
1 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


2 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org



3 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org
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یمالسا تاغیلبت  نامزاس 
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17هراشا
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لطاب هب  هلداجم  یلصا  20همشچرس 

20هراشا

لطاب تابثا  قح و  ندومن  20لامیاپ 

ناهرب لیلد و  21نتشادن 

21تلاهج

یناطیش ياههسوسو  زا  21يوریپ 

لطاب رب  رارصا  قح و  اب  21دانع 

رورغ 21ربک و 

رورغم نایوج  هزیتس  22تشونرس 

هرظانم تافآ  22بادآ و 

هرظانم ثحب و  بادآ  22طیارش و 

22هراشا

ییوج قح  قح و  تابثا  فده ؛ 22تسادق 

هرظانم هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  23تیولوا 

یملع يهتسجرب  دارفا  اب  23هرظانم 

هرظانم رد  فاصنا  صالخا و  24نتشاد 

ییورایور هثحابم و  رد  بدا  24تیاعر 

هدننک هرظانم  24داهتجا 

تسردان هرظانم  ءوس  جیاتن  25تافآ و 

25هراشا

قح 25نتفریذپن 

يراکایر 26رهاظت و 

بضغ 26مشخ و 

دسح يزوت و  27هنیک 
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مارح ياهراتفگ  اوران و  27نانخس 

ینیب گرزب  دوخ  27ربکت و 

هرظانم فرط  بویع  رد  يواکجنک  28سسجت و 

نارگید نامداش  زا  یتیاضران  نارگید و  هودنا  زا  28ینامداش 

28ییاتسدوخ

ییور ود  29قافن و 

مالسلامهیلع ایبنا  تارظانم  29يهویش 

29هراشا

كرش یفن  دیحوت و  هب  30توعد 

ناشدوخ هب  موق  نداد  32تبسن 

اهتمهت ربارب  رد  بدا  تیاعر  مارآ و  33راتفگ 

یقطنم 35لالدتسا 

( شسرپ اب  هارمه  لالدتسا   ) رگشسرپ هاگیاج  رد  نتفرگ  37رارق 

39هسیاقم

تاسوسحم قیرط  زا  40لالدتسا 

ناکرشم اب  تجح  مامتا  40راذنا و 

( بطاخم اب  یهارمه   ) یجیردت 42عانقا 

هورگ سیئر  اب  43هرظانم 

تینالقع رصنع  رب  هیکت  اب  نادجو  45کیرحت 

اهنآ دوخ  ياعدا  زا  هدافتسا  اب  دارفا  ياعدم  ندرک  47لطاب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  47تیولوا 

تلاسر غیلبت  دیاقع و  راهظا  رد  48تیعطاق 

یهلا ياهتمعن  49يروآدای 

نافلاخم نایم  رد  ینکفا  49دیدرت 
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بانطا زا  دعب  50زاجیا 

ایبنا تیقفوم  50لماع 

50هراشا

قطنم 51لالدتسا و 

هنسح 51هظعوم 

لثم هب  هلباقم  51لدج و 

مالسلاهیلع قداص  ماما  51يهریس 

52هراشا

قداص ماما  52یناگدنز 

قداص ماما  رصع  یسایس  53عاضوا 

قداص ماما  رصع  رد  هعماج  يرکف  یگنهرف و  53طیارش 

یمالسا ریغ  ياهگنهرف  ءوس  ریثأت  اب  قداص  ماما  دروخرب  54يهوحن 

خیرات تعسو  هب  55یهاگشناد 

قداص ماما  هقف  نالماح  57نادرگاش و 

57هراشا

بلغت نب  نابا  57دیعسوبا 

مکح نب  58ماشه 

ینابیش نیعأ  نب  58ةرارز 

قاطلا 58نمؤم 

یلجب جاجح  نب  59نمحرلادبع 

ینابیش نیعا  نب  59نارمح 

قداص ماما  59نابطاخم 

59هراشا

59باحصا
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60تالغ

61نایفوص

61هلزتعم

( هیفنح بهذم  سیئر   ) 62هفینحوبا

( یکلام بهذم  سیئر   ) سنا نب  62کلام 

ماکح 63افلخ و 

( باتک لها   ) ناناملسم 63ریغ 

نویرهد 64هقدانز و 

64هراشا

عفقم 65نبا 

یلیل یبا  66نبا 

ءاجوعلا یبا  66نبا 

مالسلاهیلع قداص  ماما  67تارظانم 

67هراشا

تاهبش هب  ییوگ  خساپ  68تارظانم و 

ییاور عبانم  رد  قداص  ماما  68تارظانم 

تارظانم 68عاونا 

68هراشا

دادعت رظن  68زا 

لالدتسا ثحب و  رظن  69زا 

هجیتن رظن  69زا 

قداص ماما  اب  تارظانم  رد  هدش  حرطم  69تاعوضوم 

ثحب هب  دورو  70ياههویش 

70هراشا
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اعدا لماک  نتم  زا  نتفرگ  رارقا  اعدم و  لیلد  زا  70شسرپ 

ناهرب لیلد و  هب  70مامتها 

قداص ماما  اب  هدش  حرطم  70تالاؤس 

70هراشا

دنوادخ تافص  71دیحوت و 

71توبن

72داعم

73لدع

74ماکحا

موجن 75ملاع 

تایآ 75ریسفت 

مالسلاهیلع قداص  ماما  تارظانم  76يهویش 

76هراشا

ادخ دوجو  تابثا  دیحوت و  هب  76توعد 

لدتسم هاتوک و  77خساپ 

یقطنم یلقع و  78لالدتسا 

( میسقت ربس و   ) لباقم درف  ياعدم  يارب  فلتخم  ياهتروص  80داجیا 

بدا تیاعر  وکین و  تافص  اب  دارفا  نداد  رارق  باطخ  81دروم 

يو مالک  زا  هدافتسا  اب  درف  ياعدم  ندرک  81لطاب 

رگشسرپ هاگیاج  رد  نتفرگ  81رارق 

یگدنز رد  سوملم  روما  هب  نداد  82رکذت 

هدنبوک 82دروخرب 

( ثیداحا نآرق و  هیآ  هب  دانتسا  اب   ) يأر سایق و  83در 

لوقعم روما  ندومن  84سوسحم 
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ناهرب هباطخ و  لدج ، هار  زا  یجیردت  84تیاده 

84هراشا

نسحا 84لادج 

84هباطخ

85ناهرب

تارظانم زا  85ییاههنومن 

91يریگهجیتن

91هراشا

ایبنا ياههویش  91یسررب 

نآرق هار  تیب ، لها  92هار 

92هراشا

دیحوت 93يهرابرد 

لدع 93يهرابرد 

توبن 93يهرابرد 

تماما 93يهرابرد 

قداص ماما  ياههویش  93یسررب 

95یقرواپ

100مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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مالسلاهیلع قداص  ماما  ایبنا و  تارظانم  يهویش 

باتک تاصخشم 

: نارهت رـشن : تاصخـشم  یفـصریمینیسح . همطاف  فیلات  " مالـسلامهیلع / قداص "  ماـما  اـیبنا و  تارظاـنم  هویـش  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
-304-964 لایر :  20000 کباش : ص . [ 292 : ] يرهاظ تاصخشم  . 1384 للملا ،  نیب  رـشنو  پاچ  تکرـش  یمالـسا ، تاغیلبت  نامزاس 
Seyedeh Fatemeh یــسیلگنا : هـب  ع . ص . تشادداـی : اـپاف  یــسیون : تـسرهف  تیعــضو  مود ) پاـچ   ) لاــیر  28000 205-7 ؛

ناتـسبات مود : پاچ  تشادداـی : . Hosseini Mirsafi.Prophet`s and imam Sadegh`s method of debate
. - 148ق  - 83 مشـش ، ماما  (ع ،) دمحم نب  رفعج  عوضوم : سیونریز . تروص  هب  نینچمه  287 ؛  - 279 ص . همانباتک : تشاددای : . 1387

: عوضوم مالـسا  یبهذم --  ياههبنج  هرکاذم --  ثحب و  عوضوم : 148ق ..  - 83 مشـش ، ماما  ع ،)  ) دمحم نب  رفعج  عوضوم : اههرظنم  - 
: هرگنک يدـنب  هدر  لـلملانیب  رـشن  پاـچ و  تکرـش  یمالـسا . تاـغیلبت  ناـمزاس  هدوزفا : هسانـش  یبهذـم  ياـههبنج  هرکاذـم --  ثحب و 

م17866-84 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9553 ییوید : يدنب  هدر  BP45/35/ح54ش91384 

همدقم

ای يدام  بتاکم  بهاذم و  یمامت  هدافتسا  دروم  هراومه  هک  تسا  ییالقع  موسرم و  ياهویش  نآ ، فلتخم  ياهشور  دیاقع و  راکفا ، غیلبت 
عون ره  هار  نیا  رد  نانآ  تسا . هدوب  اـهناسنا  هب  یهلا  شخب  تداعـس  ماـیپ  غـالبا »  » ادـخ ناروآ  ماـیپ  گرزب  تلاـسر  تسا . هدوب  يونعم 

زا غیلبت  دناهداد ، هئارا  ایبنا  هک  یبتاکم  یهلا و  نایدا  رد  دنیامن . رادیب  ار  وجادخ  ياهترطف  ادص ، نیرتاسر  اب  ات  دـندرک  لمحت  ار  یتخس 
، دـندوب نآ  يهدـننک  تیادـه  غیلبت و  راذـگناینب  دوخ  ناربمایپ  هکنیا  رب  هوـالع  ینامـسآ  ناـیدا  رد  تسا . رادروخرب  یکرتشم  ياـهیگژیو 

زاغآ زا  ایبنا  يهمه  ینعی  دناهدوبن ؛ تتـشت  راچد  زین  فدـه  تهج  زا  هدوب و  دوخ  تلاسر  غالبا  رومأم  كرتشم  أدـبم  کی  زا  اهنآ  يهمه 
اهداسف حالصا  تلادع ، يرارقرب  ناحبس ، يادخ  تیدوبع  يوس  هب  لهج  تلالض و  زا  رـشب  تیاده  لابند  هب  یهلا  نایدا  شیادیپ  نایاپ  ات 

میظع تلاسر  ناگدنهد  همادا  هک  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  نینچمه  یهلا و  يایبنا  دناهدوب . يرشب  عماوج  رب  مکاح  متس  ملظ و  عفر  و 
ياهراتفر تافص و  هب  اهناسنا  نداد  قوس  هللا و  یلا  توعد  هحفص 16 ]  ] روظنم هب  دوخ  زیمآ  راختفا  یناگدنز  لوط  رد  دنشابیم ، تیاده 

. تسا هداهن  ياج  رب  اهناسنا  راتفر  تیـصخش و  رب  ییازـسب  ریثأت  دوخ  ياج  رد  کی  ره  هک  دـناهتفرگ  راـک  هب  ار  یعونتم  ياههویـش  وکین ،
یکی هطلاغم » زا  رود  یناهرب  تارظانم   » و نسحا » لادج  ، » لحن هروس  يهیآ 125  ساسا  رب  هک  دریذپیم  ماجنا  فلتخم  ياههویش  هب  غیلبت 

نایب ار  نآ  ياههویش  داعبا و  ایبنا ، تشذگرس  نایب  نمض  میرک  نآرق  هک  تسا  مالـسا  نید  راوتـسا  ياهداینب  زا  هرظانم  تسا . نآ  عاونا  زا 
زا يوریپ  موزل  میهفت  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرش  تیناقح  ندناسانش  رد  میظع  يرثا  یغیلبت ، يهویش  نیا  تسا . هتشاد 

دیشرلا نوراه  هک  تسا  ياهیاپ  ات  لطاب  فیعضت  قح و  ههبج  دییأت  رد  ثحب  هرظانم و  ریثأت  تسا . هتشاد  ضرغ  یب  نارگـشسرپ  رد  ار  نآ 
راک صخش  نیا  نابز  دنگوس  ادخ  هب  [. 1  ] فیس فلأ  ۀئام  نم  سانلا  بولق  یف  غلبأ  اذه  ناسلل  هللا  وف  تفگ : ماشه  هرظانم  ندینش  زا  دعب 

زا یتایح  ياهبنج  ینامسآ ، نایدا  رگید  نوچمه  مالسا  نید  رد  نسحا  لادج  هرظانم و  تسا . مدرم  بولق  رد  ریـشمش  رازه  دص  زا  رتزاس 
نیغلبم يهلسلس  رس  دننکیم . داجیا  یفارحنا  ياههشیدنا  بهاذم و  نابحاص  هک  تسا  یتاهبـش  عفد  لاطبا و  رد  دمآراک  ياهلیـسو  نید و 

يوس زا  ادخ ، لوسر  ینیشناج  تماما و  تیلوئـسم  يراذگاو  اب  هک  دنتـسه  تیب  لها  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  یمالـسا 
موـصعم ماـما  صن  و  هحفـص 17 ]  ] تیـصو هب  اـی  تفرگیم و  تروـص  مرکا  ربماـیپ  طـسوت  امیقتـسم  اـی  هک  ناـنآ -  هـب  لاـعتم  دـنوادخ 

هدارا و نایب ، يورین  ییافوکـش  يرکف ، دـشر  مهم  ياهرازبا  زا  هرظانم  دـندش . رادهدـهع  ار  یهلا  تلاـسر  غـالبا  تیرومأـم  مالـسلاهیلع - 
لوط رد  راهطا  همئا  دنادیم . شناد  ملع و  تایح  بجوم  ییافوکش و  لماع  ار  هرکاذم  هثحابم و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم و  نامیا 
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يروآ و عمج  هب  نایعیـش  هژیو  هب  املع  نیخروم و  دناهدوب . نینمؤم  قشمرـس  هوسا و  هراومه  مالـسا ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ  روضح  نرق  ود 
دناهتخادرپ و اهنآ  یلیلحت  يهریـس  هب  رگید  يهدع  یلقن و  يهریـس  هب  ياهدع  اتـسار  نیا  رد  دـناهدومن و  مادـقا  تیب  لها  يهریـس  نیودـت 
مالـسا و بتکم  لماک  هوسا  هک  مرکا  لوسر  زا  دعب  دـناهدروآ . رد  شراگن  هب  ار  تیادـه  نایاوشیپ  نیا  یگدـنز  بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات 

دییأت قیوشت و  هرظانم و  هب  موصعم  ناماما  مامتها  تسا ، ییادز  كرـش  دـیحوت و  ینعی  یهلا  عیارـش  لصا  نیرت  ییانبریز  نیتسار  رگاـیحا 
تجح مالسلامهیلع ، يده  همئا  هکنآ  دوجو  اب  تسا . هرظانم  هویش  شزرا  زا  ایوگ  یناشن  مکح ،» نب  ماشه   » نوچمه یناگتـسیاش  زا  نانآ 

ره یگدنز  نارود  یگنهرف  یسایس و  یعامتجا ، طیارش  يهطـساو  هب  دندومنیم ، لابند  ار  یکرتشم  فده  دندحاو و  رون  یلاعت و  يادخ 
هب هجوت  اب  دـندوب . رگیدـکی  اب  توافتم  ياهیـشم  طخ  ياراد  تسا ، هتـشاد  توافت  رگیدـکی  اب  ناکم  نامز و  بسح  رب  هک  نانآ  زا  کی 

رظن هب  يرورض  ناشیا  يهریس  نوگانوگ  يایاوز  لیلحت  یـسررب و  اذل  دشاب ، ام  يوگلا  هراومه  دیاب  يده  همئا  زین  ایبنا و  يهریـس  هک  نیا 
ینعی فدـه ، هب  ندیـسر  هار  رد  راهطا  همئا  ایبنا و  فلتخم  ياـهشور  یغیلبت و  يهریـس  هب  نتخادرپ  هک  نیا  تهج  هب  نینچمه  دـسریم .

ترضح ياهبنارگ  نخـس  قادصم  هحفـص 18 ]  ] هب تسا ، ياهژیو  تیمها  ياراد  نآ ، يرادـهگن  ظفح و  بتکم و  ياـهزرم  زا  يرادـساپ 
ثیدـحلاو یتأی  ام  ملع  هیف  نا  الأ  هنع  مکربخأ  نکل  قطنی و  نل  هوقطنتـساف و  نآرقلا  کلذ  دـندومرف : هک  نآرق  هراـبرد  مالـسلاهیلع  یلع 

نخس زگره  نآ  هک  ارچ  دیوگب  نخس  ات  دیهاوخب  نآ  زا  سپ  تسا  نآرق  ادخ  باتک  نآ  [. 2  ] مکنیب ام  مظن  مکئاد و  ءاود  یضاملا و  نع 
هار تسا و  نامرد  ار  امـش  درد  تسا . هتـشذگ  ثیدح  هدنیآ و  ملع  نآرق  رد  هک  دـینادب  مهدیم . ربخ  نآ  زا  ار  امـش  نم  اما  دـیوگیمن .

ياههویش زین  نآرق و  تایآ  هب  هجوت  اب  ایبنا  يهریـس  رد  ار  نآ  فلتخم  ياههویـش  هرظانم و  مدش  نآ  رب  تسا . نآ  رد  ناتراک  نداد  ناماس 
دـش هدهاشم  یتامدقم  ياهیـسررب  اب  میامن . لیلحت  یـسررب و  ییاور  یخیرات و  نوتم  زا  هدافتـسا  اب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تارظانم 

ییاور و عبانم  رد  فلتخم ، ياـههنیمز  رد  ناشیدـنا  رگد  اـب  يدـه  يهمئا  میرک و  نآرق  رد  ماـظع  ياـیبنا  زا  ییاـهییورایور  تارظاـنم و 
اب رگید  يوس  زا  دراد . دوجو  نایوج  تیادـه  قح و  هار  نایوپهر  يارب  ياهنادواج  ثاریم  هنیمز  نیا  رد  هدـش و  طبـض  تبث و  اـم  یثیدـح 
ات دوش  تیاـعر  نآ  نیزاوم  بادآ و  دـیاب  هک  دراد  یـصاخ  يداـبم  لوـصا و  یغیلبت ، ياهـشور  رگید  نوـچمه  هرظاـنم  هک  نیا  هب  هجوـت 

هرظانم ياهـشور  هار و  قداص ، رفعج  ماما  میرک و  نآرق  رد  ماـظع  ياـیبنا  تارظاـنم  لـیلحت  یـسررب و  هار  زا  اذـل  دـیآ ، لـصاح  تیقفوم 
فلتخم ياههورگ  اب  ناشیا  دروخرب  هوحن  زین  موصعم و  ناماما  ایبنا و  هریس  اب  ییانـشآ  يریگارف و  هک  ارچ  دیدرگ ؛ جارختـسا  طابنتـسا و 

هحفص 21] . ] تسا يرورض  مزال و  رضاح ، رصع  رد  نانآ  يراتفر  ياههویش  يارجا  تهج  هعماج ، رد  يداقتعا  يرکف و 

تایلک

؟ تسیچ هرظانم 

يوغل يانعم 

سییاقم بحاص  دـشابیم . مشچ  اب  ندـید  رظنلا »  » يانعم لصا  [ 5 . ] تـسا ةرظنم  ارظنم ، ارظن ، رظن -  يهـشیر  زا  یبرع و  ياهژاو  هرظاـنم ،
موهفم هب  ییانعم ، هعسوت  نیمه  يهجیتن  رد  و  [ 6  ] تسا هتفای  ییانعم  هعسوت  هملک  نیا  هک  دیامنیم  هفاضا  انعم ، نیا  هب  هراشا  نمـض  ۀغللا 

لاؤس و مه  اب  «، » ندرک ثحب  مهاب  «، » ندرک لادج   » ینعم هب  یسراف  بدا  رد  هرظانم  [. 5 . ] تسا هتفر  راک  هب  زین  رما  کی  رد  رکفت  ربدت و 
هحفـص  ] اب ثحب   » زین و  رگیدـمه » اب  عازن  هلداجم و  «، » يزیچ تیهاـم  تقیقح و  رد  ندرک  رکف  ینعی  ندرک ؛ رظن  مه  اـب  «، » ندرک باوج 

. تسا هتفر  راک  هب  [ 6 «، ] يزیچ تیهام  تقیقح و  رد  رگیدکی  [ 22

یحالطصا يانعم 
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تلیضف يرترب و  دنکیم  یعـس  نیهارب  هئارا  لالدتـسا و  اب  کی  ره  هک  ( Dialogue  ) تسا هفرط  ود  ییوگ  تفگ و  هملاکم و  هرظاـنم ،
يرترب و رس  رب  زیچ  ود  نیب  نآ ، رد  اریز  تسا ؛ هسامح  ساسا ، رد  هرخافم ، دننام  زین  هرظانم  [ 13 . ] دناسرب تابثا  هب  يرگید  رب  ار  شیوخ 

ماجنارـس دـهدیم و  حـیجرت  يرگید  رب  ار  دوخ  یتالالدتـسا  اب  کـی  ره  دریگیم و  رد  یظفل  فـالتخا  عازن و  يرگید ، رب  دوخ  تلیـضف 
. هنایتأت فیک  اعم  هیف  امترظن  اذا  رمأ  یف  كاخأ  رظاـنت  نأ  ةرظاـنملا  تسا : هدـمآ  برعلا  ناـسل  رد  [. 14 . ] دوشیم باجم  اـی  بولغم  یکی 

لماش ات  دـنکیم  هدافتـسا  بولطم »  » يهملک زا  تسا ، هدرک  فیرعت  یـسررب و  یقطنم  دـید  زا  ار  حالطـصا  نیا  هک  فاشک  فلؤم  [. 15]
یبدا تاحالطصا  گنهرف  فلؤم  [. 16 ... ] هلیلد یفن  وأ  هیفن  بولطملا ، تابثا  بادآ  ۀـیفیک  هب  فرعی  ملع  یه  دوشب : فلتخم  تاعوضوم 

ود نایم  هرظانم  نآ  و  هحفص 23 .. ] : ] دسیونیم هراب  نیا  رد  هدرک و  تبث  ( Debate  ) لداعم ناونع  هب  ار  هرظانم  ییاپورا ،) یـسراف -  )
یموس درف  طسوت  ییاهن  تواضق  دنزادرپب و  رظن  لدابت  هب  اهنآ  ریاظن  ینوناق و  یبهذم ، یسایس ، یقالخا ، لئاسم  هب  عجار  هک  تسا  فرط 

یف ةارابملاو  ۀثحابملا  ةرظانملا  دـیوگیم : هرظانم  يهرابرد  یناهفـصا  بغار  [. 17 . ] دوـش ناـیب  دزادرپیم ، تیمکح  هب  فرط  ود  نیب  هک 
هرظانم [. 12 . ] اسایق رظن  لک  سیل  رظن و  ساـیق  لـک  نـال  ساـیقلا  نم  معأ  وه  ثحبلا و  رظنلاو  هتریـصبب ، هاری  اـم  لـک  راضحتـسا  رظنلا و 
شواک زا  ترابع  ار  رظن  وا  تسا . دـقتعم  نآ  هب  هچنآ  ره  ندروآ  نایم  هب  و  ور ، رد  ور  ینیفرط  ینیب  هتکن  وگ و  تفگ و  زا  تسا  تراـبع 

زین دراوملا  برقا  بحاص  تسین . ساـیق  يرظن ، ره  یلو  تسا  رظن  یـسایق ، ره  اریز  تسا ؛ معا  ساـیق  هب  تبـسن  رظن  دـیوگیم  دـنادیم و 
ای ددرگ  هتخانـش  مصخ ، اب  نآ  لـیلد  یفن  اـی  نآ ، یفن  بولطم و  تاـبثا  قرط  بادآ  نآ ، يهلیـسو  هب  هک  تسا  یملع  هرظاـنم  دـیوگیم :
هب تسا  رظن  هرظانم ، دـسیونیم : يرگید  فیرعت  رد  نونفلا  سیافن  بحاـص  [. 13 . ] تسا جردـنم  هثحاـبم  نیناوق  نآ  رد  هک  تسا  یملع 

هحفص : ] دسیونیم نینچ  فیرعت  نیا  همادا  رد  باوص . راهظا  يارب  زا  زیچ  ود  نایم  هعقاو  تبسن  رد  لیاسو ، هب  لدتسم  بناج  زا  تریـصب 
زا هطلاغم  هلداجم و  ات  میاهدروآ  ار  باوص  راهظا  دیق  و  تسا ، هدمآ  رگید  ینعم  دنچ  هب  رظن  هک  ارچ  میدرک ؛ دـیق  تریـصب  هب  ار  رظن  [ 24
رب رد  ار  دراوم  نیا  يهمه  هرظانم  هک  دنهاوخب  رگا  رگید و  زیچ  هن  دنمصخ  مازلا  يارب  هطلاغم  هلداجم و  هک  ارچ  دوش ؛ جراخ  فیرعت  نیا 

یـضعب تسا ، يرکف  ییورایور  هرظانم و  یعون  زین  لدـج  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  [. 14 . ] دنروایب فیرعت  رد  ار  مصخ  مازلا  دـیق  دـیاب  دریگب ،
، هرظانم مان  نیاربانب  [ 15 . ] دربیم راک  هب  لدـج  ياج  هب  ار  هرظانم  یهاـگ  لدـج ، زا  ثحب  نمـض  قطنملا ، باـتک  رد  رفظم  موحرم  نوچ 

ثحب یعوضوم  يهرابرد  مکح )  ) رواد ناونع  هب  يدارفا  ای  درف  روضح  رد  رفن  ود  لقادح  نآ  رد  هک  دنکیم  یعادت  نهذ  رد  ار  یتاسلج 
[16 . ] تسا هدـیمان  یمـسر » يهرظانم   » ار نآ  هرظانملا ،» بادآ   » باتک رد  حـلاص ، اشاپ  یلع  هک  تسا  نامه  انعم  نیدـب  هرظانم  دـننکیم .

ناماس هب  يارب  تسا . هتفای  يرتشیب  جاور  مالـسا  زا  دـعب  هژیو  هب  هدوب و  لومعم  ناـنابز  یـسراف  ناـیم  رد  ماـیالا  میدـق  زا  هرظاـنم  عون  نیا 
میظنت هب  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  انیـس و  یلعوبا  نوچ  ینادنمـشناد  ناـیناریا ، ناـیم  زا  اههطـسفس  اـههطلاغم و  زا  زیهرپ  نآ و  ندروآ 

نیب ماـیالا  میدـق  زا  میماـنیم ، یقیقح )  ) یعقاو يهرظاـنم  ار  نآ  اـم  هک  ینعم  نـیا  هـب  هرظاـنم  [. 17 . ] دـندیزرو مامتها  قطنم  ملع  دـعاوق 
زا يریگـشیپ  روظنم  هب  هدش ، فیلأت  قطنم  يهرابرد  هک  ییاهباتک  دـش ، هراشا  هک  نانچمه  تسا و  هتـشاد  دوجو  مه  لحن  للم و  نابحاص 

یبهذـم و موـلع  رد  هژیو  هب  یملع ، ره  رد  يداـیز  تارظاـنم  موـلع ، خـیرات  رد  تسا و  هدـیدرگ  نیودـت  ثحاـبم ، رد  اـطخ  هحفص 25 ] ]
. تسا هدش  شرازگ  یمالک ،

هرظانم فده 

ای فرط  ود  نیب  وگ  تفگ و  ساـسا  رب  هک  تسا  یبدا  عاونا  زا  یکی  عوضوم  نیا  تفگ  ناوتیم  تشذـگ  هرظاـنم  فیرعت  رد  هچنآ  رباـنب 
. دـنکیم نایب  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  ار  یلیـالد  بلاـطم و  نیفرط ، زا  کـی  ره  نآ  رد  هک  دریگیم  لکـش  یعوضوم  يهراـبرد  رتشیب ،

رما کی  تقیقح  هب  ندیـسر  اههرظانم  زا  یخرب  رد  دـشاب . یعامتجا و ... یقالخا ، یتدـیقع ، یملع ، لـئاسم  تسا  نکمم  هرظاـنم  عوضوم 
هب ندیـسر  یمـسر ، ياههرظانم  یلـصا  فده  تسین . يرگید » رب  فرط ) کی   ) دوخ يرترب  نایب   » هشیمه هرظانم  زا  فده  دوشیم . لابند 
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اههرظانم رد  هشیمه  فدـه  نیا  اما  تسا . وا  رب  هبلغ  مصخ و  تاکـسا  اهنآ ، زا  فدـه  هک  اـههلداجم  فـالخ  رب  تسا ؛ رما  کـی  تقیقح 
راگدـنام ناهذا  رد  هرظانم  صاخ  يهویـش  لـیلد  هب  هک  میقتـسم  ریغ  یـشزومآ  تسا ؛ شزومآ  هرظاـنم  فادـها  زا  یکی  دوشیمن . ظاـحل 

[. 18 . ] تسا

هرظانم دیاوف 

هیلک وس  کـی  زا  هرظاـنم  رد  قـالخا و ... دـیاقع ، نید ، فلتخم ، مولع  شزومآ  تسا . نآ  یـشزومآ  يهدـیاف  هرظاـنم ، يهدـیاف  نیرتمهم 
رد زین  اهشزومآ  نیا  تیمها  هحفص 26 ] . ] دوشیم رشتنم  نآ  نایب  اب  رگید  يوس  زا  دوشیم و  يروآ  عمج  یعوضوم  هب  عجار  تاعالطا 

رتباذج رتینتفریذپ و  ندوب ، میقتسم  ریغ  لیلد  هب  ایناث ، تسا و  یندنام  ناهذا  رد  تسا ، لالدتسا  ثحب و  هجیتن  نوچ  الوا ، هک  تسا  نآ 
ملع و هب  دارفا  شیارگ  لیامت و  يهزیگنا  لماع و  هرظانم  نینچمه  تسا . نآ  میقتـسم  ریغ  یهد  مایپ  نیح  رد  هرظانم  یغـالب  شزرا  تسا .

یکی ددرگیم . یگدوسرف  راچد  اـهشناد  مولع و  دورب ، نوریب  مدرم  رکف  لد و  زا  هاـج  بح  تدایـس و  هب  هقـالع  رگا  اریز  تسا ؛ شناد 
هعـسوت و ناکما  هجیتن  رد  دوشیم و  راکـشآ  ثحب  دروم  عوضوم  ای  هلئـسم  بیاـعم  نساـحم و  هک  تسا  نیا  هرظاـنم  ياههدـیاف  زا  رگید 

يارجم زا  ناسنا  نهذ  دریگیم . تروص  یهاگآ  ملع و  دانسا  ذخآم و  قیقد  نتفایزاب  روظنم  هب  هرظانم  نینچمه  دیآیم . مهارف  نآ  لماکت 
جیاتن تافآ و  دنک و  تیاعر  ار  هرظانم  بادآ  هدننک  هرظانم  رگا  ددرگیم . دنمورین  یمدآ  حور  ناج و  هدـش و  هدـیزرو  ياهرظانم ، نینچ 

دـیاوف و هدـش ، رکذ  تافآ  زا  زازتحا  نآ و  طیارـش  تیاعر  اب  وا  يهرظانم  ثحب و  دـیامن ، تاـعارم  ییاسانـش و  ار  تسرداـن  هرظاـنم  ءوس 
[. 19 . ] تشاد دهاوخ  لابند  هب  تسا ، شناد  ملع و  هب  شیارگ  تبغر و  زا  ترابع  هک  ار  يدنمدوس  دیاوع 

فراعم مولع و  لماکت  رد  هرظانم  شقن 

تسا هتفای  ققحت  راکفا  یطاعت  ارآ و  براضت  یملع ، تاثحابم  وترپ  رد  رشب  یلقع  فراعم  هژیو  هب  مولع ، لماکت  هک  دهدیم  ناشن  خیرات 
ترضح هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  دیکأت  رما  نیا  رب  زین  یمالـسا  راثآ  رد  دشابیم . فلتخم  عماوج  گنهرف  ییافوکـش  دشر و  نآ ، يهرمث  و 

اتسار نیمه  رد  دیآ . دیدپ  نآ  زا  حیحص  يأر  ات  دیراد  هضرع  رگیدکی  رب  ار  دوخ  تارظن  ءارآ و  هحفص 27 ] : ] دندومرف مالسلاهیلع  یلع 
قح يهمزال  الوصا  دـنادیم . شناد  ملع و  تایح  بجوم  ییافوکـش و  لماع  ار  یملع  يهرکاذـم  هثحابم و  مالـسلاهیلع ، قداـص  ماـما  زین 
رد یسیلگنا  فوسلیف  لیم ، تراوتسا  تسا . فلتخم  توافتم و  تارظن  نایم  زا  تقیقح  فشک  يارب  شالت  یبلط ، تقیقح  سح  ییوج و 

مدرک و ادیپ  یلقتـسم  عیدب و  راکفا  متـسج ، تکرـش  تارظانم  رد  هک  یخیرات  زا  میوگیم  زاب  ماهتفگ و  اهراب  تشون : دوخ  همان  یگدنز 
هاگدید ناوارف ، ردص  هعـس  دایز ، لمحت  دنمزاین  هرظانم ، يداو  رد  نداهن  ماگ  [. 20 . ] تسا زور  نامه  زا  نم  لالدتـسا  راکتبا و  هوق  زاغآ 
لیمحت يرگید  رب  ار  دوخ  هاگدـید  ناهرب ، قطنم و  اب  زج  دـناوتیمن  سک  چـیه  اریز  تسا ؛ نارگید  تارظن  ربارب  رد  يوق  قطنم  عیـسو و 
يهرابرد یتح  دـشابیم . رادروخرب  یـصاخ  زایتما  زا  هرظانم  باب  حـتف  داـهتجا و  يدازآ  اـب  یمالـسا  لـلملا  نیب  رد  هعیـش  هعماـج  دـیامن .

هب يرگوجتـسج  شالت و  اب  دهتجم  رگا  ینعی : دحاو ،» رجأ  ءیطخملل   » هک تسا  رواب  نیا  رب  یهلا ، ماکحا  ناگدننک  طابنتـسا  نادهتجم و 
تهج رد  ار  دوخ  ناوت  شالت و  تیاهن  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  روذـعم  روجأـم و  دـشاب ، هدـش  رجنم  زین  هابتـشا  هب  هکلب  دـشاب ، هدیـسرن  ییاـج 

هب ندیـسر  نمی  هب  يرگید  دـهج و  لذـب  رطاخ  هب  یکی  تشاد : رجا  ود  درکیم ، ادـیپ  تسد  دوصقم  هب  رگا  تسا . هدرب  راـک  هب  طابنتـسا 
هحفص 28] [. ] 21 . ] فده

هرظانم لوحت  هچخیرات 

ور رد  ور  یثحب  تروص  هب  رگا  اهتفلاخم  نیا  دراد . یپ  رد  ار  یلبق  ياههیرظن  ای  هیرظن  نارادـفرط  تفلاخم  الومعم  ياهزاـت  يهیرظن  ره 
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. تسا هدوب  مه  ملکت  هب  قفوم  رـشب  هک  درب  ینامز  هب  ار  هرظانم  يهقباس  ناوتب  دـیاش  دـید  نیا  اب  دـنکیم . ادـیپ  هرظانم  تلاـح  دوش ، زاربا 
بولسا مظن و  اب  مه  زورما  هدوب و  موسرم  نامز  رید  زا  شور  نیا  تسا . هرظانم » شور  ، » لالدتسا ثحب و  ياههویش  نیرتیمـسر  زا  یکی 

ریغ روط  هب  میرک ، نآرق  رد  ددرگیم . رب  نآ  زا  دـعب  یمالـسا و  هرود  هب  رتشیب  یبرع  تاـیبدا  رد  هرظاـنم  يهقباـس  تسا . لومعم  یـصاخ 
لاطبا يارب  میکح  طارقس  دنیامن . راتفر  نسحا »  » تروص هب  اهلادج  رد  هک  هدش  فیلکت  ناناملسم  هب  هدش و  هراشا  هلئسم  نیا  هب  میقتسم 

. تسا اهتسیفوس  ياههشیدنا  يهداز  قطنم ، ملع  هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  یغورف  موحرم  تسج . هرهب  هویش  نیا  زا  ناییاطسفوس  تایرظن 
ياهباتک يو  درک . ادیپ  یناماس  رس و  رما  نیا  وطـسرا ، ندمآ  اب  هدیـشک ، يدایز  تامحز  هرظانم  هلداجم و  عوضوم  رد  طارقـس  هک  نیا  اب 

راثآ ندـش  دوبان  وحم و  لیلد  هب  یلو  تسا ، اهییاطـسفوس  در  هلداجم و  شور  لدـج و  رد  هک  اقیبوط ،»  » باتک هلمج  زا  تشون ، يداـیز 
زا نیمز  ناریا  نارادنید  هک  تسا  هدمآ  راثآ  رابخا و  رد  تسا . هدوب  جیار  ناریا  رد  هرظانم  نف  يرونخـس و  عون  هچ  تفگ  ناوتیمن  امدـق 

مالـسا زا  شیپ  يولهپ  راثآ  رد  یتح  تسا . هدوب  روآ  نابز  ریلد و  نادنزرف  وردنت ، ياهبسا  دنتـشاد ، انمت  ادـخ  زا  هک  ییاهنامرآ  هلمج 
همدـقم رد  تسا . هدرک  همجرت  ار  نآ  راهب  موحرم  هک  زب »  » و لخن »  » نیب هرظاـنم  رد  کـیروسآ ،» تخرد   » هب موسوم  هدـش  هتـشون  یباـتک 

زا هویش  نیا  هحفص 29 ]  ] هک هداد  رکذت  تسا و  هدش  هتشون  ياهنوگ  هرظانم  خساپ ، شـسرپ و  تروص  هب  یماصتعا  نیورپ  موحرم  ناوید 
هار نیا  رد  يدـنلب  ياـهماگ  ناریا  گرزب  ناـفوسلیف  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  تسا و  هدوـب  ناریا  برغ  لامـش و  تاـیبدا  صوـصخم  میدـق 

یبرع و هب  یناریا  ینانوی و  ياهباتک  همجرت  رگید و  ياهتلم  اب  ناناملـسم  يهطبار  رثا  رد  يرجه  مود  نرق  زاـغآ  رد  [. 22 . ] دناهتشادرب
دجسم رضح ، رفـس و  هنیدم ، هکم و  رد  دندیـشوکیم  نادحلم  تفای . روهظ  یفارحنا  تانایرج  هنادحلم و  تالیامت  هناگیب ، گنهرف  ذوفن 

ماما دـمآیمن . دوجو  هب  يزیمآ  جنـشت  ریثأت  زگره  یلو  دـنزادرپب ، دوخ  لطاب  ياههشیدـنا  جـیورت  هب  رگید  سدـقم  نکاما  هیلک  ربماـیپ و 
، قداص ماما  باحصا  زا  رمع ، نب  لضفم  تخادرپیم . نایارگ  هدام  تالاکشا  در  هب  یبیجع  هلصوح  ردص و  يهعس  اب  مالـسلاهیلع  قداص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  هک  مدوب  ییاهتمارک  فرش و  رکف  رد  مدوب و  هتسشن  ربنم  ربق و  نایم  یغاب  رد  یبش  دیوگیم :
شناـیفارطا زا  یکی  هب  مدینـشیم ، ار  وا  نانخـس  هـک  تسـشن  ياهـطقن  رد  دیـسر و  هار  زا  ءاـجوعلا  یبا  نـبا  ناـهگان  هدرک ، اـطعا  ملـس  و 

هبترم و ياـعدا  هک  دوب  یفوسلیف  تفگ : شتـسود  تسا . هتفاـی  تسد  تردـق  تزع و  لاـمک  هب  ادـخ ) لوسر   ) ربق نیا  بحاـص  تفگیم 
يهرابرد ماهشیدـنا  ناریح و  وا  يهرابرد  ملقع  هک  نک  اهر  ار  ربمغیپ  نیا  يهرابرد  نخـس  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا  تشاد . یگرزب  تلزنم 
اههدـیدپ شیادـیپ  زاغآ  زا  يو  دـشاب . وگ  تفگ و  لـباق  هک  نزب  فرح  یعوضوم  يهراـبرد  تسا . هدـش  هدیـشک  یهارمگ  ریحت و  هب  وا 

میهـس نآ  رد  يربدم  هدنزاس و  ریبدت و  تسد  چیه  دناهدمآ و  دوجو  هب  دوخ  هب  دوخ  اههدیدپ  هک  درکیم  نامگ  دیـشک و  نایم  هب  نخس 
زا دیوگیم : لضفم  دوب . دهاوخ  هدوب و  لاونم  هحفص 30 ]  ] ساسا و نیمه  رب  ناهج  دناهتفای و  دوجو  ربدم  نودب  تادوجوم  تسا . هدوبن 

رکنم ار  ناحبـس  دنوادخ  يدمآ و  راتفرگ  داحلا  هب  قح  نییآ  رد  ادخ ، نمـشد  يا  متفگ : مراد . هگن  ار  دوخ  متـسناوتن  تینابـصع  مشخ و 
رد رگا  ياهدیـسر ، هبترم  نیدـب  اـت  هتخاـس  تلوحتم  هتخادرپ و  هجو  نیرتلـماک  هب  هدـیرفآ و  لکـش  نیرتهب  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  يدـش ،
رد ار  سدق  لالج و  دهاوش  عنص و  راثآ  تیبوبر ، لیالد  ینک ، قیدصت  ار  تکاپ  ترطف  فیطل و  تاساسحا  یشیدنیب و  شیوخ  نتشیوخ 
وت اب  یـشاب  مالک  لـها  رگا  لـضفم ، يا  تفگ : ءاـجوعلا  یبا  نبا  دـید . یهاوخ  راکـشآ  ار  شنیهارب  تفاـی و  یهاوخ  نشور  دوخ  تقلخ 

ینخـس وت  اب  ار  ام  یتسین ، مالک  لها  زا  رگا  درک و  مهاوخ  يوریپ  وت  زا  مریذپیم و  ار  تیاعدم  دش  نشور  تلیلد  رگا  میوگیم و  نخس 
ار ام  نانخس  وا  دنکیمن . هلداجم  ام  اب  وت  هویـش  اب  دیوگیمن و  نخـس  نینچ  ام  اب  زگره  وا  یتسه ، دمحم  نب  رفعج  نارای  زا  رگا  تسین و 
اب رابدرب ، هراومه  وا  تسا . هدرکن  يدـقن  هدادـن و  ام  هب  یمانـشد  زگره  وگ  تفگ و  ماـقم  رد  یلو  تسا  هدینـش  ياهدینـش ، هچنآ  زا  شیب 
هک مینکیم  رکف  یتقو  دـنکیم . هجوت  ام  فرح  هب  دونـشیم و  ار  ام  مالک  دـهدیم ، ارف  شوگ  ام  نخـس  هب  تسا . راوتـسا  لقاع و  راقو و 
هب ار  ام  دزاسیم ، لاطبا  هاتوک ، ياهباـطخ  هداـس و  یلیـالد  اـب  ار  اـم  تجح  میاهتفگ ، لـماک  بوخ و  ار  دوخ  ياعدـم  لـیالد و  تجح و 

یتسه وا  باحـصا  زا  رگا  سپ  میهدب . یخـساپ  وا  هب  میناوتیمن  ام  رگید  دزاسیم و  یفتنم  ار  ام  رذع  دنکیم ، راداو  دوخ  لیلد  شریذـپ 
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هحفص 31] [. ] 23 . ] وگب نخس  ام  اب  وا  نوچمه 

؟ تسیچ لدج 

يوغل يانعم 

[. 24 . ] تدـش ماکحتـسا و  يراوتـسا ، زا : تسا  تراـبع  هک  ددرگیم  رب  يدـحاو  ياـنعم  هب  فلتخم ، تاقاقتـشا  مغر  یلع  ج د ل »  » هداـم
لیبـس یلع  ۀـضوافملا  لادـجلا  دـسیونیم : همادا  رد  وا  تسا . هتـسناد  هلتف » تمکحأ   » ینعی لـبحلا ،» تلدـج   » زا ار  نآ  لـصا  مه  بـغار 

: دسیونیم هژاو  نیا  ینعم  هرابرد  رفظم  موحرم  دنمان . لدج  ار  ییوج  يرترب  شکمـشک و  هویـش  هب  وگ  تفگ و  [. 25  ] ۀبلاغملاو ۀعزانملا 
، تسا فاصنا  لدع و  زا  رود  یهاگ  هک  گنرین  نتسب  راک  هب  اب  ابلاغ  هک  راتفگ  هلیـسو  هب  ینمـشد  تموصخ و  رد  ییوج  هزیتس  یتخس و 

لادـج قوسف و ال  ثفر و ال  الف   ) جـح مایا  رد  هژیو  هحفص 32 ]  ] هب تسا ؛ هدومن  یهن  ار  نآ  مالـسا  سدقم  تعیرـش  اذل  دوشیم ؛ هارمه 
[. 27  ] فاکتعا و  [ 26 ( ] جحلا یف 

یحالطصا يانعم 

هراشا

نآ زا  دارم  هک  صاخ  موهفم  يرگید  دوریم و  راک  هب  مولع  مامت  رد  هک  یلک  قلطم و  یکی  تسا : موهفم  ود  ياراد  حالطـصا  رد  لدـج 
ملع عورف  زا  انعم  کی  هب  لدج  سپ  رعـش . هطلاغم و  هباطخ ، لدج ، ناهرب ، زا : دـنترابع  هک  تسا  قطنم  يهسمخ  تاعانـص  ماسقا  زا  یکی 

رد یسربط  خیش  [. 28 . ] تسا قطنم  ملع  رد  سایق  ياههنوگ  زا  رگید ، يانعم  هب  دوریم و  راـک  هب  یهقف  تاحالطـصا  رد  تسا و  هرظاـنم 
هماقا وا  يارب  هک  یناـهرب  لـیلد و  هلیـسو  هب  شبهذـم  شور و  زا  تسا  مصخ  ندرک  فرـصنم  زا  تراـبع  لدـج  دـسیونیم : لدـج  ینعم 

نک و هرظانم  يراد ، هک  يزیچ  نیرتوکین  يهلیـسو  هب  اهنآ  اـب  دـسیونیم : [ 29  ] نسحأ یه  یتلاـب  مهلداـج  ینعم و  رد  نینچمه  دوشیم .
[. 30 . ] امن فرحنم  دنراد  هک  ياهدیقع  رکف و  زا  شمارآ ، ارادم و  قفر و  اب  ار  اهنآ 

ماع يانعم  هب  لدج 

هک تسانعم  نیمه  رد  دوشیم و  هتفرگ  راک  هب  مصخ  تاکـسا  نتفای و  هبلغ  فده  هب  هک  تسا  ییاه  ییورایور  نامه  انعم ، نیا  رد  لدج 
یهقف ياهلالدتـسا  حالطـصا  رد  لدج  هحفـص 33 ] : ] دیوگیم نودـلخ  نبا  [ 31 . ] دـنادیم فدارتم  لدـج  اـب  ار  هرظاـنم  رفظم  موحرم 

، دعاوق ییاسانـش  زا  ترابع  لدج  دـهدیم ... يور  نانآ  زج  یهقف و  بهاذـم  ناوریپ  نایم  هک  تسا  ياهرظانم  بادآ  نتخانـش  زا  ترابع 
مولع زا  ای  دشاب ، هقف  زا  يأر  نآ  هاوخ  دوش ؛ يربهر  نآ ، نالطب  ای  هدیقع  ظفح  هب  ناسنا  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یلالدتسا  بادآ  دودح و 

[. 32 . ] رگید

صاخ يانعم  هب  لدج 

یتعانص لدج  دسیونیم : رفظم  موحرم  دوشیم . بوسحم  قطنم  رد  هناگجنپ  تاعانص  زا  تعنص  نیمود  ناونع  هب  حالطصا  نیا  رد  لدج 
هک یعـضو  ره  تظفاحم  دنهاوخب و  هک  یبولطم  ره  رب  [ 33  ] هملـسم تامدقم  زا  تجح  هماقا  رب  دنوش  رداق  نآ  هلیـسو  هب  هک  یملع  تسا 

باوج لاؤس و  ثحب و  زا  تسا  ترابع  لدـج  نوچ  نیارباـنب  [. 34 . ] ناکما بسح  رب  دوشن  هجوتم  نادـب  ضقن  هک  یهجو  رب  دـتفا  قافتا 

17 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لیلد زا  هک  ییاجنآ  زا  دوشیم . هدیمان  بیجم »  » ای عضو » ظفاح   » دنکیم عافد  ياهدیقع  زا  هک  یسک  اذل  صاخ ، ياهنوگ  هب  درف  ود  نایم 
بیجم دهدیم ، خـساپ  دوخ  مصخ  ياهلاؤس  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا و  عضو  ظفاح  دـنکیم ، عافد  تسا ، مزتلم  نآ  هب  هک  ياهدـیقع  و 
هدیمان عضو » ضقان   » ای لئاس » ، » دنک ضقن  ار  وا  يهدیقع  دهاوخیم  هک  يدرف  دوشن . مزلم  يرما  هب  دنکیم  شالت  هراومه  درف  نیا  تسا .

هحفص 34] . ] دیامن بارخ  ار  یعضو  دنکیم  شالت  دوشیم و 

لدج عاونا 

هراشا

ار نآ  زین  دـنوادخ  هدوب و  هارمه  شهوکن  تمذـم و  اب  یهاگ  ییاور  ینآرق و  گنهرف  رد  هک  تسا  ینیوانع  زا  لدـج  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
هک ياهویش  هب  هن  دریگ  راک  هب  ار  لادج  ات  هدومرف  روتسد  ربمایپ  هب  مالسا  نانمـشد  نیدناعم و  یلدج  ياههویـش  هب  ییوگ  خساپ  ناونع  هب 

ار ییوج  قح  یتیادـه و  گنر  لدـج ، هب  تروص  نیا  رد  دـیامن و  نسحا » لادـج   » ات هداد  روتـسد  هکلب  دـندرکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  اهنآ 
نسحا ریغ  هب  لدج  - 2 نسحا ، هب  لدج  . 1 زا : دنترابع  هک  میراد  لدج  عون  ود  اذل  تسا ؛ هدیشخب 

نسحا هب  لادج 

رد نسحا  ریغ  هب  لادج  دندومرف : تسا ، عونمم  مارح و  یلک  روط  هب  لادج  درکیم  روصت  هک  یصخش  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
زج باتک  لها  اب  و  [. 35  ] نسحأ یه  یتلاب  الا  باتکلا  لهأ  اولداجت  و ال  دیامرفیم : نآرق  هک  دیاهدینشن  ایآ  یلو  تسا ، هدش  یهن  مالـسا 

مهلداج ۀنـسحلا و  ۀظعؤملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  دومرف : هک  ياهدناوخن  ایآ  و  دـینکن . هلداجم  ثحب و  نسحا  لادـج  هویـش  هب 
هرظانم اهنآ  اب  هویـش  نیرتهب  اب  امن و  توعد  ادـخ  هار  هب  وکین  هظعوم  ناهرب و  تمکح و  اب  ار  ناـمدرم  لوسر  يا  [. 36  ] نسحأ یه  یتلاب 

و هحفـص 35 ] : ] دیامرفیم دنوادخ  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هدومن  مارح  اقلطم  ار  لادـج  دـنوادخ  ییوگیم  هک  تسا  هنوگچ  لاح  و  نک .
هار تشهب  هب  زگره  دنتفگ : [. 37  ] نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  مهینامأ  کلت  يراصن  وأ  ادوه  ناک  نم  الا  ۀـنجلا  لخدـی  نل  اولاـق 

لاعتم دنوادخ  دیتسه . وگتـسار  رگا  دیروایب  ار  دوخ  ناهرب  وگب  تسامـش . يوزرآ  طقف  نیا  وگب  ربمایپ  يا  يراصن . نایدوهی و  زج  دنباین 
زج ایآ  دومن . فقوتم  ناهرب  هماقا  رب  ار  ملع  هب  نتفای  تسد  داد و  رارق  ناشراتفگ  تحص  یتسار و  هاوگ  دهاش و  ار  لیلد  ناهرب و  ندروآ 
هک تسا  نامه  نسحا  هب  لادج  اما  دندومرف : نسحا  ریغ  هب  لادج  حیـضوت  زا  سپ  ترـضح  دوشیم ؟ هدروآ  ناهرب  نسحا ، هب  لادـج  رد 

و دـیامرفیم : دـنوادخ  دزیخرب  هلداجم  هب  دـنکیم ، راکنا  ار  شگرم  زا  سپ  زیخاتـسر و  هک  یـسک  اب  اـت  دومرف  رما  شربماـیپ  هب  دـنوادخ 
ار دوخ  شنیرفآ  دز و  هنالهاج )  ) یلثم ام  يارب  كرشم ) درف  نآ   ) و [. 38 . ] میمر یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یسن  الثم و  انل  برض 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  وا  فرح  در  رد  لاعتم  دنوادخ  دنک ؟ یم  هدنز  یسک  هچ  زاب  ار  هدیسوپ  ياه  ناوختـسا  نیا  تفگ  درک و  شومارف 
ناشتایح راب  لوا  هک  دنکیم  هدنز  ار  اهنآ  ییادـخ  نآ  وگب  [. 39  ] میلع قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوا  اهأشنا  يذـلا  اهییحی  لـق  دومرف : هلآ  و 

اما تسا ؟ زجاع  دنادرگزاب ، ار  نآ  یگدیسوپ  زا  سپ  هک  نیا  زا  هدیرفآ  ار  وا  چیه ، زا  هک  یسک  ایآ  تساناد . یتقلخ  ره  هب  وا  و  دیـشخب ،
لاعتم دنوادخ  دندومرف ؛ همادا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  شندنادرگزاب . زا  هحفص 36 ]  ] تسا رتراوشد  رتنیگمهس و  امش  دزن  نآ  زاغآ 
عافتنا يارب  هزات ) رت و   ) زبس تخرد  زا  هک  ییادخ  نآ  [. 40  ] نودقوت هنم  متنأ  اذاف  اران  رضخألا  رجـشلا  نم  مکل  لعج  يذلا  دومرف : نینچ 
ناهنپ هزات  زبس و  تخرد  رد  ار  هدـننازوس  شتآ  دـنوادخ  هک  ینامز  ینعی  دـیزورفارب . دـیهاوخب ، هک  یتقو  اـت  تسا  هداد  رارق  شتآ  اـمش 
سیل وأ  دومرف : نآ  زا  سپ  تسا . رتدنمناوت  هدیـسوپ  ناوختـسا  ندنادرگزاب  رب  هک  دنامهف  امـش  هب  دیـشک ، نوریب  ار  نآ  سپـس  تخاس و 

ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  نآ  اـیآ  [. 41 . ] میلعلا قـالخلا  وه  یلب و  مهلثم  قلخی  نأ  یلع  رداـقب  ضرـألاو  تاوامـسلا  قـلخ  يذـلا 
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ماما تساناد . يهدننیرفآ  وا  تسا و  رداق  هتبلا  يرآ  دـنادرگ ؟ هدـنز  ار  امـش  دـیدرم  نوچ  هک  تسین  رداق  امـش  دـننام  شنیرفآ  رب  دـیرفآ ،
هدیسوپ ءیش  ندنادرگزاب  هب  تبـسن  امـش  ناوت  اهرادنپ و  رد  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هک  ماگنه  نیا  رد  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص 

دزن رد  رتناسآ  راک  یلو  دیرادیم ، اور  ادخ  رب  ار  ناتدوخ  دزن  رد  رتراوشد  رتبیجع و  راک  هک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، رتارف  رتمیظع و 
هاتوک هک  ارچ  تسا ؛ نسحا  هب  لادج  نیا  دومرف : سپـس  دـیرادیمن ؟ اور  رداق ، دـنوادخ  يارب  ار  تسا  هدیـسوپ  ءیـش  هداعا  هک  ناتدوخ 

نیب زا  ياتسار  رد  هرظانم  رگا  تیاور ، نیا  هب  هجوت  اب  [. 42 . ] تسا نشور  نآ  رد  اهنآ  يههبـش  ندرب  نیب  زا  نارفاک و  هناهب  عطق  ندومن و 
نتـشادن یهاگآان ، لهج و  رطاخ  هب  نارفاـک  هناـهب  رذـع و  تسا . نسحتـسم  بولطم و  دریذـپ ، تروص  هحفـص 37 ]  ] نارفاک هناهب  ندرب 

، قح لادج  رد  دشابیم . عفر  لباق  رادفده  یناهرب و  يهرظانم  کی  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  تالاؤس و ... ندنام  خساپ  یب  ناهرب ، تجح و 
يهویـش لـیلد  نیمه  هب  تسا . وا  حور  قاـمعا  راـکفا و  رد  ذوفن  فدـه  هکلب  تسین ، وا  رب  يزوریپ  قوفت و  تاـبثا  فرط و  ریقحت  فدـه 

ریز لیاسو  زا  دیاب  لباقم ، فرط  رد  ذوفن  يارب  هدـننک  هلداجم  صخـش  اذـل  تسا . توافتم  زیچ  همه  رد  لطاب  لادـج  اب  نسحا  هب  هلداجم 
يهتفگ ناونع  هب  ار  قح  بلطم  هک  دشاب  هتشاد  رارصا  دیابن  . 1 تسا : هدش  هراشا  اهنآ  هب  یبلاج  تاراشا  دیجم  نآرق  رد  هک  دنک  هدافتـسا 

رگید ریبعت  هب  دوب . دهاوخ  رترثؤم  رایـسب  دـنادب ، دوخ  رکف  هجیتن  ار  بلطم  نآ  لباقم  فرط  هک  دـنک  يراک  دـناوتب  رگا  هکلب  دریذـپب ، وا 
هک نیا  رـس  دیاش  دوش . دـنمهقالع  نآ  هب  ات  تسا  وا  حور  دـنزرف  هدیـشوج و  شدوخ  دوجو  نورد  زا  هشیدـنا  نیا  دـنک  رکف  لباقم  فرط 

رکذ زا  دعب  الثم  دنکیم و  حرطم  ماهفتـسا  بلاق  رد  ار  رگید  لئاسم  كرـش و  یفن  دـیحوت ، زا  معا  مهم ، قیاقح  زا  يرایـسب  دـیجم  نآرق 
نـسح هک  يزیچ  ره  زا  دیاب  . 2 دشاب . رما  نیمه  تسه »؟ ییادـخ  اتکی ، يادـخ  دوجو  اب  ایآ  [ 43  ] هللا عم  هلا  أ  : » دـیوگیم دـیحوت  لیالد 

ریغب اودع  هللا  اوبسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  و ال  دیوگیم : دیجم  نآرق  دومن . يراددوخ  دزیگنایم  رب  ار  لباقم  فرط  تجاجل 
ار ادخ  تلاهج  ینمـشد و  يور  زا  مه  نانآ  ادابم  ات  دـیهدن ، مانـشد  دـنناوخیم ، ار  ادـخ  ریغ  هک  نانآ  امـش  و  هحفص 38 ] [. ] 44 ... ] ملع

یتسار هب  هدنیوگ  دنک  سح  فرط  نآ  ات  درک  تیاعر  ار  فاصنا  تیاهن  هورگ  ره  سک و  ره  لباقم  رد  اهثحب  رد  دیاب  . 3 دنهد . مانشد 
یئزج عفانم  دروآیم ، نایم  هب  نخس  رامق  بارـش و  ياهنایز  زا  نآرق  هک  یماگنه  لاثم  ناونع  هب  تسا . تایعقاو  ندرک  نشور  ددص  رد 

مثا امهیف  لق  رـسیملاو  رمخلا  نع  کنولئـسی  دـیامرفیم : دریگیمن و  هدـیدان  دوشیم ، لصاح  یهورگ  يارب  هک  ار  نآ  يداصتقا  يدام و 
گرزب یهانگ  ود  نیا  رد  وگب  دنسرپیم  رامق  بارش و  مکح  هرابرد  وت  زا  ربمایپ  يا  [. 45 . ] امهعفن نم  ربکا  امهمثا  سانلل و  عفانم  ریبک و 

يرتقیمع ریثأت  هدنونـش  رد  نتفگ  نخـس  زرط  نیا  املـسم  تساهنآ . دوس  زا  رتشیب  ود  نآ  هانگ  ناـیز  اـما  تسا ، مدرم  يارب  ییاـهدوس  و 
هک ارچ  دریگب ؛ شیپ  ار  تشذـگ  تفأر و  تبحم ، قیرط  هکلب  دـنکن ، لثم  هب  هلباـقم  اـهيزوتهنیک  اهيدـب و  ربارب  رد  دـیاب  . 4 دشخبیم .

ال دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  هکناـنچ  دراد . جوجل  نانمـشد  بلق  ندرک  مرن  رد  يا  هداـعلا  قوف  ریثأـت  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـض » هب  هلباـقم  »
يا . ) تسین ناسکی  يدب  یکین و  [. 46 . ] میمح یلو  هنأک  ةوادع  هنیب  کنیب و  يذلا  اذاف  نسحأ  یه  یتلاب  عفدا  ۀئیسلا  ۀنسحلا و ال  يوتـست 

هحفـص . ] تسا یمیمـص  تسود  ییوگ  تسا ، ینمـشد  وا  وت و  نیب  هک  سک  نآ  ماگنه  نیا  رد  نک ، عفد  شور  نیرتهب  اب  ار  يدب  ربمایپ )
[39

نسحا ریغ  هب  لادج 

ياهدوهیب لطاب و  رما  هب  ینک و  وگ  تفگ و  یلطاب  يهلئـسم  رب  هک  تسا  نیا  نسحا  ریغ  هب  لادج  اما  دنیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ای ینکیم  راکنا  ار  لـباقم  فرط  لوق  اـی  تروص  نیا  رد  يریگن . هرهب  تسا  هداد  رارق  تیارب  دـنوادخ  هک  یلیلد  زا  دوش و  لاکـشا  وت  هب 
نآ دنکن  هک  نیا  زا  سرت  رطاخ  هب  لاح  ره  رد  يوشیم . رکنم  دـناشنیم ، یـسرک  هب  ار  دوخ  لطاب  ياعدـم  نآ ، اب  وا  هک  ار  یقح  بلطم 

تسا مارح  ام  نایعیش  رب  اذل  ینادیمن . ار  هصمخم  نیا  زا  یـصالخ  هار  هک  ارچ  يوشیم ؛ قح  فرح  رکنم  دوش ، مامت  وت  هیلع  قح  فرح 
ار دارفا  ياهفعـض  هطقن  دنددصرد  نایارگ  لطاب  ناشیدـنا و  طلغ  دـنریگ . رارق  ناشیدـنا  طلغ  ای  ناردارب  رگید  تسد  هچیزاب  هنتف و  هک 
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قحم درف  زا  هک  یفعـض  رطاـخ  هب  زین  فیعـض  دارفا  دـنیامن . یقلت  دوـخ  لـطاب  بلطم  دـییأت  رب  یلیلد  ناوـنع  هـب  ار  نآ  دـننک و  ییاـسانش 
ریغ هب  لادج  اما  دندومرف : نسحا  ریغ  هب  لادج  رتشیب  حیـضوت  رد  ناشراتفگ  نایاپ  رد  ترـضح  دـنوشیم . هدیـشک  تلالـض  هب  دـننیبیم ،
قح راکنا  اب  ار  لباقم  فرط  ینکیم و  راکنا  ار  قح  لطاب ، قح و  نیب  صیخـشت  زیمت و  رد  ییاناوت  مدـع  لـیلد  هب  وت  هک  تسا  نآ  نسحا 
قح مه  وت  دش و  رکنم  ار  یقح  وا  ياهدش . ارگ  لطاب  لباقم  فرط  لثم  مه  وت  اریز  تسا ؛ مارح  راک  نیا  يزاسیم و  فرـصنم  شلطاب  زا 

هحفص 40] [. ] 47 . ] يدومن راکنا  ار  يرگید 

نسحا لادج  نآرق و 

توعد هدرک و  دییأت  دـشاب ، هجو  نیرتهب  تروص  هب  رگا  ار ، لادـج  هویـش  یهلا ، نایدا  دنـس  نیرتیعطق  نیرتربتعم و  هباثم  هب  میرک  نآرق 
هب لوسر  يا  [. 48 . ] نسحأ یه  یتلاب  مهلداج  ۀنـسحلا و  ۀظعوملاو  ۀـمکحلاب  کبر  لیبس  یلا  عدا  تسا : هتخاس  راوتـسا  نآ  رب  ار  ناغلبم 

لدج و هب  یهاگ  هرظانم  هک  اجنآ  زا  امن . هرظانم  لدج  لها  اب  شور  نیرتهب  اب  نک و  توعد  ادـخ  هار  هب  وکین  هظعوم  ناهرب و  تمکح و 
ار هویش  نیرتیلاع  ات  هدوزفا  ار  نسحا »  » دیق ددرگیم ، یهتنم  تموصخ  هب  تقیقح ، هب  یبایتسد  ياج  هب  دوشیم و  هدیشک  بولطمان  زیتس 
ناـهرب و دوخ  ياـعدا  رب  وگب  [. 49  ] نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  دـیامرفیم : اوراـن  هلداـجم  ماـقم  رد  نآرق  دزوماـیب . شناوریپ  هب 
: دیامرفیم هدرک و  ناشنرطاخ  شناوریپ  هب  ار  نخس  نیرتهب  زا  يوریپ  یبلط و  قح  حور  میرک  نآرق  دییوگیم . تسار  رگا  دیروایب  یلیلد 
زا دنونـشب ، ار  ینخـس  نوـچ  هـک  ناگدـنب  نآ  هد -  تراـشب  ار  ناگدـنب  [. 50  ] هنـسحأ نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا  داـبع -  رـشبف  ... 

هدافتـسا هناروکروک  دبعت  نامگ و  لهج و  زا  يداقتعا  یملع و  ثحابم  رد  یـسک  دهدیمن  هزاجا  مالـسا  دـننکیم . يوریپ  نآ  نیرتوکین 
ملع هـچنآ  رب  زگره  و  [. 51  ] الؤسم هنع  ناک  کئلوأ  لک  داؤفلاو  رـصبلاو  عمـسلا  نا  ملع  هب  کـل  سیل  اـم  فقت  ـال  و  هحفص 41 ] : ] دنک

یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  ال   » يهیآ اب  رگید  يوس  زا  دنتـسه . لوئـسم  همه  لد  شوگ و  مشچ و  هک  ارچ  نکن  لابند  يرادن 
زا نامزمه  هدرک و  مالعا  ار  هدیقع  يدازآ  دیدرگ » راکـشآ  نشور و  یهارمگ  زا  تیاده  هار  تسین . نید  رد  يرابجا  هارکا و  چیه  [52 ؛]

، لماک تازیهجت  اب  دـنراذگب و  راـنک  ار  یـصخش  ياهیـشیدنا  تحلـصم  عمط و  سرت ، اوراـن ، تابـصعت  دـهاوخیم  تفرعم  ناگدـنیوپ 
زا دشن ، عقاو  رثؤم  ناهرب  تمکح و  رگا  دـنیامن و  توعد  تداعـس  ریخ و  هب  ار  نانآ  دـنریگب و  هدـهع  هب  ار  ناهج  مدرم  تیادـه  تلاسر 

دوجو رهظم  هکلب  درادن  يداضت  ضراعت و  هدیقع  يدازآ  اب  اهنت  هن  هرظانم ، عون  نیا  دنیامن . عانقا  تیادـه و  ار  اهنآ  نسحا  هلداجم  قیرط 
زا دوش . میلست  نآ  لباقم  رد  دسانـشب و  ار  قح  تسا  لیام  هراومه  دشابیم و  رگوجتـسج  بلط و  تقیقح  اتاذ  ناسنا  نوچ  تسا . يدازآ 

عناوم و نتخاس  فرط  رب  یعقاو ، فدـه  یمالـسا  تارظاـنم  رد  تساـهنآ . يداـقن  ههجاوم و  قیرط  زا  تارظن  هضرع  هار  نیرتهب  ور ، نیا 
مقـس تحـص و  رایعم  تسا و  ناـهرب  لـیلد و  قطنم ، لـقع ، قیاـقح ، فشک  قح و  هب  لوصو  ياـهرازبا  اـهنت  دـشابیم و  تقیقح  فشک 

هحفص 42] . ] دشابیم عقاو  اب  نآ  تقباطم  زین  لالدتسا 

لطاب هب  هلداجم  یلصا  همشچرس 

هراشا

: زا دنترابع  هک  دشاب  ریز  دراوم  دناوتیم  لطاب  هب  هلداجم  یلصا  يهمشچرس  أشنم و  میرک  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب 

لطاب تابثا  قح و  ندومن  لامیاپ 

دنهاوخیم لطاب  هدوهیب و  نانخس  اب  نارفاک  و  [. 53 . ] اوزه اورذنأ  ام  یتایآ و  اوذختا  قحلا و  هب  اوضحدیل  لطابلاب  اورفک  نیذلا  لداجی  و 
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هب اوضحدیل  لطابلاب  اولداج  و  دنتفرگ . ءازهتسا  هب  دمآ ، ناشراذنا  يارب  هک  ار  هچنآ  ارم و  تایآ  دنزاس و  لامیاپ  ار  قح  لدج ، يهویـش  اب 
رفک رفیک  هب  ار  اهنآ  ام  سپس  دنزاس  لامیاپ  ار  قح  ات  دندرک  هلداجم  لطاب  هدوهیب و  نخس  اب  و  [. 54 . ] باقع ناک  فیکف  مهتذخأف  قحلا 

. میدومن تبوقع  تخس  هچ  میتفرگ و 

ناهرب لیلد و  نتشادن 

نانآ [. 55  ] ریصبلا عیمـسلا  وه  هنا  هللااب  ذعتـساف  هیغلابب  مه  ام  ربک  الا  مهرودص  یف  نا  مهاتأ  ناطلـس  ریغب  هللا  تایآ  یف  نولداجی  نیذلا  نا 
يوزرآ هب  هک  دـنرادن  لد  رد  يزیچ  توـخن  ربـکت و  زج  دـندومیپ ، ار  لدـج  راـکنا و  هار  یناـهرب  تجح و  چـیه  یب  ادـخ  تاـیآ  رد  هک 

. تسانیب اونش و  وا  هک  ربب  هانپ  دنوادخ  هب  اهنآ ) رش  زا   ) وت سپ  دیسر . دنهاوخن  مه  یناسفن 

تلاهج

[. 56 . ] نوملعی ساـنلا ال  رثکأ  نکل  ساـنلا و  قلخ  نم  ربکأ  ضرـألاو  تاوامـسلا  قلخل  تسا . لـطاب  هب  هلداـجم  لـماوع  زا  یکی  تلاـهج 
رگید تایآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننادیمن . مدرم  رتشیب  نکیل  تسا و  رـشب  شنیرفآ  زا  رتگرزب  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  هتبلا  هحفص 43 ] ]

ردق تخانـش  مدـع  زین  ینادان و  لهج و  ربک ، يهمـشچرس  هک  ارچ  دـنراد ؛ مه  اب  یکیدزن  يهطبار  ود  نیا  دوب . هدـش  حرطم  ربک »  » هلئـسم
زا یخرب  و  [. 58 . ] دـیرم ناطیـش  لک  عبتی  ملع و  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  ساـنلا  نم  و  [. 57 . ] تسا نتـشیوخ  ییاناد  ملع و  رادقم  اب  دوخ 
یف لداجی  نم  سانلا  نم  و  دننکیم . يوریپ  ياهدننک  هارمگ  ناطیش  ره  زا  دننکیم و  لدج  دنوادخ  راک  رد  ینادان  لهج و  يور  زا  مدرم 
رما رد  نشور ، تجح  باتک و  چـیه  نودـب  یهارمگ و  لـهج و  يور  زا  مدرم  زا  یخرب  و  [. 59  ] رینم باتک  يدـه و ال  ـال  ملع و  ریغب  هللا 

. دنزادرپیم لادج  هب  یهلا 

یناطیش ياههسوسو  زا  يوریپ 

تخـس ار  دوخ  ناتـسود  نیطایـش ، انامه  و  [. 60  ] نوکرـشمل مـکنا  مهوـمتعطأ  نا  مکولداـجیل و  مهئاـیلوأ  یلا  نوـحویل  نیطایـشلا  نا  ... 
. دش دیهاوخ  كرشم  امش  انامه  دینک  يوریپ  اهنآ  زا  رگا  دنزیخرب و  هلداجم  هب  امش  اب  ات  دننکیم  هسوسو 

لطاب رب  رارصا  قح و  اب  دانع 

رهق زا  اهنآ  يارب  هک  دننادب  دـنیامیپیم  ار  لدـج  هار  ام  تایآ  رد  هک  نانآ  و  [. 61  ] صیحم نم  مهل  ام  انتایآ  یف  نولداـجی  نیذـلا  ملعی  و 
نانآ [. 62 . ] نورظنی مه  تؤملا و  یلا  نوقاسی  امنأک  نیبت  ام  دعب  قحلا  یف  کنولداجی  تسین . یتاجن  رفم و  چیه  ام  باذع  و  هحفص 44 ] ]
مشچ هب  اهنآ  دنـشکیم و  گرم  يوس  هب  ار  اهنآ  ییوگ  دیدرگ . راکـشآ  نشور و  قح  هک  نیا  زا  دعب  دندرک  هلداجم  وت  اب  قح  مکح  رد 

. دننیبیم

رورغ ربک و 

نانآ [. 63  ] ریصبلا عیمـسلا  وه  هنا  هللااب  ذعتـساف  هیغلابب  مه  ام  ربک  الا  مهرودص  یف  نا  مهاتأ  ناطلـس  ریغب  هللا  تایآ  یف  نولداجی  نیذلا  نا 
يوزرآ هب  هک  دـنرادن  لد  رد  يزیچ  توـخن  ربـکت و  زج  دـندومیپ ، ار  لدـج  راـکنا و  هار  یناـهرب  تجح و  چـیه  یب  ادـخ  تاـیآ  رد  هک 
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. تسانیب اونش و  وا  هک  ربب  هانپ  دنوادخ  هب  اهنآ ) رش  زا   ) وت سپ  دیسر . دنهاوخن  مه  یناسفن 

رورغم نایوج  هزیتس  تشونرس 

توعد ياوتحم  توبن و  لیالد  ربارب  رد  دنزیخیم و  رب  هلداجم  هب  یهلا  تایآ  رد  هک  ار  یناسک  تشونرـس  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
هنوگچ دننکیم  هلداجم  یهلا  تایآ  رد  هک  یناسک  يدیدن  ایآ  دیامرفیم : هک  اجنآ  تسا . هدرک  میسرت  دنروآیمن ، دورف  میلـست  رـس  ایبنا 
دوشیم ببس  ساسا ، هیاپ و  یب  ياهبصعت  هناروکروک و  ياهدیلقت  دانع ، تجاجل و  اب  مأوت  ياهوگتفگ  دندرگیم . فرحنم  قح  هار  زا 

لباق هتکن  ددرگیم . راکـشآ  ییوج  قح  حور  وترپ  رد  اهنت  قیاـقح  هک  ارچ  دـنوش ؛ هحفص 45 ]  ] هدیشک ههاریب  هب  میقتـسم  طارـص  زا  هک 
نا  » تروص هب  يدراوم  رد  هک  تسا  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس  یهلا » تاـیآ  رد  ناگدـننک  هلداـجم   » زا اـهراب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  هجوت 

ینامـسآ بتک  ياوتحم  توبن و  تایآ  نامه  هللا » تایآ   » زا دوصقم  هک  دهدیم  ناشن  نئارق  هدش و  حرطم  هللا » تایآ  یف  نولداجی  نیذـلا 
رارق اهنآ  يهلداجم  ورملق و  رد  زین  اهنآ  هدوب ، حرطم  ینامـسآ  بتک  رد  زین  داعم  هب  طوبرم  لئاسم  دیحوت و  تایآ  هک  اجنآ  زا  هتبلا  تسا .

