار  یلقع  بحاص  صخـش  تفگ  ار  ثعـشا  نب  دمحم  یـسابع  روصنم  يزور  دـندناوخ . هفحجلا 

تفگ يو  هب  روصنم  مدرک . رضاح  روصنم  دزن  دوب  رجاهمنبا  مان  هب  یـصخش  هک  دوخ  ییاد  ثعـشا  نب  دمحم  دهد . ماجنا  یبوخ  هب  منک 
زا رگید  عمج  یبتجملا و  نسحلا  نب  نسحلا  نبا  ضحملا  هللادـبع  دـمحم و  نب  رفعج  شیپ  ورب  هنیدـم  هب  ریگب و  ار  لاوما  نیا  رجاهم  نبای 

دنتفرگ ار  لام  هک  یتقو  ماهدروآ . امـش  تهج  هب  ار  لاوما  نیا  متـسه و  امـش  نایعیـش  زا  یناسارخ و  درم  نم  وگب  ناشیا  هب  هنیدم  تاداس 
ار لام  رجاهمنبا  دوب . هناهب  ندروآ  تسد  هب  شدوصقم  مناسرب  شنابحاص  هب  هک  دیهدب  دیسر  اهنآ  هب  دیاب  متـسه  هطـساو  نم  نوچ  وگب 
هب دنداد  دیسر  ضبق  دنتفرگ و  ار  اهلام  تفگ  يدرک ؟ هچ  دیسرپ  یسابع  روصنم  تشگرب  درک و  میسقت  ار  اهلام  دش . هنیدم  هناور  تفرگ 
دش غراف  زامن  زا  ات  مدرک  ربص  دناوخیم  زامن  مدیسر . شتمدخ  هب  دجـسم  نایم  هحفص 229 ]  ] رد هک  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  ریغ 

. هدـن بیرف  ار  ربمغیپ  تیبلها  سرتب و  ادـخ  زا  درم  يا  تفگ  درک و  نم  هب  یهجوت  مدـش  هناور  يو  لابند  هب  نم  درب  فیرـشت  تساـخرب 
وت نم و  نیب  عیاقو  مامت  دروآ  نم  دزن  ار  شرس  ترـضح  هدش ؟ هچ  رگم  مدرک  ضرع  دناهدش . صالخ  ناورمینب  ملظ  زا  هزات  اهنآ  نوچ 

دـشابن و یثدـحم  ربمغیپ  تیبلها  نیب  رد  هک  هدوبن  یتقو  چـیه  رجاهم  نبای  تفگ  روصنم  تسا . هدوب  ام  اب  زین  ترـضح  اـیوگ  داد  ربخ  ار 
ترـضح تامارک  یملع و  خماش  ماقم  نطاب و  يافـص  تمکح و  رون  زا  ياهشوگ  اجنیا  ات  تسا . دمحم  نب  رفعج  اهنآ  نیب  ثدحم  زورما 
ترـضح نآ  هب  ضرغ  يور  زا  امن  تسود  نانمـشد  هک  ییاهتبـسن  هب  دوش  هراشا  تسا  مزال  اجنیا  رد  دش . هتـشون  ایرد  زا  ياهرطق  دننامه 
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رفعج ماما  همانلاف  یغورد  ياهتبـسن  نآ  هلمج  زا  دـناهتفریذپ . ار  اهتبـسن  نآ  یگداـس  يور  زا  هدـیقعلا  فیعـض  نایعیـش  زا  یـضعب  هداد و 
هدرک يروآعمج  ضرغم  دارفا  یخرب  ياهباتک  زا  یضعب  رد  نادان  نامدرم  نتفیرف  يارب  هک  ییاهمسلط  اهنوسفا و  ای  مالسلاهیلع و  قداص 
دشاب اراد  ار  ماما  ماقم  یقیقح  تخانـش  تیالو و  بتارم  هک  یـصخش  تسا و  طلغ  ساسایب و  اهنآ  مامت  دناهداد و  تبـسن  ترـضح  هب  و 

. راد ناهنپ  سینح  نب  یلعم  قح  رد  میوگیم  هچنآ  دومرف  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ریصبیبا  زا  دریذپیمن . الـصا  ار  اهغورد  لیبق  نیا 
دراو وا  رب  یلع  نبا  دوواد  زا  هکنآ  رگم  دـسریمن  دوخ  هجرد  هب  سینح  نب  یلعم  شاـب  هاـگآ  دوـمرف : ترـضح  اـمرفب . مدرک  ضرع  نم 
نبا دوواد  دش  رگید  لاس  نوچ  سپ  هدـنیآ . لاس  هحفـص 230 ]  ] رد دومرف  داتفا ؟ دهاوخ  قافتا  رما  نیا  ینامز  هچ  رد  مدرک  ضرع  دـیآ .

یهدب نم  هب  دیاب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  باحـصا  یماسا  تروص  دیـسرپ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  یلعم  دش و  هنیدـم  یلاو  یلع 
ایآ تفگ  دوواد  موریم . ترضح  تمدخ  هب  یتجاح  يارب  یهاگ  نم  مسانـشیمن و  ار  يدحا  وا  باحـصا  زا  نم  تفگ  سینج  نب  یلعم 
لتق هب  ارم  ایآ  تفگ  یلعم  تشک . مهاوخ  ار  وت  ییوگن  ار  نانآ  یماسا  رگا  شاب  هاـگآ  يرادیم ؟ یفخم  ار  باحـصا  ناـشن  ماـن و  نم  زا 
درم نآ  هک  درک  رما  نیعل  نآ  سپ  مرادیمن . رب  ار  دوـخ  ياـپ  نم  دنـشاب  نم  ياـپ  ریز  ترـضح  باحـصا  زا  رگا  نادـب  ینکیم ؟ دـیدهت 

تفگیم هک  تسا  هدش  لقن  لابن  ریـشب  زا  حیارـض  باتک  رد  دوب . هداد  ربخ  قداص  ترـضح  هچنانچ  دندیـشک  راد  هب  هتـشک و  ار  هانگیب 
ضرع يو  تسا  هزیکاپ  هچ  وت  ياهـسابل  نیا  دومرف : ترـضح  تسـشن . دش و  دراو  يدرم  مدوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  یتقو 

رد دروآ و  ار  ياهتـسب  دش و  لخاد  يو  مالغ  ماهدروآ و  وت  تمدـخ  هب  هیدـه  درک  ضرع  درم  تسا . ام  راید  ياهـسابل  زا  سابل  نیا  درک 
درک و یتبحص  تسشن و  ترضح  تمدخ  رد  یتعاس  درک . میدقت  ترضح  تمدخ  هب  ار  اهسابل  نآ  يو  دوب . سابل  هچراپ  دنچ  نآ  لخاد 

هحلـسا يادص  هک  ناسارخ  زا  هایـس  ياهملع  نآ  بحاص  دـسرب  نآ  ماگنه  رگا  هک  دومرف  ترـضح  تفر  نوریب  درم  نآ  هک  ینامز  تفر .
شمـسا هک  دیامن  لاؤس  صخـش  نیا  زا  دورب و  هک  دومرف  دوخ  مالغ  هب  ترـضح  نآ  زا  دعب  تسا . درم  نیمه  دش . دهاوخ  دنلب  وا  گنج 

نمحرلادبع هحفص 231 ]  ] مسق ادخ  هب  هک  دومرف  راب  هس  ترـضح  تسا . نمحرلادبع  نم  مسا  تفگ  يو  درک  لاؤس  مالغ  نوچ  تسیچ .
هک دوب  يدرم  نامه  وا  مدید  درک  جورخ  ملسموبا  نوچ  دیوگیم  يوار  دنکیم . شروش  ریشمش  اب  هک  تسا  یصخش  نآ  يو  تسا و  وا 

. تسا هدوب  ملسموبا  بقل  ای  مسا  نمحرلادبع  هک  دوشیم  مولعم  دیوگیم  يوار  دومرف . وا  قح  رد  ترضح 

مالسلاهیلع قداص  ماما  نادرگاش 

نیرتداتـسا وحن  تغل و  ثیدـح و  هقف و  ملع  ریـسفت و  تئارق و  ملع  رد  هک  دوب  يردـقلا  لـیلج  صخـش  هفوـک و  لـها  بلعث  نب  ناـبا  - 1
. تسا هدرک  فیلأت  زین  ار  رگید  ياهباتک  نیفص و  تالاوحا  باتک  لیاضف و  باتک  نآرقلا و  بئارغ  ریـسفت  باتک  دوب . دوخ  نامز  ناسک 

ترضح زا  ثیدح  رازه  یس  تسا و  هدیسر  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترضح  رقاب و  ماما  ترضح  نیدباعلانیز و  ماما  ترضح  تمدخ  هب 
هتخانـش نینمؤملاریما  يوریپ  اـب  صخـش  ره  یلـضف  ماـقم  تفگیم  هک  دوـب  نیا  يو  نانخـس  هلمج  زا  تشاد . ظـفح  مالـسلاهیلع  قداـص 

بوسحم هعیش  رخافم  فیرش و  نادناخ  زا  لیعامسا  سیق و  فسوی و  سنوی و  شناردارب  یفوک و  یفریص  رامع  نب  قاحسا  - 2 دوشیم .
يادخ تفگیم  دیدیم  ار  قاحسا  یتقو  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دنـشابیم  ثیدح  لها  ناگرزب  زا  زین  وا  ناگداز  ردارب  دنوشیم و 

ترـضح باحـصا  ياهقف  ناگرزب  زا  یلجعلا  ۀـیواعم  نب  دـیرب  - 3 دـیامرفیم . عمج  مدرم  زا  یـضعب  رد  ار  ترخآ  اـیند و  یهاـگ  یلاـعت 
يدارملا و يرتخبلا  ثیل  هیواـعم و  نب  هحفص 232 ]  ] دیرب ملـسم و  نب  دمحم  دنرفن  راهچ  نیمز  يور  داتوا  دومرف  ترـضح  تسا . قداص 

دیرب رسپ  دشیم . عطق  توبن  راثآ  دندوبن  رفن  راهچ  نیا  رگا  دنتـسه . یهلا  مارح  لالح و  نانیما  ابجن و  صخـش  راهچ  نیا  نیعا  نبا  هرارز 
نب تباث  شفیرـش  مان  یلامث  هزمحوبا  - 4 دشابیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  ثیدـح و  باحـصا  زا  زین  دـیرب  نب  مساق  مان  هب 
دوخ نامز  رد  هزمحوبا  تفگ  وا  قح  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  هفوک  خیاشم  داهز و  زا  ردـقلالیلج و  ناگرزب  زا  دـشابیم . رانید 

زا ینامز  دمحم و  نب  رفعج  ترـضح  رقاب و  ماما  ترـضح  نیدباعلانیز و  ماما  دیـسر و  مراهچ  ماما  تمدخ  تسا . یـسراف  ناملـس  دننام 
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ربق رانک  رد  دیـسریم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ربق  ترایز  هب  یهاگ  هزمحوبا  تسا . هدرک  كرد  ار  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
فورعم نادرگاش  زا  یناتـسجس  هللادـبع  نب  زیرح  - 5 دندرکیم . ثیدح  ذخا  دندیسریم و  شتمدخ  هعیـش  ياهقف  تسـشنیم  ترـضح 

زا نـیعا  نـب  نارمح  - 6 ةولـص . باـتک  هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  فیلأـت  ار  يرامـشیب  ياـهباتک  هک  تـسا  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح 
ثحب دمحم  لآ  مولع  زا  باحـصا  اب  هتـسویپ  نارمح  هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  مالـسلاهیلع و  رقاب  ترـضح  صاخ  باحـصا 
شیب يو  یملع  تردق  هوکـش  هک  تسا  نیعا  نب  هرارز  - 7 دناهدوب . ملع  لها  زا  زین  اهنآ  هبقع  دمحم و  هزمح و  نارمح  نارـسپ  درکیم .
مالک هقف و  ثیدح و  لها  اهنآ  بلغا  هکنانچ  هدوب  ملع  لها  ياهنادناخ  نیرتفیرش  زا  نیعا  نادناخ  دشاب . رکذ  لباق  هک  دشابیم  نآ  زا 

رد ار  دوخ  هدیقع  هک  مالـسلاهیلع  قداص  هحفص 233 ]  ] ترضح صاخ  باحـصا  زا  یفوک  يدسا  لامج  نارهم  نب  ناوفـص  - 8 دناهدوب .
مالـسلاهیلع و رقاب  ترـضح  باحـصا  زا  یملع و  هتـسجرب  تیـصخش  روفعییبا  نب  هللادبع  - 9 تسا . هدومن  ضرع  ترـضح  تماما  باـب 

مق لاجر  زا  ود  ره  یمق  يرعشا  دعس  هللادبع  نب  یسیع  - 11 یمق . يرعشا  دعس  هللادبع  نب  نارمع  - 10 تسا . مالسلاهیلع  قداص  ترضح 
دیامن ار  اهنآ  تیذا  دصق  یملاظ  رگا  دنا و  ( مق لها   ) ابجن زا  اهنآ  دومرف  ترضح  دنتسه . مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  صاخ  باحـصا  و 

رقاب ترضح  باحصا  نادنمشناد  زا  ثیدح و  نایوار  زا  راوگرزب و  درم  يرصبلا  راسی  نب  لیـضف  - 12 دنکشیم . مهرد  ار  ملاظ  نآ  ادخ 
سک ره  نیبحملا » رـشب  و  : » دومرفیم دـیدیم  ار  راـسی  نب  لیـضف  تقو  ره  ترـضح  تسا و  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  مالـسلاهیلع و 

ترضح باحصا  زا  هک  یفوکلا  راتخملا  نب  ضیف  - 13 دنک . رظن  راسی  نب  لیضف  ینعی  درم  نیا  يور  هب  دنیبب  ار  تشهب  لها  دراد  تسود 
رقاـب و ماـما  باحـصا  زا  يدارم  ریـصبوبا  هب  روهـشم  يرتخب  نب  ثیل  - 14 تسا . مالسلاهیلع  مظاکیـسوم  ترـضح  مالـسلاهیلع و  قداص 

یفوک ناحطلا  حایر  نب  ملسم  نب  دمحم  - 15 دشابیم . يرامشیب  یملع  تمظع  هقف و  ياراد  هک  تسا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
تمدخ رد  لاس  راهچ  دوب . نامز  نآ  دارفا  نیرت  راگزیهرپ  نیرتدنمشناد و  زا  مالـسلاهیلع و  قداص  رفعج  ماما  باحـصا  ناگرزب  زا  یفقث 

قداص رفعج  ماـما  تمدـخ  زا  ثیدـح  رازه  هدزناـش  هحفـص 234 ]  ] رقاب و ماما  تمدـخ  زا  ثیدـح  رازه  یـس  هک  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما 
هک تسا  یناسک  زا  مالسلاهیلع و  قداص  ترـضح  باحـصا  خویـش  زا  یفوکلا  یئاسکلا  ریثک  نب  ذاعم  - 16 تسا . هدرک  ذخا  مالـسلاهیلع 

ءایلوا زا  سینخ  نب  یلعم  - 17 تشاد . یشورف  سابرک  لغش  هدرک و  لقن  ار  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  تماما  رب  صن  تیاور 
یسابع يافلخ  فرط  زا  هک  یلع  نبا  دواد  ببس  نیدب  تسا و  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  میق  لیکو و  دشابیم  تشهب  لها  زا  هدوب و  هللا 

تفگ یلع  نبا  دوواد  هب  دش و  گنتلد  رایسب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هیـضق  نیا  تهج  هب  دنیوگیم  تشک . ار  يو  دوب  رهـش  مکاح 
ار دوواد  بش  نآ  ترـضح  هک  دناهتفگ  زین  دیدرگ و  تشهب  لخاد  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  شاب  هاگآ  ارم  لام  لیکو  تسود و  یتشک  ارچ 

ترضح درم . یلع  نب  دوواد  هک  دنتفگ  دش  دنلب  دوواد  هناخ  زا  نویـش  هلان و  يادص  هک  دوب  هتـشادنرب  هدجـس  زا  رـس  زونه  درک و  نیرفن 
ملاع یبلکلا  بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه  - 18 تشک . ار  يو  دز و  وا  رس  رب  يدومع  هک  درک  رومأم  ار  ياهتـشرف  ادخ  مدرک  اعد  نم  دومرف 
دوخ شناد  مامت  هک  يدح  هب  دیدرگ  التبم  يدیدش  يرامیب  هب  دنیوگیم  تسا . بهذم  هعیش  ياملع  زا  باسن و  فراع  لضف  هب  روهـشم 

زا مدیـشون و  ار  هساک  هک  یتقو  دـناشون . يو  رب  هساک  ترـضح  سپ  هدـش  فرـشم  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  تمدـخ  هب  درک  شومارف  ار 
رایسب ياهباتک  وا  دنتشاد و  یصاخ  تیانع  يو  رب  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  متفایزاب . ار  دوخ  شناد  مامت  مالـسلاهیلع  ماما  ياعد  تکرب 

رقاب ترـضح  راوگرزب  باحـصا  هحفـص 235 ]  ] زا ریـسفت و  بحاـص  یبـلک  دـمحم  شردـپ  تـسا  هدرک  يروآعـمج  فـلتخم  نوـنف  رد 
هدرک اعد  يو  قح  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دنیوگیم  تسا . ترضح  باحصا  ناگرزب  زا  نایبظ  نب  سنوی  - 19 تسا . مالسلاهیلع 

نانیمطا دروم  رابخا  لقن  رد  وا  هک  راگدرورپ  هب  مسق  هدومن و  انب  یـصوصخم  يهناخ  وا  يارب  تشهب  رد  ادـخ  هللا » ۀـمحر  : » تسا هتفگ  و 
رد هک  یفورعم  ياعد  نینچمه  داد و  میلعت  يو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  ترایز  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  دناهدرک  لقن  تسا .

لیوأت لباق  اهنآ  همه  هک  هدش  لقن  يو  تمذم  رد  يرابخا  تفای . میلعت  ترـضح  زا  زین  ار  مشچ  درد  عفد  ياعد  دوشیم و  هدـناوخ  فجن 
رد باتک  دـنچ  هک  دـشابیم  راوگرزب  نادنمـشناد  نیملکتم و  زا  یکی  قاط و  نمؤم  هب  فورعم  یفوک  نامعن  یلع  نب  دـمحم  - 20 تسا .

88 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هرظانم هفینحوبا  اب  راب  نیدنچ  اصوصخم  هداد  ماجنا  فلتخم  بهاذـم  ياملع  اب  يددـعتم  تارظانم  تسا . هدرک  يروآعمج  فلتخم  نونف 
يریظن یباوج  رضاح  رد  دوب و  رهام  رعـش  ثیدح و  مالک و  هقف و  رد  جاوم و  رحب  هب  یهلا  فراعم  رد  تسا . هدومن  بولغم  ار  وا  هدرک و 

لها تقیقح  رـشن  رد  دوب و  ریظنیب  هعیـش  بهذم  جیورت  رد  هک  تسا  یناگدـنمزر  هلمج  زا  مالک و  ملع  ورـشیپ  ناراکراوس  زا  تشادـن .
دشن و عضاخ  زگره  نامز  رباج  تموکح  رب  هک  دوب  لد  يوق  يردق  هب  سدقم  فادـها  ریاس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنس 

اصوصخم وا  تارظانم  درکیم و  هزرابم  بش  زور و  هعیـش  ینابم  دیدشت  رد  تشگ . لمحتم  رایـسب  ياههجنکـش  اهتیذا و  نآ  لباقم  رد 
هفوک رد  دییامرفیم . هحفـص 236 ]  ] تئارق ار  درم  نیا  هرظانم  دنچ  رـصتخم  نیا  رد  تسا . هدـش  يروآعمج  ربتعم  ياهباتک  رد  تماما  رد 
یلع زا  تلیضف  راهچ  نتشاد  اب  لوا  هفیلخ  تفگ  یجراخ  هردحوبا  دندوب . هدش  عمج  نایعیش  زا  ياهدع  جراوخ و  زا  یعخن  میعنیبا  شیپ 

نیمود مود  دـش . نفد  ربـمغیپ  هناـخ  رد  هک  تسا  یـصخش  نیمود  رکبیبا  لوا  تـسا . لـضفا  ربـمغیپ  باحـصا  یماـمت  زا  بلاـطیبا و  نـب 
راهچ دناوخ . زامن  ربمغیپ  رب  هک  تسا  یـصخش  نیموس  موس  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ارح  راغ  رد  هک  دوب  یـصخش 
لخاد نارگید  هک  درک  یهن  تسا و  هداد  ادخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  يهناخ  ربمغیپ  هردحابا  ای  دیـسرپ  قاط  نمؤم  تسا . تما  قیدـص  نیمود 
رـسمه هشیاع  هب  تشاد و  رـسمه  هن  ربمغیپ  دوب  دالوا  ثرا  رگا  نیملـسم  مامت  يهقدص  ای  دوب  نادـنزرف  ثاریم  ربمغیپ  يهناخ  ایآ  دـنوشن .

هب زاب  دوب  نیملـسم  مامت  رب  هقدـص  ربمغیپ  ثاریم  رگا  دیـسریمن و  مه  رکبیبا  نفدـم  ردـق  هب  هشیاع  هب  دیـسریم و  نآ  مهن  کی  ربمغیپ 
نآ رد  نیملسم  مامت  هکنآ  رگم  دیسریمن  یمهـس  رکبیبا  هب  زاب  دوب  نیملـسم  مامت  رب  هقدص  ربمغیپ  ثاریم  رگا  دیـسریمن و  مه  رکبیبا 
ناج دیباوخ و  ربمغیپ  باوختخر  رد  هک  یبش  نآ  رد  یلع  تلیضف  دوب  راغ  رد  صخـش  نیمود  یتفگ  هک  مود  تلیـضف  اما  دندوب . کیرش 

اما یلب  دناوخ  زامن  تفر و  رتولج  زور  نآ  یتفگ  موس  تلیـضف  اما  تسا . راغ  رد  رکبوبا  ندوب  زا  رتلضفا  درک  ربمغیپ  ناج  يادف  ار  دوخ 
نآ دوب و  قیدص  یتفگ  مراهچ  تلیضف  اما  دندناوخ . زامن  مدرم  رب  ترضح  دوخ  هدیشک  رانک  ار  رکبیبا  دندروآ و  فیرشت  مرکا  لوسر 

نینمؤملاریما هحفـص 237 ]  ] ار دوـخ  يداـش  كاحـض  ماـن  هب  جراوـخ  زا  يدرم  هفوـک  رهـش  رد  دنتـشاذگ . يو  رب  مدرم  هک  تسا  یمـسا 
دادعتـسااب درم  نم  تفگ  تفر و  يو  شیپ  قاـط  نمؤم  دـندیورگ . وا  هب  يداـیز  هدـع  درکیم . توعد  دوخ  يوـس  هب  ار  مدرم  هدـناوخ و 

تیمها ام  جـیورت  دوش  ام  هدـع  رب  لـخاد  درم  نیا  رگا  تفگ  دوخ  شیپ  كاحـض  موش . لـخاد  امـش  هورگ  رد  هک  مراد  تسود  متـسه و 
بلاـطیبا نب  یلع  زا  ارچ  هک  دوب  نیا  نآ  دـش و  ییوگتفگ  ثحب  قاـط  نمؤم  كاحـض و  نیب  يزور  دـنچ  زا  دـعب  دـنکیم . ادـیپ  يرتشیب 

قاط نمؤم  تسا . هداد  رارق  مکح  ادخ  نید  رد  یلع  تفگ  كاحض  دینادیم ؟ زیاج  ار  نآ  نتـشک  يو و  نارادتـسود  اب  گنج  دیرازیب و 
دیسرپ قاط  نمؤم  هلب . تفگ : كاحض  دینادیم ؟ لالح  ار  يو  نتشک  يو و  اب  گنج  دهدب  رارق  مکح  ادخ  نید  رد  سک  ره  ایآ  دیـسرپ 

رب ار  راکاطخ  نیب  نیا  رد  هک  تسیک  منک  هبلغ  امش  رب  نم  ای  دینک  هبلغ  نم  رب  امـش  منکیم و  هرظانم  امـش  اب  ینید  هلئـسم  رد  نم  رگا  هک 
ناتسود زا  هک  يدرم  هب  هراشا  كاحض  دنک ؟ مکح  ام  نیب  هک  تسین  یـسک  دبال  ایآ  دیامن ؟ قیدصت  ار  وگتـسار  دنک و  هاگآ  شهابتـشا 

مکح ینید  فالتخا  هلئسم  رد  ار  صخش  نیمه  تفگ  قاط  نمؤم  تسا . امـش  نم و  نیب  مکح  دنمـشناد  درم  نیا  تفگ  درک و  هدوب  دوخ 
سپ تسا . هداد  رارق  مکح  ادخ  نید  رد  امش  سییر  نیا  هک  تفگ  كاحض  باحصا  نیب  قاط  نمؤم  هلب . تفگ : كاحض  یهدیم ؟ رارق 
نمؤم نیب  يزور  دـش . جراخ  سلجم  زا  تخادـنا و  فالتخا  وا  باحـصا  كاحـض و  نیب  دوخ  ثحب  نیا  اب  ناتسییر  نیا  دـیناد و  اـمش 
هحفص  ] مادک زا  ار  ثیدح  دیـسرپ  ازهتـسا  تراقح و  يور  زا  هفینحوبا  دش . ییوگتفگ  بلاطیبا  نب  یلع  تلیـضف  هرابرد  هفینحوبا  قاط و 

رکبوبا و ندرک  رارف  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  دـناهتفگ  ناگرزب  زا  لبجلا  ۀـیداس  ای  وت  زا  باوج  قاط  نمؤم  ینکیم ؟ لقن  صخـش  [ 238
هک دوب  بلاطیبا  نب  یلع  اهنت  ردب  گنج  رد  دـینادرگرب و  هدرک و  هلمح  ود  نآ  هب  ریـشمش  اب  یلع  تقو  نیا  رد  تیالبج و  فرط  هب  رمع 

. تسا لالح  تفگ : نمؤم  ییوگیم ؟ هچ  تقوم ) جاودزا   ) هعتم مکح  رد  دیـسرپ  قاط  نمؤم  زا  هفینحوبا  يزور  درکیم . عاـفد  ربمغیپ  زا 
هدومن لالح  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تفگ  نمؤم  دـنک ؟ هعتم  ار  وت  نارهاوخ  نارتخد و  یـسک  يراد  تسود  ایآ  تفگ : هفینحوبا 

ایآ تفگ  قاط  نمؤم  تسا . لـالح  تفگ  هفینحوبا  ییوگیم ؟ هچ  اـمرخ ) بارـش   ) ذـیبن مکح  رد  هفینحوبا  يا  تفگ : قاـط  نمؤم  تسا .
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هلمج زا  هک  هدومن  فیلأـت  یتمیق  يز  ياـهباتک  قاـط  نمؤم  دـننک ؟ هناـخیم ) یقاـس   ) یـشورف بارـش  تنارهاوخ  نارتخد و  يراد  تسود 
يردنکلا مکحلا  نب  ماشه  هقرفملا 16 - باتک  همامالا -  باتک  تسا : لیذ  رارق  هب  دناهدرک  لقن  نارگید  یـسوط و  خیـش  هک  وا  ياهباتک 
نادنمشناد زا  ماشه  تسا . مظاک  یـسوم  ماما  صاخ  باحـصا  زا  قداص و  رفعج  ماما  هتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  هفوک  نکاس  دادغب و  لها 

فالتخا زکرم  هفوک  هک  ینامز  دناهدوتـس و  همه  ار  ماـشه  تقادـص  یملع و  ماـقم  تسا . هتـشاد  تراـهم  یملع  فلتخم  نونف  رد  زربم و 
يهناگی یباوج  رضاح  رد  ماشه  دش . رـشتنم  تفرگ و  توق  لحم  نیمه  زا  مالک  ملع  درکیم و  تماقا  اجنآ  رد  وا  دوب  نوگانوگ  بهاذم 

یسک ره  رب  درک و  حالصا  هحفص 239 ]  ] دندوب هتفرگ  رارق  نانوی  هفـسلف  ریثأت  تحت  هک  ار  نیملکتم  راتفگ  زا  یلیخ  ماشه  دوب . راگزور 
فـص رد  نکیل  هلب  تفگ  دوب ؟ رـضاح  ردب  گنج  رد  هیواعم  ایآ  دندرک  لاؤس  ماشه  زا  يزور  دوب . بلاغ  هشیمه  دـشیم  ثحب  دراو  هک 

رایـسب وا  ییوگ  دازآ  زا  ماشه و  دشر  تدش  زا  دیـشرلانوراه  دوب و  بیقعت  تحت  رد  هشیمه  سابعینب  تلود  فرط  زا  ماشه  نیکرـشم .
اما دومن  وا  هب  دصق  ءوس  هدارا  دیـشرلانوراه  دندرک و  موکحم  ار  ماشه  دش  عقاو  نوراه  ماشه و  نیب  هک  ياهمکاحم  زا  تشاد و  تشحو 
زا نوراه  یـصوصخم  سلجم  رد  یتقو  دـینادرگ . فرـصنم  وا  هب  تبـسن  دوخ  دـصق  زا  ار  نوراه  درک و  عافد  ماشه  زا  یکمرب  نبا  ییحی 
درم رازه  زا  مدرم  بولق  رد  ماـشه  ناـبز  ریثأـت  ادـج  تفگ  دولآبضغ  تلاـح  اـب  يو  دینـش  تماـما  هب  عـجار  ار  ماـشه  ثحب  هدرپ  تشپ 

نیمه هب  تسا و  قطنم  نف  هتـشر  ود  نیا  يانبریز  دوب و  لوصا  مالک و  ملع  ییالط  رـصع  ماشه  یگدـنز  هرود  تسا . رتهدـنرب  نزریـشمش 
نامز نآ  رد  دندرکیم و  ینالوط  ياهترفاسم  مدرم  یملع  ثحب  ماجنا  يارب  دنتـشاد و  مامت  یگدامآ  لدج  نف  رد  نامز  نآ  ياملع  لصا 

حیـضوت ار  تفالخ  بصنم  تحـص  قیرط  هعیـش  نادنمـشناد  دشیم و  حیرـشت  تماما  ثحب  یبهذـم  سلاجم  یملع و  سرادـم  بلغا  رد 
تیرمالا ولوا  بلاق  رد  ار  دوخ  نامرف  هدـش و  راوس  نیملـسم  ندرگ  هب  یعرـش  تفالخ  بصنم  اب  سابعینب  هیماینب و  ناهاش  دـندادیم و 

نب ماشه  دندوب و  هدرک  فرصت  هنابصاغ  بصنم  نیا  اب  ار  تکلمم  تلم و  تشونرـس  دندرکیم و  لیمحت  مدرم  هب  تسا  یهلا  بصنم  هک 
بصغ دوب  هدرک  نییعت  هحفـص 240 ]  ] ربمغیپ هک  ار  یتفالخ  بصنم  هک  یناسک  تماما  ثحب  دوخ  نشور  تانایب  اب  نادـیم  نیا  رد  مکح 

ندناسر هیـضق  ماشه  یهاگ  درک . تباث  ماشه  دندومن  لزع  هدرک  بصن  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  نامـسآ  زا  ادـخ  هک  ار  یـصخش  دـندومن و 
زا هک  يدرم  ای  تدوخ  رگم  هکم  لها  رب  ار  هروس  نیا  دناسریمن  هللالوسر  ای  تفگ  لییربج  هک  درکیم  لقن  هکم  لها  رب  ار  تئارب  هروس 
ود هب  ملاع  تقلخ  رد  نم  ماشه  يا  تفگ  دمآ و  ماشه  شیپ  نییونث  زا  يدرم  داتـسرف . ار  یلع  درک و  در  ار  رکبیبا  ربمغیپ  دـشاب  تدوخ 
درم دـبلطن ؟ کـمک  يرگید  نآ  زا  هک  دـنیرفایب  ار  يزیچ  دـناوتیم  ییاـهنت  هب  ود  نآ  زا  یکی  اـیآ  داد  باوج  ماـشه  مراد . هدـیقع  أدـبم 
یسک وت  زا  شیپ  تفگ  درم  نآ  دراد ؟ یمود  هب  یجایتحا  هچ  اهزیچ  ندیرفآ  هب  دراد  ییاناوت  یکی  هک  یتلاح  رد  تفگ  ماشه  هلب . تفگ :

دوخ اب  درم  تسا ؟ یکی  ود  نآ  رهوج  ایآ  دیـسرپ  ماشه  دنتـسه . يواسم  ییاـناوت  رد  ود  ره  تفگ  درم  دوب . هتفگن  نخـس  نینچنیا  نم  اـب 
تردـق و رد  تسا  فلتخم  ود  نآ  رهوج  میوگب  رگا  تفـص و  کـی  رب  دـندرگیمرب  ود  ره  تسا  یکی  ود  نآ  رهوج  میوـگب  رگا  تفگ 

تفگ باوج  رد  درم  ینکیمن ؟ لوبق  ار  مالـسا  ارچ  تفگ  ماـشه  دـنام  زجاـع  باوـج  رد  نوـچ  دوـب  دـنهاوخ  فـلتخم  شنیرفآ  هدارا و 
اب دوخ  رثؤم  رادهنماد  ياهثحب  نوکـس  تکرح و  هرابرد  لیذـهلاوبا  اب  يزور  ماشه  منک . لوبق  ار  مالـسا  نم  تسا  لاـحم  ینعی  تاـهیه 
دس دننام  تماما  بتکم  نادرگاش  ياسآلیـس  تارظانم  لباقم  رد  سابعینب  ناهاش  درکیم و  حیرـشت  انلع  ار  تماما  ثحب  نشور  تانایب 

ياهتـسپ بصنم و  اب  ار  ياهدع  هدرک و  لافغا  هحفص 241 ]  ] ار مدرم  حیحص  تاغیلبت  زا  يریگولج  يارب  دندرکیم و  یگداتـسیا  مکحم 
دیدـهت ناوارف  ياههجنکـش  اـب  یتدـیقع  رکف و  يدازآ  زا  يریگوـلج  اـب  ار  یخرب  دـندرکیم و  يرادـیرخ  لوـپ  اـب  ار  یـضعب  ساـسح و 
تفالخ ياههیاپ  یمالـسا  حیحـص  ربهر  کـی  طیارـش  تاـبثا  اـب  ثحب  سلاـجم  رد  هک  دوب  يدارفا  هلمج  زا  مکح  نب  ماـشه  دـندومنیم .