ياهوگتفگ هلداجم و  هب  ابترم  دوخ  تشز  لامعا  دیاقع و  هیجوت  يارب  دـناهدرک  بیذـکت  ار  یهلا  تایآ  هک  دارفا  هنوگ  نیا  تسا . هتـشاد 
. دراد رارمتـسا  رب  تلالد  هک  تسا  عراضم  لعف  تروص  هب  نولداـجی »  » هک تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  [ 64 . ] دنزادرپیم ساسا  یب 

هحفص 47] ]

هرظانم تافآ  بادآ و 

هرظانم ثحب و  بادآ  طیارش و 

هراشا

لوغـشم هرظانم  هب  هک  سک  ره  دراد  یـصاخ  ناـمز  لـحم و  طیارـش ، تسا و  نید  زا  یئزج  نید ، ماـکحا  رد  هرظاـنم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
يوریپ مالـسلامهیلع  تیب  لها  اـصوصخ  ناگتـشذگ  زا  رما  نیا  رد  رگا  نینچمه  دـیامن . تیاـعر  ار  نآ  بادآ  طیارـش و  دـیاب  ددرگیم ،
هطـساو هب  ای  هدراو و  تایاور  یهافـش ، تروص  هب  هچ  ناشیا  زا  ینید  مولع  هیلک  ذخا  هک  ارچ  دروآیم ؛ تسد  هب  ار  ییاهتیقفوم  دیامن ،
هرظانم دندرکیمن . هرظانم  قح  بلط  ادخ و  ياضر  يارب  زج  تیب  لها  اریز  تسا ؛ يرورض  مزال و  ناشتایاور  راثآ و  رابخا و  زا  طابنتـسا 

رد دـناوتیم  دوش ، تیاعر  نآ  صاخ  طباوض  طیارـش و  لوصا ، هک  یتروص  رد  یغیلبت ، ياههویـش  زا  یکی  ناونع  هب  رظن ، رکف و  لدابت  و 
دیامن و هرظانم  وا  هار  رد  ادخ و  يارب  سک  ره  دیامن . لصاح  ار  ییاهتیقفوم  رادفده ، سدقم و  يراک  ناونع  هب  غیلبت  توعد و  ياتسار 

بادآ طورش و  نآ ، رذگهر  زا  هحفص 48 ]  ] هک تسا  یتاصخشم  میالع و  ياراد  دشابن ، نآ  يالتعا  قح و  ندروآ  تسد  هب  زج  شفده 
ۀنـسحلا و ۀـظعوملاو  ۀـمکحلاب  کبر  لیبس  یلا  عدا   » يهیآ یلاعتم  فدـه  ققحت  تهج  رد  یمالـسا  ياملع  دـش . دـهاوخ  نشور  هرظانم 
رد ار  اـهنآ  تیاـعر  ظـفح و  دـناهدرک و  رکذ  هراـنم  لوصا  بادآ و  ناونع  تحت  ار  يدودـح  دراوـم و  [ 65 « ] نسحأ یه  یتلاب  مهلداـج 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ریز  رد  هک  دناهتسناد  مزال  هرظانم  ثحب  هب  دورو  يهمدقم 

ییوج قح  قح و  تابثا  فده ؛ تسادق 

ندرک و حرطم  ار  دوخ  رهاظت ، هن  دشاب  تقیقح  کی  تابثا  راهظا و  دیاب  هدننک  هرظانم  دوصقم  ینعی  دشاب . سدقم  دیاب  هرظانم  زا  فدـه 
هرظانم ثحب و  لها  روظنم  دشاب . نآ  ندنایامن  نتفای و  قح و  هب  ندیـسر  دیاب  هدننک  هرظانم  دوصقم  فدـه و  يزوریپ . هبلغ و  سح  زاربا 
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لادـج و هرظانم ، ثحب و  رد  يریگ  فدـه  هنوگ  نیا  دـشاب . نتـشیوخ  ندوب  قح  راهظا  دوخ و  هیرظن  راتفگ و  ندـناشن  یـسرک  هب  دـیابن 
لباقم فرط  رد  ریثأت  دـیما  هک  يدراوم  رد  زج  هدـننک  هرظانم  هک  تسا  نیا  هرظانم  فدـه  ندوب  یهلا  ياـههناشن  زا  دوشیم . یقلت  هزیتس 

دوـخ رظن  يأر و  رب  دوریمن و  قـح  راـب  ریز  دریذـپیمن ، ار  يو  نخـس  وا ، ثـحب  فرط  دـنادب  رگا  ددرگن و  هرظاـنم  دراو  دراد ، دوـجو 
یئوس جیاتن  تافآ و  تارظانم ، هنوگ  نیا  رب  اریز  تسین ، زیاج  وا  اب  هرظانم  دشاب ، نشور  الماک  وا  هابتشا  اطخ و  هچرگا  دنکیم ، يراشفاپ 

هلداجم ماقم  رد  دـیاب  داضتم  هحفـص 49 ]  ] هدیقع ود  تسا . لطاب  تارظن  ندـش  نشور  هرظانم  فادـها  رگید  زا  [. 66 . ] ددرگیم بترتم 
لیمحت هزیگنا  دیابن  هلداجم ، ماقم  رد  ددرگ . مولعم  رگید  هیرظن  ندوب  قح  هدـیقع و  کی  نالطب  ات  ددرگ  دـقن  یـسررب و  هرظانم  نسحا و 

ار تجاجل  تموصخ و  دناشکیم و  ءارم  لادج و  هب  ار  هرظانم  فادها ، هنوگ  نیا  اریز  دشاب ؛ روظنم  تاعالطا  تامولعم و  هئارا  هدـیقع و 
هدـننک هرظانم  دوشیم . هدوزفا  زین  اهنآ  ضومغ  اهیکیرات و  رب  هکلب  ددرگیمن ، لـیاز  تاـماهبا  اـهنت  هن  تروص  نیا  رد  دـنکیم . داـجیا 

دجو اـمثیحف  نمؤملا  ۀـلاض  ۀـمکحلا  هک : ارچ  تسا ؛ شیوـخ  هدـشمگ  لاـبند  هک  دـشاب  یـسک  نوـچمه  قـح ، ندروآ  تسد  هب  رد  دـیاب 
رد دیابن  دریگرب . ار  نآ  تفای  ار  دوخ  هدش  مگ  امش  زا  یکی  اج  ره  سپ  تسا  نمؤم  يهدش  مگ  تمکح ، [. 67  ] اهذخأیلف هتلاض  مکدحأ 

ار يو  هرظانم ، رد  وا  لباقم  فرط  رگا  نیاربانب  دنیبب . يزایتما  قرف و  دوشیم ، رهاظ  يرگید  صخـش  تسد  هب  ای  وا  تسد  هب  قح  هک  نیا 
[. 68 . ] دریذپب وا  زا  دیاب  دومن ، راکشآ  شیارب  ار  قح  تخاس و  هاگآ  شهابتشا  هب 

هرظانم هب  تبسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیولوا 

يهرابرد هرظانم  رگا  دشابن ، نایم  رد  تسا ، نآ  زا  رتمهم  هک  يرگید  فیلاکت  فیاظو و  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  هرظانم  هب  لاغتـشا 
هفیظو و رگا  اـما  دوشیم . بوسحم  هحفـص 50 ]  ] ییافک تابجاو  زا  یکی  ماـجنا  ناونع  هب  ددرگ ، رازگرب  عورـشم  تروص  هب  بجاو  رما 
زا دوب . دهاوخن  زیاج  هرظانم  هب  مادـقا  دـشاب ، نایم  رد  تسا  هرظانم  دوخ  زا  رتمهم  ییافک و  ای  ینیع و  بوجو  ياراد  هک  يرگید  فیلکت 

تارکنم زا  هلـسلس  کـی  اـب  هرظاـنم  سلجم  رد  هدـننک  هرظاـنم  تسا  نکمم  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـبجاو  نیا  هـلمج 
هب ای  دیآیمن و  شیپ  یـسک  يارب  تقو  چیه  هک  دـنکیم  هرظانم  ثحب و  ياهلئـسم  هب  عجار  هدـننک  هرظانم  یهاگ  نینچمه  ددرگ . هجاوم 
ارچ دشابیم ؛ عوقولا  بیرق  هک  دزادرپب  یلئاسم  هب  ای  دریذپ و  تروص  یمهم  لئاسم  دروم  رد  دیاب  هرظانم  نیاربانب  دـتفایم . قافتا  تردـن 

هرظانم رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم  ساسا  رب  دـبلطیم . رایـسب  قیقحت  لالدتـسا و  يرکف و  تضایر  ردان ، لئاسم  رد  هرظانم  هک 
ای ینید  مهم  عیاقو  هب  دیاب  هرظانم  دریگ . رارق  تیولوا  رد  لیاسم  ریاس  هب  تبسن  هدوب و  زاین  دروم  هک  تسا  ياهرظانم  نسحتسم  بولطم و 

؛ هداتفا اپ  شیپ  یئزج و  رما  کی  هن  دهد  رارق  روحم  ار  یتایح  مهم و  عوضوم  دیاب  رگید  ترابع  هب  دـبای . صاصتخا  عوقولا ، بیرق  هلئـسم 
فالتا بجوم  دریگ ، رارق  هرظانم  ثحب و  دروم  دـتفایم ، قافتا  رود  رایـسب  هدـنیآ  رد  هک  یلئاسم  ای  شزرا و  مک  هلئـسم  ره  رگا  هک  ارچ 

يهرابرد ثحب  تیحالـص  نیفرط  هک  دـشاب  یتاـعوضوم  هلمج  زا  دـیاب  دریگیم ، رارق  ثحب  دروم  ینید  لـئاسم  نینچمه  ددرگیم . تقو 
هحفص 51] [. ] 69 . ] دشاب زاس  تشونرس  دیاب  هرظانم  تروص  ره  رد  دنشاب . هتشاد  ار  نآ 

یملع يهتسجرب  دارفا  اب  هرظانم 

هدننک هرظانم  هک  یتروص  رد  ات  دنشاب  فورعم  هتـسجرب و  رظن ، بحاص  یملع ، لالقتـسا  ياراد  هک  دریذپ  تروص  يدارفا  اب  دیاب  هرظانم 
زارتحا ملع  ناگرزب  تسد و  هریچ  نادنمـشناد  اب  هرظانم  زا  ناگدـننک  هرظانم  رثکا  ددرگ . دـنمدوس  ناشتانایب  زا  دـناوتب  دـشاب ، قح  بلاط 

رد یملع  ظاحل  زا  هک  یـصاخشا  اب  دنراد  هقالع  اذل  ددرگ . راکـشآ  رادیدپ و  اهنآ  نایب  رذگهر  زا  قح  ادابم  دنـسرتیم  نوچ  دنیوجیم ؛
اهکلسم نابحاص  هک  یگنرین  [. 70 . ] دنیامن لیمحت  يدارفا  نینچ  رب  ار  دوخ  راکفا  دنناوتب  ات  دننک  هرظانم  دـنراد  رارق  يرتنییاپ  يهجرد 
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ماجنارـس هب  وگ  تفگ و  ثحب و  تیموکحم ، تروص  رد  ات  دنتـسرفیم  فاصم  هب  هرظانم  يارب  ار  دوخ  نادرگاش  هراومه  دنراد ، بهاذم 
. دسرب بولطم  هجیتن  هب  ثحابم  ات  تخادرپ  هرظانم  هب  فورعم  هیاپ و  دنلب  دارفا  اب  دیاب  قح  تیبثت  يارب  نیاربانب  دسرن . بولطم 

هرظانم رد  فاصنا  صالخا و  نتشاد 

دوخ شود  رب  قح ، هملک  يالتعا  تهج  رد  ار  يرگنـشور  يرگتیاده و  تلاسر  هتـسویپ  دنادب و  هللا  یلا  یعاد  ار  دوخ  دیاب  هدننک  هرظانم 
دوخ هب  ار  مدرم  رظن  ای  دزیخرب و  هزیتس  لادج و  هب  نادنمـشناد  اب  دـتفا ، رد  نادرخبان  اب  هک  فدـه  نیا  اب  ار  شناد  ملع و  دـنک و  ساسحا 
دزن هچنآ  هک  ارچ  دراد ؛ رارق  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دـشاب  یفادـها  نامه  ییاـیوپ  شراـتفگ  رد  هکلب  دریگن ؛ ارف  دزاـس ، فوطعم 

یلاؤس زا  ای  رگید و  لیلد  هب  یلیلد  زا  لاقتنا  رد  هرظانم  رد  ار  دوخ  لباقم  فرط  دیابن  هدننک  هرظانم  تسا . ریذـپان  انف  رادـیاپ و  تسادـخ ،
نآ هتفرگ و  راک  هب  هدروآ  مهارف  شیوخ  نهذ  رد  هچنآ  اـت  دروآ  دوجو  هحفـص 52 ]  ] هب ار  یتاناکما  دیاب  هکلب  دراد ، زاب  رگید  لاؤس  هب 

نایب هک  روط  نامه  دیامن . جارختـسا  تسا ، تقیقح  قح و  هب  ندیـسر  رد  وا  جایتحا  دروم  ار  هچنآ  يو  نانخـس  لالخ  زا  دیامن و  هئارا  ار 
ساپس ار  لاعتم  يادخ  دریذپب و  ار  نآ  دیاب  تفای ، تسد  نآ  هب  هرظانم  نمض  رد  رگا  تسا و  قح  هب  ندیسر  زا  ترابع  هرظانم  فده  دش 

[. 71 . ] دیوگ

ییورایور هثحابم و  رد  بدا  تیاعر 

هب هلباقم  نمؤم  کی  يارب  ددرگن . یهتنم  ریفکت  ییوگازسان و  ییوج و  هزیتس  هب  ات  دوش  ماجنا  هدیدنسپ  قالخا  بوچراچ  رد  دیاب  هرظانم 
، دشن لصاح  مهافت  رگا  ات  درک  دـعاقتم  ار  لباقم  فرط  اهيریگرد  زا  زیهرپ  وکین و  قالخا  اب  دـیاب  هکلب  تسین ، حیحـص  یـشاحف  لثم و 
. دریگ تروص  هنابدؤم  هنامرتحم و  لباقم  فرط  اب  هرظانم  دوش و  هدافتـسا  زیمآ  تبحم  تاـملک  زا  دـیاب  دوشن . داـجیا  مه  عزاـنت  يرود و 
کیکر و ترابع  زا  دـیاب  دزیهرپب ، تسیاـشان  ظاـفلا  يریگراـک  هب  زا  دریگ و  هرهب  يوق  مکحم و  ظاـفلا  زا  هتـسویپ  دـیاب  هدـننک  هرظاـنم 

نیا رد  هک  ارچ  دـیامن ؛ باـنتجا  ددرگیم  يزوت  هنیک  تیـساسح و  عاونا  ندـش  هتخیگنا  رب  بجوـم  هک  نآ  لاـثما  راـب و  تناـها  تاـیانک 
وگ تفگ و  ثحب و  ماگنه  رد  هدننک  هرظانم  دماجنایم . ینمشد  ییوج و  هزیتس  هب  هدش و  جراخ  ندوب » نسحا   » تلاح زا  هرظانم  تروص 

نیتم مارآ و  ینحل  اب  هراومه  دـیاب  تسا . تیبولغم  فعـض و  هناشن  راک  نیا  اریز  دـنکن ؛ رتدـنلب  لومعم  فراعتم و  تلاـح  زا  ار  شیادـص 
هک دـنکیم  اضتقا  تارظانم  رد  تکازن  بدا و  تیاعر  هحفص 53 ] . ] دشاب هتـشاد  لباقم  فرط  رد  يرتشیب  ریثأت  وا  راتفگ  ات  دیوگب  نخس 

. دـمهفب شمالک  ندـش  مامت  زا  لبق  ار  وا  دوصقم  هک  نیا  ولو  دـننکن  عطق  ار  رگیدـمه  مالک  هداد و  ارف  شوگ  اقیقد  رگیدـکی  نانخـس  هب 
، دنکن عطق  ار  شمالک  هدشن ، مامت  لباقم  فرط  بلطم  ات  دنهدب و  نتفگ  نخـس  لاجم  رگیدکی  هب  نیفرط  دـنکیم  باجیا  هرظانم  قالخا 

مـالک نیب  رد  ناـسنا  هک  تسا  تکازن  بدا و  زا  رود  دـشاب . هدرک  دروـخرب  هناـمرتحم  هک  نیا  مه  دـمهفب و  ـالماک  ار  وا  دوـصقم  مه  اـت 
هرابرد ثحب  ات  دنکن . ادیپ  بسانت  شسرپ ، اب  خساپ  دنامب و  مهبم  لمجم و  لباقم  فرط  راتفگ  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنزب . فرح  يرگید 
لـصاح ياهجیتن  هدـش و  طولخم  مه  اب  اـهثحب  تروص  نیا  رد  هک  ارچ  دـنوشن ؛ يرگید  ثحبم  دراو  هدیـسرن ، ییاـج  هب  عوضوم  کـی 

. دوشیمن

هدننک هرظانم  داهتجا 

دیاب هک  دناهتـشاد  راهظا  هتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  یهورگ  یلو  دنـشاب ، دـهتجم  هرظانم  نف  رد  دـیاب  ناگدـننک  هرظاـنم  هک  دـندقتعم  یـضعب 
هرظانم هک  تسا  نیا  قح  نکیل  دـنیامن . نایب  ار  دوخ  تارظن  دـنناوتب  دـیآیم  شیپ  هک  یلئاسم  همه  رد  اـت  دنـشاب  رظن  بحاـص  دـهتجم و 
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يارب دشاب . هتفر  شیپ  داهتجا  دح  رس  ات  دوشیم  هتـشاذگ  هرظانم  هب  هک  یعوضوم  رد  دشاب و  هتـشاد  داهتجا  دیاب  هرظانم  هویـش  رد  هدننک 
یملع و یفـسلف ، ینید ، نوتم  راعـشا و  زا  دنیامن ، تیوقت  هیبشت  لیثمت و  ندروآ  رد  ار  دوخ  ناوت  تسا  مزال  هرظانم  رد  ناگدننک  تکرش 
، هسلج رد  تکرـش  زا  شیپ  هدوب و  طلـسم  ثحب  ياوتحم  رب  دـیاب  ناگدـننک  هرظانم  دـنریگ . هرهب  زین  یخیرات  ثداوح  ناگرزب و  تاملک 

یمهبم لضعم  هب  وگ  تفگ و  ماقم  رد  ات  دـشاب  انـشآ  نآ  فلتخم  داـعبا  اـب  دـشاب و  هدرک  قیقحت  ثحب و  هحفص 54 ]  ] عوضوم يهرابرد 
نیمه هب  دوشیم . هدیشک  تسب  نب  هب  هنرگ  دراد و  مزال  یملع  ياه  هیام  یهاگآ و  هرظانم  دوشن . فقوتم  ثحب  ریـس  رد  ددرگن و  راتفرگ 

. درکیم یهن  ندرک  هرظانم  زا  ار  شباحصا  زا  یضعب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تهج 

تسردان هرظانم  ءوس  جیاتن  تافآ و 

هراشا

تسکش تابجوم  هنوگچ  نسحا  ریغ  هب  هلداجم  هک  دوش  نشور  ات  میزادرپیم  نآ  ءوس  جیاتن  تسردان و  هرظانم  تافآ  هب  تمـسق  نیا  رد 
يهمـشچرس دریذپ ، تروص  تاهابم  یـشورف و  لضف  نارگید ، رب  هبلغ  روظنم  هب  هک  ياهرظانم  دنکیم . مهارف  ار  وگ  تفگ و  ثحب و  رد 

تاکسا نارگید و  رب  هبلغ  هب  هقالع  سح  رگا  تسا . هدیدنسپ  ناطیـش ، هاگدید  زا  هدوتـسان و  لاعتم ، دنوادخ  رظن  زا  هک  تسا  ییاهراتفر 
مامت ینلع  باکترا  راهظا و  هب  ار  يو  تالیامت  هنوگ  نیا  ددرگ ، یلوتـسم  یـسک  يهیحور  رب  تاهابم ، یبلط و  هاج  زین  هرظانم و  رد  اهنآ 

: زا دنترابع  تافآ  نیا  زا  یخرب  ددرگیم . یقلت  تسردان  ياههرظانم  ءوس  جیاتن  تافآ و  ناونع  هب  هک  دهدیم  قوس  اهيدیلپ 

قح نتفریذپن 

نیا رد  تسا . هزیتس  لادـج و  قیرط  زا  نآ  اب  هزراـبم  هب  دـیدش  لـیامت  صرح و  نآ و  زا  تهارک  قح ، نتفریذـپن  هرظاـنم ، تاـفآ  زا  یکی 
هب لسوت  اب  تروص  نیا  رد  تسا و  دـنیاشوخان  رایـسب  ددرگ  رهاظ  يو  لباقم  فرط  نابز  رب  قح  هک  نیا  زا  هدـننک  هرظاـنم  يارب  تروص 

هزیتس هزرابم و  ور ، نیا  زا  دزاس . لامیاپ  ار  قح  هک  نیا  ات  دبای  همادا  هرظانم  دشوکیم  هحفص 55 ]  ] قح راکنا  روظنم  هب  گنرین  سیبلت و 
شـشوگ هب  هک  ینخـس  ره  هب  تبـسن  مصخ ، زا  يریگ  هدرخ  لضف و  راهظا  يارب  ددرگیم و  وا  يوناث  تعیبط  تداع و  تروص  هب  ییوج 

هب هک  یسک  دنکیم و  بیذکت  ار  قح  هک  یسک  لاعتم ، دنوادخ  رظن  رد  دشاب . قح  رب  وا  لباقم  فرط  هچرگ  دنکیم ؛ ضارتعا  دسریم ،
هللا یلع  يرتفا  نمم  ملظأ  نم  و  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  دنربارب و  مه  اب  یقالخا  یحور و  هانگ  مرج و  رظن  زا  دنناسکی و  ددـنبیم ، ارتفا  وا 

وا هب  قح  هکنآ  اـب  تسب و  غورد  دـنوادخ  رب  هک  یـسک  زا  اـیآ  [. 72 . ] نیرفاکلل يوثم  منهج  یف  سیلأ  هءاج  امل  قحلاـب  بذـک  وأ  ابذـک 
هب لین  بجوم  اهنت  هن  دـشاب ، مصخ  تاکـسا  هبلغ و  يارب  افرـص  لادـج  هثحاـبم و  رگا  تسه ؟ رتراکمتـس  درک ، بیذـکت  ار  نآ  هدیـسر ،
رد ار  رورغ  بجع و  یبلط ، هاج  تلـصخ  دوشیم . یگتخاب  دوخ  دسح و  رورغ ، ربکت ، روهظ  ثعاب  هکلب  دـش ، دـهاوخن  سدـقم  فادـها 

، نارگید رب  تاهابم  یبلط و  هاج  دروآیم . دوجو  هب  بولغم  فرط  رد  ار  طاطحنا  تسکش و  سأی ، يهیحور  هدرک و  هدنز  ناگدننک  هبلغ 
یتلاح نینچ  مزلتـسم  زین  لادج  تسا و  رابکتـسا  نآ ، بیذکت  قح و  شریذپ  مدع  سپ  تسا . یقالخا  ياهيدـیلپ  زا  يرایـسب  همـشچرس 

هک هدش  تیاور  سنا  هلئاو و  ءادرد ، یبا  زا  [. 73 . ] دیامن بیذـکت  ار  نآ  دورن و  قح  راب  ریز  دـنکیم  راداو  ار  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تسا ؛
نانچ نآ  هحفـص 56 ]  ] ادـخ لوسر  میتشاد . هلداجم  ثحب و  ینید  هلئـسم  کی  رـس  رب  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  ام  رب  ربماـیپ  يزور  دـنتفگ 
هزیتس هلداجم و  تلع  هب  امـش  زا  لبق  ياهتلم  دومرف : سپـس  میدوب . هدـیدن  وا  زا  یمـشخ  نینچ  ناـمز  نآ  اـت  هک  دـش  كانبـضغ  تخس 

دزیخیمن و رب  هلداجم  هب  یـسک  اب  نامیا  اـب  درف  کـی  اریز  دـیرادرب ؛ تسد  لادـج  ءارم و  زا  دـندش . يدوباـن  طاـطحنا و  راـتفرگ  ییوج ،
هک نیا  اب  دراد  رب  هلداـجم  زا  تسد  یـسک  رگا  منکیمن و  تعافـش  نارگ  هزیتس  زا  تماـیق  زور  رد  نم  تسا . راـکنایز  تخـس  رگهزیتس ،
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یهن هلداجم  زا  ارم  كرـش ، زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  منکیم . تنامـض  تشهب  رد  رـصق  هس  یـصخش  نینچ  يارب  تسوا ، اـب  قح  دـنادیم 
نم ءاش  باب  يأ  نم  ۀـنجلا  لخد  نهب  لجوزع  هللا  یقل  نم  ثـالث  دـیامرفیم : یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  [. 74 . ] تسا هدومرف 

تاـقالم ار  دـنوادخ  یتقو  هک  دنتـسه  هورگ  هس  [. 75  ] اـقحم ناـک  نا  ءارملا و  كرت  رـضحملاو و  بیغملا  یف  هللا  یـشخ  هـقلخ و  نـسح 
یسک تسا ، قالخا  شوخ  هک  یسک  زا  دنترابع  هتـسد  هس  نآ  دیوش . تشهب  دراو  دیهاوخیم  هک  يرد  ره  زا  دیامرفیم  اهنآ  هب  دننکیم 

. دشاب قح  رب  هچ  رگا  دنک  كرت  ار  ءارم  هک  یسک  و  دسرتب ، دنوادخ  زا  ناهن  راکشآ و  رد  هک 

يراکایر رهاظت و 

دوخ هب  اهنآ  هجوت  بلج  ناـنآ و  لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  شـالت  یعـس و  مدرم ، هب  تبـسن  رهاـظت  اـیر و  هرظاـنم ، تاـفآ  زا  رگید  یکی 
هک تسا  يرامیب  یعون  ایر ، دنیامن . يرای  هرظانم  رد  لباقم  فرط  ربارب  رد  ار  وا  هدومن و  دییأت  ار  وا  رظن  يأر و  هلیـسو  نیا  هب  ات  دشابیم 

مدرم شیاتس  بلج  ییامندوخ و  شفده  دشاب ، راکایر  هک  ياهدننک  هرظانم  دناوخیم و  هحفص 57 ]  ] ارف ناهانگ  نیرتگرزب  هب  ار  ناسنا 
دمحی نأ  بحی  هدـحو و  ناک  اذا  لسکی  سانلا و  يأر  اذا  طشنی  یئارملل  تامالع  ثـالث  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  تسا و  دوخ  هب  تبـسن 

لسک و تسا  اهنت  هک  یماگنه  ددرگیم ، طاشن  اب  دـنیبیم  ار  مدرم  هک  هاگنآ  دراد : هناشن  هصخـشم و  هس  راکایر  [. 76 . ] هرومأ عیمج  یف 
رداغ ای  رجاف  ای  رفاک  ای  ءامسأ  ۀعبرأب  ۀمایقلا  موی  یعدی  یئارملا  نا  دنیاتـسب . شیاهراک  مامت  رد  ار  وا  مدرم  دراد  تسود  تسا و  لاح  یب 

اب راکایر  صخش  تمایق  زور  رد  [. 77  ] هل لمعت  تنک  نمم  كرجأ  سمتلاف  مویلا  کل  صالخ  الف  كرجأ  لطب  کلمع و  طبح  رساخ  ای 
هابت وت  شاداپ  رجا و  دش و  دوبان  وت  راتفر  لمع و  راکنایز . يا  و  رهاظتم ، راکبیرف  يا  راکهانگ ، يا  رفاک ، يا  دوشیم : هدناوخ  مسا  راهچ 

صخـش يدرکیم . لمع  وا  رطاخ  هب  هک  ینک  هبلاطم  یـسک  زا  ار  تشاداپ  رجا و  دـیاب  سپ  يرادـن . یتاجن  هار  چـیه  زورما  تسا . هتـشگ 
تسین و یعامتجا  تیصخش  ترهش و  بسک  مصخ و  تاکسا  هبلغ و  زج  شفده  دشاب ، یـشورف  لضف  رهاظت و  لها  هک  یـسک  راکایر و 

يراکایر یعامتجا و  تیعقوم  بسک  یبلط ، ترهـش  اریز  دـیناسر ؛ يزوریپ  هب  ار  قح  درک و  ذوفن  اـهلد  رد  ناوتیمن  ياهیحور  نینچ  اـب 
ثعاب میرذـگب  هک  نیا  زا  یتح  ددرگیم و  مولعم  الماک  ناگدـننک  هرظاـنم  نحل  مـالک و  ياوحف  زا  هکلب  دـنامیمن ، یفخم  هشیمه  يارب 

[. 78 . ] دسریمن بولطم  جیاتن  حیحص و  ياهفده  هب  هرظانم  هجیتن  هحفص 58 ]  ] رد دوشیم و  قالخا  حور و  داسف 

بضغ مشخ و 

راتفگ دنیامن ، دراو  لاکشا  داریا و  وا  نخس  هب  رگا  هژیو  هب  دراد  هگن  رود  بضغ  مشخ و  سرریت  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  هدننک  هرظانم  ابلاغ 
یهاگ قح و  هب  یهاگ  هدـننک ، هرظانم  بضغ  مشخ و  ددرگ . یقلت  لوبق  لباق  ریغ  مدرم  لباقم  رد  وا  لالدتـسا  دـننک و  در  ار  وا  نخـس  و 

. دـناهدرک شهوـکن  دریذـپ ، تروـص  هک  یتـیفیک  ره  هب  ار ، بضغ  مشخ و  وا ، یمارگ  لوـسر  لاـعتم و  دـنوادخ  تساوراـن . تسرداـن و 
رـصتخم و هک  امرف  هیـصوت  ییاـمنهار و  یلمع  هب  ارم  درک : ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  یـصخش  هک  هدـش  تیاور 
: دـندومرف ترـضح  مه  زاب  درک ، رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  ناـمه  هراـبود  درم  نآ  وشن . نیگمـشخ  دـندومرف : ترـضح  دـشاب . دـنمدوس 

ضقن اوراـن  اـی  قـح و  هب  ار  ناـشلیالد  دـنریگیم و  رارق  ضارتـعا  دروـم  هک  ناـنآ  تسا . هرظاـنم  تفآ  بضغ  مـشخ و  وـشن . نیگمـشخ 
تروص تیاده  یهاوخریخ و  ساسا  رب  دیاب  هرظانم  دنناشکیم . لاجنج  گنج و  هب  ار  هرظانم  ياضف  دنبوشآیم و  رب  ناهگان  دـنیامنیم ،

دیاش دییوگب  نخس  یمرن  یمارآ و  اب  وا  اب  و  [. 79  ] یشخی وأ  رکذتی  هلعل  انیل  الوق  هل  الوقف  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  دریگ 
قح شریذپ  هحفـص 59 ]  ] يارب مرن و  ار  اهلد  تبحم  الوصا  دزیخیم و  رب  فوئر  بلق  زا  مرن  راتفگ  دسرتب . ادـخ  زا  ای  دوش و  رکذـتم  وا 

نسحا هلداجم  هنسح و  يهظعوم  ياضتقا  دشاب ، رگتیاده  اشگهار و  دناوتیمن  دوش ، هدولآ  بضغ  هنیک و  هب  هک  یتاملک  دزاسیم . هدامآ 
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ناوتیمن زگره  ینمـشد  هنیک و  اب  اریز  دـشاب ؛ مکاح  تبحم  افـص و  دـیاب  هرظانم  ياضف  رد  دوشیم . تفآ  راچد  هرظانم  هنرگو  تسا  نیا 
اب لوا  مدق  رد  تسا  مزال  تسا ، ییامنهار  داشرا و  یلصا  ضرغ  نوچ  تسا . هدنرب  عطاق و  رایسب  هفطاع  يهبرح  دناشن . یـسرک  هب  ار  قح 

بضغ مشخ و  اذل  درک . راداو  فارتعا  هب  هفطاع  اب  ار  وا  دومن و  عضاخ  لالدتـسا  اب  ار  وا  لقع  درک و  دیـص  ار  لباقم  فرط  بلق  تبحم ،
[. 80 . ] دوشیم اهوگ  تفگ و  اهثحب و  رد  تسکش  بجوم  رما  نیا  رد 

دسح يزوت و  هنیک 

نیا دناشنیم ، ورف  ار  شیوخ  مشخ  بضغ ، لامعا  رب  ییاناوت  مدع  رطاخ  هب  ناسنا  یتقو  تسا . هنیک  دقح و  بضغ ، مشخ و  ءوس  جیاتن  زا 
. دـشاب هارمه  ترفن  ضغب و  ساسحا  اب  ناسنا  بلق  هک  تسا  نیا  دـقح  زا  دوصقم  [ 81 . ] دریگیم ياج  وا  لد  رد  دـقح  تروص  هب  تلاح 
، دـسح زا  دـنترابع  هک  دروآیم  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  ار  يدنـسپان  تـالاح  تشز و  روما  تسا ، مشخ  بضغ و  يهرمث  هک  هنیک  دـقح و 

... تبیغ و غورد ، لیبق  زا  تشز  اوران و  نانخس  ندروآ  نابز  هب  مدرم ، زا  يریگ  هرانک  تلزع و  دنیاشوخان ، ثداوح  ربارب  رد  ییوگازـسان 
هجرد و یناور ، ینورد و  تالاح  نیا  مامت  دـشابیم . يزوت  هنیک  دـقح و  ءوس  راـثآ  جـیاتن و  زا  دنـسپان  هدـیهوکن و  روما  نیا  يهمه  هک 
، دشاب دوخ  يهرظانم  فرط  تازاجم  هب  رداق  هک  یتروص  رد  زوت  هنیک  درف  دناشکیم . طوقـس  طاطحنا و  هب  ار  ناسنا  نامیا  نید و  يهیاپ 

راک نیا  هک  دـیامن ، ادا  تساک  مک و  نودـب  لـماک و  روط  هب  ار  دوخ  فرط  قح  . 1 دریگب : شیپ  رد  ار  تلاح  هس  دـناوتیم  هحفص 60 ] ]
نینچ اب  دیاب  نمؤم  دارفا  هک  تسا  ياهتـسیاش  حـلاص و  ياهناسنا  يهجرد  هبترم و  جوا  راتفر ، نیا  تسا . یهاوخ  تلادـع  و  لدـع »  » نیع
مـسر هار و  هک  تسا  لضفت »  » ناـمه یتشذـگ  نینچ  هک  دـنک ، ناـسحا  وا  هب  تبـسن  تشذـگ  وفع و  قیرط و  زا  . 2 دنریگب . وخ  یتلـصخ 

نیا هک  دنیوگ ، روج »  » ار یلمع  نینچ  هک  دشاب ، ملظ  قحتسم  هکنآ  نودب  دنک  متس  لباقم  فرط  هب  . 3 دشابیم . نیتسار  دارفا  نیقیدص و 
. دـشابیم دـقح  يهرمث  هجیتن و  هک  تسا  دـسح  هرظانم ، رـضم  ضراوع  تافآ و  رگید  زا  [. 82 . ] تسا تسپ  ياـهناسنا  لذارا و  يهویش 

بولغم وا  ربارب  رد  یهاگ  بلاغ و  دوخ ، فرط  رب  یهاگ  اریز  تسین ؛ ناما  رد  دوخ  لباقم  فرط  هب  تبـسن  سدـح  زا  هدـننک  هرظانم  ابلاغ 
وا نآ  زا  يزوریپ  هبلغ و  شاک  هک  دـنکیم  وزرآ  دریگن ، رارق  نارگید  شیاتـس  دروم  شنخـس  ای  دـشابن و  وا  اب  هبلغ  هک  هاگنآ  ددرگیم .

ياهتمعن نیرتگرزب  زا  شناد  ملع و  نوچ  تسا . دـسح  نیع  اـنمت  وزرآ و  هنوگ  نیا  هک  دـشاب ، مورحم  نآ  زا  وا  لـباقم  فرط  هدوب و 
، دنامب مورحم  نآ  زا  لباقم  فرط  دشاب و  وا  نآ  زا  نآ ، مزاول  يزوریپ و  هبلغ و  نینچ  هک  دنک  وزرآ  هدننک  هرظانم  یتقو  سپ  تسا . یهلا 

ياهدوتـسان يهیحور  نینچ  راچد  دـهدیم و  تسد  ياهدـننک  هرظاـنم  ره  هب  یتلاـح  نینچ  تسا . هدـیزرو  دـسح  وا  هب  تبـسن  تقیقح  رد 
یخرب يهرابرد  اهقف  زا  یخرب  راتفگ  دـیریگ و  ارف  دـیتفای ، هک  ییاج  ره  رد  ار  شناد  ملع و  هحفص 61 ] : ] دیوگیم سابع  نبا  ددرگیم .

[. 83 . ] دشابیم ناشتارظن  ارآ و  توافت  يهجیتن  رد  اهنآ  فالتخا  نوچ  دیریذپن . ار  رگید 

مارح ياهراتفگ  اوران و  نانخس 

لقن زا  تسردان ، يهرظاـنم  اریز  دـشابیم ؛ تسرداـن  هرظاـنم  جـیاتن  زا  تبیغ و ... غورد ، لـیبق  زا  تشز  اوراـن و  نانخـس  ندروآ  ناـبز  هب 
دـش دـهاوخ  یتبیغ  راچد  ریزگان  هدـننک  هرظانم  نیاربانب  تسین . يراع  تسا ، لباقم  ياهفرط  هب  نیهوت  شهوکن و  روظنم  هب  هک  ینخس 

بکترم هجیتن  رد  هدرک و  فیرحت  ار  لباقم  فرط  نانخـس  هدـننک  هرظاـنم  یهاـگ  تسا . هدومن  هیبشت  هتیم » لـکأ   » هب ار  نآ  دـنوادخ  هک 
، دهدیم یمهف  مک  ینادان و  تلاهج ، تقامح ، تبسن  وا  هب  اراکشآ  دنک و  ظفح  ار  شنابز  دناوتیمن  زین  یهاگ  ددرگیم و  ارتفا  غورد و 

. دربیم نیب  زا  ار  وا  تمرح  دزاسیم و  وربآ  یب  ار  يدنموربآ  درف  لامعا  نیا  يهجیتن  رد  هک 

ینیب گرزب  دوخ  ربکت و 
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نم هللا و  هعفر  عضاوت هللا  نم  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . هرظانم  تافآ  رگید  زا  نارگید  هب  تبسن  ینیب  رترب  دوخ  ربکت و 
. دربیم الاب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، ینتورف  عضاوت و  سک  ره  دنادرگیم و  راوخ  ار  وا  دـنوادخ  دزرو  ربکت  سک  ره  [. 84  ] هللا هعضو  ربکت 

تروص یلفحم  رد  هرظاـنم  هاـگره  دـشاب . هارمه  نارگید  هب  تبـسن  يرترب  راـهظا  ربـکت و  اـب  هرظاـنم ، ثحب و  تسا  نکمم  هحفص 62 ] ]
هک نیا  ولو  دریذـپن ، ار  اهنآ  تارظن  ارآ و  دـنکیم  یعـس  دورن و  نارگید  قح  نخـس  راـب  ریز  دراد  یعـس  ناـسنا  تروص  نیا  رد  دریذـپ ،
وا هابتـشا  رگا  یتح  دراد و  ار  دوخ  رب  نانآ  يزوریپ  هبلغ و  میب  اریز  ددرگ ؛ نشور  تباث و  الماک  هدـننک  هرظاـنم  رب  اـهنآ  نخـس  تیناـقح 

ینعی ینیب ، گرزب  دوخ  ربک و  رگنایامن  ياهیحور ، نینچ  دیامن . فارتعا  شیوخ  هابتشا  هب  تسین  رضاح  دشاب ، مه  راکشآ  زرحم و  الماک 
لاقثم هبلق  یف  نم  ۀنجلا  لخدـی  ال  دـیامرفیم : نآ  شهوکن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ياهلیذر  تفـص  نامه 

یـسدق ثیدح  رد  نینچمه  دوشیمن . دراو  تشهب  هب  دشاب ، یـسک  بلق  رد  رورغ  ربک و  ياهرذ  رادـقم  هب  رگا  یتح  [. 85  ] ربکلا نم  ةرذ 
، یگرزب ایربک و  نم و  ششوپ  تمظع  هوکـش و  [. 86  ] هتمصق امهنم  ءیـش  یف  ینعزان  نمف  یئادر  ءایربکلا  يرازا و  ۀمظعلا  تسا : هدمآ 

. مزاسیم دوبان  هتسکش و  مه  رد  ار  وا  دزیخرب ، عازن  هب  نم  اب  تفص  ود  نیا  رد  یسک  رگا  تسا . نم  يادر 

هرظانم فرط  بویع  رد  يواکجنک  سسجت و 

يوجتـسج نتفای و  ددص  رد  هدـننک ، هرظانم  صخـش  دـشابیم . هرظانم  تافآ  رگید  زا  دارفا  ياهیتشز  بویع و  رد  سـسجت  يریگ و  یپ 
، تیصخش نانخس ، میکحت  يارب  هحفـص 63 ]  ] ياهبرح ناونع  هب  نآ  زا  ات  دـشابیم  دوخ  لباقم  فرط  ياهشزغل  رگید  ای  ینابز و  شزغل 
قیقحت و اب  هدـننک  هرظاـنم  یهاـگ  دـیامن . ناربج  هلیـسو  نآ  هب  ار  دوخ  صیاـقن  دوبمک و  اـنایحا  دربب و  راـک  هب  شیوخ  بذاـک  یکاـپ  و 

يارب يزیواتـسد  ناونع  هب  بویع  نآ  زا  دـنباییم و  تسد  دوخ  لباقم  فرط  صقاون  بویع و  صاخـشا و  ینورد  تالاوحا  هب  يواکجنک 
رورـس یلاحـشوخ و  راهظا  تسا ، هدومن  راسمرـش  وربآ و  یب  هلیـسو  نیا  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  دـنیامنیم و  هدافتـسا  لـباقم  فرط  ندـیبوک 

راتفر و تاـیفیک  تـالاح و  رد  [ 87  ] اوسـسجت و ال  : » تسا هدومرف  هدرک و  یهن  ار  هدوتـسان  راتفر  راـکفا و  لـیبق  نیا  دـنوادخ  دـیامنیم .
هدـمآ لاثم  ناونع  هب  هراب  نیا  رد  هدـش و  شهوکن  رما  نیا  زین  مالـسلامهیلع  نیموصعم  راتفگ  رد  نینچمه  دـینکن .» سـسجت  مدرم  راتفگ 

دزیرب و یتسود  حرط  نید  ساسا  رب  رگید  صخـش  اب  يدرف  هک  تسا  نیا  دـناسریم ، رفک  زرم  هب  ار  ناسنا  هک  یهار  نیرتکـیدزن  تسا :
[. 88 . ] دیامن تمالم  شنزرس و  ار  وا  رظن ، دروم  دعوم  رد  هلیسو  نآ  هب  ات  دیآ  رب  وا  ياهشزغل  ندرمش  رب  قیقحت و  ددص  رد 

نارگید نامداش  زا  یتیاضران  نارگید و  هودنا  زا  ینامداش 

اهنآ تداعـس  یلاحـشوخ و  زا  دـیامن و  يداش  ساسحا  نارگید  هودـنا  یگراچیب و  زا  هدـننک  هرظانم  هک  تسا  نیا  هرظانم  تاـفآ  زا  یکی 
راهظا هب  قایتشا  سح  دنتـسه و  دـنمهقالع  دارفا  تاکـسا  هب  هک  دراد  هار  یناسک  بولق  رد  اـبلاغ  تلاـح  نیا  ددرگ . نیگهودـنا  روجنر و 

، تسا هدیسر  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یتایاور  قبط  هحفص 64 ] . ] تسا هدش  هریچ  اهنآ  بلق  رب  ناشینامیا  ناردارب  هب  تبسن  لضف 
يارب اهنآ  رادتسود  هک  میشاب  ییاهزیچ  نامه  ناهاوخ  وا  يارب  هک  تسا  نآ  رگید  ناملـسم  رب  ناملـسم  کی  قح  نیرتزیچان  نیرتهداس و 

[. 89 . ] میشاب هتشاد  رفنت  زین  وا  يارب  میتسه ، رفنتم  دوخ  يارب  هک  ییاهزیچ  نامه  زا  میتسه و  نتشیوخ 

ییاتسدوخ

، نارگید نخس  نداد  هولج  تسردان  تشز و  و  دوخ ، نخـس  دییأت  رطاخ  هب  هیانک  هراشا و  اب  ای  نایب و  تحارـص  اب  ای  هدننک  هرظانم  یهاگ 
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اوکزت الف  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیامنیم . راـهظا  ار  ینورد  تلاـح  نیا  اـبلاغ  دوشیم و  راـچد  ییاتـسدوخ  یعون  هب 
: داد خساپ  تسیچ ؟ تسا ، تسردان  تشز و  شراهظا  هک  یتسرد  نخس  نآ  هک  دندیسرپ  یمیکح  زا  دینکن » ییاتسدوخ  و  [ 90  ] مکسفنأ

شالت يرگید  رب  دوخ  لیـضفت  هبلغ و  تابثا  يارب  نیفرط  هک  نیا  تهج  هب  زین  هرظانم  دیامن . دـیجمت  شیاتـس و  ار  شدوخ  ناسنا  هک  نیا 
بلاطم هنوگ  نیا  هک  متـسین  يدارفا  زا  نم  : » دـیوگیم هدـننک  هرظانم  هک  اجنآ  لاثم  ناونع  هب  دـشابیمن ؛ ییاتـسدوخ  زا  یلاخ  دـننکیم ،

. دنکیم ییاتسدوخ  رخافت ، رورغ و  ربکت و  يور  زا  شنانخـس  جیورت  رطاخ  هب  هدننک  هرظانم  زین  یهاگ  تسا .» مهبم  انـشآ و  ان  اهنآ  يارب 
ناسنا تلزنم  ردق و  زا  دشابیم و  زین  لاعتم  دنوادخ  یهن  دروم  تسا ، دنسپان  تشز و  هک  نیا  رب  هوالع  ییاتـسدوخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

هحفص 65] [. ] 91 . ] دهاکیم نارگید  رظن  رد 

ییور ود  قافن و 

راهظا رگیدکی  اب  تاقالم  رد  هرظانم  نیفرط  هک  تروص  نیا  هب  دنوشیم . راچد  یتیـصخش  یگناگود  قافن و  هب  ناگدـننک  هرظانم  یهاگ 
ارف ار  اـهنآ  نورد  ياهنیک  ضغب و  لاـح  ناـمه  رد  هک  یلاـح  رد  دـنیامنیم . یناـمداش  یلاحـشوخ و  هب  رهاـظت  هدرک و  قاـیتشا  تبحم و 

بولقلاب و اوضغاـبت  نسلـألاب و  اوباـحت  لـمعلا و  اوکرت  ملعلا و  ساـنلا  ملعت  اذا  دـیامرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دریگیم .
نآ نکیل  و  دـنریگیم ، ارف  ار  شناد  ملع و  مدرم  هک  هاگنآ  [. 92 . ] مهراصبأ یمعأ  مهمـصأف و  کلذ  دنع  هللا  مهنعل  ماحرألا  یف  اوعطاقت 

اب طاـبترا  هتـشر  دـنراد و  لد  هـب  ار  نارگید  يهـنیک  اـبلق  یلو  دـننکیم  یتـسود  راـهظا  مـه  هـب  تبـسن  ناـبز  اـب  دـندنبیمن و  راـک  هـب  ار 
رد دزاسیم . رک  روک و  ار  اهنآ  هدومن و  درط  شیوخ ، تمحر  زا  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  دنلـسگیم ، مه  زا  ار  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و 
زا لاح  ره  هب  هک  دـنراد  یفلتخم  عاضوا  تافآ ، نیا  اب  هطبار  رد  تیعقوم ، هیاپ و  ظاحل  زا  ناگدـننک  هرظاـنم  هک  دـش  رکذـتم  دـیاب  ناـیاپ 

راچد اهتفآ  نیا  زا  یخرب  هب  یهاگ  دارفا ، نیرتدنمدرخ  ینید و  ياهتیصخش  نیرتمیظع  یتح  دندرگیم . التبم  اهنآ  هب  هرظانم  رذگهر 
یفده يارب  شناد  ملع و  يریگارف  دنکیم ، داجیا  فلتخم  ياهرشق  رد  ار  يدنسپان  صیاصخ  نینچ  هک  یـساسا  هدمع و  لماع  دنوشیم .

نیا زا  دریگیم ، رب  رد  ار  ریسم  نیا  رـسارس  ییایند  فادها  تسا و  حرطم  ادخ  ریغ  ملع ، زا  دارفا  ییایوپ  ریـسم  رد  نوچ  تسا و  یهلا  ریغ 
هحفص 69] [. ] 93 . ] دنوشیم یتافآ  نینچ  راتفرگ  تهج 

مالسلامهیلع ایبنا  تارظانم  يهویش 

هراشا

، یناـسنا مارتـحا  هفطاـع ، اهلادـج ، نیا  رد  تسا . هدوـب  شور  نیرتوـکین  هـب  لادـج  اـهنارود ، هـمه  رد  اـیبنا  توـعد  هدـمع  ياـههار  زا 
هک دوب  نیا  مالـسلامهیلع  ایبنا  یغیلبت  ياههویـش  زا  یکی  تسا . هدـش  تیاعر  ینامیا و ... لکوت  تیعطاـق ، یقطنم ، لالدتـسا  يرگنـشور ،
هک دـندوب  نیا  ددـصرد  نوگانوگ  ياههار  زا  فلتخم و  لئاسم  حرط  اـب  دـنتخادرپیم و  اـهنآ  اـب  نتفگ  نخـس  هب  دوخ ، موق  توعد  يارب 
زا سپ  زین  عقاوم  یـضعب  دنیامن . تابثا  اهنآ  يارب  ار  دوخ  توعد  تیناقح  دننک و  هدامآ  دوخ  تعیرـش  نتفریذپ  هب  تبـسن  ار  مدرم  بولق 

دـنتخادرپیم و لمعلا  سکع  ییوگ و  خـساپ  هب  ناگرزب  فارـشا و  هژیو  هب  اهنآ  موق  ایبنا ، بناج  زا  ددـعتم  ياهتراشب  اهزردـنا و  ناـیب 
دنچ رد  میرک  نآرق  دـشیم . هدیـشک  اهنآ  نیب  هرظانم  هب  راک  هدرک و  در  ار  اـهنآ  توعد  ناـشناوریپ ، اـی  اـهنآ و  هب  یتاـماهتا  ناـیب  نمض 

، بدا تیاعر  اب  هک  دـنکیم  هراشا  ناشموق  اب  اهنآ  هرظاـنم  لدـج و  ثحب و  دراوم  هب  اـیبنا  يارجاـم  هب  طوبرم  تاـیآ  ناـیب  نمـض  عضوم 
ینآرق گنهرف  رد  هک  تسا  نسحا  لادـج  نامه  نیا  دـنتخادرپیم و  نافلاخم  اب  هرظاـنم  هب  عطاـق  نیتم و  لالدتـسا  ییارگ و  قح  مارتحا ،
نتخاس ینیقی  هار  رد  جاجتحا  لالدتـسا و  نآ  تسا و  مکاح  حور  کی  نسحا  لدـج  ناهرب و  رد  تسا . هدـش  هیـصوت  هحفص 70 ]  ] نادب
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نیا دنباییم . دوخ  ربارب  رد  یعناوم  شریذپ ، هار  رد  هک  تسا  ناروابان  نارکنم و  اب  نخـس  يور  هلداجم  رد  تسا . یلقع  قیرط  هب  دوصقم 
دروم رد  ناشیا  هاگدـید  زا  هک  ییاهلاؤس  تاهبـش و  ای  تاضراعت و  هاگ  و  لطاب -  ای  دـشاب  قح  تسا -  ناشیا  دوخ  ياهرواب  هاـگ  عناوم 

تخانـش و زاب  کیاکی  ار  عناوم  يریگیپ ، يراوتـسا و  لاح  نیع  رد  ارادـم و  شمرن و  اب  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دراد . دوجو  لباقم  يهیرظن 
تروص یتایهیدب  حیحـص و  تامدقم  کمک  هب  الومعم  راک  نیا  ددرگ . هداس  راومه و  رظن ، شریذپ  يارب  هار  ات  تخاس  فرط  رب  ار  اهنآ 

نآ هیاپ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  حیحـص ، جیاتن  نیهارب ، ددم  هب  هاگ  نآ  تسا و  دنبیاپ  دقتعم و  اهنآ  هب  فلاخم ، فرط  دوخ  هک  دریگیم 
، ماظع يایبنا  تارظانم  ياههویش  یـسررب  هب  شخب  نیا  رد  دریگ . رارق  رواب  هشیدنا و  سرتسد  رد  رظن  دروم  فده  ات  دوشیم  انب  تامدقم 
اب ار  یغیلبت  یعیرـشت و  زا  معا  یهلا ، يایبنا  تارظانم  ياهشور  هزوح  نیا  رد  دوشیم و  هتخادرپ  دیجم  نآرق  يهفیرـش  تایآ  هب  هجوت  اب 

: زا دنترابع  اههویش  نیا  دومن . میهاوخ  نایب  ییاههنومن  رکذ 

كرش یفن  دیحوت و  هب  توعد 

نآ هب  دوخ  موق  اب  وگ  تفگ و  نمض  یتصرف  ره  رد  نانآ  تسا و  مالسلامهیلع  ایبنا  يهمه  ياهتلاسر  زا  كرش  یفن  دیحوت و  هب  توعد 
ترضح دوشیم . مهارف  هحفص 71 ]  ] نابطاخم يارب  یقالخا  ياهتلیضف  هب  یبایتسد  هار  یعقاو ، دیحوت  شریذپ  اب  هک  ارچ  دنتخادرپیم ؛

وا تعاطا  زا  ترـضح  ندوب  رـشب  هناهب  هب  شموق  ناگرزب  یلو  دـناوخیم  ارف  تداـبع  رد  دـیحوت  هب  ار  تسرپ  تب  مدرم  مالـسلاهیلع  حون 
نم اورفک  نیذلا  ألملا  لاقف  نوقتت -  الفأ  هریغ  هلا  نم  مکل  ام  هللا  ودبعا  موق  ای  لاقف  هموق  یلا  احون  انلـسرأ  دـقل  و  [. 94 . ] دندزیم زابرس 
ۀنج هب  لجر  الا  وه  نا  نیلوألا -  انئابآ  یف  اذهب  انعمـس  ام  ۀکئالم  لزنأل  هللا  ءاش  ول  مکیلع و  لضفتی  نأ  دیری  مکلثم  رـشب  الا  اذـه  ام  هموق 

وا زج  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  نم  موق  يا  تفگ : حون  سپ  میداتـسرف . شتما  يوس  هب  تلاسر  اب  ار  حون  ام  انامه  [. 95  ] نیح یتح  هب  اوصبرتف 
امش لثم  يرـشب  زج  صخـش  نیا  دنتفگ : دندش  رفاک  هک  شموق  فارـشا  دیوشیمن -  اوقت  اب  سرت و  ادخ  امـش  ایآ  تسین  ییادخ  ار  امش 
نیا هک  ار  ینانخـس  نینچ  اـم  داتـسرفیم و  ياهتـشرف  تساوـخیم  ادـخ  رگا  تسین و  يرگید  زیچ  دـیوج  يرترب  امـش  رب  دـهاوخیم  هـک 

بحاص دینک . ارادم  وا  اب  یتدم  ات  دیاب  سپ  تسین  ياهناوید  درم  زج  صخـش  نیا  میاهدینـشن -  دوخ  نیـشیپ  ناردپ  زا  دـیوگیم  صخش 
لوصا يانبریز  رتمهم و  لصا  دیحوت  نوچ  دنکیم . عورش  دیحوت  اب  ار  دوخ  نخـس  حون  هک  دنکیم  هراشا  هلئـسم  نیا  هب  زین  نایبلا  عمجم 

امش دیوجب و  تسایر  فرشت و  امـش  رب  راک  نیا  اب  دهاوخیم  طقف  حون  دنتفگیم  مدرم  هب  موق  فارـشا  هک  دسیونیم  هاگنآ  تسا . رگید 
ام داتسرفیم  یکلم  هکلب  داتسرفیمن ؛ هحفـص 72 ]  ] يرـشب دوش ، تدابع  يرگید  زیچ  وا  ریغ  هک  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دیدرگ ، وا  عبات 
وا تسد  زا  ات  دیـشاب  شگرم  رظتنم  هک  تسا  رتهب  دراد و  نونج  یگناوید و  تلاـح  درم  نیا  میاهدینـشن و  هتـشذگ  مما  رد  ار  نانخـس  نیا 
هب توعد  زین  مالسلاهیلع  دوه  ترضح  ياهمایپ  يهحول  رـس  [. 96 . ] دیـشاب یگناوید  نیا  زا  وا  يرایـشوه  رظتنم  هک  نیا  ای  دیوش و  تحار 
هلا نم  مکل  ام  هللا  اودبعا  موق  ای  لاق  ادوه  مهاخأ  داع  یلاو  درکیم . مالعا  نابطاخم  هب  ار  نآ  یتصرف  ره  رد  تسا و  كرش  یفن  دیحوت و 

ار ادخ  نم ، موق  يا  تفگ : دوه  میداتـسرف . ار  ناشدوخ ) هفیاط  زا  يدرم   ) دوه ناشردارب  داع  موق  يارب  و  [. 97 . ] نورتفم الا  متنأ  نا  هریغ 
الفأ هریغ  هلا  نم  مکل  ام  هللا  اودبعا  موق  ای  لاق  ادوه  مهاخأ  داع  یلا  و  دیزادرپ . غورد  طقف  امش  تسین . ییادخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دیتسرپب 
سپ تسین ، ییادخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  نم ، موق  يا  تفگ : میداتـسرف . ار  دوه  ناشردارب  ، داع موق  يوس  هب  و  [. 98  ] نوقتت

شموق نشور ، ياهلالدتسا  اب  يو  هک  دهدیم  ناشن  وا  توعد  مالسلاهیلع و  حلاص  ترـضح  يهریـس  هعلاطم  دینکیمن ؟ يراگزیهرپ  ایآ 
هب ییاوران  ياهتمهت  ضوع  رد  هتفریذپن و  ار  شلالدتـسا  كرـشم ، فرحنم و  ماوقا  رگید  دننام  يو  موق  اما  دناوخیم ، ارف  دـیحوت  هب  ار 

هحفص 73]  ] رگید دننام  حلاص  ترضح  لحارم ، نیا  مامت  رد  دندرکیم . باذع  لوزن  بلط  وا  زا  یخاتـسگ  تیاهن  رد  دنتخاس و  دراو  وا 
نأ احلاص  مهاخأ  دومث  یلا  انلـسرأ  دـقل  و  دادیم . رارق  وفع  دروم  هنانابرهم  ار  اهنآ  تشذـگیم و  نانآ  هانگ  زا  تناتم  ربص و  اب  ناربماـیپ 

، دیتسرپب ار  ادخ  دیوگب )  ) هک میداتـسرف  ار  حـلاص  ناشردارب  دومث ، موق  يوس  هب  یتسار  هب  و  [. 99  ] نومـصتخی ناقیرف  مه  اذاف  هللا  اودبعا 
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يهراـبرد حـلاص  ترـضح  هـک  هاـگ  نآ  دوـه  يهروـس  رد  دـنتخادرپ . لادـج  همـصاخم و  هـب  دـندش و  هورگ  ود  موـق  نآ  هاـگان  هـب  سپ 
دبعی ام  دبعن  نأ  اناهنت  اذه أ  لبق  اوجرم  انیف  تنک  دق  حلاص  ای  اولاق  دنیوگیم : يو  هب  خـساپ  رد  دـیوگیم ، نخـس  دـیحوت  یـسانشادخ و 

يراودیما هدیقع و  دروم  صخـش  ام  نایم  رد  وت  نیا  زا  لبق  حلاص  يا  دـنتفگ : موق  [. 100  ] بیرم هیلا  انوعدـت  امم  کش  یفل  اننا  انؤابآ و 
تخـس یناوخیم  ارف  نآ  هب  ار  ام  وت  هچ  نآ  زا  ام  و  يراد ؟ زاب  دـندیتسرپیم  نامناردـپ  هک  هچنآ  شتـسرپ  زا  ار  ام  یهاوخیم  ایآ  يدوب 

لاق دومرفیم : دیزرویم و  رارصا  دوخ  يهزجعم  راکـشآ و  تجح  رب  نابطاخم ، دیدرت  کش و  ربارب  رد  زین  ترـضح  میتسه . کش  راچد 
حلاص [. 101  ] ریـسخت ریغ  یننودـیزت  امف  هتیـصع  نا  هللا  نم  ینرـصنی  نمف  ۀـمحر  هنم  یناتآ  یبر و  نم  ۀـنیب  یلع  تنک  نا  متیأرأ  موق  اـی 

دوخ بناج  زا  وا  مشاب و  هتـشاد  دوخ  راگدرورپ  فرط  زا  نشور  یتجح  دوخ  يوعد  رب  نم  رگا  تسیچ  امـش  رظن  ایآ  نم ، موق  يا  تفگ :
رب نایز  زج  يزیچ  امش  و  دنکیم ؟ يرای  ارم  ادخ  هحفص 74 ]  ] ربارب رد  یسک  هچ  منک  ینامرفان  ار  وا  رگا  سپ  دشاب . هداد  نم  هب  یتمحر 

موق يا  و  [. 102  ] بیرق باذع  مکذخأیف  ءوسب  اهوسمت  هللا و ال  ضرأ  یف  لکأت  اهورذف  ۀیآ  مکل  هللا  ۀقان  هذـه  موق  ای  و  دـییازفایمن . نم 
هنرگو دیناسرن  وا  هب  یبیـسآ  دنک و  ارچ  ادخ  نیمز  رد  ات  دیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  وا  سپ  تسا . یتیآ  امـش  يارب  ادخ  رتش  هدام  نیا  نم ،

هتفرگ ارف  ار  نآ  يایاوز  يهمه  هدـناود و  هشیر  نآ  رد  رفک  كرـش و  هک  یطیحم  رد  دـنکیم . راتفرگ  باذـع  هب  يدوز  هب  ار  امـش  ادـخ 
رد تقد  اب  تشاد . دوجو  مالـسلاهیلع  میهاربا  ییادخ  تیـصخش  رد  هک  تسا  ریظن  مک  یتعاجـش  مزلتـسم  دـیحوت  جـیورت  راهظا و  تسا ،

دوشیم نشور  دنکیم ، وگزاب  ار  ردپ و ... اب  وگ  تفگ و  ناتـسرپ ، دیـشروخ  اب  وا  هلداجم  دورمن ، اب  میهاربا  جاجتحا  هک  یتایآ  نومـضم 
رفک دولآ و  كرـش  وج  رطاخ  هب  نیا  تسوا و  تکرب  رپ  تایح  روحم  هکلب  یغیلبت و  ياهشالت  مامت  روحم  دـیحوت ، يروحم و  ادـخ  هک 

. تشاد راکشآ  یجاور  نآ  رد  هام  دیـشروخ و  ات  هتفرگ  بوچ  گنـس و  زا  نیغورد ، نایادخ  شتـسرپ  هک  هدوب  هعماج  نآ  رب  مکاح  زیمآ 
تاوامـسلا بر  مکبر  لب  لاق  دـننام : تسوا  يروحمادـخ  زا  یکاـح  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تاـنایب  شموق ، ردـپ و  اـب  يو  هرظاـنم  رد 

هدننیرفآ هک  تسا  ییادخ  نامه  امـش  يادـخ  يرآ  داد : خـساپ  میهاربا  [. 103 . ] نیدـهاشلا نم  مکلذ  یلع  انأ  نهرطف و  يذـلا  ضرـألاو 
يدـیحوت ياههشیدـنا  رکفت و  ار  میهاربا  ترـضح  توعد  روـحم  مهدیم . یهاوـگ  نیقی  هب  نخـس  نیا  رب  نم  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و 

تـسین نآ  رطاخ  هب  زج  الاو  تلزنم  نیا  تسا . حرطم  تیرـشب  خیرات  رد  ناتـسرپ  هناگی  هوسا  ناونع  هب  وا  دـهدیم و  هحفص 75 ]  ] لیکشت
جیورت و رد  نکمم  قیرط  ره  زا  هکلب  دوب ، هتخاس  راوتـسا  نآ  رب  ار  شیوخ  یگدـنز  تشاد و  نیقی  دـیحوت  هب  اقیمع  يو  دوخ  اهنت  هن  هک 

هوقتا هللا و  ودبعا  هموقل  لاق  ذا  میهاربا  و  تشادن . ابا  مه  دورمن  نوچمه  رفک ، ناگدرکرس  داشرا  زا  یتح  وا  درکیم . شالت  نآ  شرتسگ 
اقزر مکل  نوکلمی  هللا ال  نود  نم  نودـبعت  نیذـلا  نا  اکفا  نوقلخت  اناثوأ و  هللا  نود  نم  نودـبعت  اـمنا  نوملعت -  متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ 

وا زا  دـیتسرپب و  ار  ادـخ  تفگ  دوخ  موق  هب  هک  ار  میهاربا  روآ  دای  هب  و  [. 104  ] نوعجرت هیلا  هل  اورکـشا  هودبعا و  قزرلا و  هللا  دنع  اوغتباف 
. دیاهتخاس غورد  هب  امش  هک  تسین  شیب  ییاهتب  دیتسرپیم  ادخ  زج  هچنآ  تسا -  رتهب  زیچ  ره  زا  امش  يارب  دینادب  رگا  نیا ، هک  دیسرتب 
ار شرکـش  دیتسرپب و  ار  وا  دیبلطب و  ادخ  زا  ار  يزور  سپ  دنتـسین  امـش  يارب  یقزر  چیه  کلام  دـیتسرپیم  ادـخ  زج  ار  هک  ره  دـینادب ) )

مامت رد  نآ  تیاعر  دیحوت و  هب  ار  دوخ  نابطاخم  هراومه  زین  مالسلاهیلع  بیعش  ترضح  دیدرگیم . زاب  وا  يوس  هب  امـش  هک  دیرآ  ياجب 
نیدـم لـها  يوس  هب  و  [. 105  ] هریغ هلا  نم  مکل  اـم  هللا  اودـبعا  موق  اـی  لاـق  ابیعـش  مهاـخأ  نیدـم  یلا  و  دـناوخیم : ارف  یگدـنز  بناوج 

ای لاقف  ابیعـش  مهاخأ  نیدم  یلا  و  تسین . وا  زج  ییادخ  ار  امـش  هک  دیتسرپب  ار  ادـخ  نم ، موق  يا  تفگ : میداتـسرف . ار  بیعـش  ناشردارب 
، نم موق  يا  تفگ : سپ  میداتـسرف . ار  بیعـش  ناشردارب  نیدـم  لها  يوس  هب  و  [. 106  ] رخآلا مویلا  هحفـص 76 ]  ] اوجرا هللا و  اودبعا  موق 
: دنیوگیم هک  اجنآ  دراد . دیحوت  هب  بیعـش  توعد  زا  ناشن  زین  نافلاخم  شـسرپ  دیـشاب . هتـشاد  دیما  نیـسپزاب  زور  هب  دیتسرپب و  ار  ادخ 

يا دنتفگ : [. 107  ] دیـشرلا میلحلا  تنأل  کنا  اؤشن  ام  انلاومأ  یف  لعفن  نأ  وأ  انؤابآ  دـبعی  ام  كرتن  نأ  كرمأت  کتالـصأ  بیعـش  ای  اولاق 
؟ مینکن فرصت  شیوخ  لیم  هب  دوخ  لاوما  رد  ای  مینک و  اهر  دندیتسرپیم  ام  ناردپ  ار  هچنآ  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  تزامن  ایآ  بیعش 
: دیامرفیم دنکیم و  هراشا  بیعش  يدیحوت  توعد  هب  یثیدح  رد  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یتسه . راکتسرد  رابدرب و  رایـسب  وت  انامه 
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یلاعت هللا  یلا  مهاعدف  اباش  مهیلا  داع  مث  هللا  ءاش  ام  مهنع  باغ  مث  همظع  قد  هنس و  ربک  یتح  هللا  یلا  هموق  اعد  مالسلاهیلع  یبنلا  ابیعش  نا 
تسس شناوختسا  دش و  لاسنهک  ات  دناوخ  ارف  ادخ  هب  ار  دوخ  موق  ربمایپ ، بیعش  [. 108  ] اباش کقدصن  فیکف  اخیش  كانقدص  ام  اولاقف 

ناشتوعد ادخ  يوس  هب  تشگزاب و  ناشیا  دزن  هب  یناوج  تروص  هب  هاگنآ  دش . بیاغ  اهنآ  زا  ینامز  تدم  ات  ادخ  نامرف  هب  سپس  تشگ .
؟ میروآ نامیا  وت  هب  تیناوج  لاـح  رد  هنوگچ  میدرکن . تباـجا  يدوب ، لاـسگرزب  خیـش و  هک  یلاـح  رد  ار  وت  اـم  دـنتفگیم : اـهنآ  درک .

ینـشور ياهتجح  تایآ و  دوب ، هدـش  ثوعبم  هحفص 77 ]  ] لیئارـسا ینب  يوس  هب  یلوسر  ناونع  هب  هک  زین  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح 
ار دوخ  شمالک  يادتبا  رد  یسیع  ترـضح  دیامن . تیاده  میقتـسم ) طارـص   ) تسار هار  هب  ار  مدرم  ات  داد  هئارا  دوخ  توعد  تابثا  يارب 
: تفگ شمالک  رخآ  رد  هک  نانچمه  دیامن . مامت  مدرم  رب  ار  تجح  هدومن و  فارتعا  ادخ  يارب  دوخ  تیدوبع  هب  ات  درک  یفرعم  هللادبع » »
رد اصوصخم  دیحوت  هلئسم  رب  رما  نیا  دیتسرپب . ار  وا  سپ  تسامـش ، نم و  راگدرورپ  دنوادخ  انامه  [. 109  ] هودبعاف مکبر  یبر و  هللا  نا 
ام ةاکزلاو  ةالـصلاب  یناصوأ  تنک و  ام  نیأ  اکرابم  ینلعج  و  ایبن -  ینلعج  باتکلا و  یناتآ  هللادبع  ینا  لاق  دیامنیم : دیکأت  تدابع  هنیمز 

میرم نبا  یـسیع  کلذ  ایح -  ثعبأ  موی  تومأ و  موی  تدلو و  موی  یلع  مالـسلاو  ایقـش -  ارابج  ینلعجی  مل  یتدـلاوب و  ارب  و  ایح -  تمد 
مکبر یبر و  هللا  نا  و  نوکیف -  نک  هل  لوقی  اـمناف  ارمأ  یـضق  اذا  هناحبـس  دـلو  نم  ذـختی  نأ  ناـک هللا  اـم  نورتمی -  هیف  يذـلا  قحلا  لوق 
مشاب هک  اجک  ره  و  داد -  رارق  ربمایپ  ارم  دومرف و  اطع  باتک  نم  هب  هک  میادخ  هدنب  نم  انامه  تفگ : [. 110  ] میقتسم طارص  اذه  هودبعاف 

یقش راکمتـس و  ارم  درک و  هیـصوت  مردام  اب  ییوکین  هب  درک -  شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ماهدنز  ات  دینادرگ و  تکرب  هیام  نایناهج  يارب 
تـسا نیا  موش -  هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  مورب و  ایند  زا  هک  يزور  مدمآ و  ایند  هب  هک  يزور  رد  داب  نم  رب  ادخ )  ) مالـس و  دینادرگن - 

نآ زا  هزنم  هتفرگن و  يدـنزرف  زگره  ادـخ  دـنراد -  بیر  کش و  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـیدرگ  نایب  شلاـح  تقیقح  هک  میرم  نب  یـسیع 
دنوادخ هحفص 78 ]  ] انامه و  دوشیم -  دوجوم  زیچ  نآ  گنرد  یب  سپ  شاب  دوجوم  دیوگیم  دنک  مکح  يزیچ  داجیا  هب  هاگ  ره  تسا .

. تسا نیمه  تسار  هار  هک  دیتسرپب  ار  وا  سپ  تسامش ، نم و  راگدرورپ 

ناشدوخ هب  موق  نداد  تبسن 

هب تبـسن  ار  دوخ  يزوسلد  بتارم  دهاوخیم  تسا و  نانآ  هاوخ  ریخ  وا  هک  دـنامهفب  مدرم  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح 
یلا احون  انلسرأ  دقل  دییارگب . دیحوت  نید  هب  هک  تسا  نیا  دنکیم  نانآ  هب  هک  يداهنـشیپ  نیلوا  سپـس  موق .» ای  : » دیوگیم دناسرب ، نانآ 

ار ادـخ  نم  موق  يا  تفگ : سپ  میداتـسرف ، شموق  يوـس  هب  ار  حوـن  اـنامه  [. 111 ... ] هریغ هلا  نم  مکل  اـم  هللا  اودـبعا  موق  اـی  لاـقف  هموق 
تدابع هب  ار  اهنآ  دهدیم ، تبسن  شدوخ  هب  ار  موق  حون  ترضح  هک  نیا  رب  هوالع  هیآ  نیا  رد  تسین . ییادخ  ار  امـش  وا  زج  هک  دیتسرپب 

دهاوخیم دـهدیم و  تبـسن  شدوخ  هب  ینابرهم  يزوسلد و  راهظا  رطاـخ  هب  ار  موق  دـنکیم . توعد  وا  ریغ  زا  تعاـطا  كرت  دـنوادخ و 
دنکیم تحاران  مه  ارم  امش ، یتحاران  يدب و  هدرک ، عمج  اجکی  ار  امش  نم و  یموق ، عمتجم  دیتسه و  نم  مدرم  یگمه  امش  هک  دیامرفب 
شموق ادتبا  نخس  نیا  رد  حون  هک  دسیونیم  نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  مهاوخیمن . يزیچ  تداعـس  ریخ و  زج  امـش  يارب  نم  و 
یفرعم اهنآ  هب  هدننک  تحیصن  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  ارچ  دشاب ؛ اهنآ  هب  تحیصن  ياضتقم  رب  شنخس  هک  نیا  ات  دهدیم  تبـسن  دوخ  هب  ار 

زور باذع  هب  تبـسن  ار  اهنآ  سپـس  هحفـص 79 ] . ] دنکیم توعد  کیرـش  یب  دحاو  يادخ  کی  ندـیتسرپ  هب  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دـنکیم .
تعیرـش يداقتعا  لصا  هس  بیترت  نیا  هب  دنکیم و  یفرعم  ادخ  ربمایپ  ناونع  هب  ار  دوخ  تلالـض ، یفن  اب  هاگنآ  دـهدیم و  زیهرپ  گرزب 

تبسن شدوخ  هب  ار  موق  هک  نیا  رب  هوالع  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  [. 112 . ] دنکیم نایب  اهنآ  يارب  ار  داعم  توبن و  دیحوت ، ینعی  دوخ 
نایاپ هب  تسا ، مالسا  نامه  هک  يرگید  طرش  اب  هدرک و  نامیا  هب  طورـشم  ار  رما  نیا  دننک و  لکوت  ادخ  رب  هک  هدرک  رما  اهنآ  هب  دهدیم 

دنوادخ هب  رگا  نم ، موق  يا  تفگ : یـسوم  و  [. 113  ] نیملـسم متنک  نا  اولکوت  هیلعف  هللااب  متنمآ  متنک  نا  موق  ای  یـسوم  لاق  و  تسا . هدرب 
. دینک لکوت  وا  رب  سپ  دیتسه ، وا  نامرف  میلست  دیاهدروآ و  نامیا 
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اهتمهت ربارب  رد  بدا  تیاعر  مارآ و  راتفگ 

هک ياهقبط  هورگ و  ره  زا  شیوخ  نابطاخم  اب  هک  تسا  یهلا  ناغلبم  ماـمت  كرتشم  ياـهشور  زا  یکی  مارآ  مرن و  راـتفگ  کـش ، نودـب 
یفرگش ریثأت  نابطاخم ، اب  غلبم  يزرورهم  تبحم و  دنزیهرپب . يریگتخـس  ییوخدنت و  زا  دننک و  ملکت  ریذپلد  راتفگ  مرن و  نابز  اب  دنـشاب 

. دناشکیم یگدادلد  تیعبت و  هب  ار  وا  دـنکیم و  بذـج  ار  بطاخم  تبحم ، زاربا  هک  ارچ  دراذـگیم ؛ ینید  غیلبت  تیقفوم  یهدزاب و  رد 
رد یتـح  یطیارـش  ره  رد  ار  اـهتمرح  اـهدروخرب  رد  هتـشاد  رظن  رد  ار  ناـسنا  يوـنعم  تزع  یتاذ و  تمارک  هراوـمه  مالـسلامهیلع  اـیبنا 

حرطم ماهتا  طقف  اهنآ ، هحفـص 80 ]  ] اب هباشم  دروخرب  یتح  ییوخدنت و  ياج  هب  اذل  دـندرکیم . تیاعر  ساسا  یب  ياهتمهت  اب  ههجاوم 
ییاج رد  رگم  تسا ، نابطاخم  اب  نیشنلد  مرن و  راتفگ  ینامسآ ، ناغلبم  توعد  هیلوا  لوصا  كرتشم و  ياههویش  زا  دننکیم . یفن  ار  هدش 
هوحن نیا  دنروآ . يور  جاجل  دانع و  هب  یلاعت  قح  ربارب  رد  ای  دنوش و  یهلا  باذع  قحتـسم  دوش و  عطق  یلک  هب  نانآ  تیاده  هب  دـیما  هک 

رد نآ  زا  هناراوگرزب  دـنرذگب ، يوغل  لـمع  هب  هاـگره  [. 114  ] اـمارک اورم  وغللاـب  اورم  اذا  و  تسا : ناراوگرزب  تداـع  هویـش و  دروخرب ،
خـساپ سفن  تمالـس  اب  دـننک ، یباـتع  باـطخ و  اـهنآ  هب  لـهاج  مدرم  هاـگ  ره  و  [. 115  ] امالـس اولاق  نولهاـجلا  مهبطاـخ  اذا  و  دـنرذگ .

هـشیدنا لد و  هب  ار  دوخ  يدـیحوت  ياـهمایپ  تبحم ، هفطاـع و  زا  ولمم  ياـهباطخ  هنازوسلد و  تاـهجوت  اـب  بیترت ، نیدـب  و  دـنهدیم .
هیحور تسا . دوهـشم  ناـبطاخم  رب  تقفـش  تمحر و  راـثآ  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  یغیلبت  يهریـس  رد  دـننکیم . هـضرع  ناـبطاخم 

تنوشخ یمارتحا و  یب  هک  ییاج  ات  دوب . هدـش  نایاپ  یب  تقفـش  فیطل و  هیحور  نیا  بجوم  دارفا ، تاجن  تیادـه و  يارب  وا  يراوگرزب 
، دروخ دنویپ  ینامیا  تبحم  اب  يدنواشیوخ  يردپ و  هفطاع  هک  ینامز  يردپ ، هفطاع  قمع  هب  هجوت  اب  دادیم . خـساپ  شمرن  یکین و  اب  ار 

یگتـسبمه یهارمه و  يارب  يوق  ياهزیگنا  دناوتیم  رما  نیا  دیدرگ و  دهاوخ  رارقرب  بطاخم  غلبم و  نایم  نادـنچ  ود  رتقیمع و  ياهقالع 
رارق باطخ  دروم  تسوا  هب  تبـسن  رفاو  يزوسلد  يهناشن  هک  تبا » ای   » يادـن اب  اهراب  ار  وا  ردـپ  اب  هرظاـنم  رد  هحفص 81 ] . ] دشاب نیفرط 

هب ار  فرط  ود  اتدعاق  هک  درک  عورـش  اهدنویپ ، نیرتيوق  زا  یکی  ینعی  يردـپ ، هطبار  يایوگ  هک  تبأ »  » ظفل اب  ار  شباطخ  وا  دـهدیم .
وا هب  هناراوگرزب  هباشم ، خـساپ  ياج  هب  دوشیم ، هجاوم  ردـپ  دـیدش  دـیدهت  اب  نوچ  دـنادرگیم و  زوسلد  ساسح و  رگیدـکی  تشونرس 
نآ میدقت  اب  تسا و  ناراوگرزب  تداع  مالـس  نوچ  درک ، مالـس  وا  هب  هک  نیا  اما  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  دهدیم . مالس 

تبحم هفطاع و  نامه  ربانب  یتح  داد . ناسحا  تینما و  هب  یتمالـس  هدـعو  درط ، مجر و  هب  دـیدهت  لباقم  رد  درک و  یفالت  ار  ردـپ  تلاهج 
ناک هنا  یبر  کل  رفغتسأس  کیلع  مالس  لاق  دیاشگب : وا  تیاده  يارب  یهار  ادخ  دیاش  هک  دهدیم  رافغتسا  هدعو  وا  هب  بطاخم ، هب  رفاو 
نم قـح  رد  رایـسب  ادـخ  هک  مبلطیم  شزرمآ  وـت  يارب  دـنوادخ  زا  يدوز  هب  نم  وـت  رب  مالـس  تفگ : رزآ ) هب   ) مـیهاربا [. 116  ] ایفح یب 
هنا یبأل  رفغا  و  دنکیم : رافغتسا  دوخ ، یلبق  هدعو  ساسا  رب  وا  يارب  میهاربا  ردپ ، نحللا  دیدش  نانخس  دیدهت و  مغر  یلع  تسا . نابرهم 

نارجه نامرف  دـنکیم و  درط  دوخ  زا  ار  وا  ردـپ  هک  نآ  زا  سپ  تسا . ناهارمگ  زا  وا  انامه  زرمایب ، ار  مردـپ  و  [. 117  ] نیلاضلا نم  ناک 
هحفـص 82]  ] نوکأ الأ  یـسع  یبر  اوعدأ  هللا و  نود  نم  نوعدـت  ام  مکلزتعأ و  و  تسا : رتمیـالم  رتمرن و  رایـسب  میهاربا  خـساپ  دـهدیم ،
مناوـخیم و ار  مراـگدرورپ  میوـجیم و  يرود  دـیناوخیم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  نـم  و  [. 118  ] ایلم ینرجها  ایقـش و  یبر  ءاعدـب 

دهدیم ناشن  یبوخ  هب  ردپ ، هب  تبـسن  میهاربا  تقفـش  اب  مأوت  راذنا  دـنادرگن . مورحم  شهاگرد  زا  ارم  مناوخب  ار  وا  نوچ  هک  مراودـیما 
مامت هک  تسا  يدح  هب  نانمؤم  اب  وا  یفطاع  یگتـسبمه  یلدـمه و  نینچمه  هبلغ . رهق و  هن  تسا  هفطاع  رهم و  وا  یغیلبت  شالت  روحم  هک 
میحر روفغ  کناف  یناصع  نم  ینم و  هناف  ینعبت  نمف  . ... دبلطیم نارفغ  زین  ناسانشان  قح  نانامرفان و  يارب  درمـشیم ، دوخ  زا  ار  نانمؤم 

. یتسه نابرهم  هدنزرمآ و  وت  نیقی  هب  دـنک ، ینامرفان  ارم  سک  ره  تسا و  نم  زا  وا  نامگ  یب  دـنک ، يوریپ  نم  زا  یـسک  ره  سپ  [. 119]
رب هک  تسا  طول  موق  يارب  هنارـصم  یهاوخ  ماجرف  دـهدیم ، ناشن  اهناسنا  هب  ار  میهاربا  ترـضح  رهم  تقفـش و  جوا  هک  ییوگ  تفگ و 

هتءاج عورلا و  میهاربا  نع  بهذ  املف  دندوب . هدش  یهلا  باذع  قحتسم  روآ ، مرش  یهانگ  رب  یقالخا  یتدیقع و  تافارحنا  رب  يراشفاپ  رثا 

33 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دیسر وا  هب  ندش  راددنزرف  هدژم  دش و  لیاز  میهاربا  سرت  یتقو  سپ  [. 120  ] بینم هاوأ  میلحل  میهاربا  نا  طول -  موق  یف  انلداجی  يرشبلا 
دوخ و قح  رد  ادخ  هاگرد  زا  دوب و  فوئر  میلح و  رایسب  میهاربا  انامه  تخادرپ -  وگ  تفگ و  هب  ام  اب  طول  موق  تاجن  يارب  لاح  نآ  رد 

لمحت ار  بضغ  لـماوع  هک  تـسا  نآ  مـیلح » [ » 121 : ] دـیوگیم صوصخ  نیا  رد  بطق  دیـس  هحفـص 83 ] . ] دیبلطیم شزرمآ  نارگید 
دنکیم اعد  اوقت  یسرتادخ و  يور  زا  عرضت و  اب  هک  تسا  یـسک  هاوأ »  » دنزیمن و یمادقا  هب  تسد  دنکیم و  ییابیکـش  ربص و  هدومن و 

هرابرد هکئالم  اب  ات  تشاداو  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  هتـسجرب ، تافـص  نیا  ددرگیم . زاب  ادـخ  يوس  هب  باتـش  اـب  هک  تسا  نآ  بینم ،»  » و
نودب وا  اما  دومن  یهن  اهتب  تدابع  زا  درک و  توعد  دیحوت  هب  ار  رزآ  میهاربا  ترـضح  یتقو  نینچمه  دنک . هلداجم  طول  موق  تشونرس 
بغارأ لاق  دزرویم . تردابم  دـیدهت  هب  اهنت  یناهرب ، چـیه  یب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  توعد  ییالقع  ریذـپلد و  ياوتحم  هب  هجوت 

زا رگا  یتسه ؟ نادرگور  نم  ایادـخ  زا  وت  ایآ  میهاربا  يا  تفگ  [. 122  ] ایلم ینرجها  کنمجرأل و  هتنت  مل  نئل  میهاربا  اـی  یتهلآ  نع  تنأ 
یب خساپ  یـسانشان و  قح  نیا  مغر  یلع  اما  شاب . رود  نم  زا  اهلاس  هک  نیا  ای  منکیم و  راسگنـس  ار  وت  يرادن  رب  تسد  اهتب  تفلاخم 

ترابع نیا  اب  ار  هلداجم  عقاو ، رد  تسا و  تینما  ناسحا و  نآ  رد  هک  یمالـس  دـهدیم . یمالـس  وا  هب  ایبنا ، هژیو  ینابرهم  اب  میهاربا  طبر ،
افتکا یهلا  هاگرد  هب  اعد  ناتسرپ و  تب  اهتب و  زا  يریگ  هرانک  لازتعا و  هب  اهنت  و  دشاب ، راودیما  هدنیآ  هب  ات  دربیم  نایاپ  هب  نیرفآ  حلص 
يدیما كدنا  هک  ینامز  ات  شموق ، هحفص 84 ]  ] لد رد  ذوفن  فده  اب  یناسنا و  تمارک  تیاعر  يارب  مالسلاهیلع  طول  ترـضح  دنکیم .