درکیم و اپرب  یملع  ثحب  سلجم  هشیمه  یکمرب  ییحی  دادغب  رد  دـنازرلیم . زین  ار  یلعف  يافلخ  تفالخ  ناکرا  دـیبوکیم و  ار  هیماینب 
رد ار  يدنمـشزرا  تافیلأت  مکح  نب  ناشه  تشاد . یمهم  شقن  تیعمج  راکفا  ریونت  رد  دـشیم  رـضاح  سلجم  نیا  رد  ماشه  هک  یناـمز 

هقدازلا یلع  درلا  ملاعلا -  ثودح  یلع  تالدا  همامالا -  زا : دنترابع  يو  ياهباتک  تسرهف  تسا . هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم  مولع 
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فالتخا نازیملا -  ریدغلا -  مالغلا -  خیشلا و  عیابطلا -  باحصا  یلع  درلا  یقیلاوجلا -  ماشه  یلع  درلا  نیمونثالا -  باحـصا  یلع  درلا  - 
. ظافلا ردـقلا -  ریبزلا -  هحلط و  یف  ۀـلزتعملا  یلع  درلا  نیمکحلا -  ردـقلا -  ربجلا و  رکنا -  نم  یلع  درلا  هیـصولا و  همامالا -  یف  سانلا 
اب تجح 4 - هب  مدرم  جایتحا  همهارب 3 - زا  یکی  اب  هرظانم  هیضابا 2 - اب  تارظانم  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  مکح  نب  ماشه  تارظانم  تسرهف 

هحفص  ] مدرم مامت  رب  یلع  تیلـضفا  نایب  رد  تارظانم  نارگید 6 - رب  تفالخ  هب  یلع  تقایل  ناـیب  رد  تارظاـنم  ماش 5 - لها  زا  یتعاـمج 
یناصید 10- رکاشیبا  اب  هرظانم  قح 9 - رب  ماما  تعاطا  ندوب  مزال  نایب  رد  مالسلاهیلع 8 - یلع  تالاوم  ندوب  بجاو  نایب  رد  - 7 [ 242

یلزتعم راسی  میهاربا  اب  هرظاـنم  هفینحیبا 14 - اب  هرظاـنم  اجوعلایبا 13 - نبا  اب  هرظاـنم  ۀـهج 12 - یفن  رد  هرظانم  قیلثاج 11 - اب  هرظاـنم 
فدلع لیذهوبا  اب  هرظانم  - 15

ماشه تارظانم  زا  یخرب 

هراشا

دوب رادهدهع  ار  سلجم  تسایر  ماشه  دنیوگیم  دادیم و  لیکشت  یملع  ثحب  سلجم  هعمج  ياهزور  رـصع  رد  دادغب  رد  یکمرب  ییحی 
دـسح ماشه  ماقم  تمظع  رب  هک  نادنمـشناد  زا  یکی  دینـشیم . ار  نادنمـشناد  ثحب  تسـشنیم و  هدرپ  تشپ  نوراه  تاقوا  زا  یـضعب  و 

وا یلو  دیسرپ  ماشه  زا  ار  یلع  سابع و  همکاحم  ربمغیپ و  ثرا  هیضق  دنک  داجیا  هنیک  وا  هب  تبـسن  نوراه  بلق  رد  تساوخیم  دیزرویم 
رکبیبا شیپ  هدرک و  عازن  ثرا  باب  رد  سابع  اب  یلع  هک  ياهدینش  ایآ  ماشه  ای  دیسرپ  درم  دونـشیم . هدرپ  تشپ  نوراه  هک  تسنادیمن 

اهنآ مادک  چیه  تفگ  سپـس  دزن . یفرح  ماشه  دندوب ؟ ملاظ  نانآ  زا  کیمادـک  دیـسرپ  درم  يرآ . داد : باوج  ماشه  دـنتفر ؟ همکاحم  هب 
باوج ماشه  دشاب ؟ ود  ره  اب  قح  یلو  دنشاب  هتـشاد  هعزانم  مه  اب  رفن  ود  هک  تسا  نکمم  روطچ  تفگ : درم  دندوبن . ملاظ  هحفص 243 ] ]

ود نآ  زا  مادک  چیه  یلو  دنتفر . ربمغیپ  دوواد  شیپ  همکاحم  يارب  دنتـشاد . هعزانم  مه  اب  هک  هتـشرف  ود  نآ  هیـضق  دننام  تسا  نکمم  داد 
ار وا  ات  دـنتفر  رکبیبا  شیپ  همکاحم  يارب  هک  مه  یلع  سابع و  هیـضق  لثم  دـننک  علطم  ار  دوواد  دنتـساوخیم  نکل  دـندوبن  ملاظ  هتـشرف 
ار وا  داتفا و  هدیدنـسپ  نوراه  شیپ  رد  ماشه  ناـیب  دـنام و  زجاـع  ماـشه  باوج  رد  درم  تسا . هدرک  ملظ  تفـالخ  رما  رد  هک  دـننک  علطم 
زج هب  میرادن  غارس  ار  ینیفلاخم  نیرتدیدش  ملاع  رد  تفگیم  دومنیم و  رارکت  دوخ  ياهراتفگ  ماشه  ینامز  داد . رارق  دوخ  فطل  دروم 

ندـید لباق  هک  يزیچ  ینعی  دوشیمن . سمل  تسد  اب  ارچ  دوشیم  هدـید  تکرح  هک  يرادـنپیم  رگا  دیـسرپ  لیذـهوبا  زا  ماشه  دنتـشاد 
سوسحم ندرک  سمل  اب  هک  تسین  مسج  تکرح  تفگ  لیذهوبا  دشاب . سوسحم  ندرک  سمل  اب  دـیاب  ینعی  تسه  مه  سمل  لباق  دـشاب 

. دوشیم هدـید  مسج  طـقف  هک  اریز  دوشیمن  هدـید  تکرح  وگب  لیذـهوبا  يا  تفگ  ماـشه  دوشیم . عـقاو  مسج  رب  سمل  هک  اریز  دـشاب 
زا داد  باوج  ماـشه  تسین ؟ مه  فوصوم  ریغ  تسین و  فوصوم  نیع  تفـص  هک  ییوگیم  لـیلد  مادـک  هب  ماـشه  يا  دیـسرپ : لیذـهوبا 
ریغ هب  مئاق  دوخ و  سفن  هب  مئاق  دوجوم  نیب  هک  اریز  تسا  لاحم  زین  ندوب  مه  نم  ریغ  تسا و  لاـحم  ندوب  دوخ  نم  لـعف  هک  نیا  تهج 

هن نآ  تسا  هحفـص 244 ]  ] مزال سپ  دـشاب  مدوخ  نم  لعف  مه  تسین  نکمم  تسین و  دوخ  سفن  هب  مئاق  نم  لـعف  ینعی  دراد  ریاـغت  دوخ 
متفگ تهج  نیمه  هب  تسین  مه  نیابم  دوشیمن و  سمل  تکرح  هک  یتسه : لئاق  وت  هک  يرگید  تهج  نم و  ریغ  لعف  هن  دشاب و  نم  لعف 
دیبع نب  ورمع  سرد  سلجم  هب  هرـصب  رد  ماشه  تسا . قباطم  مه  اب  هدـیقع  ود  ره  هک  تسین  زین  نم  ریغ  تسین و  نم  نیع  نم  تفـص  هک 

نیـشناج ماما و  هک  تشاد  هدیقع  ماشه  تسا و  مدرم  هدهع  هب  ربمغیپ  نیـشناج  ماما و  نییعت  هک  تشاد  هدـیقع  دـیبع  نب  ورمع  دـش . دراو 
تسا هدرک  نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ربمغیپ  تسا و  ادخ  بناج  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  صن  اب  ربمغیپ 

؟ تسا هداد  وت  هب  مشچ  ود  ادخ  ایآ  دیسرپ : درک : عورش  هنوگنیا  دیبع  نب  ورمع  اب  ار  ثحب  ماشه  دنانیملـسم . ماما  شنادنزرف  وا  زا  دعب  و 
وت هب  ادـخ  هچ  يارب  ماـشه : مریگب . تربـع  منیبـب و  ار  نیمز  نامـسآ و  تاـقولخم  هکنیا  يارب  ورمع : ارچ ! ماـشه : هـلب . داد : باوـج  ورمع 
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هزم هکنیا  يارب  ورمع : تسا ؟ هداد  ناهد  وت  هب  ادـخ  ارچ  ماشه : مونـشب . ار  ماکحا  مارح و  لـالح و  هکنیا  يارب  ورمع : تسا ؟ هداد  شوگ 
هداد بلق  وت  هب  ادخ  ارچ  دیسرپ : ماشه  داد  باوج  ورمع  درمـش و  کی  هب  کی  ار  اضعا  مامت  ماشه  سپـس  منزب  فرح  ممهفب و  ار  اهاذغ 

هعجارم بلق  هب  هابتـشا  عفر  يارب  دنکیم و  هابتـشا  دوخ  كرد  رد  یهاگ  یناسنا  ساوح  هک  نیا  يارب  تفگ : ورمع  هحفص 245 ] [ ؟ تسا
ار بلق  یلو  دنک  قلخ  ار  ساوح  مامت  وت  يارب  ادخ  تسا  نکمم  ایآ  دیسرپ  ماشه  تسا . بلق  هلیسو  هب  تاهابتـشا  صیخـشت  اریز  دنکیم 
رب هدرکن و  قلخ  تسرپرـسیب  ار  وت  حراوج  اضعا و  یلاعت  يادـخ  ورمع  يا  تفگ : ماـشه  تسین . نکمم  داد : باوج  ورمع  دـنکن ؟ قلخ 
لاق . » دـنام ریحتم  باوج  رد  دـیبع  نب  ورمع  دراذـگب ؟ تسرپرـسیب  ار  قولخم  نیا  تسا  نکمم  اـیآ  تسا  هدرک  قلخ  ربهر  بلق و  اـهنآ 

ترـضح زین  و  یـشاب ». هدـنیاپ  تمحر  هتـشرف  ددـم  هب  ماـشه  يا  سدـقلا ؛ حورب  ادـیؤم  تلز  ـال  ماـشه  اـی  مالـسلاهیلع  دـمحم  نـب  رفعج 
مالسلاهیلع یسوم  نب  یلع  ترضح  مالسلاهیلع و  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  تسا و  هدرک  کمک  ام  هب  نابز  بلق و  اب  ماشه  دومرفیم :

مکح نب  ماشه  اب  يدیدم  تدم  دیوگیم  ریمعیبا  نب  دمحم  تسا . هدیسر  ماشه  دیجمت  رد  يدایز  تایاور  مالسلاهیلع  داوج  ترضح  و 
هانگ ماما  زا  ایآ  هک  دوب  ماما  تمـصع  هب  عجار  مدیـسرپ  وا  زا  هک  یبلاطم  هلمج  زا  متفرگارف . وا  زا  يدایز  یملع  بلاطم  مدوب و  بحاـصم 

یمامت داد  باوج  تسیچ ؟ ماما  تمـصع  رب  لیلد  مدیـسرپ  دشاب . موصعم  دـیاب  ماما  داد  باوج  ریخ . ای  دوشیم  رداص  کچوک  ای  گرزب 
ایند نیا  رب  ماما  لوا  تسا . هزنم  تفـص  راهچ  نیا  زا  ماما  توهـش . د . بضغ . ج . دسح . ب . عمط . صرح و  فلا . دـنامسق : راهچ  ناهانگ 

دیاـب زیچ  هچ  يارب  سپ  تسا  هحفـص 246 ]  ] نیملـسم رادهنیزخ  ماما  تسا و  ماما  رایتخا  تحت  ایند  تورث  ماـمت  هک  اریز  تسین ؛ صیرح 
یـسک هب  اـیند  رما  هب  عجار  ماـما  موس  دزرویم . دـسح  دوخ  تسدـالاب  هب  هشیمه  ناـسنا  هک  اریز  تسین  دوـسح  ماـما  مود  دـشاب ؟ صیرح 

راکانز و رب  ندز  هنایزات  دزد و  تسد  ندیرب  دننام   ) دشاب یهلا  دح  ءارجا  يارب  ادخ و  رطاخ  هب  ماما  بضغ  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  بضغ 
مامت هک  اریز  دـنکیمن  يوریپ  هیـسفن  تاوهـش  زا  هاگ  چـیه  ماما  مراهچ  دـشیدنین . یـسک  زا  یهلا  مکح  ماجنا  يارب  و  ناراکهانگ ) ریاـس 

رذگدوز ياهتذل  يوس  هب  رظن  دنکیم و  ترخآ  یمئاد  ياهتذل  يوس  هب  رظن  ماما  تسا و  هدرک  ماما  بیـصن  ادخ  ار  ترخآ  ياهتذـل 
ذیذل ریغ  ماعط  لباقم  رد  ار  ذیذل  ماعط  دنک . رایتخا  ار  ابیز  ان  تروص  هتشاذگ  ار  ابیز  تروص  یلقاع  صخش  تسا  نکمم  ایآ  درادن . ایند 
سنوی نک . ملکت  یماش  نیا  اب  یتسه  انـشآ  مالک  ملع  هب  رگا  سنوی  يا  دومرف  درک  هراشا  نم  هب  ترـضح  دـیوگیم  سنوی  دـنک ؟ كرت 

هک ماهتفگ  یباحصا  قح  رد  یلب  دومرف : ترضح  ییامرفیم  عنم  ملکت  زا  تترضح  زا  مدینـش  موش  تیادف  هرـسح » نم  اهل  ای  : » داد باوج 
. نک رـضاح  يدـید  ار  سک  ره  ملکتم  باحـصا  زا  نیبـب  جراـخ  ورب  دوـمرف  ترـضح  دـیوگیم  سنوـی  تسا . هدرک  كرت  ار  اـم  هـقیرط 
رد دندوب  نیملکتم  هلمج  زا  همه  هک  ار  رصاملا  سیق  ملاس و  نب  ماشه  لوحا و  نامعن  نب  دمحم  نیعا و  نب  نارمح  متفر . نوریب  دیوگیم 

هتـسشن دوب  مرح  هب  فرـشم  یهوک  فرط  رد  هک  ياهمیخ  رد  ترـضح  دوب و  جح  مایا  زا  لبق  هیـضق  نیا  مدرک . رـضاح  ترـضح  سلجم 
ماشه نیا  هبعک  يادخ  هحفص 247 ]  ] هب دومرف : ترضح  دیآیم  هلجع  اب  يراوسرتش  میدید  هاگان  درک  نوریب  همیخ  زا  رـس  ترـضح  دوب .

تـسود رایـسب  ار  وا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  لیقع  نادـنزرف  زا  یماـن  ماـشه  هک  میدرک  ناـمگ  اـم  دـیوگیم  سنوی  تسا .
. دـش دراو  ماشه  دوب . رتشیب  وا  زا  ام  يهمه  نس  دوب و  هدـمآرد  شنـساحم  هزاـت  هک  یناوج  نآ  تسا و  مکح  نب  ماـشه  هن . مدـید  تشاد .
اب دومرف : نارمح  هب  ترضح  تسا . تیبلها  ام  رصان  نابز  تسد و  بلق و  اب  ماشه )  ) صخش نیا  دندومرف  درک . زاب  ياج  يو  رب  ترضح 

سپـس دـش . بولغم  زین  وا  نک . ثحب  یماـش  اـب  یقاـط  يا  دومرف : ترـضح  سپـس  دـش . موکحم  ثحب و  دراو  نارمح  نک . ثحب  یماـش 
. دـش لوذـخم  ثحب  رد  یماش  درکیم  مسبت  نانآ  راتفگ  زا  ترـضح  درکیم و  ثحب  یماش  اب  سیق  نک . ثحب  یماش  اب  سیق  يا  دومرف :

ناوج يا  دیـسرپ : یماـش  يرآ . تفگ : یماـش  درم  ینکیم ؟ ثحب  مکح ) نب  ماـشه   ) ناوـج نیا  اـب  تفگ  یماـش  درم  هب  ترـضح  سپس 
قح رد  ادخ  ایآ  یماش  يا  تفگ : دش و  كانبضغ  ماشه  ینکیم ؟ ثحب  نم  اب  مالسلاهیلع ) قداص  ترضح   ) صخـش نیا  تماما  هب  عجار 
ادـخ ایآ  دیـسرپ : ماشه  تسا . رتانیب  تاقولخم  قح  رد  ادـخ  تفگ  یماش  دـنرتانیب ؟ دوخ  قح  رد  تاقولخم  دوخ  ای  تسا  رتانیب  تاـقولخم 

یفلکم ره  رب  هدرک و  نایب  ثحب  مدرم  رب  هدومن و  فلکم  ار  مدرم  ادـخ  تفگ : یماش  تسا ؟ هدرک  راـکچ  مدرم  نیا  هب  نید  رما  هب  عجار 
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هللالوسر تفگ : یماش  تسیک ؟ اـمنهار  تجح و  نیا  دیـسرپ  ماـشه  تسا . هدومن  نشور  ار  فیلکت  ره  ياـهتلع  هدرک و  نییعت  ییاـمنهار 
زا دـعب  تفگ  یماـش  تسیک ؟ اـمنهار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  زا  دـعب  دیـسرپ : ماـشه  تسا . ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
ام هب  میراد  فالتخا  زورما  اـم  هک  یمکح  هحفص 248 ]  ] رد تنـس  باتک و  ایآ  دیـسرپ  ماشه  تسا . تنـس  باتک و  امنهار  نآ  هللالوسر 

تکرح ماش  زا  میراد و  فالتخا  مه  اب  ام  امـش و  ارچ  سپ  تفگ : ماشه  یلب . تفگ : یماش  درادرب ؟ نیب  زا  ار  ام  فالتخا  هک  دراد  هدـیاف 
مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  دنام . تکاس  ریحتم  مدآ  دننام  یماش  ياهتـشادنپ . ملع  بحاص  مه  ار  دوخ  ینک و  ثحب  ام  اب  ياهدمآ  هدرک 

ماشه زا  یماش  تسا . تالامتحا  ياراد  تنس  باتک و  هک  اریز  مرادن  یباوج  تفگ  یماش  یهدیمن . ار  ماشه  باوج  ارچ  دیسرپ  یماش  زا 
رب ار  یـسک  ادخ  ایآ  دیـسرپ  یماش  تسا . رتانیب  مدرم  لاح  رب  ادخ  هتبلا  داد  باوج  ماشه  مدرم ؟ دوخ  ای  تسا  مدرم  زا  رتانیب  ادخ  دیـسرپ :

دیسرپ یماش  یلب . داد  باوج  ماشه  دنک ؟ توعد  داحتا  هب  ار  نانآ  هدرک و  فرطرب  ار  مدرم  نایم  تافالتخا  هکنیا  ات  تسا  هداتـسرف  مدرم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  زا  دعب  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تعیرـش  ادتبا  رد  تفگ : ماشه  تسیک ؟ صخـش  نآ 

تجح نآ  تفگ  ماشه  ام . نامز  رد  تفگ : یماش  رتولج ؟ ای  ام  نامز  رد  دیـسرپ  ماشه  تسیک ؟ ریغ  نآ  دیـسرپ  یماـش  تسا . وا  ریغ  ملس 
یماش تسا . هدرب  ثرا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  شدج  زا  ار  ملع  هک  تسا  قداص ) ترـضح  هب  هراشا   ) نیمه ام  نامز  رد 

يدرک و عطق  ارم  رذـع  تفگ : یماش  سرپب . وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : ماشه  تسا ؟ ادـخ  تجح  نیا  هک  منادـب  اجک  زا  نم  دیـسرپ :
رفـس هک  ییاج  زا  مهدیم  ربخ  ار  وت  نم  منکیم  عناق  ار  وت  راتفگ  کی  اب  نم  یماـش  درم  يا  دومرف : ترـضح  مسرپ . وا  دوخ  زا  دـیاب  نم 

ره لباقم  رد  یماش  درم  تشذگ . نانچ  نینچ و  امـش  رب  رفـس  رد  يدرک و  روبع  ییاج  مادـک  زا  يدـش و  جراخ  زور  مادـک  رد  يدرک و 
. مدروآ مالـسا  مسق  ادخ  هب  لاح  تفگ  یماش  درم  تسا . هدوب  هحفص 249 ]  ] نینچ دنگوس  ادخ  هب  یتفگ  تسار  تفگیم  ترـضح  نایب 

میوگیم تعاس  نیمه  رد  نم  يدومرف  تسار  تفگ  یماش  تسا . نامیا  زا  لبق  مالـسا  اریز  يدروآ  نامیا  ادـخ  هب  لاح  دومرف : ترـضح 
تبـسانم نیمه  هب  دـش  نایب  ماشه  یملع  تورث  زا  يردـق  نوچ  ءایـصوالا ». یـصو  کنا  هللالوسر و  ادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  »