مکل ینا  نوقتت -  الأ  طول  مهوخأ  مهل  لاـق  ذا  درکیم . دروخرب  یهاوخریخ  يزوسلد و  ییوخمرن و  اـب  دوب ، هدـنام  ناـبطاخم  تیادـه  هب 
نم انامه  دـیوشیمن ؟ راکزیهرپ  سرتادـخ و  ایآ  تفگ : نانآ  هب  طول  ناشردارب  هک  هاـگ  نآ  [. 123  ] نوعیطأ هللا و  اوقتاـف  نیمأ -  لوسر 

زا اهنت  دننکیم ، دیدهت  رهش  زا  جارخا  هب  ار  ترضح  یتقو  دینک . تعاطا  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  متـسه -  نیما  ياهداتـسرف  امـش  يارب 
[. 124  ] نیجرخملا نم  ننوکتل  طول  ای  هتنت  مل  نئل  اولاق  دـیوگیمن : نخـس  ییوخدـنت  اب  اـهنآ  اـب  دـنکیم و  يدونـشخان  راـهظا  ناـشلمع 
هک دهدیم  ناشن  شاهداعلا  قوف  قیمع و  يزوسلد  وا و  راتفگ  نحل  درک . میهاوخ  جارخا  ار  وت  اعطق  يرادنرب  تسد  رگا  طول  يا  دنتفگ :
هانگ كرش و  رب  موق  رارصا  دانع و  زا  سپ  یتح  هک  تسین  نیا  زا  عنام  ترضح  ریذپلد  مرن و  راتفگ  دیوگیم . نخـس  ردارب  کی  نوچمه 

، دنکیمن رثا  اهنآ  رب  هنازوسلد  راتفگ  راذنا و  هظعوم و  هک  یطیارـش  نیا  رد  هکلب  دیامن ، دروخرب  هویـش  نیا  هب  اهنآ  اب  مه  زاب  فارحنا ، و 
یتسارب تفگ : [. 125  ] نیلاقلا نم  مکلمعل  ینا  لاق  دنکیم . نایب  اهنآ  زا  ار  شیوخ  يدونـشخان  هتـسج و  تئارب  اهنآ  تشز  لامعا  زا  يو 

موـقلا یلع  ینرـصنا  بر  لاـق  دربیم : هاـنپ  ادـخ  هب  ناـفرحنم ، هنادـناعم  ياهخـساپ  لـیلد  هب  زین  یهاـگ  متـسه . امـش  رادرک  نمـشد  نـم 
زگره مالسلاهیلع  بیعـش  ترـضح  نک . يرای  دساف  موق  نیا  ربارب  رد  ارم  نم ، راگدرورپ  يا  تفگ : طول  هحفص 85 ] [. ] 126  ] نیدسفملا

درکیم توعد  كرـش  یفن  دـیحوت و  هب  ار  اهنآ  زوسلد  نابرهم و  يردـپ  نوچ  هراومه  يو  تفگن . نخـس  شموق  اب  يدـنت  یتشرد و  اـب 
يرجا امـش  زا  تلاسر  نیا  رب  دینک و  تعاطا  ارم  دیـسرتب و  ادـخ  زا  متـسه . نیما  ياهداتـسرف  امـش  يارب  نم  : » دومرفیم هلمج  زا  و  [ 127]

زا اعقاو  وت  : » دـنتفگ بیعـش  ترـضح  هب  خـساپ  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  تسین .» ناـیناهج  راـگدرورپ  هدـهع  رب  زج  نم  رجا  منکیمن . بلط 
رحس و تمهت  هب  خساپ  رد  مالسلاهیلع  بیعـش  ترـضح  مینادیم .» نایوگغورد  زا  ار  وت  ام  یتسین و  ام  لثم  يرـشب  زج  یناگدش و  نوسفا 
و تسا . رتاناد  دـیهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  مراگدرورپ  تفگ : [. 128  ] نولمعت امب  ملعأ  یبر  لاق  دـیوگیم : اهنآ  هب  نافلاخم  غورد  وداج و 

هچنآ ره  رب  نم  راگدرورپ  اـنامه  [. 129  ] طیحم نولمعت  امب  یبر  نا  تفگ : دـندرک ، دـیدهت  رهـش  زا  جارخا  هب  ار  وا  نوچ  رگید  ياج  رد 
نا ابذک  هللا  یلع  انیرتفا  دق  نیهراک -  انک  ول  وأ  لاق  دیوگیم ... : تبالص  اب  مجر  هب  دیدهت  ربارب  رد  نینچمه  دراد . هطاحا  دینکیم ، امش 

حتفا انبر  انلکوت  هللا  یلع  املع  ءیـش  لک  انبر  عسو  انبر  هللا  ءاشی  نأ  الا  اهیف  دوعن  نأ  انل  نوکی  ام  اهنم و  هللا  اـناجن  ذا  دـعب  مکتلم  یف  اندـع 
ار ام  ادخ  هکنآ  زا  دعب  رگا  میشاب - ؟ هتشاد  تهارک  دنچ  ره  ایآ  تفگ : هحفص 86 ] [. ] 130  ] نیحتافلا ریخ  تنأ  قحلاب و  انموق  نیب  اننیب و 
نآ رگم  میدرگ  زاب  نآ  هب  هک  تسین  راوازس  ار  ام  میاهتسب و  غورد  ادخ  هب  تقیقح  رد  میدرگ  زاب  امش  نییآ  هب  زاب  هدیـشخب  تاجن  نآ  زا 
قح هب  ام  موق  ام و  ناـیم  اراـگدرورپ  میدرک . لـکوت  ادـخ ، رب  دریگیم . رب  رد  ار  زیچ  همه  وا  ملع  هک  دـهاوخب ، اـم  راـگدرورپ  ادـخ ، هک 
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نادـب یلاعت  يادـخ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصخش  تمظع  يراوگرزب و  یناگدـننک . مکح  نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد 
هدوب زین  وا  ناـفلاخم  ناـعذا  دروم  ياهتـسارآ ،» میظع  یقلخ  وکین  هب  وـت  اـنامه  و  [، 131  ] میظع قلخ  یلعل  کـنا  و  : » هک هدوـمرف  حیرـصت 

زا شیپ  وا  تخـسرس  ناـفلاخم  زا  يرایـسب  تسا . هداد  رارق  شیوخ  توعد  ياـهيژتارتسا  هلمج  زا  ار  عوضوم  نیا  ربماـیپ  هک  ارچ  تسا ؛
هللا یلـص  ربمایپ  ياهیگژیو  زا  یکی  دندش . يوبن  قالخا  تمظع  روهقم  نورد ، زا  دـنوش ، میلـست  ربمایپ ، ریـشمش  ای  نابز  قطانم  اب  هکنآ 
امبف دـنوشیم : هدـنکارپ  شرود  زا  مدرم  دـشاب  وخدـنت  رگا  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  نیتم  مارآ و  یقلخ  دـیاب  هک  تسا  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

وخدنت رگا  دینادرگ و  نابرهم  قلخ  اب  ار  وت  ادخ  تمحر  [. 132  ] کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ول  مهل و  تنل  هللا  نم  ۀمحر 
، دراد دوجو  راذـنا  هیآ  داـفم  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یمهم  يهتکن  هب  اـجنیا  رد  دـندشیم . هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  مدرم  يدوب  لد  تخـس  و 

ناـشیوخ تسخن  و  هحفـص 87 ] [. ] 133  ] نینمؤـملا نم  کـعبتا  نمل  کـحانج  ضفخا  و  نیبرقـألا -  کتریـشع  رذـنأ  و  مینکیم : هراـشا 
عمج عقاو  رد  هیآ  نیا  نارتسگب . دـننکیم ، يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  مامت  رب  تمحر  لاب  رپ و  هاگ  نآ  ناسرتب -  ادـخ  زا  ار  دوخ  کیدزن 
لباق ریغ  يدـج و  يدروخرب  توعد  لصا  رد  هک  دـهدیم  ناشن  تسارادـم و  شمرن و  هویـش  يریذـپان و  شزاس  لـباقتم  هویـش  ود  ناـیم 

رد اصوصخ  دروخرب و  ترشاعم و  هژیو  تسا ، ارادم  قفر و  زا  هیانک  هک  ندوشگ  لاب  یلو  دراد ، ترورـض  رادشه  راذنا و  ینعی  فاطعنا 
رد هک  دومن ، عمج  قفر  تبحم و  اب  ار  شزاس  هنهادم و  اجنیا  رد  : » دسیونیم يوبن  يهریس  فلؤم  هک  هنوگنامه  تسا . نانمؤم  اب  دروخرب 

تبحم تمحر و  لاب  رپ و  دومرف : یـساسا  لوحت  نیا  يارب  دسانـشیمن و  هناـگیب  شیوخ و  توعد ، نیا  درادـن و  هار  انثتـسا  ینید  توعد 
، دوهی اب  وگ  تفگ و  هلهابم و  ناـیرج  هژیو  هب  ناـفلاخم ، ربماـیپ و  ناـیم  ياـههرظانم  هب  یهاـگن  [. 134 «. ] نارتـسگب ناـنمؤم  رب  ار  شیوخ 

ناونع هب  تفگیم . نخس  اهنآ  اب  یشنم  گرزب  سفن و  تمارک  اب  هتسویپ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  شیرق ، نارس  زا  یخرب  يراصن و 
هب یتاهبش  دندرکیم و  هنادناعم  هنایوج و  بیع  ياهشسرپ  ربمایپ ، زا  رایسب  دوهی ، رابحا  املع و  دیوگیم : دوخ  هریـس  رد  ماشه  نبا  لاثم 

يهرابرد یلئاسم  زین  نینمؤم  دادیم ، ار  اهنآ  خساپ  لماک  روط  هب  نآرق ، ییامنهار  اب  ربمایپ  دـنتخاسیم و  حرطم  لطاب  قح و  طلخ  روظنم 
تارظانم زا  یکی  نایب  نمـض  زین  جاجتحالا  باتک  فلؤم  هحفص 88 ] [. ] 135 . ] دشیم هداد  یفاک  خـساپ  هک  دندیـسرپیم  مارح  لالح و 

نب یبأ  نب  هللادبع  ياهتمهت  اهههبش و  هب  خساپ  رد  ادخ  لوسر  دسیونیم : مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  لقن  هب  ناکرـشم  اب  ربمایپ 
زا دـینادیم  کین  امـش  هک  یلاـح  رد  مشاـب  نینچ  نم  هنوگچ  یتسین ، هدـش  رحـس  يدرم  زج  وت  یتفگ : هک  نیا  اـما  دومرف : یموزخم  هیمأ 

، یبیع نم  زا  ماهدوب  یگلاس  لهچ  ات  دـلوت  ماگنه  زا  امـش  نایم  هک  ینامز  رد  ایآ  متـسه ؟ رتـالاب  امـش  زا  رکفت  صیخـشت و  تردـق  ثیح 
هنوگنیا دوخ  هب  اکتا  اب  دـناوتیم  رفن  کی  دـینکیم  نامگ  ایآ  دـیاهدید ؟ ییاج  یب  رظن  ای  نخـس  رد  ییاطخ  ای  یتنایخ  یغورد ، یـشزغل ،

، دوب میالم  مرن و  یصخش ، يدرف و  لئاسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  [. 136 [ ؟ تسا یهلا  هوق  لوح و  دنمزاین  ای  دشاب 
، تشاد راـیتخا  رد  هچنآ  زا  یگداـس  هب  نارگید ، اـب  دوـخ  ياـهدروخرب  اهترـشاعم و  يدرف ، یگدـنز  رد  ربماـیپ  یلوـصا . لـئاسم  رد  هن 
لوصا و زا  یکی  ار  یقالخا  شمرن  حماست و  ناگدنـسیون  یخرب  هک  يروط  هب  درکیمن . يریگتخـس  نارگید  هرابرد  زگره  تشذگیم و 
تسا و یناـسنا  شزرا  تمرح و  ياراد  سک  ره  اـیبنا  قـطنم  رد  [. 137 . ] دناهدرمـش وا  یگدنز  توعد و  ياههویـش  رب  مکاح  ياهروحم 

ذوفن يارب  هنیمز  داجیا  نآ  و  دراد ؛ زین  يرتمهم  لیلد  ربمایپ  مارتحا  اما  داد ، رارق  تناها  دروم  ار  یسک  ینامیا ، یب  لیلد  هب  یتح  ناوتیمن 
دنلب ترضح  دوب . هتسشن  اهنت  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دش ، دجسم  دراو  يدرم  [ » هحفص 89 . ] تسوا هب  ینامیا  لوصا  غالبا  بطاخم و  لد  رد 

دید رگا  هک  تسا  ناملسم  رب  ناملسم  قح  دومرف : تسا . رایسب  هک  اج  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : و  دش ) تفگش  رد   ) درم درک . زاب  اج  دش و 
[. 138 «. ] دنک زاب  اج  شیارب  دوش و  دنلب  دنک و  شمارتحا  دنیشنیم  شردارب 

یقطنم لالدتسا 

زا لبق  بطاخم  عانقا  يارب  دنتفگیم . خساپ  اهنآ  هب  عطاق  یلالدتـسا  اب  دـعب  دـندادیم و  شوگ  دارفا  ياهاعدا  تالاؤس و  هب  یهلا  ناربمایپ 
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هدـننک هرظانم  رگا  دـبای . همادا  تاکوکـشم  ورملق  رد  وگ  تفگ و  ثحب و  ددرگ و  یبایزرا  اهنآ  تـالاؤس  اـهاعدا و  تسا  مزـال  زیچ ، ره 
. تسا هتفای  تسد  يزوریپ  هنیمز  ندرک  هدامآ  هب  دهد ، شهاک  ار  اهنآ  دصرد  دزاس و  ریذپ  بیسآ  تسا ، دیدرت  دروم  هک  ار  هچنآ  دناوتب 

هدافتسا لباقم  فرط  تاکوکشم  ندرک  ریذپ  بیسآ  يارب  راوتسا ، یلقع  ياهلالدتسا  زا  دوخ ، تارظانم  زا  يرایسب  رد  مالسلامهیلع  ایبنا 
مارآ و خساپ  حون و  موق  فارشا  بناج  زا  اهتمهت  اهههبش و  نیا  دهاش  مالسلاهیلع ، حون  توعد  هب  طوبرم  تایآ  يهعلاطم  اب  دندرکیم .
ام يأرلا و  يداب  انلذارأ  مه  نیذـلا  الا  کعبتا  كارن  ام  انلثم و  ارـشب  الا  كارن  ام  هموق  نم  اورفک  نیذـلا  ألملا  لاقف  مشاـبیم : وا  لدتـسم 

مکیلع أ تیمعف  هدـنع  نم  ۀـمحر  یناتآ  یبر و  نم  ۀـنیب  یلع  تنک  نا  متیأرأ  موق  ای  لاق  نیبذاک -  مکنظن  لـب  لـضف  نم  اـنیلع  مکل  يرن 
رتشیب يرشب  دوخ  دننام  ار  وت  ام  دنتفگ : دندش  رفاک  هک  یناسک  نآ  حون  موق  فارشا  هحفص 90 ] [. ] 139  ] نوهراک اهل  متنأ  اهومکمزلن و 

دوخ هب  تبـسن  امـش  رب  يرترب  تیزم و  هنوـگ  چـیه  اـم  دنتـسین و  لذارا  تسپ و  دارفا  زج  دـننکیم  يوریپ  وـت  زا  هک  یناـسک  مینادیمن و 
تمحر نشور و  لیلد  ارم  هک  دـینیبب  هاـگره  دـییوگیم  هچ  امـش  نم  موق  يا  تفگ : حون  میرادـنپیم -  وگغورد  ار  امـش  هکلب  مینیبیمن 

رابجا تداعس ) تمحر و  هب   ) ار امش  نم  ایآ  دنام ؟ دهاوخ  هدیـشوپ  امـش  رب  تقیقح  مه  زاب  ایآ  هدش  اطع  راگدرورپ  بناج  زا  صوصخم 
نیا رد  هک  دسیونیم  دوخ  موق  اب  حون  هرظانم  هب  هراشا  نمـض  تایآ  نیا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  دینکیم ؟ رفنت  راهظا  امـش  منکیم و 

تدابع اهنآ  بضغ  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  اهتب  اهنآ  هک  تسنادیم  حون  هک  نیا  اب  دروآ ، یلالدتسا  دوخ  موق  يارب  مالسلاهیلع  حون  هرظانم 
اذل تسادخ . تسد  هب  اهنآ  روما  هدرک و  قلخ  ار  هام و ... دیـشروخ و  نیمز و  نامـسآ و  هک  تسادخ  نیا  دیوگیم  اهنآ  هب  اذل  دـننکیم .

باوج هب  موق  ءالم  هاگ  نآ  دیشاب . ناما  رد  وا  طخس  بضغ و  رطخ  زا  ات  دینک  تدابع  ار  وا  دیاب  و  اهتب ، زا  هن  دیـسرتب ، ادخ  زا  دیاب  امش 
حرط هب  سپس  میراد . لیلد  نآ ، فالخ  رب  هکلب  میرادن ، یلیلد  وت  زا  ندرک  يوریپ  تعاطا و  يارب  ام  هک  دنتفگ  دنتخادرپ و  حون  هب  نداد 

یتسه و ام  لثم  يرشب  وت  دنیوگیم  وا  هب  مکی : دنزادرپیم . دراد ، مالسلاهیلع  حون  ترضح  زا  اهنآ  تعاطا  مدع  رب  تلالد  هک  هلئـسم  هس 
لثم مه  ام  وت  زا  تیعبت  تروص  رد  دنلذارا و  وزج  وت  ناوریپ  مود : تسین . حیحص  ام  رب  وت  زا  تعاطا  اذل  دنیوجیم . کسمت  يدننامه  رب 

تایونعم مه  تایدام و  مه  اـهنآ  هحفـص 91 ]  ] نخـس رد  لضف  زا  روظنم  دـیرادن و  ام  رب  يرترب  لضف و  چـیه  امـش  موس : میوشیم . اهنآ 
هب حون  سپـس  نیبذاک .» مکنظن  لب   » یتسه وگغورد  وت  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  لیلد  مینک  تعاطا  ار  وت  دـیابن  ام  هک  نیا  رب  اـما  تسا .

زایتما يرترب و  امش  رب  متسین و  امش  لثم  يرـشب  اذل  متـسه . ادخ  بناج  زا  ياهنیب  ياراد  نم  هک  دیوگیم  ادتبا  دهدیم . خساپ  اهنآ  لیالد 
غورد امـش  هب  يدام  دوس  بلج  رطاخ  هب  دـینک  رکف  هک  مهاوخیمن  يرجا  امـش  زا  راـک ، نیا  ماـجنا  رد  نم  هک  دـیوگیم  نینچمه  مراد .

نارادفرط هک  نیا  رب  ینبم  اهنآ  رگید  لیلد  باوج  رد  هاگنآ  دنکیم . لطاب  ار  ادـخ  ندوب  وگغورد  رب  اهنآ  لیلد  نخـس  نیا  اب  میوگیم و 
، دیوگیم نینچمه  دهدیم . رییغت  اونمآ » نیذلا   » هب اهنآ  دروم  رد  ار  لذارا  ظفل  دنناگدنروآ و  نامیا  اهنآ  هک  دیوگیم  دنتسه ، لذارا  وت 

هتشاد هللا و ... نئازخ  کیلمت  بیغ و  ملع  نتـشاد  لیبق  زا  دیراد ، عقوت  یهلا  لوسر  کی  يارب  امـش  هک  ار  یتازایتما  هک  منکیمن  اعدا  نم 
در ار  نتـشادن  يرترب  زاـیتما و  رب  ینبم  اـهنآ  رگید  لـیلد  ناـیب  نیا  اـب  تسین و  تلاـسر  يادا  زج  لوسر  هفیظو  ملوسر و  طـقف  نم  مشاـب .
هب دنراد و  زاب  دوخ  هدـیقع  زا  ار  وا  تسا  نکمم  هک  یتمیق  ره  هب  دـندرکیم  شالت  مالـسلاهیلع  میهاربا  موق  ناتـسرپ  تب  [. 140 . ] دنکیم

خـساپ رد  ترـضح  تفگ . خـساپ  ار  همه  نانخـس  یقطنم  لئالد  اب  درک و  تمواقم  تماهـش ، تیاهن  اب  وا  یلو  دـنناشکب  یتسرپ  تب  نییآ 
نیا رگم  دناسرب  ینایز  نم  هب  دناوتیمن  زیچ  چیه  سک و  چیه  ائیـش  یبر  ءاشی  نأ  الا  هب  نوکرـشت  ام  فاخأ  و ال  دیامرفیم : اهنآ  دـیدهت 
هلمج نیا  دراد . یملع  يهطاحا  زیچ  همه  رب  نم  راگدرورپ  املع  ءیـش  لک  یبر  عسو  دیامرفیم : همادا  رد  هحفص 92 ] . ] دهاوخب ادخ  هک 

یهاگآ ملع و  هنوگ  چـیه  اریز  دنـشاب ؛ یناـیز  دوس و  أـشنم  دـناوتیمن  زگره  اـهتب  دومرف  هک  میهاربا  نخـس  رب  تسا  یلیلد  تقیقح  رد 
هدرک هطاحا  ار  زیچ  همه  شملع  هک  ییادـخ  اهنت  تسا . یهاـگآ  روعـش و  ملع و  ناـیز ، دوس و  ندـیناسر  يارب  طرـش  نیتسخن  دـنرادن و 
هتخاس بطاخم  ار  نانآ  هشیدنا ، رکف و  کیرحت  يارب  ماجنارس  مسرتب ؟ وا  ریغ  مشخ  زا  ارچ  سپ  دشاب . نایز  دوس و  أشنم  دناوتیم  تسا ،

هراتس و تیبوبر  هب  داقتعا  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  دیوشیمن ؟ رادیب  رکذتم و  زاب  همه  نیا  اب  ایآ  [. 141  ] نورکذتت الفأ  دیوگیم : و 
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ناهنپ اههدـید  زا  بورغ  زا  سپ  اهنآ  [. 142  ] نیلفآلا بحأ  لاق ال  لفأ  املف  تسا : هدرک  لاـطبا  اـهنآ ، بورغ  هب  ار  دیـشروخ  هاـم و  سپس 
همالع دـهد ؟ همادا  تسا -  یتسه  ماکحا  ریبدـت  نانآ  هدـیقع  هب  هک  ار -  دوخ  راـک  دـناوتیم  هنوگچ  تسا  ناـهنپ  هک  يزیچ  دـنوشیم و 

هک دید  دیهاوخ  دوش  تقد  رگا  نکل  و  تسا ، يرعـش  ینایب  ای  یباطخ و  یبلطم  اهیـضعب ، رظن  هب  هچرگ  بلطم  نیا  دـیوگیم : ییابطابط 
[143 « ] نینقوملا نم  نوـکیل  ضرـألاو و  تاوامـسلا  توـکلم  میهاربا  يرن  کلذـک  و   » يهیآ اذـل  دـیحوت . هلئـسم  رب  یعطق  تسا  یناـهرب 

نیقی زا  هدـنکآ  یبـلق  زا  هک  هدوـب  یناـهرب  ییاـهتجح  میهاربا ، ترـضح  ياـهتجح  هحفـص 93 ]  ] هک نیا  رب  تـسا  هاوـگ  نـیرتنشور 
اب لوـفا  تاـفانم  و  نیلفآ »  » نتـشادن تسود  نآ  ياـنبم  هک  یناـهرب  ینیقی و  تسا  یتـجح  نیلفـآلا ،» بحأ  ـال   » زین و  هتفرگیم ، همـشچرس 
رب لیلد  ار  لوفا  میهاربا  رگا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف  اذـل  دـندوب . ینامـسآ  مارجا  مدـق  هب  لـئاق  نیئباـص  تسا . تیبوبر 

لوفا نوچ  دـشابیم و  تکرح  يهلوقم  زا  نوچ  تسا ، ثودـح  رب  لـیلد  لوـفا  هک  هدوـب  نیا  رطاـخ  هب  هتفرگ  مارجا  نیا  تیبوـبر  نـالطب 
هک هدرکیم  هرظانم  جاجتحا و  یمدرم  اـب  میهاربا  نینچمه  تسا . هدروآ  ار  لالدتـسا  نیا  تسا ، مهف  لـباق  مومع  يارب  نشور و  شتلـالد 

تیبوبر لاـطبا  يارب  يرتـشیب  تیـصاخ  لوفا  رد  هدوب و  قرف  عولط  لوفا و  ناـیم  موجن  ياـملع  رظن  زا  دنتـشاد و  موجن  هراـبرد  یتاـعالطا 
[. 144 . ] تسا هتسج  هرهب  اهنآ  دیاقع  لاطبا  يارب  لالدتسا  نیا  زا  ترضح  اذل  دراد . دوجو  بکاوک 

( شسرپ اب  هارمه  لالدتسا   ) رگشسرپ هاگیاج  رد  نتفرگ  رارق 

، هدننک رادیب  هداس و  یتالاؤس  حرط  اب  هدیچیپ ، ياهلالدتـسا  ثحب و  ياج  هب  دندرکیم ، داجیا  نافلاخم  هک  یتاهبـش  ربارب  رد  یهاگ  ایبنا 
لهج هب  تبـسن  هدرک و  دـعاقتم  ار  اهنآ  دندیـسرپیم  وا  زا  هک  یتالاؤس  اب  تشاد ، ییاهاعدا  سک  ره  دـندناشک . یم  زجع  هب  ار  بطاـخم 
هدامآ اهنآ  نامز  نیا  رد  هدیـسر و  کش  يهلحرم  هب  راکنا  يهلحرم  زا  ینعی  دـندرکیم . تقیقح  ندینـش  هدامآ  هدومن و  هاگآ  ناـشدوخ 

اب ار  دوـخ  توـعد  دراوـم ، رتـشیب  رد  مالـسلاهیلع  مـیهاربا  ترــضح  هحفــص 94 ] . ] دـندشیم نآ  نتفریذـپ  هجیتـن  رد  قیاـقح و  ندـینش 
ددرگیم نانآ  ياهنادجو  يرادیب  نابطاخم و  نادجو  هشیدنا و  کیرحت  بجوم  هویش  نیا  تسا . هدرک  زاغآ  قیمع  قیقد و  ییاهشسرپ 

. تشاد هارمه  هب  زین  ییاهلالدتـسا  دوـخ  نطب  رد  اهشـسرپ  نیا  هکنآ  نمـض  دـنکیم ، قیاـقح  شریذـپ  يهداـمآ  ار  ناـنآ  لد  نهذ و  و 
لاؤس دندیـسرپیم  هک  هچنآ  زا  ایآ )  ) يداع ماهفتـسا  لکـش  هب  هاـگ  تشگیم ؛ حرطم  فلتخم  لاکـشا  هب  میهاربا  ترـضح  ياهشـسرپ 

اههمـسجم و نیا  تفگ : شموـق  ردـپ و  هب  هـک  یماـگنه  [. 145  ] نوفکاع اـهل  متنأ  یتلا  لـیثامتلا  هذـه  اـم  هموق  هیبـأل و  لاـق  ذا  درکیم :
ار يزیچ  هچ  امـش  تفگ : شموق  ردـپ و  هب  هک  یماگنه  [. 146  ] نودبعت اذام  هموق  هیبأل و  لاق  ذا  تسیچ ؟ دـیتسرپیم ، امـش  هک  ییاهتب 
ایآ تفگ : رزآ  شردـپ  هب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روآدای  هب  و  [. 147 ... ] ۀهلآ امانـصأ  ذختتأ  رزآ  هیبأل  میهاربا  لاق  ذا  و  دینکیم ؟ تدابع 
نیا امش  هک  هاگره  ایآ  تفگ : میهاربا  [. 148  ] نورضی وأ  مکنوعفنی  وأ  نوعدت -  ذا  مکنوعمسی  له  لاق  ياهدیزگرب ؟ ییادخ  هب  ار  اهتب 
همه هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنـشاب ؟ هتـشاد  دـنناوتیم  یناـیز  دوس و  چـیه  امـش  لاـح  هب  اـی  دنونـشیم ؟ ار  امـش  نخـس  دـیناوخیم  ار  اـهتب 

هحفـص 95]  ] هزرل هب  ار  نابطاخم  زیمآ  كرـش  ياـهرواب  تسـس  ياـه  هیاـپ  دـشابیم ، راوتـسا  مکحم و  ییاهلالدتـسا  يواـح  اهشـسرپ 
ییوگ تفگ و  رد  مالسلاامهیلع  نوراه  یسوم و  ترضح  دومنیم . مهارف  يدیحوت  ياهمایپ  حرط  يارب  ار  یبسانم  تصرف  تخادنایم و 

يا تفگ : نوعرف  [. 149  ] یـسوم ای  امکبر  نمف  لاق  دسرپیم : اهنآ  زا  نوعرف  دـنهدیم . هنیب  ناهرب و  اب  ار  وا  خـساپ  دـنراد  نوعرف  اب  هک 
[. 150  ] يدـه مث  هقلخ  ءیـش  لک  یطعأ  يذـلا  انبر  لاق  دـیوگیم : عطاق  یناهرب  اب  خـساپ  رد  ترـضح  تسیک ؟ امـش  راگدرورپ  یـسوم 

تسا ناهرب  رب  لمتشم  نخس  نیا  تسا . هدرک  شتیاده  سپس  هدومرف و  اطع  نآ  هب  ار  يزیچ  ره  تقلخ  هک  تسا  یسک  نآ  ام  راگدرورپ 
لاح سپ  تفگ : نوعرف  [. 151  ] یلوألا نورقلا  لاب  امف  لاق  دسرپیم : ترضح  زا  نوعرف  دنادیم . لاعتم  يادخ  هب  رصحنم  ار  تیبوبر  هک 

هیلوا و نورق  عضو  زا  يربـخ  یب  رطاـخ  هب  مه  نآ  دراد و  داعبتـسا  نوعرف  نوـچ  تسیچ ؟ دـندیتسرپیمن ) ار  ادـخ  هک   ) هتـشذگ ياهلـسن 
نآ ملع  داد : خساپ  یسوم  یسنی  یبر و ال  لضی  باتک ال  یف  یبر  دنع  اهملع  لاق  دیامرفیم : شخساپ  رد  ترـضح  اذل  تساهنآ . لامعا 
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مامت هب  قلطم ، ملع  نآ  رد  هک  تسین ؟ یـشومارف  یـسک  لاح  زا  زگره  ارم  يادـخ  تسا و  تبث  ظوفحم  حول  باـتک  رد  مراـگدرورپ  دزن 
دوخ بر  یفرعم  يهمادا  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  دنکیم . تابثا  ادـخ  هحفـص 96 ]  ] يارب ار  هتـشذگ  نورق  تایئزج  لیـصافت و 
نامه [. 152  ] یتش تابن  نم  اجاوزأ  هب  انجرخأف  ءام  ءامسلا  نم  لزنأ  البس و  اهیف  مکل  کلـس  ادهم و  ضرألا  مکل  لعج  يذلا  دیامرفیم :

فلتخم عاونا  نآ  اب  درک و  لزان  بآ  نامسآ  زا  دروآ و  دیدپ  ییاههار  ناتیارب  نآ  رد  داد و  رارق  ياهراوهگ  امش  يارب  ار  نیمز  هک  یسک 
نایب زا  دارم  تسا . يدبا  خزود  زا  تاجن  تداعس و  هب  ندیـسر  نماض  يزرودرخ ، لقعت و  میرک  نآرق  هاگدید  زا  میدروآ . دیدپ  ار  هایگ 
نایب امـش  يارب  ار  دوخ  يهلدا  تایآ و  اـم  [. 153  ] نولقعت مکلعل  تایآلا  مکل  انیب  دـق  تسا ... : نامدرم  لقع  نتخادـنا  راـک  هب  زین  تاـیآ 

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  هشیدنا  لقعت و  يزرودرخ و  تیمها  تیساسح و  نیمه  هب  رظن  [. 154 . ] دینک لقعت  رگم  ات  میدرک 
لیلد ناهرب و  وگب  [. 155  ] نیقداص متنک  نا  مکناهرب  اوتاه  لق  دبلطیم : لیلد  نافلاخم  زا  دنکیم و  لالدتسا  توعد ، زاغآ  زا  ملس  هلآ و 
مهرد یمالـسا و  تاداقتعا  نیداینب  لوصا  يزیر  یپ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دیتسه . وگتـسار  رگا  دیروایب  ار  دوخ 

رب هزرل  هک  دوب  هنوگنیا  تسا و  هتـشاد  رایتخا  رد  نیهارب  لیالد و  زا  يوق  ییاههیامتـسد  اوران ، لطاب و  بهاذـم  دـیاقع و  ناـینب  ندـیبوک 
دیآیم رب  نینچ  میرک  نآرق  تایآ  زا  هحفـص 97 ] . ] دیناشک تسکـش  هب  ار  اهنآ  دنکفا و  فرحنم  نایدا  یلهاج و  گنهرف  دیاقع و  مادنا 

ناکرـشم زا  یهورگ  دربیم . راک  هب  ار  لدج  ثحب و  يهویـش  اهنت  اهنآ  توعد  يارب  هک  دوب  هجاوم  مدرم  زا  هورگ  ود  اب  ترـضح  نآ  هک 
میرک نآرق  رد  دنتـشاد . ییانـشآ  یهلا  نالوسر  ینامـسآ و  نایدا  اب  هک  دـندوب  ینامـسآ  بتک  نابحاص  زا  ياهدـع  رگید ، هورگ  شیرق و 

نآ زا  ییاههنومن  هب  اجنیا  رد  زین  ام  هک  تسا  هدـش  لقن  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرظانم  زا  يدراوم 
. درک هراشا  تفرگ ، تروص  دـناعم  ناکرـشم  زا  ياهدـع  ادـخ و  لوسر  نیب  هک  ياهرظانم  هب  ناوتیم  دراوم  نیا  هلمج  زا  مینکیم . هراـشا 

طـسوت زاجعا  ای  هداـعلا  قراـخ  روما  ماـجنا  يارب  هکم  ناکرـشم  یهاو  ياـضاقت  هب  خـساپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  [. 156]
: هک دوب  نیا  اهنآ  ياهتساوخرد  هلمج  زا  دنکیم . لالدتسا  لاحم  رما  عوقو  ندوب  لاحم  هلمج  زا  یمالک  دعاوق  زا  هدافتـسا  اب  ترـضح ،

طقـست وأ  اریجفت -  اهلالخ  راهنألا  رجفتف  بنع  لیخن و  نم  ۀـنج  کل  نوکت  وأ  اعوبنی -  ضرألا  نم  انل  رجفت  یتح  کل  نمؤن  نل  اولاـق  و 
کیقرل نمؤن  نل  ءامـسلا و  یف  یقرت  وأ  فرخز  نم  تیب  کل  نوکی  وأ  الیبق -  ۀـکئالملا  هللااب و  یتأت  وأ  افـسک  انیلع  تمعز  امک  ءامـسلا 

زا هک  نآ  ات  دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  دنتفگ : و  [. 157  ] الوسر ارشب  الا  تنک  له  یبر  ناحبـس  لق  هؤرقن  اباتک  انیلع  لزنت  یتح 
ددرگ يراج  بآ  ياهرهن  غاب  نآ  نایم  رد  هک  دـشاب  روگنا  امرخ و  زا  یغاب  ار  وت  هک  نآ  ای  يروآ -  نوریب  یبآ  يهمـشچ  ام  يارب  نیمز 

هک نآ  ای  ینک -  رـضاح  ام  لباقم  رد  شناگتـشرف  هارمه  هب  ار  ادخ  هک  نآ  ای  دـتفا و  ورف  ام  رـس  رب  نامـسآ  وت  يهدـعو  ربانب  هک  نآ  ای  - 
نامیا نامسآ  زا  وت  نتفر  الاب  رطاخ  هب  زگره  ام  يور و  الاب  نامسآ  رب  هک  نآ  ای  یشاب  هحفص 98 ]  ] هتشاد راگنرز  یخاک  رز و  زا  ياهناخ 

نم راگدرورپ  وگب  دوش .) لصاح  نیقی  ام  يارب  وت  تلاسر  رب  نآ  زا  و   ) میناوخب ار  نآ  ات  ینک  لزان  یباتک  ام  يارب  هک  نیا  اـت  میروآیمن 
دنیوگیم ادخ  لوسر  هب  يزابجل  دانع و  هار  زا  ناکرشم  هرظانم  نیا  رد  متسه ؟ هدش ، هداتسرف  تلاسر  هب  هک  يرشب  زج  نم  ایآ  تسا  هزنم 

هک یـشاب  هتـشاد  روگنا  لخن و  زا  ییاهغاب  هک  نیا  ای  یناشوجب ، ییاههمـشچ  ام  يارب  نیمز  زا  هک  نیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  هک 
، ینک رضاح  ام  دزن  ار  هکئالم  ادخ و  هک  نیا  ای  و  يروآ ، دورف  ام  رس  رب  ار  نامـسآ  زا  ياهعطق  هک  نیا  ای  و  دشاب ، يراج  ییاهرهن  نآ  رد 

يارب یهلا  ياـهتجح  نیهارب و  . 1 دـندومرف : نینچ  اهتساوخرد  هنوگ  نیا  هب  خـساپ  رد  ترـضح  و ،... یـشاب ، هتـشاد  الط  زا  ياهناخ  و 
دشاب انب  رگا  . 2 لهاج . دنلفاغ و  دوخ  روما  داسف  حالـص و  زا  اهنآ  اریز  دبای ؛ ققحت  ناگدـنب  تاداهنـشیپ  ساسا  رب  دـناوتیمن  شناگدـنب 

زور هظحل  نیا  رد  دـهاوخیم  یکی  الثم   ) ددرگیم حرطم  یـضقانتم  داضتم و  تاداهنـشیپ  دـشاب ، دارفا  داهنـشیپ  ساسا  رب  هزجعم  ندروآ 
شاهمزال هک  يروما  رب  ار  شروما  ریبادت  لاعتم  دنوادخ  تسا و  لاحم  نآ  عوقو  هک  دـشاب ، بش  هظحل  نیمه  رد  دـهاوخیم  یکی  دـشاب ،

امـش لثم  يرـشب  زج  نم  رگم  الوسر . ارـشب  الا  تنک  له  دیامرفیم ... : اهنآ  هب  خساپ  رد  ترـضح  نینچمه  دزاسیمن .) عقاو  دـشاب  لاحم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهرظانم  هب  ناوتیم  رگید ، يهنومن  ناونع  هب  هحفص 99 ] [ ؟ مهد ماجنا  ار  اهراک  نیا  مناوتب  هک  متـسه 
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یسک هچ  تفگ : تخیر و  نیمز  رب  هدرک و  درخ  ربمایپ  روضح  رد  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ياهدیـسوپ  ناوختـسا  هک  درک  هراشا  یکرـشم  اب 
هدنز ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  یـسک  داد : خساپ  وا  هب  یهلا  یحو  زا  هدافتـسا  اب  ربمایپ  دـنکیم ؟ هدـنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا 
برض و  نیبم -  میـصخ  وه  اذاف  ۀفطن  نم  هانقلخ  انأ  ناسنالا  ری  ملوأ  تسا . هاگآ  اهقلخ  يهمه  هب  درک و  قلخ  ار  نآ  ادتبا  زا  هک  دنکیم 

هک دیدن  ناسنا  ایآ  [. 158  ] میلع قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوأ  اهأشنأ  يذلا  اهیحی  لق  میمر -  یه  ماظعلا و  یحی  نم  لاق  هقلخ  یسن  الثم و  انل 
شنیرفآ دز و  هنالهاج )  ) یلثم ام  يارب  كرـشم ) درف  نآ   ) و دـیدرگ -  راکـشآ  ینمـشد  وا  هاـگان  هب  سپ  میدرک ؟ قلخ  هفطن  زا  ار  وا  اـم 

لوا هک  دنکیم  هدنز  ار  اهنآ  ییادخ  نآ  وگب  دنکیم ؟ هدنز  یـسک  هچ  زاب  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  تفگ  درک و  شومارف  ار  دوخ 
اب ترـضح  نآ  لدج  ثحب و  زا  يدراوم  هب  زین  مالـسا  ربمایپ  خیرات  هریـس و  عبانم  رد  تساناد . یتقلخ  ره  هب  وا  و  دیـشخب ، ناشتایح  راب 

يدادعت سپس  و  ۀعیبر » نب  ۀبتع   » اب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوگ  تفگ و  ثحب و  تسا . هدش  هراشا  باتک  لها  موق و  ناکرشم 
هب يدرک و  قرفتم  ار  اـم  تیعمج  وـت  تفگ  وا  هب  هدـمآ و  ربماـیپ  دزن  هب  هـبتع » . » تـسا تارظاـنم  نـیا  زا  ییاـههنومن  ناکرـشم ، نارـس  زا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نک . لوبق  ار  اهنآ  زا  یـضعب  یتساوخ  رگا  نک و  شوگ  نم  ياهداهنـشیپ  هب  نونکا  یتفگ و ... دب  ام  نایادخ 
، یتسه لاـم  بلط  رد  رما  نیا  زا  وت  رگا  تفگ : درک و  هحفص 100 ]  ] تبحص هب  عورـش  هرابود  ۀبتع »  » هاگنآ منکیم . شوگ  دومرف : ملس 

یهاـشداپ رگا  میرادـنپیم ، رتفیرـش  سک  همه  زا  ار  وت  اـم  یتـسه  فرـش  بلط  رد  رگا  و  مینکیم ، عـمج  وـت  يارب  ار  دوـخ  لاوـما  اـم 
: تفگ هبتع  و  دـش ؟ مامت  تیاهفرح  ایآ  دومرف : ربماـیپ  دـش ، تکاـس  هبتع  هک  یماـگنه  مینکیم و ... هاـشداپ  دوخ  رب  ار  وت  اـم  یهاوخیم 

تلصف يهروس  مجنپ  ات  لوا  تایآ  نآرق و  توالت  هب  درک  عورـش  هاگ  نآ  نک ، شوگ  نم  ياهفرح  هب  سپ  دومرف : ربمایپ  سپـس  يرآ .
ربمایپ اب  ناکرشم  رگید  ياههرظانم  ياههلمج  زا  زین  فهک  باحصا  نینرقلاوذ و  حور ، دروم  رد  ناکرـشم  لاؤس  حرط  دناوخ . وا  يارب  ار 
یهلا یحو  طسوت  مرکا  ربمایپ  هرظانم  نیا  رد  [. 159 . ] تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  ربمایپ  هریـس  بتک  رد  مه  میرک و  نآرق  رد  مه  هک  تسا ،

زا يرگید  تایآ  ماشه  نبا  [. 160 . ] تسا هدـش  لزان  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  کی ، ره  باوج  رد  هک  يروط  هب  دـنداد  باوج  اهنآ  تالاؤس  هب 
هدش لزان  دندیسرپ ، وا  زا  ربمایپ  اب  ياهرظانم  رد  ناکرشم  هک  یلاؤس  باوج  رد  تایآ  نیا  زا  کی  ره  هک  هدروآ  دوخ  يهریس  رد  ار  نآرق 

هرظانم ثحب و  هب  ادـخ  لوسر  اب  يزابجل  دانع و  هار  زا  هک  دـندوب  یناسک  زین  باتک  لـها  زا  یهورگ  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ  [. 161 . ] تسا
ياههرظانم زا  یکی  نتم  هب  ماشه  نبا  يهریـس  رد  دـننک . دراو  دـیدرت  کش و  نینمؤم  بولق  رد  هک  دـندوب  ددـصرد  امئاد  دـنتخادرپیم و 

هحفـص  ] راهچ ره  هب  زین  ادـخ  لوسر  هدیـسرپ و  ربمایپ  زا  لاؤس  راهچ  باتک ، لها  نآ  یط  رد  هک  تسا  هدـش  هراشا  ربمایپ  اب  باـتک  لـها 
ییاهباوج لاؤس و  هب  یلو  تسا ، هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  ربمایپ  اـب  باـتک  لـها  هرظاـنم  حورـشم  هرهزوبا  تسا . هداد  خـساپ  لاؤس  [ 101

[. 162 . ] دنکیم هراشا  تسا ، هدش  لقن  ماشه  نبا  يهریس  رد  هچنآ  زا  توافتم 

هسیاقم

اب هک  تروـص  نیا  هب  تسا . هـتفرگ  هرهب  رایـسب  هسیاـقم  شور  زا  دوـخ ، ياـهوگ  تـفگ و  تارظاـنم و  رد  مالـسلاهیلع  مـیهاربا  ترـضح 
اب شور  نیا  رد  وا  درکیم . توعد  تقد  و  رکفت ، لقعت ، هب  ار  نابطاخم  يوج  تقیقح  نادـجو  ددـعتم ، نایادـخ  نیب  هسیاـقم  ماهفتـسا و 
وأ مکنوعفنی  وأ  نوعدـت -  ذا  مکنوعمـسی  له  لاق  دراذـگیم . نابطاخم  هدـهع  رب  ار  تواضق  اـهنآ ، هسیاـقم  نایادـخ و  ياـهیگژیو  ناـیب 
بر الا  یل  ودـع  مهناف  نومدـقألا -  مکؤابآ  متنأ و  نودـبعت -  متنک  ام  متیأرفأ  لاق  نولعفی -  کلذـک  انءابآ  اندـجو  لب  اولاـق  نورـضی - 

يذلاو نییحی -  مث  ینتیمی  يذـلاو  نیفـشی -  وهف  تضرم  اذا  و  نیقـسی -  ینمعطی و  وه  يذـلا  و  نیدـهی -  وهف  ینقلخ  يذـلا  نیملاعلا - 
هب ای  دنونـشیم - ؟ ار  امـش  نخـس  دـیناوخیم  ار  اهتب  نیا  هک  هاگ  ره  ایآ  تفگ : میهاربا  [. 163  ] نیدـلا موی  یتـئیطخ  یل  رفغی  نا  عمطا 
ایآ تفگ : میهاربا  میاهتفای -  اهتب  نیا  شتسرپ  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  دنتفگ : اهنآ  دنشاب - ؟ هتشاد  دنناوتیم  ینایز  دوس و  چیه  امش  لاح 

متسه هحفص 102 ]  ] نمشد اهنیا  شتسرپ  اب  نم  دندیتسرپیم -  میدق  زا  امش  ناردپ  امش و  و  دیتسرپیم -  امش  هک  ار  ییاهتب  دینادیم 
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ریس ارم  موش  هنسرگ  نوچ  هک  یسک  نامه  و  درک -  تیاده  تسار  هار  هب  سپس  دیرفآ و  ارم  هک  ییادخ  نامه  نایناهج -  راگدرورپ  زج 
سپـس دناریمیم و  ارم  هک  ییادخ  نآ  و  دهدیم -  افـش  ارم  موش  ضیرم  هاگ  ره  و  دـنادرگ -  باریـس  ارم  موش  هنـشت  هاگ  ره  دـنادرگ و 
تأشن وا  میلـس  هشیدنا  لد و  زا  هسیاقم  نیا  دزرمایب . ار  مهانگ  ازج  زور  هک  مراد  دیما  مشچ  هک  ییادخ  نآ  و  دنادرگیم -  هدـنز  هرابود 

 - میلس بلقب  هبر  ءاج  ذا  میهاربال -  هتعیش  نم  نا  و  دوب . هتفخ  ياهنادجو  ندرک  رادیب  ملاس و  ياهلد  ندرک  مرن  نآ ، فده  دوب و  هتفرگ 
حوـن ناوریپ  زا  میهاربا  تقیقح  هب  و  [. 164  ] نیملاعلا برب  مکنظ  امف  نودـیرت -  هللا  نود  ۀـهلآ  اکفا  أ  نودـبعت -  اذام  هموق  هیبأل و  لاق  ذا 

هب ایآ  دیتسرپیم - ؟ ار  يزیچ  هچ  امـش  تفگ : شموق  ردپ و  هب  هک  ماگنه  دـمآ -  شراگدرورپ  بناج  زا  ملاس  كاپ و  یبلق  اب  هک  دوب - 
اب ار  نیغورد  نایادخ  اجنیا  رد  تسیچ ؟ نایناهج  راگدرورپ  هرابرد  امـش  نامگ  سپ  دیتسرپیم - ؟ اتکی  يادـخ  ياج  هب  ینایادـخ  غورد 
ام نودـبعتأ  لاـق  دروخیم : مشچ  هب  قوـف  هرظاـنم  همادا  رد  زین  يرگید  هسیاـقم  تسا . هدرک  هسیاـقم  اـتکی  راـگدرورپ  نیتـسار و  دوـبعم 
زا  ) هچنآ امـش و  دنوادخ  و  دیتسرپیم - ؟ دیاهدیـشارت ، دوخ  هک  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : میهاربا  [. 165  ] نولمعت اـم  مکقلخ و  هللاو  نوتحنت - 

ترـضح مدرم . شور  نالطب  رب  تسا  یجاجتحا  لاـح  نیع  رد  یخیبوت و  ماهفتـسا  کـی  نیا  تسا . هدرک  قلخ  ادـخ  ار  دـیزاسیم  ناـتب )
هحفص . ] تسا هدیرفآ  ار  امش  لمع  امش و  ادخ  دشاب و  وا  دوبعم  هک  درادن  تیحالـص  هدیـشارت  دوخ  تسد  هب  ناسنا  هک  يزیچ  دیامرفیم 

هک تسوا  مه  تسا ، یمدآ  قلاخ  ناحبـس  يادـخ  هک  روطنامه  سپ  تسین . ادـج  ریبدـت  زا  تقلخ  هک  دوشیم  مولعم  نخـس  نیا  زا  [ 103
[. 166 . ] دشابیم زین  يو  بر 

تاسوسحم قیرط  زا  لالدتسا 

ار دوهشم  سوسحم و  روما  یهلا ، ياهمایپ  اب  اهنآ  ندومن  انشآ  يارب  نابطاخم  ییامنهار  تیاده و  روظنم  هب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 
كرد زا  نازیم  ره  اب  نابطاخم ، همه  هب  ار  یهلا  میلاعت  لماک  مهف  ناکما  لقع ، سح و  بیکرت  نمض  ات  دادیم  رارق  دوخ  لالدتـسا  يانبم 
مارجا رگید  هام و  دیـشروخ ، تفرگیم . هرهب  رما  نیا  تهج  سوسحم  روما  عونتم و  ياـهرازبا  زا  رطاـخ  نیمه  هب  دروآ . مهارف  روعـش ، و 

دروم یمیهاربا  تارظانم  رد  هک  دندوب  یسوسحم  روما  هلمج  زا  گنس ، ندیشارت  اهتب و  ییاونش  ییانیب و  اهتب ، نتفگ  نخس  ینامـسآ ،
زا دنک . جاجتحا  ناشدوخ  تاسوسحم  هار  زا  مدرم  اب  هتساوخیم  هک  هدوب  رطاخ  نآ  هب  میهاربا  ترضح  راک  نیا  تفرگیم . رارق  هدافتـسا 

لوفا ماگنه  ار  نیلفآلا » بحأ  ال   » دـید و عولط  لاح  رد  ناـشخرد و  ار  هناـگ  هس  مارجا  زا  کـی  ره  هک  تفگ  یتقو  ار  یبر » اذـه   » ور نیا 
[. 167 . ] درک نایب  اهنآ 

ناکرشم اب  تجح  مامتا  راذنا و 

. دندرکیم توعد  دیحوت  هب  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  دندادیم و  میب  یهلا  باذع  زا  ار  مدرم  هراومه  دوخ ، يدیحوت  توعد  ياتسار  رد  ایبنا 
رد زین  ناربمایپ  اذل  دـندیتسرپیم و  هحفـص 104 ]  ] ار اهنآ  دـنریگن ، رارق  اـهتب  بضغ  مشخ و  دروم  هک  نیا  رطاـخ  هب  ناتـسرپ  تب  رثکا 

چیه وا  زج  تسادخ و  اهنت  اهنآ  راگدرورپ  نیاربانب  دـنکیم . ریبدـت  ار  نانآ  روما  هدرک و  قلخ  ار  نانآ  ادـخ  هک  دـنتفگیم  نانآ  اب  هلباقم 
هانگ كرش و  رطاخ  هب  حون  موق  دننک . شتـسرپ  ار  وا  طقف  دنـسرتب و  وا  باذع  زا  دیاب  ور  نیا  زا  تسین . شتـسرپ  هتـسیاش  يرگید  دوبعم 
تب زا  رگا  هک  دومرفیم  اهنآ  هب  دناسرتیم و  باذع  نآ  میب  زا  ار  نانآ  دادیم ، رادـشه  اهنآ  هب  حون  ترـضح  دـندوب . باذـع  ضرعم  رد 
اوقت ات  دهدیم  راذنا  ار  اهنآ  دوخ  موق  بولق  کیرحت  يارب  مالسلاهیلع  حون  دمآ . دهاوخ  امتح  باذع  دنرادن ، رب  تسد  كرـش  یتسرپ و 

 - میلأ باذع  مهیتأی  نأ  لبق  نم  کموق  رذنأ  نأ  هموق  یلا  احون  انلـسرأ  انا  [. 168 . ] دنوش لصتم  یهلا  تمحر  هب  تیاهن  رد  دننک و  هشیپ 
ارف ار  اهنآ  كاندرد  یباذـع  هک  نآ  زا  لبق  ار  دوخ  موق  هک  میداتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  حون  اـم  [. 169  ] نیبم ریذـن  مکل  ینا  موق  ای  لاق 
 - نیبم ریذن  مکل  ینا  هموق  یلا  احون  انلـسرأ  دقل  و  مرگنـشور . ياهدنهد  میب  امـش  يارب  نم  انامه  موق ! يا  تفگ : حون  نک -  راذنا  دریگ 

40 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


میب امـش  يارب  نم  هک  میداتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  حوـن  اـم  قـیقحت  هب  [. 170  ] میلأ موی  باذـع  مکیلع  فاخأ  ینا  هللا  ـالا  اودـبعت  ـال  نأ 
الأ حون  مهوخأ  مهل  لاق  ذا  مسرتیم . امـش  رب  تمایق  زور  تخـس  باذع  زا  نم  انامه  دیتسرپن . ار  ادـخ  زج  امـش  ات  مراکـشآ -  ياهدـنهد 

هـشیپ یهلا  ياوقت  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  حون  ناـشردارب  نوچ  [. 171  ] نوـعیطأ هللا و  هحفـص 105 ]  ] اوقتاـف نیمأ -  لوسر  مکل  ینا  نوقتت - 
هب ار  دوخ  مدرم  حون  هک  یلاح  رد  دییامن . يوریپ  نم  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  متـسه -  نیما  يربمایپ  امـش  يارب  نم  دینکیمن - 

شریذـپ زا  ار  مدرم  دنتـشاد  دـصق  نکمم  وحن  ره  هب  موق ، فارـشا  دـنکیم ، رما  یـصاعم  زا  زیهرپ  اوقت ، تیاعر  هناـگی ، يادـخ  شتـسرپ 
زا دـنریذپیمن . دانع ، تجاجل و  يور  زا  اهنآ  یلو  دـهدیم ، باوج  اهنآ  لطاب  ياهلالدتـسا  هب  ربمایپ  نیا  اما  دـننک . فرـصنم  وا  توعد 

دوـه ترـضح  اـمن . يراـی  موـق  نیا  بیذـکت  لـباقم  رد  ارم  ایادـخ ، دـیوگیم : دـنکیم و  دوـخ  راـگدرورپ  بناـج  هب  ور  هک  تساـجنیا 
يذـلا اوقتا  و  دـهدیم : میب  يریذـپان  قح  ینامرفان و  باذـع  ناـیب  اـب  ار  ناـبطاخم  یهلا ، ياـهتمعن  زا  یخرب  رکذ  زا  سپ  زین  مالـسلاهیلع 

ار امش  هک  یسک  نآ  زا  و  [. 172  ] میظع موی  باذع  مکیلع  فاخأ  ینا  نویع -  تانج و  و  نینب -  ماعنأب و  مکدـمأ  نوملعت -  امب  مکدـمأ 
باذع زا  نم  ناراس -  همشچ  اهغاب و  زین  و  داد -  يرای  نارسپ  نایاپراچ و  ندیشخب  اب  ار  امش  دینک -  اورپ  داد ، ناتیرای  دینادیم  هچنآ  هب 

هللا الا  اودبعت  الأ  هفلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم  رذـنلا  تلخ  دـق  فاقحألاب و  هموق  رذـنأ  ذا  داع  اخأ  رکذاو  مسرتیم . امـش  رب  كانلوه  يزور 
هحفـص 106]  ] فاـقحا رد  ار  شموق  هک  یماـگنه  ار  ربـمغیپ ) دوه   ) داـع ردارب  روآ  داـی  هب  [. 173  ] میظع موی  باذـع  مکیلع  فاـخأ  ینا 
زج هک  دنتفگیم ) و   ) دندوب هدمآ  اهنآ  نایم  رد  یناگدننک  راذنا  زین  يو  زا  سپ  يو و  زا  لبق  دومن و  راذنا  ناتسبرع ) هریزج  هبش  بونج  )

ار شموق  یهلا  ياهتمعن  نایب  زا  دعب  مالسلاهیلع  حلاص  ترضح  مسرتیم . امـش  رب  گرزب  يزور  باذع  رب  نم  انامه  دیتسرپن . ار  دنوادخ 
. دـییامن يوریپ  نم  زا  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  [. 174  ] نوعیطأ هللا و  اوقتاف  دنیامن : تعاطا  ار  وا  دنـسرتب و  دـنوادخ  زا  هک  دـهدیم  میب 

تساوخرد هب  دنشاب ، یهلا  تمحر  راتساوخ  هبوت  رافغتسا و  اب  هک  نیا  ياج  هب  مالـسلاامهیلع  دوه  حون و  كرـشم  موق  دننام  زین  اهنآ  یلو 
دومرف اهنآ  هب  ترضح  [. 175  ] نومحرت مکلعل  هللا  نورفغتست  ول ال  ۀنسحلا  لبق  ۀئیسلاب  نولجعتـست  مل  موق  ای  لاق  دندومن . تردابم  باذع 

لومـشم دـیاش  دـیهاوخیمن  شزرمآ  اتکی  يادـخ  زا  ارچ  دـسر . ارف  بوخ  هثداـح  زا  شیپ  دـب  هثداـح  هک  دـیراد  باتـش  ارچ  نم  موق  يا 
حلاص هب  دندوب و  هتشک  ار  هقان  موق ، هک  درک  ناونع  ینامز  ار  خیبوت  نیا  حلاص  ترـضح  هک  دوشیم  نشور  نخـس  نیا  اب  دیوش . تمحر 
هدعو ام  هب  باذع  زا  هک  ار  هچنآ  یتسه ، ناربمایپ  زا  رگا  حلاص ، يا  [. 176  ] نیلسرملا نم  تنک  نا  اندعت  امب  انتئا  حلاص  ای  هک ... : دنتفگ 

نآ هب  دنـشکب ، ار  هقان  رگا  هحفـص 107 ]  ] هک دوب  هداد  رادـشه  اهنآ  هب  لبق  تایآ  رد  هک  دوب  یباذـع  نامه  اهنآ  روظنم  رواـیب . یهدیم ،
باذع مکذخأیف  ءوسب  اهوسمت  هللا و ال  ضرأ  یف  لکأت  اهورذف  ۀیآ  مکل  هللا  ۀقان  هذه  مکبر  نم  ۀنیب  مکتءاج  دق  دش ... . دنهاوخ  راتفرگ 

اهر ار  وا  سپ  امش . يارب  تسا  ياهزجعم  هک  تسادخ  رتش  نیا  تسا . هدمآ  امش  يارب  نشور  یتجح  ناتراگدرورپ  بناج  زا  [. 177  ] میلأ
بیعـش ترـضح  دـنکیم . راـتفرگ  كاـندرد  یباذـع  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـیناسرن  وا  هب  یبیـسآ  دـنک و  ارچ  ادـخ  نیمز  رد  اـت  دـینک 

ءوس تبقاع  دـهدیم و  میب  یهلا  باذـع  زا  ار  اهنآ  شموق ، اب  دوخ  ياهدروخرب  اـهوگ و  تفگ و  رد  رگید  ياـیبنا  دـننام  زین  مالـسلاهیلع 
هب دنکیم و  شرافس  یهلا  ماکحا  ساسا  رب  لمع  هب  ار  شموق  بیعش  ترـضح  دهدیم . رادشه  اهنآ  هب  ار  هلیذر  قالخا  و  كرـش ، رفک ،

فوس لماع  ینا  مکتناکم  یلع  اولمعا  موق  ای  و  تفرگ . دـهاوخ  ارف  ار  اهنآ  یهلا  باذـع  ینامرفان ، تروص  رد  هک  دـهدیم  رادـشه  اهنآ 
نم دینک ، لمع  دیناوتیم  هچ  ره  امـش  نم  موق  يا  و  [. 178  ] بیقر مکعم  ینا  اوبقترا  بذاک و  وه  نم  هیزخی و  باذـع  هیتأـی  نم  نوملعت 
نم هک  دیشکب  راظتنا  تسیک و  وگغورد  دیآیم و  دورف  یسک  هچ  رب  هدننک  اوسر  باذع  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  منکیم . لمع  زین 
موی باذـع  مکیلع  فاخأ  ینا  و  دـهدیم : میب  دریگ ، ارف  ار  اهنآ  هک  يزور  باذـع  زا  ار  اهنآ  فورعم ، هب  رما  زا  دـعب  مرظتنم . امـش  اب  مه 

توعد دوب ، رومأم  هچنآ  هب  ار  شموق  مالسلاهیلع  بیعش  ترـضح  دنچ  ره  مکانمیب . امـش  رب  ریگارف  يزور  باذع  زا  نم  و  [. 179  ] طیحم
هاگآ دوب ، هدیسر  حلاص  و  دوه ، حون ، موق  هب  هک  ییاهباذع  هب  تبسن  ار  اهنآ  درک و  هظعوم  ار  نانآ  دیعو  هدعو و  اب  هحفص 108 ]  ] درک و

دنتخادرپ نانمؤم  دیدهت  رخـسمت و  هب  نیا  رب  هوالع  دندرواین و  نامیا  یکدنا  دادعت  زج  دـندوزفا و  دوخ  رفک  نایغط و  هب  نانآ  یلو  دومن ،
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نمل کنظن  نا  انلثم و  رـشب  ـالا  تنأ  اـم  و  نیرحـسملا -  نم  تنأ  اـمنا  اولاـق  دـندرک . مهتم  ییوگغورد  هب  زین  ار  بیعـش  ترـضح  دوخ  و 
زا ار  وت  اـم  دـیدرت  نودـب  یتسین و  اـم  دـننام  يرـشب  زج  وت  و  یتـسه -  ناگدـش  رحـس  زا  وت  هک  تسین  نیا  زج  دـنتفگ : [. 180  ] نیبذاکلا

لاق أ و انتلم  یف  ندوعتل  وأ  انتیرق  نم  کعم  اونمآ  نیذلاو  بیعش  ای  کنجرخنل  هموق  نم  اوربکتسا  نیذلا  ألملا  لاق  مینادیم . نایوگغورد 
دناهدروآ نامیا  وت  هارمه  هب  هک  یناسک  وت و  انامه  بیعش  يا  دنتفگ : دندوب  هدیزرو  رابکتـسا  هک  شموق  ناگرزب  [. 181  ] نیهراک انک  ول 

نامیا زا  ترضح  یتقو  میشاب ؟ رفنتم  راک  نیا  زا  رگا  یتح  تفگ : بیعش  دیدرگ . زاب  ام  نییآ  هب  هک  نیا  ای  مینکیم  نوریب  نامرهـش  زا  ار 
ار شناهارمه  بیعـش و  درک و  دوبان  شباذع  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  زین  دنوادخ  درک . بلط  يزوریپ  حتف و  دنوادخ  زا  دـش ، دـیماان  ناشندروآ 

دراد ییاناوت  رگا  دنوادخ  هک  تروص  نیا  هب  دندرک ، صوصخم  ياهزجعم  ياضاقت  مالسلاهیلع  حیسم  زا  نویراوح  هک  ینامز  داد . تاجن 
. تسا راگدرورپ  تردق  زا  شسرپ  رب  لمتشم  ناشتساوخرد  هک  ارچ  دنکیم ؛ خیبوت  ار  اهنآ  ترضح  دروایب . ینامـسآ  ياهدئام  اهنآ  يارب 

لاق ءامسلا  نم  ةدئام  انیلع  لزنی  نأ  کبر  عیطتسی  له  میرم  نبا  یـسیع  ای  نویراوحلا  لاق  ذا  هحفص 109 ] : ] دنیوگیم خساپ  رد  اهنآ  یلو 
ماگنه نآ  [. 182  ] نیدهاشلا نم  اهیلع  نوکن  انتقدص و  دق  نأ  ملعن  انبولق و  نئمطت  اهنم و  لکأن  نأ  دیرن  اولاق  نینمؤم -  متنک  نا  هللا  اوقتا 
هـشیپ یهلا  ياوقت  تفگ : دـنک ؟ لزان  نامـسآ  زا  ياهدـئام  ام  يارب  دـناوتیم  تراگدرورپ  ایآ  میرم  نب  یـسیع  يا  دـنتفگ : نویراوح  هک 

زا دوخ  ياهتفگ و  تسار  ام  هب  هک  مینادب  دریگ و  مارآ  نامیاهلد  میروخب و  نآ  زا  میهاوخیم  دنتفگ : اهنآ  دیـشابیم -  نمؤم  رگا  دینک 
ءامسلا نم  ةدئام  انیلع  لزنأ  انبر  مهللا  میرم  نبا  یسیع  لاق  دنکیم : بلط  ار  هدئام  نیا  لوزن  دنوادخ  زا  زین  ترـضح  میـشاب . نآ  ناهاوگ 
هبذـعأ یناف  مکنم  دـعب  رفکی  نمف  مکیلع  اهلزنم  ینا  هللا  لاق  نیقزارلا -  ریخ  تنأ  انقزرا و  کنم و  ۀـیآ  انرخآ و  اـنلوأل و  ادـیع  اـنل  نوکت 

يارب يدـیع  هک  امرف  لزاـن  نامـسآ  زا  ياهدـئام  اـم  يارب  اراـگدرورپ  تفگ : میرم  نب  یـسیع  [. 183  ] نیملاعلا نم  ادحأ  هبذـعأ  اباذـع ال 
ورف نم  دومرف : دـنوادخ  یناگدـنهد -  يزور  نیرتـهب  زا  وت  هک  شخبب  يزور  ار  اـم  دـشاب و  وت  زا  ياهزجعم  نامناگدـنیآ و  ناـیزورما و 

نایناهج زا  کی  چیه  هک  منکیم  راتفرگ  یباذع  نانچ  هب  ار  وا  نم  انامه  دزروب  رفک  سک  ره  نآ  زا  سپ  متسه  امش  يارب  نآ  يهدنتـسرف 
رفک یـسک  مه  زاب  نآ  زا  دـعب  رگا  دومرف ، درک و  تباجا  ار  وا  ياعد  مه  دـنوادخ  دـسیونیم : ییابطابط  همـالع  مشاـب . هدرکن  باذـع  ار 
نوچ و  [. 184 . ] مدرکن راچد  یباذع  نانچ  هب  ار  نایملاع  زا  يدـحا  هک  منکیم  باذـع  هحفـص 110 ]  ] ار وا  نانچ  هک  دنادب  دیاب  دزروب ،

فـالتخا نآ  رد  هک  ار  يروـما  زا  یـضعب  امـش  يارب  ماهدروآ و  تمکح  امـش  يارب  یتـسار  هب  تفگ : دروآ  راکـشآ  ياـههزجعم  یـسیع 
ادـخ لوسر  هب  ار  تعاطا  ادـخ و  هب  ار  اوقت  هلمج ، نیا  رد  دـییامن . يوریپ  نم  زا  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  سپ  مزاسیم . نشور  دـیراد ،

[. 185 . ] درادن ییاعدا  تلاسر  زج  ترضح  هک  دوشیم  لجسم  انعم  نیا  ور  نیا  زا  تسا . هداد  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

( بطاخم اب  یهارمه   ) یجیردت عانقا 

نیا هب  دندرکیم . یهارمه  اهنآ  اب  دوخ  نانمشد  یجیردت  عانقا  و  ندرک ، موکحم  ندومن ، مازلا  روظنم  هب  یهاگ  مالسلامهیلع  یهلا  يایبنا 
رد دندرکیم . لطاب  نشور  ياهلالدتـسا  اب  ار  اهنآ  همه  هرظانم  همادا  رد  دـنتفریذپ و  یم  ار  اهنآ  ياعدا  تامدـقم  زا  یـضعب  هک  تروص 

لزانت دـیاقع  نآ  زا  اـتقوم  بطاـخم ، اـب  هرظاـنم  دروخرب و  رد  یـصاخ ، دـیاقع  هب  مزاـج  عطاـق و  داـقتعا  مغریلع  غلبم ، یهاـگ  شور  نیا 
نیفرط نایم  یلدمه  یگتـسبمه و  یعون  بیترت  نیدب  دـنکیم . دادـملق  بطاخم  هدـیقع  مه  هارمه و  ثحب ، ماقم  رد  ار  دوخ  دـیامنیم و 

ياههورگ اب  هرظانم  رد  مالـسلاهیلع  حـلاص  ترـضح  هحفـص 111 ] . ] دوب دـهاوخ  رثؤم  بطاـخم  عاـنقا  رد  هک  دـیآیم  دوجو  هب  هرظاـنم 
رد دوشیم ، راهظا  یهلا  ربمایپ  نیا  يوس  زا  هک  بطاخم  اب  یهارمه  درکیم . یهارمه  اهنآ  اب  نابطاخم  یجیردـت  عانقا  روظنم  هب  فلاـخم 

بناـج زا  رگا  دیـشیدنایم  هچ  نم  موق  يا  تفگ : [. 186  ] یبر نم  ۀـنیب  یلع  تنک  نا  متیأرأ  موق  اـی  لاـق  تسا . نشور  ـالماک  ریز  يهیآ 
یهارمه دـنکیم  یعـس  لادـج ، ماقم  رد  اما  دـناد ، یم  تجح  لیلد و  ياراد  ار  دوخ  اعطق  وا  مشاب . هتـشاد  يراکـشآ  تجح  مراگدرورپ 

اب یهارمه  یعون  دهاش  زین  میهاربا  ترـضح  ياههرظانم  زا  يدادعت  رد  ددرگ . تیاده  جیردت  هب  قیرط  نیا  زا  ات  دـیامن  بلج  ار  بطاخم 
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راک هب  ناتسرپ  هراتـس  اب  هرظانم  رد  ار  هویـش  نیا  میهاربا  ترـضح  میتسه . تقیقح  يوس  هب  نانآ  یجیردت  بذج  يارب  شالت  نابطاخم و 
. دـنکیم ضرف  دوخ  يادـخ  ار  دیـشروخ  و  هاـم ، بکاوک ، لوا ، يهلحرم  رد  اـهنآ ، اـب  یهارمه  روظنم  هب  هک  تروص  نیا  هب  تسا . هتـسب 

جیردـت هب  نیتم ، يدروخرب  اب  دزیخیم و  رب  ناشتاداقتعا  اب  هلباقم  هب  ناشیا ، تالوبقم  ناـبطاخم و  دـیاقع  زا  هدافتـسا  اـب  میهاربا  ترـضح 
نیا تفگ : دـید  نابات  ار  دیـشروخ  نوچ  هاـگ  نآ  [. 187  ] یبر اذـه  لاق  ۀـغزاب  سمـشلا  يأر  املف  دـنکیم . ییامنهار  تقیقح  هب  ار  اهنآ 

ضرف سپ  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  يانیب  نیقی و  لها  زا  وا  هک  دراد  تحارـص  لـبق  تاـیآ  هک  یلاـح  رد  تسا . نم  راـگدرورپ 
نم نوـکیل  ضرـألاو و  تاوامـسلا  توـکلم  مـیهاربا  يرن  کلذـک  و  هحفـص 112 ] . ] تسا دودرم  یلک  هب  مـیهاربا ، مـالک  ندوـب  يدـج 

ییاهلالدتـسا اـب  هکنآ  زا  سپ  ددرگ . نیقی  لـها  زا  اـت  میدـنایامن  میهاربا  رب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  توکلم  نینچ  نیا  و  [. 188  ] نینقوملا
رطف يذلل  یهجو  تهجو  ینا  دزادرپیم : دیاقع  حیرص  راهظا  هب  درمشیم ، قیالان  شتـسرپ  يارب  ار  نانآ  ییاعدا  نایادخ  مکحم ، هداس و 

ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  مراد  یـسک  يوس  هب  يور  كاپ ، ینید  اب  نم  اـنامه  [. 189  ] نیکرـشملا نم  انأ  ام  افینح و  ضرألا  تاوامـسلا و 
هک یکرـش  زا  نم  نم ، موق  يا  تفگ : 190 ؛]  ] نوکرـشت امم  ءيرب  ینا  موق  ای  لاق  : » هیآ نینچمه  متـسین . ناکرـشم  زا  نم  تسا و  هدیرفآ 

تیبوبر ضرف  اب  هکلب  هدوبن ، راگدـیرفآ  دوجو  تابثا  ماقم  رد  میهاربا  ترـضح  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  میوجیم » يربت  دـیزرویم ، اـمش 
رب نینچ  جاجتحا  نیا  زا  تسین . یکیرـش  شراگدرورپ  يارب  هک  دنک  تابثا  هتـساوخیم  اهنآ ، زا  ضارعا  سپـس  دیـشروخ و  هام و  هراتس ،

. تسا ناحبس  يادخ  انامه  هدومن ، ناسحا  يو  هب  هک  یـسک  شروما و  ربدم  هک  هتـشاد  نامیا  هتـسنادیم و  ار  رما  تقیقح  يو  هک  دیآیم 
يو تسا . ندز  فرح  مصخ  نابز  هب  میلـست و  باب  زا  تقیقح  رد  یبر » اذه  : » تفگ دیـشروخ  هام و  هراتـس و  ربارب  رد  رگید  راب  نیاربانب 
نآ ندوب  لطاب  لدتـسم  ینایب  اب  هاگنآ  هدومن  ضرف  حیحـص  ار  نانآ  یفارخ  دـیاقع  دروآیم و  باسح  هب  نانآ  زا  یکی  ار  دوخ  رهاظ ، رد 

ناـیغط زا  هدرک و  بلج  ار  مصخ  فاـصنا  دـناوتیم  هک  تـسا  یهار  نیرتـهب  جاـجتحا ، هویـش  نـیا  تـسا . هحفـص 113 ]  ] هدرک تباـث  ار 
هب مدرم  ياـهلد  بذـج  غلبم ، ره  هفیظو  هک  اـجنآ  زا  [. 191 . ] دزاـس هداـمآ  قح  فرح  ندینـش  يارب  ار  وا  هدومن ، يریگولج  وا  تیبـصع 

، روظنم نیدب  دناسرب . لقادح  هب  ار  اهلقع  اهلد و  نایم  هلـصاف  دومنیم  شالت  نکمم  هار  ره  زا  ربمایپ  تسا ، اهلقع  تیاده  داشرا و  روظنم 
يارب یلپ  ناونع  هب  ار  دـیاقع  نآ  ات  درکیم ، دـیکأت  ناشلوبق  لباق  حیحـص و  دـیاقع  رب  ناکرـشم ، یتح  و  يراـصن ، دوهی ، اـب  دروخرب  رد 

لها تفای  تیرومأم  نآرق ، تیاده  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دهد . رارق  دیدج  دـیاقع  هئارا  يارب  ياهناوتـشپ  طابترا و 
هللا و ال الا  دـبعن  الأ  مکنیب  اننیب و  ءاوس  ۀـملک  یلا  اولاعت  باـتکلا  لـهأ  اـی  لـق  دـنک : توعد  كرتشم  دـیاقع  هب  تروص  نیا  هب  ار  باـتک 
رس رب  دییایب  باتک ، لها  يا  وگب  [. 192 . ] نوملسم انأب  اودهشا  اولوقف  اولوت  ناف  هللا  نود  نم  ابابرأ  اضعب  انضعب  ذختی  ائیش و ال  هب  كرـشن 

رگید یضعب  ام  زا  یضعب  میهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  دنوادخ  زج  هک  متسیاب  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  ینخس 
ياج رد  نینچمه  میناملـسم . رادربنامرف و  ام  هک  دیـشاب  دهاش  دـییوگب  دـندش ، نادرگ  يور  رگا  سپ  دریگن . ییادـخ  هب  ادـخ  ياج  هب  ار 

ءاشحفلا هحفص 114 ]  ] نع یهنت  ةالـصلا  نا  ةالـصلا  مقأ  باتکلا و  نم  کیلا  یحوأ  ام  لتا  هک : دهدیم  روتـسد  ناناملـسم  همه  هب  رگید 
ارچ راد ؛ اپ  رب  ار  زامن  ناوخب و  ار  تسا  هدش  یحو  وت  رب  ینامسآ  باتک  زا  هچنآ  [. 193  ] نوعنصت ام  ملعی  هللاو  ربکأ  هللا  رکذل  رکنملاو و 

ار هچنآ  دنادیم  دـنوادخ  تسا و  رتگرزب  رتمهم و  يراک ) ره  زا   ) دـنوادخ رکذ  انامه  درادیم و  زاب  اهیتسیاشان  اهیتشز و  زا  زامن  هک 
میروخیم رب  رگید  ياههورگ  لباقم  رد  هرظانم  وگ و  تفگ و  زا  يدیدج  هویـش  هب  نآ  هباشم  دراوم  تایآ و  نیا  رد  دـیهدیم . ماجنا  هک 

ادتبا زا  هکنآ  ياج  هب  دوش ؛ تایئزج  دراو  دزادرپب و  توعد  هب  نآ  قیرط  زا  ات  تسا  كارتشا  طاقن  نتفای  رب  ینتبم  یلمع  يهویش  کی  هک 
نامرف ار  ربمایپ  دراد و  دـیکأت  تسا ، نایدا  كرتشم  ردـق  هک  دـیحوت ، رب  قوف  تایآ  اذـل  دزاس . حرطم  ار  زیگنا  بصعت  یفـالتخا و  طاـقن 

. دوشیم هتفرگ  کمک  وا  عانقا  يارب  مصخ  تاملسم  زا  هرظانم  زا  هویش  نیا  رد  [ 194 . ] دشاب زهجم  هویش  نیا  هب  هک  هداد 

هورگ سیئر  اب  هرظانم 
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تروص رد  ات  دنشاب  راذگ  ریثأت  و  فورعم ، هتـسجرب ، رظن ، بحاص  هک  دریذپ  تروص  يدارفا  اب  دیاب  هک  تسا  نیا  هرظانم  بادآ  هلمج  زا 
ياـههورگ ياـسؤر  اـب  فلتخم  ياـهتصرف  رد  یهلا  ناربماـیپ  ور  نیا  زا  دـسرب . بولطم  ماجنارـس  هب  وـگ  تفگ و  ثحب و  تیموـکحم ،
شرـصاعم هاـشداپ  دورمن  اـب  جاـجتحا  هـب  دـیحوت  هـب  توـعد  يارب  مالـسلاهیلع  مـیهاربا  ترــضح  دـندرکیم . هرظاـنم  یتدـیقع  يرکف و 

نأ هبر  یف  میهاربا  جاح  يذلا  یلا  رت  ملأ  هحفص 115 ] . ] دوب هدرک  تیبوبر  ياعدا  نارابج  زا  يرایسب  دننام  زین  دورمن  هک  ارچ  دزادرپیم ؛
اهب تأف  قرـشملا  نم  سمـشلاب  یتأی  هللا  ناف  میهاربا  لاق  تیمأ  ییحأ و  انأ  لاق  تیمی  ییحی و  يذـلا  یبر  میهاربا  لاق  ذا  کلملا  هللا  هاـتآ 

يدیدن ار  دوب  هدیشخب  یهاشداپ  کلم و  وا  هب  دنوادخ  هک  یسک  ایآ  [. 195  ] نیملاظلا موقلا  يدهی  هللاو ال  رفک  يذلا  تهبف  برغملا  نم 
یم دـنکیم و  هدـنز  هک  تسا  یـسک  نم  راگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک  ماگنه  نآ  درکیم ؟ هجاحم  شراـگدرورپ  هراـبرد  میهاربا  اـب  هک 

زا ار  نآ  وـت  سپ  دروآیمرب  قرـشم  زا  ار  دیـشروخ  دـنوادخ  اـنامه  تفگ : میهاربا  مناریم . یم  منکیم و  هدـنز  زین  نم  تفگ : وا  دـناریم .
دننام زین  دورمن  دنکیمن . تیاده  ار  راکمتـس  موق  دنوادخ  دـنام و  هتـشگرس  توهبم و  دوب  هدـیزرو  رفک  هک  سک  نآ  سپ  روایب . برغم 

هک هدـش  تیاـکح  نوعرف  زا  میرک  نآرق  رد  دروآیم . رد  نایادـخ  کلـس  رد  ار  دوخ  دوـب ، تسرپ  تب  هک  نیا  دوـجو  اـب  ناراـبج  رگید 
«. مناریم یم  منکیم و  هدـنز  نم  تیمأ ؛ ییحأ و  اـنأ  : » تفگیم تـشاد و  ییاـعدا  نـینچ  زین  دورمن  [ 196 « ] یلعالا مکبر  اـنأ  : » تفگیم
وا هک  تشاد  اعدا  دورمن  تسا و  هناگی  يادـخ  اهنت  شراـگدرورپ  تفگیم  ترـضح  هک  دوب  نیا  دورمن  میهاربا و  ترـضح  ثحب  روحم 

ییحأ و انأ  تفگ : تیمی ، ییحی و  يذـلا  یبر  دومرف  هک  مالـسلاهیلع  میهاربا  باوج  رد  دورمن  ور  نیا  زا  تسا . نارگید  میهاربا و  يادـخ 
هک دید  میهاربا  ترضح  یتقو  تسا . نم  راک  لاعفا  نیا  تفگ : و  تفرگ ، يزاجم  يانعم  هب  ار  تامم  تایح و  درک ، هطلاغم  دورمن  تیمأ .

يرگید لیلد  دیامن ، تیاده  دننکیم ، قیدـصت  هناروکروک  ار  دورمن  ياعدا  هک  هحفـص 116 ]  ] ار یمدرم  دناوتیمن  تجح  نیا  تابثا  اب 
وت هب  زین  روما  نیا  رگا  برغملا  نم  اهب  تأف  قرـشملا  نم  سمـشلاب  یتأی  هللا  ناـف  دومرف : دـنک و  هضراـعم  نآ  اـب  دـناوتن  یـسک  هک  دروآ 
هک ارچ  دـش ؛ توهبم  ریحتم و  تشادـن ، یباوج  هک  دورمن  اذـل  روآ . رب  برغم  زا  ار  دیـشروخ  سپ  تسوت ، هدارا  هب  طوـنم  دراد و  دانتـسا 
هک دروآ  یلالدتـسا  تجح و  میهاربا  ترـضح  هک  مینکیم  هدهاشم  بیترت  نیدـب  دـناسریمن . دـصقم  هب  ار  ناراکمتـس  هورگ  دـنوادخ ،

انثعب مث  تفر : وا  ألم  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  تلاسر  مالعا  زاغآ  رد  زین  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  دوبن . هشقانم  لباق  ریذپ و  لادـج 
اب ار  یـسوم  ناشیا  زا  دـعب  سپـس  [. 197  ] نیدـسفملا ۀـبقاع  ناک  فیک  رظناف  اـهب  اوملظف  هئـالم  نوعرف و  یلا  اـنتایآب  یـسوم  مهدـعب  نم 

داسف لها  تبقاع  هک  رگنب  سپ  دندرک . متـس  ام  تایآ  قح  رد  اهنآ  سپـس  میداتـسرف  شموق  ناگرزب  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  تازجعم 
زا دعب  سپس  [. 198  ] نیمرجم اموق  اوناک  اوربکتساف و  انتایآب  هئالم  نوعرف و  یلا  نوراه  یـسوم و  مهدعب  نم  انثعب  مث  تسا . هدوب  هنوگچ 

راکهانگ یموق  دندیزرو و  رابکتسا  اهنآ  سپ  میداتـسرف ، شموق  ناگرزب  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  تازجعم  اب  ار  نوراه  یـسوم و  نانآ 
يدرف و تاحالصا  اب  اهنت  طیحم  ياهفارحنا  یعامتجا و  دسافم  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  موق  ناگرزب  فارـشا و  يوس  هب  ایبنا  لاسرا  دندوب .

تـسد رد  ار  گنهرف  و  داصتقا ، هحفـص 117 ] ، ] تسایـس ضبن  هک  ییاهنآ  هعماج و  نارادمدرـس  دیاب  هکلب  دش ، دهاوخن  لح  یعـضوم 
ناناملسم همه  هب  میرک  نآرق  هک  تسا  یسرد  نیا  ددرگ . مهارف  زین  دارفا  هیقب  حالصا  يارب  هنیمز  ات  دندرگ  حالـصا  لوا  هجرد  رد  دنراد 

«، نوعرف ای  : » دنکیم باطخ  نینچ  ار  وا  نوعرف  اب  شدروخرب  نیتسخن  رد  یسوم  ترـضح  [. 199 . ] دهدیم یمالسا  عماوج  حالصا  يارب 
بر نم  لوسر  ینا  نوعرف  ای  یـسوم  لاق  و  دوب : یهت  تیدوبع  راهظا  و  یـسولپاچ ، قلمت ، هنوگ  ره  زا  بدا ، تیاعر  نیع  رد  هک  یباـطخ 

رد ریگ  ناسآ  وخمرن و  ربمایپ  نامه  متـسه . نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  يربماـیپ  نم  اـنامه  نوعرف  يا  تفگ : یـسوم  و  [. 200  ] نیملاعلا
نوعرف و دـیدش  ياهدـیدهت  یتـح  و  نوزفا ، زور  داـنع  یقطنم ، ریغ  ياهینمـشد  اـب  هک  هاـگنآ  نوعرف ، اـب  وگ  تفگ و  نیتـسخن  لـحارم 
ار ینکش  نادند  ياهخـساپ  دتـسیایم و  نوعرف  تکوش  تردق و  مامت  ربارب  رد  يریذپان  فصو  تعاجـش  اب  دوشیم ، هجاوم  وا  نایرابرد 
هک ینامز  دماجنین . يراک  هظفاحم  لهاست و  هب  هک  تسا  عورشم  نامز  ات  ییوخمرن  نالوسر ، هریس  ایبنا و  قطنم  رد  هک  ارچ  درادیم ؛ زاربا 

، دـیلقاع امـش  رگا  هک  تشاد  راـهظا  مالـسلاهیلع  یـسوم  تسا ، نونجم  هدـش  هداتـسرف  امـش  يوـس  هب  هک  یلوـسر  تفگ : موـق  هب  نوـعرف 
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[. 201  ] نوقلعت متنک  نا  امهنیب  ام  برغملاو و  قرـشملا  بر  لاق  دـشابیم : تساهنآ ، نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ ، قلاخ  نم  راـگدرورپ 
هب عورش  نوعرف  سپس  هحفص 118 ] . ] دینک لقعت  رگا  دشابیم  تساهنآ ، نایم  رد  هچنآ  برغم و  قرشم و  راگدرورپ  وا  تفگ : یـسوم 

قیقحت هب  ینیزگرب ، ار  نم  زج  ییادـخ  رگا  تفگ : نوعرف  [. 202  ] نینوجـسملا نم  کنلعجأل  يریغ  اهلا  تذختا  نئل  لاق  دنکیم : دیدهت 
یتح تفگ : یسوم  [. 203  ] نیبم ءیـشب  کتئج  ولوأ  لاق  دیوگیم : تحارـص  اب  وا  خـساپ  رد  یـسوم  داد . مهاوخ  رارق  ناینادـنز  زا  ار  وت 

، دوخ تلاسر  نایب  لابند  هب  دیامرفیم : مالسلاامهیلع  نوراه  یسوم و  ترضح  هب  دنوادخ  نینچمه  مروایب ؟ تیارب  راکـشآ  ياهزجعم  رگا 
نوعرف يوس  هب  سپ  [. 204  ] لیئارسا ینب  انعم  لسرأ  نأ  نیملاعلا -  بر  لوسر  انا  الوقف  نوعرف  ایتأف  دینک : هبلاطم  ار  لیئارـسا  ینب  يدازآ 
باسح ییاههلمج  اب  نوعرف  یتسرفب . ام  هارمه  ار  لیئارـسا  ینب  هک  نیا  يارب  مینایناهج -  راگدرورپ  ربمایپ  ام  انامه  هک  دـییوگب  دـیورب و 

[. 205  ] نینس كرمع  نم  انیف  تثبل  ادیلو و  انیف  کبرن  ملأ  لاق  تفگ : درک و  یسوم  هب  ور  تسخن  دیـشوک و  اهنآ  تلاسر  یفن  يارب  هدش 
هب تبسن  يرگید  داریا  هب  سپس  يدربن ؟ رس  هب  ام  دزن  رد  ار  ترمع  زا  ییاهلاس  و  میدادن ؟ شرورپ  دوخ  نایم  رد  یکدوک  رد  ار  وت  ام  ایآ 
زا یکی  نتـشک   ) يدوب هدرک  هک  ار  يراـک  وـت  و  [. 206  ] نیرفاـکلا نم  تنأ  تلعف و  یتلا  کـتلعف  تلعف  و  دـیوگیم : هتخادرپ و  یـسوم 
زا سپ  مه  مالـسلاهیلع  یـسوم  يدرک .) تمعن  رفک   ) یتـسه نارفاـک  زا  وـت  يداد و  ماـجنا  نوـعرف ،) هحفـص 119 ]  ] نارادـفرط نایطبق و 
لاق تفگ : نینچ  درمش و  مدقم  ار  نوعرف  مود  داریا  خساپ  تیمها ، رطاخ  هب  یلو  تخادرپ ، داریا  هس  ره  خساپ  هب  نوعرف ، نانخـس  ندینش 

ار راـک  نیا  نم  تفگ : [. 207  ] نیلـسرملا نم  ینلعج  امکح و  یبر  یل  بهوف  مکتفخ  اـمل  مکنم  تررفف  نیلاـضلا -  نم  اـنأ  اذا و  اـهتلعف 
دیشخب تمکح  نم  هب  مراگدرورپ  سپس  مدیسرتیم . امش  زا  نوچ  متخیرگ  امش  زا  سپـس  مدوب -  ناربخ  یب  زا  هک  یلاح  رد  مداد  ماجنا 

، دراذـگ وا  ندرگ  رب  یناوجون  تیلوفط و  نارود  رد  وا  شرورپ  دروم  رد  نوـعرف  هک  یتـنم  خـساپ  هب  سپـس  دـینادرگ . ناربماـیپ  زا  ارم  و 
رب هک  تسا  یتمعن  نیا  ایآ  [. 208  ] لیئارـسا ینب  تدبع  نأ  یلع  اهنمت  ۀمعن  کلت  و  دـیوگیم : يزیمآ  ضارتعا  عطاق و  نحل  اب  هتخادرپ و 

[. 209 [ ؟ ياهتخاس دوخ  يهدرب  هدنب و  ار  لیئارسا  ینب  هک  يراذگیم  تنم  نم 

تینالقع رصنع  رب  هیکت  اب  نادجو  کیرحت 

ناغلبم ایبنا و  دراد ، راک  رـس و  زین  فطاوع  اهبلق و  اب  درخ ، هشیدـنا و  رب  هوـالع  هرظاـنم ، هلمج  زا  یغیلبت ، فلتخم  ياههویـش  هک  اـجنآ  زا 
هحفص . ] دناهتسج هرهب  اهنآ  عانقا  يراذگریثأت و  يارب  یفطاع  نایب  ای  یلقع و  لالدتـسا  زا  نوگانوگ ، نابطاخم  طیارـش و  بسانت  هب  یهلا 

هب دنکیم . کیرحت  ار  یناسنا  فطاوع  دیامنیم و  حرطم  صاخ  تفاطل  اب  ار  یناهرب  یلالدتـسا و  بلاطم  نآرق  یفطاع ، شور  رد  [ 120
تارابع تاملک و  عون  ایبنا و  ياههرظانم  هب  یهاگن  اب  دیامنیم . داجیا  قیمع  ياهشیر و  تارییغت  ناسنا  رد  دنیشنیم و  بلق  رد  هک  يروط 

هجوت دروم  زین  نانآ  ترطف  و  نادجو ، لد ، نابطاخم ، هشیدنا  لقع و  نداد  رارق  فدـه  رانک  رد  هک  ددرگیم  نشور  اهنآ  رد  هتفر  راک  هب 
باطخ دروم  ار  دارفا  هشیدنا  لقع و  نآ  رد  هک  هدـنهد  ناکت  یـشسرپ  هئارا  زا  سپ  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  دوشیم . عقاو  باطخ  و 
باطخ تهج  همادا  رد  ترضح  دیاهدرک ؟ لمأت  دیتسرپیم  هک  هچنآ  رد  ایآ  [. 210  ] نودبعت متنک  ام  متیأرفأ  دیامرفیم : تسا ، هداد  رارق 
ناردپ امش و  [. 211  ] نیملاعلا بر  الا  یل  ودـع  مهناف  نومدـقالا -  مکؤابآ  متنأ و  دـیوگیم : دـناشکیم و  وا  لد  هب  بطاخم  لـقع  زا  ار 

هک یپایپ  ینالقع  ياهلادج  زا  سپ  نینچمه  نایناهج . راگدرورپ  زج  دیتسه  نم  نمشد  دیتسرپیم  هک  ار  هچنآ  ره  دینادب )  - ) ناتهتشذگ
ینا لاق  و  دوشیم : هجوتم  اهلد  هجوتم  شباطخ  نحل و  دـنروآیم ، شروی  وا  هب  هک  یتقو  ددرگیم ، وا  تسد  هب  اهتب  نتـسکش  هب  رجنم 

ارم يدوز  هب  هک  متسه  مراگدرورپ  يوس  هب  يهدنور  نم  تفگ : میهاربا  و  [. 212  ] نیحلاصلا نم  یل  به  بر  نیدهیس -  یبر  یلا  بهاذ 
تفگ و زا  سپ  زین ، ناتسرپ  هراتس  اب  هجاحم  رد  شخبب . هحفص 121 ]  ] ناحلاص زا  يدنزرف )  ) نم هب  اراگدرورپ  درک -  دهاوخ  ییامنهار 

نیکرـشملا نم  انأ  ام  افینح و  ضرألاو  تاوامـسلا  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  ینا  دهدیم : رارق  باطخ  دروم  ار  اهناج  یلالدتـسا ، يدونش 
ترـضح متـسین . ناکرـشم  زا  نم  تسا و  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مراد  یـسک  يوس  هب  يور  كاـپ ، ینید  اـب  نم  اـنامه  [. 213]
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هکت ار  گرزب  تب  زج  اهتب  همه  دنکشیم . مه  رد  ار  اهنآ  بسانم  یتیعقوم  رد  دریگیم و  یعطاق  میمصت  اهتب  هیلع  مالسلاهیلع  میهاربا 
 - نیربدم اولوت  نأ  دعب  مکمانـصأ  ندیکأل  هللاات  و  دنیامن . مهتم  ار  گرزب  تب  هنحـص  نیا  ندید  اب  مدرم  هک  تسا  راودیما  دنکیم و  هکت 

ناـتیاهتب دروم  رد  دـیدش  نادرگ  يور  هک  نیا  زا  دـعب  دـنگوس  دـنوادخ  هب  [. 214  ] نوعجری هیلا  مهلعل  مهل  اریبـک  ـالا  اذاذـج  مهلعجف 
رهـش مدرم  یتقو  دنیامن .) مهتم  ار  وا   ) دنروآ يور  وا  هب  هک  دیاش  ار ، ناشرتگرزب  رگم  درک  هکت  هکت  ار  اهنآ  هاگ  نآ  مریگیم -  میمـصت 

ار ناشلد  لقع و  هک  یتالالدتسا  اب  زین  ترضح  دنیامنیم . هجاحم  ناشیا  اب  هتفر و  مالسلاهیلع  میهاربا  غارـس  هب  دندش ، عاضوا  نیا  هجوتم 
نیا لحم  تسادیپ  دـهاوش  زا  هک  نانچ  دـننکیم و  رـضاح  ار  میهاربا  ترـضح  هک  یتقو  دـیامنیم . باجم  ار  اهنآ  دـهدیم ، رارق  باطخ 

نایادخ اب  ار  راک  نیا  وت  ایآ  میهاربا  يا  [. 215  ] میهاربا ای  انتهلآب  اذه  تلعف  تنأأ  [ ... هحفص 122 : ] دنسرپیم وا  زا  هدوب  هناختب  رد  هسلج 
اوناک نا  مهولئـسف  اذـه  مهریبک  هلعف  لب  دـیامرفیم ... : باوج  رد  مانـصا  تیهولا  لاطبا  مصخ و  مازلا  روظنم  هب  میهاربا  يداد ؟ ماجنا  اـم 

دهاوـخیم اـهنآ  زا  بیترت  نیدـب  دـنیوگیم . نخـس  رگا  دیـسرپب  اـهنآ  زا  تسا . هدرک  ار  راـک  نیا  ناـشگرزب  نیا  هـکلب  [. 216  ] نوقطنی
لاؤس نیا  اب  ترـضح  دننزب . فرح  دنناوتیم  اهتب  رگا  هتبلا  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  هچ  هک  دنـسرپب  تب  دوخ  زا  ار  تقیقح 

دوخ لقع  هب  عوجر  اب  مه  مدرم  دوخ  دوشیم و  لطاب  اهنآ  تیهولا  اذل  دننزب . فرح  دنناوت  یمن  اهتب  هک  دریگب  ار  هجیتن  نیا  دهاوخیم 
دنروعـش و یب  یتادامج  مانـصا  هک  دـندش  هجوتم  دندینـش و  ار  میهاربا  ترـضح  مـالک  مدرم  یتقو  هک  ارچ  دـننکیم . فارتعا  رما  نیا  هب 
هن تسا  ملاظ  وا  دوخ  هک  نیا  هب  درک  مکح  هتـسناد و  راـکاطخ  ار  دوخ  لد ، رد  کـی  ره  هدـش و  ماـمت  ناـنآ  رب  تجح  دـننزیمن ، فرح 

يارب یلو  دیرگمتس . دوخ  امـش  انامه  دنتفگ : دندمآ و  ناشدوخ  هب  سپ  [. 217  ] نوملاظلا متنأ  مکنا  اولاقف  مهـسفنأ  یلا  اوعجرف  میهاربا :
هک وت  دـنتفگ : دـندناوخ و  زیتس  قح  ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  دنتـسنادیم ، ار  قح  هک  نیا  اب  دوخ ، نداد  هولج  قح  قح و  نداد  هولج  لـطاب 

مهـسؤر یلع  اوسکن  مث  ینک . هحفـص 123 ]  ] عافد دوخ  زا  هک  ییوگیم  ار  نخـس  نیا  رطاخ  نیا  هب  دـننزیمن و  فرح  اهنیا  هک  ینادیم 
ترضح دنیوگیمن . نخس  اهتب  هک  ینادیم  بوخ  وت  دنتفگ ) و   ) دنداد ناکت  ار  ناشیاهرس  سپس  [. 218  ] نوقطنی ءالؤه  ام  تملع  دقل 

خیبوت ار  اهنآ  اهتب  تیهولا  لاطبا  زا  دـعب  داد و  رارق  باطخ  ار  اهنآ  لـقع  دوب ، هدـش  هبنتم  ياهزادـنا  اـت  اهنادـجو  دـید  هک  یتقو  میهاربا 
[. 219  ] نولقعت الفأ  هللا  نود  نم  نودبعت  امل  مکل و  فأ  مکرـضی -  ائیـش و ال  مکعفنی  ام ال  هللا  نود  نم  نودبعتفأ  دیامرفیم ... : هدومن و 

دنوادـخ ياـج  هب  هک  هچنآ  رب  امـش و  رب  فا  یناـیز ؟ هن  دـناسریم و  امـش  هب  يدوـس  هن  هک  دـیتسرپیم  ار  يزیچ  دـنوادخ  ياـج  هب  اـیآ 
فطاوع کیرحت  بجوم  هک  یماهفتـسا  زا  یهاـگ  زین  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  [. 220 [ ؟ دـینکیمن لقعت  هشیدـنا و  ایآ  دـیتسرپیم .

عجرف دـنکیم . هدافتـسا  یفطاع  شور  زا  موق ، یهارمگ  اب  ندـش  هجاوم  تاقیم و  زا  تشگزاب  زا  سپ  ترـضح  دـیوجیم . هرهب  دـشیم ،
مکبر نم  بضغ  مکیلع  لحی  نأ  متدرأ  مأ  دهعلا  مکیلع  لاطفأ  انسح  ادعو  مکبر  مکدعی  ملأ  موق  ای  لاق  افـسأ  نابـضغ  هموق  یلا  یـسوم 

ار امش  ناتراگدرورپ  ایآ  نم  موق  يا  تفگ : تشگزاب و  شموق  يوس  هب  نیگهودنا  نیگمشخ و  یسوم  هاگ  نآ  [. 221  ] يدعوم متفلخأف 
نم اب  ناتهدعو  رد  هحفـص 124 ]  ] هک دیآ  دورف  امـش  رب  ناتراگدرورپ  مشخ  دیتساوخ  ای  دش  ینالوط  دهع ، نیا  ایآ  دادن و  وکین  يهدـعو 

نیقلت ار  غلبم  يزوسلد  یهاوخریخ و  هک  تسا  غـلبم  اـب  بطاـخم  هطبار  هب  حیرـصت  هویـش ، نیا  لاـمعا  ياـههار  زا  یکی  دـیدرک . فـالخ 
ياج هب  مکبر » یبر و   » ترابع دربراک  ای  هدمآ و  مالسلاهیلع  یسوم  ترـضح  تالمج  ردص  رد  اهراب  هک  موق » ای   » ترابع دننام  دنکیم .

اب زین  یهاگ  تسا . يدردـمه  مهافت و  وج  هدـنروآ  دوجو  هب  دـیامنیم و  نیفرط  دـحاو  تشونرـس  زا  تیاکح  همه  هک  بر » هللا و   » هملک
مکـسفنأ متملظ  مکنا  موق  ای  هموقل  یـسوم  لاـق  ذا  و  دـهدیم : رارق  بطاـخم  ار  ناـشلد  دناهتـشاد ، اور  نتـشیوخ  رب  هک  یمتـس  هب  هراـشا 

نوچ و  [. 222  ] میحرلا باوتلا  وه  هنا  مکیلع  باتف  مکئراـب  دـنع  مکل  ریخ  مکلذ  مکـسفنأ  اولتقاـف  مکئراـب  یلا  اوبوتف  لـجعلا  مکذاـختاب 
دینک و هبوت  نات  راگدیرفآ  هاگرد  هب  سپ  دـیاهدرک . متـس  ناتدوخ  رب  یتسرپ  هلاسوگ  اب  امـش  انامه  نم  موق  يا  تفگ : شموق  هب  یـسوم 

ریذـپ هبوت  وا  هک  ارچ  درذـگیم ؛ رد  امـش  زا  دـنوادخ  سپ  تسا . رتهب  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  دزن  رد  نیا  هک  دیـشکب  ار  نات  ياهسفن 
زا سپ  لیئارــسا  ینب  یتـقو  تـسا . تیادـه  زا  سپ  مدرم  فارحنا  بـتکم ، ره  يارب  تارطخ  تاـفآ و  نیرتـمهم  زا  یکی  تـسا . ناـبرهم 
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تکرح زا  تشگزاب  ریـسم  رد  دـنتفرگ و  رارق  ساسح  یـشیامزآ  ضرعم  رد  دـندش ، تموکح  رادهدـهع  نیمز و  ثراو  نوعرف ، تکاله 
هحفص 125]  ] تشگ بجوم  مدرم  نیا  لد  نهذ و  رد  یتسرپ  تب  تکرش و  گنهرف  تابوسر  دنتشذگ . تسرپ  تب  یموق  رب  دوخ ، هنابش 

مکنا لاق  ۀهلآ  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  یسوم  ای  اولاق  دهد : رارق  ناشیارب  يدوبعم  دنتـساوخ  یـسوم  زا  دتفا و  بولطم  ناشرظن  رد  راک  نیا 
یتسار هب  تفگ : یسوم ) ترضح  . ) دنراد ینایادخ  نانآ  هک  روط  نامه  هدب  رارق  ییادخ  ام  يارب  یسوم  يا  دنتفگ : [. 223  ] نولهجت موق 

عناق لیالد  داد و  تبسن  ینادان  هب  ار  نانآ  هتفخ ، ورف  یمشخ  زا  یشان  عطاق و  یخساپ  اب  گنرد  یب  یـسوم ، دیتسه . نادان  یموق  امـش  هک 
رد ناـشیا  هچنآ  تقیقح  رد  [. 224  ] نولمعی اوناک  ام  لطاب  هیف و  مه  ام  ربتم  ءالؤه  نا  دومرف : هضرع  اهنآ  يهتـساوخ  نـالطب  رب  ياهدـننک 

نادجو لد ، هب  لقع  زا  باطخ  نحل  رییغت  اب  درکن و  هدنـسب  لالدتـسا  نیا  هب  يو  تسا . لطاب  دـندادیم  ماجنا  هچنآ  لیاز و  دوبان و  دـننآ 
يادخ ار  دـنوادخ  زج  ایآ  تفگ : [. 225  ] نیملاعلا یلع  مکلـضف  وه  اهلا و  مکیغبأ  هللا  ریغأ  لاق  داد : رارق  ریثأت  تحت  ناـشیرپ و  ار  ناـشیا 

. تسا هدیشخب  يرترب  نایناهج  رب  ار  امش  وا  هک  نآ  لاح  مدنسپب و  امش 

اهنآ دوخ  ياعدا  زا  هدافتسا  اب  دارفا  ياعدم  ندرک  لطاب 

رگا هک  تروص  نیا  هب  دندادیم . رارق  اهنآ  دوخ  ياعدا  يانبم  رب  ناشنانمشد  ياعدا  ندومن  لطاب  يارب  ار  دوخ  ياهلالدتـسا  یهلا  يایبنا 
، درکیم لابند  نآ  ناـیب  زا  ار  يرگید  فدـه  يو  یلو  دـشیم ، تاـبثا  نآ  زا  یـصاخ  مکح  هک  تفگیم  ار  ینخـس  اـهنآ  هرظاـنم  فرط 
رد مالسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  درکیم . موکحم  ار  دوخ  نانمـشد  نخـس ، نامه  زا  هدافتـسا  هحفـص 126 ]  ] اب يرایـشوه و  اب  ادخ  ربمایپ 

انامه [. 226  ] برغملا نم  اهب  تأف  قرـشملا  نم  سمـشلاب  یتأی  هللا  ناف  دیامرفیم : دنکیم ، ییادـخ  ياعدا  يو  هک  اجنآ  دورمن  اب  هرظانم 
تجح رد  دورمن  هک  ییاعدا  رب  ار  تجح  نیا  يانبم  ترـضح  روایب . برغم  زا  ار  نآ  وت  سپ  دروآیم  رب  قرـشم  زا  ار  دیـشروخ  دـنوادخ 

رد هک  تسا  نیا  نم  راـگدرورپ  نأـش  یتسه ! نم  راـگدرورپ  هک  يدرک  اـعدا  وت  رگا  دومرف : هک  تروص  نیا  هب  داد . رارق  دوب  هدرک  یلبق 
دورمن قباس  ياعدا  رب  ار  لیلد  نیا  هیاپ  میهاربا  هک  نیا  تلع  روآ . رب  برغم  زا  ار  دیـشروخ  سپ  دنک . فرـصت  ناهج  ریبدـت  ملاع و  ماظن 
ترضح [. 227 . ] تسا هدیـسر  توبث  هب  وا  ياعدم  هدـش و  مامت  دورمن  عفن  هب  قباس  ثحب  هک  دـنکن  لایخ  یـسک  هک  تسا  نیا  داد ، رارق 

[. 228  ] یقلأ نم  لوأ  نوکن  نأ  اما  یقلت و  نأ  اما  یسوم  ای  اولاق  درک . هدافتسا  هویش  نیا  زا  نارحاس  اب  دروخرب  رد  زین  مالـسلاهیلع  یـسوم 
دنتخادنا و ار  دوخ  ياهیتسد  بوچ  اهبانط و  نارحاس  یتقو  مینکفیب ؟ هک  میشاب  یسک  لوا  ام  ای  ینکفایم  وت  یسوم  يا  دنتفگ : نارحاس 
هک سرتم  [. 229  ] یلعألا تنأ  کنا  فخت  ال  هحفص 127 ] : ] دومرف مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  دنتفرگ ، راک  هب  دنتشاد  هچ  ره 

نیا ات  درک  لطاب  ار  اهنآ  ياعدا  تروص  نیا  هب  دـیعلب و  دـندوب  هتخاس  هک  ار  هچنآ  تخادـنا و  ار  شیاـصع  زین  ترـضح  يرترب . دوخ  وت 
نوراه و راگدرورپ  هب  دـنتفگ : دـنداتفا و  هدجـس  هب  نارحاس  هاگ  نآ  [. 230  ] یـسوم نوراه و  برب  انمآ  اولاق  ادجـس  ةرحـسلا  یقلأف  هک :
زا قح  نوـچ  و  [. 232  ] نیبم رحـسل  اذـه  نا  اولاق  اندـنع  نم  قحلا  مهءاج  املف  دـیامرفیم : نینچمه  نآرق  [. 231 . ] میدروآ نامیا  یـسوم 

دینـش و ار  ناینوعرف  راتفگ  یتقو  یـسوم  ترـضح  تسا . راکـشآ  ییوداج  رحـس و  نیا  نامگ  یب  دـنتفگ : دـمآ ، نانآ  يوس  هب  ام  بناج 
هدرک و رارکت  ار  راکنا  ماهفتـسا ، تروص  هب  نانآ  راتفگ  راکنا  در و  ماقم  رد  دـنهدیم ، نیبم » رحـس   » تبـسن قح ،»  » هب هک  درک  هظحـالم 

زگره ار  نارحاس  هک  نآ  لاح  تسا و  رحـس  نیا  ایآ  [. 233  ] نورحاسلا حلفی  اذه و ال  رحـس  أ  تسا ... ؟ رحـس  نیا  ایآ  دسرپیم : هرابود 
[. 234 [ ؟ دوب دهاوخن  يزوریپ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیولوا 

ياهراک هب  ار  اهنآ  دـندرکیم و  یهن  تارکنم  زا  ار  دوخ  موق  هراومه  دـنیامن ، كاپ  تافارحنا  تافآ و  زا  ار  هعماج  هک  نیا  يارب  ناربمایپ 
ياهتیولوا هلمج  زا  دوخ و  توعد  يهحول  رـس  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اذـل  دومنیم . توعد  هحفص 128 ]  ] هنسح هدیدنسپ و 
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هب درک و  هزراـبم  شموق  تشز  تاداـع  یقـالخا و  تاـفارحنا  اـب  اتـسار  نیا  رد  مالـسلاهیلع  طوـل  ترـضح  دـندادیم . رارق  دوـخ  يراـک 
نیا اب  وا  ناما  یب  هزرابم  ياهشور  هدمآ ، نایم  هب  طول  زا  نخـس  هاگره  نآرق  رد  دومنیم . هلباقم  ءوس ، يهدیدپ  نیا  اب  فلتخم  ياههویش 

نم دحأ  نم  اهب  مکقبـس  ام  ۀشحافلا  نوتأتأ  هموقل  لاق  ذا  اطول  و  ددرگیم . هدـهاشم  زوس  نامناخ  كانرطخ و  یعامتجا  یقالخا و  تافآ 
نایناهج زا  سک  چیه  هک  دـیوشیم  بکترم  ار  تشز  راک  نآ  ایآ  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  میداتـسرف ، ار  طول  و  [. 235  ] نیملاعلا

اب توهـش  يور  زا  امـش  [. 236  ] نوفرـسم موق  متنأ  لب  ءاـسنلا  نود  نم  ةوهـش  لاـجرلا  نوتأـتل  مکنا  تسا ؟ هتفرگن  یـشیپ  امـش  رب  نآ  رد 
طول و  [. 237 . ] نورصبت متنأ  ۀشحافلا و  نوتأتأ  هموقل  لاق  ذا  اطول  و  دیراک . زواجت  یموق  امش  يرآ  دیزیمآیم ، رد  نانز  ياج  هب  نادرم ،

( ار نآ  موش  جـیاتن  یتشز و   ) هک یلاح  رد  دـیوریم . حـیبق  رایـسب  يراک  غارـس  هب  امـش  ایآ  تفگ : شموق  هب  هک  یماـگنه  روآ  داـی  هب  ار 
نادرم غارس  هب  نانز  ياج  هب  توهش  يور  زا  امش  ایآ  [. 238  ] نولهجت موق  متنأ  لب  ءاسنلا  نود  نم  ةوهـش  لاجرلا  نوتأتل  مکناأ  دینیبیم ؟
نادجو دهاوخیم  لمع ، نیا  راب  گرم  بقاوع  نایب  اب  مالسلاهیلع  طول  ترضح  هحفص 129 ] . ] دیتسه لهاج  یموق  امش  يرآ  دیوریم ؟

، دوش عقاو  رترثؤم  ات  دنونـشب  ناشدوخ  نادجو  نورد  زا  ار  خساپ  دهاوخیم  هک  يروط  هب  تسا . يریرقت  ماهفتـسا  نیا  دنک . رادیب  ار  اهنآ 
اولاق نأ  الا  هموق  باوج  ناک  ام  و  دـننکیم : جارخا  هب  دـیدهت  ار  وا  دـنهدب ، ياهدـننک  عناق  باوج  ترـضح  هب  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  یلو 

هک ارچ  دینک ؛ نوریب  ناترهـش  زا  ار  نانآ  دنتفگیم : هک  دوبن  نیا  زج  وا  موق  خـساپ  و  [. 239  ] نورهطتی سانأ  مهنا  مکتیرق  نم  مهوجرخأ 
زاب تشز  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  لدتسم  اویش و  ینایب  اب  ترضح  دنیوجیم . هزنت  نآ  زا  هتـسناد و  دیلپ  ار  راک  نیا  هک  دنتـسه  ینامدرم  اهنآ 
یلو تسا ، یناسنا  ياهـشزرا  يهمه  شنیرفآ و  نوناق  زا  يربخ  یب  و  ینادان ، لهج ، يهجیتن  راـک  نیا  دـهدیم  ناـشن  اـهنآ  هب  درادیم و 

ام اب  دنتسین  رضاح  دنتسه و  كاپ  اهنیا  هک  ارچ  دینک ؛ نوریب  دوخ  راید  رهش و  زا  ار  طول  نادناخ  هک  دنتفگ  دنتـشادن ، یخـساپ  اهنآ  نوچ 
دوخ موق  دوب و  هداد  رارق  شیوخ  توعد  يهحول  رس  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زین  مالـسلاهیلع  بیعـش  ترـضح  دنوش . گنهامه 

ناـمز نآ  رد  هک  یـشورف ، مک  زا  باـنتجا  و  نازیم ، هناـمیپ و  تسرد  يادا  هب  تسا ، نید  هیاـپ  لـصا و  هک  دـیحوت ، هب  توـعد  زا  سپ  ار 
دعب ضرألا  یف  اودـسفت  مهءایـشأ و ال  سانلا  اوسخبت  نازیملاو و ال  لیکلا  اوفوأف  مکبر  نم  ۀـنیب  مکتءاج  دـق  دومن : توعد  دوب ، لوادـتم 

. تسا هدمآ  امـش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  نشور  یتجح  یتسار  هب  هحفص 130 ] [. ] 240  ] نینمؤم متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  اهحالـصا 
هک دینکن  داسف  تسا ، هدمآ  حالص  هب  هک  نآ  زا  دعب  نیمز  رد  دیهدن و  مک  ار  ناشسانجا  مدرم  هب  دیهدب و  تسرد  ار  وزارت  هنامیپ و  سپ 

نیا هک  دنکیم  نایب  هنوگنیا  ار  دیحوت  هب  توعد  فورعم و  هب  رما  تلع  مالسلاهیلع  بیعش  ترـضح  تسا . رتهب  ناتیارب  دیـشاب  نمؤم  رگا 
زا یهن  هلمج  زا  دوشیم . هدهاشم  يو  يهریس  رد  رکنم  زا  یهن  تازاوم  هب  رماوا  نیا  دیشاب . هتشاد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  امـش  يارب  اهراک 
قح ندرکن  ادا  [ 242  ] يزیگنا داسف  [ 241 ، ] هلماعم رد  شغ  بلقت و  زا  یهن  درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  بیعش  ترـضح  ياهرکنم 
هک دهاوخیم  دوخ  موق  زا  نینچمه  [ 245 . ] حالصا زا  سپ  داسف  و  [ 244 ، ] نارگید هب  ندناسر  نایز  [ 243 (، ] یشورف مک   ) وزارت هنامیپ و 

متنک ذا  اورکذا  اجوع و  اهنوغبت  هب و  نمآ  نم  هللا  لیبس  نع  نودصت  نودعوت و  طارـص  لکب  اودعقت  و ال  دنوشن : ادخ  نید  شرتسگ  عنام 
دراد نامیا  هک  ار  یسک  ره  دیناسرتب و  ار  مدرم  هک  دینیشنم  یهار  ره  رس  رب  و  [. 246  ] نیدسفملا ۀبقاع  ناک  فیک  اورظنا  مکرثکف و  الیلق 

دیرگنب درک و  دایز  ار  امش  سپـس  دیدوب  كدنا  هک  ار  ینامز  دیروآ  دای  هب  دیرامـشم و  راجنهان  راومهان و  ار  نآ  دیراد و  زاب  ادخ  هار  زا 
ار وا  هکلب  دندرواین ، نامیا  وا  هب  اهنت  هن  حون  و  دوه ، طول ، ترضح  موق  دننام  زین  بیعش  ترضح  موق  دوب . هنوگچ  داسف  لها  ماجنارس  هک 

ناوریپ بیعـش ، ترـضح  موق  رافک  دننکیم . جارخا  رهـش  زا  ار  وا  درادن ، رب  هحفـص 131 ]  ] تسد دیحوت  نید  زا  رگا  هک  دندومن  دـیدهت 
اذا مکنا  ابیعـش  متعبتا  نئل  هموق  نم  اورفک  نیذلا  ألملا  لاق  و  دندرکیم : دیدهت  دنروایب ، نامیا  وا  هب  دنتـساوخیم  هک  ار  یناسک  بیعش و 

و دوب . دیهاوخ  ناراکنایز  زا  امـش  انامه  دینک  يوریپ  بیعـش  زا  رگا  دنتفگ : دندوب  هدـیزرو  رفک  هک  شموق  ناگرزب  و  [. 247 . ] نورساخل
[. 248 . ] درکیم یهن  راک  نیا  باکترا  زا  ار  اهنآ  زین  بیعش 

تلاسر غیلبت  دیاقع و  راهظا  رد  تیعطاق 

48 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نابطاخم هناعطاق ، مالعا  نیا  دـندرکیم و  مالعا  تیعطاق  اب  ار  دوخ  تلاسر  ياهشیر  یلوصا و  عضاوم  توبن ، زاغآ  رد  مالـسلامهیلع  اـیبنا 
قدص و رب  ادـتبا  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  دربیم . نیب  زا  نانآ  ناهذا  رد  ار  دـیدرت  هنوگ  ره  دومنیم و  کیدزن  لماک  عانقا  هب  ار 
[. 249  ] لیئارسا ینب  یعم  لسرأف  مکبر  نم  ۀنیبب  مکتئج  دق  قحلا  الا  هللا  یلع  لوقأ  نأ ال  یلع  قیقح  دزرویم : دیکأت  شیوخ  ییوگتـسار 

سپ ماهدروآ . ياهزجعم  ناتراگدرورپ  يوس  زا  امـش  يارب  نم  هک  یتسار  هب  میوگن . قح  نخـس  زج  دـنوادخ  يهراـبرد  هک  تسا  راوازس 
ار شیوخ  توبن  تلاسر و  مدرم ، هدوت  ای  و  نایرابرد ، فارشا ، نوعرف ، اب  دوخ  هرظانم  زاغآ  رد  سپس  تسرفب . نم  هارمه  ار  لیئارسا  ینب 

ياهرهچ روهظ  زا  تدش  هب  نانهاک ، يأر  هب  انب  نوعرف  شیپ  اهتدم  زا  هک  یلاح  هحفص 132 ]  ] رد دنکیم . یفرعم  تیعطاق  تحارص و  اب 
جیـسب يدرف  نینچ  ندرب  نایم  زا  تهج  ار  دوخ  دارفا  همه  ساسا ، نیا  رب  تشاد و  میب  دوب ، دـهاوخ  متـس  تخت  خاـک و  رگناریو  هک  یهلا 

. دوب هدرک 

یهلا ياهتمعن  يروآدای 

يهیحور داجیا  دـیحوت ، هب  مدرم  تیادـه  رب  هوالع  دوخ ، ياهوگ  تفگ و  ثحب و  لالخ  رد  یهلا  ياهتمعن  يروآدای  زا  ناربماـیپ  فدـه 
يارب ار  هار  دـناوتیم  زین  تلاح  نیا  دوخ  تسا  مولعم  دوب . نابطاخم  رد  ینامیا  سفن  تزع  ندومن  هدـنز  و  سفن ، هب  دامتعا  يرواـبدوخ ،

زا يرایـسب  رد  دـهدیم ، تبـسن  شدوخ  هب  ار  موق  هک  نیا  نمـض  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  دزاـس . رتراومه  توـعد  لـماک  شریذـپ 
يو تانایب ، نیا  رد  دومنیم . هاگآ  دندوب ، رادروخرب  نآ  زا  هک  يرامـش  یب  یهلا  ياهتمعن  هب  تبـسن  ار  مدرم  اهوگ ، تفگ و  تارظانم و 

ياـهتمعن اـت  دزادرپیم  دوب ، هدومرف  اـطع  لیئارـسا  ینب  هب  دـنوادخ  هک  ییاهتلیـضف  دـننام  يونعم ، یعاـمتجا و  ياـهتمعن  رکذ  هب  رتـشیب 
مکءانبأ و نوحبذی  باذعلا و  ءوس  مکنوموسی  نوعرف  لآ  نم  مکاجنأ  ذا  مکیلع  هللا  ۀمعن  اورکذ  هموقل  یـسوم  لاق  ذا  و  يویند . يرهاظ و 

داـی هب  ار  ناـتدوخ  رب  یهلا  ياـهتمعن  تفگ : شموق  هب  یـسوم  نوـچ  و  [. 250 . ] میظع مکبر  نم  ءـالب  مـکلذ  یف  مکءاـسن و  نویحتـسی 
دنتشادیم هاگن  هدنز  ار  ناتنانز  دنتشکیم و  ار  امش  نارسپ  دندیناشچ و  یم  امش  هب  ار  تخس  یباذع  هک  نوعرف  لآ  زا  ار  امـش  هک  دیروآ 

لیئارسا ینب  هب  باطخ  مالسلاهیلع  یسوم  دوب . ناتراگدرورپ  هحفص 133 ]  ] يوس زا  یگرزب  ناحتما  نآ  رد  داد و  تاجن  یگدرب ،) يارب  )
يا [. 251  ] نیملاعلا نم  ادـحأ  تؤی  مل  ام  مکاتآ  اکولم و  مکلعج  ءایبنأ و  مکیف  لـعج  ذا  مکیلع  هللا  تمعن  اورکذا  موق  اـی  دـیامرفیم ... :
امـش هب  درک و  هاشداپ  ار  امـش  داد و  رارق  یناربماـیپ  امـش  ناـیم  رد  هک  ماـگنه  نآ  دـیروآ  داـی  هب  ناـتدوخ  رب  ار  دـنوادخ  تمعن  نم  موق 

نمیألا و روطلا  بناج  مکاندعاو  مکودع و  نم  مکانیجنأ  دق  لیئارـسا  ینب  ای  تسا . هدادن  نایناهج  زا  سک  چـیه  هب  هک  دیـشخب  ییاهزیچ 
هدـعو نمیا  روط  بناج  رد  امـش  اب  میداد و  تاـجن  ناتنانمـشد  زا  ار  امـش  یتسار  هب  لیئارـسا  ینب  يا  [. 252  ] يولـسلاو نملا  مکیلع  انلزن 

تشذگرس و  عیاقو ، هللا ،» مایا  ، » دراد هفیظو  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  رگید  يوس  زا  میداتسرف . ورف  يولس  ّنم و  امش  يارب  میدراذگ و 
یـسوم انلـسرأ  دقل  و  دیامن . تیادـه  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  دـیامن و  وگزاب  نانآ  نتفرگ  تربع  و  رادـشه ، راذـنا ، يارب  ار  نیـشیپ  ياهتما 

یسوم هک  یتسار  هب  و  [. 253  ] روکـش رابـص  لکل  تایآل  کلذ  یف  نا  هللا  مایأب  مهرکذ  رونلا و  یلا  تاملظلا  نم  کموق  جرخأ  نأ  انتایآب 
ره يارب  نیا  رد  انامه  هک  هدب  رکذـت  اهنآ  هب  ار  هللا  مایا  ربب و  ییانـشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  تموق  هک  میداتـسرف  دوخ  تازجعم  اب  ار 

گرزب فورعم و  ياهتما  رب  هک  یعیاـقو  هلمج  زا  دـناهدرک : رکذ  يددـعتم  قیداـصم  هللا  ماـیا  يارب  تسا . ییاـههناشن  يرکاـش ، ياـبیکش 
: زا دـنترابع  هللا  مایا  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  هچنآ  هحفـص 134 ]  ] ای هتـشذگ و  دومث  و  داع ، حون ، موق  نوچمه  نیـشیپ 

ینب روبع  يارب  ایرد  ندش  هتفاکـش  نینچمه  دـنوشیم ، ناراب  فرب و  ثعاب  هک  تسا  یظیلغ  ياهربا  یهلا ، تمعن  یهلا ؛ ياهالب  اهتمعن و 
[. 254 . ] هتشذگ ياهتما  زا  یخرب  تکاله  زا  تسا  ترابع  زین  یهلا  يالب  رگید . دراوم  لیئارسا و 

نافلاخم نایم  رد  ینکفا  دیدرت 
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یمارگ ربمایپ  تسا . دیحوت  داینب  نداهن  انب  زا  رتناسآ  نآ  داینب  نتخاس  لزلزتم  تسا ، ماکحتسا  تلاصا و  زا  يراع  لطاب  هدیقع  هک  اجنآ  زا 
هب نآرق  تایآ  هک  هداد  رارق  موجه  دروم  ار  نافلاخم  دیاقع  دیدرت ، کش و  ياقلا  اب  درک و  هبرجت  ار  هویـش  نیا  ددعتم ، عضاوم  رد  مالـسا 
[. 255 . ] نیبم لالـض  یف  وأ  يدـه  یلعل  مکایا  وأ  انا  هللا و  لق  ضرألاو  تاوامـسلا  نم  مکقزری  نم  لق  دـیامنیم : تیاـکح  نآ  زا  یبوخ 

نیا رد  میراکشآ . یهارمگ  رد  ای  تیاده ، قیرط  رب  امش  ای  ام  و  ادخ ؛ وگب : دهدیم ؟ يزور  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  تسیک  وگب 
دنکیم یعـس  اهنآ ، دوجو  قامعا  رد  کش  داجیا  يارب  شالت  اب  هکلب  دزادرپیمن ، رافک  اب  هرظاـنم  هب  مجاـهت ، يدـحت و  اـب  دـنوادخ  هیآ 

. دندرگ رونم  نامیا  رون  هب  دنوش و  فقاو  ناشداقتعا  نالطب  هب  دوخ  ات  دنک ، تقیقح  هجوتم  رادیب و  ار  ناشیا  يهتفهن  داهن  هتفخ و  ترطف 
يراصن وأ  ادوه  اوناک  طابسألا  بوقعی و  قاحسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  نا  نولوقت  مأ  هحفص 135 ] : ] دیامرفیم رگید  ياج  رد  [. 256]

هک دییوگیم  باتک ) لها   ) امـش ای  [. 257  ] نولمعت امع  لفاغب  هللا  اـم  هللا و  نم  هدـنع  ةداهـش  متک  نمم  ملظأ  نم  هللا و  مأ  ملعأ  متنأأ  لـق 
زا رتراکمتـس  یـسک  هچ  دنوادخ ؟ ای  دیرتاناد  امـش  وگب  دناهدوب ؟ یحیـسم  يدوهی و  طابـسا ، بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و 

لفاغ دیهدیم  ماجنا  هک  هچنآ  زا  دـنوادخ  و  دراد ؟ ناهنپ  تسا ، هدـیدرگ  ررقم  وا  رب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  ار  یتداهـش  هک  تسا  یـسک 
تسا مزال  بطاخم  اب  یهارمه  یعون  رگید  ترابع  هب  و  یعاد ، ریذپان  هشدخ  عضاوم  زا  یعطقم  لزانت  یعون  هویـش ، نیا  ذاختا  رد  تسین .

. دراد رب  رد  يرکف  هزرابم  هصرع  رد  ار  بطاخم  ییوخدنت  بصعت و  زا  يریگولج  هلمج  زا  يرایسب ، دیاوف  هک 

بانطا زا  دعب  زاجیا 

نایب ار  هلئـسم  نیا  زین  لاعتم  دـنوادخ  دـندرکیم . هلداجم  مالـسلاهیلع  یـسیع  يهرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  مدرم 
نومـصخ موق  مه  لب  الدج  الا  کل  هوبرـض  ام  وه  مأ  ریخ  انتهلآأ  اولاق  و  نودـصی -  هنم  کموق  اذا  الثم  میرم  نبا  برـض  امل  و  دـنکیم .

نیا و  وا ؟ ای  دنرتهب  ام  نایادخ  ایآ  دنتفگ : و  دنتـشادرب -  گنب  نآ  زا  وت  موق  هاگ  نآ  دش ، هدز  لثم  میرم  رـسپ  شنیرفآ )  ) نوچ و  [. 258]
مالسلاهیلع یسیع  ناتساد  هب  نآرق  دندید  یتقو  شیرق  مدرم  دنتـسه . وج  هزیتس  یموق  نانآ  يرآ  لدج . هار  زا  رگم  دندزن  وت  يارب  ار  لثم 

هک تیحیسم  دید  زا  ار  حیسم  اهنآ  وه . مأ  ریخ  انتهلآأ  دنتفگ : يراکنا  یماهفتـسا  اب  دندرک و  هرخـسم  هحفـص 136 ]  ] ار نآ  دنزیم ، لثم 
رتهب ادخ  دنتفگ : دیحوت ، هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  توعد  در  رد  دندرک و  هسیاقم  دوخ  ههلا  اب  دنتـشادنپیم ، ادخ  رـسپ 

یفاصوا هک  دنیوگب  دنتساوخیم  نآ  نمـض  نوچ  تسا . لادج  نیرتفیخـس  لدج ، عون  نیا  دیوگیم : ییابطابط  همالع  حیـسم ؟ ای  تسا 
بارت نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللادـنع  یـسیع  لثم  نا   » يهیآ نینچمه  [. 259 . ] تسین انتعا  لباق  الـصا  تسا ، هدمآ  حیـسم  يارب  نآرق  رد  هک 

وا هب  سپـس  دیرفآ  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  شنیرفآ )  ) دـننام هب  دـنوادخ  دزن  یـسیع  شنیرفآ )  ) انامه [ 260  ] نوکیف نک  هل  لاـق  مث 
هب ار  يو  تقلخ  هک  تسا  هدش  لزان  نانآ  اب  ندومن  جاجتحا  نارجن و  ياراصن  يهرابرد  هک  دـش » دوجوم  گنرد  یب  وش و  دوجوم  تفگ 

.1 دراد : دوجو  مالـسلاهیلع  یـسیع  تیهولا  یفن  يارب  لـیلد  ود  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  تسا . هدرک  هیبش  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ 

.2 دشاب . هتـشاد  تیهولا  ماقم  هکنآ  هن  دوب ، دهاوخ  ادخ  هدنب  ریزگان  دشاب ، قولخم  هک  مه  یـسک  درک . قلخ  ردـپ  نودـب  ار  یـسیع  ادـخ 
ماقم مه  مدآ  يارب  يراصن  دیاب  دشاب ، شتیهولا  یـضتقم  شتقلخ  خنـس  رگا  سپ  تسین . مدآ  ندـیرفآ  زا  رتالاب  یـسیع ، قلخ  ندـیرفآ و 

ره اریز  دنوش ؛ لئاق  وا  تیهولا  هب  دیابن  مه  یـسیع  يهرابرد  سپ  دـنرادن . ياهدـیقع  نانچ  مدآ  يهرابرد  هکنآ  لاح  دـنوش . لئاق  تیهولا 
هحفص 137] [. ] 261 . ] دنرگیدکی هیبش  دناهدش ، هدیرفآ  ردپ  نودب  هک  نیا  رد  ود 

ایبنا تیقفوم  لماع 

هراشا
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حور رد  هدش ، هتفگ  ياهشور  رب  هوالع  ار  نانآ  تیقفوم  لماع  ناوتیم  دش ، هتفگ  یهلا  مرکم  يایبنا  دروم  رد  هک  یبلاطم  يدنب  عمج  رد 
ذوفن تردق  هویش  نیا  هب  هک  هدوب  یمکحتسم  ياههیاپ  داینب و  يواح  ناشتارظانم  رد  نانآ  ياهدرگـش  هک  يروط  هب  تسناد . نانآ  توعد 

: دنکیم نایب  تروص  نیا  هب  تسا  نینچ  زین  رگید  يایبنا  دروم  رد  املـسم  هک  ار  مالـسا  ربمایپ  تیقفوم  لماع  میرک  نآرق  تسا . هدیـشخب 
هظعوم ناهرب و  تمکح و  اب  ار  ناـمدرم  لوسر  يا  [. 262  ] نسحأ یه  یتلاب  مهلداج  ۀنـسحلا و  ۀظعوملاو  ۀمکحلاب  کبر  لیبس  یلا  عدا 

يارب هلیـسو  هس  ینعی  تسا ؛ هدرمـش  رما  هس  ار  تیقفوم  لماع  اجنیا  رد  نک . هرظانم  اهنآ  اب  هویـش  نیرتهب  اب  امن و  توعد  ادخ  هار  هب  وکین 
: زا دنترابع  هک  تسا  مزال  ناربمایپ  فادها  دربشیپ 

قطنم لالدتسا و 

هدـمآ نآرق  رد  مالـسلاهیلع  میهاربا  يهرابرد  دـنک . تبحـص  اهنآ  اب  لالدتـسا  قطنم و  اب  دـیاب  دوشیم ، ور  هب  ور  مدرم  اب  هک  يربماـیپ  ره 
هراتس هکنآ  زا  سپ  مهدیم و  رارق  دوخ  يادخ  ار  هراتس  امش  دننام  زین  نم  دیوگیم  دوشیم ، ور  هب  ور  ناتـسرپ  هراتـس  اب  یتقو  هک  تسا 

هب ینعی  مرادن ؛» تسود  دوشیم  ناهنپ  اههدید  زا  دنکیم و  بورغ  هک  ار  ییادـخ  نم  263 ؛] « ] نیلفآلا بحأ  ال  : » دیوگیم درک ، بورغ 
ار مدرم  ایبنا  نابز  زا  نینچمه  نآرق  هحفـص 138 ] . ] دوشیمن دیدپان  درادن و  لاوز  بورغ و  ام  يادخ  هک  دنکیم  لالدتـسا  تروص  نیا 

یلع انا  ۀمأ و  یلع  انءابآ  اندـجو  انا  : » دـنتفگیم هک  یناسک  لباقم  رد  ناربمایپ  هک  يروط  هب  تسا . هدرک  توعد  ربدـت  و  رکفت ، لقعت ، هب 
يدهأب مکتئج  ولوأ  دندومرفیم : میتسه » اهنآ  يور  هلابند  ام  میاهتفای و  ياهویش  تنس و  رب  ار  نامناردپ  ام  انامه  264 ؛]  ] نودتقم مهراثآ 

، دیاهتفای نآ  رب  ناتناردپ  هک  هچنآ  زا  رتهب  ار  ینییآ  امـش  يارب  رگا  یتح  [. 265  ] نورفاک هب  متلـسرأ  امب  انا  اولاق  مکءابآ  هیلع  متدجو  امم 
. میرفاک دیا ، هدروآ  تلاسر  هب  امش  هک  هچنآ  هب  ام  دنتفگ : مروایب ؟

هنسح هظعوم 

زا ار  مدرم  دراد و  يداشرا  يهبنج  تسین و  یناهرب  هک  ینخـس  ینعی  تسا ؛ هدـش  ریبعت  هظعوم  و  داـشرا ، هباـطخ ، هب  نآرق  رد  بلطم  نیا 
دوجو يدایز  تایآ  هنیمز  نیا  رد  دیامنیم . يربهر  دیحوت  بتکم  هب  ار  اهنآ  دنکیم و  هاگآ  هانگ  و  كرـش ، یقالخا ، تافارحنا  دـسافم ،

یماوقا هنوگچ  دندش و  دوبان  هانگ  رد  نتخیر  ورف  رثا  رد  هنوگچ  هتشذگ  ماوقا  هک  دنکیم  نایب  هتـشذگ  ماوقا  ناتـساد  نایب  رد  الثم  دراد .
. دناهدش دنمتداعس  قفوم و  ناربمایپ ، زا  يوریپ  رثا  رد 

لثم هب  هلباقم  لدج و 

يرگید ياههورگ  دنتـسه ، قح  شریذپ  هدامآ  دنرادن و  یلبق  يرکف  يریگعـضوم  هک  ییاهناسنا  زا  ریغ  ایبنا  توعد  ربارب  رد  هک  مینادیم 
رد هتـشاد و  فلاخم  يریگعـضوم  کی  لوا  زا  ینعی  دـندرکیم ؛ در  ار  ناربمایپ  توعد  فلاخم ، يریگعـضوم  اب  هک  دناهتـشاد  دوجو  زین 
اب دندشیمن و  میلـست  عناق و  هجو  چیه  هب  هنـسح ، يهظعوم  تمکح و  ربارب  رد  دندوب و  بصعتم  هحفص 139 ]  ] تخسرس و دوخ  عضوم 

. دندرکیم دروخرب  هلداجم ، قیرط  زا  ینعی  ناشدوخ ، لثم  هورگ  نیا  اب  ایبنا  دندیزرویم . دانع  دـندرکیم ، كرد  ار  ایبنا  تیناقح  هک  نیا 
هلصافالب دادیم ، خساپ  ناشتالاکشا  هب  مالسلاهیلع  یسوم  تقو  ره  هک  دنکیم  فیرعت  ار  لیئارـسا  ینب  یـسوم و  ترـضح  ناتـساد  نآرق 

شور هب  هک  دوبن  نکمم  هلداـجم  لدـج و  اـب  زج  وج  هزیتس  دـناعم و  هورگ  اـب  زین  اـیبنا  ریاـس  نینچمه  دـندرکیم . ناونع  يرگید  لاکـشا 
هحفص 143] [. ] 266 . ] دنیامن دروخرب  يرگید 

مالسلاهیلع قداص  ماما  يهریس 
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هراشا

شیارگ مالـسا و  روهظ  ناریا ، ندـمت  گـنهرف و  يرکف  یملع و  ییافوکـش  زاغآرـس  نارگ ، لـیلحت  ناقرـشتسم و  ناـخروم ، فارتـعا  هب 
رد هک  ینادنمشیدنا  و  گنهرف ، ملع و  ناگرزب  رتشیب  تسا . هدوب  مالسا  شخب  تاجن  بتکم  نییآ و  هب  تلم  نیا  يهبناج  همه  هدرتسگ و 

شرورپ هدرک و  سفنت  مالـسا  نیگآرطع  يونعم و  ياضف  رد  دـناهدز ، مقر  ار  يراختفا  رپ  خـیرات  موب  زرم و  نیا  رد  نوگانوگ  ياههنیمز 
نمض نانآ ، دنمـشزرا  تایبرجت  رمثرپ و  شالت  جیاتن  زا  يریگ  هرهب  و  مالـسلامهیلع ، همئا  يهشیدنا  راثآ و  یگدنز ، اب  ییانـشآ  دناهتفای .
تهج رد  یثحاـبم  ور  نیا  زا  دوـب . دـهاوخ  ناگدـنیآ  هار  ارف  یغارچ  ناوـج ، لـسن  رد  صوـصخ  هب  نتـشیوخ ، هب  داـمتعا  هیحور  تیوـقت 

زا يریوصت  هئارا  نمـض  اهنآ ، یـسررب  اب  ات  دوشیم  حرطم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـصع  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، عاضوا  تخاـنش 
نامز نیا  رد  اهنآ  ندرک  هدایپ  يارب  رصع  نآ  فلتخم  لئاسم  اب  ناشیا  دروخرب  يهوحن  هب  تبسن  يو و  یگنهرف  و  یسایس ، یملع ، تایح 

هحفص 144] . ] دوش لصاح  ییانشآ 

قداص ماما  یناگدنز 

اب فداصم  يرجه ، لاس 83  لوالا  عیبر  هام  مهدفه  هبنشود  زور  رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تدالو  زورلاس  اب  نامز  مه 
تـشاذگ تایح  يهصرع  هب  مدق  تلاسر ، كاپ  هلالـس  زا  يدازون  هنیدم  رهـش  رد  تماما  تلاسر و  نادناخ  رد  يدالیم  متـشه  نرق  زاغآ 

، تلیـضف ملع ، ناـهج  رد  یفرگـش  تـالوحت  أـشنم  دروآ و  ناـغمرا  هب  دوـخ  نارادتـسود  يارب  ار  ملع  و  تیناروـن ، افـص ، زا  یناـهج  هـک 
زا سپ  دوب و  تفرعم  تقیقح و  هار  ناکلاس  تنیز  داجس ، ماما  شراوگرزب  دج  تیبرت  تحت  لاس  هدزاود  وا  دیدرگ . تیناسنا  و  تیونعم ،

درک و دـشر  نآرق  یحو و  نادـناخ  نایم  رد  هنیدـم ، طیحم  رد  تفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  شردـقیلاع  ردـپ  تاهجوت  تحت  نآ ،
رد قداص  ماما  هک  دـمآیم  رامـش  هب  تیعقوم  تصرف و  نیرتیلاع  نیرتهب و  هدـنزرا  نارود  نیا  دومن . زاغآ  ار  تفرعم  تلیـضف و  بسک 
ما  » شاهینک همطاف و  قداص ، ماما  ردام  مان  دیامن . بسک  ار  یهلا  تفرعم  و  تلیضف ، ملع ، هتشاذگ و  مدق  ینامحر  بتکم  هسردم و  نینچ 

ماما [ 267 . ] دوب اوقتاب  تلیـضف و  اـب  ناوناـب  زا  یکی  تمـصع و  تیـالو و  ماـقم  ناگتفیـش  زا  رکب ، یبا  نب  دـمحم  نب  مساـق  رتخد  هورف ،»
اوقت و اب  نینمؤم  زا  مردام  [. 268  ] نینـسحملا بحی  هللاو  تنـسحأ  تقتا و  تنمآ و  نمم  یمأ  تناک  دیامرفیم : نینچ  وا  يهرابرد  قداص 

رـصع ناگرزب  زا  ییالاو  تارابع  نانچ  نآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لـیاضف  رد  درادیم . تسود  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  دوب و  راـکوکین 
گرزب ياوشیپ  راهچ  زا  یکی  سنا  نب  کلام  دبلطیم . ار  لقتسم  یلصف  هک  تسا  هدش  دراو  ناشیا  زا  دعب  ياملع  ناشیا و  هحفص 145 ] ]

نذأ و ال تعمـس  نیع و ال  تأر  ام  دـیوگیم : ترـضح  يهرابرد  تسا  هتـشاد  ار  ناشیا  يدرگاش  راختفا  یتدـم  دوخ  هک  تنـس  لها  هقف 
ياهدید چیه  اوقت  و  تدابع ، ملع ، تلیـضف ، دعب  زا  [. 269 . ] اعرو ةدابع و  املع و  الـضف و  قداصلا  رفعج  نم  لضفأ  رـشب  بلق  یلع  رطخ 

نب دمحم  نیدلا  لامک  دشاب . هتـشاد  دوجو  قداص  رفعج  زا  رترب  هک  هدرکن  روطخ  یناسنا  چیه  نهذ  هب  و  هدینـشن ، یـشوگ  چـیه  هدـیدن ،
عونت زا  هاگآ ، نیبزیت و  لقع  هک  يروط  هب  تسا . رـصح  دـح و  یب  شرامـش و  قوف  شترـضح  لیاضف  بقانم و  اـما  دـیوگیم : زین  هحلط 

نآ تبیه  زا  قداص  ماما  اب  دوخ  تارظانم  رد  ناوارف ، دوحج  داـحلا و  دوجو  اـب  ءاـجوعلا  یبا  نبا  [. 270 . ] تسا ناریح  شترـضح  لیاضف 
زیچ هچ  [. 271  ] کیدـی نیب  یناسل  قلطنی  ام  ۀـباهم  کل و  الالجا  لاق  مالکلا  نم  کعنمی  امف  دومرفیم : ماما  دـشیم و  تکاس  ترـضح 

زا رفعج  دـیوگیم : یقیناود  روصنم  تسین . نتفگ  نخـس  ياراـی  ارم  وت  تبیه  زا  تفگیم : يو  ییوگیمن ؟ نخـس  هک  هدـش  نیا  بجوم 
ام هـک  دنتـسه  یناگدـنب  ینامــسآ ، باـتک  ثراو  [ » هحفـص 146 : ] تسا هدوـمرف  اـهنآ  يهراـبرد  دـنوادخ  هـک  تـسا  ییاـهناسنا  هـلمج 
نب رفعج  انامه  تسا و  یثدحم  نادـناخ  ره  رد  تسا . هدوبر  ار  تقبـس  يوگ  يراکوکین  رد  هک  تسا  یناگدـیزگرب  زا  وا  میاهدـیزگرب .»

[. 272 . ] دشابیم ام  ثدحم  دمحم 
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قداص ماما  رصع  یسایس  عاضوا 

تموکح راـگزور  رد  ماـما  تدـالو  تسا . هدوب  رـصاعم  یـسابع  يهفیلخ  ود  يوـما و  يهفیلخ  هد  تموـکح  اـب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
نب دـیزی  زیزعلادـبع ، نـب  رمع  کلملادـبع ، نـب  نامیلـس  کلملادـبع ، نـب  دـیلو  بـیترت  هـب  کلملادـبع  زا  سپ  دوـب . ناورم  کلملادـبع 

ناورم کلملادبع و  نب  دیلو  نب  میهاربا  کلملادبع ، نب  دیلو  نب  دیزی  کلملادبع ، نب  دیزی  نب  دیلو  کلملادـبع ، نب  مشاه  کلملادـبع ،
يرجه لاس 132  رد  سابع ، ینب  هاپس  نامجاهم  زا  ناورم  تسکش  اب  هیما ، ینب  نادناخ  ماجنارس  دندرک و  تموکح  ناورم ، نب  دمحم  نب 

قداص ماما  كرابم  رمع  زا  لاس  دودـح 50  مایا  نیا  رد  تفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  سابع  ینب  تلود  دـندش و  هدز  رانک  تموکح  زا 
. دـش زاغآ  ناورم  لـتق  اـب  لاـس 132 ه ، رخاوا  رد  وا  تموـکح  هک  دوـب  نادـناخ  نیا  يهفیلخ  نـیلوا  یـسابع  حافـس  [. 273 . ] تشذگیم

دعب ماما  يو ، تموکح  مهد  لاس  رد  هک  دوب  قداص  ماما  رـصاعم  يهفیلخ  نیرخآ  روصنم  هب  روهـشم  یلع  نب  دمحم  نب  هللادـبع  رفعجوبا 
ینب تموکح  ود  ره  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  نافلاخم  اب  يریگتخس  تدش  و  یمحر ، یب  یکافـس ، دیـسر . تداهـش  هب  تماما  لاس  زا 34 
يدج هجوت  دروم  مالسلامهیلع  تیب  لها  همه ، زا  شیب  ماکح ، ياه  يریگتخـس  اهتبقارم و  نایم  رد  هحفص 147 ] . ] دوب هیما  ینب  سابع و 

اب ار  دوخ  تفلاخم  دـندرکیمن و  توکـس  افلخ ، ماکح و  لامعا  تموکح و  ربارب  رد  یگداس  هب  اهنآ  نوچ  دـندوب . رازآ  تیذا و  یتح  و 
زا يریگولج  نایعیـش و  لام  ناج و  ظفح  رطاخ  هب  زین  عقاوم  یـضعب  رد  هتبلا  دـندادیم و  ناـشن  نوگاـنوگ  ياههویـش  هب  نادـناخ ، ود  ره 

لها تیمولظم  هب  تبـسن  ار  مدرم  فطاوع  دندرک  یعـس  ندیـسر ، تردق  هب  يارب  سابع  ینب  دندرکیم . هیقت  اهنآ ، يهقرفت  یگدنکارپ و 
هاگآ سابع  ینب  یلصا  تین  زا  مدرم  هک  یتقو  دنداد . رییغت  ار  دوخ  عضاوم  دندش ، رقتسم  هدیـسر و  تموکح  هب  یتقو  اما  دننازیگنارب  تیب 
ماما تساهنآ . هلمج  زا  ملـسموبا  دـیز و  نب  ییحی  دـیز ، ياهمایق  دـنهد . ماجنا  اهنآ  هیلع  ار  ياهناحلـسم  ياهمایق  دـندومن  شالت  دـندش 

ترضح دییأت  دروم  اهمایق  نیا  رطاخ  نیمه  هب  دنتسنادیمن و  یمالسا  تما  مالـسا و  تحلـصم  هب  طیارـش  نآ  رد  ار  هناحلـسم  مایق  قداص 
، مالسا نامیا و  میرح  زا  يرادساپ  یهلا ، ماکحا  غالبا  يوبن ، حیحص  تنس  غیلبت  انامه  هک  يرصع  نینچ  رد  ار  شتلاسر  قداص  ماما  دوبن .

ماما [. 274 . ] داد ماجنا  هعماج  یمومع  راکفا  ناکم و  نامز و  طیارـش  اـب  گـنهامه  دوب ، بتکم  فارحنا  فیرحت و  هنوگ  ره  اـب  هلباـقم  و 
هب لماوع  لـمأت ، تقد و  اـب  دـنیامن و  یـسررب  ار  دوجوم  عضو  هک  نیا  هب  دـنکیم  توعد  ار  تما  یطیارـش  نینچ  رد  مالـسلاهیلع  قداـص 

هطبار نیا  رد  ترضح  دوش . مولعم  نآ  يارجا  ياههار  تیلوئسم و  مجح  نآ  زا  سپ  ات  دنیامن  ییاسانـش  ار  ناماسبان  عضو  هدنروآ  دوجو 
یتلم نایم  رد  رگا  نیاربانب  دهدیم . اهنآ  هب  لداع  یناریزو  نابرهم و  یمکاح  دهاوخب ، ار  یتلم  ریخ  ادـخ  یتقو  هحفص 148 ] : ] دیامرفیم

یهاگآ هب  زیچ  ره  زا  شیب  تما  دنـشاب . عضو  رییغت  لابند  هب  شنیب  یهاگآ و  اب  دیاب  مدرم  درادـن  دوجو  زوسلد  لداع و  یناریزو  مکاح و 
تشونرس و نار ، توهش  رسدوخ و  نارادمامز  هک  نیا  هن  دنک و  شنرک  رگمتـس  ملاظ و  مکاح  ربارب  رد  هن  هک  نیا  ات  دراد  زاین  يرادیب  و 

ياهتیلوئـسم هب  تبـسن  هک  نیا  هب  دـنکیم  توعد  ار  مدرم  دوخ  تامیلعت  اب  قداص  ماـما  بیترت  نیا  هب  دـنریگب . يزاـب  هب  ار  شتاردـقم 
يارب هک  داهن  داینب  یـسایس  یحرط  اما  درکیمن  تلاخد  یـسایس  راـک  رد  امیقتـسم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دنـشاب . هاـگآ  دوخ  یـسایس 

. دوب عماج  نیداینب ، يراتخاس و  تاحالصا 

قداص ماما  رصع  رد  هعماج  يرکف  یگنهرف و  طیارش 

اقیرفآ و برغ  ات  ایسآ  قرش  زا  ناهج  فلتخم  ياهرهش  مالسا ، نایهاپـس  طسوت  ایند  طاقن  یـصقا  رد  يدایز  ياهنیمزرـس  فرـصت  زا  دعب 
ياـهگنهرف موسر و  بادآ ، ناـبز ، اـب  نوگاـنوگ  ياـهتیلم  دـندمآ و  رد  مالـسا  بتکم  هچراـپکی  تموکح  هرطیـس  تحت  اـپورا  بونج 

بیترت نیا  هب  دنتفریذپیم و  ریثأت  مه  زا  هدش و  هتخیمآ  رگیدـکی  رد  اهگنهرف  نیا  تسا  یهیدـب  دنتـشاذگ . مالـسا  ناهج  هب  اپ  توافتم 
اب ینوگانوگ  يرکف  طوطخ  اههفـسلف و  رـصع  نآ  رد  دـش . یمالـسا  گنهرف  دراو  ییاپورا  ییاقیرفآ و  زین  یمور و  یناریا ، ياهگنهرف 
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يأر هب  لمع  زین  یهقف و  نوگانوگ  راکفا  دش و  راد  هنماد  فوصت  هشیدنا  داد . شرتسگ  ار  ییاهههبش  کش و  یمالـسا ، هعماج  هب  موجه 
هب هدومن ، هدافتـسا  مولع  لاقتنا  وج  طیارـش و  زا  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هحفص 149 ] . ] تفرگ لکـش  ناسحتـسا  سایق و  و 
رد نامز  نآ  یـسرد  ياههقلح  نیرترابرپ  نوچ  تهج  نیدب  دنتخادرپ . زین  دـیدج  مولع  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  هرظانم  تاسلج  لیکـشت 

، رتشیب هدافتـسا  رظن و  لدابت  يارب  مولع  نارظن  بحاص  نابلاط و  دوب ، قداص  ماما  رقاب و  ماما  یملع  ثحابم  تارظانم و  فلتخم  ياههنیمز 
تردابم دوخ  تارظن  ناـیب  ییوگ و  خـساپ  هب  ماـما  ود  نیا  دـنتخادرپیم و  دوخ  تـالاؤس  حرط  هب  هدومن و  تکرـش  ناـشیا  تارظاـنم  رد 

دندرب و ار  هرهب  نیرتهب  تاسلج  نیمه  بلاق  رد  یعیش  رکفت  هقف و  يهعاشا  هعیش و  بهذم  لوصا  نییبت  يارب  قداص  ماما  اذل  دندومنیم .
تکرح نآ ، اب  تشگ و  راوتسا  مکحم و  قداص  ماما  نامز  رد  دوب ، هدش  يزیر  یپ  ادخ  لوسر  تایح  نامز  زا  هک  هعیش  بهذم  ياه  هیاپ 

. تشگ روهشم  يرفعج  بهذم  هب  قداص  ماما  یگنهرف  يرکف -  میظع 

یمالسا ریغ  ياهگنهرف  ءوس  ریثأت  اب  قداص  ماما  دروخرب  يهوحن 

یخرب دیاقع  راکفا و  رب  دراد  دوجو  تیحیـسم  تیدوهی و  نوچ  ینایدا  رد  هک  یتاداقتعا  ات  دـش  بجوم  یمالـسا  ریغ  ياهگنهرف  لاقتنا 
نایناب هک  مود  نرق  لوا  همین  رد  ناناملسم  نایم  تینابهر  هب  لیم  ندمآ  دوجو  هب  نوچ  یتاداقتعا  دراذگب . ياج  رب  ءوس  ریثأت  ناناملـسم  زا 

رکف نیا  دنکن . تدابع  زج  يراک  دنارذگب و  ياهشوگ  رد  ار  رمع  مامت  دنک و  اهر  ار  یگدنز  دیاب  یمدآ  دنتشاد  هدیقع  اههقرف ، نآ  رثکا 
تداـبع هـب  اـههوک  لد  رد  دنتـشاد و  هقباـس  زارد  ناـیلاس  هـک  دوـب  سکودـترا  نایحیــسم  ياـههعموص  نایحیــسم و  زا  دـیلقت  زا  یــشان 

هحفص 150] . ] دندش تینابهر  هب  لیامتم  یمالـسا ، ياههقرف  رگید  دننام  زین  نایعیـش  دندیزرویم . بانتجا  يویند  روما  زا  دنتخادرپیم و 
قداـص ماـما  دوـب . بساـنم  مه  دـنورن  راـک  لاـبند  یگدـنز  رد  دـندادیم  حـیجرت  هک  دارفا  زا  یـضعب  ترطف  اـب  تیناـبهر  هـکنآ  هژیو  هـب 

توق هعیش  بهذم  رد  تینابهر  رکف  رگا  هک  تسنادیم  يو  دیزرو . تفلاخم  یمالسا  قرف  ریاس  هعیش و  تینابهر  اب  تدش  هب  مالـسلاهیلع 
ایند زا  تسد  نایعیـش  هک  دوب  نیا  رد  ماکح  عفن  دـندوب . فلاخم  هعیـش  اب  تقو  ياهتموکح  هک  نیا  هژیو  هب  دوریم . نیب  زا  هعیـش  دریگب ،

بهذم غیلبت ، هلیـسو  هب  دنناوتن  و  دشابن ، طبترم  اهنآ  اب  جراخ  زا  یـسک  دننک ، عطق  جراخ  يایند  اب  ار  دوخ  هطبار  دننک ، فاکتعا  دنیوشب ،
راک دوب -  زین  رخاف  ياهـسابل  یهاگ  هک  هعماج -  لومعم  ياهـسابل  ندیـشوپ  دوخ ، ناوریپ  يهظعوم  اـب  زین  ماـما  دـنهدب . هعـسوت  ار  هعیش 

تینابهر فوصت و  در  رد  اهیفوص و ... تعاـمج  اـب  هرظاـنم  اـی  دوخ ، یـصخش  کـلم  رد  راـک  تشک و  هب  ترداـبم  هعرزم و  رد  ندرک 
رکفت ریثأت  تحت  تفگ  ناوتیم  هک  دوب  يرکف  دـندشیم ، مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  تیهولا  هب  لـئاق  نآ  رد  هک  يرگ  یلاـغ  دندیـشوک .