ناگدنناوخ رظن  هب  تسا  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  وا  هک  ار  ياهدنزرا  ياهزردنا  یملع و  بلاطم  زا  يرادـقم 
هـس دیاب  دنامب  ملاس  شنید  یلاخ و  دسح  زا  شبلق  زاینیب و  مدرم  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  نآ  ره  ماشه  يا  دومرف : ترـضح  دـناسریم .
ایند لام  زا  تیافک  ردـق  هب  دـشاب  ملاس  لـقع  ياراد  سک  ره  اریز  دـنامب . ملاـس  يو  لـقع  هک  دـنک  تساوخرد  یلاـعت  يادـخ  زا  ار  زیچ 
سک نآ  ره  ماشه  يا  دید . دـهاوخن  يزاینیب  يور  راکعمط  مدآ  دوب و  دـهاوخ  زاینیب  مدرم  زا  دـنک  تعانق  سک  ره  دـنکیم و  تعانق 
لیماف هب  سک  ره  دوب . دهاوخ  ناوارف  شايزور  دشاب  وکین  تین  ياراد  سک  ره  دوب و  دهاوخ  هزیکاپ  شرادرک  دشاب  وگتسار  شنابز  هک 

يدارفا نینچ  رد  هک  اریز  هدـن  دای  لهاج  قیالان و  دارفا  رب  ار  شناد  ماشه  يا  دوب . دـهاوخ  ینالوط  شرمع  دـنک  ناسحا  دوخ  ناـشیوخ  و 
یـشوپمشچ يزودنا  شناد  زا  نازودنا  لام  هک  يروط  هب  ماشه  يا  نکم . هقیاضم  ار  شناد  قیال  صاخـشا  زا  دش و  دهاوخ  عیاض  شناد 

دیاب سلاجم  نیشن  زارف  هدومرف  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماشه  يا  هحفص 250 ] . ] دینک یشوپمشچ  يزودنا  لام  زا  زین  امـش  دندرک 
راوازس وا  دندنام  زجاع  ییوگنخس  زا  مدرم  هاگ  ره  ب . دهدب . باوج  دش  لاؤس  وا  زا  یملع  بلطم  هاگ  ره  فلا . دشاب : تفص  هس  ياراد 
قمحا دنیـشنب  سلجم  ردص  رد  دشاب و  يراع  تفـص  هس  نیا  زا  یـسک  رگا  دشاب . نیزو  يأر  بحاص  هرواشم  رد  ج . دشاب . نتفگ  نخس 

عنم يو  زا  هک  دهاوخیمن  يزیچ  یـسک  زا  دنرادنپ و  وگغورد  ار  وا  مدرم  هک  دیوگیمن  هدیجنـسن  نخـس  لقاع  صخـش  ماشه  يا  تسا .
زا هک  دوشیمن  ورشیپ  يراک  رد  دنک و  دیمون  ار  وا  هک  دوشیمن  یسک  هب  راودیما  دهدیمن و  هدعو  درادن  تفرـشیپ  هک  يزیچ  هب  دننک و 

دـنک و ظفح  تامرحم  زا  ار  دوخ  ساوح  اضعا و  هدرک و  ایح  ادـخ  زا  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  ماشه  يا  دـنامب . زجاع  نآ  ماـمتا 
راوازـس یـسک  دنک و  ربص  ایند  تامیالمان  هب  هک  تسا  تشهب  راوازـس  یـسک  نادب  دشاب . مسج  ندیـسوپ  دای  رد  گرم و  دای  رد  هتـسویپ 
تمایق زور  رد  ادخ  دنک  يرادهگن  نارگید  سومان  هب  زواجت  زا  ار  دوخ  یسک  رگا  ماشه  يا  دشاب . هدولآ  ایند  تاوهش  اب  هک  تسا  خزود 

نادنمشناد زا  ینادیمن  هچنآ  ماشه  يا  درادیم . هگن  ار  شبضغ  وا  زا  ادخ  درادهگن  ار  دوخ  بضغ  سک  ره  درذگیم . وا  ياهشزغل  زا 
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ینادان رطاخ  هحفـص 251 ]  ] هب ار  نادان  رامـش و  راوگرزب  شناد  رطاخ  هب  ار  نادنمـشناد  هدـب و  دای  ناـنادان  هب  ینادیم  هچنآ  ریگب و  داـی 
« میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال   » هدـب شمیلعت  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هکلب  ناـجنرم  دوخ  زا  ار  وا  یلو  رامـش . کـچوک 

معطی مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ناک  ماطـسب  نب  حایهلا  لاق  . » تسا یتشهب  نئازخ  زا  ياهنیزخ  اـهشیاشگ و  دـیلک  هملک  نیا  هک  اریز 
قداص دمحم  نب  رفعج  ترضح  هرتس ؛ هریغصت و  هلیجعت و  ۀثالثب  الا  فورعملا  متی  لوقب ال  مالـسلاهیلع  ناک  ءیـش و  هلایعل  یقتی  یتح ال 

: دش دهاوخ  لیمکت  زیچ  هس  اب  ندرک  ناسحا  دومرفیم  ترضح  دنامیمن و  زیچ  دوخ  هداوناخ  هب  هک  يردق  هب  درکیم  ماعطا  مالـسلاهیلع 
.« ندرک ادا  ناهنپ  رد  ار  ناسحا  هکنآ  موس ) ندرمـش . کچوک  شرظن  رد  هدـننک  ناسحا  مود ) نداد . ماجنا  رتدوز  هچ  ره  ار  ناسحا  لوا )

يراددوخ رگیدمه  هب  ندومن  ناسحا  زا  مدرم  هکنیا  يارب  دومرف : باوج  رد  تسا  هدرک  مارح  ادـخ  ار  ابر  ارچ  دـندرک  لاؤس  ترـضح  زا 
مالـسلاهیلع قداـص  ترـضح  یـسابع  روصنم  سلجم  رد  يزور  دوـشیم . هتـشادرب  مدرم  نیب  زا  ناـسحا  اـبر  ندرک  ادـیپ  جاور  اـب  دـننکن 

تحاران روصنم  موس  هبترم  ات  دـش  نینچ  زین  مود  راب  درک  عفد  ار  هشپ  روصنم  تسـشن . روصنم  تروص  هب  ياهشپ  اقافتا  دنتـشاد . فیرـشت 
قلخ ناربکتم  نارابج و  ندرک  راوخ  يارب  ار  هشپ  ادخ  دومرف : ترـضح  هدرک ؟ قلخ  ار  هشپ  ادخ  ارچ  هللادبعابا  ای  دیـسرپ  ترـضح  زا  دش 

دنـسپان موش و  يردهدرپ  دنـشابیم و  تکربرپ  رایـسب  تفـص  ود  نیا  هک  اریز  نکم  كرت  ار  ارادم  یکین و  مدرم  اب  ماشه  يا  تسا . هدرک 
هب ایند  هک  نادب  ماشه  يا  هحفـص 252 ] . ] دنادرگیم ینالوط  ار  رمع  هدرک و  دابآ  ار  کلامم  قلخ  نسح  مدرم و  هب  یکین  ارادم و  تسا .
وا يوس  هب  هبرجتیب  دارفا  یلو  ناسرت  وا  زا  لقاع  نامدرم  تسا  ياهدنـشک  رهز  نآ  فوج  رد  یلو  تسا  یگنرشوخ  نتمرن و  رام  دـننام 

ياـهبلق رد  هک  تسا  نینچنیا  زین  شناد  تاـملک  اهخالگنـس و  رد  هن  دـنکیم  دـشر  مرن  كاـخ  لد  رد  تعارز  ماـشه  يا  دـننکیم . لـیم 
یسک ینیبیمن  ایآ  تسا . ینادان  هلیسو  ربکتم  بلق  لقع و  هلیسو  عضاوتم  بلق  هک  اریز  هاوخدوخ . ربکتم و  ياهبلق  رد  هن  دنک  رثا  عضاوتم 

ره اب  ماشه  يا  دنکیم . ینابیاس  وا  زا  فقس  درآ  ورف  ار  دوخ  رس  هک  یـسک  و  دنکـشیم ؟ شرـس  دبوکب  قاط  فقـس  هب  ار  دوخ  رـس  هک 
دننام نک  رارف  نارگید  زا  دـشاب و  سونأم  وا  اب  ینک  ادـیپ  نیتم  رتلقاع و  صخـش  نانآ  زا  هک  نیا  رگم  نکم  تساـخرب  تسـشن و  یـسک 

رب نآ  يدب  یبوخ و  هک  يراک  نداد  ماجنا  ماگنه  دنک . دای  ادخ  زا  هتسویپ  هک  تسا  راوازـس  ار  لقاع  صخـش  هدنـشک . ناگدنرد  زا  رارف 
تفلاخم کین  ياهراک  رتشیب  هک  اریز  نک  كرت  ار  نآ  تسا  کیدزن  سوه  يوه و  هب  نآ  فرط  مادک  نیبب  نک  رکف  تسین  صخشم  وت 

عمط زا  ماـشه  يا  دورب . وا  لد  زا  تماـیق  زور  سرت  دـشاب  اـیند  تورث  رادتـسود  صیرح و  یـسک  رگا  ماـشه  يا  تسا . سوه  يوه و  اـب 
خوسنم لـقع و  هدـننک  لـیاز  تلذ و  ياـهرد  دـیلک  عمط  هک  اریز  شکب  ار  عمط  نک . یـشوپمشچ  اـیند  مدرم  لاـم  زا  نک . زیهرپ  يراـک 

لکوت وا  رب  شاب و  راودـیما  دوخ  راـگدرورپ  رب  هحفـص 253 ]  ] هشیمه تسا . شناد  هدننک  لاماپ  وربآ و  هدـننک  هدولآ  تورم و  يهدـننک 
دیسرپ ماشه  تسا . مزال  بجاو و  وت  رب  نید  نمـشد  اب  داهج  دننام  سفن  اب  داهج  نیا  شاب  بلاغ  وا  هب  هدرک و  داهج  دوخ  سفن  اب  نک و 

وا توادع  تسا و  رترطخ  رپ  رتتخس و  رتکیدزن و  وت  رب  هک  ینمشد  نآ  اب  داهج  دومرف  ترـضح  تسا ؟ رتبجاو  نمـشد  مادک  اب  داهج 
زا نآ  اب  هک  یلقع  اب  لوا  تسا . هدرک  شزاون  تفـص  هس  اب  ادخ  ار  مدرم  زا  هتـسد  هس  ماشه  يا  تسا . رتیناهنپ  وت  رب  وا  دوجو  رتدیدش و 

يرادان سرت  زا  هک  مدرم  زا  يزاینیب  اب  موس  دنک . يریگولج  لهج  ياهتقشم  زا  هک  یملع  اب  مود  دنک . يریگولج  يو  یناسفن  ياهتقـشم 
دوخ تیناسفن  اب  هک  يدرمتم  لوا  دـنامسق . راهچ  رب  ایند  مدرم  هک  اریز  نک  زیهرپ  نآ  مدرم  ایند و  نیا  زا  ماشه  يا  دـنک . يریگولج  وا  زا 

وا نارگید  دراد  تسود  هک  ینادان  دباع  موس  دراد . يورشیپ  نارگید  هب  یبلطنوزفا  یهاوخدوخ و  رد  هک  ییوجـشناد  مود  تسا . هتـسویپ 
صخش نیا  تسا . نیگمغ  نوزحم و  ببس  نیدب  دنک  مایق  قح  رب  درادن  تردق  هک  یتریصب  بحاص  صخش  مراهچ  دنرمـش . راوگرزب  ار 

هک تسا  نیا  زا  رتلصفم  مکح  نب  ماشه  رب  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ترـضح  ياهتیـصو  تسا . نانآ  نیرتلقاع  هنامز و  لها  نیرتهب  مراـهچ 
هزوح فورعم  نانادیمیـش  زا  هک  تسا  قداص  رفعج  ماما  هدـبز  نادرگاش  هلمج  زا  یـسوطرط  یـسوموبا  ناـیح  نب  رباـج  - 17 دش . رکذ 

نوماریپ رد  هحفـص 254 ] . ] تخومآ ترـضح  زا  ار  بیکرت  هیزجت و  موـلع  زا  يرایـسب  دوـب و  اـهوراد  فشاـک  وا  تسا . ترـضح  سرد 
فلتخم و مولع  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دناهدرک  اهیئاسرف  ملق  يو  یملع  تیـصخش  هرابرد  دناهتـشون و  رایـسب  ياهباتک  رباج  تالاوحا 
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رد ار  رباج  یطخ  ياهباتک  زا  دلج  هاجنپ  نم  تفگیم  هک  تسا  هدش  لقن  یناتـسرهش  نیدلاهبه  دیـس  زا  تخومآ . يو  هب  ار  هقح  فراعم 
هاگ ره  ماهدـید و  ار  رباج  تافیلأت  زا  دـلج  رازه  راهچ  زا  رتشیب  نم  دـیوگیم  دوخ  تسرهف  رد  میدـننبا  ماهدـید و  ایند  گرزب  هناـخباتک 

رشان متخومآ . مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  دوخ  ياقآ  زا  ار  ملع  نیا  نم  هک  دوشیم  رکذتم  البق  دهد  حیضوت  ار  یملع  بلطم  دهاوخیم 
رد رباج  دناهدیمان . یمالسا  عرتخم  یمیـش و  کیزیف و  ردپ  ار  وا  اج  همه  رد  هکنانچ  تسا  هدوب  رباج  یمیـش  ملع  کیزیف و  ملع  جورم  و 
رد گرزب  ملع  ود  نیا  رب  هوالع  وا  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  يو  هب  يدـنچ  تاـعارتخا  بط  ملع  رد  تشاد و  لـماک  تراـهم  زین  بط  ملع 
زا يرصتخم  هک  تشاد  ازسب  یتردق  هدیدج  تاعارتخا  هبیرغ و  مولع  رد  رباج  دوب . دوخ  نامز  دمآرس  زین  فراعم  لیاضف و  قالخا و  ملع 

هنیباک طوقس  زا  دعب  دنتشاد . یمرگ  هطبار  یسابع  ءارزو  نایکمرب و  اب  رباج  دنیوگیم  دومرف . دیهاوخ  تئارق  هحفص  دنچ  زا  سپ  ار  اهنآ 
روبجم وا  نیاربانب ، دوب . رباج  اهنآ  هلمج  زا  هک  داد  رارق  بیقعت  تحت  دنتـشاد  یطابترا  نایکمرب  اب  هک  ار  یناسک  یـسابع  نوراه  نایکمرب 

ذخا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ار  هیفخ  مولع  رباج  هک  تسا  هدش  لقن  ایناتیرب  فراعملا  هرئاد  زا  درب . رـس  هب  ءافخ  رد  نومأم  نامز  ات  دـش 
نیدـب هک  دوشیم  هدربمان  دـلج  دـنچ  تسا  هدـش  هدـید  ناهج  فلتخم  ياههناخباتک  رد  دوجوم و  العف  هک  رباج  ياهباتک  زا  تسا . هدرک 

 - صاوخلا مامئئسالا -  راجحالا -  کلملا -  نیزاوملا -  ریمصلا -  نوطالفا -  تاححصم  حاضیالا -  عفانملا -  هحفص 255 ] : ] تسا رارق 
 - ناـیبلا رونلا -  یقرـشلا -  قبنزلا  رعـشلا -  بیونتلا -  رارـسالا -  ناویحلا -  بیکرتلا -  ضرـالا -  رمقلا -  سمـشلا -  یناـثلا -  بیکرتلا 

ریسفت یبرغلا -  قیتولا  نکولا -  یناثلا -  دحاولا  لوالا -  دحاولا  ثلاثلا -  سقطسا  یناثلا -  سقطسا  لوالا -  سقطـسا  هنونکملا -  هودلا 
دراطع خیرم -  لحز -  هرهز -  هعنصلا -  ضارغا  هراجح -  نییلت -  حالما -  هعیبطلا -  دعب  ام  هعیبطلا -  تادرجم -  رصنع -  سقطسالا - 

تاححصم سناعاکرا -  تاححصم  سناجنسرا -  تاححـصم  وطـسرا -  تاححـصم  طارقـس -  تاححـصم  ثروغاثیف -  تاححـصم  - 
هک ینانوی  هفسالف  بتک  هب  یمالسا  نادنمشناد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رصع  رد  یبرح . تاححصم  سیطارقم -  يذ  تاححصم  سروا - 

فالخ طلغ و  بلاطم  راشتنا  زا  يریگولج  يارب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  دندرک . ادیپ  يرتشیب  هجوت  دوب  هدـش  همجرت  یبرع  هب  هزات 
رما نیا  يارب  ار  دوخ  دادعتـسااب  نادرگاش  زا  یـضعب  نیاربانب ، دـندرک . يرایـسب  ثیدـح  بتک  نآ  زیمآرفک  بلاطم  در  ینامـسآ و  نوناق 

زا ار  بتک  نیا  بلاطم  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  روظنم  نیمأت  يارب  رباج  درب . ماـن  ار  رباـج  ناوتیم  ناـنآ  هلمج  زا  هک  دـندومن  زهجم 
فراعملا هرئاد  کی  دننام  رباج  ياههتـشون  دسیونیم  نویول  واتـسوگ  تسا . هدرک  عمج  یـصوصخم  ياههلاسر  رد  هدومن  ذخا  ترـضح 

باتک دـلج  دـص  دودـح  رد  زونه  تسا و  فورعم  برع  يایمیک  ردـپ  هب  ایند  مامت  رد  رباج  لئاسم  عومجم  زا  هصـالخ  رب  لمتـشم  یملع 
نیملـسم نیب  رد  رباج  زا  دعب  دشابیم  راکـشآ  اپورا  یمیـش  ایمیک و  خیرات  رد  وا  ياهباتک  ذوفن  تسد و  هحفـص 256 ]  ] رد وا  زا  یمیش 

هدازهاش کی  هناخباتک  رد  رخاوا  نیا  رد  وا  يایمیک  تعنص  گرزب  باتک  دیشخرد . يزار  يایرکز  دمحم  مان  هب  يرگید  ناشخرد  هرهچ 
هک يروط  هب  هداد  حرـش  ار  کی  ره  ییایمیـش  صاوخ  هدرک و  يدـنبهقبط  ار  فلتخم  داوم  باتک  نیا  رد  يزار  تسا . هدـش  ادـیپ  يدـنه 

تافاشتکا دندرک و  يراذگهیاپ  ار  یمیش  دیدج  ملع  شیوخ  تایلمع  تایبرجت و  اب  نیملسم  هک  تسین  یکـش   » دسیونیم نادیز  یجرج 
لباق ياهتفرـشیپ  یمیـش  ملع  یـسابع  يافلخ  نامز  رد   » دـسیونیم یمیـش  یخیرات  رد  و  دـیدرگ ». راوتـسا  نآ  ساـسا  رب  دـیدج  یمیش 

يروآعمج مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  یملع  راتفگ  زا  قرو  رازه  رد  یباتک  ناـیح  نب  رباـج   » دـیوگیم ناـکلخنبا  درک .» ياهظحـالم 
شور هب  ناناملـسم  هک  دنیوگ  يرفعج  ار  هعیـش  بهذم  لیلد  نیدـب  دوب و  ینید  یعامتجا و  یقالخا و  مولع  زا  رپ  نآ  قرو  دـصناپ  درک .