تعامج نیا  یفن  رد  قداص  ماما  دمآ . دوجو  هب  دنتـسه ، ادـخ  ربمغیپ  مالـسلاهیلع  میرم  نب  یـسیع  تیهولا  هب  لئاق  نآ  رد  هک  تیحیـسم ،
هللادی دوهیلا  تلاق  و   ) ادخ تسد  ندوب  هتـسب  باب  رد  دوهی  دـیاقع  دناهتـشاد . زاربا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یبلق  راجزنا  رفنت و  نیرتدـیدش 

نآ زا  دعب  تسا و  رثا  أشنم  تقلخ  رد  اهنت  دـنوادخ  دـندوب  دـقتعم  اهنیا  تسا . هدوبن  ریثأت  یب  هضوفم ، يهقرف  شیادـیپ  رد  [ 275 ( ] ۀلولغم
رد طیرفت  طارفا و  مدع  هب  دقتعم  اهنآ ، در  رد  هضوفم و  هیربج و  تکرح  اب  هلباقم  رد  قداص  ماما  دوشیم . ضیوفت  ناگدنب  دوخ  هب  روما 

ینعی 276 ؛] « ] نیرمـالا نیب  رمأ  نکل  ضیوفت و  ـال  ربـج و  ـال   » هک ینعم  نیا  هب  هحفـص 151 ] . ] دوب ادخ  اهنآ و  يهدارا  ناگدـنب و  لاعفا 
ار ام  هک  يوحن  هب  تسوا . عطقنی  ضیف ال  دنوادخ و  تردق  زا  یـشان  لاعفا  نیا  رگید  یتهج  زا  تسا و  ام  رایتخا  تردق و  تحت  ام  لاعفا 

نامدوخ هب  ار  لاعفا  لامعا و  قلخ  هک  نیا  نمـض  میهد ، ماجنا  ار  نامیاهراک  ات  دنکیم  اطع  رایتخا  تردق و  ام  هب  هکلب  دـنکیمن ، روبجم 
یهورگ دـش  ثعاب  لـقع ، نداد  رارق  نازیم  یفـسلف و  تارکفت  [. 277 . ] دور نوریب  وا  هطلـس  تردـق و  هطیح  زا  اـت  تسا  هدومنن  ضیوفت 

اذل دنهد . تیارس  هباشم  ماکحا  رگید  هب  ار  هدش  تفایرد  ياهکالم  نآ  دننک و  كرد  لقع  اب  ار  یعرش  ماکحا  كالم  دنناوتیم  دنرادنپب 
قداص ماما  دـش . هداهن  یهقف  ماکحا  رد  فارحنا  ياـههیاپ  هار  نیا  زا  دـندوب و  یفیقوت  هک  دـندز  ياهیعرـش  ماـکحا  رد  ساـیق »  » هب تسد 

نیدـلا سقت  ـال  هللا و  قتا  دومرف : دـشیم ، هدرمـش  تکرح  نیا  ناربـهر  زا  هک  هفینحوبا ، هب  ییارگ  لـقع  نیا  اـب  دروـخرب  رد  مالـسلاهیلع 
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نک هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  [. 278  ] نیط نم  هتقلخ  ران و  نم  ینتقلخ  هنم  ریخ  انأ  لاقف  دوجـسلاب  هللا  هرمأ  ذا  سیلبا  ساق  نم  لوأ  ناف  کیأرب 
رما مدآ  رب  هدجـس  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  دوب . ناطیـش  درک ، سایق  هک  یـسک  نیلوا  انامه  نکم . هسیاقم  دوخ  يأر  اب  ار  ادـخ  نید  و 

هب هک  هرود  نآ  نایارگ  يدام  در  رد  قداص  ماما  يدرک . قلخ  لـگ  زا  ار  وا  يدومن و  قلخ  شتآ  زا  ارم  میوا ، زا  رتهب  نم  تفگ : وا  درک ،
راک هب  مه  ار  لقع  لیلد و  ساوح ، رب  هوالع  دـیاب  دـیامرفیم : یناصید  رکاشوبا  هب  دـشیم ، هتفگ  هحفص 152 ]  ] قیدنز اهنآ  هب  حالطـصا 

طوقس ای  دیوشن و  هارمگ  فرحنم و  هک  نیا  يارب  دیریگب ، کمک  نتفر  هار  رد  دوخ  ساوح  زا  یکیرات  رد  دیهاوخب  دنچ  ره  اریز  دیدنب ؛
الماـک یباتـش  هرود  نیا  رد  هک  يرکف  یگنهرف -  مجاـهت  ياـهتکرح  درط  نمـض  ماـما  [. 279 . ] دینک هدافتـسا  غارچ  رون  زا  دـیاب  دـینکن ،

دوش و باریس  نآ  زا  دناوتب  یمالسا  تما  هک  يرکف  ینغ  حیحص و  عبانم  نداد  ناشن  یـشیدنا و  هراچ  يارب  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  سوسحم 
یفرعم مدرم  هب  دوب ، هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  تما  تیادـه  يارب  ربمایپ  هک  ار  اهبنارگ  لقث  ود  دـنامب ، نوصم  يرکف  فارحنا  هنوگ  ره  زا 

باتکلا و ملع  ةوبنلا و  راثآ  ملعلا و  لقاعم  اندنع  تیبلا  لها  انا  دیامرفیم : رغـصا  لقث  یفرعم  رد  دننکن . هیذـغت  دـساف  عبانم  زا  ات  دومنیم 
بجوم هک  نآ  زومر  و   ) ادـخ باتک  هب  ملع  یهلا ، تلاسر  راـثآ  ملع ، لـقعت ، لـحم  هک  میتسه  تیب  لـها  اـم  [. 280  ] سانلا نیب  ام  لـصف 

و [ 281  ] راونالاراحب باتک  رد  دشابیم . ام  دزن  تسا ، هارمگ  زا  هتفای  تیادـه  ندومن  ادـج  مدرم و  تخانـش  ثعاب  هچنآ  تسا ،) تیادـه 
یف ام  ملعأ  ضرألا و  یف  ام  ملعأ  ءامسلا و  یف  ام  ملعأل  ینا  تسا : دوجوم  نومـضم  نیا  هب  فلتخم  ریباعت  اب  ثیدح  نیدنچ  [ 282  ] یفاک
لک نایبت  هیف  لوقی : یلاـعت  هللا  نا  هحفـص 153 ]  ] هللا باتک  نم  کلذ  تملع  نوکی  ام  ملعأ  ناک و  اـم  ملعأ  راـنلا و  یف  اـم  ملعأ  ۀـنجلا و 

، منادیم ار  لاح  هتشذگ و  مامت  مراد ، ملع  تسا  منهج  تشهب و  رد  هچنآ  هب  منادیم ، ار  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  نم  [. 283  ] ءیش
هب ادخ  باتک  یفرعم  نمـض  ماما  اجنیا  رد  تسه . يزیچ  ره  هدـننک  نایب  نآرق  هک  هدومرف  دـنوادخ  نوچ  منادیم  ادـخ  باتک  زا  ار  نیا  و 

؛ دنادیم مالسلامهیلع  همئا  هب  هعجارم  ار  ربکا  لقث  ملع و  نارک  یب  يایرد  نیا  زا  هدافتـسا  دیلک  یگنهرف ، يرکف -  عبنم  نیرت  ینغ  ناونع 
ام [. 284  ] هلیوأت ملعن  نحن  ملعلا و  یف  نوخـسارلا  نحن  دومرف : نینچمه  دـننادیم . يرگید  سک  ره  زا  رتهب  ار  تایآ  لیوأت  اـهنآ  هک  ارچ 

. مینادیم ار  ادخ  باتک  لیوأت  میتسه و  ملع  رد  ناگدننک ) ذوفن   ) نوخسار

خیرات تعسو  هب  یهاگشناد 

ماما دـندوبن . رادروخرب  شیوخ  یهلا  تلاسر  ماجنا  غالبا و  تهج  بسانم  ناـسکی و  یناـمز  تیعقوم  زا  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  يهمه 
نم انعمـس  امب  مهانثدح  نا  سانلاب  عنـصن  فیک  يردن  ام  دـیامرفیم : دوخ  نابطاخم  شیوخ و  نامز  طیارـش  دروم  رد  مالـسلاهیلع  داجس 

لوسر زا  اـهنآ  يارب  رگا  مینک ؟ هچ  مدرم  نیا  اـب  مینادیمن  [. 285  ] انعسی مل  انتکس  نا  اوکحـض و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نامز طیارـش  هک  یلاح  رد  دننکیمن . هحفص 154 ]  ] اهر ار  ام  مینک ، توکـس  رگا  و  دننکیم ) هرخـسم   ) دندنخیم مییوگب ، ثیدح  ادخ 

رد هرظانم  لیکشت  و  سیردت ، تاسلج  يرازگرب  تایاور ، لقن  تهج  یبوخ  رایسب  طیارش  قداص ، ماما  نامز  رد  تسا ، نینچ  داجـس  ماما 
هتـساک رایـسب  يوما  ناقفخ  دوب . هدمآ  دوجو  هب  جح و ... مسوم  دجاسم ، دـننام  ناناملـسم  عامتجا  ياهناکم  اصوصخم  فلتخم  ياهناکم 

دوخ یماظن  نافلاخم  بوکرـس  لوغـشم  یـسابع  تموکح  لیکـشت  اب  زین  سابع  ینب  دوب . لالحمـضا  هب  ور  نانآ  يزکرم  تردـق  هدـش و 
يارب ابیرقت  هک  دمآ  مهارف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يارب  یطیارش  اذل  دشیمن . ماما  سیردت  ثحب و  تاسلج  لیکشت  عنام  یـسک  دندوب و 

، هدرتسگ رایـسب  هرظانم  تاسلج  یـسرد و  هزوح  لیکـشت  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  قداص  ماما  اذـل  دوبن . مهارف  يدـه  همئا  زا  مادـک  چـیه 
ینایوار نابلط و  شناد  دـنتفاییم ، روضح  ماما  سرد  تاـسلج  رد  هک  یناـسک  دزرویم . ترداـبم  یعیـش  رکفت  رـشن  نادرگاـش و  تیبرت 
ناگبخن زین  زاجح  و  طساو ، هرـصب ، هفوک ، دـشیم ، فرطرب  اهتموکح  لرتنک  تبقارم و  هاـگ  ره  دـندمآیم و  رود  ياـهاج  زا  هک  دـندوب 

یگتـسیاش هک  ار  يدارفا  دوـخ  نادرگاـش  ناـیم  رد  ماـما  [. 286 . ] تشادیم لیـسگ  قداـص  ماـما  سرد  رـضحم  هـب  هنیدـم و  هـب  ار  دوـخ 
نبا دـننک . توعد  مالـسلامهیلع  همئا  تیالو  يوس  هب  ار  مدرم  ات  دنداتـسرفیم  یمالـسا  دالب  طاقن  یـصقا  هب  دنتـشاد . یغیلبت  ياهتیرومأم 
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توعد زا  سپ  تفر و  ناسارخ  يوس  قداص  ماما  تیالو  هب  مدرم  توعد  يارب  هفوک  زا  يدرم  دـیوگیم : شیوخ  باـتک  رد  بوشآ  رهش 
هن و  هحفـص 155 ]  ] دنتفگ کیبل  هن  توعد  نیا  هب  خساپ  رد  یهورگ  و  دندش ، رکنم  یهورگ  دنتفریذپ ، ار  قداص  ماما  تیالو  یهورگ  وا 

، دوش نشور  ناـشیا  رب  ـالماک  توعد  رما  هک  نیا  يارب  دارفا  نیا  زا  کـی  ره  هک  دـهدیم  همادا  بوشآ  رهـش  نبا  دـعب  دـندرک ، در  ار  نآ 
یغیلبت ياـهتیرومأم  یهاـگ  تسا . غـلبم  مازعا  زراـب  هنوـمن  کـی  نـیا  [. 287 . ] دنداتـسرف قداـص  ماـما  دزن  هرکاذـم  يارب  ار  یناگدـنیامن 

ات دندمآیم  قداص  ماما  تمدخ  یمالسا  دالب  ریاس  زا  ییاهتئیه  هک  یماگنه  دوب . جح  مسارم  ماگنه  هکم و  ای  هنیدم  دوخ  رد  نادرگاش 
ات دومرفیم  نییعت  ار  یـصاخ  يهفیظو  شیوخ  باحـصا  زا  کی  ره  يارب  ماما  دـنزادرپب ، هرظانم  هب  ای  دـنوش و  دـنمهرهب  ناشیا  رـضحم  زا 

نابا  » ماـما درک : هراـشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  [. 288 . ] دنزادرپب لئاسم  خـساپ  هب  دـنک ، لوحم  اهنآ  هب  ار  باوج  ماما  یتقو 
رما و ... يداقتعا ، یمالک و  ياهثحب  يارب  ار  قاطلا » نمؤم  ، » یهقف تارظانم  يارب  ار  نیعا » نب  ةرارز  ، » یهقف لـئاسم  يارب  ار  بلغت » نب 

« قاطلا نموم   » هک تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  دومن . نیعم  دیاقع  تماما و  ياهثحب  رد  هرظانم  يارب  ار  مکح » نب  ماشه   » نینچمه دومنیم .
بلاغ هکلب  هتـشادن ، نداد  ياوتف  زج  يراک  درادـن و  یهقف  ریغ  تیاور  بلغت » نب  نابا   » ای هدرکیمن و  هرظاـنم  تماـما  زا  ریغ  یثحاـبم  رد 

ات دومنیم  یلام  کمک  زین  شیوخ  باحصا  زا  يدادعت  هب  مالـسلاهیلع  ماما  تسا . هدوب  روکذم  ياههنیمز  رد  ناشتارظانم  اهنآ و  ياهثحب 
هب ار  مدرم  نمـض  رد  دنوش و  انـشآ  مدرم  بادآ  و  راکفا ، یمالـسا ، هعماج  اب  ات  دنزادرپب ، دش  دـمآ و  تراجت و  هب  فلتخم  ياهرهـش  رد 
راک میـسقت  نیغلبم و  یهدنامزاس  اب  هارمه  غلبم  تیبرت  هرود  کی  ماما  رگید  ترابع  هب  دنیامن . توعد  قداص  ماما  همئا و  تیالو  شریذپ 

[289 . ] دناهدرک رکذ  رفن  رازه  راهچ  دودح  ار  وا  نایوار  قداص و  ماما  نادرگاش  دادعت  ربتعم  ناثدحم  ناخروم و  دنتـشاد . هحفص 156 ] ]
دـندوب و هفوک  لها  رفن  دودـح 1000  ترـضح  نادرگاش  عومجم  زا  دـندادیم . لیکـشت  هفوک  لها  ار  ماما  نادرگاش  رثکا  تیمک  رظن  زا 
دندادیم و يرای  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دـندوب و  هعیـش  بلغا  هفوک  لها  اریز  290 ؛]  ] دناهدادیم لیکـشت  اهیماش  ار  دادعت  نیرتمک 

هعماج يداصتقا  تایح  رد  هک  دوب  یتعنص  يراجت و  زکرم  هفوک  رگید  يوس  زا  دشیم . بوسحم  تیب  لها  نمـشد  هفوک ، سکع  رب  ماش 
يدایز دادعت  دشیم و  هلدابم  اجنآ  رد  یمالسا  دالب  فارطا  زا  زخ و ... ریرح ، تاجوسنم ، لیبق  زا  یعیانـص  اهالاک و  دوب و  رثؤم  یمالـسا 
داجیا قیرط  زا  یمالسا ، ریغ  راکفا  نابحاص  اذل  دنتشاد . تنوکس  نآ  رد  نایناریا  زا  رفن  رازه  راهچ  دودح  ینارصن و  ناملسم  ریغ  دارفا  زا 

ماما تیـصخش  تمظع  دـننک . يرای  دوب ، هدـش  مالـسا  بولغم  هک  ار  دوخ  نایدا  ات  دـندرکیم  هلمح  ناناملـسم  دـیاقع  هب  ههبـش  کـش و 
يرایسب بیترت  نیا  هب  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  ترـضح  نآ  ربارب  رد  زین  تنـس  لها  ناگرزب  هکلب  هعیـش ، اهنت  هن  هک  دوب  يدح  هب  قداص 

نوچ ییاملع  دـننادیم . راختفا  بجوم  ار  يدرگاش  نیا  دوخ ، تانایب  رد  دـناهدومن و  ضیف  بسک  ماما  رـضحم  زا  تنـس  لها  ناـگرزب  زا 
نب لیعامـسا  لالب ، نب  نامیلـس  هنییع ، نب  نایفـس  مساق ، نب  حور  ورمع ، نب  هللادـبع  يروث ، نایفـس  جاـجحلا ، نب  ۀبعـش  سنا ، نب  کـلام 

[291 . ] دناهلمج نیا  زا  هفینحوبا و ... هحفـص 157 ] ، ] ناحط نب  میهاربا  دلاخ ، نب  بهو  راتخم ، نب  زیزعلادبع  لیعامـسا ، نب  متاح  رفعج ،
هتفگ قداص  ماما  هرابرد  کلام  دنتـسه . تنـس  لها  بهذم  راهچ  زا  بهذم  ود  ياوشیپ  تنـس و  لها  هیقف  ود  سنا  نب  کلام  هفینحوبا و 

هک یلاس  ود  نآ  رگا  [. 292  ] نامعن کلهل  ناتنسلا  ول ال  تسا : هتفگ  هفینح  وبا  تسا . هدیدن  دمحم  نب  رفعج  زا  رترب  یمـشچ  چیه  تسا :
هبعش يهرابرد  یعفاش  دشیم . رضاح  ماما  سرد  رضحم  رد  جاجح  نب  ۀبعـش  مدشیم . كاله  دوبن  مدرک  هدافتـسا  قداص  ماما  تمدخ  زا 

ییاهنت هب  دوخ  هبعـش  : » تسا هتفگ  هبعـش  هرابرد  لبنح  نب  دـمحا  تفاییمن .» جاور  قارع  رد  ثیدـح  زگره  دوبن ، هبعـش  رگا  : » دـیوگیم
یلع نب  نسح  هک  دـنکیم  لقن  ردـیح  دـسا  دـهدیم . یهاوگ  ماما  یـسرد  هزوح  یگنهرف و  راک  تمظع  رب  همه  اهنیا  تسا .» تما  کـی 

دمحم نب  رفعج  زا  ار  ثیدح  نیا  دنتفگیم  مادـک  ره  هک  مدـید  ار  خیـش  دـصهن  هفوک ) دجـسم  ینعی   ) دجـسم نیا  رد  دـیوگیم : ءاشولا 
ناریا اپورا ، زا  نایطبق  نایناریا و  ناینانوی ، یملع  راثآ  همجرت  یمالسا و  ياهنیمزرس  هب  ناهج  طاقن  یـصقا  زا  مولع  لاقتنا  تکرح  مدینش .

زا یـضعب  اب  مولع  نیا  زا  ياهراپ  لاح و  نیا  اب  دـش . مولع  بسک  هب  اهنآ  نادنمـشناد  ناناملـسم و  قاـیتشا  رکف و  هعـسوت  ثعاـب  رـصم ، و 
نینچ هحفص 158 ]  ] لیکشت رد  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ات  داد  مه  تسد  هب  تسد  طیارـش  نیا  همه  دوب . داضت  رد  یمالـسا  ياههشیدنا 
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و ریسفت ، ثیدح ، لماش  دوب و  مولع  ددعتم  ياههخاش  ياراد  تیفیک  رظن  زا  هدرتسگ و  رایسب  تیمک  رظن  زا  هک  دهد  يرای  یـسرد  هزوح 
. دشیم و ... بط ، ایفارغج ، هفسلف ، ات  یلقن  مولع  رگید 

قداص ماما  هقف  نالماح  نادرگاش و 

هراشا

ار هنیمز  دنتـشامگ و  تمه  ياهدع  تیبرت  هب  دندید ، بسانم  نادرگاش  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  طیارـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هکنآ  زا  سپ 
، سابع ینب  ناورم و  ینب  تافالتخا  رثا  رد  هک  تسیزیم  ینامز  رد  قداص  ماما  دـندرک . رتراومه  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  سیردـت  يارب 

یتخـس هب  رگید  اهدـعب  دـشیمن ، هدافتـسا  تصرف  نآ  زا  رگا  هک  دوب  مهارف  نادرگاش  تیبرت  ینید و  فراـعم  ناـیب  يارب  طیارـش  نیرتهب 
یمالـسا فراعم  نایب  یلاح  رد  قداص  ماما  رقاب و  ماما  دـیآ . دوجو  هب  نآ  يایحا  یمالـسا و  فراعم  نایب  يارب  یتیعقوم  نانچ  دوب  نکمم 

هتفر نیب  زا  ای  تایآ  ریسفت  ماکحا و  ینید و  فراعم  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  زا  يرایسب  هک  دندرک  عورـش  ار 
درک زاغآ  ار  ياهدرتسگ  یساسا و  تکرح  یمالسا ، گنهرف  يایحا  رـشن و  روظنم  هب  قداص  ماما  دوب . هدش  هتخیمآ  یلعج  ثیداحا  اب  ای  و 

. دـندش رگید  فراعم  و  قالخا ، ریـسفت ، تاداقتعا ،)  ) مالک هقف ، زا  معا  یمالـسا  فراعم  جـیورت  هب  قفوم  دوخ ، تماـما  لاـس  یط 34  و 
نانآ زا  يرایسب  مان  یخیرات  بتک  رد  تسا و  رایـسب  دنتفرگیم  هرهب  ناشیا  یملع  يهزوح  زا  هک  قداص  ماما  نادرگاش  باحـصا و  دادعت 
قداص ماما  رـضحم  زا  هک  یناسک  قثوم و  نایوار  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناثدـحم  همه  : » دـیوگیم داشرا  رد  دـیفم  خیـش  تسا . هدـش  رکذ 

«. دنتـشاد فالتخا  رگیدـکی  اب  دـیاقع  رظن  زا  نادرگاـش  نیا  هچرگ  دـندوب . رفن  هحفص 159 ]  ] رازه راهچ  دناهدرک ، هدافتـسا  مالـسلاهیلع 
شرتسگ ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  مالسا و  هنیمز  نیا  رد  دنناوتب  ات  درک  تیبرت  ار  ینادرگاش  زین  هرظانم  نف  رد  قداص  ماما  [. 293]

یهاگ اذـل  دـننک ، وگ  تفگ و  ثحب و  ناشیدـنا  رگید  اب  دـنناوتب  هک  دوب  ینادرگاش  تیبرت  ترـضح ، فدـه  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنهد .
قایتشا يهرابرد  مکح  نب  ماشه  لاؤس  ثحابم  نیا  هلمج  زا  دادیم . خـساپ  اهنآ  هب  زین  ترـضح  دندیـسرپیم و  یتالاؤس  يو  زا  باحـصا 

هک درک  اعد  نینچ  ماشه  يارب  ماما  مه  ثحب  نیا  نایاپ  رد  لاـثم  ناونع  هب  درکیم . اـعد  دوخ  نادرگاـش  يارب  ترـضح  تسا . هللا »  » هملک
دیحوت ملع  رد  ار  يدـحا  چـیه  مدومن ، عامتـسا  ماما  نآ  زا  ار  مالک  نیا  هک  يزور  زا  نم  هللاو  دـیوگیم : ماشه  کتبث .» هب و  هللا  کـعفن  »

فده دننک . وگزاب  ار  دوخ  تارظانم  نایرج  تساوخیم  نادرگاش  زا  ترـضح  یهاگ  [. 294 . ] دوبن قوفت  رهق و  هب  یتدایز  نم  رب  قلاـخ 
دهاوخیم ماـشه  زا  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  بوقعی  نب  سنوی  زا  یتـیاور  رد  هنومن  ناوـنع  هب  دوـب . رما  نیا  رد  ینادرگاـش  تیبرت  ماـما 

نایب ار  هرظانم  نیا  زین  ماشه  يداد ؟ وا  هب  یخـساپ  هچ  يدرک و  لاؤس  وا  زا  هنوگچ  هک  دـنک  نایب  ار  دـیبع  نب  ورمع  اب  شاهرظانم  ناـیرج 
منابز رب  ار  نانخـس  نیا  دـنوادخ  هک  دـهدیم  خـساپ  يو  داد ؟ میلعت  وت  هب  ار  مالک  نیا  یـسک  هچ  هک  دـسرپیم  وا  زا  ترـضح  دـنکیم .

مالـسلامهیلع میلک  یـسوم  لـیلخ و  میهاربا  فحـص  رد  یتفگ  هک  هچنآ  يهمه  هللاو  دـیامرفیم : يو  هب  ناـیاپ  رد  ترـضح  درک . يراـج 
اب اهنآ  ات  دادیم  عاجرا  دوخ  نادرگاش  هب  دندمآیم ، هرظانم  دصق  هب  هک  ار  يدارفا  ترـضح  یهاگ  هحفص 160 ] [. ] 295 . ] تسا بوتکم 

: زا دنترابع  دنتشاد  رحبت  هرظانم  نف  رد  هک  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  یخرب  [. 296 . ] یماش درم  هرظانم  دننام  دننک . هرظانم  وا 

بلغت نب  نابا  دیعسوبا 

ایند زا  قداص  ماما  تاـیح  ناـمز  رد  ای 141 ه ق ، لاس 140  رد  دوب و  مالـسلامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داجـس ، ماـما  نادرگاـش  زا  وا 
نب نابا  تفرگ . ارف  ار  نانآ  مولع  ثیداحا و  درب ، هرهب  هدربماـن  موصعم  ناـیاوشیپ  رـضحم  زا  هک  ینـالوط  تدـم  رد  بلغت  نب  ناـبا  تفر .

هجام نبا  ییاسن و  دوواد ، وبا  يذمرت ، ملسم ، دوب . روهشم  ناوارف  رکفت  لقعت و  هب  هک  تسا  یمالسا  گرزب  ياهتیصخش  زا  یکی  بلغت 
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رد لوصالا  تاـئارق و  نآرقلا ، یناـعم  لـئاضفلا ، نآرقلا ، بیرغ  هلمج : زا  تسا . رایـسب  وا  تاـفیلأت  دـناهدرک . تیاور  ار  یثیداـحا  يو  زا 
هنیدـم دجـسم  رد  دوب . يردـقلا  لـیلج  تلیـضف و  اـب  درم  وا  تسا . هدرک  داـی  نآ  زا  تسرهفلا  رد  میدـن  نبا  هک  ثیدـح  تیاور و  دروـم 

یف يری  نأ  بحأ  یناف  سانلا ، تفأ  ۀـنیدملا و  دجـسم  یف  سلجا  دومرف : وا  هب  قداص  ماما  دادیم . خـساپ  مدرم  تالاؤس  هب  تسـشنیم و 
رد مراد  تسود  نم  اریز  نک ؛ هحفص 161 ]  ] نایب ار  یهلا  ماکحا  هدب و  يوتف  مدرم  يارب  نیشنب و  هنیدم  دجسم  رد  [. 297  ] کلثم یتعیش 
هب دنلوقلا و  قفتم  وا  تقاثو  رب  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  هک  تسا  نآ  بلغت  نب  نابا  تازایتما  زا  دنوش . هدـید  وت  لاثما  نم  نایعیـش  نایم 

. دوب ردقلا  لیلج  هقث و  بهذـم ، یماما  هیقف ، يوغل ، بلغت  نب  نابا  هک  تسا  هتفگ  وا  يهرابرد  يومح  توقای  دـناهدرک . فارتعا  وا  عیـشت 
[. 298]

مکح نب  ماشه 

هک تسا  یناسک  زا  هعیش و  ناملکتم  رامـش  رد  يو  دوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  دمحموبا ، هب  ینکم  [، 299  ] مکح نب  ماشه 
ثحاـبم یمـالک و  نوـنف  رد  وا  ياـهثحب  دـنک . يربارب  وا  اـب  تسناوـتیمن  یــسک  هـک  يروـط  هـب  تـشاد . ياهژیو  رحبت  مـالک  نـف  رد 

ماشه قداص ، ماما  دزاسیم . فقاو  نافلاخم  یبوکرـس  رد  شتردق  لالدتـسا و  جاجتحا و  رد  وا  يدنمورین  هب  ار  سک  ره  یکیژولوئدـیا ،
تشادیم و مدـقم  شیوخ  توسک  شیپ  لاـسنهک و  باحـصا  زا  يرایـسب  رب  دوب ، لاـس  نس و  مک  ناوـج و  رایـسب  هک  یلاـح  نیع  رد  ار 

رگید رهـش  هب  يرهـش  زا  تراـجت  يارب  يو  [. 300 . ] دـنکیم يرای  ترـصن و  ار  ام  شتـسد  نابز و  لد ، اـب  ماـشه  دومرفیم : شاهراـبرد 
تردق اب  درکیم و  هحفـص 162 ]  ] هرظانم نادـحلم  اب  يو  درکیم . عافد  تیب  لها  بتکم  زا  درکیم و  ییاـمنهار  زین  ار  مدرم  تفریم و 

زا هدـننک و  هرظانم  ملکتم ، هیقف ، مکح  نب  ماشه  دـیوگیم : یلکرز  درکیم . تیادـه  دـیحوت  هب  ار  اهنآ  قح  ربارب  رد  عوضخ  لالدتـسا و 
یلع درلا  یقیلاوجلا ، ماشه  یلع  درلا  ۀـقدانزلا ، یلع  درلا  ءایـشالا ، ثودـح  یلع  تالالدـلا  ۀـمامالا ، ياـهباتک  [. 301 . ] دوب هعیـش  ناگرزب 

یناوارف یملع  ياههقلح  فلتخم ، بهاذم  يریگ  لکـش  زین  مالک و  ملع  راشتنا  لیلد  هب  هفوک  رد  [. 302 . ] تسوا زا  عیابطلا و ... باحصا 
هرهب مـالک  ملع  زا  رگید  هورگ  رب  يزوریپ  يارب  هورگ  ره  تفرگیم و  ماـجنا  فـلتخم  بهاذـم  ناوریپ  نیب  یتارظاـنم  دـشیم و  لیکـشت 
ماشه ناسل  تسا : هتفگ  مکح  نب  ماشه  هرابرد  دیشرلا  نوراه  دوب . رـصع  نآ  ياهتیـصخش  نیرت  هتـسجرب  زا  مکح  نب  ماشه  دنتفرگیم 

[. 303 . ] تسا مدرم  ياهناج  رد  ریشمش  رازه  زا  رتزاسراک  ماشه  نابز  فیس  فلأ  نم  سانلا  سوفن  یف  عقوأ 

ینابیش نیعأ  نب  ةرارز 

یهاگآ تریصب و  مالک ، و  ثیدح ، هقف ، ملع  رد  هک  [ 304  ] دوب مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  باحصا  ناگرزب  زا  نیعا  نب  ةرارز 
مدرم ياوتف  تاعجارم و  عجرم  ار  وا  هدرک و  راختفا  يدرگاش  نینچ  هب  ماما  دوب . هیماـما  يهعیـش  لاـجر  نیرت  هتـسجرب  زا  تشاد و  لـماک 

رهام و يردـق  هب  یلالدتـسا ، يداـقتعا و  لـئاسم  مـالک و  ملع  رد  دوب و  هحفـص 163 ]  ] ناـیب شوـخ  رونخـس و  يدرم  وا  تسا . هداد  رارق 
و ردـقیلاع ، ملکتم  گرزب ، ثدـحم  کی  هک  نیا  رب  هوالع  يو  دـندشیم . بوسحم  وا  بتکم  نادرگاش  هعیـش  ناملکتم  هک  دوب  هدـیزرو 

یفوک یفعج  راتخم  نب  ضیف  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  يزور  تفریم . رامـش  هب  زین  یقوذ  اب  بیدا  رعاـش و  دوب ، هتـسجرب  هیقف 
هرارز دزرمایب  ادـخ  دومرف : هاگ  نآ  ینک . هعجارم  هرارز ) هب  هراشا   ) درم نیا  هب  دـیاب  یـسرب  ام  مولع  ثیداحا و  هب  یهاوخیم  رگا  دومرف :

. دوب هدومن  فیلأت  رایتخا  ربج و  ملع  هرابرد  یباـتک  يو  [. 305 . ] تفریم نایم  زا  مردپ  ثیداحا  دندوبن  وا  دـننام  يدارفا  هرارز و  رگا  ار .
[. 306 . ] تسویپ يدزیا  تمحر  هب  يرجه  لاس 150  رد  عیشت ، بتکم  مالسا و  شرتسگ  هار  رد  ششوک  شالت و  يرمع  زا  سپ  وا 

قاطلا نمؤم 
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، مالک هقف ، ملع  تغالب ، تحاصف و  رد  يو  دوب . هعیش  قذاح  ناملکتم  زا  یکی  قداص و  رفعج  ماما  باحـصا  زا  [ 307 ، ] نامعن نب  دمحم 
« لاحملا قاـط   » ماـن هب  ياهلحم  رد  يو  دـنیوگ  دوب . باوج  رـضاح  رایـسب  زین  تشاد و  يداـیز  رحبت  تماـما  يهراـبرد  هرظاـنم  ثیدـح و 
ار وا  شنانمـشد  اما  دـش  هدـیمان  قاطلا » نمؤم   » رطاخ نیا  هب  دادیم و  صیخـشت  یتحار  هب  ار  یبلغت  ياههکـس  تشاد و  یفارـص  يهزاغم 

هحفـص : ] تفگ هفینح  وبا  دـش . دراو  قاطلا  نمؤم  هک  دـندوب  هتـسشن  یـسلجم  رد  یهورگ  اب  هفینح  وبا  يزور  دـندیمانیم . قاطلا  ناـطیش 
ازا مهزؤت  نیرفاکلا  یلع  نیطایشلا  انلـسرأ  انا  رت  ملا  هک : درک  توالت  ار  هیآ  نیا  گنرد  یب  زین  يو  دیآیم . امـش  يوس  هب  ناطیـش  [ 164
یلع درلا  ۀفرعملا ، ۀـمامالا ، ياهباتک  [. 309 [ ؟ دنهد رازآ  تخـس  ار  اهنآ  ات  میداتـسرف  نارفاک  رـس  رب  ار  نیطایـش  هک  يدـیدن  ایآ  [. 308]

رایسب تارظانم  جراوخ  هلزتعم و  ياسؤر  هفینحوبا و  اب  يو  تسوا . زا  هشیاع ، ریبزلاو و  ۀحلط  رما  یف  باتک  لوضفملا و  ۀماما  یف  ۀلزتعملا 
هفینحوبا يرآ . تفگ : قاطلا  نمؤم  دیراد ؟ داقتعا  تعجر  هب  نایعیش  امـش  ایآ  تفگ : وا  هب  هفینحوبا  هک  هدش  تیاور  [. 310 . ] تسا هتشاد 

نم يارب  تفگ : خـساپ  رد  يو  مهدیم . سپ  وـت  هب  ار  نآ  متـشگرب  اـیند  هب  هک  تعجر  رد  اـت  هدـب  ضرق  نم  هـب  راـنید  رازه  سپ  تـفگ :
هدافتسا نقتم  نشور و  ياهلالدتسا  زا  شتارظانم  رد  وا  [. 311 . ] يدرگ رب  ناسنا  تروص  هب  يدرگیم  رب  ایند  هب  یتقو  هک  روایب  ینماـض 

رد یناوارف  شالت  همئا ، باحـصا  رگید  قاـطلا و  نمؤم  تسا . روهـشم  طابنتـسا  رد  تراـهم  زین  لدـج و  ثحب و  رد  تردـق  هب  درکیم و 
جاور ار  دوخ  لطاب  دیاقع  روظنم  نیا  هب  دوب و  ناناملـسم  مالـسا و  يدوبان  ناشفده  هک  ینانمـشد  دـنداد . ماجنا  نانمـشد  اب  هلباقم  تهج 

هحفص 165] [. ] 312 . ] دندادیم

یلجب جاجح  نب  نمحرلادبع 

زین نافلاخم  اب  تشاد و  يدایز  رحبت  مالک  ملع  رد  يو  تسا . هدرک  لقن  ثیدـح  زین  مظاـک  ماـما  زا  دوب و  قداـص  ماـما  نادرگاـش  زا  يو 
هرظانم ثحب و  هب  يداقتعا  لئاسم  رد  هنیدـم  لها  اب  نمحرلادـبع ، يا  دـیامرفیم : يو  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  درکیم . هرظاـنم  رایـسب 

[. 313 . ] دوش هدید  وت  نوچمه  یصخش  نایعیش  نایم  رد  مراد  تسود  نم  هک  زادرپب 

ینابیش نیعا  نب  نارمح 

: دومرف ترضح  دوب . تکاس  نارمح  دومنیم و  هرظانم  ترضح  نآ  دزن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  یکی  هک  تسا  هدش  تیاور 
هب نم  دومرف : ترضح  میوگن . نخس  دیشاب ، اجنآ  رد  امش  هک  یـسلجم  رد  ماهدروخ ، مسق  نم ، ياقآ  يا  تفگ  یتکاس ؟ ارچ  نارمح ، يا 
هب ار  مـالک  ملع  نارمح  هک  تسا  هتفگ  بوقعی  نب  سنوی  [. 314 . ] درک هرظانم  هب  عورش  نارمح  سپس  مهدیم . نتفگ  نخـس  يهزاجا  وت 

[. 315 . ] تسنادیم یبوخ 

قداص ماما  نابطاخم 

هراشا

دروخرب تیفیک  اذـل  دـنتخادرپیم . هرظانم  ثحب و  هب  ناشیا  اب  هک  دنتـشاد  یفلتخم  نابطاخم  دوخ ، تکرب  رپ  تایح  لوط  رد  قداص  ماـما 
رد قداص  ماما  دروخرب  هوحن  یسررب  هب  ترضح ، نابطاخم  یفرعم  نمض  تمسق  نیا  رد  دوب . توافتم  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  زین  قداص  ماما 

. میزادرپیم هحفص 166 ]  ] اهنآ اب  هرظانم 

باحصا
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نادرگاش و دـنوش . رحبتم  فلتخم  مولع  رد  ات  دومنیم  رارقرب  ار  نادرگاش  نیب  اـی  داتـسا و  درگاـش و  نیب  ثحب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
يهرابرد نایح  نب  رباج  هنومن ، ناونع  هب  دـننک . كرد  رتهب  ار  مولع  هک  دـندرکیم  ثحب  ترـضح  اب  تهج  نیا  زا  قداص  ماـما  باحـصا 

تالاؤس نیا  زا  یخرب  دـسرپیم . ترـضح  زا  ار  دوخ  تالاؤس  نآ  نمـض  رد  دزادرپیم و  وگ  تفگ و  ثحب و  هب  ماما  اب  فلتخم  لـئاسم 
باختنا يهفسلف  هلبق ، رییغت  يهفسلف  خسن ، يهفـسلف  ماکحا ، ندش  یناگمه  ماکحا ، يهفـسلف  دوجو ، تدحو  يهرابرد  لاؤس  زا : دنترابع 

شنیرفآ و زاغآ  يرامیب و  يهفـسلف  يریپ ، رد  هظفاـح  ندـش  مک  يهفـسلف  شنیرفآ ، یگدـنز ، گرم ، راـحتنا ، يهفـسلف  هلبق ، يارب  هبعک 
تشادیم رذح  رب  كولس  هدیقع و  لمع و  لوق و  نیب  ییادج  زا  ار  دوخ  نایوار  باحصا و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 316 . ] ناهج نایاپ 

يرکف و ياهتیلاعف  زا  ماما  فدـه  [ 317 . ] تاداشرا ظعاوم و  اب  هن  دـیهد  شزومآ  ناتراتفر  اـب  ار  مدرم  هک  درکیم  تحیـصن  ار  اـهنآ  و 
زین و  نآ ، يهدـننک  هارمگ  ياهههبـش  زیمآرفک و  جاوما  ربارب  رد  یگداتـسیا  ماظن ، بتکم و  هب  هدـیقع  ظاحل  زا  تما  لهج  نامرد  یملع ،

یعیش گنهرف  قداص  ماما  هک  دش  عورـش  ینامز  زا  یبهذم ، لئاسم  رد  ثحب  يدازآ  دوب . هدش  یـشان  فارحنا  زا  هک  دوب  یتالکـشم  لح 
رد دیدرگ و  یکی  نآ  اب  يدعب  لحارم  رد  دـش و  یملع  ثحابم  هحفـص 167 ]  ] دراو یبهذم  ثحابم  گنهرف ، نآ  رد  دروآ . دوجو  هب  ار 

، ناگناگیب رکف  يهجیتن  رد  دندناسریم . توبث  هب  یملع  نیناوق  اب  ار  بهذم  نآ  هعیـش ، بهذم  نادنمـشناد  هک  دیـسر  ییاج  هب  دعب  نورق 
لها «، » ثیدح نالعاج  «، » هقدانز «، » تالغ  » لیبق زا  كانرطخ  ياههورگ  ندمآ  دـیدپ  يدـنه و  یـسراف ، ینانوی ، ياهباتک  همجرت  هار  زا 

هدرک و یگداتـسیا  اهنآ  ربارب  رد  قداص  ماما  هک  دـش  مهارف  يرکف  فارحنا  دـشر  يارب  يدـعاسم  ياههنیمز  هفوصتم ،»  » و سایق ،» يأر و 
[. 318 . ] دوـمن اـشفا  یمالـسا  تما  يارب  ار  اـهنآ  يرکف  طوـطخ  تخادرپ و  هرظاـنم  ثحب و  وـگ و  تفگ و  هب  اـهنآ  اـب  یملع ، حطـس  رد 
هب یـسایس  ضارغا  ظاحل  زا  هک  ینید  تایرظن  دیاقع و  هنیمز  رد  دولآ  ضرغ  ياهههبـش  ربارب  رد  هناعطاق  یگداتـسیا  رد  ماما  ياهتیلاعف 
رد هک  دوب  دازآ  ثحب  هسلج  کی  قداص  رفعج  ماما  سرد  رـضحم  دوب . زکرمتم  دـشیم ، رـشتنم  مالـسا  یقیقح  حور  ندرب  نیب  زا  روظنم 

لیمحت نادرگاـش  هب  ار  شاهـیرظن  قداـص  ماـما  دـنک . در  ار  شاهـیرظن  دـناوتب ، رگا  دریگب و  داریا  داتـسا  هـب  تسناوـتیم  درگاـش  ره  نآ 
سرد ریثأت  دـنریذپب ، ار  وا  هیرظن  ماما  نادرگاش  هک  دـشیم  ببـس  هچنآ  تشاذـگیم . دازآ  داتـسا  هیرظن  شریذـپ  رد  ار  اهنآ  درکیمن و 

هب تناتم ، ربص و  اب  زین  ینالوط  ياـهثحب  رد  دـندادیم ، خـساپ  تـالاؤس  همه  هب  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دوب . داتـسا 
نیب ینالوط  ياهرظانم  هحفص 168 ]  ] لاثم روط  هب  دندرکیم . باجم  ار  لباقم  فرط  فلتخم ، ياههویش  ذاختا  اب  دادیم و  شوگ  ثحابم 

نآ هک  تسا  لاؤس  رب 85  لمتـشم  هرظانم  نیا  تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  نایبظ  نب  سنوی  هک  تفرگ  تروص  قیدـنز  کی  قداص و  ماما 
زین قداص  ماما  ثحابم ، نآ  نمـض  هتبلا  تسا . هتفگ  خـساپ  اـهنآ  یماـمت  هب  ربص  و  مارتحا ، بدا ، اـب  زین  ترـضح  هدومن و  حرطم  قیدـنز 

[. 319 . ] دسرپیم قیدنز  زا  ییاهلاؤس 

تالغ

. دندرکیم توعد  دوخ  ياههشیدنا  دیاقع و  هب  ار  مدرم  دندش و  رهاظ  مالسلامهیلع  همئا  رـصع  رد  هک  دندوب  یکچوک  ياههورگ  تالغ 
رد ینـس  یعیـش و  ناملـسم  مدرم  رب  ياههبـش  چیه  دندومنیم ، یفرعم  مدرم  همه  هب  ار  ناشیا  دـندرکیم و  تنعل  ار  اهنآ  همئا  هک  اجنآ  زا 

مالسلاامهیلع رقاب  ماما  شراوگرزب  ردپ  قداص و  ترضح  نأش  دندشیم . دوبان  یحابـص  دنچ  زا  سپ  ابلاغ  دنامیمن و  یقاب  نانآ  تخانش 
زا دندرب . الاب  تیهولا  يهبترم  ات  ار  ناشیا  ماقم  دندرک و  ولغ  ناشیا  قح  رد  هاگآان ، ناوریپ  نایعیش و  زا  یعمج  هک  دوب  میظع  ياهزادنا  هب 
ولغ یطارفا و  دیاقع  رطاخ  هب  اهراب  هک  تسا  يدسا  عدجالا  باطخلا  نب  صالقم  بنیز  یبا  نب  دمحم  باطخلاوبا  صاخشا ، نیا  يهلمج 

قداـص ترـضح  تاـیاور ، نیا  زا  یکی  رد  [. 320 . ] تسا هـتفرگ  رارق  نـیرفن  نـعل و  دروـم  ناـشیا  يوـس  زا  ترـضح ، نآ  قـح  رد  زیمآ 
هللاوف هحفـص 169 ] : ] تسا هدومرف  هدومن و  یفن  دراد ، بیغ  ملع  ترـضح  هک  نیا  يهرابرد  ار  باطخلاوبا  يهدیقع  احیرـص  مالـسلاهیلع 

هک ییادخ  هب  دنگوس  [. 321 ... ] هل تلق  تنک  نا  یئایحأ  یف  یل  كراب  یتاومأ و ال  یف  هللا  ینرجآ  الف  بیغلا  ملعأ  ام  وه  الا  هلا  يذـلا ال 
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تکرب ریخ و  ارم  مناـشیوخ  زا  دـهدن و  نم  هب  کـین  شاداـپ  نم  ناـگدرم  زا  دـنوادخ  منادیمن و  بیغ  نم  هک  تسین  وا  زج  ياهدـننیرفآ 
( هیباطخ ینعی   ) اهنآ هک  دنکیم  ضرع  قداص  ترـضح  هب  ریـصبوبا  رگید ، تیاور  رد  مشاب ... هتفگ  وا  هب  يزیچ  نینچ  نم  رگا  دیاشخبن 

يوس هب  رـس  ترـضح  دـینادیم . ار  اهایرد  نزو  و  اهکاخ ، ناتخرد ، ياهگرب  ناگراتـس ، ددـع  ناراـب ، ياـههرطق  دادـعت  امـش  دـنیوگیم 
دنمشناد 548 ه ) م :  ) یناتسرهش دنادیمن » یسک  ادخ  زج  ار  همه  نیا  هک  ادخ  هب  هن  هللا ، ناحبس  هللا ، ناحبـس  : » دومرف درک و  دنلب  نامـسآ 

همئا هزرابم  نایب  تالغ و  ياههقرف  یفرعم  زا  سپ  تسا ، هدوب  یعفاـش  دـلقم  هقف ، رد  يرعـشا و  دـلقم  دـیاقع ، رد  هک  مـالک  ملع  روهـشم 
زا قداص  دـمحم  نب  رفعج  [. 322  ] مهنعل مهدرط و  قداصلا و  دـمحم  نب  رفعج  مهلک  ءالوه  نم  أربت  و  دـیوگیم : نانآ  اـب  مالـسلامهیلع 
رد دادیمن  هزاجا  تالغ  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [. 323 . ] دومن تنعل  دنار و  دوخ  زا  ار  نانآ  و  تسج ، يرازیب  هدربمان  ياههقرف  یمامت 

ریفکت نعل و  هحفـص 170 ]  ] ار اهنآ  داتـسیایم ، تیدج  اب  اهنآ  لباقم  رد  درادن . دوجو  اهنآ  رد  هک  دنیوگب  ار  يزیچ  تیب  لها  وا و  دروم 
[. 324 . ] تسجیم يربت  اهنآ  زا  دومنیم و 

نایفوص

ار یهلا  ياهتمعن  زا  مدرم  ندرک  مورحم  نآرق ، تایآ  هب  دانتـسا  اب  دزادرپیم و  اهنآ  ییامنهار  هب  الوا  نایفوص ، اب  دروخرب  رد  قداص  ماما 
دوخ اب  نایفـس  دید . دوب ، هدیـشوپ  یتمیق  نارگ  سابل  هک  یلاح  رد  ار  ماما  مارحلادجـسم  رد  يروث  نایفـس  يزور  [. 325 . ] دنادیمن زیاج 
نبای درک : ضرع  دـش و  کیدزن  ماما  هب  يو  منکیم . شنزرـس  ار  وا  تمیق ، نارگ  سابل  ندیـشوپ  رطاـخ  هب  موریم و  وا  دزن  نـآلا  تفگ 

. دندرکن نت  رب  ییاهبنارگ  سابل  نینچ  تناردپ  زا  مادک  چـیه  هکلب  دندیـشوپن ، يرخاف  سابل  نینچ  یلع  ربمغیپ و  مسق  ادـخ  هب  هللا ، لوسر 

. دیـشوپیم سابل  مدرم ، یتسدگنت  بسانت  هب  تسیزیم و  مدرم  رقف  یتسدگنت و  نامز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : ماما 
: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دنتسه . ناراکوکین  اهتمعن  نیا  زا  هدافتسا  هب  دارفا  نیرتراوازـس  دش و  دایز  شتمعن  نامز  نآ  زا  سپ  ایند 
هدروآ و دـیدپ  شناگدـنب  يارب  هک  ار  یهلا  تنیز  یـسک  هچ  وگب  [. 326  ] قزرلا نم  تابیطلاو  هداـبعل  جرخأ  یتلا  هللا  ۀـنیز  مرح  نم  لـق 

هتبلا میرتراوازس . تسا ، هدومرف  اطع  دنوادخ  هچنآ  هب  تبسن  ام  سپ  دندومرف : همادا  رد  ترـضح  تسا ؟ هدرک  مارح  ار  وا  هزیکاپ ي  قزر 
هحفص  ] نایفس تسد  سپـس  مشاب . هدیـشوپ  سابل  هعماج  اب  گنهامه  دننیبب و  مدرم  هک  ماهدیـشوپ  رهاظ  يارب  ینیبیم ، هک  ار  یـسابل  نیا 

بیذهت يارب  ار  سابل  نیا  دومرف : وا  هب  داد و  ناشن  وا  هب  دوب ، هدرک  نت  رب  هک  ار  ینشخ  يهماج  دز و  رانک  ار  سابل  نآ  تفرگ و  ار  [ 171
وت دومرف : داد و  ناشن  وا  هب  دوب  هدرک  نت  رب  نآ  ریز  هک  ار  یفیطل  مرن و  سابل  دز و  رانک  ار  نایفس  نشخ  يهماج  سپـس  ماهدیـشوپ . دوخ 

[. 327 . ] ياهدرک نت  رب  ییاسآ ، نت  يارب  ار  فیطل  سابل  نیا  ياهدیشوپ و  دهز  هب  رهاظت  يارب  ار  نشخ  يهماج  نیا 

هلزتعم

یلئاسم زا  ندرک  لاؤس  دصق  هب  یهاگ  و  جاجتحا ، هرظانم و  دصق  هب  یهاگ  هک  دـندوب  هلزتعم  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  نابطاخم  هلمج  زا 
. دهدیم خساپ  هتـسیاش  يوحن  هب  ار  دوخ  بطاخم  تالاؤس  ماما  اهدروخرب ، نیا  مامت  رد  دندمآیم . ترـضح  دزن  نآرق و ... ریـسفت  نوچ 

عـضاوت یملع ، تمظع  ربارب  رد  دندشیم ، بوسحم  هلزتعم  نادنمـشناد  اسؤر و  زا  الومعم  هک  ماما  بطاخم  هسلج  نایاپ  رد  هک  يروط  هب 
ماما دزن  دـشیم ، بوسحم  هلزتعم  نارـس  نادنمـشناد و  زا  هک  دـیبع  نب  ورمع  يزور  دـنروآیم . دورف  میظعت  رـس  ماما ، هنامیرک  قالخا  و 

يو يارب  نآرق  تایآ  هب  دانتسا  اب  ار  هریبک  هانگ  زین 22  ماما  مسانشب . ادخ  باتک  زا  ار  هریبک  ناهانگ  مهاوخیم  تفگ  دمآ و  مالـسلاهیلع 
مکعزان مکثارت و  بلـس  نم  کله  تفگیم : تسیرگیم  هک  یلاح  رد  دشیم ، جراخ  هناخ  زا  دـیبع  نب  ورمع  هک  یماگنه  دندرمـش . رب 
دسریم رظن  هب  دش . كاله  تخادرپ ، هعزانم  هب  امش  اب  ملع  لضف و  رد  درک و  بصغ  ار  امـش  ثاریم  سک  ره  [. 328  ] ملعلاو لضفلا  یف 

اب یمـسر  روط  هب  دنتفریذپیمن و  ار  یتموکح  بصانم  هک  هدوب  تنـس  هحفص 172 ]  ] لها ياملع  زا  هتسد  نآ  اب  ماما  هناعـضاوتم  دروخرب 
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هنیدم ياهقف  زا  یلیل  یبا  نبا  تسا . هدرکیم  قرف  یتموکح ، بصانم  يدـصتم  ياملع  اب  ماما  دروخرب  اریز  دنتـشادن ؛ يراکمه  تموکح 
: دیسرپ درک و  یسرپلاوحا  نم  زا  ماما  میدروخرب . قداص  ماما  هب  لوسرلا  دجسم  رد  یلیل  یبا  نبا  اب  دیوگیم : بیصخلا  یبا  نب  دعس  دوب .

درز یلیل  یبا  نبا  راسخر  گـنر  هک  يروط  هب  درک . وا  اـب  يدـنت  دروخرب  ماـما  ناناملـسم . یـضاق  یلیل ، یبا  نبا  متفگ : تسیک ؟ درم  نیا 
یملاع اب  ماما  دروخرب  نیا  [. 329 . ] تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  مه  هملک  کی  هللا  وش و  تبحص  مه  يرگید  صخش  اب  دندومرف : ماما  دش .

. دوب یـضاق  مکاح و  ینیفرط  دـییأت  ینعم  هب  تموکح ، فرط  زا  تواضق  ماقم  دوب . هتفریذـپ  تموکح  فرط  زا  ار  تواـضق  ماـقم  هک  دوب 

. درکیم رداـص  ار  تموـکح  زاـین  دروـم  ياواـتف  دادیم و  رارق  تموـکح  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  مـلع  درکیم ، دـییأت  ار  تموـکح  یــضاق ،
ماـما هک  دـهدیم  ناـشن  دروـخرب  هنوـگ  نیا  تخانـشیم . تیمـسر  هب  ار  وا  مکح  دوـمنیم و  دـییأت  تیاـمح و  ار  یـضاق  مـه  تموـکح 

. تسا هدوب  ساسح  رایسب  فلتخم ، دارفا  اب  دروخرب  رد  قیقد و  رایسب  یسانش ، بطاخم  رد  مالسلاهیلع 

( هیفنح بهذم  سیئر   ) هفینحوبا

قداص ماما  زا  یناوارف  ياهشسرپ  فلتخم ، لیاسم  هرابرد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  يرجه ، لاس 150  يافوتم  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا 
. مدـیدن دـمحم  نب  رفعج  زا  رتملاـع  ار  یـسک  دـمحم  نب  رفعج  نم  ملعأ  تیأر  اـم  هحفـص 173 ] : ] تفگیم هراومه  يو  تسا . هدیـسرپ 

ثحب کی  اذغ ، نایاپ  رد  دروخیم . اذـغ  هفینحوبا  اب  قداص  ماما  يزور  دـنکیم : تیاور  دـئاوفلا  زنک  زا  لقن  هب  یـسلجم  موحرم  [. 330]
وا و لاوحا  زا  دومن و  هقناعم  وا  اـب  ماـما  دـمآ و  قداـص  ماـما  دزن  جـح ، مسارم  رد  هفینحوبا  رگید  زور  دـش . لدـب  در و  ود  نآ  نیب  یملع 

یـسرپلاوحا شاهداوناـخ  وا و  زا  نم  دومرف : ماـما  یـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  اـیآ  هللا ، لوـسر  نباـی  درک : لاؤـس  يدرف  دیـسرپ . شاهداوناـخ 
هابتـشا ياهراک  هب  ماما  اهراب  هتبلا  [. 331 . ] تسا شدوخ  رهـش  مدرم  نیرتهیقف  هفینحوبا  نیا  مسانـشیم ؟ ار  وا  ایآ  یـسرپیم  وت  منکیم و 

ار نآ  قداص  ماما  یتقو  هک  دـش  رداص  هفینحوبا  زا  ییاوتف  يزور  نکم . سایق  هک  دـندومرفیم  وا  هب  اهراب  هتـشاد و  ضارتعا  زین  هفینحوبا 
هک تسا  ییاـهتواضق  اـهاوتف و  نینچ  [. 332  ] اهتکرب ضرألا  عنمت  اـهءام و  ءامـسلا  سبحت  ههبـش  ءاـضقلا و  اذـه  لـثم  یف  دومرف : دـینش ،

شبضغ رثا  رب  ینیمز  تاکرب  يدایز  ینامسآ و  تاکرب  لوزن  زا  دنوادخ  هک  نیا  زا  هیانک  دننکیم . سبح  ار  دوخ  تکرب  نیمز  نامسآ و 
. دنکیم يریگولج 

( یکلام بهذم  سیئر   ) سنا نب  کلام 

لها یمـسر  بهذم  راهچ  زا  یکی  ماما  وا  دوب . قداص  ماما  نابطاخم  زا  رگید  یکی  يرجه ، لاس 179  يافوتم  سنا  نب  کلام  هللادبع  وبا 
دمحم نب  رفعج  قداـصلا  یلع  لـخدأ  تـنک  دـیوگیم : يو  [ 333 . ] دوـب ناسحتـسا  ساـیق و  يأر و  باحـصا  زا  هحفـص 174 ]  ] تنس و

مالـسلاهیلع ناک  لاق و  هیلع  هللا  دمحأ  کلذب و  رـسأ  تنکف  کبحأ  ینا  کلام  ای  لوقی  اردق و  یل  فرعی  ةدخم و  یل  مدـقیف  مالـسلاهیلع 
هللا نوشخی  نیذـلا  داهزلا  رباکأ  دابعلا و  ءامظع  نم  ناک  ارکاذ و  اما  اـمئاق و  اـما  اـمئاص و  اـما  لاـصخ  ثـالث  يدـحا  نم  ولخی  ـال  ـالجر 

درکیم و مارکا  ارم  مدشیم  دراو  قداص  دمحم  نب  رفعج  رب  یتقو  [. 334  ] دئاوفلا ریثک  ۀسلاجملا و  بیط  ثیدحلا ، ریثک  ناک  لجوزع و 
نیا رب  منکیم  دـمح  ار  يادـخ  ملاحـشوخ و  نآ  رطاخ  هب  مراد و  تسود  ار  وت  نم  کـلام ، يا  تفگیم : دادیم و  نم  هب  ار  دوخ  شلاـب 

. درکیم توالت  نآرق  ای  دوب ، رادهزور  ای  دوب و  زامن  لاح  رد  ای  مدید ، ار  دمحم  نب  رفعج  هک  راب  ره  دـیوگیم : سنا  نب  کلام  یتسود .
تفگیم و ثیدح  رایسب  يو  دنراد . عوشخ  لجوزع  دنوادخ  ربارب  رد  هک  یناسک  نآ  دوب ، نادهاز  ناگدننک و  تدابع  نیرتگرزب  زا  يو 
اب تسا : هتفگ  ماما  يهرابرد  کلام  هک  دوب  هداهن  کلام  رب  يرثا  ناـنچ  قداـص  ماـما  تشاد . يرایـسب  دـیاوف  دوب و  وکین  وا  اـب  تسلاـجم 

يرـشب چیه  بلق  رب  هدینـشن و  یـشوگ  چیه  هدیدن و  یمـشچ  چـیه  اوقت ، و  تدابع ، یملع ، دـعب  زا  دـمحم  نب  رفعج  زا  رترب  رتتلیـضف و 
[. 335 . ] تسا هدرکن  روطخ 
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ماکح افلخ و 

اهنآ هک  دنتفرگیم  رارق  ماما  باطخ  دروم  ینامز  الومعم  افلخ ، ماکح و  دندوب . ماکح  افلخ و  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  نابطاخم  رگید  زا 
هتفر افلخ  ای  ماکح و  زا  یکی  دزن  هب  قداص  ماما  هک  دناهدرکن  لقن  ناخروم  زا  مادک  چیه  هنرگو  دندرکیم  هحفص 175 ]  ] راضحا ار  ماما 

يرود ماکح  رابرد و  زا  هک  دوب  ماما  يهریس  ءزج  نیا  هتبلا  یهانگ . یب  ناج  ای  لام و  ظفح  ای  یمولظم و  درف  زا  تعافـش  يارب  رگم  دشاب 
یب دنت و  امومع  نابطاخم ، زا  هتـسد  نیا  اب  ماما  ياهباطخ  دـشن . هدـهاشم  ماما  زا  دوش ، اهنآ  دـییأت  بجوم  هک  یتکرح  زگره  دـیزگیم و 

يریگ هناهب  تهج  الومعم  روصنم  ياهراضحا  دندرکیم . يدج  رطخ  ساسحا  هعیش  ماظن  ای  دوخ و  يارب  هک  ییاج  رد  رگم  تسا ، هناکاب 
هب ار  قداص  ماما  کلملادـبع ، نب  ماشه  راب  نیلوا  دوب . هیقت  طایتحا و  اب  هارمه  ماـما  ياـهتکرح  نانخـس و  اذـل  دوب . ناـشیا  لـتق  یهاـگ  و 

داریا جـح  رفـس  رد  قداص  ماما  هک  دوب  ینانخـس  رطاخ  هب  راضحا  نیا  دـناوخ و  ارف  ماش  هب  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  شراوگرزب  ردـپ  هارمه 
ار ترضح  نآ  درکیم ، رطخ  ساسحا  دوخ  ياپون  تموکح  يارب  ماما  يهیحان  زا  هک  یسابع  يهفیلخ  نیلوا  حافس ، سابعلاوبا  دوب . هدرک 

ترثـک زا  هک  زین  روصنم  [. 336 . ] دش فرـصنم  ناشیا  هب  ندـناسر  رازآ  زا  ترـضح ، زا  یتازجعم  ندـید  اب  اما  دـیبلط . قارع  هب  هنیدـم  زا 
ار وا  لتق  هدارا  هک  راب  ره  درک و  راضحا  قارع  هب  هنیدـم  زا  ار  ماما  هبترم  جـنپ  زا  شیب  دوب  هاگآ  مدرم  نایم  رد  ماما  ذوفن  نازیم  ناـیعیش و 

ماما اب  ـالومعم  زین  دوخ  جـح  ياهرفـس  رد  روصنم  [. 337 . ] دادیم تسد  زا  ار  ماـما  لـتق  ناوـت  هک  دـشیم  ور  هـب  ور  ياهزجعم  اـب  درک ،
كـالم و  یهلا ، ملع  ياراد  هحفـص 176 ] ، ] ادخ تجح  وت  دـننکیم  نامگ  مدرم  تفگ : ماما  هب  روصنم  يزور  تسا . هتـشاد  ییاهرادـید 

ماما تسین . وت  رد  هک  دـنیوگیم  ار  ییاهزیچ  دنـشابیم و  نآ  لابند  هب  تیادـه  رون و  ناـبلاط  هک  یتسه  يرگنـشور  غارچ  یهلا و  لدـع 
تیبرت تمارک  هناخ  رد  متـسه ، توبن  نادـناخ  ياهلیدـنق  زا  یلیدـنق  نوتیز و  تخرد  ياههخاش  زا  ياهخاش  نم  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع 

هب ارم  درم  نیا  تفگ : سلجم  رد  نارضاح  هب  باطخ  روصنم  تسا و ... نآ  رد  رونلا  رون  هک  متسه  ةاکشم  ياهغارچ  زا  یغارچ  و  ماهدش ،
قرغ نآ  رد  نارگانـش  ناریح و  نآ  رد  اـملع  دـشابیمن . صخـشم  زین  نآ  قـمع  تسین و  موـلعم  نآ  لـحاس  هک  داتـسرف  یجاوـم  ياـیرد 

ورف هن  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دوشیم  هن  هدرک ، ریگولگ  رد  هک  تسا  یناوختـسا  نیا  تسا ، گنت  نآ  رد  هدننک  انـش  يارب  اضف  دـنوشیم و 
تحیـصن ار  وا  يو  هب  خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مدرکیم . دروخرب  وا  اب  يدـب  وحن  هب  دوبن ، وا  اب  نم  یلیماـف  يهطبار  رگا  و  درب ،

تمرح نینچمه  دزیهرپـب . دـنروآیم  روـصنم  يارب  بذـک  ياـهربخ  هـک  قساـف  و  ماـمن ، وـگغورد ، ياههطـساو  زا  هـک  نـیا  هـب  دـنکیم 
هب تبـسن  لمع  تدش  بضغ و  زا  ار  وا  ات  دیوگیم  نخـس  روصنم  اب  یمرن  هب  قیرط  نیا  زا  دنک . تاعارم  نییولع  اب  ار  دوخ  يدنواشیوخ 

[. 338 . ] دراد زاب  يولع  تاداس  نایعیش و 

( باتک لها   ) ناناملسم ریغ 

رد مه  نآرق و  رد  مه  هک  نیفرط  لوبق  دروم  بلاطم  زا  دـندرکیم  یعـس  باتک  لها  اب  دروخرب  تارظاـنم و  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
ینابرهم هب  دوخ  هحفص 177 ]  ] باحصا شرافس  نمض  دننک و  هدافتـسا  اهنآ  ياعدم  يهلدا  ناونع  هب  تشاد ، دوجو  اهنآ  ینامـسآ  بتک 
ینارصن نم  دیوگیم : میهاربا  نب  ایرکز  دندرکیم . قیوشت  مالسا  نید  هب  فرـشت  هب  ار  اهنآ  دندوبن ، دناعم  ناناملـسم  اب  هک  باتک  لها  اب 

نم تسا و  انیبان  مردام  دنتسه . یحیسم  منادناخ  و  ردام ، ردپ ، مدرک ، ضرع  ماما  هب  مدیسر و  قداص  ماما  تمدخ  مدروآ . مالـسا  مدوب و 
ماـما ریخ . مدرک : ضرع  دـنروخیم ؟ مه  كوخ  تشوگ  اـیآ  دومرف : ماـما  مروـخیم . اذـغ  اـهنآ  فورظ  رد  منکیم و  یگدـنز  اـهنآ  اـب 

يرگید هب  ریگب و  هدـهع  هب  تدوخ  ار  وا  نیفدـت  نیفکت و  راک  تفر ، ایند  زا  هاـگره  نک و  یکین  ترداـم  اـب  درادـن . یلاکـشا  دـندومرف :
مدادیم و اذغ  وا  هب  دوخ  تسد  اب  مدرکیم و  راتفر  ینابرهم  هب  مردام  اب  متفر و  هفوک  هب  ارجام  نیا  زا  سپ  دیوگیم : يو  نکم . راذـگاو 

هچنآ يدوبن و  هنوگ  نیا  يدوب ، ینارصن  نید  هب  یتقو  ات  مرـسپ  تفگ : مردام  مدومنیم . تمدخ  وا  هب  مدرکیم و  زیمت  ار  وا  رـس  سابل و 
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نیا هب  ارم  مالـسا  ربمایپ  نادـنزرف  زا  يدرم  متفگ : ياهدـش ؟ ناملـسم  ایآ  منیبب  وگب  ياهدومن . ترفاـسم  هک  تسا  یناـمز  زا  منیبیم  وت  زا 
اهنیا اریز  تسا ؛ ربماـیپ  صخـش  نیا  مرـسپ ، تفگ : تسا . ربماـیپ  رـسپ  وا  هن ، متفگ : تسا ؟ ربماـیپ  درم  نیا  اـیآ  تـفگ : دوـمن . رما  اـهراک 

: تفگ تسا . مالـسا  ربمایپ  رـسپ  وا  نکیل  درادن و  دوجو  يرگید  ربمایپ  مالـسا ، ربمایپ  زا  دـعب  مردام ، هن  متفگ : تسا . ناربمایپ  تاشرافس 
زامن ندناوخ  زا  سپ  دش و  ناملسم  وا  مدومن و  هضرع  وا  رب  ار  مالسا  زین  نم  زومایب . مه  نم  هب  ار  نآ  تسا . اهنید  نیرتهب  وت  نید  مرـسپ 

نیا زا  سپ  دنک . رارکت  وا  مناوخب و  اددجم  ار  نیتداهـش  تساوخ  نم  زا  دـش و  بلقنم  شلاح  بش  همین  رد  اشع ، و  برغم ، رـصع ، رهظ ،
[. 339 . ] مدناوخ زامن  وا  رب  دوخ  نم  هحفص 178 ]  ] تفر و ایند  زا  وا  راک ،

نویرهد هقدانز و 

هراشا

بجوم هک  هیواعم  روز  رز و  يورین  اصوصخم  دش و  ناملکتم  يارآ  دیاقع و  زورب  ببس  نید ، یقیقح  ریسم  زا  ناناملسم  ندومن  فرحنم 
بجوم هک  درک  داجیا  ناناملـسم  نایم  رد  ار  یفلتخم  دـیاقع  دروآ ، دوجو  هب  ار  نیمکح  هعقاو  دـیدرگ و  ناورهن  نیفـص و  لمج ، گنج 

هب دنتـسم  نیهارب  لالدتـسا و  اب  ار  ناشیرپ  ماهوا  راکفا و  نیا  هک  دوب  مزال  یملع  تردـق  کـی  ور  نیا  زا  دـش . يراد  هنماد  ثداوح  زورب 
یناـم ناوریپ  هب  برع  ناـبز  رد  تسخن  قیدـنز  ماـن  دـهد . ناـشن  مدرم  هب  ار  نشور  تسار و  هار  درادرب و  ناـیم  زا  لـقع  تنـس و  نآرق و 

. دنتخانـشیم تسرپ  هناگود  ناونع  هب  ار  اهنآ  ببـس  نیمه  هب  دنتـشادنپیم و  تملظ  رون و  یلزا  لصا  ود  زا  ار  ناهج  هک  دـشیم  قـالطا 
رگید يایند  رکنم  دندقتعم و  ناهج  تیدبا  هب  دنتسه ، ینامـسآ  ياهباتک  و  ناربمایپ ، ادخ ، رکنم  هک  دش ، قالطا  نویدام  هب  مان  نیا  سپس 
هتشاد يرظن  يأر و  ای  دشاب و  مالـسا  نید  لوصا  زا  یکی  رکنم  هک  دش  قالطا  یـسک  رب  مان  نیا  سپـس  دنـشابیم . هعیبطلا  دعبام  ملاوع  و 

قالطا دوب ، تنـس  لها  بهذـم  فلاخم  هک  سک  ره  هب  ماـن  نیا  دـعب  و  دـشاب . دـیاقع  لوصا  زا  یکی  راـکنا  هجیتن  رد  يأر  نآ  هک  دـشاب 
اهنآ نارادـفرط  زین  لیبق و  نیا  زا  ياهدنـسیون  ره  اـی  دزیم و  قوشعم  زا  مد  هظحـالم  یب  هک  ییوگ  هواـی  رعاـش  ره  هب  رخآ  رد  دـیدرگ و 

دندوب يرهد  دـندرکیم ، تکرـش  هرظانم  تاسلج  رد  دـندوب و  ماما  بطاخم  هک  يدارفا  زا  یهورگ  هحفص 179 ] [. ] 340 . ] دشیم هتفگ 
یهورگ اهنآ  دحلم و  ینعی  يرهد  نیرحبلا ، عمجم  زا  لقن  هب  دندرکیم . ثحب  ملاع ، مدـق  ثودـح و  هلمج  زا  فلتخم  لئاسم  هرابرد  هک 

ار دوخ  داقتعا  نیا  اهنآ  دربیمن . نیب  زا  راگزور  زج  ار  ام  هک  دنرواب  نیا  رب  تسین و  راک  رد  یمنهج  تشهب و  ادخ و  دندقتعم  هک  دنتسه 
نآ ناکرـشم  نادحلم و  هک  زین  یبهذمریغ  ياههورگ  نیاربانب  [. 341 . ] قمعت قیقحت و  هن  دندوب  هداد  لکش  ناشدوخ  ناسحتـسا  ساسا  رب 
نیا دندشیم . بوسحم  ترـضح  نآ  نابطاخم  زا  دنتـسشنیم و  هرظانم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  دندوب ، ارگيدام  زین  یـضعب  نامز و 

كرادا رد  سح  ندوب  كالم  هدام ، تلاصا  قلاخ ، تینادحو  عناص ، تابثا  نوچ  یلئاسم  رد  ماما  نادرگاش  اب  یهاگ  ماما و  دوخ  اب  هورگ 
ره تسـشنیم . هرظانم  ثحب و  هب  اههورگ  يهمه  اب  ماما  دـنتخادرپیم . وگ  تفگ و  ثحب و  هب  هعیبطلا  ءاروام  ملاع  در  ملاع و  تادوجوم 
هب وا  هب  ثحب  ینیـشن و  مه  زا  اـملع  دوب و  رکنم  یقیدـنز  هک  ءاـجوعلا  یبا  نبا  هلمج  زا  دنـشاب ؛ هدرک  درط  دوخ  زا  ار  اـهنآ  يدارفا ، دـنچ 

ار جـح  کسانم  هلمج  زا  ناناملـسم  يدابع  کسانم  ماجنا  هک  نیا  دوجو  اب  يو  دنتـشاد . تهارک  شاینورد ، داـسف  ناـسل و  ثبخ  تهج 
درادیم مالعا  احیرص  ار  دوخ  دیاقع  وا ، هب  خساپ  رد  زین  ماما  دسرپب . دراد ، هک  یلاؤس  ره  هک  دهاوخیم  وا  زا  ترضح  دیامنیم ، هرخسم 

تاداقتعا هحفـص 180 ]  ] تعیرـش و ناکرا  ظفاح  هراومه  تارظانم  نیا  رد  وا  نادرگاـش  ماـما و  [. 342 . ] تسا هارمگ  وا  هک  دـیوگیم  و 
تناتم و اب  اهنآ  هلدا  اهاعدا و  هب  ماما  دوب . ربص  ملح و  اب  هارمه  هنامیکح و  يدروخرب  هعماج ، زا  هقبط  نیا  اب  ماـما  راـتفر  دـندوب . یمالـسا 
دوب و اهنآ  دوخ  تاداقتعا  يانبم  هک  ار  هچنآ  درکیم و  هدافتـسا  یـصاخ  تفارظ  اب  مصخ ، دوخ  هلدا  زا  ـالومعم  دادیم و  شوگ  يروبص 

نیا اب  دروخرب  رد  ماما  رازبا  نیرتمهم  درکیم . هدافتـسا  یمالـسا  تاداقتعا  تابثا  اـهنآ و  ياعدـم  در  يارب  دـشیم ، عقاو  ناـشلوبق  دروم 
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هب نابز  اـهنآ  درکیم و  راداو  میلـست  هب  ار  بطاـخم  ماجنارـس  هک  دوب  يو  يراـبدرب  هیحور  هناـمیرک و  يونعم ، قـالخا  ناـمه  اـههورگ ،
يددعتم ياهثحب  هقباس  هک  يو  دوریم . رامش  هب  نادحلم  هقدانز و  ناملکتم  نیرتگرزب  زا  یناصید  رکاش  وبا  دندوشگیم . ماما  شیاتس 

رهاوزلا موجنلا  دحأ  کنا  دیوگیم : ماما  هب  دنادب  ملاع  ثودح  رد  ار  ماما  لیلد  رظن و  دهاوخیم  هک  یماگنه  دراد ، مالسلاهیلع  ماما  اب  ار 
اهیأ ینربخف  رصانخلا  ینثت  کبف  ءاملعلا  رکذ  اذا  رصانعلا و  مرکأ  نم  كرـصنع  رهابع و  تالیقع  کتاهمأ  رهاوب و  ارودب  كؤابآ  ناک  و 

نامسآ يهدنشخرد  ياههام  تناردپ  یتسه و  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  وت  [. 343  ] ملاعلا ثودح  یلع  لیلدـلا  ام  رخازلا  مضخلا  رحبلا 
، دوشیم املع  زا  يرکذ  هاگره  تساهتشرـس و  اهداهن و  نیرتهب  زا  وت  داهن  دنتـسه و  لامک  لامج و  لها  ناـیاناد و  تنارداـم  تفرعم و 

رکاشوبا اب  هرظانم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  تسیچ ؟ ملاع  ثودـح  لیلد  هیامنارگ ، بآ و  رپ  يایرد  يا  دـننکیم . هراشا  وت  يوس  هب  ناتـشگنا 
هب غرم  مخت  ندش  لیدـبت  نآ و  رییغت  یگنوگچ  دـنکیم و  هدافتـسا  غرم  مخت  هحفـص 181 ]  ] کی زا  ملاع  ثودـح  تابثا  يارب  یناصید 
ات هک  تسا  نیا  رب  ام  تداع  هک  یتسنادیم  نوچ  وت  دیوگیم : دنکیم و  رکـشت  ماما  زا  رکاشوبا  دنادیم . ملاع  ثودح  يهناشن  ار  هجوج 
رد [. 344 . ] دیدرک عناق  ار  ام  هار  نیمه  زا  مه  امـش  میریذپیمن ، ار  نآ  مینکن ، سح  دوخ  ساوح  زا  یکی  اب  ار  يرما  دـنیبن و  نامنامـشچ 

عفقم نبا  و  یمعا ، نبا  تولاط ، نبا  ءاجوعلا ، یبا  نبا  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دنتـشاد  ترهـش  هقدـنز  هب  رفن  دـنچ  قداص  رفعج  ماما  ناـمز 
جاجتحا هرظانم و  فلتخم  لئاسم  يهرابرد  قداص  ماما  اب  زین  دنتشاد و  سامت  مدرم  اب  دندمآیم و  مارحلادجسم  هب  جح  مایا  رد  هک  دندوب 

: میزادرپیم اهنآ  راکفا  زین  اهتیصخش و  نیا  زا  یضعب  یفرعم  هب  تمسق  نیا  رد  اذل  [ 345 . ] دندرکیم

عفقم نبا 

ندادن تیمها  ای  ینید ، ریاعش  هب  تبسن  ازهتسا  ینید و  یب  داحلا ، زا  ترابع  هک  تشاد  عیسو  ماع و  ینعم  کی  هقدنز  دش ، هتفگ  هک  نانچ 
جاور لامعتسا و  زاغآ  نامه  زا  دوب . ینام  نید  زا  يوریپ  هک  تشاد  مه  يدودحم  صاخ و  ینعم  دوب . اهنآ  هب  ییانتعا  یب  ریاعش و  نیا  هب 

زا ياهدرپ  دناهدش ، روهـشم  هقدـنز  هب  هک  یناسک  يهرابرد  ور  نیا  زا  دوب و  جـیار  عیاش و  نآ  ینعم  ود  ره  ناناملـسم ، نایم  رد  هملک  نیا 
ای تسا ، هدوب  یبهذم  ریاعـش  هب  انتعا  یب  نید و  یب  دحلم و  تسا ، هدوب  مهتم  هقدنز  هب  هک  یـسک  ایآ  هک  تسا  هدـش  داجیا  ههبـش  ماهبا و 

دننام یـضعب  دـناهدناوخ و  قیدـنز  ار  وا  یـضعب  دراد . دوجو  ماـهبا  نینچ  مه  عفقم  نبا  يهراـبرد  هحفـص 182 ] [ ؟ يونام نید  هب  نیدـتم 
یموق مالسا  ردص  تیلهاج و  نامز  رد  دیوگیم : دوخ  یلاما  رد  یضترم  دیـس  [ 346 . ] دناهتسناد يونام  نید  وریپ  ار  وا  ینوریب  ناحیروبا 

زا سپ  دـندیتسرپیم . ار  هناگی  قلاخ  زا  ریغ  يدوبعم  زین  یمود  دـقتعم و  رهد  هب  رکنم و  ار  عناص  یلوا  دـندوب : كرـشم  یهورگ  يرهد و 
رطاخ هب  رهاظ  رد  یلو  دـندوب ، نید  یب  قیدـنز و  نطاب  رد  هک  دـندرک  روهظ  رگید  یهورگ  دـش ، ریگملاع  مالـسا  تکوش  تزع و  هکنآ 

نویرهد و زا  رتشیب  ناناملـسم  مالـسا و  هب  اهنیا  همدـص  دـندش . دراو  ناناملـسم  يهزوح  رد  هدرک و  مالـسا  راهظا  ناشلام ، ناـج و  ظـفح 
فرحنم قح  يهداـج  زا  ار  ناناملـسم  يافعـض  هدـش و  دراو  سیلدـت  رد  زا  يروـص  نید  ماـن  هب  يرهاـظ و  مالـسا  اـب  هک  دوـب  یناکرـشم 

، قیدنز دحلم و  عفقم  نب  هللادـبع  دـمحموبا  [. 347 . ] دروآیم رامـش  هب  هورگ  نیا  ءزج  ار  عفقملا  نب  هللادبع  یـضترم ، دیـس  دـنتخاسیم .
زا یعمج  داد و  رـشن  ار  نآ  درک ، عارتخا  ار  هضیبم »  » ماـن هب  یبهذـم  يو  تسا . هدرک  لولح  يو  رد  یناـسارخ  ملـسموبا  حور  دوب  دـقتعم 

شرادرک راتفگ و  نکیل  دـش  ناملـسم  رهاظ  هب  تشاد و  سوجم  نید  عفقم  نبا  دـسیونیم : رفظم  نسح  خیـش  دـندیورگ . وا  هب  مه  لاهج 
هنمد هلیلک و  باتک  تشاد . تراهم  یگدنسیون  نف  تایبدا و  رد  هدوب و  نابز  یسراف  يدرم  وا  تسا . هدیورگن  مالـسا  هب  هک  دادیم  ناشن 

نتشاد هحفص 183 ]  ] ببس هب  هرـصب ، یلاو  تسد  هب  لاس 143 ق . رد  یـسابع  روصنم  ناـمرف  هب  زین  وا  تسا . هدرک  همجرت  یبرع  هب  زین  ار 
یفرعم نمض  یگتخاس ، یباحـص  هاجنپ  دصکی و  باتک  رد  يرکـسع  همالع  [. 348 . ] دیـسر لتق  هب  ءاجوعلا  یبا  نبا  دـننام  داحلا ، رفک و 

. تشاد دـیدرت  کش و  نایدا  زا  یکی  لوبق  رد  دروآ ، يور  مالـسا  هب  تشترز  زا  هک  نیا  دوجو  اـب  عفقم  نبا  دـسیونیم : عفقم  نبا  لـماک 
[. 349]
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یلیل یبا  نبا 

شردـپ هفوک ، یـضاق  یتـفم و  ثدـحم ، هیقف ، 693 م )  - 765 ق /   74  - 148  ) یفوـک يراـصنا  یلیل  یبا  نب  نمحرلادـبع  نب  دـمحم 
هدروآ یثیدح  یسربط  دنادیم و  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  نادرگاش  زا  ار  وا  یسوط  خیش  تسا . هدوب  نیعبات  ناگرزب  زا  نمحرلادبع 

اوتف دوخ  يأر  هب  وا  هک  دناهتفگ  اریز  هدوبن ؛ بهذم  یعیش  وا  هک  تسا  نشور  اما  دهدیم . ناشن  قداص  ماما  هب  ار  يو  دیدش  شیارگ  هک 
لئاق هفینحوبا ، زا  لبق  يو  تشاد . هدهع  رب  ار  سابع  ینب  تواضق  سپـس  هیما و  ینب  تواضق  تمـس  یلیل ، یبا  نبا  [. 350 . ] تسا هدادیم 

. تشذگ رد  لاس 148 ه  رد  دوب ، روصنم  یضاق  هک  یلاح  رد  دوب و  يأر  هب  داهتجا  سایق و  هب 

ءاجوعلا یبا  نبا 

مالـسا هب  شنادیرم  زا  یهورگ  ياهثحابم ، رد  تسکـش  زا  سپ  يرجه ، مود  يهدس  رد  مالک  ملع  هب  انـشآ  فورعم و  قیدنز  میرکلادبع ،
دیحوت زا  هک  دوب  يرـصب  نسح  نادرگاش  زا  يو  هک  تسا  هدـمآ  راونـالاراحب  رد  [. 351 . ] دـنداد همادا  وا  يوریپ  هب  یهورگ  دـندیورگ و 

. دنتـشاد هارکا  شریمـض  داسف  ناسل و  ثبخ  رطاـخ  هحفـص 184 ]  ] هب وا  اـب  تسلاـجم  زا  اـملع  تفر و  هکم  هب  درمت  نیا  اـب  دـش . فرحنم 
يرهاـظ يدـهم ، روصنم و  ناـمز  ناقیدـنز  رگید  دـننامه  دوب و  رادروخرب  مه  عفقم  نبا  نوـچ  يدارفا  نیـسحت  یتـسود و  زا  يو  [. 352]

دازآ اتبـسن  طیحم  زا  دوب و  كاب  یب  روسج و  يدرم  هک  تفایرد  ناوتیم  وا  هب  بوسنم  تاجاجتحا  عومجم  زا  تشاد . هزیکاـپ  هتـسارآ و 
رد هک  نیا  اب  دوب و  راوتـسا  تخـس  دوخ  دـیاقع  رد  هتـشذگ  نآ  زا  تخادرپیم . دوخ  يداحلا  دـیاقع  غیلبت  هب  هتفرگ ، هرهب  شیوخ  ناـمز 

دنناـم زین  ءاـجوعلا  یبا  نبا  دوب . یقاـب  شتارظن  رب  گرم  مد  اـت  تشادیمن و  رب  تسد  شیوخ  ياههشیدـنا  زا  دـشیم ، بولغم  یتاـثحابم 
مامتها مدرم  نایم  رد  اهنآ  ندنکارپ  ثیداحا و  رابخا و  لعج  هب  دوب . اشوک  ناناملسم  يداقتعا  ینابم  بیرخت  رد  هقدانز ، زا  رگید  يرایسب 

خیرات و بتک  نافلؤم  دیامن . مارح  ار  لالح  لالح و  ار  مارح  ات  هدرک  لعج  ثیدح  هک 4000  درک  مالعا  دوخ  گرم  ماگنه  يو  تشاد .
مالـسلاهیلع قداص  رفعج  ماما  اب  اهراب  هک  یتاجاجتحا  زا  تسا . هدوب  ماهتا  نیمه  هب  زین  وا  لتق  دـناهدروآ و  هقداـنز  رامـش  رد  ار  وا  مـالک 

داـقتعا راگدـیرفآ  دوـجو  هب  وا  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ  روـبزم  تاـجاجتحا  زا  دوـشیم . راکـشآ  يو  يرهد  ياهـشیارگ  تسا ، هتـشاد 
يو و نایم  ییوگ  تفگ و  رد  تسا . هدرمـش  بیاغ  ار  ادخ  رگید  ییاج  رد  هتخادرپیم و  لدج  ثحب و  هب  دـنوادخ  يهرابرد  ای  هتـشادن ،

يو دنکیمن . در  ار  هتفگ  نیا  زین  میرکلادبع  و  ربمایپ . هب  هن  دراد و  داقتعا  ادخ  هب  هن  هک  دنکیم  مهتم  ار  وا  ماما  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما 
طـسوت دـنکیمن و  راکـشآ  ار  دوخ  ارچ  تسه ، ییادـخ  رگا  دـسرپیم  ییاج  رد  دـیامن . یفن  ار  عناص  دوجو  دـنکیم  یعـس  يدراوم  رد 
دنوادخ هنوگچ  هک  دـنکیم  لاؤس  هحفـص 185 ]  ] رگید ياج  رد  ای  دیامنیم  توعد  شیوخ  شتـسرپ  هب  ار  نامدرم  ناربمایپ )  ) اههطـساو

صخـشم دسرپیم  يو  زا  ماما  هک  یلاؤس  زا  شرکفت  نیا  دوب و  دقتعم  ناهج  مدق  هب  ءاجوعلا  یبا  نبا  دـشاب . دـناوتیم  اج  دـنچ  ای  ود  رد 
دقتعم هک  دوشیم  مولعم  رگید  ییوگ  تفگ و  رد  تسیچ »؟ ماسجا  ثودح  لیلد  ماسجالا ؛ ثدح  یلع  لیلدلا  ام  : » دـسرپیم وا  دوشیم .

عناـص عنـص و  یفن  هب  ار  نخـس  لـضفم ، روـضح  رد  ییوـگ  تفگ و  رد  دـنادیم . قوـلخم  ریغ  ار  دوـخ  اـی  تسا و  هدوـب  ایـشا  تیلزا  هـب 
نینچ هتـسویپ  ملاع  یعناص ، هن  تسا و  راک  رد  يربدم  هن  تسا ؛ هدش  دوجوم  دوخ  تعیبط  ياضتقا  هب  زیچ  همه  هک  دیوگیم  دناشکیم و 

نیـسپاو و زور  راکنا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هرظاـنم  کـی  رد  تسین . یتشگزاـب  گرم  زا  سپ  هک  تشادـنپیم  وا  دوب . دـهاوخ  هدوب و 
تلاسر درکیمن و  يراددوخ  نآرق  هب  هنعط  زا  ءاجوعلا  یبا  نبا  دنکیمن . در  ار  لوق  نیا  زین  وا  دهدیم و  تبـسن  وا  هب  ار  خزود  تشهب و 

هب عفقم  نبا  يرـصب و  کلملادبع  یناصید ، رکاش  وبا  ءاجوعلا ، یبا  نبا  دیوگیم  یـسربط  دوب . رکنم  ار  توبن  یلک  روط  هب  مرکا و  ربمایپ 
هیلع هللا  یلص  دمحم  ترضح  توبن  راک  نیا  اب  اریز  دننک ؛ ضقن  ار  نآرق  زا  عبر  کی  مادک  ره  هک  دندش  نآ  رب  ءاجوعلا  یبا  نبا  داهنشیپ 
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اهنآ رخـسمت  هب  یتح  تسنادیم و  رابتعا  یب  ار  نید  ماـکحا  يو  [ 353 . ] دنتسناوتن هتبلا  یلو  دشیم ، لطاب  مالسا  سپـس  ملـس و  هلآ و  و 
ادخهد [. 354 . ] درمـشیم اوران  ار  یبادآ  نینچ  عضو  راوخ و  ار  جـح  کسانم  درکیم و  ازهتـسا  ار  جاجح  یهاگ  هک  نانچ  تخادرپیم .

لاس رد  دوب و  ینام  شیک  ناوریپ  زا  انطاب  وا  تسا . فورعم  دئاز  نب  نعم  لاخ  میرکلادبع  هب  وا  هک  دـسیونیم  ءاجوعلا  یبا  نبا  يهرابرد 
. دـیدرگ لوزعم  تهج  نیمه  هـب  يو  هحفـص 186 ]  ] دـنیوگ ناخروم  یـضعب  دـیناسر و  لـتق  هب  هفیلخ  تزاـجا  یب  ار  وا  هفوک  یلاو   155

ماما هب  ار  نآ  هدرک و  لعج  یمالسا  تعیرش  یهاون  رماوا و  اب  فلاخم  ثیدح  رازه  راهچ  تفگ  دندربیم ، نتشک  يارب  ار  وا  هک  یماگنه 
، دندوب يونام  ینعم  رد  هدرک و  مالسا  هب  رهاظت  هک  يونام  ياسؤر  نمض  رد  تسرهفلا  بحاص  دناهداد و  تبسن  مالسلاهیلع  قداص  رفعج 
، دوشیم بوسحم  قداص  ماما  نامز  دحلم  ملکتم  نیرتروهـشم  هک  زین  ءاجوعلا  یبا  نبا  [. 355 . ] دروآیم ءاجوعلا  یبا  نب  نامعن  ار  وا  مان 

راتفرگ هک  تسین  يرارف  هار  هصمخم  نآ  رد  ار  بطاخم  هک  دـنکیم  هیبشت  شتآ  خرـس  ياـههناد  هب  یملع  ثحب  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماـما 
ثحب هب  دوخ  نارای  زا  یعمج  نایم  رد  مارحلادجـسم  رد  هک  ینامز  يو  دنک . میلـست  ار  دوخ  دیاب  راچان  هب  دوشیم و  ماما  یملع  تالمح 

یل اوسمتلت  نأ  مکتلأس  دـیوگیم : دوخ  نایفارطا  هب  درادـن ، نتفگ  يارب  یفرح  ماـما  لـیالد  نیهارب و  ربارب  رد  یتقو  دزادرپیم و  ماـما  اـب 
هتخادگ شتآ  يور  رب  ارم  امش  دینک و  مهارف  میارب  هدوسآ  راک  ثحب و  کی  متـساوخ  امـش  زا  نم  [. 356  ] ةرمج یلع  ینومتیقلأف  ةرمخ 

هحفص 189] . ] دیتخادنا

مالسلاهیلع قداص  ماما  تارظانم 

هراشا

ناراداوه زا  یعمج  نایم  هرظانم  یملع و  لفاحم  لیکـشت  مالـسلاهیلع ، قداـص  ماـما  ناـمز  رد  یهورگ  ره  یغیلبت  لـئاسو  نیرترب  زا  یکی 
ربارب رد  دوشیم ، زجاـع  لـباقم  فرط  لاؤس  هب  نداد  خـساپ  زا  هک  يدرف  ماجنارـس  اـت  دوـب  بتکم  کـی  نادنمـشناد  صاـخ و  رکف  کـی 

، ییاور يریـسفت ، ياهثحب  زا  یبیکرت  تارظانم  نیا  دوش . لباقم  فرط  میلـست  هدومن و  فارتعا  دوخ  لالدتـسا  زجع  هب  مدرم  زا  یهورگ 
يرکف و نافرحنم  اب  ناوارف  تارظانم  ماجنا  نمـض  قداص  ماما  دشیم . رازگرب  یقطنم  لدج  ناهرب و  هویـش  هب  هک  دوب  یفـسلف  و  یمالک ،

لفاحم نیا  يرازگرب  ناکم  نامز و  طیارـش  زا  تنـس ، لها  ياملع  رگید  هلزتعم و  ياملع  اـی  جراوخ  هقداـنز ، نییداـم و  زا  معا  يداـقتعا ،
زا لبق  زور  دـنچ  مارحلادجـسم ، رد  جـح و  مسوم  رد  ار  شیوخ  تارظانم  زا  يرایـسب  دنتـسجیم . دوس  شیوخ  یهلا  تلاـسر  غیلبت  يارب 

، ناکم نامز و  زا  دیاب  غلبم  هک  تسا  یهلا  مهم  تلاسر  نیا  ياهتفارظ  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  دندادیم  لیکـشت  جـح  یمـسر  مسارم  عورش 
کی اب  دوب و  هکم  رد  یمالـسا  ریغ  یتح  یمالـسا و  فلتخم  قرف  نادنمـشناد  ندـش  عمج  نامز  جـح ، مسوم  دـیامنب . ار  هدافتـسا  نیرتهب 

يرازگرب نامز  رد  رگید  يوس  زا  تفرگیم . رارق  ریثأـت  تحت  هدـننیب  نارازه  دـشیم ، هحفص 190 ]  ] رجنم مصخ  تسکـش  هب  هک  هرظانم 
راک یگدرتسگ  هب  رما  نیا  هک  دـندوب  رادروخرب  مرح  هقطنم  مسارم و  يرازگرب  نامز  صاخ  تینما  زا  ناـشیا  ناراـی  ماـما و  جـح ، مسارم 

راذگاو اهنآ  هب  ار  هرظانم  یهاگ  هک  دوب  هدرک  تیبرت  ار  یناغلبم  نادرگاش و  اتسار  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  درکیم . کمک  ناشیا 
، تارظانم هنوگ  نیا  هلمج  زا  دنتخادرپیم . نافلاخم  اب  هرظانم  هب  ماما  روضح  نودـب  اهنآ  هکنآ  ای  تخادرپیم و  هراظن  هب  دوخ  دومنیم و 

ثحب هب  شیوخ  نادرگاش  زا  نت  دـنچ  اب  ار  یماش  دنمـشناد  نآ  قداص  ماما  هرظانم  نیا  رد  هک  دوب  یماش  دنمـشناد  اب  قداص  ماما  هرظانم 
. درکیم ثحب  دنتـشاد ، روضح  یملع  هسلج  نیا  رد  هک  ماـما  نادرگاـش  زا  یکی  اـب  یماـش  درم  هرکاذـم  زا  هلحرم  ره  رد  دومن و  توـعد 

نایاپ رد  دندوب . مکح  نب  ماشه  و  لوحالا ، نامعن  نب  دمحم  ملاس ، نب  ماشه  رصاملا ، سیق  نیعا ، نب  نارمح  ثحب  نیا  رد  ماما  نادرگاش 
، مالـسلامهیلع راهطا  همئا  تیناقح  هب  تسنادیم ، تجح  ار  ادـخ  لوسر  تنـس  باـتک و  طـقف  ادـتبا  رد  هک  یماـش  دنمـشناد  هرظاـنم ، نیا 

[. 357 . ] دروآ نامیا  قداص  ترضح  تماما  و  ماما ، دوجو  ترورض 
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تاهبش هب  ییوگ  خساپ  تارظانم و 

دندوب هدرک  حتف  ناناملسم  هک  ییاهنیمزرـس  فرحنم  راکفا  تاهبـش و  ناناملـسم ، فلتخم  تاحوتف  ببـس  هب  يرجه  مود  لوا و  نرق  رد 
زاغآ ار  دوخ  تیلاـعف  زین  ساـیق  هحفـص 191 ]  ] ضیوفت و ربج و  فوصت و  دـندرک ، روهظ  هقداـنز  تفاـی . شرتـسگ  ناناملـسم  ناـیم  رد 
هنوگ نیا  رد  يزاـسراک  شقن  شنادرگاـش  مالـسلاهیلع و  قداـص  ماـما  دـندرکیم . تیلاـعف  زین  لـیلعت و ... هیبشت و  باحـصا  و  دـندومن ،

تاهبـش در  رد  ار  تارظاـنم  وـگ و  تفگ و  زا  ياهدـیدپ  قداـص  ماـما  رـصع  رد  يرکف  شبنج  هک  يروـط  هب  دنتـشاد . يرکف  تاـهجاوم 
يرکف طخ  کی  ناونع  هب  رصع  نآ  رد  هک  لازتعا  لها  اب  یقیقد  تارظانم  قداص  ماما  دروآ . دوجو  هب  طلغ  تایرظن  باحـصا  نافرحنم و 

زا دنتـشاد . ییاهوگ  تفگ و  زین  یبن  زا  دـعب  تماما  طخ  نارکنم  اب  ناشیا  دنتـشاد . دوب  هتفرگ  لکـش  بتاـکم  رگید  لـباقم  رد  هناگادـج 
مالک و بحاص  يدرم  نم  تفگ  دش و  دراو  ماش  لها  زا  يدرم  هک  مدوب  هللادبعوبا  اب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  بوقعی  نب  سنوی  زا  هلمج 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  زا  وت  نخـس  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  ماهدمآ . تباحـصا  نارای و  اب  هرظانم  يارب  متـسه و  هقف 
وت سپ  دندومرف : ترـضح  دشابیم . مدوخ  زا  رگید  شخب  ادـخ و  لوسر  مالک  زا  نآ  زا  یـشخب  تفگ : يو  تدوخ ؟ بناج  زا  ای  تسا ،

سپ دومرف : ریخ . تفگ : ياهدینش ؟ دنوادخ  بناج  زا  ار  یحو  سپ  دومرف : ریخ . تفگ : يو  یتسه ؟ ادخ  لوسر  کیرـش  تروص  نیا  رد 
، ماـگنه نیا  رد  دـیوگیم : بوقعی  نب  سنوی  ریخ . تفگ : دـشابیم ؟ بجاو  تسا ، بجاو  هللا  لوسر  تعاـطا  هک  روط  ناـمه  وت  تعاـطا 

ملع رگا  سنوی ، يا  دومرف : سپس  دشابیم . شدوخ  نمشد  دیوگب ، نخس  هک  نیا  زا  لبق  وا  سنوی ، يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترضح 
نآ نادرگاش  قیقد  قیمع و  تارظاـنم  راـنک  رد  تارظاـنم  نیا  همه  هحفص 192 ] [. ] 358 . ] وگب نخـس  وا  اـب  ینادیم ، یبوخ  هب  ار  مـالک 

« مکح نب  ماشه  . » تشاد یعیش  رکفت  يهعاشا  نیفلاخم و  يرکف  لزلزت  رد  یمهم  رثا  دندوب ، هتفرگ  هرهب  ماما  ملع  يایرد  زا  هک  ترـضح 
. تشادن ار  ثحب  همادا  ناوت  ود  نیا  اب  هرظانم  رد  سک  چیه  هک  دندوب  یعیش  ناملکتم  نیرتهتسجرب  زا  نت  ود  قاطلا » نمؤم   » و

ییاور عبانم  رد  قداص  ماما  تارظانم 

. دـناهدش يروآ  عمج  تاـجاجتحا  ناونع  تحت  اتدـمع  هک  دـنرادروخرب  ياهژیو  هاـگیاج  زا  تارظاـنم  ییاور ، بتک  یمالـسا و  نوتم  رد 
خیـش یلاما  دـیفم ، خیـش  داشرالا  ینیلک ، یفاک  بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  رابخالا ، یناـعم  هلمج : زا  يراـثآ  رد  قداـص  ماـما  تاـجاجتحا 

یسربط جاجتحالا  دیفم ، خیش  صاصتخالا  قودص ، خیش  لاصخ  قودص ، خیش  دیحوت  یضترم ، دیس  یلاما  قودص ، خیش  یلاما  یـسوط ،
هداد صاصتخا  قداص  ماما  تارظانم  تاجاجتحا و  هب  ار  راونالاراحب  مهد  دـلج  زا  یـشخب  زین  یـسلجم  موحرم  درب و  ماـن  ناوتیم  ار  و ...
. دشابیم هرظانم  دودح 23  تسا ، هدروآ  راونالاراحب  مهد  دلج  رد  هدرک و  يروآ  عمج  فلتخم  عبانم  زا  یسلجم  موحرم  هچنآ  تسا .

تارظانم عاونا 

هراشا

. درک يدنب  هتسد  یفلتخم  تاهج  زا  ناوتیم  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تارظانم 

دادعت رظن  زا 

تارظانم ب . تسـشنیم . جاجتحا  هب  درف  کی  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  لـباقم  فرط  رد  تارظاـنم ، هنوگ  نیا  رد  يدرف : تارظاـنم  فلا .
يرایسب دندوب . رضاح  هرظانم  يارب  رفن  نیدنچ  مالـسلاهیلع  قداص  هحفـص 193 ]  ] ماما لباقم  فرط  رد  تارظانم ، هنوگ  نیا  رد  یهورگ :

. دیدرگیم رازگرب  جح و ... کسانم  نوچ  یبهذم  تاعامتجا  رد  اصوصخ  مدرم ، ياههدوت  نیب  رد  قداص  ماما  تارظانم  زا 
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لالدتسا ثحب و  رظن  زا 

رد رتشیب  ترـضح  هک  یتارظانم  ب . دیـسریم . نایاپ  هب  هفرط  ود  توافتم  ياهثحب  تالالدتـسا و  اب  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  هک  یتارظاـنم  فلا .
. تفاییم نایرج  هفرط  ود  بلاق  رد  رتمک  تالالدتسا  هدوب و  نیفلاخم  تالاؤس  هب  ییوگ  خساپ  ماقم 

هجیتن رظن  زا 

ماما هرظانم  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دـیماجنایم . لـباقم  درف  ندروآ  ناـمیا  هب  دونـش ، تفگ و  لالدتـسا و  زا  سپ  هک  یتارظاـنم  فلا .
بیبط هرظانم ، نایاپ  رد  هک  دومن  هراشا  دوب ، دنوادخ  دوجو  رکنم  تشادن و  ياهدـیقع  سوسحم ، رهاظ  هب  زج  هک  يدـنه  بیبط  اب  قداص 
هچنآ دـیرادن و  عناص  دوجو  رب  یلیالد  امـش  هک  تفگیم  يدـنه  بیبط  دومن . رارقا  هلالج  لج  دـنوادخ  تینادـحو  تیهولا و  هب  يدـنه 

دوشیم كرد  هناگجنپ  ساوح  اب  زیچ  همه  تفگیم  يو  دناهتفرگ . ارف  ناگرزب  زا  ناکدوک  دیاهتفای و  دوخ  یتیبرت  بتکم  رد  دـییوگیم 
ریغ ایآ  مسانـشب ؟ ار  ییادخ  ات  دسریمن  يزیچ  مبلق  رب  موش و  دقتعم  ییادخ  هب  نم  ات  دنکیمن  كرد  ار  قلاخ  نم  ساوح  زا  کی  چیه  و 

ماـما دوـشیم ؟ كرد  سح  مادـک  هب  دـینکیم ، فـصو  هک  ار  ییادـخ  دـنک ؟ ییاـمنهار  ادـخ  هـب  ارم  هـک  دـیراد  يزیچ  ساوـح  نـیا  زا 
ماما زا  بیبط  دوخ  هک  ییاج  اـت  دـناسریم  هحفـص 194 ]  ] دـیدرت کش و  هلحرم  هب  ار  وا  دـسرپیم ، بیبط  زا  هک  یتالاؤس  اب  مالـسلاهیلع 

رد ياههبـش  چیه  هک  ییاج  ات  دهدیم  همادا  وگ  تفگ و  هب  ماما  دوش . كاپ  شلد  زا  دیدرت  کش و  ات  دهدب  يرتشیب  حیـضوت  دـهاوخیم 
هللا لوسر  نأ  دهشأ  هللا و  الا  هلا  نأ ال  دهشأ  هک : دنکیم  مالعا  تحارص  لامک  اب  دنامیمن و  یقاب  بیبط  لد  رد  دنوادخ  تخانـش  هلئـسم 
درف نیرتاناد  وت  هک  ارچ  تسوا  يهدنب  ادخ  لوسر  درادن و  دوجو  هللا  زج  ییادخ  مهدیم  یهاوگ  [. 359  ] کنامز لهأ  ملعأ  کنأل  هدبع 

تیاور هنومن  ناونع  هب  دـشیمن . رجنم  هدـننک  هرظانم  دارفا  ای  درف  ندروآ  نامیا  هب  لالدتـسا  زا  سپ  هک  یتارظانم  ب . یتسه . دوخ  ناـمز 
[. 360 . ] نوملظی مه ال  اهلثم و  الا  يزجی  الف  ۀئیـسلاب  ءاج  نم  اهلاثمأ و  رـشع  هلف  ۀنـسحلاب  ءاج  نم  يهیآ : هب  دانتـسا  اب  يدرف  يزور  هدـش 

متـس ناشیا  هب  و  دباین ، رفیک  نآ  دـننامه  زج  دـهد ، ماجنا  يدـب  راک  هک  ره  دراد و  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دـهد ، ماجنا  یکین  راک  هک  یـسک 
هقدـص يریقف  هب  ار  اهرانا  اهنان و  نآ  دوشیم و  هتـشون  وا  يارب  هئیـس  راهچ  هک  رکفت  نیا  اب  دـنکیم ، تقرـس  رانا  ود  نان و  ود  دوشیمن .

نظ هب  ینعی  دنکیم ؛ مک  نآ  زا  ار  هانگ  راهچ  دریگیم و  رظن  رد  دوخ  يارب  هنـسح  لهچ  ینعی  هنـسح ، هد  مادک  ره  لابق  رد  هک  دـهدیم 
هب لهاج  وت  داب ، نایرگ  تگرم  هب  تردام  دـیامرفیم : يو  هب  خـساپ  رد  ترـضح  تسا . هداد  ماجنا  هنـسح  شـش  یـس و  راک  نیا  اب  دوخ 

انامه [. 361  ] نیقتملا نم  هللا  لبقتی  امنا  دیامرفیم : لمع  هحفص 195 ]  ] لعف و رد  دنوادخ  هک  يدینـشن  ایآ  یتسه . باهو  دنوادخ  باتک 
، يدومن تقرـس  نان  ود  نوچ  وت  تسا . دنوادخ  تیاضر  بسک  اوقت و  هب  فوقوم  لمع  لوبق  سپ  دریذپیم . ناراگزیهرپ  زا  اهنت  دنوادخ 

بحاـص نذا  هزاـجا و  نودـب  یتقو  يدومن و  بسک  دوخ  يارب  رگید  هئیـس  ود  يدومن ، تقرـس  راـنا  ود  نوچ  يدرک و  لـصاح  هئیـس  ود 
هب عورـش  صخـش  نآ  وگ  تفگ و  نایاپ  رد  يدرک . هفاـضا  دوخ  یلبق  تائیـس  رب  هئیـس  راـهچ  يداد ، هقدـص  ار  راـنا  ود  ناـن و  ود  لاوما ،

شتارظانم رد  مه  ءاجوعلا  یبا  نبا  [. 362 . ] تشاذگاو دوخ  لاح  هب  ار  وا  زین  ترـضح  دشن و  باجم  تسرد  خساپ  نیا  اب  درک و  تجاجل 
. دوب اج  رب  اپ  دوخ  یفارحنا  تاداقتعا  رب  رمع  نایاپ  ات  دشیم ، ماما  یملع  تردق  بوذجم  توهبم و  هک  نیا  اب 

قداص ماما  اب  تارظانم  رد  هدش  حرطم  تاعوضوم 

یکاح رگید  يوس  زا  نآ و  شزرا  تیمها و  يهدـنهد  ناشن  فرط  کی  زا  دوشیم ، حرطم  ياهرظاـنم  ره  رد  ثحب  يارب  هک  یتاـعوضوم 
نارکفتم و نیب  هرظانم  هک  دوشیم  رتراکـشآ  یماگنه  هلئـسم  نیا  تسا . ناـمز  نآ  هعماـج  یگنهرف  طـیحم  رب  مکاـح  تارکفت  اـضف و  زا 
. تسا دوهشم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تارظانم  رد  هلئسم  ود  نیا  دریذپ . تروص  رکفت  کی  هدیزگرب  نارادمچرپ  هتسجرب و  نادنمـشیدنا 
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راتفگ عون  هحفص 196 ]  ] ود رب  لمتشم  دشیم  حرطم  اهثحب  رد  هک  یلئاسم  قداص  ماما  تارظانم  رد  هدش  ماجنا  ياهیسررب  هب  هجوت  اب 
نیا هب  دندومنیم . حرطم  هدرک و  باختنا  دوخ  لباقم  فرط  عانقا  لالدتسا و  ماقم  رد  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هک  یبلاطم  . 1 دشابیم :

تالاؤس هب  خـساپ  رد  هک  یتاعوضوم  بلاطم و  . 2 دنتفرگیم . ثحب  زا  ار  رظن  دروم  هجیتن  بسانم ، همدقم  دـنچ  اب  ترـضح  هک  تروص 
هب خساپ  ماقم  رد  افرص  هکلب  دندوبن ، ماگشیپ  یثحابم  نینچ  حرط  رد  ترـضح  دوخ  تروص  نیا  رد  هک  دندرکیم  نایب  لباقم  دارفا  ای  درف 

. دندومرفیم نایب  ار  یبلاطم  تالاؤس ،

ثحب هب  دورو  ياههویش 

هراشا

ار یتواـفتم  نانخـس  فلتخم ، تاـئاضتقا  طیارـش و  دـشابیم . ماـقم  لاـح و  تایـضتقم  روحم  رب  هراوـمه  نسحا ، يهویـش  هب  نتفگ  نخس 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دـیوجیم . ناـمدرم  نـیب  زا  ار  دوـخ  صاـخ  ناـهذا  عوـنتم ، ياـهیهاگآ  فراـعم و  دـبلطیم و 

يرکف و حطـس  ساسا  رب  مدرم  اب  میاهدش  رومأم  ناربمایپ  ام  [. 363  ] مهلوقع ردق  یلع  سانلا  ملکن  نأ  انرمأ  ءایبنألا  رـشاعم  انا  دـیامرفیم :
ياهیجنـس هتکن  نف  نیا  هک  ارچ  تسین ؛ ینثتـسم  قوف  مکح  زا  زین  ناشیدـنا  رگید  اـب  وگ  تفگ و  هرظاـنم و  مییوگب . نخـس  اـهنآ  یلقع 

هرظانم لقع  ساسا  رب  ثحابم  نداد  قیبطت  یگنهامه و  داجیا  لماک ، لقع  ای  لقع  لامک  ياههولج  زا  نیا  رب  هوالع  دـبلطیم ، ار  یـصاخ 
ار یبلطم  ره  دناهدمآ ، لباقم  فرط  بتکم  فراعم  اههاگدید و  غارس  هب  دوخ  صاخ  تارظن  دیاقع و  اب  هک  ییاهنآ  دشابیم . ناگدننک 
رد تیفیک ، نیا  اب  ثحب  هب  دورو  نیاربانب  دشاب . هتشاد  هحفص 197 ]  ] شزاس اهنآ  هشیدنا  قطنم و  لقع و  اب  هک  یبلاطم  رگم  دنریذپیمن ؛

ناشیا دورو  يهوحن  قداص ، ماما  ياهراتفگ  اهثحب و  يهویش  تارظانم و  یسررب  اب  تسا . مهم  رایسب  وگ  تفگ و  نادیم  هیلوا  يزیر  یپ 
بلطم نیا  هاوگ  ینـشور  هب  ناشیدـنا  رگید  اب  ترـضح  ياهراتفگ  اهثحب و  يهویـش  دوشیم . طابنتـسا  ناشیاهوگ  تفگ و  رد  ثحب  هب 
ینیقی تامدـقم  زا  تالالدتـسا  رد  ترـضح  دـندیزرویم . عانتما  لباقم ، درف  تاکـسا  روظنم  هب  تالمج  هئارا  زا  هتـسویپ  ناشیا  هک  تسا 

زا دارفا ، بلق  رد  ثحابم  بلاطم و  رتشیب  هچره  قیمعت  قح و  فرح  هب  يراپـسرس  روظنم  هب  یـشیدنا  دازآ  حور  ياـقلا  درکیم . هدافتـسا 
. دشابیم يو  ياهشور 

اعدا لماک  نتم  زا  نتفرگ  رارقا  اعدم و  لیلد  زا  شسرپ 

لبق هدرکن و  افتکا  لباقم  فرط  ياعدا  ندینش  هبترم  کی  هب  ترـضح  هک  دوشیم  هدید  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تارظانم  زا  يرایـسب  رد 
يهنیمز تروص  نیا  رد  هک  دندومنیم  لیلد  ياضاقت  يو  زا  اعدا ، رارقا  نتفرگ  اب  دناهدومن و  وگزاب  ار  نآ  اددـجم  دوخ  ثحب ، عورـش  زا 

. دوریم نیب  زا  لباقم  فرط  يأر  رییغت 

ناهرب لیلد و  هب  مامتها 

. تسا دوهشم  الماک  ناشتارظانم  زا  يرایسب  رد  رما  نیا  دنتشاد و  ناهرب  لیلد و  ندروآ  هب  یصاخ  مامتها  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

قداص ماما  اب  هدش  حرطم  تالاؤس 

هراشا

، دیحوت يهرابرد  لاثم  ناونع  هب  دندرکیم . لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ینوگانوگ  ياههنیمز  رد  يرکف ، فلتخم  ياههورگ  دارفا و 
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و ادخ ، تیؤر  قلاخ ، تینادحو  هحفـص 198 ] ، ] عناص تابثا  هلمج : زا  مادک ، ره  هب  طوبرم  فلتخم  لئاسم  تماما و  لدع و  داعم ، توبن ،
. میزادرپیم قداص  ماما  ياهخـساپ  تالاؤس و  هنومن  رکذ  هب  تمـسق  نیا  رد  هک  دـشیم  لاؤس  ناشیا  زا  نآرق  تایآ  ریـسفت  ماکحا و  زین 

[. 364]

دنوادخ تافص  دیحوت و 

، دـنکیم تلالد  رداق  عناص  دوجو  رب  دراد  دوجو  ملاـع  رد  هک  ینقتم  مکحم و  لاـعفا  تسا ؟ مادـک  عناـص  رداـق  دوجو  رب  عطاـق  لـیلد  . 1
دـنزیم و یلاـثم  بلطم  نیا  رتـشیب  حیـضوت  يارب  قداـص  ماـما  تسا . هدرک  داـجیا  ار  تادوـجوم  هیقب  نیمز و  نامـسآ و  هک  روـط  ناـمه 

نیاربانب یـشاب . هدیدن  ار  وا  وت  دـنچ  ره  تسا  هتخاس  یـسک  ار  نآ  هک  یتسه  نئمطم  ینکفیب ، رظن  یمکحم  نامتخاس  هب  رگا  دـیامرفیم :
تافـص رهاظ و  رد  اعطق  دوب  اهنآ  هباشم  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ تاعونـصم  ریغ  عناص  ددرگیم . تابثا  تاعونـصم  دوجو  يهطـساو  هب  عناص 

ياج هب  منیبیمن ، هک  ار  يزیچ  تدابع  دوشیم  رگم  دـید ؟ مشچ  اب  ناوتیم  تدابع  ماگنه  ار  دـنوادخ  اـیآ  . 2 [. 365 . ] دشیم اهنآ  هیبش 
دنوادخ دننکیم . كرد  ار  قح  ترـضح  نامیا ، رون  تقیقح  اب  اهلد  هکلب  دوشیمن  هدید  رهاظ  مشچ  اب  لاعتم  دـنوادخ  کش  یب  مروآ .

اب ار  وا  ات  دـنادرگ  رهاظ  تاقولخم  رب  ار  دوخ  هک  تسین  رداـق  دـنوادخ  اـیآ  . 3 [. 366 . ] تسین هدهاشم  لباق  یـسنا  نج و  چـیه  ساوح  اب 
ار لاحم  تسا و  لاحم  رما  نیا  دنیامن ؟ یگدنب  هحفـص 199 ]  ] تدابع و نیقی  قدص و  يور  زا  ار  وا  تروص  نیا  رد  دننیبب و  دوخ  مشچ 

راک هک  یلاح  رد  دومن ؛ داجیا  ار  قلخ  ارچ  درادـن ، یجاـیتحا  تاـقولخم  داـجیا  هب  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  . 4 [. 367 . ] تسین یباوـج  زین 
زا ار  رما  نیا  قح  ترـضح  دوب و  ملع  تمکح و  راهظا  رطاخ  هب  دـنوادخ  بناج  زا  تاقولخم  شنیرفآ  تسین ؟ زیاج  دـنوادخ  يارب  ثبع 

، دنک هدجـس  يزیچ  هب  لاعتم  دـنوادخ  رما  هب  سک  ره  تسا ؟ زیاج  دـنوادخ  ریغ  رب  هدجـس  ایآ  . 5 [. 368 . ] داد ماجنا  ریبدت  تردـق  يور 
هک نیا  هب  هجوت  اب  . 6 [. 369 . ] دوب رداق  يادخ  مکح  هب  زین  مالسلاهیلع  مدآ  رب  هدجس  تسا و  هدرک  هدجس  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يارب 

ناگدنب زا  دنوادخ  دننکیم ؟ تبث  ار  اهنآ  لاعفا  هدوب و  ناگدـنب  هارمه  هکئالم  ارچ  سپ  تسا ، هاگآ  راکـشآ  ناهن و  هب  تبـسن  دـنوادخ 
یلاعت قح  تدابع  رد  دنـشاب ، اهنآ  مزالم  هکئالم  هک  یتقو  اریز  داد ؛ رارق  اهنآ  دـهاش  ار  ناگتـشرف  دومن و  یگدـنب  تداـبع و  بلط  دوخ 
لکوم ار  هتـشرف  ود  تمحرم ، فطل و  ناسحا ، يور  زا  لاعتم  دنوادخ  دـنزرویم . بانتجا  یـصاعم  باکترا  زا  دـننکیم و  يرتشیب  یعس 

.7 [. 370 . ] دنیامن ظفح  دنیبیمن ، ار  اهنآ  هدـنب  هک  ییایالب  تافآ و  نیطایـش ، زا  نیمحارلا  محرا  نذا  هب  ار  اهنآ  ات  داد  رارق  دوخ  ناگدـنب 
هحفـص  ] نیا شنیرفآ  زا  لبق  دـیرفآ . شاداپ  تمحر و  يارب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  باذـع ؟ ای  دـیرفآ  تمحر  يارب  ار  تاقولخم  دـنوادخ 
باذـع قحتـسم  مورحم و  یهلا  تمحر  زا  تسردان  لامعا  باکترا  داحلا و  راکنا ، رطاـخ  هب  هک  دـندوب  اـهناسنا  زا  یهورگ  ملاـع  [ 200

. درادن دوجو  یناصقن  بیع و  چیه  هن ؟ ای  دراد  دوجو  یناصقن  بیع و  يو ، ریبدت  رد  زین  دنوادخ و  تقلخ  رد  ایآ  . 8 [. 371 . ] دندش یهلا 
[. 372]

توبن

تباث میتسه ، میکح  لداع و  عناص  قلاخ و  ياراد  ام  هک  دـش  تباث  یتقو  دوشیم ؟ تابثا  هنوگچ  دـنوادخ  تیؤر  نودـب  لـسر  اـیبنا و  . 1
زا دـنیامن و  ییامنهار  یتسار  قح و  هار  رب  ار  اهنآ  ات  هداتـسرف  قیالخ  ناـیم  رد  ار  ییاـیبنا  نـالوسر و  ینعی  ارفـس ؛ دـنوادخ  هک  ددرگیم 
اما دنتسه  اهناسنا  رگید  دننام  هب  دوخ  لاعفا  تافـص و  يهمه  رد  هورگ  نیا  دننک . یهن  تساهناسنا ، یتخبدب  يدوبان و  يهیام  هک  هچنآ 

نیملاعلا بر  تجح  زا  نیمز  هاگ  چـیه  دـنک . تلالد  ناشراتفگ  قدـص  رب  هک  دـنروآیم  ینیهارب  لیالد و  وا ، بناـج  زا  یهلا و  مکح  هب 
دنتسه بیغ و ... نیما  ادخ ، ملع  نزاخ  كاپ ، رهاط ، یلسن  اهنآ  هک  ارچ  دنشابیم ؛ نالوسر  لسن  زا  زین  اهتجح  نآ  دوب و  دهاوخن  یلاخ 

يارب دـنوادخ  ایآ  . 2 [. 373 . ] ددرگ تما  ناـیم  رد  یبن  ماـقم  مئاـق  اـت  دـشاب  اـیبنا  لـسن  زا  هکنیا  زج  هداتـسرفن ، یتجح  زگره  دـنوادخ  و 
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يریذـن هک  نآ  رگم  تسین  ایند ) رد   ) یتما چـیه  ریذـن  اـهیف  ـالخ  ـالا  ۀـمأ  نم  اـم  تسا ؟ هدرک  ثوعبم  یلوسر  اـی  یبن و  سوجم  يهفیاـط 
زا یهورگ  دومن . توبن  يوعد  تفر و  سوجم  يهفیاـط  دزن  هب  یبن  تشترز  تسا . لوسر  یبـن و  زا  تراـبع  ریذـن  هحفص 201 ] . ] دنتشاد

. دندرک جارخا  دوب ، ناگدنرد  زا  رپ  هک  ینابایب  هب  رهـش  زا  ار  یبن  نآ  دـندرک و  راکنا  ار  وا  رگید  یعمج  دـندروآ و  نامیا  يو  هب  موق  نآ 
لوسر تسا ؟ هدمآ  لوسر  نآ  دزن  هب  هک  ياهتـشرف  ای  تسا  لضفا  لوسر  . 3 [. 374 . ] دیدرگ ناگدـنرد  يهمعط  ناکم  نآ  رد  زین  یبن  نآ 

[. 375 . ] تسا لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

داعم

بـسک زین  یتخـس و  جـنر و  لحم  ناهج  نیا  دادـن ؟ رارق  باقع  باوث و  يارـس  ار  ایند  نیمه  درکن و  افتکا  ناهج  نیا  هب  دـنوادخ  ارچ  . 1
ياج هب  ار  يادـخ  تعاط  دوخ  رایتخا  اب  اهناسنا  هک  نیا  ات  اـیالب  تاـفآ و  تاـناحتما ، زا  ولمم  تسا  یناـهج  تسا . یهلا  تمحر  باوث و 

رب یلیلد  تجح و  هچ  دناهدش ؟ خسانت  هب  لئاق  ياهدـع  ارچ  . 2 [. 376 . ] درادن ار  هنادواج  یگدنز  اقب و  تیحالـص  ناهج  نیا  اذل  دنروآ .
تروص هب  ناهج  نیا  ربدم  هک  دننکیم  نامگ  اهنآ  دناهتفرگ . شیپ  رد  ار  یهارمگ  تلالـض و  هار  خسانت  هب  نیلئاق  دـنراد ؟ دوخ  بهذـم 

جورخ زا  ترابع  نآ  تسین و  تیؤر  لباق  تمایق  دندقتعم  اهنآ  درک . قلخ  شدوخ  تروص  هب  ار  مدآ  ترـضح  دنوادخ ، تسا و  ناگدنب 
رتهب و بلاق  رد  راب  نیا  دـشاب ، دـنوادخ  دنـسپ  تیاـضر و  دروم  لوا  بلاـق  رد  حور  رگا  تسا . يرگید  بلاـق  رد  دورو  بلاـق و  زا  حور 

تـسپ تادوجوم  نایاپراچ و  بلاق  رد  راب  نیا  هدوبن ، هاگآ  عرـش  قیاقح  هب  تبـسن  حور  رگا  دـنکیم و  لولح  يرتلـماک  هحفص 202 ] ]
هب تبـسن  تفرعم  زج  تسین و  بجاو  مدرم  رب  دـنوادخ  تادابع  رگید  هزور و  زامن و  هک  دـنرواب  نیا  رب  خـسانت  هب  نیلئاق  دـنکیم . لولح 

ار نوخ  تارـشح و  رادرم و  زین  ایند و  تاوهـش  يهمه  اهنآ  دـشابیمن . بجاو  اـهنآ  رب  يرگید  زیچ  دـشاب ، بجاو  وا  تخانـش  هک  یـسک 
یهلا ناحتما  رد  دسرب و  ییالاب  يهبترم  هب  ایند  رد  هک  مادک  ره  دنتـسه و  مدآ  نادنزرف  زا  هکئالم  دـندقتعم  اهنآ  دـننادیم . لالح  حابم و 

نایاپراچ یمامت  دندقتعم  هک  ارچ  دننادیمن ؛ زیاج  ار  تاناویح  ندروخ  اهنآ  دوشیم . ادـخ  يهتـشرف  درف ، نآ  تروص  نیا  رد  دوش  قفوم 
هدیـسوپ و هک  نیا  زا  دعب  داسجا  هنوگچ  . 3 [. 377 . ] دناهدروخ ار  دوخ  ناشیوخ  اسب  هچ  دـنروخب  ار  اهنآ  رگا  دنتـسه و  مدآ  نادـنزرف  زا 

رداق دیرفآ ، چیه  زا  ار  تاقولخم  یلبق ، هشقن  حرط و  نودب  راب  نیلوا  يارب  هک  يدنوادخ  نامه  دنوشیم ؟ هتخیگنارب  دندرگیم ، هدنکارپ 
، دناهدروخ ناگدنرد  هک  ار  ییاضعا  نآ  دوشیم . لیدبت  كاخ  هب  مسج  اما  دنامیم  یقاب  ندرم  دعب  حور  دنک . هداعا  ار  تقلخ  نیا  تسا 

ارچ دنامیم ؛ ظوفحم  دـنوادخ  رما  هب  زین  وضع  نآ  كاخ  دوش ، لیدـبت  كاخ  هب  دریمب و  ناویح  نآ  یتقو  دـنامیم . یقاب  اهنآ  مکـش  رد 
دنوادـخ رما  هب  دوشیم ، سیخ  رـشن ، ناراب  اب  نیمز  تمایق  رد  هک  یتقو  تسا . ایـشا  نزو  ددـع و  تقیقح ، رب  فقاو  ملاـع و  دـنوادخ  هک 

بلاق نآ  رانک  رد  بلاق  ره  كاخ  دـنکیم و  جراخ  تسا ، هدرک  نوفدـم  دوخ  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  دـیآیم و  ـالاب  نیمز  هحفص 203 ] ]
شلوا لکـش  هب  یقولخم  ره  تروص  دنوادخ ، نذا  هب  دوشیم و  لقتنم  حور  رارقتـسا  لحم  هب  دـنوادخ  رما  هب  كاخ  نآ  دوشیم و  عمج 

اب ادخ  رما  هب  قیالخ  دنوشیم ؟ رـضاح  نایرع  هنهرب و  رـشحم  رد  تاقولخم  ایآ  . 4 [. 378 . ] دریگیم رارق  نآ  رد  حور  دوـشیم و  تسرد 
نیب زا  هدیـسوپ و  یگمه  دوب و  دـهاوخن  اهنفک  زا  يرثا  رگید  نامز  نآ  رد  . 5 [. 379 . ] دنوشیم رضاح  یـسرباسح  يارب  دوخ  ياهنفک 

دشاب هدش  نفد  نفک  نودب  هک  یسک  . 6 [. 380 . ] درک دهاوخ  دیدجت  زین  ار  اهنفک  تسا ، هدرک  هدنز  ار  اهنآ  هک  يرداق  قلاخ  دـناهتفر ؟
رام و زج  منهج ، شتآ  رد  ایآ  . 7 [. 381 . ] دناشوپیم دهاوخب  هک  هچ  ره  اب  ار  وا  تروع  دنوادخ  دوشیم ؟ رضاح  ادخ  رضحم  رد  هنوگچ 

باذع اهبرقع  رام و  اب  ار  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  دیامن ؟ باذع  ار  ناگدـنب  نآ  اب  دـنوادخ  هک  تسین  يرگید  باقع  باذـع و  برقع ،
شنیرفآ رد  دنوادخ  کیرـش  هکلب  هدوبن  دنوادخ  تاقولخم  زا  تادوجوم  نیا  هک  دننکیم  نامگ  خسانت  هب  نیلئاق  زا  یخرب  اریز  دنکیم ؛

هحفـص  ] دنوادخ دـنروخب ، ار  یتخرد  يهویم  تشهب  رد  نایتشهب  هاگره  ایآ  . 8 [. 382 . ] تسین اهنآ  عفد  هب  رداق  زین  دـنوادخ  دنـشابیم و 
هاـگره هک  دیـشروخ  رون  دـننام  تسا . نینچ  هلب  دـهدیم ؟ رارق  ار  يرگید  يهویم  هدـش ، هدـیچ  هک  ياهویم  نآ  ياـج  هب  هلـصافالب  [ 204
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هاگره . 9 [. 383 . ] دـنادرگیم نشور  دوخ  رون  اب  ار  ایند  نانچمه  دوشیمن و  مک  نآ  رون  زا  يزیچ  هرابود ، عولط  ماگنه  رد  دـنک  بورغ 
هدش معنتم  تشهب  ياهتمعن  زا  هنوگچ  لاح  دنباذع . رد  منهج  رد  اهنآ  هک  دنوشیم  هجوتم  دننیبن ، اجنآ  رد  ار  دوخ  ناشیوخ  تشهب ، لها 

ناکیدزن و تشهب ، لـها  دنتـسه ؟ ملأـتم  بذـعم و  فلتخم  ياـهالب  هطـساو  هب  منهج  رد  اـهنآ  ناـشیوخ  هک  یلاـح  رد  دـنربیم . تذـل  و 
نیب فارعا و  باحـصا  نایم  رد  اهنآ  هک  دنراودیما  دنوشیم و  تشهب  هب  اهنآ  مودـق  رظتنم  هکنیا  ای  دـننکیم و  شومارف  ار  دوخ  ناشیوخ 

[. 384 . ] دنشاب تشهب  منهج و 

لدع

باوث و زگره  دومنیم  عیطم  ار  قلخ  يهمه  دنوادخ  رگا  دینادرگن ؟ دحوم  عیطم و  ار  تاقولخم  همه  دوب ، رداق  هک  نآ  اب  دنوادخ  ارچ  . 1
تیـصعم بکترم  سک  ره  ددرگیمن و  مه  تشهب  باوث و  قحتـسم  دـنکن ، تعاطا  هک  سک  ره  اریز  تشادـن ؛ انعم  قیالخ  يارب  شاداـپ 

نالوسر لاسرا  اب  دومن و  یهن  تیـصعم ، زا  رما و  تعاطا ، هب  ار  اهنآ  دیرفآ ، ار  تاقولخم  دـنوادخ  یتقو  دوشیمن . مه  منهج  دراو  دوشن ،
هحفص 205] ، ] دنک تعاطا  ار  دنوادخ  هک  سک  ره  ات  درک  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  نآرق و ... لیجنا و  تاروت و  نوچ  ییاهباتک  لازنا  و 

دنوادخ دنریقف ؟ یـضعب  دنمتورث و  یـضعب  ارچ  . 2 [. 385 . ] ددرگ باذع  باقع و  راوازـس  دـنک ، تیـصعم  هک  سک  ره  باوث و  قحتـسم 
ار ارقف  زین  دننکیم و  ناسحا  هنوگچ  دنروآیم و  ياج  هب  ار  یهلا  ياهتمعن  رکش  هنوگچ  دنیبب  ات  دیامنیم  ناحتما  لام  ياطع  اب  ار  اینغا 
وا تسا . هاگآ  یهورگ  ره  لمحت  هب  تبـسن  دـنوادخ  دـننکیم . ربص  هراب  نیا  رد  هنوگچ  اهنآ  دـنیبب  ات  دـنکیم  شیامزآ  لاـم  دوبمک  اـب 

بیع و چـیه  رما  نیا  اذـل  تخاـس . رگید  یهورگ  قزر  ببـس  ار  یعمج  داد و  رارق  رگید  هورگ  هب  هدـننک  کـمک  ار  اـیند  لـها  زا  یخرب 
هن هک  یتروص  رد  تسا . هدـیدرگ  ضارما  قحتـسم  ریغـص  لـفط  ارچ  . 3 [. 386 . ] دیآیمن رامـش  هب  ناسنا  هب  تبـسن  وا  ریبدـت  رد  یـصقن 

فلتخم دـیآیم ، دوجو  هب  ناسنا  رد  هک  ییاهيرامیب  تلع  ددرگ ؟ اهیرامیب  ضارما و  راوازـس  ات  هدـش  بکترم  یمرج  هن  دراد و  یهانگ 
ره هک  تسین  روط  نیا  تسا . درف  گرم  تلع  یهاگ  ناهانگ و  تبوقع  یهاگ  تسا ، شیامزآ  ناحتما و  رطاـخ  هب  يراـمیب  یهاـگ  تسا .

دـب و ياهاذـغ  زا  اـه  يراـمیب  تـلع  هـشیمه  دوـشیمن . راـمیب  زگره  دروـخن ، ار  رــضم  ياـهیکاروخ  دـشاب و  دوـخ  ندـب  بـقارم  سک 
غارـس هب  گرم  زگره  دوب ، اهيرامیب  ریم و  گرم و  تلع  اهنیا  رگا  هک  ارچ  دـنرادن ؛ يداز  ردام  تلع  ای  تسین و  راوگان  ياهیندیـشون 

، رام نوچ  يرضم  يذوم و  ناگدنرد  تادوجوم و  دنوادخ  ارچ  . 4 [. 387 . ] دمآیمن دندوب ، هاگآ  لیاسم  نیا  زا  هک  ینامیکح  ناکشزپ و 
نیا دـنکیمن ؟ ثبع  راـک  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـیرفآ  دنتـسه ، داـسف  يهیاـم  هـک  ار  تارـشح و ... مرک ، هـشپ ، برقع ، هحفص 206 ] ]

برقع و رهز  عفانم  یضعب  نایب  اب  ترضح  دنتسه . دنمدوس  اهيرامیب  زا  يرایسب  يهجلاعم  يارب  دیرادنپیم  رضم  امـش  هک  ار  یتادوجوم 
همادا رد  ترـضح  دندرک . در  تسا ، هدوب  ثبع  تاناویح  زا  هتـسد  نیا  تقلخ  هک  ار  رکفت  نیا  دومن ، قیدصت  ار  اهنآ  مه  قیدنز  هک  رام ،

، تسا دوجوم  نیرتفیعـض  هک  هشپ ، هطـساو  هب  ار  دورمن  دنوادخ  نینچمه  دنکیم . قازترا  تارـشح  اب  ار  ناگدـنرپ  دـنوادخ  دـندومرف :
قلخ مالـسا  فیلکت و  تفـص  اب  ار  اهناسنا  دـنوادخ  هن ؟ ای  دراد  ار  نامیا  لوبق  ییاناوت  شرفک  زا  دـعب  رفاک  اـیآ  . 5 [. 388 . ] درک باذع 

هدـیمان رفاک  دوش ، لعف  نیا  بکترم  یـسک  هاـگ  ره  تسا . لـعف  زا  تراـبع  رفک  دومرف . یهن  رـش ، زا  رما و  ریخ ، ماـجنا  هب  ار  اـهنآ  درک و 
هاگ ره  هک  تسا  مزـال  دـنوادخ  رب  تسا . هدرکن  قلخ  تفـص  نیا  اـب  ار  ياهدـنب  چـیه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دوشیم و 

تسا هدومن  هضرع  هدنب  رب  ار  قح  نالوسر ، ایبنا و  لاسرا  قیرط  زا  دنوادخ  نیاربانب  دنک . مامت  وا  رب  ار  تجح  دیـسر ، غولب  نس  هب  ياهدنب 
، رابکی لاس  دص  ره  دـنوادخ  ارچ  . 6 [. 389 . ] ددرگیم قلطم  رفاک  قح ، راکنا  هطـساو  هب  دزرو  عانتما  دـنوادخ  تعاطا  زا  ياهدـنب  رگا  و 

ناهج نآ  رد  هک  میـسرپب  دناهتـشذگ ، رد  هک  یناـسک  لاوحا  عاـضوا و  يهراـبرد  یتـالاؤس  وا  زا  اـت  دـنکیمن  هدـنز  ار  ناـگدرم  زا  یکی 
نیقی هب  دوشیم و  فرطرب  قیالخ  لد  زا  دـیدرت  کش و  هحفـص 207 ]  ] قیرط نیا  زا  هک  ارچ  دوشیم ؛ راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  دناهنوگچ و 

دندومن تعجارم  ایند  هب  ناگدرم  زا  يرایـسب  تسین . لامعا  راتفگ و  رد  رتقداص  سک  چیه  وا ، نالوسر  لاعتم و  دنوادخ  زج  دنـسریم ؟
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، ندش هتخیگنارب  هک  دننادب  دیامن و  مامت  نامدرم  رب  ار  تجح  ات  درک  هدنز  ار  اهنآ  لاس  زا 309  دعب  دنوادخ  هک  فهک  باحصا  هلمج  زا 
راکـشآ ام  يارب  ار  يادخ  ات  دنتفگ  یـسوم  هب  دندوب  هتفر  قح  ترـضح  تاقیم  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  اب  هک  یهورگ  نینچمه  تسا . قح 
یـسوم ترـضح  ياعد  اب  ار  هورگ  نآ  دناریم و  ار  اهنآ  ياهقعاص  اب  زین  دنوادخ  مینکیمن . رارقا  وت  توبن  هب  میروآیمن و  نامیا  ییامنن ،

ارچ . 7 تسا . هدرک  هراشا  زین  لیئارـسا  ینب  موق  ربمایپ  ریزع ، ترـضح  ندش  هدـنز  ناتـساد  هب  همادا  رد  قداص  ماما  [ 390 . ] دینادرگ هدنز 
عفد دینادرگ ؟ دوخ  نمشد  ار  وا  هطساو  نیا  هب  دیامن و  توعد  وا  زا  ینامرفان  هب  ار  اهنآ  ات  دومن  طلسم  دوخ  ناگدنب  رب  ار  سیلبا  دنوادخ 

هب دناسریمن و  دنوادخ  هب  يررـض  چیه  سیلبا  ینمـشد  دـشاب . روصتم  يررـض  عفن و  نآ ، زا  هک  تسا  يرورـض  مزال و  هاگ  نآ  نمـشد 
هک سیلبا  دیازفایمن . دنوادخ  تیالو  هب  درادـن و  وا  يارب  یعفن  چـیه  زین  شتعاطا  هک  نانچمه  دـنکیمن  دراو  یناصقن  دـنوادخ  تردـق 

. دیزرو عانتما  مالسلاهیلع  مدآ  رب  يهدجـس  قح و  رما  زا  ربکت ، دسح و  يهطـساو  هب  دوب  قح  یگدنب  تدابع و  لوغـشم  هکئالم  اب  هراومه 
راکنتـسا و رطاخ  هب  هک  دـیمهف  سیلبا  یتقو  دومن . جارخا  هکئالم  فص  زا  درک و  نعل  ار  وا  سیلبا ، راکنا  دانع و  راـهظا  زا  دـعب  دـنوادخ 
هسوسو و هحفـص 208 ]  ] قیرط زا  زج  ینمـشد  نیا  دـیدرگ و  وا  دالوا  مدآ و  نمـشد  تسا ، هدـش  يدـبا  دودرم  مدآ ، يهدجـس  رابکتـسا 

رارق اهنآ  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرازبا  رطاخ  هب  دـنهدیم  ماجنا  ناگدـنب  هک  یلامعا  . 8 [. 391 . ] درادـن ناکما  قح  ریغ  هب  توعد 
کین لمع  نآ  اب  هک  تسا  نامه  دنکیم ، يدب  نآ  اب  هدـنب  هک  يرازبا  دـنوشیم ؟ باقع  يدـب ، ماجنا  رطاخ  هب  اهنآ  ارچ  سپ  تسا ، هداد 

هک هچنآ  ماجنا  رد  ناسنا  اـیآ  . 9 [. 392 . ] تسا هدومن  یهن  يدـب ، ماجنا  زا  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـهدیم و  ماجنا 
رب شاهدنب  ییاناوت  هب  تبسن  هک  نیا  رگم  دنکیمن  یهن  یلمع  ماجنا  زا  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  تسا ؟ روبجم  هدرک ، یهن  رما و  دنوادخ 
رب هدنب  تعاطتـسا  تردق و  هب  هک  نیا  رگم  تسا  هدرکن  رما  يریخ  کین و  راک  چیه  ماجنا  هب  هک  روط  نامه  تسا ، هاگآ  لمع  نآ  كرت 

تسا و ملظ  دشابن ، اهنآ  ناوت  تردـق و  رد  هک  یلمع  كرت  ای  نداد و  ماجنا  هب  ناگدـنب  ندرک  فلکم  کش  یب  تساناد . لعف  نآ  ماجنا 
راکنا ار  قح  تاذ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ادـخ  رکنم  باذـع  . 10 [. 393 . ] درادیمن اور  ناگدنب  هب  تبـسن  ار  یمتـس  ملظ و  چیه  دنوادخ 

دوخ تیهولا  تاذ و  رکنم  دنوادخ  دیامنیم ؟ باذع  تسا ، فراع  دنوادخ  یگناگی  هب  هک  ار  يدـحوم  ناسنا  دـنوادخ  ارچ  اما  دـنکیم .
دنوادخ تسا و  یهلا  باذع  قحتسم  بجاو ، كرت  تیصعم و  باکترا  يهطـساو  هب  دحوم  فراع  اما  دنکیم ، راتفرگ  يدبا  باذع  هب  ار 

ارچ دـنکیم ؛ تشهب  دراو  دروآیم و  نوریب  شتآ  زا  ار  وا  نآ  زا  هحفـص 209 ]  ] دعب دنکیم و  باذع  ار  وا  تیـصعم  نامه  هزادنا  هب  زین 
[. 395 «. ] درادیمن اور  متس  سک  چیه  هب  تراگدرورپ  و  394 ؛]  ] ادحأ کبر  ملظی  و ال  : » هک

ماکحا

دنکیم لیاز  ار  لقع  رمخ ، هک  ارچ  تساهيدب ؛ يهمه  دیلک  ثئابخلا و  ما  بارش  هک  نیا  رطاخ  هب  درک ؟ مارح  ار  بارش  دنوادخ  ارچ  . 1
رگا تسا و  ناطیش  تسد  هب  تسم  صخـش  مامز  دهدیم . ماجنا  ار  یمارح  لعف  تیـصعم و  ره  دوش ، لقعیال  تسم  صخـش ، هک  یتقو  و 
نوخ دینادرگ ؟ مارح  ار  حوفـسم  نوخ  دـنوادخ  ارچ  . 2 [. 396 . ] دـهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  دـنک ، رما  اهتب  رب  يهدجـس  هب  ار  وا  ناـطیش 

. دیدرگ مارح  تسا ، ندـب  نفعت  يهلیـسو  ناسنا و  گنر  يهدـنهد  رییغت  لد ، زا  محر  بلـس  بلق ، تواسق  هیام  هک  نیا  رطاخ  هب  حوفـسم 
مارح رادرم  ندروخ  تسا ؟ هدومن  مارح  ار  رادرم  ندروخ  دنوادخ  ارچ  . 3 [. 397 . ] دوشیم ماذج  بجوم  تسا و  مارح  نوخ  نیا  ندروخ 

راوگان رایـسب  ناویح  نآ  تشوگ  تروص  نیا  رد  ددرگیم . رب  ندب  هب  هدش و  دمجنم  ندرم  ماگنه  رد  رادرم  نوخ  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا 
هک یناویح  رادرم و  نایم  یقرف  ات  تسا  هدرک  مارح  ار  رادرم  ندروخ  دنوادخ  تسا . هدش  طولخم  رگیدکی  اب  نوخ  تشوگ و  اریز  تسا ؛
هک یهام  ندروخ  ایآ  . 4 هحفص 210 ] [. ] 398 . ] ددرگیم كاپ  ندش ، حبذ  هلیـسو  هب  ناویح  هک  ارچ  دشاب ؛ دوشیم  حبذ  ادخ  مان  رکذ  اب 
بآ زا  ار  هدنز  یهام  رگا  دوشیمن . حبذ  رطاخ  نیا  هب  درادن و  نوخ  یهام  تسین . رادرم  یهام ، تسا ؟ مارح  دریمیم ، ندش  حـبذ  نودـب 

؟ تسا زیاج  ددـغ  ندروخ  اـیآ  . 5 [. 399 . ] ددرگیم شندـش  كاـپ  بجوم  لـمع  نیا  دریمب ، دوخ  يدوخ  هب  دـنراذگب  هدوـمن و  جراـخ 
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[. 400 . ] تسا مارح  دروآیم و  ماذج  ددغ ، ندروخ 

موجن ملاع 

يوعد تابثا  يارب  دـیاب  دراد  ییاعدا  نینچ  سک  ره  تسا ؟ هناگتفه  ناگراتـس  هیحان  زا  دوهـشم ) ریغ  دوهـشم و   ) ملاع نیا  ریبدـت  اـیآ  . 1
، دـنوش رما  هک  يراک  ره  هب  دنتـسه و  رومأم  لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  ناگراتـس  زا  مادـک  ره  درواـیب . ار  یحـضاو  نشور و  لـیالد  دوخ 

رتگرزب یسرک  . 2 [. 401 . ] دندرکیم رییغت  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  دیابن  دندوب ، یلزا  میدـق و  ناگراتـس  تقلخ  رگا  دـندرگیم . لوغـشم 
؛ شرع زجب  تساهنآ  يهمه  يهدنریگ  رب  رد  یسرک  تسا و  یـسرک  نورد  رد  تسا  هدیرفآ  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  يهمه  شرع ؟ ای  تسا 

تقلخ اـی  تسا  میدـق  بش ، تقلخ  . 3 [. 402 . ] دـنک هطاحا  ار  نآ  دـناوتیمن  یـسرک  نیارباـنب  تسا . یـسرک  زا  رتگرزب  شرع  هک  ارچ 
هحفص 211] [. ] 403 . ] دناهدش هدیرفآ  نامسآ  زا  لبق  نیمز ، باتهم و  زا  لبق  باتفآ ، بش ، زا  لبق  زور ، زور ؟

تایآ ریسفت 

قداـص ماـما  زا  ءاـجوعلا  یبا  نبا  هـک  مدـید  اـنثا  نآ  رد  مدـش ، دراو  مارحلادجـسم  هـب  يزور  هـک  هدـش  تـیاور  ثاـیغ  نـب  صفح  زا  . 1
درکیم لاؤس  [ 404 « ] باذعلا اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجضن  املک  : » دومرف هک  یلاعت  دنوادخ  لوق  دروم  رد  مالـسلاهیلع 

! وت رب  ياو  دیوگیم : وا  هب  خساپ  رد  ترـضح  دـیامنیم ؟ باذـع  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دراد  یهانگ  هچ  رگید  تسوپ  نآ  ترـضح  يا  هک 
نبا دوخ  همادا  رد  دناشوپیم . وا  رب  ار  تسوپ  مود  يهیال  دنوادخ  دش ، هدنازوس  لوا  تسوپ  نوچ  هک  تسا  لوا  تسوپ  نامه  تسوپ  نیا 

يرتشیب حیضوت  وا  هب  هک  نیا  يارب  ترـضح  دهدب . رتشیب  حیـضوت  وا  يارب  تاسوسحم  زا  لاثم  اب  هک  دهاوخیم  ترـضح  زا  ءاجوعلا  یبا 
نامه نیا  دزادـنیب ، هتـشادرب  هک  اجنامه  هب  ار  هتـسکش  تشخ  نآ  دـعب  دنکـشب و  ارنآ  درادرب و  ار  یتشخ  یـسک  رگا  دـیامرفیم : دـهدب ،
قداص ماـما  زا  . 2 [. 405 . ] دوـب حیحـص  روـسکم و  ریغ  لوا  تشخ  اریز  تسا ؛ لوا  تشخ  ریغ  نیا  زین  هتـشادرب و  هـک  تـسا  لوا  تـشخ 

ترضح دندومن . لاؤس  میهاربا  ترضح  تمصع  و  [ 406 « ] نوقطنی اوناک  نا  مهولئسف  اذه  مهریبک  هلعف  لب  لاق   » هیآ يهرابرد  مالسلاهیلع 
نمحرلا لـیلخ  هدرکن و  ار  راـک  نیا  اـهنآ  ریبـک  هک  دـنکیم  تباـث  نینچ  ار  مالـسلامهیلع  اـیبنا  تمـصع  قیدـنز ، لاؤـس  هب  خـساپ  نمض 

ار راـک  نیا  دـنراد ، ناـیب  قطن و  تردـق  اـهنآ  رگا  دـینک . لاؤس  اـهتب  زا  هک  تفگ  موق  هب  ترـضح  هکلب  تفگن ، غورد  مه  مالـسلاهیلع 
، دنتـشگن قطان  اهتب  نوچ  تسا و  هدوبن  مه  اهنآ  گرزب  راک  دنـشابن ، نتفگ  نخـس  هب  رداق  رگا  هداد و  ماجنا  گرزب  تب  هحفص 212 ] ]

ناردارب تقرس  و  [ 408 « ] نوقراسل مکنا  ریعلا  اهتیأ   » هیآ ریـسفت  يهرابرد  ترـضح  زا  . 3 [. 407 . ] تفگن غورد  مه  میهاربا  ترـضح  سپ 
نوچ دندیدزد . شردپ  زا  ار  ترـضح  هک  دوب  نآ  فسوی  ناردارب  تقرـس  دـندومرف : خـساپ  رد  قداص  ماما  ترـضح  دـش . لاؤس  فسوی 

« کلملا عاوص  دـقفن  اولاق  نودـقفت  اذام  : » هک دـنتفگ  باوج  رد  ناردارب  نوقراسل ،» مکنا  ریعلا  اهتیأ  : » دـنتفگ ترـضح  يالکو  هک  یتقو 
قداـص ماـما  هچ ؟ ینعی  [، 410 « ] هنیزاوـم تلقث  نـم  اـمأف   » رد نازیم  . 4 دـیاهدیدزد . ار  هاـشداپ  ماـج )  ) عاوص امـش  هک  دـنتفگن  و  [ 409]

« راصبألا كردـی  وه  راصبألا و  هکردـت  ـال   » هیآ يهراـبرد  . 5 [. 411 . ] تسا لمع  ناحجر  زا  تراـبع  نازیم ، لـقث  دـندومرف : مالـسلاهیلع 
رـس مشچ  اب  دـنوادخ  ایآ  دـننیبیم ؟ دوخ  مشچ  اب  یگدـنب  تدابع و  ماگنه  رد  ار  دـنوادخ  ناگدـنب  ایآ  هک  دـندومن  لاؤس  ماما  زا  [ 412]

؟ دـننک تدابع  نیقی  قدـص و  يور  زا  ار  وا  ناگدـنب  اـت  دـنک  رهاـظ  تاـقولخم  رب  ار  دوخ  هک  تسین  رداـق  دـنوادخ  اـیآ  دوشیم ؟ هدـید 
. تسین نویع  رئاصب  يانعم  هب  نیا  و  مکبر » نم  رئاصب  مکئاج  دق  : » هک تسا  هدومرف  دنوادخ  دندومرف : تالاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ترـضح 
؛ تسا ملاـع  رداـق  تاذ  هب  ملع  هحفـص 213 ]  ] مهو و يهطاحا  زا  ترابع  دـنوادخ  مـالک  ریـسفت  هسفنلف ،» رـصبأ  نمف   » يهیآ رد  نینچمه 

اهمشچ ییاـنیبان  ینعم  هب  زین  [، 413 « ] اهیلعف یمع  نم  و  . » دنیبب ار  وا  دناوت  یم  دـنک ، ادـیپ  تریـصب  قح  ترـضح  تاذ  هب  سک  ره  ینعی 
تسا نآ  زا  رتگرزب  ملاع ، دنوادخ  تسا و  ییاناد  فوقو و  زا  ترابع  تریصب  اریز  تسا ؛ ملع  مهو و  هطاحا  مدع  زا  ترابع  هکلب  تسین ،
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هنوگچ دـننیبیمن ، ار  وا  ناگدـنب  هک  یتروص  رد  دیـسرپ ، هک  قیدـنز  لاؤس  هب  خـساپ  رد  ترـضح  ددرگ . یئرم  ناهج  لـها  مشچ  اـب  هک 
رهاظ تابثا  هک  ارچ  دنیامنیم ؛ تابثا  ار  وا  تناطف  لوقع و  هب  دننیبیم و  ار  وا  نامیا ، رون  هب  تاقولخم  ياهلد  دومرف : دـننکیم ؟ شتدابع 

شرعلا یلع  نمحرلا  . » 6 دوشیم . هدـید  ناهج  مظن  بیکرت و  نسح  اب  وا  تسا و  نافرع  لقع و  يور  زا  ناحبـس  دـنوادخ  یتسه  ناـیع  و 
ارچ دشاب ؛ قح  ترضح  لماح  هک  نیا  ات  تسین  یلاعت  کلم  ناکم  لحم و  ینعم  هب  شرع  دیامرفیم : ترـضح  هچ ؟ ینعی  [ 414 « ] يوتسا

[416 « ] ضرألاو تاوامسلا  هیسرک  عسو   » هیآ ریسفت  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  ترـضح  [. 415 . ] تسا لماک  ینغ  دـنوادخ  مییوگیم  ام  هک 
دوخ تاقولخم  ناکم و  جاتحم  دـنوادخ  هک  ارچ  دـشابیمن ؛ وا  يواـح  ناحبـس و  رداـق  لـماح  شرع  یـسرک و  هک  دـنکیم ، ناـیب  زین  ار 

هحفص 217] . ] دنشابیم وا  هب  رقتفم  هک  دنتسه  تاقولخم  نیا  هکلب  تسین ،

مالسلاهیلع قداص  ماما  تارظانم  يهویش 

هراشا

هب یناسنا  لامک  فرـش و  يالعا  رهظم  دـننام  یب  يایاجـس  لیاضف و  اب  هک  دوب  تیرـشب  گرزب  راگزومآ  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما 
، یسایس ياهبالقنا  اهنارحب ، هماگنه  رد  یمالسا و  خیرات  راصعا  نیرت  هتفشآ  رد  يرشب ، فرگش  میظع و  دوجو  نیا  رب  تفریم . رامش 

یب تالکـشم  مغریلع  نوگانوگ و  ثداوح  يهحوبحب  رد  وا  دوب و  لوحم  یهلا  ياهفیظو  یبهذـم  يرکف و  ياه  یگتفـشآ  و  اهفالتخا ،
تایح خـیرات  رب  يو  دـنام . یتفگـش  تریح و  رد  هشیدـنا  لقع و  نآ ، رد  هک  درب  شیپ  نانچ  تشاد ، هدـهع  رب  هک  ار  یـسدقم  رما  رامش ،

، يرکف تاضافا  تسا . راکـشآ  نوئـش  نیا  رـسارس  رد  يو  تامیلعت  ذوفن  تشاذگ و  هنادواج  يریثأت  مالـسا ، يونعم  یملع و  یعامتجا و 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  یبن  تسد  هب  شاهدولاش  هک  تسا  یبتکم  نامه  وا  بتکم  دراد و  رارق  مالسا  ماکحا  هیاپ  رب  يو ، يداصتقا  یملع و 

دمحم نب  رفعج  ياهـشزومآ  تعـسو  نکیل  تخادرپ ، يراـگزومآ  هب  نآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤـملاریما  دـش و  يزیر  یپ  ملـس  هلآ و 
لیصا بتکم  هک  دش  بجوم  دندوب ، هتسب  ینامسآ  نییآ  نیا  رب  اوران  هب  هچنآ  زا  مالـسا  تقیقح  نتـساریپ  رد  يو  شـشوک  مالـسلاهیلع و 

شیپ رد  لیصا  بتکم  نآ  ناوریپ  نادقتعم و  ینعی  هیماما ، هعیش  هک  ياهقح  هقیرط  ددرگ و  موسوم  وا  دنلب  مان  هب  یمالـسا ، دیاقع  راکفا و 
نوگانوگ ياهـشناد  يور  رب  یمالـسا  ورملق  ياههزاورد  وس  کی  زا  هک  يرـصع  رد  دوش . هدیمان  يرفعج » هقیرط  ، » دـنراد هحفص 218 ] ]

ياهینومنهار تاداشرا و  اب  عیـشت  بتکم  دوب ، دنلب  فلتخم  نازاس  بهذم  دیاقع و  ناراد  بتکم  لاجنج  رگید  يوس  زا  هدـش و  هدوشگ 
نیا قالخا  مراکم  راـقو و  یگرزب ، ییاـسراپ ، دـهز و  ماـقم  یملع ، يهبتر  تفاـی . دـننام  یب  يراـبتعا  تیدوجوم و  قداـص » رفعج  ماـما  »

يهیام اجنآ  ات  يو  تلیـضف  بتکم  هب  یگتـسویپ  دـش ، هتفگ  هک  نانچ  دوب و  ماع  صاخ و  دزنابز  شنارـصع  مه  نایم  رد  نیتسار  ياوشیپ 
لقن يدرگاش و  باسح  هب  ار  شیوخ  رابتعا  زین  رگید  بتاکم  نابحاص  بهاذم و  نایناب  زا  یعمج  هک  تفریم  رامش  هب  راختفا  تاهابم و 

تابثا ناهرب و  هماقا  لاجم  یعدـم  هب  لالدتـسا ، ثحب و  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـص ، ماـما  دـنداهنیم . وا  زا  ثیدـح 
زا سپ  هکلب  درکیمن ، عطق  ار  یعدم  مالک  دشیمن و  نیگمشخ  دینشیم ، هدوتسان  لطاب و  نانخس  دنچ  ره  نایم  نیا  رد  دادیم و  تجح 

یسررب اب  درکیم . مزلم  شیوخ  تجح  هب  ار  يو  تخادرپیم و  لالدتـسا  هب  وا  راتفگ  در  رد  دوشگیم و  نخـس  هب  بل  يو ، راتفگ  نایاپ 
هویش ره  تمسق  نیا  رد  هک  هدش  طابنتسا  ناشتارظانم  رد  ترضح  نآ  فلتخم  ياههویش  ناشیدنا ، رگید  اب  قداص  ماما  تارظانم  لیلحت  و 

. دش دهاوخ  هئارا  اهثحب ، زا  ياهنومن  رکذ  اب 

ادخ دوجو  تابثا  دیحوت و  هب  توعد 

هدومرف نایب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نامه  دیحوت  سرد  قیرط  نیرتهداس  دنتشاد . مامتها  دیحوت  نایب  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه 
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انتایآ مهیرنس  دیامرفیم : هک  اجنآ  هحفـص 219 ] . ] تسا قلاخ  هب  قولخم  زا  و  عناص ، هب  عونـصم  زا  راـثآ ، هار  زا  رثؤم  هب  ندرب  یپ  نآ ، و 
نوریب رد  ار  دوخ  تایآ  يدوز  هب  [. 417  ] دیهش ءیش  لک  یلع  هنأ  کبرب  فکی  مل  وأ  قحلا  هنأ  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنأ  یف  قافآلا و  یف 

هاوگ زیچ  همه  رب  تراگدرورپ  هک  تسین  یفاک  ایآ  تسا ، قح  نآ  هک  دوش  راکـشآ  نانآ  رب  هک  نآ  ات  مینایامنیم  ناـشیا  هب  ناـشنورد  و 
دومن میلعت  مدرم  هب  هار  نیمه  زا  ار  دـیحوت  یعیبط ، مولع  رد  هژیو  هب  یمالـسا  تلود  هعـسوت  لـیلد  هب  زین  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا .

ماما دـنیامنیم . كرد  ار  نآ  تیرثکا  هک  تسا  نآرق  میلعت  شور  نامه  قداص  رفعج  ماـما  بتکم  رد  دـیحوت  هب  توعد  کبـس  نیارباـنب 
رگا دنتشادیمن . رب  وا  راثآ  زا  مشچ  دنتخانشیم ، ار  یـسانشادخ  شزرا  تیمها و  مدرم  رگا  دندومرف : دوخ  يدیحوت  تامیلعت  رد  قداص 

، دومنیم کچوک  اهنآ  رظن  رد  دوخ  عاتم  مامت  اب  ایند  دندیـشوپیم و  مشچ  اـیند  یگدـنز  نیا  زا  دـنتفاییم ، رد  ار  دـیحوت  تلیـضف  مدرم 
یهلا راثآ  هب  هاگ  ره  و  دندرکیمن ، هلباقم  ادخ  تفرعم  هظحل  کی  اب  ار  ایند  ياهتمعن  مامت  دنتـشادیمن و  رب  یمدق  نآ  يارب  هک  ردـقنآ 

يایلوا اب  مه  نآ  تشهب ؛ تاضور  رد  رگم  تشادـن  دوجو  ياهبترم  چـیه  رد  هک  دـندربیم  یتذـل  دنتـسیرگنیم  ایند  نیا  رد  قح  تایآ  و 
نم رون  ةدحو و  لک  نم  بحاص  ۀشحو و  لک  نم  سنأ  لجوزع  هللا  ۀفرعم  نا  دـنیامرفیم : نینچ  همادا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ادـخ .

هحفص 220]  ] تسود و یتشحو ، ره  سینا  الع ، لج و  وا ، نتخانش  ادخ و  تفرعم  مقس . لک  نم  ءافش  فعض و  لک  نم  ةوق  ۀملظ و  لک 
قداـص ماـما  تسا . ضرم  هنوـگ  ره  يافـش  و  یناوتاـن ، فعـض و  ره  يورین  توـق و  یکیراـت ، تملظ و  ره  روـن  و  ییاـهنت ، ره  نیـشنمه 

و تاناویح ، تادامج ، تاتابن ، رد  ربدت  و  رکفت ، یهاگآ ، تخانش ، هار  زا  هقدانز ، روضح  رد  رمع  نب  لضفم  هب  شتامیلعت  رد  مالسلاهیلع 
ربدـم و نودـب  ار  مظن  نیا  رثؤم و  نودـب  ناوتیمن  ار  راثآ  همه  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  وا ، یناـسفن  راـثآ  يو و  لـماکت  هب  ملع  ناـسنا و 

فیک دومرف : تسا ، بئاغ  دـنوادخ  تفگ  هک  ءاجوعلا  یبا  نبا  هب  خـساپ  رد  ماما  دـیامنیم . میلعت  ار  دـیحوت  تخانـش ، اناد  قلاـخ  میکح 
لغشی ناکم و ال  هنم  ولخی  مهرارسأ ال  ملعی  مهمالک و  عمسی  دیرولا ، لبح  نم  برقأ  مهیلاو  دهاش  هقلخ  عم  وه  نم  ابئاغ  کلیو  ای  نوکی 

نیهاربلا ۀـمکحملا و  تایآلاب  هثعب  يذـلاو  هلاعفأ  هیلع  لدـت  هراـثآ و  کلذـب  هل  دهـشت  ناـکم  نم  برقأ  ناـکم  یلا  نوکی  ـال  ناـکم و  هب 
تـسا نکمم  هنوگچ  کل . هحـضوأ  هنع  لأساف  هرمأ  نم  ءیـش  یف  تککـشت  ناف  ةدابعلا  هذـهب  اـنءاج  يذـلا  هللا  لوسر  دـمحم  ۀحـضاولا 

رتکیدزن ناشندرگ  گر  زا  اهنآ  هب  تساهنآ و  لاح  دهاش  تسا و  هارمه  قولخم  اب  هک  تسیک  دـشاب ؟ بئاغ  ملاع ، قزار  قلاخ  دـنوادخ 
وا دوجو  زا  یلاخ  یناکم  چیه  هک  تسوا  دنادیم ، ار  اهنآ  رارـسا  دهدیم و  خـساپ  دونـشیم و  ار  قلخ  ناحلاو  تاوصا  هک  تسوا  تسا ،

هدـنیامن وا و  دوجو  دـهاش  یهلا  تایآ  راثآ و  ماـمت  تسین ، ییاـج  زا  رتکیدزن  ییاـج  هب  تسین و  وا  دوجو  لـغاش  یناـکم  چـیه  تسین و 
داتـسرف و تلاسر  هب  ینـشور  نیهارب  اب  داد و  وا  هب  یمکحم  تایآ  درک ، ثوعبم  دیزگرب و  ار  دمحم  هک  سک  نآ  قح  هب  تسوا . تردـق 
. مهدب يرتشیب  حیـضوت  ات  سرپب  یکـش  رد  مه  زاب  وت  رگا  تسین . یکـش  دیدرت و  ياج  چیه  درک ، يربهر  شیاتـس  تدابع و  نیا  هب  ار  ام 
هب ار  يرایسب  یلقع  نیهارب  اهلالدتـسا و  اذل  دوب . یملع  ینابم  داعم و  أدبم و  هب  نامیا  دیحوت ، هیاپ  رب  يرفعج  بتکم  داینب  هحفص 221 ] ]

يرایسب هرابرد  دیشک . نایم  هب  نخس  تسا ، یسانشادخ  ياههیاپ  هک  موجن و ... بط و  زا  دیحوت  ینابم  دروم  رد  جاجتحا  يارب  درب و  راک 
دارفا تیاده  داشرا و  دشیم و  باریس  ماهلا  یحو و  همشچرس  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندومن . نایب  ار  ییاهریسفت  زین  میرک  نآرق  تایآ  زا 

. دومنیم ریسفت  زین  ار  میرک  نآرق  تایآ  تشاد ، هدهع  هب  ار  رشب 

لدتسم هاتوک و  خساپ 

باجم عناق و  ار  هدـننک  لاؤس  دـشیم ، هدیـسرپ  تارظانم  لوط  رد  هک  یفلتخم  تالاؤس  هب  لدتـسم ، هاتوک و  یخـساپ  اب  ترـضح  یهاـگ 
تسا نشور  حضاو و  نامیا  رفک و  نایم  يهلصاف  ایآ  . 1 دوشیم . هراشا  اهخساپ  شسرپ و  نیا  زا  ییاههنومن  هب  تمـسق  نیا  رد  دومنیم .