اب کیتزا  دیسا  بیکرت  زا  هک  دنیوگ  یناطلـس  بازیت  هک  ناطلـس  بازیت   » دسیونیم نادیز  یجرج  دناهدش . تیبرت  ترـضح  نآ  تامیلعت 
ملع یمیـش و  لوصا  روکرم و  رورلکیب  ناژراد و  تارتین  منهج  گنـس  كاینومآ و  حـلم  کمن و  دوشیم و  لـصاح  کیردـیرلک  دیـسا 

. تسا وا  تاعارتخا  زا  تسا  رباج  ظفل  زا  هک  ربج 

رباج هرابرد  قداص  رفعج  ماما  تاملک 
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رون رب  ار  تملظ  رباـج  يا  دـنک . فرـص  وا  هحفـص 257 ]  ] ياضر هار و  رد  زج  ار  ادـخ  لام  درادـن  قح  ادـخ  کلم  نمؤم  هدـنب  رباـج  يا 
هدنراگن دوب . یهاوخ  ناهارمگ  زا  ینک  نینچ  رگا  یهد  حیجرت  ینید  ردارب  رب  ار  یـسک  هک  شاب  رذحرب  رباج  يا  داد ؟ حـیجرت  ناوتیمن 

دوجو ترـضح  نآ  زربم  نادرگاش  رفن  رازه  راـهچ  رگا  نینچمه  دوبن و  ترـضح  نآ  سرد  هزوح  دـمحم و  نب  رفعج  بتکم  رگا  دـیوگ 
ییامنهار و يارب  دشیم  هصالخ  تایدنپ  حیاصن و  یمومع و  یصوصخ و  ياهتیصو  تاملک و  هب  وا  هیقاب  يدوجو  راثآ  طقف  تشادن و 

. دوب یفاک  بلطم  نیمه  اهنت  هصاخ  هماع و  رظن  رد  ترضح  نآ  تیلوبقم  رشب و  تداعس 

قاط نمؤم  هب  مالسلاهیلع  ترضح  باطخ 

يزابجل زگره  دربیم  نیب  زا  ار  لمع  شاداپ  تفـص  نیا  اریز  شابن  راکایر  رهاظ و  شوخ  دوخ  ياهراک  رد  قاط ) نمؤم   ) نامعن رـسپ  يا 
ندزن فرح  امـش  زا  رتولج  ینامدرم  تسا . ادخ  زا  يرود  ثعاب  هک  نکم  دایز  ار  دوخ  نمـشد  دوشیم و  وت  شجنر  ثعاب  هک  اریز  نکم 

دزیهرپب و ییوگدب  زا  هک  تسا  راگتسر  یسک  دیریگب . دای  ار  نتفگ  نخس  امش  یلو  دندوب  هتخاس  دوخ  راعـش  ار  يراصن ) نانابهر  ینعی  )
نیرتنمشد نم  رظن  رد  دنتسه  یقیقح  نمؤم  ایلوا و  هدیزگرب و  بیجن و  هورگ  نیا  دشاب . هتشاد  ربص  اههجنکـش  رب  لطاب  تلود  نامز  رد 

. میرازیب نانآ  زا  زین  ام  دنتـسین و  ام  زا  نانآ  دنـشاب  دوسح  نیچ و  نخـس  نطاب  رد  اما  دـنزاس  رهاظ  نابز و  برچ  هک  دنتـسه  یناسک  دارفا 
زا هک  یتفص  ناطیش  دارفا  زا  یضعب  نامعن  رسپ  يا  دننک . يوریپ  ام  راثآ  زا  هدوب  ام  نامرف  هب  هک  دنتسه  یناسک  ام  ناتـسود  هحفص 258 ] ]

ار وا  ناطیـش  دندیـسر  ماقم  نیا  هب  ارهاظ  هک  ینامز  دنـشاب  مرتحم  مدرم  نیب  هک  یتقو  ات  دننکیم  دـمآ  تفر و  ام  اب  دـنرود  هب  هداوناخ  ام 
نیب زا  صخـش  نیا  هک  ینامز  ره  دـنک و  رـشن  مدرم  نیب  ییاهغورد  ام  لوق  زا  هداد و  اوران  ياهتبـسن  تیبلها  اـم  رب  هک  دـهدیم  بیرف 

وا اب  هاگچیه  دشاب  یقیقح  تسود  وت  اب  ینید  ردارب  هک  يراد  تسود  رگا  نامعن  رسپ  يا  دیآیم . وا  ياج  هب  يرگید  تفص  ناطیش  دورب 
وت هب  دوش  نمـشد  وت  اب  يزور  رگا  هک  نکن  رادربخ  ار  وا  دوخ  یناهنپ  رارـسا  زا  هدـم و  ناتهب  تبـسن  وا  هب  نکن و  يزوتهنیک  ای  یخوش و 
هک تسا  یسک  ره  ام  يارـس  نخـس  هکلب  تسین  یقاب  دنرچ  ییوگدنت و  هب  هتـسجرب ) ییارـسنخس   ) تغالب نامعن  رـسپ  يا  دناسرب . ررض 

( مود ییامندوخ . يارب  لوا ) دـشابن : فدـه  هس  رطاخ  هب  وت  شناد  نتفرگارف  نامعن  رـسپ  يا  دـناسرب . دوخ  بطاخم  هب  ناهرب  اب  ار  یناعم 
هب مود ) ینادان . هب  نتـشاد  تسود  لوا ) نکم  كرت  زیچ  هس  رطاـخ  هب  ار  شناد  هاـگچیه  مدرم و  اـب  لدـج  يارب  موس ) ربکت . رخف و  يارب 

. مدرم زا  ندیشک  تلاجخ  تهج  هب  موس ) شناد  زا  يرازیب  رطاخ 

يروث نایفس  هب  مالسلاهیلع  ترضح  باطخ 

هک يراد  تسود  رگا  درک  اطع  وت  رب  ادخ  هحفص 259 ]  ] هک ار  یتمعن  ره  نایفس  يا  دومرف  يروث  نایفس  هب  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما 
نآ امتح  دـینک  يرازگرکـش  هاگ  ره  هدومرف  لـجوزع  يادـخ  هک  اریز  روآ  ياـج  هب  ار  تمعن  نآ  يرازگـساپس  دـشاب  رادـیاپ  تمعن  نآ 
هک اریز  نک  هبوت ) دوخ  ناهانگ  زا   ) رافغتـسا رتشیب  يداـتفا  یتسدـگنت  هب  شاـعم  رما  رد  هاـگ  ره  درک . میهاوخ  رتنوزفا  امـش  رب  ار  تمعن 

تمحر يور  زا  نابرهم  يادخ  تسا . هدنزرمآ  نابرهم و  ادخ  هک  اریز  دیـشاب  شزرمآ  ناهاوخ  هبوت و  ناهانگ  زا  هدومرف  لجوزع  يادـخ 
نایفـس يا  تسا . هداد  تشهب  هدعو  ترخآ ) رد  و   ) دهدیم ددـم  امـش  رب  دـنزرف  لام و  اب  ایند ) رد  و  . ) دتـسرفیم امـش  رب  تکربرپ  ناراب 

داوس لها  زا  يدرم  هللااب » الا  ةوق  ـال  لوح و  ـال   » وگب ار  هملک  نیا  رتشیب  دـنک  نوزحم  هتخادـنا و  تشحو  هب  ار  وت  ناطلـس  بناـج  زا  يرما 
صخش نالف  دیسرپ  ترضح  نآ  دشیمن  ترـضح  سلجم  هب  هک  دوب  يزور  دنچ  دوب  ترـضح  نآ  سلجم  تمدخ و  مزالم  هایـس ) داژن  )

وا و يهشیر  يرادـنید  وا و  لقع  درم  بسن  دومرف  ترـضح  ییوگیم ؟ ار  هایـس )  ) یطبن نآ  تفگ  ریقحت  دـصق  هب  یـصخش  تسا ؟ اـجک 
. دش هدنمرش  شیوخ  راتفگ  زا  درم  نآ  دنتسه . مدآ  ترضح  دالوا  همه  ربارب و  مه  اب  لسن  ثیح  زا  رـشب  دارفا  همه  تسا  وا  تمارک  يوقت 
اب هشیمه  دیـسرتب و  ادـخ  زا  مالـسلاهیلع ؛ یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاق  نیقداصلا  عم  اونوک  هللا و  وقتا  مالـسلاهیلع  لاق  »

96 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يزور تسا . مالسلاهیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نیقداص  دومرف : ترـضح  دیـشاب و  نارادرک  تسار  ناراتفگ و  تسار 
رد دنمتداعس و  ایند  یگدنز  هحفـص 260 ]  ] رد ینک  لمع  نآ  قباطم  هدرک و  ظفح  ارم  حیاصن  نیا  رگا  نم  دـنزرف  يا  دومرف : سلجم  رد 

. دش نایب  نآ  رتشیب  هک  تسا  زارف  دنچ  رب  لمتشم  حیاصن  نیا  تفر و  یهاوخ  ایند  زا  یمان  کین  اب  ندرم  تقو 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رتشگنا  متاخ  شقن 

هب هک  ار  یتارهاوج  دناهدش و  رکذتم  صاخ  طیارـش  اب  ییاهـشاداپ  نآ  يارب  دـشابیم و  بحتـسم  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  مالـسا  نید  رد 
يدایز تایاور  دروم  نیا  رد  هک  دوش  هدـنک  یتاملک  اهنیگن  يور  رب  هک  تسا  لومعم  و  تسا . یـصیاصخ  ياراد  دـنراذگیم  نآ  نیگن 

تفگ ناوتیم  دناهدش و  روآدای  ار  يرامـشیب  صاوخ  قیقع  نیگن  رد  صخالاب  تسا . هدش  لقن  نآ  تارثا  يهرابرد  مالـسا  نایاوشیپ  زا 
تـسرد الط  زا  هک  یتالآتنیز  ریاس  الط و  رتشگنا و  ندرک  تسد  هب  روظنم  نیدب  تسا . وا  تیـصخش  رگنایامن  یـصخش  ره  رتشگنا  هک 
لیـصحت ناـناوج  زا  ياهدـع  تسا  مارح  نادرم  يارب  زین  مشیربا  ساـبل  نینچمه  و  هدومن . مارح  نادرم  يارب  مالـسا  سدـقم  نید  دـناهدش 

ار ییاهباوج  سرهزات  نارکفنشور  زا  رگید  یخرب  اهنآ  لباقم  رد  دنسرپیم  ار  ماکحا  هنوگنیا  تلع  یمالسا  نادنمـشناد  زا  يزورما  هدرک 
هـصقان لوقع  هب  ار  مالـسا  ماکحا  زا  یـضعب  لیالد  هکنیا  زا  لفاغ  هریغ . داـصتقا و  ندرک  تاـعارم  ریظن  دـناهداد . دوخ  شنم  لـقع و  قبط 

قداص دـمحم  نب  رفعج  ماـما  هک  ناـنچ  دـشابیم  زجاـع  ماـکحا  زا  یخرب  طابنتـسا  رد  یلقع  تاناسحتـسا  ساـیق  درک و  كرد  ناوتیمن 
كرد ناوتیمن  اهلقع  نیا  يورین  اـب  ار  مالـسا  نید  لوقعلاـب ؛ باـصی  ـال  هللا  نید  نا  [ » هحفـص 261 : ] دناهدومرف هراب  نیا  رد  مالـسلاهیلع 

نیب زا  مالـسا  نید  دیآ  تسد  هب  سایق  اب  مالـسا  ماکحا  هاگ  ره  نیذلا ؛ قحم  تسیق  اذا  هنـسلا  : » دناهدومرف هک  رگید  ییاج  رد  ای  و  دومن ».
هلمج زا  صوـصخم  شور  نـیا  هـک  دـشابیم  یقیقح  نمؤـم  ياـههناشن  زا  رگید  یکی  ندرک  تـسار  تـسد  رد  رتـشگنا  تـفر ». دـهاوخ 
هقیرط نیا  اب  هلمجنم  دومن  مالسا  ياهشور  اب  يرایسب  ياهتفلاخم  نایفسوبا  نب  هیواعم  تسا . هدمآ  رامش  هب  هعیـش  بهذم  ياهتمالع 

نآ ام  ناناوج  نیب  رد  هزورما  هک  درکیم  پچ  تسد  هب  ار  رتشگنا  دوخ  فالتخا  زورب  يارب  دومنیم و  لمع  بیترت  نیدـب  هک  صوصخم 
زا کی  ره  دـشابیم . كانرطخ  زین  تفلاخم  نیا  تسا و  ناکاپ  شور  اب  فلاخم  لمع  نیا  هکنآ  زا  لفاغ  اما  دـننادیم !! ندـمت  راثآ  زا  ار 

یصوصخم ياههتشون  زین  اهنآ  ياهنیگن  يور  رب  دوب و  یصاخ  نیگن  ياراد  هک  دنتشاد  یـصوصخم  رتشگنا  مالـسلاهیلع  موصعم  هدراهچ 
. دناهدش روآدای  یماما  ره  یناگدنز  خیرات  رکذ  رد  دنلئاق و  ییازسب  تیمها  هقیرط  نیا  تبث  رد  یمالـسا  نیخروم  هکنانچ  دوب  هدش  هدنک 

ارم ینم و  هاگهانپ  وت  اهنت  نم  راگدرورپ  يا  کقلخ ؛ نم  یتمصعاف  یتقث  تنا  : » ار مالسلاهیلع  قداص  ماما  رتشگنا  نیگن  يهتـشون  ياهدع 
؛ هقلخ نم  یتمـصع  یلو  هللا  : » ار ماـما  نـیگن  هتـشون  رگید  تاـیاور  رد  هحفـص 262 ] . ] دناهدرک لقن  نک ». ظفح  ریرـش  تاقولخم  رـش  زا 

قداص ماما  نیگن  شقن  هک  دـناهتفگ  زین  و  دـناهدرک . لقن  دـشابیم ». تاقولخم  رـش  زا  نم  هدـنرادهگن  رایتخا و  بحاص  لجوزع  يادـخ 
. تسا هدوب  نک ». ظفح  ریرـش  تاقولخم  رـش  زا  ارم  ینم  دیما  مکحم و  هاگهانپ  هک  ییادخ  يا  کقلخ ؛ رـش  نم  ینق  یتقث  ای   » مالـسلاهیلع
. دشابیم تسا ». تادوجوم  یمامت  راگدیرفآ  لجوزع  يادـخ  یـشلک ؛ قلاخ  هللا  : » ترـضح نآ  متاخ  شقن  هک  دناهتـشون  رگید  ياج  رد 

نیگن هک  تشاد  هارمه  هب  ار  يددعتم  ياهرتشگنا  ناشیا  هک  دناهتفگ  هکنانچ  تسا . يرایـسب  رظن  فالتخا  ترـضح  متاخ  شقن  دروم  رد 
. دیآیم باسح  هب  ناشیا  یحور  تسادق  رگناشن  اهنآ  زا  یشقن  ره  دوب و  یصاخ  ياهراگن  شقن و  ياراد  رتشگنا  ره 

تداهش ربخ  راشتنا  مالسلاهیلع و  قداص  ترضح  تیصو 

ترـضح مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  ترـضح  نیدـباعلانیز و  ماما  ترـضح  لوا  زارط  نادرگاش  صاخ و  باحـصا  هلمج  زا  یلاـمث  هزمحوبا 
ماما ربق  رانک  رد  دوخ  صاخ  ناتـسود  زا  ياهدع  اب  يزور  تشاد  لاغتـشا  ماکحا  رکذ  مایا  رتشیب  هفوک و  نکاس  تسا . مالـسلاهیلع  قداص 

ثیدح ثحب  لوغـشم  هتـسشن  دندوبن  علطم  فیرـش  ربق  نآ  زا  دودـعم  رارـسا  بحاص  دارفا  زا  زج  یـسک  مایا  نآ  رد  هک  بلاطیبا  نب  یلع 
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نیا ندینـش  زا  هزمحوبا  درک . تافو  دمحم  نب  رفعج  هحفـص 263 ]  ] میآیم و هنیدم  زا  نم  تفگ  دش و  دراو  يایناسارخ  درم  هک  دـندوب 
یصو تفگ  داد  رارق  شیوخ  یصو  ار  یک  دیـسرپ  یناسارخ  نآ  زا  دیدش  رـسحت  اب  دز و  یکانتـشحو  دایرف  بلقنم و  ادیدش  راوگان  ربخ 

نیب ریغصلا و  یلع  لد  درک  تیاده  ار  ام  هک  هللادمحلا  تفگ  هزمحوبا  ار  هفیلخ  روصنم  موس  یسوم و  شرگید  رسپ  هللادبع و  شرسپ  دوخ 
نیـشناج ار  یـسوم  شدـنزرف  قداص  ماما  تفگ : باوج  رد  مدرک  لاؤس  هزمحوبا  زا  ار  تاملک  نیا  حرـش  میظعلا  رمالا  رتس  ریبکلا و  یلع 

ندوب یـصو  هب  جایتحا  تشاد ، ینیـشناج  تقایل  هللادبع  رگا  تسا  رتگرزب  یـسوم  زا  هللادبع  هیقت و  يور  زا  ار  روصنم  هک  اریز  هدرک  دوخ 
رادرک لهاج و  نید  تعیرـش و  ماکحا  هب  يو  هک  دوب  نشور  مدرم  رثکا  شیپ  رد  هللادـبع  همانیگدـنز  هوالع  هب  تشادـن  کـچوک  ردارب 

رادناتسا نامیلس  روصنم و  هدرک  نیعم  نیشناج  یصو و  ار  رفن  جنپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هدش  لقن  رگید  خیرات  رد  هتشادن و  ياهتـسیاش 
هیقت تهج  زا  نامیلس  روصنم و  ندوب  یصو  هک  تسا  حضاو  نیقی  لها  دزن  رد  یسوم  ردام  هدیمح  یسوم و  هللادبع و  شرسپ  ود  هنیدم و 

. دوب مولعم  همه  شیپ  رد  شلاح  مه  شرسپ  هللادبع  هیضق و  نامتک  يارب  شرسمه  ندوب  یصو  و 

يو یتدیقع  یقالخا و  يایاصو  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تداهش 

هراشا

تداهش هب  یگلاس  جنپ  تصش و  نس  رد  تشه  لهچ  دصکی و  لاوش  هام  مجنپ  تسیب و  زور  رد  مالـسلاهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما 
رظن قافتا  دندرک  دیهش  هحفص 264 ]  ] دولآرهز روگنا  هلیسو  هب  یـسابع  روصنم  نامرف  هب  ار  ترـضح  هک  نیا  رد  هعیـش  نیخروم  دیـسر .