زا تسا  ترابع  نامیا  تسا ؟ مادـک  رفک  تسیچ و  ناـمیا  . 2 [. 418 . ] تسین نامیا  رفک و  نایم  یناـشخرد  راکـشآ و  تلزنم  ریخ ، هن ؟ اـی 
تسا و راکـشآ  دوشیم و  هدهاشم  هک  هچنآ  ره  قیدصت  دننام  هب  تسا  ناهنپ  ناگدید  زا  هک  هچنآ  رد  ناحبـس  دنوادخ  تمظع  قیدـصت 
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یتروص رد  تسا  دحاو  تاذ  هب  يزیچ  مامضنا  زا  ترابع  كرش  تسیچ ؟ كرش  . 3 [. 419 . ] دشابیم دنوادخ  تاذ  راکنا  زا  ترابع  رفک 
امب لهاج  ملعی و  امب  ملاع  هلب ، دوشیم ؟ لهاج  ملاع ، ایآ  . 4 هحفص 222 ] [. ] 420 «. ] تسین وا  دننام  لثم و  يزیچ  ءیش ، هلثمک  سیل   » هک

تواقش تسا و  مادک  تداعـس  . 5 [. 421 . ] تسا نآ  هب  لـهاج  دـنادیمن  هچنآ  تسا و  نآ  هب  ملاـع  دـنادیم  هچ  ره  ینعی  ددرگ ؛ لـهجی 
رگا تسا و  رش  تواقـش  دناسریم و  تاجن  لحاس  هب  ار  وا  دوش ، کسمتم  نآ  هب  دیعـس  ناسنا  رگا  تسا و  ریخ  ببـس  تداعـس  تسیچ ؟

؛ تسا رون  دننام  مه  حور  ایآ  . 6 [. 422 . ] تساهنیا يهمه  هب  ملاع  یلاعت  يادخ  دناشکیم و  تکاله  هب  ار  وا  دـیوج  کسمت  نآ  هب  یقش 
ار هدـننک  لاؤس  يههبـش  دروآیم  هک  ییاهلاثم  اب  دـنکیم و  در  ار  سایق  نیا  ترـضح  ددرگیم ؟ رب  مسج  هب  هراـبود  ندرم  زا  دـعب  ینعی 
، ماسجا رد  شتآ  سپ  ددرگیم . عطاـس  سنج  ود  نیا  ناـیم  رد  شتآ  دـینزب ، مه  هب  ار  نهآ  گنـس و  رگا  دـیامرفیم : دـهدیم و  خـساپ 
هب حور  یتقو  تسا . هدـش  مکارتم  بلاق  سابل و  هب  سبلم  هک  تسا  قیقر  یمـسج  لاعتم  رداق  مکح  هب  زین  حور  تسا . بهاذ  رون  تباـث و 

تسا نوخ  زا  ایآ  تسیچ ؟ حور  تقیقح  . 7 [. 423 . ] دنکیمن تعجارم  تیم  صخـش  مسج  هب  زگره  دوشیم  جراخ  ندب  زا  دنوادخ  رما 
تسا و نوخ  زا  هدنخ  ترثک  تروص و  نسح  زین  مسج و  توارط  تبوطر و  گنر ، يافـص  اریز  تسا ؛ نوخ  زا  حور  يهدام  نآ ؟ ریغ  ای 
؟ دراد ار  نزو  ینیگنس  یکبس و  تفص  زین  حور  ایآ  . 8 [. 424 . ] دوریم نوریب  ندب  زا  حور  ددرگ ، دمجنم  دـنوادخ  نامرف  هب  نوخ  یتقو 
، دـیآ نوریب  نآ  زا  داب  رگا  دوشیمن و  هدوزفا  نآ  نزو  هب  دوش ، داب  زا  ولمم  کشم  رگا  کـشم ، رد  تسا  داـب  دـننام  حور  هحفص 223 ] ]
هب ای  ددرگیم ، یـشالتم  ندب  زا  جورخ  زا  دعب  حور  ایآ  . 9 [. 425 . ] درادن نزو  ینیگنـس و  مه  حور  دیآیمن . دوجو  هب  نآ  رد  ینزو  مک 

یتقو دوریم و  نیب  زا  زیچ  همه  ماـگنه  نیا  رد  دـمدب ، لوا  روص  رد  لیفارـسا  هک  یتقو  اـت  تسا  یقاـب  حور  دـنامیم ؟ یقاـب  لاـح  ناـمه 
لوا تلاح  هب  زیچ  همه  موس  روص  خفن  رد  هدش و  عمج  اج  کی  رد  هدنکارپ  ياهکاخ  دنوادخ  نامرف  هب  دـمدیم ، مود  روص  رد  لیفارـسا 

تاقولخم رـشن  ثعب و  ماگنه  ات  لاعتم  دنوادخ  رما  هب  حور  دوریم ؟ اجک  هب  ندب  زا  ییادج  زا  دـعب  حور  . 10 [. 426 . ] دندرگیم رب  دوخ 
رد ار  بولصم  نآ  هک  یماگنه  ات  بولصم  حور  دوریم ؟ اجک  بولـصم  حور  . 11 [. 427 . ] دریگیم ياج  ندـب  رانک  رد  نیمز و  نطب  رد 

رارق وا  کـیدزن  رد  زین  شحور  دـش ، نفد  هک  یتـقو  و  تسا ، هدوـمن  حور  ضبق  هـک  تـسا  ياهتـشرف  تـسد  رد  دـننادرگ  نوفدـم  نـیمز 
رد تاقولخم  زور  نآ  رد  هلب ، دـنیامنیم ؟ هضرع  ار  ناشلامعا  دنتـسیایم و  فص  هب  تمایق  زور  رد  تاقولخم  اـیآ  . 12 [. 428 . ] دریگیم

تفـص لامعا  دنتـسین . مسج  لامعا  دننکیم ؟ نزو  ار  لامعا  ایآ  . 13 هحفص 224 ] [. ] 429 . ] دنتـسیایم نیمز  ضرع  رد  فص  رازه   120
ینیگنس یکبـس و  ایـشا و  ددع  هب  هک  دنکیم  نزو  ار  يزیچ  یـسک  دوشیمن . نزو  مه  ءیـش  تفـص  تسین و  يرگید  زیچ  تسا و  لاعفا 

. تسا لدـع  زا  تراـبع  نازیم  هچ ؟ ینعی  نازیم  . 14 [. 430 . ] تسین هدیـشوپ  یفخم و  زیچ  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  رب  اما  دـشابن ، هاگآ  اهنآ 
ینوعدأ  » هدومرف دنوادخ  . 16 ریخ . هن ؟ ای  تسه  ریبدـت  رد  يداضت  ای  ییاورنامرف و  رد  یکیرـش  لجوزع  دـنوادخ  يارب  اـیآ  . 15 [. 431]

: دیامرفیم شباوج  رد  ترضح  دوشیمن ؟ تباجا  دنکیم ، اعد  عرضت و  هک  دنچ  ره  اونیب  رطضم  صخـش  ارچ  سپ  [ 432 « ] مکل بجتسأ 
ات ملاظ  ياعد  اما  تسا . هدومرف  تباجا  ار  وا  ياعد  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  درکن  اعد  دـنوادخ  هاـگرد  هب  سک  چـیه  هک  نادـب  وت ، رب  ياو 

يریخ هک  دشاب  هتشاد  ار  یتساوخرد  اعد  عرـضت و  اب  ياهدنب  رگا  تساعد و  تباجا  راوازـس  قحم  صخـش  یلو  تسا ، دودرم  هبوت  ماگنه 
[. 433 . ] دیامنیمن تباجا  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دشابن ، نآ  رد 

یقطنم یلقع و  لالدتسا 

. دـندوب ینالوط  تالاؤس  یهاگ  دادیم . خـساپ  وا  هب  عطاق  یلالدتـسا  اب  دـعب  دادیم و  شوگ  دارفا  ياهاعدا  تالاؤس و  هب  الماک  ترـضح 
يوق یلقع  ياهلالدتسا  اهنآ ، اب  هلباقم  هناگیب و  ياهگنهرف  مجاهت  ربارب  رد  یگداتسیا  يارب  بسانم  عضوم  زا  يرادروخرب  هحفص 225 ] ]

، يو كوکشم  ياهیهاگآ  ینیقی و  ياههتفای  هب  تبسن  ددرگ و  یبایزرا  بطاخم  ياههتفای  تسا  مزال  زیچ ، ره  زا  لبق  دبلطیم . راوتسا  و 
دزاس ریذپ  بیسآ  ار  تاکوکشم  دناوتب  هدننک  هرظانم  رگا  دبای . همادا  تاکوکشم  ورملق  رد  وگ  تفگ و  ثحب و  دیآ و  تسد  هب  یهاگآ 
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زا تارظانم ، زا  يرایسب  دراوم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هتفای  تسد  يزوریپ  هنیمز  ندرک  هدامآ  هب  دهد ، شهاک  ار  اهنآ  نازیم  و 
يارب دوخ  تالالدتسا  هئارا  رد  ناشیا  دندرکیم . هدافتسا  لباقم  فرط  تاکوکشم  ندرک  ریذپ  بیسآ  يارب  راوتـسا ، یلقع  ياهلالدتـسا 

هدروآ و کش  هلحرم  هب  راکنا  يهلحرم  زا  ار  صخـش  ینیچ ، همدقم  زا  سپ  هک  تروص  نیا  هب  دنتـشاد . جّردـت  لباقم ، فرط  ندرک  عناق 
قیرط دـینکیم ؟ رداـص  مکح  دـیاهدیدن ، هچنآ  رب  امـش  ارچ  دـیامرفیم : بطاـخم  هب  يداـیز  دراوـم  رد  ماـما  هک  تسا  نینچ  نآ  لـصاح 

رب یتاذ  تلالد  یلعف  ره  هک  ارچ  دشابیم ؛ راگدیرفآ  دوجو  رب  یهلا  لاعفا  تاعونصم و  یتاذ  تلالد  یعیبط ، درف  کی  لباقم  رد  لالدتسا 
زجع راهظا  مالسلامهیلع ، همئا  رصاعم  تخسرس  ياهتسیلایرتام  هک  دوب  قطنم  نیمه  لباقم  رد  دراد . انب  رب  یتاذ  تلالد  ییانب  ره  لعاف و 

مسجتم دهاوخب  هاگ  ره  هک  مدید  یکلم  ار  وا  دیوگیم : قداص  ماما  هرابرد  ءاجوعلا » یبا  نبا  . » دندروآیم دورف  میلـست  رـس  دندرکیم و 
ره اب  دهد و  ناشن  نم  هب  ار  ادخ  دوب  کیدزن  هک  درک  نایب  متفاییم  دوخ  رد  نم  هک  ار  ادخ  تردق  راثآ  ياهزادنا  هب  دوشیم ... دجستم  و 

دـسرپیم ءاجوعلا  یبا  نبا  زا  قداص  ماما  هک  ياهرظانم  رد  مدش . بوعرم  يو  رـضحم  رد  هک  نانچ  مدـیدرگن ؛ بوعرم  متفگ ، نخـس  هک 
هب عونـصم ، دوجولا و  نکمم  يدـنمزاین  نوچ  نیارباـنب  دـهدب . یخـساپ  دـناوتیمن  يو  يدوب ؟ هنوگچ  يدوب  هحفص 226 ]  ] عونـصم رگا 

یتح تسا ، هدوب  ملـسم  ثداـح -  اـی  نکمم  لـیلعت  لـصا  مکح  هب  ناـملکتم -  اـمکح و  لوق  هب  اـی  نادـجو -  مکح  هب  عناـص -  تلع و 
اب ماما  اذل  تسا . دیدرت  لباق  ریغ  عناص  دوجو  دـش ، تباث  يدوجوم  ندوب  عونـصم  رگا  هک  دنتـشاد  فارتعا  لصا  نیا  هب  مه  اهتـسیلایرتام 

یبا نبا  باوـج ، لاؤـس و  هیلوا  هلحرم  رد  هک  دـیامن  دوـخ  ندوـب  عونـصم  هب  فارتـعا  هب  راداو  ار  ءاـجوعلا  یبا  نبا  تسناوـتیم  ناـیب  نیا 
رگید فرط  زا  و  تشادن ، راکنا  تردق  یفرط  زا  نوچ  يو  تسب . وا  رب  ار  راکنا  هار  مود  شـسرپ  اب  ماما  درک . راکنا  ار  انعم  نیا  ءاجوعلا ،

هب تمسق  نیا  رد  تفر . نوریب  هدروخ  تسکش  هرظانم  نادیم  زا  هدرک و  رایتخا  ار  توکـس  راچان  دنک ، فارتعا  احیرـص  تساوخیمن  مه 
هک ییاهندب  داجیا  ثعب و  . 1 دوشیم . هراشا  دارفا  فلتخم  تالاؤس  هب  خساپ  رد  ترـضح  راوتـسا  یقطنم و  ياهلالدتـسا  زا  ییاههنومن 
زا راب  لوا  يارب  ار  اهنآ  ناینب  درک و  داجیا  هیلوا  يهدام  نودـب  ار  تاقولخم  دوجولا  بجاو  دـیامرفیم : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  دـنقرفتم ،

.2 دراد . ار  لوا  تروص  هب  تاقولخم  يهداعا  ثعب و  داجیا ، تردق  ادخ ، نامه  دشاب . هتشاد  ياهنومن  هک  نیا  نودب  تشاذگ ، ءیـش  ریغ 
هحفـص 227]  ] زا لئاس  نهذ  ندرک  لاعف  تعیبط و  ملاع  زا  ندروآ  لاثم  اب  ترـضح  تسا ؟ مادـک  ملاع  عناص  رداق  دوجو  رب  عطاـق  لـیلد 

رداق دوجو  يهرابرد  ماما  زا  قیدـنز  یتقو  هک  تروص  نیا  هب  دـهدیم . ار  يو  خـساپ  دـسرب ، باوج  هب  دوخ  هک  نیا  يارب  ماهفتـسا  قیرط 
هب رگا  دـسرپیم  الثم  دـیامنیم . راداو  لقعت  هب  ار  وا  تاعونـصم ، ریاس  تلع  دروم  رد  لاؤس  ندیـسرپ  اب  ماما  دـنکیم ، لاؤس  ملاع  عناـص 

بوخ رگا  و  دشابیم ، ءایـشا  ریغ  هک  تسا  هدرک  عونـصم  ار  نآ  یتلع  هک  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  یلاؤس  ینکفیب ، رظن  مکحم  ینامتخاس 
؟ تسا مادک  قولخم  دسرپیم  همادا  رد  قیدنز  . 3 [. 434 . ] تسین تروص  مسج و  هک  نیا  زج  تسا ؛ هنوگنیا  مه  ملاع  عناص  ییامن ، لقعت 

دیاب راچان  تسا  قولخم  نوچ  تسا و  قولخم  دیآرد ، ام  ساوح  هب  هک  یموهوم  رما  ره  مییوگیم  ام  دیامرفیم : وا  هب  خساپ  رد  ترـضح 
دوخ دننام  رگا  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخن  مه  اهنآ  لثم  تساهنآ و  ریغ  عناص ، سپ  دنتـسه ، عونـصم  تادوجوم  نوچ  دشاب و  هتـشاد  یعناص 

رد تسیچ ؟ ملاـع  ثودـح  تلع  . 4 [. 435 . ] دوب دـهاوخ  تاقولخم  تاعونـصم و  دـننام  فیلأت  بیکرت و  رهاـظ و  رد  دـشاب ، تاعونـصم 
مخت زا  هدافتسا  اب  ترضح  دنکیم ، لاؤس  ملاع  ثودح  تلع  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  [ 436  ] یناصید رکاشوبا  هک  ياهرظانم 

دوخ سوواط  دنکیمن  رواب  لقع  هک  دشاب  نیا  ماما  مالک  رد  لالدتـسا  يانبم  تسا  نکمم  ثحب  نیا  رد  دهدیم . ار  يو  خـساپ  سوواط ،
تعیبط هب  تسادیوه ، وا  زا  تردق  شناد و  راثآ  هک  يدوجوم  نینچ  تسین  لوقعم  نوچ  دـیایب . دوجو  هب  ربدـم  عناص و  نودـب  دوخ و  هب 

زا یئزج  ثودح  زا  ماما  دشاب . سوواط  ثودـح  لالدتـسا ، يانبم  تسا  هحفص 228 ]  ] نکمم نینچمه  دشاب . دنتـسم  ناوتان  روعـش و  یب 
ناهج روص  زا  یکی  هک  سوواط  تروص  هک  تسا  هدومن  لالدتـسا  يدام  ناهج  رـساترس  ثودـح  هب  هنومن ، ناونع  هب  يدام  ناهج  ءازجا 

ثودح دنشابیم . ثداح  ههبـش ، نودب  سوواط  تروص  دننام  مه  هدام  ناهج  رگید  روص  تسا و  مدع  هب  قوبـسم  ثداح و  تسا ، يدام 
هدام هک  ارچ  تسا ؛ تروص  موزلم  هدام  اریز  دوشیم ؛ تباث  مه  هدام  ثودـح  تروص ، ثودـح  زا  دـنراد و  لوبق  زین  نویرهد  ار  تروص 

79 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ره تسا و  ثداح  ثداح ، موزلم  هک  تسا  یهیدـب  دـشوپیمن . یتسه  سابل  تروص ، نودـب  يهدام  دـشاب و  هتـشاد  یتروص  دـیاب  ریزگان 
هک تسا  میدـق  بجاو و  تـلع  هـب  جاـتحم  ملاـع  رـساترس  سپ  دـشابیم . تـلع  هـب  دـنمزاین  یتاذ  رقف  زین  ناـکما و  هـب  هجوـت  اـب  یثداـح 

[. 437 . ] دنیامنیم ادخ  هب  ریبعت  تلع  نآ  زا  ناتسرپادخ 

( میسقت ربس و   ) لباقم درف  ياعدم  يارب  فلتخم  ياهتروص  داجیا 

زا ترابع  تسا و  یکی  ود  ره  میسقت  ربس و  تسا : هدرک  فیرعت  نینچ  ار  میسقت  ربس و  ص 68  تافیرعتلا ، باتک  رد  یناجرج  رهاقلادبع 
تلع هکنیا  يارب  هدـنامیقاب  نتخاس  نیعتم  روظنم  هب  اهنآ  زا  یـضعب  ندومن  رابتعا  یب  لصا و  رد  فاصوا ، تایـصوصخ و  ندرک  دودـحم 

زا سپ  دشیم ، هجاوم  درکیم  ادیپ  يددعتم  ماکحا  فلتخم ، داعبا  اههبنج و  زا  هک  یبلطم  ای  هلئـسم  اب  رگا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشاب .
لیلحت هیزجت و  اب  دومنیم و  میسقت  فلتخم  تالامتحا  اهتروص و  هب  ار  لباقم  درف  ياعدا  دوخ  نانخـس  نیلوا  رد  مصخ ، ياعدا  ندینش 

ناونع هب  همادا  رد  دیآیم . نایم  هب  نخس  میسقت » ربس و   » یلالدتسا شور  ناونع  هحفص 229 ]  ] هب هویش  نیا  زا  درکیم . لطاب  ار  نآ  قیقد ،
قلاخ و ییوگیم  هک  نخس  نیا  دیامرفیم : ترـضح  دشابیمن ؟ زئاج  ناهج  عناص  ددعت  ارچ  . 1 دش . دهاوخ  هراشا  هرظانم  دنچ  هب  هنومن 

يوق ود  ره  رگا  دشابیم . يوق  يرگید  فیعـض و  یکی  ای  و  دنفیعـض ، ود  ره  ای  دـنیوق ، میدـق و  ود  ره  ای  دـشابن ، ات  ود  ارچ  ناهج  عناص 
تباث تسا ، فیعـض  يرگید  يوق و  یکی  رگا  و  دوش ، هناگی  تیبوبر  تیهولا و  رد  ات  دـنکیمن  هزرابم  يرگید  اـب  مادـک  ره  ارچ  دنـشاب ،

ای دـنقفتم و  مه  اب  ود  ره  ای  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ادـخ  ود  رگا  تسا . یکی  هک  تسا  رداـق  يوق و  عناـص  ناـمه  ناـنم  يادـخ  هک  دوشیم 
ماظتنا قیـالخ  همه  نوچ  یلو  دـنکیم ، مهارف  ار  نآ  تادوجوم  تاـقولخم و  ملاـع و  ماـظن  داـسف  تاـبجوم  تروص  ره  رد  هک  دـنقرفتم ،

[. 438 . ] دراد دحاو  ریدم  ندوب  ریـصب  رب  تلالد  اهنیا  يهمه  دشابیم ، تاردقم  قفاوم  همه  رمق  سمـش و  راهن و  لیل و  فالتخا  دـنراد و 
مان هب  ار  یناهرب  مالک  ملع  نادنمـشناد  دـشاب ، یکی  زا  شیب  ناـهج  هدـننیرفآ  تسین  زیاـج  ارچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  عناـمت  ناـهرب 

رب ییاناوت  هتبلا  و  تسا ، تانکمم  مامت  داجیا  هب  لماک  ییاناوت  مزلتـسم  دوجو ، بوجو  ناهرب  نیا  ساسا  رب  دـننکیم . نایب  عنامت » ناـهرب  »
صقان دشاب ، هتـشادن  ار  ییاناوت  نیا  يدوجولا  بجاو  هچنانچ  تسین . نکمم  شدادضا  عناوم و  عفد  عفر و  رب  ییاناوت  نودـب  يزیچ  داجیا 

ود ره  دـیاب  دـشاب ، دوجولا  بجاو  ود  یتسه  ناـهج  رد  رگا  نیارباـنب  هحفـص 230 ] . ] تسین ییادخ  ماقم  هتـسیاش  صقان ، دوب و  دـهاوخ 
، مزلتسم کی  ره  قلطم  ییاناوت  اریز  دیآیم ؛ مزال  زین  ود  ره  یناوتان  زجع و  ود ، ره  قلطم  ییاناوت  ضرف  زا  دنـشاب و  قالطالا  یلع  ياناوت 
رد دناوتیم  هنوگچ  دشاب ، نامـسآ  رد  ادخ  رگا  هک  دنکیم  نایب  لطاب ، یلالدتـسا  اب  قیدـنز  . 2 تسا . يرگید  عفد  رب  ییاـناوت  نیع  هکلب 

فیـصوت هک  هچنآ  دیوگیم  عطاق  یناهرب  قطنم و  اب  ماما  دشاب ؟ مه  نامـسآ  رد  دناوتیم  هنوگچ  دـشاب ، نیمز  رد  رگا  دـشاب و  نیمز  مه 
یلاخ لوا  لحم  دوشیم ، لقتنم  رگید  ناکم  هب  یناکم  زا  یتقو  هک  تسا  قولخم  نیا  اریز  قلاخ ؛ تفـص  هن  تسا  قولخم  تفـص  يدرک ،

.3 [. 439 . ] تسین یلاخ  وا  زا  یناکم  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  یلو  تسین . علطم  دـتفایم ، قافتا  لوا  ناـکم  رد  هک  یتاـنایرج  زا  تسوا و  زا 
کچوک ای  گرزب و  هاوخ  نآ ، لثم  هب  رگا  ار  دنوادخ  تاقولخم  همه  دنیامرفیم : خساپ  رد  ترضح  تسا ؟ یتروص  هچ  هب  ملاع  ثودح 

یلو ثودح . ینعی  رییغت  نیا  دراد و  دوجو  لاقتنا  لاوز و  تلاح  نیا  رد  سپ  دوشیم . شلوا  زا  رتگرزب  ءیـش  نآ  مییامن ، همیمـض  دـشاب 
دوجوم مدع  زا  هچ  ره  سپ  ددرگ ؛ دوجوم  هک  تسا  زئاج  دشاب ، ریذپرییغت  لاوز و  هچ  ره  اریز  تسا ؛ لاحم  نآ  رب  لاوز  دشاب ، میدق  رگا 

رکاش وبا  . 4 [. 440 . ] دوشیمن عمج  ءیـش  یکی  رد  مدق  ثودح و  تفـص  زگره  تسا و  میدق  دشاب ، لزا  زا  هچ  ره  تسا و  ثداح  دوش ،
ماما منک ؟ لاؤس  یبلطم  زا  دـییامرفیم  هزاـجا  دـیوگیم  هحفـص 231 ]  ] دوشیم و بایفرـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  هب  یناـصید 

: دیامرفیم ماما  دینک ؟ هماقا  عناص  هدـننیرفآ و  يارب  دـیناوتیم  یلیلد  هچ  دـیوگیم : یناصید » . » نک لاؤس  یهاوخیم  هچ  ره  دـیامرفیم :
تروص ود  نیاربانب  مشاب . دوخ  عناص  دوخ ، فلا . تسین . جراخ  لاح  ود  زا  روصت  بسح  رب  اریز  تسا ؛ عناـص  دوجو  لـیلد  مدوخ  دوجو 

؛ تسا لطاب  لوا  تروص  مشاب . هدـیرفآ  ار  دوخ  ماهدوبن ، هک  یلاـح  رد  . 2 مشاب . هدـیرفآ  ار  دوخ  ماهدوب ، هک  یلاح  رد  . 1 تسا : لمتحم 
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تسا یهیدب  اریز  تسا ؛ لطاب  زین  مود  تروص  تسا . لاحم  لصاح و  لیـصحت  دوجوم ،)  ) تسه هک  يزیچ  ندیرفآ  تسا  یهیدب  هک  ارچ 
، دـشاب مدوخ  دـننام  رگا  ریغ  نآ  ضرف ، نیا  ربانب  دـشاب . هدـیرفآ  ارم  ریغ ، ب . دـنیرفایب . ار  يزیچ  دـناوتیمن  مودـعم ،)  ) تسین هک  يزیچ 
دشاب و میدق  دوجولا و  بجاو  ینعی  دشابن ؛ نم  دننام  هک  دشاب  يدوجوم  نم  عناص  دیاب  راچان  هب  سپ  تسا . دراو  زین  وا  رب  لاکـشا  نیمه 

[. 441 . ] تسا نیملاعلا  بر  وا 

بدا تیاعر  وکین و  تافص  اب  دارفا  نداد  رارق  باطخ  دروم 

ار اهنآ  زیمآ  مارتحا  هنابدؤم و  ياههژاو  زا  هدافتسا  اب  فلتخم  ياههورگ  اب  شیاهوگ  تفگ و  نمض  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترـضح  . 1
هدمآ هکم  هب  نآ  زا  دعب  و  هحفص 232 ]  ] هنیدم هب  ترـضح  اب  هرظانم  يارب  رـصم  زا  یقیدنز  هک  یماگنه  الثم  دادیم . رارق  باطخ  دروم 
نامیا قیدـنز  هک  دوب  نیا  ماما  اب  يو  هرظانم  هجیتن  و  رـصم » لها  ردارب  يا  رـصم ؛ لها  اخا  ای  : » دـنکیم باطخ  نینچ  ار  وا  ترـضح  دوب ،
بلغت نب  نابا  . 2 [. 442 . ] دومن وا  هب  مالـسا  عیارـش  بادآ و  میلعت  رومأم  ار  مکح  نب  ماشه  مان  هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی  زین  ماما  دروآ و 

. درک مالس  دیسر و  ماما  نآ  تمدخ  هب  نمی  لها  زا  يدرم  هاگان  هک  مدوب  مرضاح  هللادبع  وبا  ترضح  تمدخ  رد  نم  هک  دنکیم  تیاور 
قداـص ماـما  ترـضح  تسا  هدروآ  بلغت  نب  ناـبا  هـک  یتـیاور  رد  . 3 دعـس . اـی  اـبحرم  تـفگ : هداد و  ار  وا  مالـس  باوـج  ترـضح  نآ 

رارق باـطخ  دروم  ياهناـمرتحم  باـقلا  اـب  ار  وا  نانخـس  نمـض  رد  دـسرپیم و  ار  یتـالاؤس  دوب  هدـمآ  وا  شیپ  هک  يدرم  زا  مالـسلاهیلع 
زا قداص  ماما  تارظانم  نیا  رب  هوـالع  [. 443 . ] دنکیم تیاعر  ار  بدا  الباقتم  زین  صخـش  خـساپ ، رد  هک  برعلا ؛» اخأ  ای   » الثم دـهدیم .

ندینش هنازوسلد 3 . یتیاده و  دروخرب  ردص 2 . يهعس  . 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک  دوب  رادروخرب  زین  یقـالخا  یلک  طـیارش 
مارتحا بدا و  تیاعر  هبلغ 5 . ماگنه  ییاتسدوخ  مدع  اعدا 4 . لماک 

يو مالک  زا  هدافتسا  اب  درف  ياعدم  ندرک  لطاب 

زا هیانک  هب  دوش  عقاو  لباقم  فرط  نخس  رد  یتفص  . 1 هحفـص 233 ] : ] دومن لمع  ناوتیم  قیرط  ود  زا  مصخ ، ياعدم  ندرک  لطاب  يارب 
نخـس رد  هک  یظفل  لمح  . 2 دـیامن . تابثا  ءیـش  نآ  ریغ  يارب  ار  مکح  نآ  صخـش  هدـیدرگ و  تاـبثا  نآ  زا  یـصاخ  مکح  هک  يزیچ 

: تفگ هک  هدـش  تیاور  مکح  نب  ماشه  زا  دریذـپب . ار  لمح  نآ  قلعتم  رکذ  اب  هک  یتروص  رد  وا ؛ روظنم  دارم و  فالخ  رب  هدـمآ  يرگید 
وا و  : » دـیوگیم هک  ياهیآ  تفگ : هیآ ؟ مادـک  متفگ : دـنکیم . تیوقت  ار  ام  هاگدـید  هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد  تفگ : یناصید  رکاشوبا 
نآ زا  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  متفر و  جـح  هب  ات  متـسنادن  ار  شخـساپ  نم  تسا .» هلا  نیمز  رد  تسا و  هلا  نامـسآ  رد  هک  تسا  یـسک 
وا تسیچ ؟ هفوک  رد  وـت  ماـن  وـگب  وا  هب  یتشگزاـب ، وا  يوـس  هب  هاـگره  تسا ! ثیبـخ  یقیدـنز  نخـس  نیا  دوـمرف : ماـما  متخاـس و  هاـگآ 

دوشیم هدیمان  هلا  نامسآ  رد  مه  هنوگنیا  هب  زین  ام  راگدرورپ  وگب  وت  نالف و  دیوگیم : وا  تسیچ ؟ هرصب  رد  وت  مان  وگب  نالف . دیوگیم :
وا متخاس . شهاگآ  متفر و  رکاشوبا  دزن  متـشگزاب ، دـیوگ : ماشه  دوشیم . هدـیمان  هلا  اـهناکم  همه  رد  وا  اـیرد . رد  مه  نیمز و  رد  مه  و 

ار ياهشقانم  هنوگ  ره  هار  مصخ ، مالک  زا  يریگ  هرهب  اـب  ماـما  هرظاـنم  نیا  رد  [. 444 . ] تسا هدیـسر  اجنیا  هب  زاجح  زا  خـساپ  نیا  تفگ :
. دناشکیم زجع  هب  ار  وا  هتسب و 

رگشسرپ هاگیاج  رد  نتفرگ  رارق 

حرط اب  هدـیچیپ ، ياهلالدتـسا  هحفـص 234 ]  ] ثحب و ياج  هب  دـندرکیم ، داـجیا  هقداـنز  هک  یتاهبـش  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
مالسلاهیلع میهاربا  ترضح  تارظانم  هویـش  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دناشکیم و  زجع  هب  ار  بطاخم  هدننک ، رادیب  هداس و  یتالاؤس 

وا زا  هک  یتالاؤس  اب  تشاد ، ییاهاعدا  سک  ره  درکیم . لاؤس  دارفا  زا  ادـتبا  ترـضح  دوخ  یهاگ  . 1 دش . هدهاشم  دورمن  اب  دروخرب  رد 
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يهلحرم زا  ینعی  تخاسیم ؛ تقیقح  ندینش  هدامآ  ار  اهنآ  و  دومنیم ، ناشهاگآ  ناشدوخ  لهج  هب  درکیم ، دعاقتم  ار  اهنآ  دیـسرپیم ،
دروم رد  ترـضح  یهاگ  دـندشیم . نآ  نتفریذـپ  هجیتن  رد  قیاقح و  ندینـش  هدامآ  اهنآ  نامز  نیا  رد  هدیـسر و  کش  يهلحرم  هب  راکنا 

. دننکیمن لمع  همئا  يهریـس  تنـس و  باتک ، قبط  هک  دنوش  هجوتم  دارفا  دوخ  ات  دندرکیم  لاؤس  دوب ، دارفا  هدهع  رب  هک  ییاهتیلوئـسم 
لمع هنوگ  نیا  تشاد ، هدهع  رب  سابع  ینب  تموکح  رد  ار  تواضق  تمـس  دوب و  ملکتم  يهقدانز  زا  هک  یلیل  یبا  نبا  اب  دروخرب  رد  الثم 
رکنم هک  اهنآ  اـت  دیـسرپیم  ار  یتـالاؤس  دندیـسریم ، شروضح  هب  هرظاـنم  دـصق  هب  هک  دارفا  زا  ترـضح  دوخ  یهاـگ  . 2 [. 445 . ] درک
یماش درم  يهرظانم  دننام  دنـسرب . قح  فرح  ندینـش  یگدامآ  يهلحرم  هب  نآ  زا  دعب  کش و  يهلحرم  هب  نتفای ، یهاگآ  زا  دعب  دنتـسه ،

، تشاد یتالاؤس  دمآیم و  وا  دزن  هب  هک  یـصخش  زا  ترـضح  زین  یهاگ  . 3 [. 446 . ] دوب هدیـسر  ترـضح  تمدخ  هب  هرظانم  دصق  هب  هک 
ماشه زا  هراب  نیمه  رد  دنک . تابثا  ار  هقح  دیاقع  دـیامن و  باجم  ار  يو  شیاعدا ، درف و  خـساپ  هب  هجوت  اب  ات  دیـسرپیم  ار  ییاهشـسرپ 

؟ یعونصم وت  ایآ  دیسرپ  وا  زا  ماما  دیسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هحفـص 235 ]  ] هب ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  هدش  تیاور  مکح  نب 
هنوگچ يدوب  عونـصم  رگا  یتسه و  هچ  سپ  یتسین ، عونـصم  رگا  دـسرپیم ؟ وا  زا  ترـضح  متـسین . عونـصم  نم  تفگ : خـساپ  رد  زین  وا 

یتـقو هنومن  روط  هب  دـندرکیم . يدـیحوت  دـیاقع  هجوتم  ار  اـهنآ  دندیـسرپیم ، دارفا  زا  هک  یتـالاؤس  اـب  یهاـگ  ماـما  . 4 [. 447 [ ؟ يدوب
هچنآ هب  تسا  هکم  رد  ترـضح  هک  نیا  زا  ندش  ربخ  اب  زا  دعب  دوب و  هدش  هنیدم  هناور  ترـضح  اب  هرظانم  دـصق  هب  رـصم  زا  هک  یقیدـنز 

ترـضح نآ  کلملادبع . تفگ : تسیچ ؟ وت  مان  دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  درک ، مالـس  وا  هب  درک و  دروخرب  ماما  اب  فاوط  ماگنه  رد  هتفر و 
تـسا نامـسآ  ناهاشداپ  زا  ایآ  یتسه ؟ نآ  يهدنب  وت  هک  تسا  کلم  مادک  دندومرف : ماما  هللادبعوبا . داد : خساپ  تسیچ ؟ تاهینک  دومرف :

نیا رد  دش . تکاس  تشادن ، نتفگ  يارب  یفرح  نوچ  قیدنز  نیمز ؟ يادخ  يهدنب  ای  تسا  نامـسآ  يادـخ  يهدـنب  ترـسپ  زین  نیمز و  ای 
يو هک  نیا  زا  دـعب  دـیوگ . خـساپ  شتالاؤس  هب  ات  دورب  شدزن  هب  فاوط  زا  دـعب  هک  تفگ  وا  هب  دـید ، تکاس  ار  وا  ترـضح  نوچ  نامز 

ثحب و نمـض  رد  ترـضح  دنکیم . هاگآ  شدوخ  لهج  هب  ار  وا  دـسرپیم و  یتالاؤس  وا  زا  زاب  ترـضح  دیـسر ، ماما  تمدـخ  هب  هرابود 
[. 448 . ] دشابن نیعم  يرما  هک  یمادام  تسا ، راکشآ  رهاظ و  زجع  نظ  دیامرفیم  دنکیم و  یفن  ار  نامگ  نظ و  يو ، اب  وگ  تفگ و 

یگدنز رد  سوملم  روما  هب  نداد  رکذت 

اه و میمصت  خسف  هب  دومرف : ترضح  یتخانش ؟ هچ  هب  ار  تراگدرورپ  دش : هتفگ  قداص  ماما  هب  تفگ : هک  هدش  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا 
شسرپ نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [. 449 . ] تسسگ ار  نآ  مدرک  هدارا  دز ، مه  رب  ار  نآ  متفرگ  میمصت  اههدارا ؛ هحفص 236 ]  ] ضقن

. تسا هدرک  لالدتسا  رشب  تایح  رد  یهلا  ریبدت  روضح  و  هللا »  » تیبوبر رب  ناسنا ، یگدنز  رد  سوملم  روما  هب  نداد  رکذت  اب  خساپ  و 

هدنبوک دروخرب 

وا زا  ترـضح  یتـقو  هک  يروط  هب  تشاد ، يدـنت  دروخرب  تسا ، ناناملـسم  یـضاق  دوـب  هدـش  هتفگ  هک  یلیل  یبا  نبا  اـب  قداـص  ماـما  . 1
هدیـسر نم  هب  رمع  رکبوبا و  ادـخ و  لوـسر  زا  هچنآ  اـب  دـیوگیم : خـساپ  رد  يو  ینکیم ؟ مکح  مدرم  نیب  رد  زیچ  هچ  هب  هک  دـسرپیم 

يو یلع ؟ مکاضقأ  هک : هدومرفن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ایآ  دـیامرفیم : ترـضح  تسا .
هب ارچ  هک  دنسرپب  وت  زا  دنربب و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  وت  رگا  دیامرفیم : ترضح  تسا . روهـشم  مدرم  نیب  ثیدح  نیا  هلب ، دیوگیم :
درز ترـضح  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  یلیل  یبا  نبا  گنر  دـیوگیم : يوار  درک ؟ یهاوخ  هچ  ینکیم ، مکح  یـضترم  یلع  مکح  ریغ 
نب نسح  زا  . 2 [. 450 . ] میوگیمن ینخـس  دروم  نآ  رد  مه  نم  دیوگن و  وا  اب  ینخـس  دروم  نآ  رد  هک  دهاوخیم  ترـضح  زا  يو  دـش .

هچ برغ  قرش و  نایم  تفاسم  دیـسرپ  دیـسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  هفینحوبا  مدینـش ، ۀعامـس  زا  هک  هدش  تیاور  بوبحم 
يو نآ . زا  رتمک  هکلب  تسا ، باـتفآ  هحفـص 237 ]  ] هزور کی  ریـس  برغم ، قرـشم و  نایم  تفاسم  دنداد : خساپ  ترـضح  تسا ؟ رادقم 
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بورغ برغم  رد  دـنکیم و  عوـلط  قرـشم  زا  باـتفآ  نیا  زجاـع ، يا  دـندومرف : ترـضح  تسا . بـیجع  مـیظع و  سب  يرما  نـیا  تـفگ :
رب اددجم  سگم  دـنارپ . ار  نآ  روصنم  تسـشن ، روصنم  رب  یـسگم  دـیوگیم : يزارلا  مادـقملا  نب  ورمع  نب  دـمحا  . 3 [. 451 . ] دیامنیم
درک لاؤس  ماما  زا  روصنم  دش ، سلجم  دراو  قداص  ماما  ناهگان  دمآ . گنت  هب  روصنم  هک  نیا  ات  دنارپ  ار  نآ  هرابود  وا  تسشن و  روصنم 
نبا دـنوادخ 4 . ندوب  بیاغ  هب  داقتعا  [. 452 . ] دنک لیلذ  ار  نارگمتـس  ات  داد : خـساپ  ماما  تسا ؟ هدرک  قلخ  هچ  يارب  ار  سگم  دـنوادخ 

لاعتم دنوادخ  هنوگچ  وت ! رب  ياو  هک  درک  يدنت  دروخرب  وا  اب  خساپ  رد  ترـضح  تشاد ، داقتعا  دنوادخ  ندوب  بیاغ  هب  هک  ءاجوعلا  یبا 
. تسا رتکیدزن  مه  ندرگ  گر  زا  دوخ  ناگدنب  هب  تسا و  دهاش  رضاح و  دوخ  قلخ  اب  هک  یتروص  رد  تسا  بیاغ 

( ثیداحا نآرق و  هیآ  هب  دانتسا  اب   ) يأر سایق و  در 

صوصن زا  هک  دـمآ  دوجو  هب  ناـهذا  رد  ییاهیگدـیچیپ  راـکفا و  نآ  عبت  هب  فلتخم و  ياـههورگ  تفاـی ، شرتسگ  مالـسا  هکنآ  زا  سپ 
سایق و ناسحتـسا و  لیبق  زا  يرگید  لیاسو  لیالد و  هب  تنـس  باتک و  زا  ریغ  هب  راچان  هب  اذل  تشادـن . دوجو  نآ  يارب  یلح  هار  هدیـسر 

رصع رد  ور  نیا  زا  دوش . يراذگنوناق  دراو  زین  یصخش  تایقالخا  قوذ و  هک  دش  ثعاب  رما  نیا  دندرکیم . عوجر  يداهتجا  يهلدا  عاونا 
هیکت ناسحتـسا » سایق و   » یهاـگ و  يأر »  » هب هک  یبتاـکم  هحفـص 238 ]  ] دـش و زاغآ  ییاهتیلاعف  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 
هدهع تیب  لها  اتسار  نیا  رد  تشاد و  فالتخا  مالسلامهیلع ، تیب  لها  تیعجرم  طخ  اب  اهنایرج  نیا  تفای . شرتسگ  هعـسوت و  دنتـشاد ،
ياراد هک  ار  ناشبهذـم  ياهیگژیو  تایـصوصخ و  يرکف ، طوطخ  نیا  هب  ییوگ  خـساپ  اب  دـندش و  نانآ  ياـهاعدا  هب  ییوگ  خـساپ  راد 

ناسحتسا سایق ، ياهمان  هب  ماکحا ، جارختـسا  يارب  ار  هدعاق  نیدنچ  وا  بتکم  ناوریپ  هفینحوبا و  دندرک . دییأت  تسا ، تردق  تیزکرم و 
ربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  دننام  ار  اههدعاق  نیا  نانآ  تسا . ناسنا  يأر  هب  ندرک  لمع  اهنآ  تقیقح  هک  دندومن  نییعت  هلـسرم ، حـلاصم  و 

« داهتجا  » ار وا  راک  و  دـهتجم »  » درکیم جارختـسا  ار  ماکحا  هک  یـسک  نآ  دـندادیم و  رارق  ماـکحا  كردـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ادخ و باتک  رد  هک  یماکحا  لباقم  رد  دوخ  يأر  هب  ندرک  لمع  اب  داهتجا  افلخ  بتکم  رد  هک  میوش  روآدای  تسا  هتـسیاش  دـندیمانیم .
، نآ رد  هک  هرظانم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  تمسق  نیا  رد  [. 453 . ] دش يراذگ  ناینب  لوا  هفیلخ  هس  هباحص و  نامز  زا  هدمآ ، ربمایپ  تنس 

یلیل یبا  نبا  متفر . مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  دزن  هب  دیوگیم : عیمج  نبا  . 1 دوشیم . هراشا  دناهدرک ، در  ار  ناسحتسا  سایق و  ترضح 
ماما تسا . ذوفن  اب  انیب و  نید  رد  هک  تسا  يدرم  وا  داد : باوج  تسیک ؟ درم  نیا  تفگ : یلیل  یبا  نبا  هب  وا  دـندوب . نم  اـب  زین  هفینحوبا  و 
ادـخ لوسر  هک  درک  تیاور  مدـج  زا  مردـپ  نامعن ، يا  دومرف : درک و  هفینحوبا  هب  ور  سپـس  دـنکیم ؟ سایق  دوخ  يأر  هب  دـیاش  دومرف :

هک ار  سک  ره  لاعتم  دـنوادخ  دوب و  سیلبا  درک ، سایق  دوخ  يأر  هب  ار  نید  رما  هک  یـسک  نیتسخن  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدرک يوریپ  سایق  قیرط  زا  ار  ناطیـش  وا  اریز  دزاسیم ؛ نیرق  سیلبا  اب  تمایق  زور  رد  دـیامن ، سایق  نید  رد  دوخ  هحفص 239 ]  ] يأر هب 

؟ ینک سایق  ار  تندـب  یناوتیم  دـسرپیم  هفینحوبا  زا  تسا  هدـمآ  همربش  نبا  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  قداـص  رفعج  ماـما  سپـس  تسا .»
رد تبوذع  ینیب و  رد  یکنخ  اهشوگ ، رد  یخلت  مشچ ، ود  رد  يروش  دنوادخ  هک  ینادیم  سپ  دندومرف : ترـضح  هن . تفگ : هفینحوبا 

اهمشچ مدآ  نادنزرف  رب  دوخ  لضف  هب  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : قداص  ماما  منادیمن . هن ، تفگ : هفینحوبا  تسا ؟ هدیرفآ  هچ  يارب  ار  اهبل 
تارـشح و ات  هداد  رارق  اهـشوگ  رد  ار  یخلت  و  ددـنبن ، ار  هدـید  هیپ ، ات  داد  رارق  ود  نآ  رد  ار  يروش  کمن و  هدـیرفآ و  هیپ  تروص  هب  ار 
و دـبایب ، ار  وکین  يهحیار  دربب و  نییاپ  الاب و  ار  سفن  اـت  هداد  رارق  ینیب  رد  ار  بآ  و  دـنروخب ، نآ  زغم  زا  هک  دـنورن  شوگ  رد  تاـناویح 
هک ياهملک  دروم  رد  هفینحوبا  زا  سپـس  دنک . كرد  ار  دوخ  یندیـشون  ماعط و  تذـل  ناسنا ، ات  هتـشاذگ  اهبل  رد  ار  ییاراوگ  تبوذـع و 
دزن کی  مادک  دومرف : سپس  هللا .» الا  هلا  ال  : » دومرف ترضح  منادیمن . تفگ : خساپ  رد  وا  دیـسرپ و  تسا  نامیا  شرخآ  كرـش و  شلوا 

رد داد و  رارق  دهاش  ود  لتق  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ماما  سفن . لتق  داد : خساپ  هفینحوبا  انز ؟ ای  لتق  تسا  رتمیظع  یلاعت  دنوادخ 
هک ارچ  رفن ؛ کی  رب  سفن  لتق  رد  دهدیم و  تداهـش  رفن  ود  هب  انز ، رد  دهاش  دندومرف : سپـس  دوشیمن . یـضار  دـهاش  راهچ  هب  زج  انز 
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يأر لها  دـض  رب  اهنآ  تساک . يأر  لها  ریثأت  تدـش  زا  دـندش ، نآ  دراو  تیب  لها  هک  دربن  نیا  لـمع . ود  اـنز  تسا و  لـمع  کـی  لـتق 
«. دوشیمن هدیجنس  لوقع  اب  ادخ  نید  انامه   » هک دنتـسجیم  کسمت  هحفص 240 ]  ] ناشفورعم راعش  هب  هار  نیا  رد  دندرک و  یگداتـسیا 
هک هدیسر  ربخ  نم  هب  هفینحوبا ، يا  دیسرپ : وا  زا  ماما  دیـسر ، قداص  ماما  تمدخ  هب  هفینحوبا  یتقو  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  . 2

یهن راـک  نیا  زا  ار  وا  زین  ترـضح  هلب . دـیوگیم : يو  تسا ؟ ساـیق  هب  هللا ، لوسر  عرـش  ماـکحا  رد  وت  راـک  ساـسا  ینکیم و  ساـیق  وت 
[. 454 . ] تسا هدش  تیاور  یشرقلا  هللادبع  نب  یسیع  زا  تیاور  نیا  دوب . ناطیش  درک  سایق  هک  یسک  نیلوا  دیامرفیم  دنکیم و 

لوقعم روما  ندومن  سوسحم 

شنایفارطا هب  وا  دش . دیلوت  هشپ  مرک و  سپـس  تخیر و  ياهشیـش  رد  ار  يال  لگ و  يرادقم  مهرد  نب  دعج  هک  دسیونیم  یـضترم  دـیس 
: دومرف ماما  دیـسر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ربخ  نیا  ماهدش . اهنآ  تقلخ  ببـس  نم  اریز  ماهدـیرفآ  ار  تادوجوم  نیا  مدوخ  نم  تفگ :

کی ره  نزو  و  تسا ؟ هام  دادعت  هچ  رن و  دادعت  هچ  اهنآ  زا  و  ياهدومن ؟ قلخ  هشپ  دنچ  مرک و  دنچ  منادـب  وگب  یتسه ، اهنآ  قلاخ  وت  رگا 
. دش لطاب  بیترت  نیا  هب  شیاعدا  دنام و  زجاع  ماما  هب  نداد  خساپ  زا  مه  قیدنز  نیا  [. 455 [ ؟ تسا ردقچ 

ناهرب هباطخ و  لدج ، هار  زا  یجیردت  تیاده 

هراشا

ترـضح نآ  اب  ات  دمآ  هنیدـم  هب  دوب . هدینـش  ییاهزیچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هرابرد  هک  دوب  یقیدـنز  رـصم  رد  دـیوگ : مکح  نب  ماشه 
: دیوگ ماشه  دنیبب . ار  ماما  ات  تفر  هکم  هب  مه  وا  تسا . هتفر  هکم  هب  دنتفگ  وا  هب  دیدن ، ار  ترـضح  هحفص 241 ]  ] هنیدم رد  دنک . هرظانم 
وا هب  ماما  دز . ترـضح  هناش  هب  هناش  فاوط  لاح  ناـمه  رد  درک . دروخرب  اـم  هب  قیدـنز  نآ  هک  میدوب  فاوط  لاـح  رد  ماـما  هارمه  هب  اـم 
وا هدـنب  وت  هک  یکلم  نیا  دومرف : ماما  هللادـبعوبا . تفگ : تسیچ ؟ تاهینک  دومرف : تسا . کلملادـبع  ممان  تفگ : تسیچ ؟ تماـن  دومرف :

: دومرف وا  هب  قداص  ماما  سپـس  نیمز ؟ يادخ  ای  تسا  نامـسآ  يادخ  هدـنب  ترـسپ  و  نامـسآ ؟ كولم  زا  ای  تسا  نیمز  كولم  زا  یتسه 
تسشن ترضح  نآ  يولج  دیـسر و  قداص  ماما  روضح  هب  قیدنز  نآ  فاوط ، زا  سپ  دیوگ : ماشه  ایب . نم  دزن  مدش  غراف  فاوط  زا  نوچ 

ماما : » تسا هدومرف  نیققحملا » ردص   » ام داتـسا  هک  دـیوگیم  یفاو »  » باتک رد  یناشاک  ضیف  [. 456 . ] میدوب ترـضح  نآ  درگ  مه  ام  و 
قباطم هدومیپ و  ار  ناهرب ) هباطخ و  لدـج ،  ) لالدتـسا هناگ  هس  ياـههار  هرظاـنم  نیا  رد  یجیردـت  تیادـه  روظنم  هب  مالـسلاهیلع  قداـص 

. تسا هدومن  راتفر  [ 457  ] نسحأ یه  یتلاب  مهلداج  ۀنسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا   » نآرق رد  دنوادخ  روتسد 

نسحا لادج 

نیا وگ  تفگ و  نیا  رد  هلداجم  هجو  تسیچ ؟ تاهینک  تسیچ ؟ تمان  دومرف : نسحا  هجو  هب  هلداجم  هار  زا  لوا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
هحفص 242] . ] دشاب هتشاد  تقباطم  یمسم  اب  دیاب  مسا  هک  تسا 

هباطخ

ایآ دـیامرفیم : هک  اـجنآ  اـت  دـنراد ؟ يربز  ریز و  نامـسآ  نیمز و  ینادیم  اـیآ  هک  دـنکیم  لالدتـسا  هلمج  نـیا  اـب  هباـطخ  هار  زا  سپس 
راکنا ماقم  زا  ار  مصخ  هک  تسا  نآ  نایب  نیا  زا  روظنم  دیامن . راکنا  دسانـشیمن  دنادیمن و  هک  ار  يزیچ  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  دنمدرخ 

هدـننیرفآ هک  نیا  يارب  وت  هک  تسا  نیا  لالدتـسا  يهصالخ  ددرگ . قح  لوبق  هدامآ  ات  دروآ ، دـیدرت  کش و  هلحرم  هب  تخاـس و  جراـخ 
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ملاوع مامت  يراد و  لماک  يهطاحا  ناهج  مامت  رب  وت  رگم  يدرکیمن . راکنا  يدوب ، هدـید  رگا  ینکیم و  راکنا  ار  وا  ياهدـیدن ، ار  ناهج 
اهنامـسآ ياروام  رد  منکیم  نامگ  ییوگیم  هک  نیا  دشاب . هتـشاد  دوجو  ياهدیدن ، وت  هک  یعـضوم  ماقم و  رد  ادخ  دـیاش  ياهدـید ؟ ار 

لقاع و  يدرکیمن ، ریبعت  روط  نیا  يدوب ، نیقی  لیـصحت  هب  رداـق  رگا  و  يرادـن ، نیقی  دـنوادخ  دوبن  هب  نوچ  تسوت . زجع  لـیلد  دـشابن ،
لیلد نودب  هک  تسا  تشز  دنمدرخ  ناسنا  يارب  هک  دـیمهف  قیدـنز  نآ  هجیتن  رد  دـنکیمن . راکنا  درادـن ، نآ  یفن  رب  یلیلد  هک  ار  يزیچ 
تسا نکمم  دشاب و  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  مراد ؛ دیدرت  کش و  ادخ  دوجو  رد  نم  هک  دومن  رارقا  نیاربانب  دنک . راکنا  ار  يزیچ  عطاق 

. دشاب هتشادن  دوجو 

ناهرب

اهنآ و رارطـضا  لـیلد  زور ، بش و  تخاونکی  دـش  دـمآ و  و  هاـم ، باـتفآ و  تخاونکی  تکرح  هک  تسا  تروص  نیا  هب  زین  ناـهرب  ریرقت 
هب تخاونکی و  ناـش  تکرح  هحفـص 243 ] . ] دـندرکیم تکرح  دوخ  رایتخا  هب  رگا  اریز  تسا ؛ يرگید  يورین  طـسوت  ناـشندوب  رخـسم 

نکمم مه  قرشم  هب  برغم  زا  تکرح  ینعی  نآ  سکع  تسا ، نکمم  برغم  هب  قرـشم  زا  تکرح  هکنانچ  تسا  یهیدب  دوبن . تهج  کی 
اب يورین  اهنآ  كرحم  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب ، تحلـصم  تیاعر  اب  رگا  برغم ، هب  قرـشم  زا  تکرح  ینعی  تهج  نیا  باـختنا  و  تسا ،

نیا باختنا  رگا  دوشیمن . بلقنم  تقیقح  تیعقاو و  دـیمانب ، رهد  ار  وا  امـش  رگا  میماـنیم و  ادـخ  ار  نآ  اـم  هک  تسا  ياهدارا  كاردا و 
تیلع نوناق  هیاپ  ساسا و  نآ  يهلاحتسا  لاحم و  حجرمالب  حیجرت  دیآیم و  مزال  حجرم  الب  حیجرت  دشاب ، تحلصم  تیاعر  نودب  تهج 

شعوقو دـشاب ، اور  نآ  عوقو  مدـع  عوـقو و  ینعی  دـشاب ، نکمم  اـتاذ  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  وـحن  نیا  هب  ناـهرب  نیا  لـماک  ناـیب  تسا .
نآ زا  نکمم  رما  عوقو  دشاب ، هدارا  روعـش و  نودب  يرما  لعاف  رگا  تسا و  لاحم  حجرم  الب  حیجرت  نوچ  دشابیم . حجرم  لماع  دـنمزاین 

دـشاب شتاذ  نیع  مه  تمکح  دشاب و  كاردا  تمکح و  ياراد  لعاف  هک  نیا  رگم  دـیامنیم ؛ تلالد  رما  نآ  رد  وا  ندوب  روبجم  رب  لعاف 
[. 458 . ] تسا هدرک  لوبق  ار  ادخ  دنک ، لوبق  ار  ضرف  نیا  لباقم  فرط  رگا  و 

تارظانم زا  ییاههنومن 

؟ ياهتفر نیمز  ریز  ماـما : يرآ . تفگ : دراد ؟ يربز  ریز و  نیمز  هک  ینادیم  وـت  ماـما : يرـصم ) قیدـنز  اـب  ماـما  هرظاـنم   ) مکی يهرظاـنم 
: ماـما تسین . يزیچ  نیمز  ریز  هک  مناـمگ  هب  یلو  منادیمن ، تفگ : تسیچ ؟ نیمز  ریز  ینادیم  هچ  سپ  ماـما : هـن . تـفگ : هحفص 244 ] ]
رد ینادیم  ماما : هن . قیدنز : ياهتفر ؟ الاب  نامـسآ  هب  ماما : ینک . نیقی  یناوتن  هک  يزیچ  هب  تبـسن  تسا ، یگدنامرد  راهظا  نامگ ، نظ و 
هب هن  ياهدـش و  ورف  نیمز  ریز  هب  هن  برغم ، هب  هن  ياهدیـسر و  قرـشم  هب  هن  هک  تسا  بجع  وـت  زا  ماـما : مـنادیمن . قیدـنز : تـسیچ ؟ نآ 
ایآ یتسه . تساـهنآ ، رد  هچ  ره  رکنم  هک  یلاـح  رد  دـنراد  ياهدـیرفآ  هچ  یمهفب  اـت  ياهدرک  رذـگ  اـجنآ  هب  هن  ياهتفر و  ـالاب  نامـسآ 

کـش نیا  رد  وت  سپ  ماما : تسا . هتفگن  ار  نخـس  نیا  نم  اب  وت  زج  سک  چیه  قیدـنز : دوشیم ؟ نآ  رکنم  دـنادن ، هک  ار  يزیچ  دـنمدرخ 
هک یـسک  رب  دـنادیمن ، هک  یـسک  درم ، يا  ماما : تسا . روط  نیمه  دـیاش  قیدـنز : دـشابن . مه  دـیاش  دـشاب و  نامه  نآ  هک  دـیاش  يراد ،

يدیدرت ادخ  هرابرد  زگره  ام  هک  مهفب  بوخ  ار  هتکن  نیا  نم  فرط  زا  درادن . یلیلد  هک  نادان  يرـصم ، ردارب  يا  درادن ؛ یلیلد  دنادیم ،
رادم زج  دنرخسم ، راچان و  دندرگیم ؟ رب  شیب  مک و  هابتشا و  یب  دننکیم و  بورغ  زور  بش و  هام و  دیشروخ و  ینیبیمن  رگم  میرادن ،

بش زور ، دشیمن و  زور  بش ، ارچ  دندوبن ، راچان  رگا  دنتـشگیمن . رب  هحفص 245 ]  ] دنتفریم و دنتـسناوتیم  رگا  دنرادن ، یناکم  دوخ 
هدرک راچان  رخـسم و  ار  اهنآ  هکنآ  دنهد و  همادا  دوخ  عضو  هب  هک  دنراچان  رخـسم و  ود  نآ  مسق  ادـخ  هب  رـصم ، لها  ردارب  يا  دـشیمن .

نآ هب  امـش  ار  هچنآ  یتسار  هب  يرـصم ، ردارب  يا  ماـما : دـیامرفیم : تسرد  قیدـنز : تسا . رتـگرزب  رتمیکح و  رتمکحم و  اـهنآ  زا  تسا ،
ار اهنآ  رگا  دنادرگیمن ؟ رب  ار  اهنآ  ارچ  دربیم ، نیب  زا  ار  مدرم  هک  هاگ  نآ  تسا ، رهد  رگا  تسا ، رهد  هک  دینکیم  نامگ  دیاهدیورگ و 
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ياج هب  دـشاب و  لتخم  وا  زا  هرداص  لاعفا  دـیاب  دـشاب  رثؤم  رگا  درادـن ، تمکح  روعـش و  رهد  نوچ  ینعی  ( ؟ دربیمن ارچ  دـنادرگیم ، رب 
ارچ یتسار  دنراچان . همه  يرـصم ، ردارب  يا  دمهفیمن .) ار  اهنآ  نیب  حیجرت  اریز  دـنک ؛ داجیا  ندرب ، نیب  زا  ياج  هب  دربب و  نیب  زا  داجیا ،
ورف نامـسآ  تاقبط  يالاب  نیمز  دتفایمن و  نیمز  رب  نامـسآ  ارچ  تسا و  هداهن  اپ  ریز  راومه و  ار  نیمز  تسا و  هتـشارفا  نامـسآ  دنوادخ 

ار اهنآ  ناشرورـس ، دیـس و  هدنرورپ و  دنوادخ  قیدنز : دنبـسچیمن ؟ مه  هب  دنتـسه ، اهنآ  رد  هک  یناسک  دنبـسچیمن و  مه  هب  دوریمن و 
هب ارم  درک : ضرع  ماما  هب  ناملسم  هزات  نآ  دش . نمؤم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسد  هب  قیدنز  نآ  هرظانم  نیا  نایاپ  رد  تسا . هتشاد  هگن 

همالع هحفص 246 ] [. ] 459 . ] داد میلعت  ار  وا  ماشه  هد . میلعت  وا  هب  ربب و  دوخ  اب  ار  وا  دومرف : مکح  نب  ماشه  هب  ماما  ریذپب . دوخ  يدرگاش 
هب دـنکیم و  دروخرب  قیدـنز  نیا  اب  ياهناداتـسا  زرط  هب  قداص  ماـما  ثیدـح  نیا  رد  دـسیونیم : نینچ  هرظاـنم  نیا  حیـضوت  رد  یـسلجم 

، دوب هدـش  هتـسب  وا  یـسانشادخ  لقع  هچیرد  لیلد  نیا  هب  دوب و  بکرم  لهج  ینیبدوخ و  راچد  قیدـنز  نیا  دـنکیم . نامرد  ار  وا  یناسآ 
رود و ياهتفاسم  یط  اب  هک  هداتفا  هار  هب  دوب و  هدرک  تحاران  ار  وا  هنیدـم  زا  قداص  ماما  یملع  ترهـش  هک  دوب  اجنآ  ات  وا  ینیبدوخ  هیاـپ 

ياهناـش ترـضح  نآ  هب  دـسریم ، قداـص  ماـما  هب  فاوط  رد  یتـقو  يو  ددرگ . زوریپ  قداـص ، ماـما  اـب  یملع  ثحب  دروخرب و  رد  زارد ،
ینیبدوخ و دس  نتسکش  يارب  رطاخ  نیا  هب  دنادیم . ار  هتفهن  قیاقح  دوخ  ماما  دنچ  ره  درب ، یپ  شدرد  هب  يو  لمع  زا  ترـضح  دنزیم !
وا زا  گنرد  یب  دـنزیم و  وا  لد  هب  قیمع  رتشین  کی  ماما  تسا ، هتـسب  ار  وا  لـقعت  هچیرد  هک  یهاوخدوخ  ربتـس  هایـس و  يهدرپ  ندـیرد 

ناـبز یب  روعـش  هک  دـنکیم  هجوـتم  هـتکن  نـیا  هـب  ار  وا  ماـما  هاـشداپ ؛» هدـنب  ، » دراد ماـن  کلملادـبع  تـسیچ . تاهـینک  ماـن و  دـسرپیم 
ددصرد هتفریذپ و  ار  نآ  نونکات  هک  هدرک  رخسم  مه  ار  تدوخ  یتسه و  هدنب  وت  هک  هدرک  يربهر  فارتعا  نیا  هب  ار  تردپ  یسانشادخ ،

زغم کی  هتبلا  ینامـسآ ؟ ای  تسا  ینیمز  هاشداپ  نیا  یتسه ؛ یکلم  يهدـنب  هک  یفرتعم  لد  هت  زا  وت  سپ  ياهدـماین ، رب  تمان  ندرک  ضوع 
هدـیرد نآ  هایـس  هدرپ  هک  دزرلیم  ناـنچ  شلد  هک  تساـجنیا  مهاـشداپ . نـالف  هدـنب  نم  دـیوگب  تـسین  رـضاح  زگره  شناد ، هـب  رورغم 

هوالع هب  ماهدرکن . ضوع  ار  نآ  وا  هب  مارتحا  رطاخب  هدراذگ و  مردپ  ار  مان  نیا  دیوگیم : دروایب  هناهب  رذـع و  هک  نیا  يارب  يو  دوشیم .
رب دوخ  وا  هک  یمان  زا  ماـما  تسا . هللادـبع  ماـن  هب  شرـسپ  هحفـص 247 ]  ] هک نیا  رب  دراد  تلالد  هک  دـنکیم  شاهینک  روآداـی  ار  وا  ماـما 

یحارج لمع  کی  تقیقح  رد  دوخ  نیا  دفاکـشیم ؛ ار  وا  لقعت  عنام  هدرپ  دـنکیم و  شدوخ  نابز  یب  روعـش  هجوتم  ار  وا  هداهن  شرـسپ 
دز و رانک  ار  وا  لهج  تلفغ و  هدرپ  نخـس  زاغآ  رد  ماما  يدـعب ، يوگ  تفگ و  هسلج  رد  داد . ماجنا  ماـما  هک  دوب  هنارهاـم  رایـسب  یحور 

رویز هب  وا  لد  و  دـیآرد ، زارد  نایلاس  يدومخ  یتسـس و  زا  اـت  دـیناشک  برغم  قرـشم و  هب  و  درب ، نامـسآ  زارف  نیمز و  ریز  هب  ار  وا  رکف 
یهاگ هک  تسا  هجوت  مدع  قیمع و  تلفغ  یناسنا ، حور  تفآ  نیرتگرزب  ددرگ . هجوتم  تسا ، وجتـسج  شواک و  أدبم  هک  دیدرت  کش و 

رطاخ هب  ماما  دـیآیم . دوجو  هب  صخـش  رد  یکانرطخ  یحور  يرامیب  تروص  نیا  رد  دوشیم و  مأوت  لطاب ، هب  داقتعا  بکرم و  لهج  اب 
وا هب  ار  دوخ  شناد  يداتـسا و  ماقم  لوا  هجرد  رد  دش و  یـساسا  تامیلعت  دراو  دـیامن  هجلاعم  لماک  روط  هب  ار  قیدـنز  نیا  حور  هک  نیا 

داتسا هک  تسا  نیا  تامیلعت ، ریثأت  طیارش  زا  یکی  میرادن .» دیدرت  کش و  زگره  ادخ  هرابرد  مینادیم و  تسرد  ام  : » دومرف درک و  نیقلت 
هب تبـسن  دوخ  هک  يداتـسا  دنیـشنب . اهنآ  لد  هب  ات  دزومایب  نادرگاش  هب  ار  دوخ  بلطم  میمـصت ، تیعطاق و  اب  دشاب و  دقتعم  دوخ  هتفگ  هب 

گرزب بیع  دـیاش  و  دزاس ، دـقتعم  ار  وا  دـنک و  ریثأت  درگاش  لد  حور و  رد  دـناوتیمن  درادـن ، هدـیقع  نادـب  ای  دراد و  دـیدرت  شراتفگ 
نآ دـقاف  ینورد  نادـجو  رظن  زا  دوخ  هک  دـنزومایب  نامیا  هدـیقع و  مدرم  هب  دـنهاوخیم  یناغلبم  ابلاغ  هک  تسا  نیمه  ام  رـصع  تاـمیلعت 
نیا نیبـب و  دوخ  مشچ  هب  دومرف : دز و  هحفص 248 ]  ] قرو وا  يارب  ار  تقلخ  باتک  درب و  سالک  رـس  ار ، هدامآ  درگاش  نیا  ماما  دنتـسه .

، دراد دوجو  لماک  مظن  مه  اجنیا  رد  زور . بش و  بقاـعتم  مظنم و  شیادـیپ  . 2 هام . دیـشروخ و  بترم  شدرگ  . 1 نک : هعلاطم  ار  روطس 
تعیبط اریز  دریذپیم . ماجنا  یفداصت  روط  هب  تفگ  ناوتیمن  دوشیم ، كرد  لماک  مظن  هک  نیا  رطاخ  هب  ریخـست و  تردق و  يورین  مه 

دمآ تفر و  شدرگ و  ماظتنا و  نیا  تلع  دـناوتیمن  مه  زور  بش و  هام ، باتفآ ، دوخ  تیهام  تاذ و  سپ  تسا  شمارآ  نوکـس و  هدام ،
نآ رـصتخم ، هداس و  سرد  نیمه  اب  تسا . دنوادخ  نامه  نآ  دننکیم و  یط  ار  ریـسم  نیا  راچان  هب  اهنیا  هک  دراد  یتلع  هکلب  دـشاب  مظنم 

86 شیوه مناظره انبیاء و امام صادق علیه السالم

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نم هب  وا  مدوـب و  بیبـط  روـصنم . شیپ  دـیوگ : یمثیم  نسحم  نب  دـمحا  مود  هرظاـنم  [. 460 . ] دومن قیدـصت  درک و  رواـب  ار  قح  قیدـنز 
قلخ نیا  تفگ : عفقم  نبا  میدوب . مارحلادجـسم  رد  عفقم  نب  هللادـبع  ءاجوعلا و  یبا  نبا  نم و  تفگ : نم  ياقفر  زا  یکی  هک  داد  شرازگ 

. تسا هتسشن  وس  کی  رد  هک  خیش  نآ  رگم  دننایاپراهچ  ناگیامورف و  رامش  رد  هکلب  دنتـسین ، ناسنا  مان  يهتـسیاش  کی  چیه  ینیبیم ، ار 
دوب هتـسشن  ياهشوگ  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  عفقم ، نب  هللادبع  تسد  تراشا  هب  هک  یلاح  رد  ءاجوعلا  یبا  نبا 

زا هچنآ  اریز  داد : خـساپ  عفقم  نب  هللادـبع  ینادیم ؟ ناسنا  مان  هتـسیاش  ار  خیـش  نیا  اهنت  عمج ، نایم  رد  يور  هچ  زا  تفگ : تسیرگنیم ،
یتفگ هچنآ  رد  ار  وا  راچان ، هب  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نب  میرکلادبع  تسین . نارگید  دزن  رد  ماهدید ، هحفص 249 ]  ] تلیضف شناد و  رد  يو 

هاـبت شیوـخ  هشیدـنا  ینک ، زاـغآ  وـگتفگ  يو  اـب  رگا  هک  مراد  نآ  میب  اریز  نکم ؛ ار  راـک  نیا  راـهنز ، تفگ : عـفقم  نبا  میاـمزایب . دـیاب 
نآ زا  وت ، يأر  یتسس  مدرگ و  هریچ  يو  رب  نخس  رد  یسرتیم  هکلب  يرادن ، میب  نم  هشیدنا  یهابت  زا  تفگ : ءاجوعلا » یبا  نبا  . » ینادرگ

، ورب وا  دزن  هب  زیخرب و  ینکیم ، نامگ  نینچ  هک  لاح  تفگ : وا  هب  عفقم  نب  هللادـبع  دوش . راکـشآ  نم  رب  يدرک  وا  هراـبرد  هک  فیـصوت 
يوس هب  ءاجوعلا  یبا  نبا  دنک . دنب  رد  ار  وت  هک  هدـم  تسد  زا  راهم  راد و  هگن  ار  دوخ  نابز  نک و  يراددوخ  شزغل  زا  یناوتیم  ات  نکیل 

زا يدرم  هن  وا  عفقم ! رـسپ  يا  وت ، رب  ياو  تفگ : وا  هب  دمآ و  زاب  عفقم  نبا  دوخ  تسود  دزن  دـعب  یکدـنا  تفر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
حور نوچ  دـشاب  لیام  هاگ  ره  دـبای و  مسجت  دـهاوخب ، هاگ  ره  هک  دـشاب  یناـحور  يدوجوم  ناـهج  نیا  رد  رگا  هکلب  تسا ، رـشب  ياـنبا 
زاغآ نخـس  نم  شـسرپ  یب  دنتفر ، همه  نارـضاح  نوچ  متـسشن و  وا  شیپ  نم  تفگ : روطچ ؟ تفگ : وا  هب  تسین ! وا  زج  ددرگ ، روتـسم 

( ناگدـننک فاوط  ینعی   ) دـنیوگیم اهنآ  هک  تسا  نامه  تقیقح  دـیدرت  یب  دـنیوگ و  نانیا  هک  تسا  ناـمه  تقیقح  رگا  دومرف : درک و 
تروص نیا  هحفـص 250 ]  ] رد تسین ، نینچ  املـسم  دییوگیم و  امـش  هک  تسا  نیا  قح  رگا  دیوشیم و  كاله  امـش  هتفای و  تاجن  اهنآ 

: دومرف تسا . یکی  اهنآ  ام و  هتفگ  دـنیوگیم ؟ هچ  اهنآ  مییوگیم و  هچ  اـم  داـنک ، تمحر  تیادـخ  متفگ : نم  دـیناسکی . اـهنآ  اـمش و 
اهنامـسآ رد  هک  دـنراد  هدـیقع  و  یباقع ، باوث و  دـنراد و  يداـعم  دـندقتعم  اـهنآ  هکنیا  اـب  تسا  یکی  اـهنآ  هتفگ  وت و  هتفگ  هنوگچ 

: دیوگ تسین . اهنآ  رد  یسک  دنناریو و  اهنامسآ  هک  دیدقتعم  امش  دنرومعم . دوخ  نانکاس  دوجو  هب  و  دابآ ، اهنامـسآ  تسا و  يدوبعم 
قلخ رب  ار  دوخ  هک  دراد  یعنام  هچ  دراد ، ییادخ  نامـسآ  هک  دنیوگ  تسار  رگا  مدرک : ضرع  وا  هب  متـسناد و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  نم 

يارب ار  نالوسر  تسا و  هدش  هدرپ  رد  دوخ  ارچ  دننکن ؟ یفالتخا  مه  اهنآ  زا  صخش  ود  ات  دناوخب  دوخ  شتـسرپ  هب  ار  اهنآ  دنک و  نایع 
روطچ وت  رب  ياو  دومرف : دوب . رترثؤم  وا  هب  مدرم  نامیا  يارب  درکیم ، توعد  هب  مایق  دوخ  صخـش  هب  رگا  هتـشاد ؟ لیـسگ  شقلخ  توعد 

هک یلاح  رد  يدش  ادیپ  تسا ؟ هداد  ناشن  وت  هب  تدوخ  صخـش  دوجو  رد  ار  دوخ  تردـق  هکنیا  اب  تسا  هدرپ  رد  وت  هب  تبـسن  يدوجوم 
یتسردنت زا  سپ  هدرک  ترامیب  يدوب ، ناوتان  هکنیا  زا  سپ  هدومن  تیاناوت  يدوب ، درخ  کچوک و  هکنیا  اب  هدرک  تگرزب  يدوبن ، يزیچ 

يداش و زا  سپ  دهد  تیتحاران  و  يدونشخ ، زا  سپ  درآ  تمشخ  هب  مشخ و  زا  سپ  دنک  تدونـشخ  يرامیب ، زا  سپ  هدرک  تتـسردنت  و 
تدزادنا یتسـس  هب  یتسـس و  زا  سپ  درآ  تمیمـصت  هب  رهم ، زا  سپ  ینمـشد  ینمـشد و  زا  دعب  دهد  ترهم  هودنا ، زا  سپ  دـهد  تیداش 

زا سپ  هحفص 251 ]  ] يدیمون يدیمون و  زا  سپ  دهد  تدیما  تبغر ، زا  سپ  ساره  ساره و  زا  سپ  دشخب  تبغر  وت  هب  میمصت ، زا  سپ 
هک ار  ادخ  ياهییامن  تردق  دـیوگ : يو  دـنک . وحم  يراد  رطاخ  رد  هچنآ  درآ و  ترطاخ  هب  تسین  تلایخ  مهو و  رد  هچنآ  يراودـیما ،

يراج ام  نایم  هک  ییوگتفگ  نیا  رد  مدـش  دـقتعم  هک  اجنآ  اـت  مهدـب  یباوج  متـسناوتن  نم  درمـشرب و  یپ  رد  یپ  دوب  نم  دوخ  دوجو  رد 
تسشن شوماخ  تفر و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  روضح  هب  رگید  زور  ءاجوعلا  یبا  نبا  دیوگ : تسوا . اب  قح  تسا و  زوریپ  وا  اققحم  تسا 

هللا لوـسر  نباـی  درک : ضرع  ینک ؟ هداـعا  ار  میتـشاد  هک  ییوـگتفگ  زا  یتمـسق  هک  ياهدـمآ  اـیوگ  دوـمرف : وا  هب  ماـما  تفگن . ینخـس  و 
نیا تفگ : يو  یناوخیم ؟ ادخ  لوسر  رسپ  ارم  يرکنم و  ار  ادخ  وت  هک  تسا  روآ  تفگـش  رایـسب  هچ  دومرف : ماما  تسا . نیمه  مدوصقم 
نتفگ نخـس  يارای  منابز  امـش  تبیه  لالج و  زا  درک : ضرع  تسوت ؟ نتفگ  نخـس  عنام  زیچ  هچ  دومرف : ماما  هدـیقع . هن  دوب  تداع  قبط 
نینچ يرآ  دومرف : ماما  تسا ! هداتفین  ملد  رد  نینچ  یتبیه  زگره  ماهدرک ، ثحب  ناملکتم  همه  اب  ماهدـید ، ار  نادنمـشناد  همه  نم  درادـن .
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؟ یتـسه عونـصم  ریغ  يدوجوم  اـی  دـناهتخاس  ار  وت  اـیآ  دومرف : وا  هب  سپـس  نک . هجوت  میاـشگیم ؛ وـت  يور  هب  ار  شتـسرپ  رد  نم  تسا 
هحفـص [ ؟ یتشاد یفـصو  هچ  يدوب ، ياهدننیرفآ  عونـصم  هتخاس و  رگا  هدـب  حرـش  نم  يارب  دومرف : ماما  متـسین . هدـش  هتخاس  نم  تفگ :

هاتوک و قیمع و  نهپ و  زارد و  تفگیم : هدرک و  يزاب  دوب  ششیپ  هک  یبوچ  اب  تشادن و  یخساپ  دش و  تکاس  یتدم  میرکلادبع  [ 252
دوخ دیاب  ینادن ، اهنیا  زج  ار  تاعونصم  تفـص  وت  هک  یتروص  رد  دومرف : ماما  تساههدیرفآ ! تفـص  اهنیا  همه  تسا ، نکاس  كرحتم و 
شیپ سک  چیه  هک  يدرک  یلاؤس  نم  زا  تفگ : میرکلادبع  ینکیم . كرد  ار  روما  نیا  تدوخ  رد  اریز  ینادب ؛ عونصم  هدش و  هتخاس  ار 

وت زا  نیا  زا  شیپ  یـسک  ینادیم  نک  ضرف  دوـمرف : ماـما  دنـسرپیمن . نم  زا  ار  نآ  دـننام  مه  وـت  زا  دـعب  تسا و  هدیـسرپن  نـم  زا  وـت  زا 
وت اریز  يدرک ؛ ضقن  ار  دوخ  راتفگ  وت  میرکلادـبع  يا  هوالع ، هب  دیـسرپ ؟ دـنهاوخن  مه  نیا  زا  دـعب  هک  ینادیم  اجک  زا  تسا . هدیـسرپن 

حیـضوت میرکلادبع ، يا  دومرف : ماما  سپـس  يدش ؟ لئاق  ریخأت  میدقت و  ایـشا  رد  روطچ  دـنربارب ، مه  اب  تسخن  زا  زیچ  همه  هک  يدـقتعم 
هک یهدـب  باوج  وت  تسه و  مه  الط  هکـس  هسیک  نیا  رد  دـیوگ  وت  هب  یـسک  يراد و  رهاوج  هسیک  کی  رگا  وگب  مهدـب . وت  هب  يرتشیب 

نایم رد  ییوگب  هتـسنادن  وت  هک  تسا  تسرد  ایآ  ینادن ، ار  نآ  فصو  وت  نک و  فیـصوت  میارب  ار  دوجوم  ریغ  رانید  نآ  دیوگب  تسین و 
ناـهج نیا  رد  دـیاش  تسا . هسیک  کـی  زا  رتنهپ  رتزارد و  رتگرزب و  ناـهج ، رـسارس  دوـمرف : ماـما  هـن . تـفگ : تـسین ؟ یفرـشا  هـسیک 

زجاع خساپ  نداد  رد  اجوعلا  یبا  نبا  یهدب . صیخشت  عونصم  ریغ  زا  ار  عونصم  یناوتیمن  وت  نوچ  تسادخ ، هتخاس  هک  دشاب  یعونـصم 
مهاوخیم درک : ضرع  دمآ و  ماما  تمدـخ  موس  زور  هحفص 253 ] . ] دندنام وا  اب  یضعب  دندیورگ و  مالـسا  هب  شنارای  زا  یـضعب  دنام و 

کچوک و مسج  چـیه  نم  دومرف : تسیچ ؟ ماسجا  ثودـح  لیلد  تفگ : سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  زا  دومرف : ماـما  مسرپب . امـش  زا  یلاؤس 
دوخ تیـصخش  تقیقح  دوشیم و  رتگرزب  دندنویپب ، نآ  هب  نآ ، دننام  هک  یتروص  رد  هکنیا  زج  منکیمن  كرد  ناهج  نیا  رد  ار  یگرزب 
لاوز هک  يزیچ  اریز  تفریذپیمن ؛ یلوحت  لاوز و  دوب ، میدق  مسج  رگا  تسا و  یلوا  تلاح  لاقتنا  لاوز و  عوضوم  نیا  دهدیم . رییغت  ار 

یتسین نیع  لزا  رد  شندوب  تسا ، ثودح  نیع  دوبن  زا  سپ  شدوجو  ددرگ . دوبان  دوش و  ادیپ  هک  تسا  هتسیاش  دوش ، نوگرگد  دریذپ و 
عمج زیچ  کی  رد  مدق ، ثودح و  مدـع  تیلزا و  تفـص  زگره  و  تسا ) هدوبن  لزا  رد  دـیدج  تروص  هدـش و  لوحت  ضرف  اریز   ) تسوا

لالدتـسا يدومرف و  هکناـنچ  ناـمز  ود  ضرف  یگرزب و  یکچوـک و  تلاـح  ود  ناـیرج  رظن  زا  نک  ضرف  تفگ : اـجوعلا  یبا  نبا  ددرگن .
ماما یتشاد ؟ نآ  ثودح  رب  لیلد  امش  یهار  هچ  زا  دنامیم ، یکچوک  لاح  نامه  هب  زیچ  همه  رگا  یلو  یتسناد  ار  ماسجا  ثودح  يدرک 
ملاـع میرادرب و  ناـیم  زا  ار  نآ  رگا  میراد و  وگ  تفگ و  ثحب و  دـنوشیم ، تشرد  اـهدرخ  هک  دوجوم  ملاـع  نیمه  يور  اـم  . 1 دومرف :

نیا زا  رتنشور  رتهب و  یلیلد  ملاع  ثودح  رب  اریز  ثودـح ؛ يارب  تسا  يرتنشور  لیلد  میراذـگب ، نآ  ياج  هب  ییوگیم  وت  هک  يرگید 
. مهدیم باوـج  وـت  هب  تدوـخ  ضرف  ساـسا  رب  زاـب  یلو  میراذـگب ، نآ  ياـج  هب  يرگید  ملاـع  میرادرب و  هشیر  زا  ار  نآ  اـم  هک  تـسین 

دننام لثم و  يدرخ  ره  رب  رگا  هک  تسا  حیحـص  ضرف  نیا  دـنامب ، یکچوک  لاح  هب  ینامـسج  ملاـع  نیا  زیچ  همه  رگا  . 2 هحفص 254 ] ]
رد ار  نآ  لوحت  رییغت و  هکنانچ  دروآیم . نوریب  مدق  زا  ار  نآ  عضو ، رییغت  ناکما  تحـص  نیمه  دش . دـهاوخ  رتگرزب  دوش ، هدوزفا  نآ 
رد [. 461 . ] دش اوسر  دنامرد و  میرکلادبع  سپس  دش . مامت  تفرح  میرکلادبع  يا  يرادن  يزیچ  نخس  نیا  لابند  دنکیم . لخاد  ثودح 