شکرابم ندب  رهز  تدش  زا  يو  تداهـش  زا  لبق  زور  دـنچ  دـناهدرک . لقن  لاونم  نیمه  هب  زین  تنـس  لها  ياملع  نیخروم  رثکا  دـنراد و 
تبیصم الب و  زا  هچ  ره  نمؤم  صخش  دومرفیم : تسا و  هدنامن  یقاب  يزیچ  وا  ندب  زا  رس  ناوختـسا  زا  زج  ایوگ  هک  دوب  هدش  رغال  نانچ 

دینک اطع  ردقچ  نم  لام  زا  هک  دومرف  تیصو  راضتحا  لاح  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  تسا . نآ  رد  يو  حالـص  ریخ و  دسر  يو  هب 
اهیبدایب و امـش  هرابرد  صاخـشا  نآ  زا  یـضعب  هللالوسر  نبای  مدرک  ضرع  دـیوگیم  يوار  دربیم . مسا  کی  هب  کی  ممامعا  رـسپ  هب 

نوشخی لصوی و  نا  هب  هللا  رما  ام  نولصی  نیذلاو  : ) دیامرفیم نانآ  قح  رد  ادخ  هک  مشاب  یناسک  زا  مهاوخیم  دومرف : دنتـشاد  اور  اهتیذا 
مامـشتسا لاس  رازه  ود  يرود  زا  تشهب  رطع  يوب  دننکیم ». محر  يهلـص  یلاعت  يادخ  رما  هب  هک  دنتـسه  یناسک  یقیقح  نینمؤم  مهبر ؛

. درک دهاوخن  مامشتسا  محر  عطاق  نیدلاو و  قاع  ار  رطع  نیا  یلو  دوشیم 

راضتحا لاح  رد  ترضح  يایاصو 

هک یتقو  دـننک  رـضاح  ار  دوخ  ماحرا  نادـنواشیوخ و  مامت  داد  روتـسد  هک  دوب  راضتحا  لاح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
هب هک  یتسرد  هب  ةولصلاب ؛ افختسم  لانت  انتعافش ال  نا  : » دومرف درک و  دنلب  ار  دوخ  نینزان  رس  لاح  فعـض  اب  ترـضح  دندش  رـضاح  همه 

مالسلاهیلع رفعج  نب  یسوم  شدنزرف  ترضح  تافو  زا  دعب  هحفص 265 ] .« ] درامش کبس  ار  زامن  هک  یسک  دش  دهاوخن  لیان  ام  تعافش 
داجـس ترـضح  همامع  اب  تسبیم و  مارحا  اهنآ  رد  جح  لامعا  رد  هک  يرـصم  دیفـس  هچراپ  ود  رد  ار  يو  درک . نفک  هداد و  لسغ  ار  وا 

غارچ بش  ره  یسوم  شدنزرف  درک  تافو  نآ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هک  یقاتا  رد  درک . نفد  عیقب  رد  ینمی  درب  رد  مالسلاهیلع و 
مانب يارعش  زا  هک  یلجع  ریرحوبا  دنداد  تکرح  عیقب  فرط  هب  نفد  يارب  هتشاذگ و  ریرـس  يور  ار  ترـضح  هزانج  نوچ  درکیم . نشور 

. تسا هدورس  يو  هیثرم  رد  ار  دنچ  يراعشا  دشیم  بوسحم  دوخ  رصع 

یلامث هزمحوبا  هب  قداص  رفعج  ماما  يایاصو 
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مالسلاهیلع و رقاب  ماما  ترضح  مالـسلاهیلع و  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  لوا  زارط  نادرگاش  صاخ و  باحـصا  هلمج  زا  یلامث  هزمحوبا 
صاخ ناتسود  زا  ياهدع  اب  يزور  تشاد . لاغتشا  ماکحا  غیلبت  رـشن و  هب  دوب و  هفوک  نکاس  يو  تسا . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح 
علطم فیرـش  ربق  نآ  زا  دودـعم  رارـسا  بحاص  دارفا  زا  زج  یـسک  ماـیا  نآ  رد  هک  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـما  ربق  راـنک  رد  دوخ 
دمحم نب  رفعج  میآیم و  هنیدـم  زا  نم  تـفگ : دـش و  دراو  یناـسارخ  يدرم  هـک  دـندوب  ثیدـح  ثـحب  لوغـشم  دوـب و  هتـسشن  دـندوبن 

اب دیـشک و  لد  هت  زا  یکاندرد  دایرف  دش و  بلقنم  یتخـس  هب  راوگان  ربخ  نیا  ندینـش  هحفص 266 ]  ] زا هزمحوبا  درک . تافو  مالـسلاهیلع 
یـسوم شرگید  رـسپ  هللادـبع و  شرـسپ  تـفگ : تـسا ؟ هداد  رارق  شیوـخ  یـصو  ار  یـسک  هـچ  دیـسرپ  یناـسارخ  نآ  زا  دـیدش  رـسحت 

رمالا ءیشفاو  ریبکلا و  یلع  نیب  ریغـصلا و  یلع  لد  . » درک تیاده  ار  ام  هک  هللادمحلا  تفگ  هزمحوبا  ار . هفیلخ  روصنم  موس  مالـسلاهیلع و 
رارق دوخ  نیشناج  ار  یـسوم  شدنزرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دومرف : باوج  رد  مدرک . لاؤس  هزمحوبا  زا  ار  تاملک  نیا  حرـش  میظعلا ».
ردارب ندوب  یـصو  هب  جایتحا  تشاد  ینیـشناج  تقاـیل  هللادـبع  رگا  تسا  رتگرزب  یـسوم  زا  هللادـبع  هیقت و  يور  زا  ار  روصنم  هک  اریز  داد 
رادرک لهاج و  نید  تعیرـش و  ماکحا  هب  يو  هک  دوب  نشور  مدرم  رثکا  شیپ  رد  هللادـبع  همانیگدـنز  نآ  رب  هوـالع  هب  تشادـن  کـچوک 

نامیلـس روصنم و  هدرک ، نیعم  نیـشناج  یـصو و  ار  رفن  جنپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  هدش  لقن  رگید  خیرات  رد  تشادن و  ياهتـسیاش 
زا نامیلس  روصنم و  ندوب  یصو  هک  تسا  حضاو  نیقی  لها  دزن  رد  یسوم . ردام  هدیمح  یسوم و  هللادبع و  شرـسپ  ود  هنیدم و  رادناتـسا 

. دوب مولعم  همه  شیپ  رد  شلاح  مه  شرسپ  هللادبع  هیضق و  نامتک  يارب  شرسمه  ندوب  یصو  هیقت و  تهج 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  هاگمارآ 

هتفرگ رارق  دقرغ  عیقب  هب  تسا  روهشم  هک  هحفص 267 ]  ] عیقب ناتسربق  رد  هبیط  هنیدم  رد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هاگمارآ 
ترـضح یمارگ  تخد  نفدـم  یلوق  ربانب  نیمز  هعطق  نآ  هک  نیا  اب  تسا  نفد  لـحم  نآ  رد  هک  تسا  یماـما  نیمراـهچ  ترـضح  تسا و 

ماما نیدجاسلا  دیس  ترضح  ربکا و  طبس  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  ندش  نفدم  اب  تسا و  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
سابع بانج  دـش و  هدوزفا  شتینارون  رب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  نفد  اب  یلو  دوب  رونم  مجنپ  ماما  رقاـب  ماـما  ترـضح  مراـهچ و 

نب دعـسا  دش  نوفدم  نیمزرـس  نآ  رد  ربمغیپ  باحـصا  ناگرزب  زا  هک  یـسک  نیلوا  تسا . نوفدم  نیمز  هعطق  نیمه  رد  زین  ربمغیپ  يومع 
هبقعلا ۀـلیل  ءابقن  هلمج  زا  زین  نوعظم  نب  نامثع  هحفـص 268 ]  ] دنیوگیم یخرب  هدوب و  [ 52  ] هبقعلا ۀـلیل  ءابقن  زا  يو  تسا و  [ 51  ] هرارز
نونکا هدوب و  یهاـگراب  هبق و  ياراد  قباـس  ناـمز  رد  دراد  یـشارخلد  عضو  ـالعف  تسا و  هعبرا  همئا  رازم  هک  ینیمز  هعطق  نآ  تسا . هدوب 

تمظع و ياراد  عیقب  همئا  هعقب  تسا ؛ هدرک  تبث  یبوـخ  هب  خـیرات  ار  هعقب  نآ  تمظع  ناـمتخاس و  عـضو  دـنکیم  تیاـکح  راـثآ  زا  مه 
اب يدوعـس  تلود  نکل  دندوب  هدرک  میدقت  سدـقم  ماقم  نآ  هب  ایادـه  مسر  هب  ناهج  نیملـسم  هک  هدوب  یتمیق  يذ  سیفن و  ءایـشا  نزخم 

سیفن و ءایـشا  زا  هـچ  نآ  هدرک  مدـهنم  ار  هرهطم  هـعقب  دوـب  يرجه  لـهچ  دصیـس و  رازهکی و  لاـس  رد  ناـهج  نارگرامعتـسا  کـیرحت 
ناریا و قارع و  نایعیـش  بولق  عینـش  رما  نینچ  اب  دـندرک و  میـسقت  دوخ  نیب  هدرب و  تراـغ  هب  دوب  تمیقرپ  ثاـثا  اـهشرف و  تارهاوج و 

اـسآلیس تلود  نآ  يوس  هب  داح  تارفنت  تاضارتعا و  ناهج  نیملـسم  همه  زا  دـش و  رادهحیرج  ار  یمالـسا  کلامم  ریاـس  ناتـسودنه و 
هدرک داجیا  یقیمع  فالتخا  ناهج  نیملـسم  نیب  هشقن  نیا  اـب  هفطاـعیب  نارگرامعتـسا  دـنام . هجیتنیب  تاـضارتعا  همه  یلو  دـش  ریزارس 

اههتشذگ دیدرگ  ناهج  نادالج  بیصن  ینایاش  عفن  نیملسم  قافن  نیمه  زا  هدرک و  مدهنم  يرگیباهو  بهذم  داجیا  اب  ار  نیملسم  داحتا 
نیا هک  دنبایرد  تقیقح  شنیب  اب  دنروخن  ریش  اب  ار  اههیاد  نیا  بیرف  دنـشاب  رایـشه  هک  تسا  مزال  ار  هدنیآ  لسن  یلو  تشذگ  دوب  هچ  ره 

مالسا و گنس  اب  دوشیم  باترپ  بهذم  هعیش  هحفص 269 ]  ] نیب اصوصخم  نیملسم  نیب  تمس  مادک  زا  اهتسد و  مادک  اب  هقرفت  ياهگنس 
ياهدایرف اب  هک  ینانآ  دـنروخن  يزاب  ندینـش  رذابا  ياههلان  اـب  یلع  یلع  هرعن  اـب  ندینـش  همطاـف  همطاـف  ظـفل  اـب  ندز و  هنیـس  رب  ار  نآرق 

زورما ناهج  نارکفنـشور  کنیا  دـنراد . رتهدنـشک  یعفا  زا  ییاهرهز  ناشنوردـنا  رد  دـنراد  فک  زا  رپ  ياـهناهد  نیمولظم  یهاوخداد 
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کیدزن هدـنیآ  رد  دـناهدرک و  كرد  ار  لاح  تقیقح  يواـکجنک  ییارگقح و  شنیب  هجیتن  رد  یمالـسا  ياـهروشک  ناـناوج  اـصوصخم 
رد هک  تشذگ  دهاوخن  یتدـم  هک  دـناهدرک  ینیبشیپ  دـش و  دـهاوخ  هتـشادرب  اهتیعقاو  يور  زا  هدرپ  هدـش و  رجفنم  اههدـقع  هک  تسا 

کیرحت اب  هک  هسدـقم  ياههعقب  ریاس  دـحا و  ناتـسربق  ياههیق  و  بلاـطوبا ) ناتـسربق   ) یلعملا ۀـنج  عیقب و  هکربتم  عاـقب  کـیدزن  هدـنیآ 
. دوش ناربج  اهيزاجح  دوخ  تسد  اب  اددجم  هدش  ناریو  اهیزاجح  تسد  هب  بناجا 

مالسلامهیلع عیقب  همئا  روبق  عضو 

تدـم رد  هک  تسا  هدـش  لـصاح  ارم  ینیبشیپ  نیا  هرونم  هنیدـم  همظعم و  هکم  تراـیز  هب  فرـشت  تهج  هناگتـشه  ياـهترفاسم  یط  رد 
هدوب و رارقرب  هناردارب  طابترا  یـصوصخ و  سلاجم  روشک  نآ  هقرفتم  ناناوج  نایوجـشناد و  یبهذـم و  نادنمـشناد  اـب  هلاـس  همه  تماـقا 
هب ماهدرک  يروآعمج  یقاروا  رد  ار  اـهنآ  يهمه  هدـش و  وـگتفگ  یبهذـم  يهقرفتم  لـیاسم  رد  یئاهخـساپ  تـالاؤس و  قـیمع و  ياـهثحب 

ترایز عضو  نونکا  دوش و  لصاح  اهنآ  پاچ  قیفوت  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  تسا  دیما  دـشابیم . یلقتـسم  دـیفم و  باتک  دوخ  هک  يروط 
دنهدیمن هار  ار  ناوناب  الـصا  الوا  تسا . هدـننک  تحاران  یلیخ  مرتحم  جاـجح  يارب  زاـجح  نارادـمامز  فرط  زا  عیقب  همئا  هحفص 270 ] ]

تقو رد  اهزور  مه  نادرم  ایناث  رادهحیرج و  ار  اهلد  ناششارخرگج  ياههلان  اهنویش و  باتفآ  ریز  عیقب  راوید  تشپ  ناوناب  زورهنابش  اذلف 
رادهحیرج ار  تیرـشب  فطاوع  هک  تسا  لامعا  هنوگ  نیا  دناهداتـسیا و  راوز  رـس  الاب  نادـالج  دـننام  یتلود  نارومأـم  هک  دودـحم  یلیخ 

ياهنیرق دوخ  نیا  هک  هدـش  ینیبشیپ  نینچنیا  دـنوشیم  نشور  بوخ  هتفایرد  ار  تقیقح  دوخ  يواکجنک  اب  تسود  ناسنا  دارفا  دـنکیم 
روتسد هک  دوب  راضتحا  لاح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  دش . دهاوخ  راجفنا  ارهق  فطاوع  همه  نیا  هک  دیآیم  يزور  هک  تسا 

درک دنلب  ار  دوخ  نینزان  رس  لاح  فعض  اب  ترضح  نآ  دندش  رضاح  همه  هک  یتقو  دینک  رـضاح  ار  دوخ  ماحرا  نادنواشیوخ و  مامت  داد 
زا دعب  دش ». دهاوخن  لیان  درامـش  کبـس  ار  زامن  هک  یـسک  هداوناخ  ام  تعافـش  هب  انامه  ةولـصلاب ؛ افحتـسم  لانت  انتعافـش ال  نا  : » دومرف
جح لامعا  رد  هک  يرصم  دیفس  هچراپ  ود  رد  ار  وا  درک  نفک  داد و  لسغ  ار  وا  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  شدنزرف  ترضح  نآ  تافو 

رد نفد  تایـصوصخ  دومن و  نفد  عیقب  رد  درک و  نفک  ینمی  درب  رد  مالـسلاهیلع و  داجـس  ترـضح  همامع  اـب  تسبیم و  مارحا  اـهنآ  رد 
بـش ره  مالـسلاهیلع  یـسوم  شدنزرف  هدرک  تافو  قاطا  نآ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  یقاطا  رد  دش . دـهاوخ  رکذ  دوخ  لصف 

هحفص 271] . ] درکیم نشور  غارچ 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  فصو  رد  یثارم 

دشیم هدرمش  رصع  یمان  يارعش  زا  یلجع  ریرهوبا  دنداد  تکرح  عیقب  فرط  هب  نفد  يارب  هتشاذگ و  ریرس  يور  ار  ترضح  هزانج  نوچ 
قهاش ایلع  ساد  نم  يوث  اریبث  قئاع  هیلماح و  نم  لهاک  یلع  هنولمحی  هباوخ  اودق  لوقا و  تسا : هدورس  ترضح  يهیثرم  رد  ار  راعشا  نیا 

رب دننکیم  لمح  ار  زیزع  نآ  میوگیم  قرافملا  قوف  ناک  یلوا  ابارت و  يرثلا  یلا  نولمحت  اذام  نوردتا  هحیرـض  قوف  نوثاحلا  یتح  ةادغ 
هک یتمظعاب  راوگرزب  هوک  دـنربیم  كاخ  يوس  هب  ار  یتیـصخش  هچ  دـینادیم  اـیآ  دـندوب  مه  عناـم  ترثک  ثیح  زا  هک  ییاهـشود  يور 

. دوبیم مدرم  همه  رـس  رب  كاخ  نآ  شاک  يا  دنتخیریم و  فیرـش  نآ  يور  هب  كاخ  دوخ  لحمن  دـندناسر  تسا  ام  هندرگ  نیرتجوارپ 
قداصلا بقانم  تسا : هدش  هتفگ  ترضح  نآ  حدم  رد  هک  برع  راعشا  هلمج  زا  دش و  نفد  عیقب  رد  هک  تسا  یماما  نیرخآ  راوگرزب  نآ 

هعأنه دـجم  روط  خـماش و  یلعلا  یف  ناکم  هل  قئاف  هتالاح  یلع  وه  هرـصع و  یف  ضرالا  لها  قافو  قداـص  نع  قداـصلا  اـهلقنی  ةروهـشم 
یف يرجامک  هئاباک  دهعلا  یلا  يرج  قشاع  اهل  وه  هل و  یه  یلعملا و  یعـس  یلاعملاداس و  قراشلا  رمقلا  هیرظانل  ادب  ام  هتعلط  امناک  قهاز 

هقورب قماس  یهـسلا  جوا  یلع  ماس  اهعرم  یتلا  زعلا  ۀحود  نم  هحفص 272 ]  ] قطان فرتعم  هلـضف  هلاضفاب و  لضف  يذ  لک  قباسلا و  ۀبلحلا 
قئاد مهعمجا  مهل  مه  یهنلا و  يدتلا و  لذب 
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دیوگیم نخس  يدهم  روهظ  زا  مالسلاهیلع  ماما 

تقوی نا  هیاشاح  لاقف  سانلا  هملعی  تقو  نم  يدـهملا  رظتنملا  نوماملل  له  ع )  ) قداـصلا يدیـس  تلئـس  لاـق  لـضفملا  نع  عمجملا  یف  »
دنع اهملع  امنا  لق  ۀـعاسلا  نع  کنولأسی  یلاعت و  هللا  لاق  یتلا  ۀـعاسلا  وه  هنال  لاق  كاذ  مل  يدیـس و  ای  تلق  انتعیـش  هملعی  تقوب  هروهظ 
ماما روهظ  يارب  ایآ  هک  مدرک  لاؤس  لوسر  ترـضح  زا  دـیوگیم  لضفم  ضرـالا ؛ تاومـسلا و  یف  تلقث  وه  ـالا  اـهتقول  اـهیلجی  ـال  یبر 

ترضح نآ  روهظ  نامز  ادخ  هدشن و  يراک  نینچ  زگره  دومرف : ترضح  دننادب ؟ مدرم  هک  تسه  یمولعم  تقو  مالسلاهیلع  يدهم  رظتنم 
نآرق رد  ادخ  هک  تسا  یتعاس  نامه  رد  رظتنم  يدهم  روهظ  هک  اریز  ترضح : ارچ ؟ متفگ  دننادب . ام  نایعیش  ات  هک  تسا  هدرکن  نییعت  ار 

ار ترـضح  روهظ  نامز  ادخ  تسا و  ادخ  دزن  رد  نآ  ملع  امتح  وگب  نانآ  باوج  رد  دننکیم  لاؤس  يدهم  روهظ  زا  مدرم  دمحم  ای  هتفگ 
: دـیوگ يوار  دـننکیم  شیادـیپ  یمهم  رما  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ترـضح  نآ  روهظ  ببـس  هب  تسا و  هدرکن  رادربـخ  ار  یـسک  دوخ  زج 

هحفص 273] [. ] 53 .« ] دوب هدش  رکذ  تعاس  ظفل  اهنآ  رد  هک  دندناوخ  مه  ار  نآرق  زا  يرگید  تایآ  ترضح 

مالسلاامهیلع دمحم  نب  رفعج  رب  تاولص 

کیحو و کمالک و  ندعم  هتلعج  امک  مهللا و  ( 2  ) نیبملا رونلا  قحلاب  کیلا  یعادلا  ملعلا  نزاخ  ( 1  ) قداصلا نب  رفعج  یلع  لص  مهللا 
کتجح کئایفـصا و  نم  دحا  یلع  تیلـص  ام  لضفا  هیلع  لصف  ( 3  ) کنید ظفحتـسم  كرما و  یلو  كدـیحوت و  ناسل  کملع و  نزاخ 
دیحوت يوس  هب  راوتـسا  نشور و  ناهرب  اب  هک  اریز  تسرفب  تمحر  دورد و  قداص  دمحم  نب  رفعج  رب  ایادخ ! راب  4 ؛)  ) دیجم دیمح  کنا 
يایوگ نابز  دوخ و  ملع  رادهنازخ  یـصو  حیحـص و  راـتفگ  ندـعم  ار  ترـضح  نآ  هک  يروط  هب  ( 2 ! ) ایادـخ راب  ( 1  ) دوب هدـننک  توعد 

ایفـصا و زا  کـی  ره  هب  هک  تسرفب  یتاولـص  نیرتهب  دورد و  وا  رب  ( 3  ) يداد رارق  دوخ  نید  هدـننک  ظفح  نیمارف و  یلو  دـیحوت و  سرد 
(4  ) راوگرزب رتهدیدنسپ و  يادخ  یئوت  طقف  هک  اریز  ياهدرک  صوصخم  دوخ  ناربهر 

مالسلاهیلع قداص  ماما  زامن 

طسقلاب ال امئاق  ملعلا  ولوا  ۀکئالملا و  وه و  الا  هلا  هنا ال  هللا  دهش   ) هفیرـش هیآ  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  ود  ترـضح  زامن 
هللا تایاب  رفکی  نم  مهنیب و  ایغب  ملعلا  مهئاج  ام  نم  الا  باتکلا  وتوا  نیدلا  فلتخا  ام  مالسالا و  هللادنع  نیدلا  نا  میکحلا  زیزعلا  وه  الا  هلا 

هک دـناهداد  یهاوگ  یهلا  رگداد  نادنمـشناد  يهمه  ناگتـشرف و  یمامت  لـجوزع  يادـخ  دـناوخب ) هبترم  دـص   ) باـسحلا عیرـس  هللا  ناـف 
لها تسا و  مالسا  نید  طقف  دشاب  يوریپ  راوازس  هک  ینید  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  اناد  لثمیب و  يادخ  زج  تسین  شتسرپ  راوازس  يدوجوم 

داـجیا ناـشدوخ  نیب  رد  هحفـص 274 ]  ] هک يدوـجو  متـس  هار  زا  رگم  دـناهدرکن  فـالتخا  هنوـگ  چـیه  تقیقح  نـیا  رد  شناد  باـتک و 
.« داد دهاوخ  ار  نانآ  رفیک  يدوز  هب  ادخ  دشاب  یهلا  تایآ  رکنم  سک  ره  دناهدومن و 

مالسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  زرح 

هراشا

(4  ) ءایحالا تیمم  یتوملا و  ییحم  و  ( 3  ) ءيداب ای  بحلا و  قلاف  ای  و  ( 2  ) قزرلا طساب  ای  قلخلا و  قلاخ  ای  ( 1  ) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »
هدنشخب دنوادخ  مان  هب  ( 7  ) هرفغملا لها  يوقتلا و  لـها  تنا  و  ( 6  ) هلها انا  ام  یب  لعفت  ـال  هلها و  تنا  اـم  یب  لـعفا  ( 5  ) تابنلا جرخم  و 

(3  ) حاورا هدنروآدیدپ  يا  ندـیئور و  يارب  اههناد  هدنفاکـش  يا  ( 2  ) اهيزور يهدـننک  اطع  يا  تاقولخم و  يهدـننیرفآ  يا  ( 1  ) نابرهم
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ياهتسیاش ( 6  ) هدن ماجنا  نم  هرابرد  يرازگرکـش  روصق  زا  منآ  راوازـس  نم  هچنآ  هدـب  ماجنا  نم  قح  رد  يراوازـس  تیانع  محر  زا  هچنآ 
. يزرمایب ار  نانآ  دننک و  اورپ  وت  زا  ناگدنب  هک 

روصنم سلجم  رد 

یف لوت  ص )  ) دمحم قحسا و  میهاربا و  هلا  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئاربج و  هلا  ای  ةدش  لک  یف  یئاجر  برک و  لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  »
يا لیفارسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  تمحر  ناگتشرف  يادخ  يا  هب ؛ یل  ۀقاط  ءیشب ال  کقلخ  نم  ادحا  یلع  طلست  یتیفاع و ال  ةدفلا  هذه 

ار يذوم  نامدرم  امرف  ظفح  ارم  یتمالس  تمعن  زور  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قحـسا و  میهاربا و  یمارگ  ناربمیپ  يادخ 
يذـلا ال کتکرب  ینفکا  مانت و  یتلا ال  کنیعب  ینـسرحا  مهللا  [ » هحفـص 275 .« ] نکن طلـسم  نم  رب  مرادـن  ار  نآ  تقاط  نم  هک  يرما  رد 

کبذیعتـسا هرحن و  یف  عفدا  کب  مهللا  رذحا  فاخا و  امم  لمجا  ربکا و  تنا  مهللا  یئاجر  تنا  ینکلهت و  کتردـقب و ال  یلرفغا  ماری و 
لاح نکن و  مکاله  زرمایب و  ارم  دوخ  ییاناوت  اب  هد و  مهانپ  دوخ  هدنیاپ  هاگهانپ  رد  نک و  ظفح  ارم  دوخ  ییانیب  تردق  اب  یهلا  هرش ؛ نم 

اب یهلا  مشاب  هتشاد  تشحو  سرت و  نم  هک  ینآ  زا  رتابیز  يوش و  فیـصوت  هک  ینآ  زا  رتگرزب  وت  یهلا  یئوت  مدیما  لاح  همه  رد  هک  نآ 
قرمف مدقت  نمم  ینلعجت  مهللا ال  رگید  ياعد  و  ماوت ». هاگرد  هدنهانپ  طقف  نارـش  زا  منکیم و  عافد  نمـشد  ندرب  نیب  زا  يارب  وت  تردق 

هدـم و رارق  دـنوشیم  كاله  هدومن و  زواجت  قح  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  ارم  یهلا  یلوالا ؛ طـمنلا  نم  ینلعجا  قحمف و  فلخت  نمم  ـال  و 
[. 54 .« ] دنوشیم دساف  هدیزرو و  فلخت  قح  زا  هک  ینانآ  زین 

صوصخم تاقوا 

یبـسح نیبوبرملا و  نم  برلا  یبـسح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : » دـناوخیم ار  اـهاعد  نیا  روصنم  سلجم  هب  دورو  تقو  ماـگنه  ترـضح 
یبسح یبسح  لزی  مل  نم  یبسح  یبسح  وه  نم  یبسح  نیملاـعلا  بر  هللا  یبسح  نیقوزرملا و  نم  قزارلا  یبسح  نیقولخملا و  نم  قلاـخلا 
هحفـص  ] تاقولخم یمامت  زا  نادـنمتردق و  یمامت  زا  ارم  نیملاعلا  بر  تیاـمح  میظعلا ؛ شرعلا  بر  وه  تلکوت و  هیلع  وه  ـالا  هلا  ـال  هللا 

ارم لجوزع  يادـخ  تیانع  تمحرم  دـنکیم و  تیافک  اهراوخ  يزور  یماـمت  زا  ارم  یقیقح  هدـنهد  يزور  تیاـنع  تسا و  یفاـک  [ 276
تیافک رد  هک  تسا  یـسک  نم  لیفک  تسا  هدـننک  تیافک  اهنآ  طـقف  هک  تسا  یـسک  لـیفک  نم  تالکـشم  یماـمت  لـیفک  تسا  یفاـک 
رایـسب تردـق و  اب  ادـخ  نآ  تسا و  وا  رب  طقف  نم  ینابیتشپ  تسین  وا  زج  شتـسرپ  راوازـس  هک  تسا  ییادـخ  نم  لـیفک  تسا  یگـشیمه 

؛ ماری يذلا ال  کنکرب  ینفکا  مانت و  یتلا ال  کنیعب  ینـسرحا  یتبرک  دنع  ینوع  ای  یتدش و  دنع  یتدع  ای  رگید  ياهاعد  تسا ». راوگرزب 
تاهدـنیاپ تردـق  نآ  اب  دوخ و  تلفغیب  رظن  نآ  اب  ینم  هاگهانپ  اههصغ  ماـمت  رد  يراودـیما و  يهیاـم  دـیادش  ماـمت  رد  هک  ییادـخ  يا 

.« شاب مرادهگن 

هبنشهس زور  ترایز 

مالـسلا یقنا  مالعا  ای  مکیلع  مالـسلا  يدـهلا  ۀـمئا  ای  مکیلع  مالـسلا  هللا  یحو  ۀـمجارت  ای  مکیلع  مالـسلا  هللا  ملع  نازخ  اـی  مکیلع  مالـسلا 
ینا مهللا  مکیلع  هللا  تاولص  یما  متنا و  یباب  مکئایلوال  لاوم  مکئادعال  داعم  مکنأشب  رصبتسم  مکقحب  قداع  انا  هللالوسر  دالوا  ای  مکیلع 

یلاوم ای  مکیلع  هللا  تاولـص  يزعلا  تاللا و  توغاطلا و  تبجلاب و  رفکا  مهنود و  ۀجیلو  لک  نم  ءربا  مهلوا و  تیلاوت  امک  مهرخا  یلاوتا 
لوقلا یف  اقدصم  اقداص  ای  کیلع  مالسلا  نیبنلا  رقاب  ای  کیلع  مالسلا  نیصولا  ۀلالس  نیدباعلادیس و  ای  کیلع  مالسلا  هتاکرب  هللاۀمحر و  و 
مکدنع هللا  ۀلزنمب  ینوریجا  ینوفیضاف و  مکب  ریجتسم  مکل و  فیـض  هیف  انا  اثلثلا و  هحفص 277 ]  ] موی وه  مکموی و  اذه  یلاوم  ای  لعفلا  و 

ملع هک  رقابدمحم  دـنزرف  دومرف : تسیک ؟ وت  زا  دـعب  ماما  هک  دـندرک  لاؤس  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  زا  نیرهاطلا  نیبطلا  مکتیب  لآ  و 

102 زندگى حضرت امام جعفر صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دزن رد  وا  مان  هک  تسا  رفعج  يو  دنزرف  دومرف  ترـضح  تسیک ؟ وا  زا  دعب  ماما  دندیـسرپ : دـنکیم . حیرـشت  دفاکـشیم و  الماک  ار  نید 
هدـیمان قداـص  دـنزرف  نیا  روطچ  سپ  دننایوگتـسار  قداـص و  توبن  نادـناخ  امـش  همه  دـندرک  لاؤس  دـشابیم . قداـص  اهنامـسآ  لـها 

رفعج ادـخ  دزن  رد  وا  دـنکیم و  تماما  يوعد  دـش و  دـهاوخ  هدـیمان  رفعج  ترـضح  نآ  مجنپ  دـنزرف  نوچ  دومرف : باوج  رد  دوشیم ؟
باذک رفعج  هک  منیبیم  دندومرف  دندرک و  هیرگ  یصوصخم  نزح  اب  تانایب  زا  سپ  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترـضح  تسا  باذک 
شیتفت ار  هناخ  ياج  همه  دناهتخیر و  وا  هناخ  هب  نامزلا ) بحاص   ) ماما يریگتسد  يارب  تقو  هفیلخ  دالج  نارومأم  وا  تاکیرحت  اب  هک  ار 

. دننکیم

روبق لها  اعد 

ردپ و ربق  دزن  عیقب  ناتسربق  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  یمق  ثدحم  هیهبلا  راونا  رد  همجرت  رد  يدوعـسم  زا 
ربق يور  رب  دندرک . مومسم  ار  يو  هک  تشذگیم  دوخ  فیرش  رمع  زا  لاس  جنپ  تصـش و  هدش و  هدرپس  هحفص 278 ]  ] كاخ هب  شدج 

تیمم هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تسا : هتشون  نومضم  نیدب  ییاعد  نآ  رب  هک  تسا  يرمرم  گنـس  عیقب  زا  عضوم  نامه  رد  نانآ 
بلاطیبا و نب  یلع  نب  نسحلا  ربق  نیملاعلا و  ءاسنلا  ةدیس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  همطاف  ربق  اذه  میمرلا  ییحم  ممالا و 

همه هک  هتفگ  یمق  ثدحم  یهتنا  مهنع  هللا  یضر  دمحم  نب  رفعج  نیـسحلا و  نب  یلع  نب  دمحم  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع 
همطاف تسا  نوفدـم  عیقب  رد  هک  همطاف  نتفگ  مهنع ) هللا  یـضر   ) زا تسا  رتالاو  ناشماقم  نانآ  هک  اریز  دـنیوگب  مهیلع  هللا  تاولـص  دـیاب 

هب تسا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  همطاـف  دـشابیم و  نینمؤملاریما  رداـم  دـسا  تنب 
. دش تباث  دوخ  لحم  رد  نیا  قیقحت 

اروشاع زور  ياعد 

(1) انیلا ۀتیـصوباب  انـصخ  ۀـقباسلا و  مما  انب  متخ  ءایبنالا و  ۀـثرو  انلعج  هلاسرلا و  انلمح  ۀعافـشلا و  اندـعو  همارکلاـب و  انـصخ  نم  اـی  مهللا 
امل ءاجر  ( 2  ) انرب یف  ۀبغر  مهنادبا  اوصخـشا  هبح و  یف  مهلاوما  اوقفنا  نیذلا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادبعیبا  راوزل  یناوخال و  یلرفغا و 

اودارا انودـع و  یلع  هولخدا  اظیغ  انرمال و  مهنم  ۀـباجا  و  ( 3  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  کیبن  یلع  هولخدا  ارورـس  انتلـص و  یف  كدنع 
و هحفص 279 ]  ] دینع رابج  لک  رش  مهفکا  و  ( 6  ) فلخلا نسحا  اوفلخ  نیذلا  مهدالوا  ناوضرلاب  انع  مهفاکف  مهللا  ( 4  ) کناوضر کلذب 

انورئا ام  مهناطوا و  نع  مهتبرغ  نم  کنم  هولما  اـم  لـضفب  مهطعا  و  ( 7  ) سنالا نجلا و  نیطایش  رـش  دیدش و  کقلخ و  نم  فیعـض  لک 
یلع مهنم  افالخ  انیلا  صوخـشلا  وهلا و  نع  کلذ  مهنی  ملف  مهجورخ  انیلع  اوباـع  انئادـعا  نا  مهللا  ( 8  ) مهتابارق مهیلاها و  مهئاـبنا و  یلع 

کلت محرا  و  ( 10  ) هللادبعیبا ربق  یلع  تلقت  یتلا  دودخلا  کلت  محرا  سمـشلا و  اهتریغ  یتلا  ةوجولا  کلت  محراف  مهللا  ( 9  ) انفلاخ نم 
کلت سفنالا و  کلت  کعدوتـسا  ینا  مهللا  ( 11  ) انل تناک  یتلا  ۀخرـصلا  کـلت  محرا  نزحلاـب و  تقرتحا  اـنلجال و  تنزح  یتلا  بولقلا 
ییادخ يا  ( 12  ) باهولا میرکلا  کنا  باسحلا  مهیلع  لهـست  ۀنجلا و  مهلخدـت  ربکالا و  شطعلا  موی  ضوحلا  نم  مهیورت  یتح  نادـبالا 

يدومرف و بیصن  ام  هب  ار  اهناسنا  يربهر  يداد و  هزاجا  ام  هب  ار  تما  تعافش  تمایق  زور  رد  يدرمش و  مرتحم  ار  ربمغیپ  هداوناخ  ام  هک 
ام هب  ار  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياهـشناد  نامزلارخآ و  ربمیپ  یـصو  ار  ام  يدـناسر  نایاپ  هب  ار  هتـشذگ  ناربمیپ  تما  اب  ناربمغیپ و  ثراو  ار  ام 
ار نیـسح  ترـضح  ناگدننک  ترایز  ارم و  ناردارب  نم و  ایادخ  ( 1  ) يدـینادرگ لیام  ام  فرط  هب  تبحم  اـب  ار  مدرم  بولق  هدرک و  اـطع 

هجنکـش رجز و  هب  ار  دوخ  ياهندـب  ام  یتسود  رطاخ  هب  هدرک  شـشخب  ار  دوخ  لام  نیـسح  ترـضح  تسود  هار  رد  هک  یناسک  زرماـیب و 
ار و وت  نانمشد  نمشد  بلق  دندرک  كانبضغ  ار و  ام  رماوا  ندرک  لوبق  اب  ( 3  ) ار وت  ربمغیپ  بلق  دندرک  داش  وت و  ياضر  يارب  دناهتخادنا 
رپ کین و  ياهراک  تالمحت  لباقم  رد  ار  ام  ناتـسود  شاداـپ  ایادـخ  راـب  ( 4  ) دـنداد ماجنا  وت  ياـضر  لیـصحت  يارب  ار  لاـمعا  نیا  همه 
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هتسیاش نادنزرف  نانآ  نادناخ  زا  و  ( 5  ) امرفب ناشنوصم  زورهنابش  تارطخ  ره  زا  ایند  رد  هاگیاج و  ناوضر  تشهب  تمایق  زور  رد  تقشم 
ایادخ ( 7  ) اـمرفب ظـفح  سنا  نج و  ره  يوق و  فیعـض و  قوـلخم  ره  رـش  زا  جوـجل و  ناراـبج  رـش  زا  ار  ناـنآ  و  ( 6  ) هدب رارق  نیـشناج 

زا يرود  ام  رطاـخ  هب  هک  نک  اـطع  اـهنآ  هب  ار  هحفـص 280 ]  ] نآ زا  رترب  دـنراد  یتجاح  ره  ع )  ) نیـسح ترـضح  راوز  ام و  نارادتـسود 
نم يادـخ  يا  ( 8  ) دـناهداد داـی  دوخ  ناگتـسباو  نادـنزرف و  هب  هتفرگ و  داـی  اـم  زا  ینید  نیمارف  زا  هک  یـشناد  ره  هدومن و  اـم  ياـهنطو 

دـندرک و جورخ  اـم  تباـث  قـح  ندروآ  تسد  هب  رطاـخ  هـب  هـک  اـم  نایعیـش  رب  دـندرکن  يراذـگورف  يریگتخـس  دـیادش و  زا  نانمـشد 
ار اهنآ  گنر  ع )  ) نیـسح ترـضح  ربق  ترایز  يارب  هدرک  ترفاسم  ببـس  هب  هک  ار  ییاههرهچ  نک  تمحر  یهلا  ( 9  ) دندومن اهیراکادف 
راد هحیرج  نوزحم و  ام  ياهتبیـصم  رد  هک  ییاهبلق  هتخیر و  کشا  اـم  ياهتبیـصم  رد  هک  ییاـهمشچ  داد و  رییغت  دیـشروخ  شباـت 

نایعیش كاپ  سوفن  نآ  نم  یهلا ! راب  ( 10  ) امرف تمحر  دوشیم  دنلب  ام  ياهتبیصم  ندینش  اب  هک  ییاههلان  هحیص و  نآ  رب  تسا و  هدش 
باسح دـنوش و  لـخاد  تشهب  هب  هدومن و  باریـس  رثوک  ضوح  زا  تماـیق  زور  رد  ار  ناگنـشت  نآ  هک  مراپـسیم  هعیدو  تترـضح  رد  ار 

(12  ) ياهدنشخب میرک و  دوخ  اهنت  هک  نادرگب  ناسآ  ار  نانآ  تمایق 

یقرواپ

[3 . ] ج 3 ص 369 ؛ همغلا ، فـشک  [ 2 . ] تسه مه  يرگید  لاوقا  هیآ  نیا  رد  دـناهدرک . رهظ  زاـمن  هب  ریـسفت  یخرب  ار  یطـسو  ةولـص  [ 1]
فشک [ 8 . ] ص 396 همغلا ، فشک  [ 7 . ] كردم نامه  [ 6 . ] كردم نامه  [ 5 . ] ج 3 ص 375 ؛ همغلا ، فشک  [ 4 . ] ص 374 باتک ، نامه 

ج 3. ص 216 ، كردم ، نامه  [ 11 . ] ج 3 ص 415 ؛ كردم ؛ نامه  [ 10 . ] ج 3 ص 417 ؛ كردـم ؛ نامه  [ 9 . ] ج 2 ص 135 ؛ همغلا ،
فیرـش ار  يوـلع  تاداـس  ناـمز  نآ  مدرم  [ 15 . ] همغلا فـشک  [ 14 . ] ص 418 كردـم ، ناـمه  [ 13 . ] ص 418 كردـم ، ناـمه  [ 12]

لمع ببـس  هب  نانآ  ات  یهد  طلغ  باوج  لمأت  نودـب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  وت  دنـسرپب  ینید  بلطم  وت  زا  هک  نیا  زا  هیانک  [ 16 . ] دندیمانیم
. هعیش ناهج  رکفتم  زغم  [ 18 . ] هیآ 55 ۀبوتلا ؛ هروس  [ 17 . ] دنامب وت  ندرگ  رد  طلغ  هلئـسم  نآ  هانگ  رزو و  اما  دـنوش  تشهب  لخاد  ندرک 
هن ار  ناشیا  [ 22 . ] دنتـشاگنا یم  باتک  لها  هلزنم  هب  ار  نانآ  هفوک  نادنمـشناد  [ 21 . ] كردم نامه  [ 20 . ] هعیـش ناهج  رکفتم  زغم  [ 19]

. تفریذپ ار  نآ  یصاخ  طیارـش  اب  ترـضح  درک و  هدامآ  يدهعیلو  ماقم  ینعی  بصنم  نیا  لوبق  لباقم  رد  روز  دیدهت و  اب  هکلب  اربج  اهنت 
عادو ار  یناف  راد  مومـسم و  رهز  هلیـسو  هب  نومأم  تسد  هب  نایعیـش  ماقمالاو  ياوشیپ  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  هک  تشذگن  یتدـم  اما 

تسنادیمن ترطف  تسپ  تفص و  ناطیش  نیا  [ 23 . ] تفای ییاهر  دوخ  ینطاب  بارطضا  زا  تفص  ناطیـش  میئل و  درم  نیا  نومأم  تفگ و 
زا يارب  ار  وا  دنتـشادیم و  رب  رـس  دوخ  نیگنن  روگ  زا  مه  هیواعم  دیزی و  رگا  هکلب  وا  اهنت  هن  هک  دنادب  تساوخیمن  رورغ  تدـش  زا  ای  و 
اریز دنربب  نیب  زا  ار  ینامـسآ  لمکم  نییآ  نیا  دنتـسناوتیمن  دـندرکیم  يرای  تراهط  تمـصع و  تیبلها  مارم  نییآ و  نید و  ندرب  نیب 
نحن هیآ  نیا  لیلدب  دربب  نیب  زا  ار  تقیقح  قح و  سدقم  همشچ  نیا  دناوتیمن  یناطیش  تسد  چیه  دشابیم و  يدبا  دیواج و  نید  مالسا 
هقرف چیه  هکلب  نآ  ءارما  نارس و  لکوتم و  اهنت  هن  میتسه ». نآ  نابهگن  دوخ  میداتسرف و  ار  نآرق )  ) رکذ ام  نوظفاحلا ؛ هل  انا  رکذلا و  انلزن 
نیمه تشک . دنهاوخ  دناهتـشک و  ار  دوخ  دارفا  نیا  دـننادرگ . خوسنم  دوبان و  ار  نیناوق  نیا  دـنناوتیمن  زین  رگید  ياههتـسد  بهذـم و  و 

هک ناراوخهریج  ماگنه  نآ  رد  دومن  هایـس  ار  تیرـشب  يور  هک  دادیم  ماجنا  ار  یعیجف  تایانج  هچ  دوخ  نامز  رد  فیثک  دـیلپ و  نوراـه 
تمـصع تیبلها  ناقـشاع  هک  ییاج  رد  دنتفگیم  داب » هدنز   » نوراه يارب  دـندوب  هدـش  ترطف  تسپ  نیا  جاتحم  دوخ  شاعم  نیمأت  يارب 

مامالا اهیا  کیلع  مالـسلا  مولظم  مامالا  اهیا  کیلع  مالـسلا   » دـنیوگیم دـنوریم  مالـسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ترایز  سوط  هب  هک  ینامز 
نیرفن دـنک  تنعل  ادـخ  نوراـه   » دـنیوگیم اورپیب  نآ  رـس  يـالاب  دنـسریم  یناطیـش  هدـش  نیرفن  نیا  ربق  رـس  رب  هاـگ  ره  اـما  .« » مومغم

راعـش نامه  دـشابیم  قفوم  زوریپ و  هشیمه  تقیقح  قح و  هک  دـشابیم  بلطم  نیا  رگنایامن  نیا  و  داب .» وت  رب  تماـیق  زور  اـت  راـگدرورپ 
[24 .«. ] زیزع مالـسا  داب  هدنز  هرخالاب  تلاصا و  داب  هدنز  تیونعم  داب  هدنز  تقیقح  داب  هدنز   » دـیوگیم هک  نامدوخ  یمالـسا  هاوخیدازآ 
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. تسا ماـع  صاـخ و  لـیلجت  دروم  شرازم  دـنراد و  يو  قـح  رد  یماـمت  ماـمتها  رـصم  لـها  [ 25 . ] ج 2 ص 28 ، قداـص ، رفعج  ماـمالا 
يراق نیرحبلا ، [ 27 . ] هیآ 22 ناقرفلا ، [ 26 . ] تسا هدش  نایب  یبتجم  نسح  ماما  نادنزرف  خـیرات  تمـسق  رد  نازورف  رتخا  نیا  همانیگدـنز 
هنایزات تابرض  ریز  ار  يو  هک  دشاب  تقو  تلود  بولغم  نانچ  لوا  هلحرم  رد  یصخش  هک  نیمه  ینعی  تسایس  ینعم  [ 28 . ] نیشنلد نآرق 

اجنیا دشاب  هتشادن  ار  يو  اب  ندز  فرح  تأرج  تقو  رادناتسا  يدعب  هلحرم  رد  یلو  دنروآ  نوریب  شنت  زا  ار  يو  ياهسابل  یتح  دنـشکب 
مـسوم رد  یلاس  مارحلادجـسم  تعامج  ماما  اب  هدنراگن  ثحب  [ 29 . ] دـهدیم رییغت  اروف  ار  رـصنع  تسا و  دارفا  گنر  تسایـس  هک  تسا 

مدیـسرپ دمآ  نایم  هب  زامن  تئارق  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زا  یثحب  یبهذـم  ثحابم  زا  یـضعب  هرکاذـم  زا  سپ  [ 30 . ] داتفا قافتا  جح 
ثیدح دـننادیم و  هروس  ءزج  ار  هللا  مسب  تنـس  لها  ياملع  رثکا  متفگ  تسین  هروس  ءزج  هللا  مسب  تفگ : دـینکیم  كرت  ار  هللا  مسب  ارچ 
لوسر ترضح  زا  رتاوتم  فیرش  ثیدح  انمض  دنتسنادیم و  هروس  ءزج  ار  هللا  مسب  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  لوسر  ترـضح  زا  رتاوتم 
مالـسا رد  تسا و  صقان  رما  دوش  عورـش  هللا  مسب  نودب  هک  یمهم  رما  رتبا ؛ وهف  هللا  مسب  ءدتبی  مل  لاب  يذ  رما  لک  دومرف  هک  دـندرک  لقن 

دیاب حبـص  ءاشع و  برغم و  هک  هدش  هیرهج  زامن  رد  متفگ  مییوگیم  هتـسهآ  ار  هللا  مسب  تفگ  باوج  رد  تسا  زامن  زا  رتمهم  يراک  هچ 
تـسا دهاش  ادخ  مدینـش  دوخ  شوگ  اب  هک  ار  یباوج  تسا  لطاب  زامن  دوش  هدناوخ  هتـسهآ  مه  فرح  کی  رگا  یتح  دوش  هدـناوخ  دـنلب 

[31 . ] ص 170 هعبرا ، بهاذـم  قداص و  رفعج  ماـمالا  باـتک  زا  همجرت  هدرک 1 - نیا  هب  رما  هاش  مالـسلا ؛ کلاذـب و  رما  کـلملا  تفگ :
ناورهن لمج و  گنج  يایاضق  اروشاع و  باحصا  هدعاسینب و  هفیقس  باحصا  دنداد و  مر  ار  هللالوسر  بکرم  هک  هبقع  بش  ناتـسدمه 

[33 . ] هعبرا بهاذم  قداص و  رفعج  مامالا  [ 32 . ] رگید ياههخاش  ات  تسا  هدوب  هشیر  نیمه  ياههخاش  ار  یضعب  البرک  يهعقاو  نیفـص  و 
، رجح هروس  [ 36 . ] هیآ 67 رمزلا ، هروس  [ 35 . ] هیآ 23 ناقرفلا ، هروس  [ 34 . ] دندادیم ربخ  هدنیآ  زا  مدرم  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  يانعم  هب 
فیثک و ماسجا  تسا : مسق  ود  رب  ملاـع  تادوجوم  هک  دـناهتفگ  نادنمـشناد  [ 39 . ] هیآ 5 هط ، هروـس  [ 38 . ] هیآ 67 رمزلا ، [ 37 . ] هیآ 75

هلیـسو هب  ینعی  حلـسم  مشچ  اب  دیاب  ار  اهنیا  زا  یخرب  یلو  دوش  كرد  مشچ  اب  هک  دنیوگ  ار  یماسجا  فیثک : ماسجا  فلا ) فیطل . ماسجا 
شرامش زا  زونه  دننکیم  اضف  ریخست  ياعدا  هک  یملع  ياهتردق  نیا  اب  زورما  هب  ات  ملاع  نادنمشناد  دید و  پوکسلت  پوکـسورکیم و 

راهچ هدودـحم  رد  هک  اهـسونایقا  رد  هک  یتاناویح  راـمآ  زا  اـهنت  هن  دـنهد  ناـشن  لـیمکت  حیحـص و  دناهتـسناوتن  ار  ماـسجا  نیمه  هورگ  و 
ب) تسا . رادقم  هچ  تاناویح  تاقبط  هدع  اهایرد  هبوچراچ  رد  هک  دناهتسنادن  زونه  هکلب  دنرادن  یحیحص  عالطا  دناهتفرگ  رارق  يراوید 

لوبق ار  قولخم  مسق  نیا  دوجو  یهلا  نایدا  نابحاص  تسین . نکمم  اهنآ  ندید  حلسم  مشچ  اب  یتح  هک  دنیوگ  ار  یماسجا  فیطل : ماسجا 
رون توص و  جوم و  قرب و  يورین  هکنآ  اب  دـنرکنم  یلک  هب  ار  شنیرفآ  مسق  نیا  دوجو  تجاجل  يور  زا  نییدام  اهنآ  لـباقم  رد  دـنراد و 

کلم و حور و  اهنیا  هلمج  زا  دـننکیم و  تباث  يوق  ياهناهرب  اب  ار  شنیرفآ  زا  مسق  نیا  یهلا  ناـیدا  ناـبحاص  اـما  دـنیامنیم و  كرد  ار 
هیآ صصقلا ، هروس  [ 44 . ] ءابنلا هروس  [ 43 . ] هیآ 9 هروس ،... [ 42 . ] هیآ 67 لافنا ، هروس  [ 41 . ] هیآ 103 هروس 6 ، [ 40 . ] تسا هریغ  نج و 
هیآ نامقل ، هروس  [ 49 . ] هیآ 110 هرقب ، هروس  [ 48 . ] هیآ 7 هلزلز ، هروس  [ 47 . ] هیآ 10 دیدح ، هروس  [ 46 . ] هیآ 95 ءاسن ، هروس  [ 45 . ] 67

ترضح زا  يوریپ  هب  ار  هنیدم  لها  دروآ و  نامیا  مالـسا  ربمغیپ  هب  هنیدم  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  [ 51 . ] هیآ 49 ءایبنا ، هروس  [ 50 . ] 50
قیمع رایسب  هرد  هب  فرـشم  هک  تسا  یکانرطخ  رایـسب  يهندرگ  [ 52 . ] تسا یندینش  رایـسب  وا  ندیورگ  ناتـساد  هک  دومن  قیوشت  لوسر 

هللا یلـص  لوسر  ترـضح  بکرم  هوک  هندرگ  نامه  رد  هک  دـندش  نامیپمه  نیقفانم  زا  ياهدـع  نآ  رد  هک  یبش  كوبت . هنیدـم و  هار  نیب 
بکرم هک  یتقو  دندوب  ترـضح  بقارم  صاخ  باحـصا  رفن  دنچ  داد  ربخ  ترـضح  هب  ار  هیـضق  لیئربج  دنهدب . مر  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

علطم نیقفاـنم  دوجو  زا  ترـضح  نیبقارم  همه  درک  نشور  ار  ناـکم  نآ  هک  يروط  هب  دز  یقرب  نامـسآ  زا  دیـسر  عضوم  نآ  هب  ترـضح 
دندرکیم و شنزرس  ار  اهنآ  ترـضح  رـس  باحـصا  یمامت  اهدعب  صاخ  باحـصا  زا  یـضعب  دنتفای . یهاگآ  نانآ  دصق  ءوس  زا  دندش و 

دید بش  نآ  رد  ار  هبقع  هلیل  نیقفانم  هک  یباحصا  هلمج  زا  تخانشیم و  ار  نیقفانم  نآ  يهمه  هک  دوب  یباحـصا  نامه  زا  هرارز  نب  دعس 
هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلحر  زا  سپ  هفیذح  نیمه  تسا  یسراف  نامیلس  دزن  نئادم  رد  شربق  هک  تسا  ینامی  هفیذح  تخانـش  و 
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ياهبترم هب  درکیم  درومیب  ياهشزاون  فاطلا و  هفیذح  قح  رد  هفیلخ  دوب و  هتفرگ  رارق  لوا  هفیلخ  مارتحا  دروم  هداعلاقوف  ملـس  هلآ و  و 
زا هفیذح  اب  ار  هفیلخ  لامعا  هیضق  رایشوه  دارفا  زا  یکی  یتقو  دش  روآتریح  رایـسب  زیگناتفگـش و  اهیـضعب  يارب  لمع  نیا  هک  دیـسر 

درومیب ياهـشزاون  نیا  تسا و  هبقعلا  ۀـلیل  باحـصا  زا  یناـمی  هفیذـح  هک  دومرف  ارـس  باوج  رد  ترـضح  درک  لاؤس  بلاـطیبا  نب  یلع 
ار فاـطلا  نیمه  هفیذـح  قـح  رد  زین  موـس  مود و  هفیلخ  نینچمه  دـنکن و  شاـف  ار  رارـسا  هفیذـح  هک  هـفیلخ  فرط  زا  تـسا  یئاـهتوشر 

ص 371. همغلا ، فشک  [ 54 . ] ص 385 یحیرط ، نیرحبلا  عمجم  [ 53 . ] دنتشاد
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