یبا نبا  ایآ  یتسار  درک : ضرع  يو  هب  ترضح  نآ  نایعیش  زا  یکی  دروخرب و  مالسلاهیلع  ماما  هب  هکم  مرح  رد  ءاجوعلا  یبا  نبا  دعب  لاس 
ماما هب  شمشچ  نوچ  دوش و  ناملسم  هک  تسا  نیا  زا  رت  لدروک  وا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  تسا ؟ هتفرگ  شیپ  رد  یناملـسم  هار  ءاجوعلا 
تنـس شور و  یهارمه  تداع و  يور  زا  داد : خـساپ  يو  يدـمآ ؟ اجنیا  هب  هچ  يارب  دومرف : وا  هب  ماما  نم . يالوم  اـقآ و  يا  تفگ : داـتفا 

زونه وت  میرکلادبع ، يا  دومرف : ماما  دننارپیم . گنس  دنشارتیم و  ار  ناشیاهرـس  هک  مدرم  نیا  یگناوید  نونج و  ياشامت  يارب  روشک و 
: دومرف تسین و  اور  لادج  جح  لاح  رد  دومرف : ماما  هک  دـنک  نتفگ  نخـس  هب  عورـش  تساوخ  يو  یتسه ؟ دوخ  یهارمگ  یـشکرس و  هب 

تاجن ام  سپ  دـشاب ، تسرد  میدـقتعم  نآ  هب  ام  هک  هچنآ  رگا  میباـییم و  تاـجن  ود  ره  وت  اـم و  ییوگیم  وت  هک  تسا  نآ  تقیقح  رگا 
. دینادرگرب ارم  تفرگ ، يدرد  یـشزوس و  مبلق  تفگ : درک و  ور  دوخ  ناهارمه  هب  میرکلادبع  هحفص 255 ] . ] يوشیم كاله  وت  هتفای و 
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؟ تساناوت یناصید : يرآ . تفگ : ماشه  تسا ؟ يراگدرورپ  ار  وت  اـیآ  دیـسرپ : مکح  نب  ماـشه  زا  یناـصید  هللادـبع  موس  هرظاـنم  [. 462]
ایند هن  دوش و  گرزب  غرم  مخت  هن  هک  ياهنوگ  هب  دهد  ياج  غرم  مخت  کی  رد  ار  ایند  دناوتیم  یناصید : رهاق . تسا و  رداق  يرآ ، ماشه :

مالـسلاهیلع قداص  ماما  تمدـخ  هب  ماشه  مداد . تلهم  وت  هب  لاس  کی  ات  نم  یناصید : هدـب . باوج  تلهم  نم  هب  ماشه : ددرگ ؟ کچوک 
ماما تسین . یهانپ  ادخ ؛ امـش و  هب  زج  هب  نآ  رد  هک  هدرک  حرط  میارب  ار  ياهلئـسم  یناصید  هللادبع  هللا ، لوسر  نبای  درک : ضرع  دیـسر و 

زا کی  مادک  ماما : ات . جنپ  ماشه : تسا ؟ ات  دنچ  وت  ساوح  ماشه  يا  ماما : درک . وگزاب  ار  یناصید  لاؤس  ماشه  هدیسرپ ؟ هچ  وت  زا  دومرف :
هب ماشه : تسا ؟ ردـق  هچ  وت  مشچ  دـید  زکرم  هزادـنا  ماما : دـنیبیم . ار  زیچ  همه  هک  نم  يهدـید  ماشه : تسا ؟ رتکچوک  همه  زا  اـهنآ 

نیمز نامسآ و  ماشه : ینیبیم . هچ  وگب  نم  هب  رگنب و  ترس  يالاب  يور و  شیپ  هب  ماما : هحفص 256 ] . ] نآ زا  رتمک  ای  سدع  کی  هزادنا 
رد نآ  زا  رتمک  ای  سدع  کی  رد  ینیبیم  وت  هک  ار  هچنآ  تسا  رداق  هکنآ  ماما : منیبیم . ار  اهرهن  اههوک و  اهنابایب و  اهخاک و  اههناخ و  و 
هب ماشه  ددرگ . گرزب  غرم  مخت  هن  دوش و  کچوک  اـیند  هن  هک  يروط  هب  دـهد  ياـج  غرم  مخت  کـی  رد  ار  اـیند  همه  تسا  رداـق  دروآ ،
نآ يادرف  تشگزاب و  دوخ  لزنم  هب  سپـس  هللا . لوسر  نبای  تسا  سب  ارم  درک : ضرع  دیـسوب و  ار  ماما  ياپ  رـس و  تسد و  داتفا و  نیمز 
هب رگا  تفگ : ماشه  مریگب . ار  دوخ  شـسرپ  خـساپ  هک  ماهدـماین  مهدـب ، یمالـس  مدـمآ  ماشه  يا  تفگ : تفر و  وا  دزن  هب  یناـصید  زور 

ماما هناخ  هب  دمآ و  نوریب  ماشه  لزنم  زا  یناصید  تفگ .) وا  هب  ار  ماما  تانایب  و   ) تسوت باوج  نیا  ياهدـمآ  مه  دوخ  خـساپ  تساوخرد 
تمان دومرف : ماما  نک . ییامنهار  مدوبعم  هب  ارم  دمحم ، نب  رفعج  يا  درک : ضرع  تسشن  ماما  رضحم  رد  نوچ  تفر و  مالسلاهیلع  قداص 

ممان متفگیم  وا  هب  رگا  تفگ : یتفگن ؟ ار  دوخ  مان  ارچ  دـنتفگ : وا  هب  شناراـی  تفر . نوریب  تساـخرب و  دینـش  ار  هلمج  نیا  اـت  تسیچ ؟
ار وت  دنک و  رظن  فرـص  تمان  ندیـسرپ  زا  وگب  درگرب و  وا  روضح  هب  دنتفگ : یتسه ؟ وا  هدنب  وت  هک  تسیک  نیا  تفگیم : تسا ، هللادبع 

مدوبعم هب  ارم  سرپم و  ممان  زا  دـمحم ، نب  رفعج  يا  تفگ : تشگرب و  ترـضح  تمدـخ  يو  هحفـص 257 ] . ] دنک ییامنهار  تدوبعم  هب 
كرـسپ نآ  هب  ماما  درکیم ، يزاب  نآ  اب  تشاد  تسد  رد  یغرم  مخت  ياهچب  رـسپ  نایم  نیا  رد  نیـشنب ، دومرف : وا  هب  ماما  نک . ییامنهار 

تسوپ هتـسب ، رد  تسا  ياهعلق  غرم  مخت  نیا  یناصید ، يا  دومرف : ماما  داد . ماما  هب  ار  نآ  زین  كرـسپ  هدب ، نم  هب  ار  غرم  مخت  نیا  تفگ :
گنر ياهرقن  هداـم  تسا و  ناور  هک  تسا  ییـالط  عیاـم  كزاـن ، تسوپ  نآ  ریز  تسا و  یکزاـن  رایـسب  تسوپ  نآ ، ریز  دراد و  یمیخض 

نآ یکین  زا  دیآرب و  نآ  نورد  زا  یحلـصم  هن  ناور ، يالط  هب  هدش  بآ  هرقن  هن  دزیمآیم و  هدش  بآ  هرقن  هب  ناور  يالط  هن  هدش . بوذ 
نیا اب  هدام . ای  تسا  هدـش  هدـیرفآ  رن  دـیلوت  يارب  تسناد  ناوتیمن  دـهد ، ربخ  نآ  یهابت  زا  دور و  شنورد  يدـسفم  هن  دـهد و  شرازگ 

یناصید دـیوگ : يوار  ینکیم ؟ كرد  ار  نیا  ایآ  دـیآیم ، نوریب  نآ  زا  گنراگنر  ابیز و  ياـهسوواط  دـننام  دوشیم و  هتفاکـش  لاـح 
، تسین یـشتسرپ  هتـسیاش  ادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهـشأ  تفگ : تشادرب و  رـس  سپـس  دـنکفا و  ریز  هب  رـس  یتدـم 
رب تجح  ماما و  یتسار  هب  وت  تسوا و  لوسر  هدنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  درادن ، کیرـش  تساتکی و 

ماما تمدخ  هک  یقیدنز  ثیدـح  نمـض  رد  مکح  نب  ماشه  مراهچ  هرظانم  [. 463 . ] متـشگزاب متفریم  هک  یهار  زا  نم  یتـسه و  شقلخ 
زا دراد ، دوجو  أدـبم  ود  ییوگیم  وت  هکنیا  دومرف : شتانایب  نمـض  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک : تسا  هدرک  لقن  تسا  هدیـسر  قداص 
ره رگا  ناوتان . يرگید  تساناوت و  یکی  ای  فیعـض ، دـنمیدق و  ود  ره  ای  و  اناوت ، هحفـص 258 ]  ] دنمیدق و ود  ره  ای  هک  تسین  نوریب  نیا 

يرگید تساناوت و  یکی  ییوگب  رگا  دـنزاسن ؟ اتمه  یب  ناـهج  ریبدـت  رد  ار  دوخ  دـنزادرپن و  يرگید  عفد  هب  مادـک  ره  ارچ  دـنیاناوت ، ود 
تهج ره  زا  ای  دنتـسه ، ات  ود  اـهنآ  هک  ییوگب  وت  رگا  تسین . ادـخ  هدـنامرد  ناوتاـن  نآ  تسادـخ و  اـناوت  ناـمه  هک  دوش  تباـث  ناوتاـن ،

شدرگ نودرگ  دراد و  یمظنم  هتـشر  تقلخ  ینیبیم  ینکیم  هظحـالم  یتـقو  دـنراد . زاـیتما  مه  رب  دـنیادج و  تهج  ره  زا  اـی  دـناهناگی 
یتسه نایرج  یگنهآ  مه  نامه  ریبدـت  راک و  یتسرد  ینیب . یم  مه  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  تسا و  ناـسکی  ریبدـت  یتخاونکی و 

ار ياهنخر  اهنآ  ناـیم  هک  دوش  مزـال  وت  رب  يدرگ ، شنیرفآ  أدـبم  ود  یعدـم  وت  رگا  مه  زاـب  [. 464 . ] تسا یکی  ربدم  هک  دـنراد  تلالد 
دقتعم أدبم  هس  هب  رگا  يوش و  دـقتعم  میدـق  أدـبم  هس  هب  دـیاب  و  ددرگ ، یموس  میدـق  أدـبم  دوخ  هنخر  نیا  دنـشاب . ات  ود  ات  يوش  دـقتعم 
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هب ال ترثک  زا  ات  دریگیم و  الاب  هرامـش  ریرقت  نیمه  هب  دوشیم و  اـت  جـنپ  میدـق ، هس  دـشاب و  هس  نیا  ناـیم  هنخر  ود  تسا  مزـال  يدـش ،
: دومرف مالسلاهیلع  ماما  تسا ؟ هناگی  يادخ  دوجو  رب  یلیلد  هچ  تفگ : داد و  همادا  دوخ  شـسرپ  هب  قیدنز  نآ  دیوگ : ماشه  دسر . تیاهن 

ییانب هک  یناد  یم  ینک  هاگن  تسا  عونـصم  هک  یمکحم  ناـمتخاس  هب  نوچ  وت  هتخاـس . ار  اـهنآ  ياهدـنزاس  هک  تسا  لـیلد  لاـعفا  دوجو 
ياهدید و هک  رگید  زیچ  ره  فالخ  رب  تسا  يزیچ  ماما : تسیچ ؟ هناگی  يادخ  نآ  تقیقح  قیدـنز : ياهدـیدن . ار  انب  دوخ  هچرگا  هتـشاد 

تقیقح دـجاو  تسا  يزیچ  وا  هک  دـنامهفیم  دـنکیم و  تابثا  ییانعم  کی  هک  نادرگرب  نیا  هب  ارم  هتفگ  هحفص 259 ] . ] ياهدرک كرد 
، دـننکن شکرد  ماـهوا  دـیاین ، هسمخ  ساوح  رد  تسین ، شیاتـس  لـباق  تسین ، سوسحم  تسین ، تروـص  تسین ، مسج  هکنیا  زج  یتـسه 

نیا حرش  رد  لوقعلا  تآرم  باتک  رد  یـسلجم  موحرم  [. 465 . ] دزاسن نوگرگد  ار  وا  اهنامز  تشذگ  دهاکن و  وا  زا  اهراگزور  تشذـگ 
ب. اناوت . تسا  يراگدیرفآ  ار  ام  فلا . تسا : حرـش  نیا  هب  یتامدـقم  رب  ینتبم  هک  دـنراد  یناهرب  توبن  تابثا  رد  امکح  دـیوگیم : ربخ 
ج. دوش . ساسحا  كاردا و  يرهاظ  ساوح  زا  رگید  یکی  اـی  رـس ، مشچ  اـب  هک  تسا  نیا  زا  رترب  تسین و  يداـم  ینامـسج و  راگدـیرفآ 

مدرم د . تسا . هاگآ  تایح  همادا  یگدـنز و  رد  مدرم  حالـص  قرط  هب  اناد و  ناهج ، ماظن  تعفنم  ریخ و  هب  ینعی  تسا ؛ میکح  راگدـیرفآ 
ناشیا هب  ار  ترخآ  باذـع  زا  تاجن  ایند و  یگدـنز  قیرط  هدومن و  هرادا  ار  نانآ  ياهراک  هک  يربدـم  ریدـم و  هب  دوخ  داعم  شاعم و  رد 

رثکا ياوق  هک  ارچ  درادن ؛ تیحالص  ینعم  نیا  يارب  کلم  دشاب و  رـشب  عون  زا  دیاب  ننقم  ترورـض  مکح  هب  دنـشابیم . دنمزاین  دزومایب ،
یسدق و يورین  هب  دنتسه ، ایبنا  هک  یصوصخم  يهدع  طقف  دنوش و  لکشتم  رـشب  تروص  هب  هکنآ  رگم  تسین ، کلم  ندید  رب  رداق  مدرم 

هبتـشم مدرم  رب  رما  دـننک ، هدـهاشم  ار  وا  همه  دوش و  رهاظ  رـشب  تروص  هب  کلم  هکنیا  ضرف  رب  و  دـننیبب ، ار  کـلم  دـنناوتیم  یناـحور 
ریفس . 3 دشاب . ناسنا  دیاب  ریفس  . 2 تسا . مزال  ریفس  ربمغیپ و  دوجو  . 1 هک : دوشیم  هتفرگ  هجیتن  الاب  تامدقم  زا  دوشیم . هحفص 260 ] ]

هک تسا  مزال  . 4 تسا . تاداع  قراخ  تازجعم و  نامه  تیزم  نآ  دنـشاب و  نآ  دقاف  نارگید  هک  دشاب  یتیـصوصخ  تیزم و  ياراد  دیاب 
هب ءاجوعلا  یبا  نبا  هک  هدش  تیاور  سنوی  نب  یـسیع  زا  مجنپ  هرظانم  دننک . حیرـشت  دنوادخ  یحو  نذا و  هب  مدرم  يارب  ار  ینیناوق  ریفس ،
هک یلاؤس  ره  دوـمرف : ترـضح  یهدیم ؟ ندرک  لاؤـس  هزاـجا  نم  هب  اـیآ  هللادـبعابا  اـی  تفگ : دـمآ و  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تمدـخ 
زا هک  ياهناخ  نیا  دیربیم و  هانپ  گنـس  نیا  هب  دـیبوکیم و  ار  هناتـسآ  نیا  رد  امـش  ردـقچ  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا  امن . نایب  یهاوخیم 

هراب نیا  رد  سک  ره  دـینکیم ! هلوره  نازیرگ  رتش  دـننام  هب  هورم  افـص و  ناـیم  رد  دـینکیم و  تداـبع  ار  هدـش  هتخاـس  گنـس  كاـخ و 
گرزب هک  وت  هللادبعابا  يا  دشابیمن . رظن  بحاص  ربدم و  میکح  لاعفا ، نیا  راذگ  ناینب  هک  دوشیم  هجوتم  دـیامن ، ربدـت  رکفت و  هنالقاع 

دنادرگ و هارمگ  لجوزع  دنوادخ  هک  ار  سک  ره  دندومرف : ترـضح  امن ؟ نایب  ار  راک  نیا  تلع  نآ ، سـسؤم  تردپ  یتسه و  هورگ  نیا 
یلو ناطیش  درادن و  ار  دنوادخ  رما  زا  تعاطا  یگدامآ  الـصا  تسین و  قفاوم  شرظن  اب  قح  رما  دیامن ، رود  تمحر  زا  کیرات و  ار  شلد 
اهنآ دننک و  تدابع  ار  هناخ  نیا  هک  هتساوخ  ناگدنب  یمامت  زا  یلاعت  يراب  ترضح  هحفص 261 ] . ] دنادرگیم كاله  ار  وا  دوشیم و  وا 

تمظع و هناخ ، نیا  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  نارازگزامن و ... هلبق  ایبنا و  لحم  ار  هناخ  نیا  دنوادخ  تسا . هدومن  راتخم  راک  نیا  ماجنا  رد  ار 
رد يدرک ، دای  هللا  زا  تفگ : ءاجوعلا  یبا  نبا  دومن . داجیا  نیمز ، ندـینارتسگ  زا  لبق  ار  هناخ  نیا  دـنوادخ  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  لـالج 

یلاح رد  دشاب  بیاغ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هنوگچ  وت ! رب  ياو  يا  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . بیاغ  وا  هک  یلاح 
، اهنآ ناهن  راکـشآ و  رارـسا  هب  رتکیدزن و  اهنآ  هب  مه  ندرگ  گر  زا  تساـهنآ و  دـهاش  تسا و  رـضاح  دوخ  تاـقولخم  اـب  هراومه  هک 

هنوـگچ دـشاب ، نامـسآ  رد  دـنوادخ  هاـگره  هللادـبعابا  يا  تساـهناکم . يهمه  رد  دـنوادخ  سپ  تفگ : ءاـجوعلا  یبا  نبا  تـسا . هاـگآ 
تفص يدرک ، فیصوت  وت  هچنآ  دومرف : ترـضح  دشاب ؟ مه  نامـسآ  رد  دناوتیم  هنوگچ  دشاب ، نیمز  رد  رگا  دشاب و  نیمز  رد  دناوتیم 

زا ددرگیم و  یلاخ  وا  زا  لوا  ناکم  دوشیم ، لقتنم  يرگید  ناـکم  هب  ناـکم  کـی  زا  قولخم  یتقو  اریز  قلاـخ ؛ تفـص  هن  تسا  قولخم 
ناکم زا  رتکیدزن  یناکم  چـیه  هب  تسین و  یلاخ  نأشلا  میظع  يادـخ  زا  یناـکم  چـیه  اـما  دوشیم . ربخ  یب  لوا  ناـکم  ثداوح  روما و 

هحفص 265] [. ] 466 . ] دشابیمن رگید 
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يریگهجیتن

هراشا

عجرم هک  نیا  رب  ناناملسم  همه  هکنآ  اب  تسه و  هدوب و  مالـسا  نارگـشهوژپ  ناناملـسم و  یـسررب  ثحب و  دروم  هشیمه  یمالـسا ، دیاقع 
دیاقع يهرابرد  یتوافتم  يارآ  اههاگدـید و  هتـشذگ ، نورق  ناـیلاس و  لوط  رد  دـنراد ، رظن  قاـفتا  تسا  ثیدـح  نآرق و  مالـسا ، دـیاقع 

تیب لها  بتکم  هار  دـشابیم . طابنتـسا  یـسررب و  ثحب و  شور  هار و  رد  فالتخا  نآ  لیالد  زا  یکی  هک  تسا  هتـشگ  رادـیدپ  یمالـسا 
حیحص مهف  هک  دناهتشاد  نایب  مدرم  يارب  اهنآ  تسا . ترطف  هار  دوشیم ، طابنتسا  اهنآ  ياهـشزومآ  تامیلعت و  زا  هک  نانچ  مالـسلامهیلع 
نآرق رد  اریز  دراد . تنـس  باتک و  رد  هشیر  هک  تسا  ینایب  نیا  تسین . نکمم  ناسنا  ترطف  اب  یگنهامه  قیبطت و  نودـب  مالـسا ، دـیاقع 

سانلا ال رثکأ  نکل  میقلا و  نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  افینح  نیدلل  کهجو  مقأف  تسا : هدمآ  میرک 
یهلا شنیرفآ  رد  تسا ؟ هدـیرفآ  نآ  ساسا  رب  ار  نامدرم  هک  تسا  یهلا  ترطف  نیا  روایب ، يور  نید  هب  كاپ  یتشرـس  اب  [. 467  ] نوملعی

هار نیرتـهب  هک  هدوـمن  هراـشا  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هحفـص 266 ] . ] دـننادیمن مدرم  رثـکا  یلو  تسا  راوتـسا  نید  نیا  درادـن . هار  يرییغت 
اهسوه و دوشیمن و  نوگرگد  مه  دب  ياهتیبرت  دساف و  عماوج  رد  هک  یترطف  تسا ، یناسنا  میلـس  ترطف  هار  ینید ، فراعم  هب  ندیـسر 
هک تـسا  نآ  دـنبایرد  یتـسرد  هـب  ار  تـقیقح  قـح و  دـنناوتیمن  مدرم  رتـشیب  هـک  نـیا  تـلع  دـنکیمن . دوباـن  وـحم و  ار  نآ  اـهیریگرد 

یعقاو مولع  قیاقح و  هب  ناشیرطف  یبایهار  ناـنآ و  ناـیم  یـشکرس ، ناـیغط و  هدرک و  شوماـخ  ار  ناـشترطف  رون  تیبصع ، یهاوخدوخ و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد  هدش و  عقاو  دیکأت  دروم  زین  يدمحا  كاپ  تنس  رد  ینعم  نیا  تسا . هدرک  داجیا  هلـصاف  یهلا ،

یهلا كاپ  ترطف  رب  يدازون  ره  [. 468  ] هناسجمی هنارصنی و  هنادوهی و  ناذللا  هاوبأف  ةرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  تسا : هدمآ  ملـس  هلآ و 
اب هجو  چیه  هب  ترطف  هار  دننکیم . سوجم  ای  ینارـصن و  ای  يدوهی و  دوخ ) تیبرت  اب   ) ار وا  هک  دنتـسه  ردام  ردپ و  نیا  دیآیم و  ایند  هب 

ياهرازبا زا  کی  چیه  هب  هار  نیا  هک  تسا  نآ  مهم  درادـن . یتفلاخم  یبرجت  یملع -  شور  و  قارـشا ، دوهـش ، لقن ، لقع ، زا  يریگ  هرهب 
سایق بتکم  نیا  ناوریپ  دیامنیم . هدافتسا  تیاده  يارب  دوخ  ياج  رد  اهرازبا  نیا  زا  کی  ره  زا  هکلب  تسین ، دودحم  رصحنم و  تخانش 

يریباعت يریگراک  هب  زا  هدرک و  زیهرپ  دیاقع  رد  یصخش  تاداهتجا  نامگ و  نظ و  زا  زین  دننادیم و  شزرا  یب  ار  هدیقع  رد  ناسحتسا  و 
هحفص  ] اب هارمه  ندنامهف و  ندیمهف و  يارب  رگا  دیاقع  رد  هشقانم  هرظانم و  اهنآ  رظن  زا  دنیامنیم . يرود  دناهدمآ ، رامش  هب  تعدب »  » هک

ءوس تایقلخ  تشز و  نانخـس  اب  ییامندوخ  تجاجل و  زرم  هب  هاگ  ره  هرظانم  ثحب و  تسا . هدیدنـسپ  دـشاب ، اوقت  بدا و  تیاـعر  [ 267
[. 469 . ] تسا بجاو  هدیقع  ظفح  يارب  نآ  زا  بانتجا  هدوب و  دنسپان  حیبق و  يرما  دیسر ،

ایبنا ياههویش  یسررب 

، زین كرتشم  دروم  نیا  رد  دـشابیم . مالـسلامهیلع  یهلا  يایلوا  ایبنا و  نیب  كرتشم  یغیلبت  ياههویـش  زا  هرظاـنم  لدـج و  ثحب و  يهویش 
ياهیگژیو هلمج  زا  دوشیم . هدهاشم  اهنآ  ياهشور  نیب  ییاهتوافت  ارجا ، يهوحن  رد  دراوم  زا  یـضعب  رد  تسا و  كرتشم  لمع  سفن 

«، نم موق  يا  موق ؛ ای   » هژاو اب  ار  اهنآ  دندادیم و  تبسن  دوخ  هب  ار  دوخ  موق  تارظانم ، يادتبا  رد  هک ، دوب  نیا  مالسلامهیلع  ایبنا  تارظانم 
نانخـس هب  رتهب  دـننک و  یکیدزن  ساسحا  دوخ  یبن  هب  تبـسن  موق ، مدرم  دـشیم  ثعاب  اهباطخ  هنوگنیا  دـندادیم . رارق  بطاـخم  دروم 

صاخ شمرن  شمارآ و  اب  دوخ ، ياهوگ  تفگ و  ثحب و  رد  ایبنا  هک  تسا  نیا  تارظانم  نیا  ياهیگژیو  رگید  زا  دنهد . ارف  شوگ  اهنآ 
، دنداد یهارمگ  تبـسن  مالـسلاهیلع  حون  ترـضح  هب  اههرظانم  زا  یکی  رد  هک  یماگنه  الثم  دنتخادرپیم . موق  اب  هرظانم  هب  مارآ  راتفگ  و 

نم هک  تفگ  تسناد و  اربم  تفـص  نیا  زا  ار  دوخ  هکلب  دـیتسه ، هارمگ  امـش  دوخ  هک  تفگن  درکن و  شاخرپ  يدـنت و  اـهنآ ، باوج  رد 
ياهباوج رگید  هلئـسم  هحفـص 268 ] . ] تسین هارمگ  زگره  هدـش ، هداتـسرف  ادـخ  فرط  زا  هک  یـسک  متـسه و  ادـخ  فرط  زا  ياهداتـسرف 
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، دش نایب  هک  روط  نامه  دش . هراشا  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  ياههنومن  هب  هک  دندادیم  ناکرشم  ياهههبـش  اهلاؤس و  هب  ایبنا  هک  دوب  یعطاق 
یفن ار  یتسرپ  هناگود  كرـش و  هنوگره  توعد ، نیا  ياتـسار  رد  هک  هدوب  مالـسلامهیلع  ایبنا  همه  كرتشم  فادها  زا  دـیحوت  هب  توعد 

تاهبـش تالاؤس و  هب  خساپ  رد  ایبنا  همه  دندادیم . راذنا  تسا ، میظع  كاندرد و  یباذع  هک  تمایق ، زور  باذع  زا  ار  اهنآ  دـندرکیم و 
نینچمه دندرکیم . در  قیرط  نیا  زا  ار  اهنآ  لطاب  ياهلالدتسا  زین  يدراوم  رد  دندومنیم و  عناق  یقطنم ، ياهلالدتـسا  اب  ار  اهنآ  مدرم ،

مرن راتفگ  مارتحا و  تیاعر  اب  لحارم  نیا  مامت  رد  هک  دندومنیم  لطاب  ار  اهنآ  ياعدا  دارفا ، دوخ  ياعدم  زا  هدافتسا  اب  دراوم  يرایسب  رد 
تجح ماـمتا  هک  مه  يدراوـم  رد  دـندومنیم و  توـعد  یتـسرپ  هناـگی  دـیحوت و  هب  ار  دارفا  هدـناسر و  ماـجنا  هب  ار  یهلا  تیرومأـم  نـیا 

. دـندرکیم نیرفن  ار  اهنآ  زین  دراوم  یـضعب  رد  هتـسج و  تئارب  اهنآ  زا  دـندیزرویم ، دانع  نانچمه  ناکرـشم  نادـحلم و  رگا  دـندرکیم 
هدافتـسا مالـسا  يوس  هب  موق  توعد  يارب  یغیلبت  يهویـش  نیا  زا  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـش ، نایب  هک  روط  ناـمه 

فرط زا  ترضح  نآ  هک ، نیا  هلمج  زا  دروخیم . مشچ  هب  یهجوت  لباق  تازایتما  تبثم و  تایصوصخ  ربمایپ  يارجا  يهوحن  رد  درکیم .
اب هک  زین  ياهرظانم  هلداجم و  دریگب . شیپ  رد  ار  شور  نیرتوکین  هلداجم ، رد  هک  دوب  فظوم  هدش و  رومأم  هویـش  نیا  يارجا  هب  دـنوادخ 
رب يداـیز  ریثأـت  دـناوتیم  لـیلد  نیا  هب  تسا و  رادروخرب  تبثم  ياـهیگژیو  تازاـیتما و  ماـمت  زا  املـسم  دوشیم ، ارجا  شور  نیرتوکین 
اذل تسا . یهلا  تیانع  وا  هناوتشپ  تسین و  هناوتشپ  نودب  املـسم  دهدیم ، ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ار  یتیرومأم  دراذگب . ياج  هحفص 269 ] ]
نآ زا  مدرم  رتشیب  يریذـپ  ریثأت  ثعاب  رما  نیا  هدوب و  يو  نابیتشپ  هارمه و  تارظانم  رد  لاعتم  يادـخ  تیاـنع  فطل و  هک  تفگ  ناوتیم 

دیاب ار  هلداجم  يهویـش  هک  دربیم  یپ  الماک  دوخ  هفیظو  هب  دنکیم  هلداجم  هب  رومأم  ار  وا  هک  ياهیآ  نتم  زا  ربمایپ  اذل  دـشیم . اههرظانم 
زا نآرق  دوب . ربمایپ  ناتـسد  رد  نآرق  دوجو  تهج  زا  مالـسا ، ربمایپ  ياـههرظانم  رگید  گرزب  زاـیتما  دریگ . راـک  هب  یناـسک  هچ  دروم  رد 
هب درکیم و  صخـشم  وا  يارب  ار  ناکرـشم  باتک و  لها  اب  هرظانم  ياهروحم  هک  نیا  لوا  تشاد : ریثأت  ربمایپ  ياههرظانم  رد  تهج  دـنچ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نآرق  هک  نیا  هلمج  زا  دـنک . هدافتـسا  دوخ  ياههرظانم  رد  يدراوم  لئاسم و  هچ  زا  هک  دادیم  دای  ربماـیپ 
نامیا تسا ، هدش  لزان  امـش  ام و  رب  هک  يزیچ  هب  ام  هک  دییوگب  اهنآ  هب  دینک و  هلداجم  اهـشور  نیرتوکین  اب  باتک  لها  اب  دیامرفیم  ملس 

رب باتک  لها  اب  هک  دوشیم  رما  ربمایپ  هب  تسا  صخشم  هکنانچ  میتسه . میلست  وا  لباقم  رد  ام  تسا و  یکی  امـش  ام و  يادخ  میاهدروآ و 
، اههرظانم نایرج  رد  ناکرشم  ياهههبـش  تالاؤس و  هب  ربمایپ  ياهخساپ  دنک . هرظانم  دباییم ، اهنآ  دوخ و  نیب  هک  یکرتشم  دراوم  ساسا 

تهج نیا  رد  اصوصخم  یتایآ  ای  هیآ  دوب و  هدش  رکذ  نآرق  رد  امیقتسم  اهخساپ  نیا  ای  لاح  تفرگیم . همـشچرس  نآرق  زا  یلک  روط  هب 
ماهلا اب  ربمایپ  هک  نیا  ای  و  دش . هراشا  زین  نآ  زا  يدراوم  هب  هک  دوش  یم  تفای  نآرق  رد  یناوارف  ياه  هنومن  تسد  نیا  زا  هک  دشیم  لزان 

ياههویش زا  یکی  هرظانم  لدج و  ثحب و  يهویش  هک  تسا  نیا  نخس  هجیتن  دادیم . هحفص 270 ]  ] خساپ اهنآ  تالاؤس  هب  میرک  نآرق  زا 
هلیـسو هب  دشیم و  لسوتم  نآ  هب  باتک  لها  ناکرـشم و  زا  ياهدـع  توعد  تهج  رد  ترـضح  نآ  هک  دوب  ادـخ  لوسر  یتوعد  یغیلبت و 

. دادیم خساپ  اهنآ  هدننک  هارمگ  لطاب و  تالاؤس  تالالدتسا و  هب  دوب ، هدرک  تفایرد  یحو  قیرط  زا  هک  ییاهتمکح 

نآرق هار  تیب ، لها  هار 

هراشا

قداص ماما  هژیو  هب  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیب  لها  ادخ و  لوسر  يارب  هناوتـشپ  نیرتگرزب  ناونع  هب  ار  نآرق  ناوتیم  نیاربانب 
بتکم يرترب  دنکیم . افیا  ار  اهـشقن  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زین  غیلبت  لحارم  ریاس  رد  هک  نانچمه  تسناد . یغیلبت  يهویـش  نیا  يارجا  رد 

نیا رد  دـباییم . يرتشیب  یلجت  ددرگ ، هسیاقم  شزرا  اب  ینیقی  ياههداد  یهیدـب و  تامولعم  اب  هک  یماگنه  یمالـسا  دـیاقع  رد  تیب  لها 
. دوش هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  تمسق 
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دیحوت يهرابرد 

. تسا نآرق  میلاعت  ساسا  رب  تاقولخم  اب  يدـننامه  هیبشت و  هنوگ  ره  زا  دـنوادخ  قلطم  هیزنت  دـیحوت ، رد  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  بتکم 
تیؤر نینچمه  تسانیب . ياونش  وا  تسین و  دنوادخ )  ) وا دننامه  زیچ  چیه  [. 470  ] ریصبلا عیمسلا  وه  ءیش و  هلثمک  سیل  هدومرف : هکنانچ 

كردـی وه  راصبألا و  هکردـت  ال  هحفـص 271 ] : ] تسا هدومرف  هکنانچ  دـنادیم ، دودرم  میرک  نآرق  زا  ماهلا  اـب  ار  ناگدـید  اـب  دـنوادخ 
فیـصوت زین  و  تسا . هاگآ  فیطل و  وا  دـباییم و  رد  ار  ناگدـید  وا  یلو  دـنیبیمن ، ار  وا  اـهمشچ  [. 471  ] ریبخلا فیطللا  وه  راـصبألا و 

ریغب تانب  نینب و  هل  اوقرخ  مهقلخ و  نجلا و  ءاکرـش  اولعج هللا  و  دـنادیم . نکممان  ار  ناگدـیرفآ  يوس  زا  تاقولخم  تافـص  هب  دـنوادخ 
تسا و هدیرفآ  ار  نانآ  دنوادخ  هک  نآ  لاح  دناهدش . لیاق  نج  زا  یناکیرـش  دـنوادخ  يارب  و  [. 472  ] نوفصی امع  یلاعت  هناحبـس و  ملع 

ناحبس تسا . رتارف  هزنم و  دننکیم ، فیـصوت  اهنآ  هک  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنهدیم  رارق  رتخد  رـسپ و  ینادان  يور  زا  وا  يارب 
فیـصوت هک  هچنآ  زا  تسا  ریذـپان  تسکـش  زیزع و  نم و  راگدرورپ  هک  وت ، راگدرورپ  تسا  هزنم  [. 473  ] نوفـصی امع  ةزعلا  بر  کبر 

. دننکیم

لدع يهرابرد 

. دـنادیم قلطم  لدـع  ار  یلاعت  يراـب  سدـقا  تاذ  هدرک و  یفن  لاـعتم  يادـخ  زا  ار  متـس  ملظ و  هنوگره  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  بتکم 
ائیش و سانلا  ملظی  هللا ال  نا  دنکیمن . متس  ياهرذ  يهزادنا  هب  دنوادخ  انامه  [. 474  ] ةرذ لاقثم  ملظی  هللا ال  نا  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 

متس ناشدوخ  هحفص 272 ]  ] هب هک  دنتسه  مدرم  نیا  یلو  درادیمن  اور  یمتس  چیه  مدرم  رب  دنوادخ  [. 475  ] نوملظی مهسفنأ  سانلا  نکل 
. دننکیم

توبن يهرابرد 

ناک ام  و  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشابیم ؛ ایبنا  قلطم  تمـصع  هب  لوق  توبن ، يهرابرد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بتکم  هاگدید 
زور دنک  تنایخ  سک  ره  دراد و  اور  تنایخ  هک  تسین  هتسیاش  ار  يربمایپ  چیه  [. 476  ] ۀمایقلا موی  لغ  امب  تأی  للغی  نم  لغی و  نأ  یبنل 

، زین نم  وگب  ربمایپ  يا  [. 477  ] میظع موی  باذع  یبر  تیصع  نا  فاخأ  ینا  لق  دروآیم . دوخ  اب  هدرک  تنایخ  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  تمایق 
هنم انعطقل  مث  نیمیلاب -  هنم  انذخأل  لیواقألا -  ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  مکانمیب . گرزب  يزور  باذع  زا  منک ، ینامرفان  ار  مراگدرورپ  رگا 

. میدرکیم عطق  ار  شبلق  گر  سپس  میتفرگیم -  تردق  اب  ار  وا  ام  تسبیم -  ام  رب  غورد  ینخس  ربمایپ )  ) وا رگا  [. 478  ] نیتولا

تماما يهرابرد 

دـهع و تماما  نینچمه  تسا . نید  ایند و  روما  رد  مرکا  لوسر  زا  تباین  يانعم  هب  تماما  هک  تسا  دـقتعم  مالـسلامهیلع  تیب  لها  بتکم 
ینا لاـق  نهمتأـف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  و  تسا : هدوـمرف  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  دـسریمن ؛ موـصعم  ریغ  هب  هک  تـسا  یهلا  یناـمیپ 
دنچ ياهنوـگ  هب  ار  وا  میهاربا  راـگدرورپ  هـک  یماـگنه  و  [. 479  ] نیملاظلا يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاـق و  اـماما  ساـنلل  کـلعاج 

زا تفگ : میهاربا  مداد ! رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  دومرف  دنوادخ  دـمآرب ، اهنآ  يهدـهع  زا  یبوخ  هحفص 273 ]  ] هب وا  دزومایب و 
[. 480 . ] دسریمن ناراکمتس  هب  نم  نامیپ  دهع و  دومرف : هد ) رارق  یناماما   ) زین نم  نامدود 

قداص ماما  ياههویش  یسررب 
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طابنتـسا دوب ، هتفرگ  تروص  یمالـسا  دـیاقع  يهرابرد  هک  فلتخم  ياههورگ  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  تارظاـنم  یـسررب  لـیلحت و  زا 
هنایم یهار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  دـننام  یمالک  تارظاـنم  رد  قداـص  ماـما  شور  تسا و  نآرق  هار  ناـمه  قداـص  ماـما  هار  هک  دوشیم 
لادج وکین 2 . نسحا و  لادج  . 1 دننادیم : هنوگ  ود  ار  لادج  ادـخ  باتک  زا  يوریپ  اب  ترـضح  دـش ، نایب  زین  البق  هک  روط  نامه  تسا ،
يهقلح اهراب  هنیدـم  رد  مولع  رـشن  رب  هوالع  يو  دـنداهن . هیاپ  نیمه  رب  زین  ار  دوخ  تارظاـنم  ساـسا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  نسحا  ریغ 
دجسم رد  ار  اهسرد  ترضح  دوب ، عیشت  راشتنا  روهظ و  يارب  مکحتسم  يژد  هعلق و  دننام  هب  هک  درکیم  لقتنم  زین  هفوک  هب  ار  دوخ  سرد 

اهنآ رتشیب  هک  دوشیم  مولعم  مه  تاور  لاوحا  زا  دـندرکیم و  ءاقلا  دوشیم ، هدـیمان  قداص  ماما  ماـقم  نونکا  مه  هک  ياهیواز  رد  هفوک ،
لطاب لها  هیلع  قداص ، ماـما  [. 482 : ] دیوگیم نینچ  ۀعبرالا  بهاذملاو  قداصلا  مامالا  باتک  رد  ردـیح  دـسا  [. 481 . ] دـندوب هفوک  لها 

هحفص 274] ، ] دنتشاد ار  مدرم  تاداقتعا  رد  فارحنا  داسف و  داجیا  رد  یعس  هک  لدج ، مالک و  لها  زین  نویرهد و  هفسالف ، اب  درک و  مایق 
ار شیاهـشوگ  ناگدید و  قداص  ماما  دومن . لطاب  ار  اهنآ  دساف  لطاب و  ياههطـسفس  نانخـس و  شتمکح  رون  اب  دومن و  هرظانم  هثحابم و 

نیا ریغ  رد  دـیامن . دروخرب  اهنآ  اب  ات  تخانـش  الماک  ار  اهنآ  هکلب  تسبن ، داتفایم  قاـفتا  ناـمز  رـصع و  نآ  رد  هک  ییاـیاضق  عیاـقو و  رب 
. میدـشیم هجوتم  ار  نانمـشد  فلتخم  ياههورگ  اب  ههجاوم  يهوحن  هنوگچ  دـندرکیم ، توکـس  لئاسم  نیا  لباقم  رد  ماما  رگا  تروص 

مه هلئـسم  نیا  رد  دوـب و  شناـمز  عـجرم  تاهبـش ، در  رد  يو  تشاد . لـماک  مـلع  هفـسالف  شور  هار و  هفـسلف و  هـب  تبـسن  قداـص  ماـما 
چیه تشاد و  تخانـش  تفرعم و  رد  یعیـسو  قفا  وا  هک  ارچ  دوب ، ملع  هب  ناشیا  لـماک  هطاـحا  لـیلد  هب  زین  رما  نیا  دوب . درف  نیرتهتـسیاش 

دندومن هلباقم  نینچ  دندرکیم ، حرطم  مالسا  هیلع  نامز  نآ  رد  هک  یلئاسم  اب  نیاربانب  دنتشادن . ار  یگژیو  نینچ  شرـصع  ياملع  زا  کی 
دادعت دومن  یعـس  هکلب  درکن ، افتکا  فلتخم  ياههورگ  تاجاجتحا  هب  ییوگ  خـساپ  زین  ینمـشد و  در  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . 1 هک :

وا و دروم  رد  دادیمن  هزاجا  تالغ  هب  قداـص  ماـما  . 2 دـنیامن . میلعت  تیبرت و  رگید ، ياهناکم  اهنامز و  رد  اهنآ ، اـب  هلباـقم  رد  ار  يدارفا 
زا دومنیم و  ریفکت  نعل و  ار  اهنآ  داتـسیایم ، تیدج  اب  اهنآ  لباقم  رد  درادـن . دوجو  اهنآ  رد  هک  دـنیوگب  يزیچ  مالـسلامهیلع  تیب  لها 

اهنآ تشادیم و  رذح  رب  كولـس  هدیقع و  لمع و  لوق و  نیب  ماصفنا  زا  ار  دوخ  نایوار  باحـصا و  قداص  ماما  . 3 تسجیم . يربت  اهنآ 
هتفرگ هجیتن  قداص  ماما  هریـس  زا  هچنآ  نیاربانب  تاداـشرا . ظـعاوم و  اـب  هن  دـیهد  شزومآ  ناـتراتفر  اـب  ار  مدرم  هک  درکیم  تحیـصن  ار 

نآ اب  ههجاوم  رد  تنس  نآرق و  هب  عوجر  ترورـض  رـصع و  تالکـشم  زا  عالطا  ترورـض  . 1 تسا . هحفـص 275 ]  ] ریز رارق  هب  دوشیم 
تافارحنا اب  ههجاوم  یمالسا و  تیبرت  رب  هیکت  . 2 دنوش . ظفح  مدرم  زین  تعیرش و  نآ  نمض  رد  هک  ییاهلح  هار  داجیا  زین  تالکـشم و 

، دـعب هلحرم  رد  راکفا و  نیا  هیلع  نیغلبم  تیبرت  رد  شالت  یعـس و  . 3 دهدیم . يور  طلغ  یفارحنا  تارکفت  رثا  رد  هک  دـیدج  تاهبـش  و 
هب ناملـسم و  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  ینامز  اهنت  دراوم  نیا  ولغ . رهاظم  مامت  زا  دوخ  راـکفا  تارظن و  هطقن  شیـالاپ  . 4 تارکفت . نیا  دقن 

تیلوئـسم ساسحا  دـنراد ، تما  هدـنیآ  لباقم  رد  هک  یقیمع  يهفیظو  تیلوئـسم و  هب  تبـسن  نادنمـشیدنا ، املع و  زا  اـهنآ ، ناربهر  هژیو 
توـعد دـیحوت  هب  ار  دارفا  فـلتخم  قرط  زا  ادـخ  دوـجو  تاـبثا  يارب  شیاـهثحب ، تارظاـنم و  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  . 5 دنیامن .

ماما . 6 دومنیم . لالدتـسا  راگدرورپ ، ياههناشن  تایآ و  هب  درکیم و  رادـیب  ار  اـهنآ  يدـیحوت  ياـهترطف  هک  تروص  نیا  هب  دومنیم .
او رکفت  هب  ار  اهناسنا  یفـسلف ، یمـالک و  ياهیگدـیچیپ  زا  رود  هب  سوسحم و  یلمع و  هداـس  ياهلالدتـسا  اـب  نآرق  دـننامه  زین  قداـص 

نیمه هب  تسجیم . هرهب  دوصقم  هب  ندیـسر  هار  نیرت  هاـتوک  ندومیپ  يارب  سوسحم ، روـما  نیرتکـیدزن  زا  اتـسار  نیا  رد  دنتـشادیم و 
لاثم دـنک ، رتکیدزن  نهذ  هب  ار  بلطم  هک  نیا  يارب  قداـص  ماـما  . 7 دوب . هشقانم  لباق  ریغ  روآ و  تریح  قداـص  ماـما  ياهخـساپ  تهج 
لطاب داـقتعا  نآ  یفنم  بقاوع  راـثآ و  هب  هحفـص 276 ]  ] زین یهاگ  دـندناشکیم و  فارتعا  هب  ار  بطاخم  لاؤس ، حرط  اـب  اـی  دـندزیم و 

. دیامن راداو  توکـس  هب  ار  وا  تسا ، جاجل  دانع و  لها  رگا  دراذگ و  رثا  وا  بلق  رد  تسا  تیادـه  لباق  بطاخم  رگا  ات  دـندرکیم  هراشا 
ياهشور هرابرد  هدش  ماجنا  ياهیـسررب  اب  درب . مان  يدـحاو  هویـش  ناونع  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  نآرق و  شور  زا  ناوتیم  نیاربانب 

هیلع و هللا  یلـص  متاخ  ات  مدآ  زا  یهلا  ناگدیزگرب  تاجاجتحا  . 1 دومن : هراشا  ریز  ياهیگژیو  هب  ناوتیم  قداص ، ماما  ایبنا و  تارظاـنم 
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ماما مـالک  هب  نوچ  . 2 دـسرب . مامتا  هب  راصعا  مامت  رد  ناگمه  رب  تجح  اـت  ددرگیم  رارکت  اـهراب  هتـشگ و  رادومن  نآرق  رد  ملـس  هلآ و 
رد اههویـش ، ریاس  زا  نتـسج  هرهب  تاسوسحم و  دربراک  ییوگ و  هداس  رد  شور  هویـش و  تدـحو  دوشیم ، هاـگن  شتارظاـنم  رد  قداـص 

ناـمز رید  زا  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  توعد  خـیرات ، یهاوـگ  هب  . 3 دوـشیم . كرد  اـهناسنا  تیادـه  يارب  اـهوگ  تفگ و  ثـحب و  لـالخ 
قداص ماـما  اـیبنا و  ياهخـساپ  . 4 تـسا . هداـهن  ياـج  رب  يرـشب  عـماوج  اـهناسنا و  یگدـنز  راـتفر و  تیــصخش ، رد  ار  راـثآ  نیرتـقیمع 

اب . 5 دندرکیمن . هدافتسا  یمالک  یفسلف و  هدیچیپ  ياهلالدتسا  زا  نانآ  اریز  تسا ؛ مهف  لباق  ناگمه  يارب  ناشتارظانم ، رد  مالسلامهیلع 
بجوم تامولعم ، اههتـسناد و  يروآدای  اب  هک  يروط  هب  دندرکیم . رادیب  ار  اهنآ  هتفخ  ياهنادـجو  دـنتفگیم و  نخـس  بطاخم  نادـجو 

رد نتـشاذگ  رثا  ددص  رد  هکلب  دننک ، هدنـسب  لباقم  فرط  ندرک  عانقا  هب  هک  دوبن  نیا  اهنآ  فده  ینعی  دندشیم ؛ اهنآ  تلفغ  زا  يرادیب 
زین دراوم  زا  يرایـسب  هحفـص 277 ]  ] رد دـنوش . تیادـه  ات  هدرک  رکفت  ندیـشیدنا و  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  يروط  هب  دـندوب . بطاخم  بلق 
أشنم هک  تسا  تنـس  باتک و  رب  ینتبم  مالـسا  میق  نید  هک  دوشیم  يروآدای  نایاپ  رد  دشیم . تیاده  تشادن ، يدانع  رگا  لباقم  فرط 
قرفت مأوت ، تمایق  ات  هیامنارگ ، لقث  ود  نیا  نیاربانب ، دنشابیم . مالک و ... ریسفت و  نافرع و  تایقالخا ، دیاقع و  یمالسا ، فراعم  مولع و 

ینا دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اریز  دنتلالـض ؛ رفک و  زا  شخب  ینمیا  تیادـه و  نامیا و  ياقثولا  ةورع  ریذـپان ،
نیا زا  ضوحلا . یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ادـبأ و  اولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یتیب  لهأ  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت 

؛ تسا هدوبن  تیانع  مامتها و  دروم  توبن  تیب  لها  يهریـس  يوبن و  تنـس  نوچمه  ناناملـسم  نایم  رد  زیچ  چـیه  میرک ، نآرق  زا  سپ  ور 
هار اذل  تسا . ناناملـسم  لمع  هدیقع و  عجرم  كالم و  ینایحو ، تمکح  یبهو و  ملع  نداعم  نیا  زا  هدش  رداص  ثیداحا  رابخا و  هک  ارچ 

تسا نتفر  ههاریب  هب  ای  یهارمگ و  رگید ، ياههار  رد  ندز  ناگ  هدوب و  رـصحنم  ترتع  نآرق و  زا  يوریپ  رد  يونعم  ییاورماک  تداعس و 
يهنیجنگ ود  نیا  ياوـتحم  زا  یهاـگآ  کـسمت ، نیا  يارب  ماـگ  نیتـسخن  تسا و  ناملـسم  ره  هفیظو  نارکیب ، عـبنم  ود  نیا  هب  کـسمت  و 

هر قیرط  نیا  رب  ار  ام  هک  تسازس  ار  ییادخ  شیاتـس  [. 483  ] هللا انده  نأ  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  دـمحلا هللا  دـشابیم . اهبنارگ 
. میتفاییمن هر  زگره  دومنیمن ، هر  ار  ام  ادخ  رگا  دومن و 

یقرواپ

[2 . ] ص 202 ه ،  1983 نانبل ، توریب ، ءافولا ، ۀسـسؤم  ج 48 ، رقابدمحم ، یـسلجم ، راهطالا ، ۀمئأ  رابخأ  رردـل  ۀـعماجلا  راونألاراحب ، [ 1]
، يریـس یلع  سراـهف : قیلعت و  رظن ،»  » يهشیر ص 191 ، ج 14 ، نیدـلا ، لامج  روظنم ، نبا  برعلا ، ناـسل  [ 3 . ] هبطخ 158 هغالبلا ، جـهن 
ج دمحا ، نیسحلاوبا  ایرکز ، نب  سراف  نبا  ۀغللا ، سییاقم  مجعم  [ 4 . ] 1988 م 1408 ه ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یلوالا ، ۀعبطلا 
ص 817 سیول ، فولعم ، ۀغللا ، یف  دجنملا  [ 5 . ] ات یب  توریب ، لیجلاراد ، نوراه ، دمحم  مالـسلادبع  قیلعت  حیحـصت و  رظن ،) يهشیر   ) 5

رتکد نیعم و  رتکد  رظن  ریز  ص 21562 ؛ ج 14 ، ربکا ، یلع  ادخهد ، همانتغل ، [ 6 . ] 1992 م توریب ، نوثالثلا ، ثلاثلا و  ۀعبطلا  رظن .) هشیر  )
، یـسراف ناـبز  رد  نآ  راـثآ  یبدا و  عاونا  [ 7 . ] 1377 نارهت ، هاگـشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسـسؤم  دـیدج ، هرود  زا  مود  پاـچ  يدـیهش ،
، سوریس اسیمش ، یبدا ، عاونا  [ 8 . ] 1370 يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم  دهـشم ، لوا ، پاچ  ص 133 ، نیسح ، وجمزر ،
، يوناهت نونف ، تاحالطـصا  فاشک  [ 10 . ] ص 193 ج 14 ، برعلا ، ناـسل  [ 9 . ] 1370 نارهت ، هنیآ ، غاب  تاراشتنا  لوا ، پاـچ  ص 261 ،

يهژاو لیذ  تنمیم ، یقداـص ، ریم  يرعاـش ، رنه  يهماـن  هژاو  [ 11 . ] م  1967 نارهت ، تسفا ،)  ) مایخ تاراـشتنا  ص 1391 ، ج 2 ، دمحم ،
، دمحم نب  نیسحلا  مساقلاوبا  یناهفصا ، بغار  نآرقلا ، ظافلا  بیرغ  یف  تادرفملا  [ 12 . ] 1373 نارهت ، زانهم ، باتک  لوا ، پاچ  هرظانم ،
، ادـخهد همانتغل  زا  لقن  هب  نونفلا  تاحالطـصا  فاشک  [ 13 . ] 1362 يوضترم ، یـشورفباتک  تاراـشتنا  مود ، پاـچ  رظن ) هژاو   ) ص 498
. ادـخهد همانتغل  زا  لقن  هب  ص 137  فـالخ ، ملع  متفه ، نرق  یعرـش ، مولع  رد  مود  هلاـقم  رخاوا  نونفلا  سیاـفن  [ 14 . ] هرظانم هژاو  لـیذ 
، حـلاص اشاپ  ةرظانملا ، بادآ  [ 16 . ] م  1980 ه ،  1400 توریب ، فراـعتلاراد ، ص 329 ، ج 2 ، اضردـمحم ، رفظم ، رفظملا ، قـطنملا  [ 15]
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[18 . ] 1316 نارهت ، رهم ، هناـخپاچ  رغـصا ، یلع  تمکح ، هرظاـنم ، نف  لوصا  [ 17 . ] لاس 1317 نارهت ، یـسودرف ، هناخپاچ  ص 7 ، یلع ،
، متسیب پاچ  تاحفص 547-551 ، زا  یصیخلت  یتجح ، رقاب  دمحم  دیـس  همجرت : یناث ، دیهـش  دیفتـسملا ، دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم 
، يراوزبس تعیرـش  يرونخـس ، يدابم  لوصا و  [ 21 . ] ص 127 ةرظاـنملا ، بادآ  [ 20 . ] نامه [ 19 . ] 1374 یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد 
، راونالاراحب [ 23 . ] صص 380-383 نامه ، [ 22 . ] زییاپ 1376 یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  مود ، پاچ  ص 382 ، رقابدمحم ،

رـشنلا ۀعابطلا و  ۀسـسؤم  لوالا ، دلجملا  ص 63 ، نسح ، خیـشلا  يوفطـصملا ، میرکلا ، نآرقلا  تاـملک  یف  قیقحتلا  [ 24 . ] ص 57 ج 3 ،
قطنملا [ 27 . ] 197 هرقب /  [ 26 (. ] لدـج باب   ) ص 89 نآرقلا ، ظاــفلا  بـیرغ  یف  تادرفملا  [ 25 . ] یمالـسالا داشرالا  ۀـفاقثلا و  ةرازو 

[30 . ] 125 لـحن /  [ 29 (. ] نونفلا تاحالطـصا  فاشک  زا  لـقن  هب   ) صص 7556-7562 ج 5 ، ادـخهد ، همانتغل  [ 28 . ] ص 331 رفظملا ،
1406 ه توریب ، رـشنلا ، ۀعابطلل و  ۀفرعملا  راد  یلوالا ، ۀعبطلا  ص 605 ، ج 6 ، نسح ، نب  لضف  یـسربط ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبلا  عمجم 

دمحم مجرتم : مهن ،) لـصف   ) ص 931 ج 2 ، نمحرلادبع ، نودـلخ ، نبا  نودـلخ ، نبا  همدـقم  [ 32 . ] ص 321 رفظملا ، قـطنملا  [ 31 . ] ق
تاملسم هیقیقح و  تاروهـشم  هب  لدج  تعنـص  [ 33 . ] ه ش  1362 یگنهرف ، یملع و  تاراـشتنا  زکرم  مراـهچ ، پاـچ  يداـبانگ ، نیورپ 

ص رفظملا ، قطنملا  [ 34 . ] تسا لئاس  هژیو  تاملسم  یلو  تسا ، بیجم  لئاس و  هب  تبسن  هکرتشم  يدابم  زا  تاروهـشم  هک  تسا  راوتـسا 
.81 نامه /  [ 41 . ] 80/ نامه [ 40 . ] 79 نامه /  [ 39 . ] 78 سی /  [ 38 . ] 111 هرقب /  [ 37 . ] 125 لحن /  [ 36 . ] 46 توـبکنع /  [ 35 . ] 326
ص ج 9 ، راونألاراحب ، [ 47 . ] 34 تلصف /  [ 46 . ] 219 هرقب /  [ 45 . ] 108 ماعنا /  [ 44 . ] 60 لمن /  [ 43 . ] ص 255 ج 9 ، راونالاراحب ، [ 42]
.56 فهک /  [ 53 . ] 256 هرقب /  [ 52 . ] 36 ءارسا /  [ 51 . ] 17 و 18 رمز /  [ 50 . ] 64 لمن /  111 ؛ هرقب /  [ 49 . ] 125 لحن /  [ 48 . ] 255-257
ص 137 و 138، ج 20 ، ناراکمه ، يزاریـش و  مراکم  هللا  ۀیآ  هنومن ، ریـسفت  [ 57 . ] 57 نامه /  [ 56 . ] 56 نامه /  [ 55 . ] 5 نمؤـم /  [ 54]
[63 . ] 6 لافنا /  [ 62 . ] 35 يروش /  [ 61 . ] 121 ماعنا /  [ 60 . ] 8 نامه /  [ 59 . ] 3 جح /  [ 58 . ] 1367 مق ، ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  مجنپ ، پاچ 
ص 503. دیفتـسملا ، دیفملا و  بادآ  یف  دیرملا  ۀینم  [ 66 . ] 125 لحن /  [ 65 . ] صص 170-172 ج 20 ، هنومن ، ریسفت  [ 64 . ] 56 نمؤم / 

ۀجحم [ 68 . ] 1365 ه ش نارهت ، ۀیمالـسالا ، بتکلا  راد  مراهچ ، پاـچ  ص 167 ، ج 8 ، بوقعی ، نب  دـمحم  ینیلک ، یفاـک ، لوصا  [ 67]
دیفملا بادآ  یف  دیرملا  ۀینم  [ 69 . ] ات یب  ص 100 ، ج 1 ، نسحم ،) الم   ) یـضترم نب  دمحم  یناشاک ، ضیف  ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا 

[73 . ] 68 توبکنع / [ 72 . ] ص 101 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  صص 508-507 ؛ نامه ، [ 71 . ] ص 508 نامه ، [ 70 . ] ص 504 دیفتسملا ، و 
، هبعـش نب  نسح  لوقعلا ، فحت  [ 76 . ] ص 300 ج 2 ، یفاـک ، لوصا  [ 75 . ] ص 149 دیرملا ، ۀـینم  [ 74 . ] ص 105 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم 

ۀینم [ 78 . ] ص 227 ج 81 ، راونألاراحب ، [ 77 . ] 1404 ه ق مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  ص 10 ، ینارح ،
صص دیرملا ، ۀینم  [ 82 . ] ص 103 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  [ 81 . ] صـص 516-520 دیرملا ، ۀینم  [ 80 . ] 44 هـط /  [ 79 . ] ص 515 دیرملا ،

ص 516، ج 14 ، رح ، خیـش  یلماع ، ۀعیـشلا ، لئاسو  [ 84 . ] ص 102 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  صـص 529-524 ؛ نامه ، [ 83 . ] 520-524
ص 192. ج 70 ، راونألاراحب ، [ 86 . ] ص 310 ج 2 ، یفاک ، لوصا  [ 85 . ] يرجه  1409 مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسـسؤم  لوا ، پاچ 

ۀجحم ص 545 ؛ دیرملا ، ۀینم  [ 91 . ] 32 مجن /  [ 90 . ] ص 105 نامه ، [ 89 . ] ص 104 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  [ 88 . ] 12 تارجح /  [ 87]
دیسلا ییابطابطلا ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  [ 94 . ] ص 546-547 نامه ، [ 93 . ] ص 334 دیرملا ، ۀـینم  [ 92 . ] ص 104 ج 1 ، ءاضیبلا ،

یف ناـیبلا  عمجم  [ 96 . ] 23-25 نوـنمؤم /  [ 95 . ] ۀیمالـسالا بتکلا  راد  ۀسماخلا ، ۀـعبطلا  ص 180-181 ، نماثلا ، ءزجلا  نیـسح ، دـمحم 
 / نامه [ 102 . ] 63 نامه /  [ 101 . ] 62 دوه /  [ 100 . ] 45 لمن /  [ 99 . ] 65 فارعا /  [ 98 . ] 50 دوه /  [ 97 . ] ص 165 ج 7 ، نآرقلا ، ریسفت 

[108 . ] 87 دوه /  [ 107 . ] 36 توـبکنع /  [ 106 . ] 84 دوـه /  85 ؛ فارعا /  [ 105 . ] و 17  16 توـبکنع /  [ 104 . ] 56 ءاـیبنا /  [ 103 . ] 64
ج نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 112 . ] 59 فارعا /  [ 111 . ] 30-36 میرم /  [ 110 . ] 51 نارمع /  لآ  [ 109 . ] ص 385 ج 12 ، راونالاراحب ،
[119 . ] 48 میرم /  [ 118 . ] 86 ءارعش /  [ 117 . ] 47 میرم /  [ 116 . ] 63 نامه /  [ 115 . ] 72 ناقرف /  [ 114 . ] 84 سنوی /  [ 113 . ] ص 180 ، 8

میرم [ 122 . ] 1404 ه توریب ، قورشلا ، راد  ص 2604 ، ج 5 ، دیس ، بطق  نآرقلا ، لالظ  یف  [ 121 . ] 74 و 75 دوه /  [ 120 . ] 36 میهاربا / 
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ات 182 و تایآ 178  ءارعش ، [ 127 . ] 30 توبکنع /  [ 126 . ] 168 نامه /  [ 125 . ] 167 نامه /  [ 124 . ] 161-163 ءارعش /  [ 123 . ] 46 / 
[133 . ] 159 نارمع /  لآ  [ 132 . ] 4 ملق /  [ 131 . ] 88 و 89 فارعا /  [ 130 . ] 92 دوه /  [ 129 . ] 188 ءارعش /  [ 128 . ] 185 و 186 و 188

داشرا گـنهرف و  ترازو  ص 16 ، یعامتجا ،) يهریـس   ) مود رتفد  یفطـصم ، ینارهت ، داشلد  يوبن ، يهریـس  [ 134 . ] و 215  214 ءارعش / 
، جاجتحالا [ 136 . ] 415 ه توریب ، رکفلا ، راد  ص 513 ، ج 1 ، ماشه ، نب  کلملادبع  دمحموبا  ۀـیوبنلا ، ةریـسلا  [ 135 . ] 1372 یمالسا ،

یف ةوعدلا  بولسا  [ 137 . ] 1386 ه فرـشا ، فجن  نامعنلا ، راد  يدمحم و  سدق  یـشورفباتک  ص 38 ، بلاط ، یبا  نب  دمحا  یـسربطلا ،
، یمق راثالا ، مکحلا و  ۀـنیدم  راحبلا و  ۀنیفـس  [ 138 . ] 1399 ه توریب ، ءارهزلا ، راد  ص 32 ، نیـسح ، دـمحم  هللا ، لضف  میرکلا ، نآرقلا 
ص 213- ج 10 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 140 . ] 27 و 28 دوه /  [ 139 . ] ات یب  توریب ، یضترملا ، راد  ص 416 ، ج 1 ، سابع ، خیش 
.52 ءایبنا /  [ 145 . ] ص 176-179 ج 7 ، نآرق ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 144 . ] 75 نامه /  [ 143 . ] 76 نامه /  [ 142 . ] 80 ماعنا /  [ 141 . ] 206
 / نامه [ 152 . ] 51 نامه /  [ 151 . ] 50 نامه /  [ 150 . ] 49 هط /  [ 149 . ] 72-73 نامه /  [ 148 . ] 74 ماعنا /  [ 147 . ] 85 تافاص /  [ 146]

ۀـسسؤم ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ص 213 ، ج 6 ، ینیـسحلا ، دـمحا  قیقحت : نیدـلارخف ، یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم  [ 154 . ] 17 دـیدح /  [ 153 . ] 53
[159 . ] 77-79 سی /  [ 158 . ] 90-93 ءارسا /  [ 157 . ] ات 89  54 ءارسا /  كر : هراب  نیا  رد  [ 156 . ] 111 هرقب /  [ 155 . ] 1403 ه ق ءافولا ،
ص ج 1 ، ۀیوبنلا ، ةریـسلا  [ 161 . ] هیآ 85 ءارسا ، 9 ؛  - 26  - 83 تایآ 98 -  فهک ، ياـههروس  [ 160 . ] ص 254 ج 1 ، ۀیوبنلا ، ةریـسلا 
، دهشم یمالسا ، ياهـشهوژپ  داینب  ، 440 ص 447 -  ج 2 ، يرباص ، نیـسح  مجرتم : دـمحم ، هرهزوبا ، نییبنلا ، متاـخ  [ 162 . ] 261-265
ص 157- ج 17 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 166 . ] 95-96 نامه /  [ 165 . ] 83-87 تافاص /  [ 164 . ] 72-80 ءارعش /  [ 163 . ] 1351 ه
[171 . ] و 26  25 دوه /  [ 170 . ] و 1  2 حوـن /  [ 169 . ] ص 1310 ج 3 ، نآرقلا ، لـالظ  یف  [ 168 . ] ص 163 ج 7 ، ناـمه ، [ 167 . ] 156
ص ج 30 ، نازیملا ، همجرت  . ) دـینکیمن هشیپ  اوقت  ارچ  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  یخیبوت  ماهفتـسا  هیآ ، نیا  رد  ماهفتـسا  . 106-108 ءارعش / 
.73 نامه /  [ 177 . ] 77 فارعا /  [ 176 . ] 46 لمن /  [ 175 . ] 150 ءارعش /  [ 174 . ] 21 فاقحا /  [ 173 . ] 132-135 نامه /  [ 172 (. ] 166
-115 نامه /  [ 183 . ] 112 و 113 هدئام /  [ 182 . ] 88 فارعا /  [ 181 . ] 186-185 ءارعش /  [ 180 . ] 84 نامه /  [ 179 . ] 93 دوه /  [ 178]
، ۀیمالـسالا بتکلا  راد  ینادـمه ، يوسوم  رقاـب  دـمحم  مجرتم : صـص 55-72 ، ج 12 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  نازیملا  هـمجرت  [ 184 . ] 114
.75 نامه /  [ 188 . ] 78 ماعنا /  [ 187 . ] 63 دوه /  [ 186 . ] ص 192 ج 35 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  همجرت  [ 185 . ] ه ش ، 1363 نارهت ،
 / توبکنع [ 193 . ] 64 نارمع /  لآ  [ 192 . ] ص 181-182 ج 7 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 191 . ] 78 نامه /  [ 190 . ] 79 نامه /  [ 189]
 / سنوی [ 198 . ] 103 فارعا /  [ 197 . ] 24 تاعزان /  [ 196 . ] 258 هرقب /  [ 195 . ] ص 76 میرکلا ، نآرقلا  یف  ةوعدلا  بولـسا  [ 194 . ] 45
 / نامه [ 204 . ] 30 نامه /  [ 203 . ] 29 نامه /  [ 202 . ] 28 ءارعش /  [ 201 . ] 104/ فارعا [ 200 . ] ص 28 ج 6 ، هنومن ، ریسفت  [ 199 . ] 75

ص 207- ج 15 ، هنومن ، ریسفت  [ 209 . ] 22 نامه /  [ 208 . ] 21 و 20 نامه /  [ 207 . ] 19 نامه /  [ 206 . ] 18 نامه /  [ 205 . ] و 16  17
.62 نامه /  [ 215 . ] 57 و 58 ایبنا /  [ 214 . ] 79 ماعنا /  [ 213 . ] 100  / تافاص [ 212 . ] 76 و 77 نامه /  [ 211 . ] 75 ءارعش /  [ 210 . ] 201
ص 456- ج 14 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 220 . ] 66 و 67 نامه /  [ 219 . ] 65 نامه /  [ 218 . ] 64 نامه /  [ 217 . ] 63 نامه /  [ 216]
[227 . ] 258 هرقب /  [ 226 . ] 140 ناـمه /  [ 225 . ] 139 ناـمه /  [ 224 . ] 138 فارعا /  [ 223 . ] 54 هرقب /  [ 222 . ] 86 هـط /  [ 221 . ] 443

ریسفت یف  نازیملا  همجرت  [ 231 . ] 70 نامه /  [ 230 . ] 68 نامه /  [ 229 . ] 65 هط /  [ 228 . ] ص 367-375 ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا 
[234 . ] و 112 ص 111  ج 10 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  نازیملا  77 ؛ ناـمه /  [ 233 . ] 76 سنوـی /  [ 232 . ] ص 201-207 ج 27 ، نآرقلا ،
[239 . ] 55 نامه /  [ 238 . ] 54 لمن /  [ 237 . ] 81 نامه /  [ 236 . ] 80 فارعا /  [ 235 . ] ص 111 و 112 ج 10 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا 
-182 ءارعش /  85-84 ؛ دوه /  85 ؛ فارعا /  ياـههروس  [ 243 . ] 84 نامه /  [ 242 . ] 85 دوه /  [ 241 . ] 85 ناـمه /  [ 240 . ] 82 فارعا / 
ص 201- ج 8 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 248 . ] 90 نامه /  [ 247 . ] 86 نامه /  [ 246 . ] 85 فارعا /  [ 245 . ] 181 ءارعش /  [ 244 . ] 181
ص هللا ، یلا  لسرلا  ةوعد  [ 254 . ] 5 میهاربا /  [ 253 . ] 80 هط /  [ 252 . ] 20 هدئام /  [ 251 . ] 6 میهاربا /  [ 250 . ] 105 فارعا /  [ 249 . ] 200
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 231. ]255[ سباء / 24. ]256[ اسـلوب الدعوة فی القرآن الکریم، ص 64. ]257[ بقره / 140. ]258[ زخرف / 57-58. ]259[ ترجمه
ص 231-232. ج 3 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  نازیملا  [ 261 . ] 59 نارمع /  لآ  [ 260 . ] و 185 ص 184  ج 35 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  نازیملا 

رتکد هللا  تیآ  حتفم ، نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  [ 266 . ] 24 نامه /  [ 265 . ] 23 فرخز /  [ 264 . ] 76 ماعنا /  [ 263 . ] 125 لحن /  [ 262]
ص 378. ج 2 ، یفاـک ، لوصا  [ 268 . ] ص 79 ج 11 ، راونـألاراحب ، [ 267 . ] راـهب 1360 نارهت ، رون ، تاراـشتنا  صص 35-38 ، دمحم ،

یف ۀمغلا  فشک  [ 270 . ] 1403 ه ق توریب ، یبرعلا ، باـتکلاراد  ص 53 ، ج 1 ، دسا ، ردیح ، ۀـعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  [ 269]
ص ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 271 . ] ات یب  توریب ، یمالسالا ، باتکلا  راد  ص 368 ، ج 2 ، حتفلا ، یبا  نب  یسیع  نب  یلع  یلبرا ، ۀمئالا ، ۀفرعم 

رشن هسـسؤم  ص 17 ، ج 3 ، بوـقعی ، یبا  نب  دـمحا  یبوـقعیلا ، یبوـقعیلا ، خـیرات  [ 272 (. ] ثدـحملا تابثا  ملاـعلا و  ثودـح  باـب   ) 76
ج یقتدمحم ، رهپس ، خیراوتلا ، خسان  [ 274 . ] ص 109 ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو  ع )  ) قداصلا مامالا  [ 273 . ] ات یب  مق ، تیب  لها  گنهرف 

قداصلا ماـمالا  [ 277 . ] ص 160 ج 1 ، یفاـک ، لوـصا  [ 276 . ] 64 هدــئام /  [ 275 . ] اـت یب  نارهت ، ۀیمالـسا ، یــشورفباتک  ص 19 ، ، 1
ج 4، یلع ، نب  دمحم  نیدلا  دیشر  رفعجوبا  بوشآ ، رهـش  نبا  بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  [ 278 . ] ص 122 زج 30 ، ج 2  ۀعبرالا ، بهاذملاو 

یلع هللا  جـجح  ۀـفرعم  یف  داشرالا  [ 279 (. ] يأرلاب مکحلاو  ءاـضقلا  زاوج  مدـع  باـب   ) ص 261 ج 17 ، لئاسولا ، كردتـسم  ص 252 ؛
ج 92، نامه ، [ 281 . ] ص 215 ج 2 ، راونألاراحب ، [ 280 . ] 1410 ه توریب ، یملعالا ، ۀسسؤم  ص 548 ، نامعنلا ، نب  دمحم  دیفم ، دابعلا ،
، یفاک لوصا  [ 284 (. ] انطب ارهظ و  نآرقلل  نأ  باب 8   ) ص 89 ج 89 ، راونالاراحب ، [ 283 . ] ص 229 ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 282 . ] ص 85
ج 1، ۀعبرالا ، بهاذملاو  قداصلا  مامالا  [ 286 . ] ص 234 ج 3 ، نامه ، [ 285 (. ] ۀمئألا مه  ملعلا  یف  نیخـسارلا  نأ  باب   ) ص 213 ج 1 ،

نبا داشرالا و  رد  دیفم  خیـش  [ 289 . ] ص 50 ج 2 ، ۀعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  [ 288 . ] ص 221 بقانم ج 4 ، [ 287 . ] ص 338
[291 . ] ص 30 ج 2 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو  قداصلا  مامالا  [ 290 . ] دننادیم رازه  راهچ  ار  ماما  نادرگاش  دادـعت  بقانم و ... رد  بوشآ  رهش 

یلع هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  [ 293 . ] ص 58 ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو  قداصلا  مامالا  [ 292 . ] ص 248 ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم 
قیقحت یف  لاجرلا  سوماـق  [ 297 . ] ص 372 ناـمه ، [ 296 . ] صـص 378-381 نامه ، [ 295 . ] ص 335 ناـمه ، [ 294 . ] ص 271 دابعلا ،

1410 ه ق. مقب ، نیسردملا  ۀعماجل  ۀعباتلا  یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  ص 97 ، لوالا ، ءزجلا  یقتدمحم ، يرتستلا ، مهیثدحم ، ۀعیشلا و  ةاور 
تاعجارملا ص 308 ؛ ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ص 249 ؛ تسرهفلا ، [ 299 . ] صص 55-60 ج 2 ، ۀعبرالا ، بهاذملاو  قداصلا  مامالا  [ 298]

، موس پاچ  صص 530-534 ، یماما ، رفعج  دمحم  مجرتم : يوسوم ، نیدلا  فرش  دیس  تنس ،) نآرق و  رد  مالسلاهیلع  یلع  ماما  يربهر  )
ص 145، يولع ، میهاربا  دیس  مجرتم : نیـسحدمحم ، رفظم ، قداص ، رفعج  ماما  یناگدنز  [ 300 . ] 1382 للملا ، نیب  رـشن  پاچ و  تکرش 
1986 نییالملل ، ملعلاراد  توریب ، ص 1123 ، ج 3 ، نیدلاریخ ، یلکرز ، مالعالا ، [ 301 . ] ه ش ، 1367 مق ، تلاسر ، تاراشتنا  لوا ، پاچ 
، نینمؤملا سلاجم  [ 304 . ] ص 78 و 79 ج 2 ، ۀعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  [ 303 . ] ص 23478 ج 15 ، ادخهد ، همانتغل  [ 302 . ] م
ص 155. ج 4 ، مهیثدـحم ، ۀعیـشلا و  ةاور  قیقحت  یف  لاجرلا  سوماق  [ 306 . ] ص 344 نامه ، [ 305 . ] ص 344 يرتشوش ، هللارون  یـضاق 
ص یـشنم ، دومحم  ص ،)  ) دـمحم لآ  قداص  [ 309 . ] 83 مـیرم /  [ 308 . ] ص 113 ج 1 ، لـحنلا ، لـلملا و  ص 250 ؛ تـسرهفلا ، [ 307]

مامالا [ 312 . ] ص 382 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 311 . ] ص 228 یـشاجن ، لاجر  زا  لقن  هب  ص 21835 ، ج 14 ، ادـخهد ، همانتغل  [ 310 . ] 210
یهتنم نینمؤملا ؛ سلاجم  یـشاجن ؛ لاـجر  ص 442 ؛ لاجرلا ، ۀـفرعم  راـیتخا  [ 313 . ] صـص 69-76 ج 2 ، ۀـعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا 
لئاسم اب  هطبار  رد  هرظانم  [ 316 . ] ص 189 ج 2 ، سابع ، خیـش  یمق ، لامالا ، یهتنم  [ 315 . ] ص 334 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 314 . ] لامالا

1359 ش. مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  هب  هتـسباو  یمالـسا  تاراـشتنا  صـص 72-104 ، دمحم ، يرهـش ، ير  يدمحم  يژولوئدیا ،
یناگدنز [ 318 . ] 1412 ه قشمدب ص 329 ، ۀیناریالا  ۀیمالسالا  ۀیروهمجلل  ۀیفاقثلا  ۀیراشتـسملا  ثاحبأ ، تاسارد و  قداصلا  مامالا  [ 317]

رتشیب عـالطا  يارب  [ 319 . ] و 191 ص 190  يرـشبم ، هللادـسا  رتکد  مجرتم : لداـع ، بیدا ، ع ،)  ) هناـگ هدزاود  همئا  اـم  ناـیاوشیپ  یلیلحت 
لاجر كر : وا  يهرابرد  [ 320 . ] صص 165-194 ج 10 ، راونالاراحب ، صص 323-264 ؛ ج 3 ، جاجتحالا ، كر : هرظانم ، نیا  يهراـبرد 
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 کشی، صص 290-308. ]321[ بحاراألنوار، ج 25، ص 321 )باب 10 نفی الغلو فی النبی واألئمۀ(. ]322[ الملل و النحل، شهرستانی،
[323 . ] 1358 ش نارهت ، ینیئان ، یلالج  اضردـمحم  دیـس  تاـقیلعت : همجرت و  صص 173-181 ، ج 1 ، میرکلادبع ، نب  دـمحم  حـتفلاوبا 
[324 . ] 1374 ش یمالسا ، یملع  عمجم  تاراشتنا  مراهچ ، پاچ  ص 87 ، ج 9 ، یضترم ، دیس  همالع  يرکسع ، نید ، ءایحا  رد  همئا  شقن 

لوصا [ 327 . ] 32 فارعا /  [ 326 . ] ص 369 ج 2 ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  [ 325 . ] ص 329 ثاحبا ، تاسارد و  قداصلا  ماـمالا 
قداصلا ماـمالا  [ 330 . ] ص 334 ج 4 ، راونـالاراحب ، [ 329 . ] ص 251 ج 4 ، بلاـط ، یبأ  لآ  بقاــنم  [ 328 . ] ص 442 ج 6 ، یفاـک ،

مامالا [ 333 . ] ص 290 ج 5 ، یفاـک ، لوصا  [ 332 . ] ص 240 ج 47 ، راونـالاراحب ، [ 331 . ] صص 279-295 ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذـملاو 
هیملع هزوح  نیـسردم  هعماج  ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ص 167 ، ج 1 ، قودص ، خیـش  لاصخلا ، [ 334 . ] ص 70 ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا 

ص ج 4 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  ص 53 ، ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذـملاو  قداصلا  مامالا  [ 335 . ] ص 16 ج 47 ، راونـالاراحب ، 1403 ه ؛ مق ،
ج راونالاراحب ، [ 339 . ] ص 302 ج 2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  [ 338 . ] ص 162 نامه ، [ 337 . ] ص 163 ج 47 ، راونالاراحب ، [ 336 . ] 248
1993 م. 1414 ه ، رشنلل ، دیحوتلا  ص 32 ، ج 1 ، یضترم ، دیس  همالع  يرکسعلا ، قلتخم ، یباحـص  ۀئام  نوسمخ و  [ 340 . ] ص 374 ، 47

فشک ص 39 ؛ ج 3 ، راونألاراحب ، [ 343 . ] ص 260 و 261 ج 2 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقاـنم  [ 342 . ] ص 42 ج 3 ، نیرحبلا ، عـمجم  [ 341]
ج نیدلادامع ، هدازدامع ، قداص ، ترضح  ریبک  ملعم  یناگدنز  [ 345 . ] ص 548 داشرالا ، [ 344 . ] ص 39 ج 2 ، ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا 

يوـسوم یمالـسا ، گرزب  فراـعملا  ةرئاد  [ 346 . ] ش ه  ص 1362  ص ،)  ) دـمحم رــشن  هـنیجنگ  تاراـشتنا  مود ، پاـچ  ص 397 ، ، 1
سردم بدالا ، ۀناحیر  [ 347 . ] نارهت 1369 ش یمالـسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  زکرم  لوا ، پاـچ  ص 670 ، ج 4 ، مظاـک ، يدرونجب ،

رفعج ماما  یناگدـنز  [ 348 . ] 1369 ش موس ، پاچ  مایخ ، یـشورفباتک  موس ، پاـچ  ص 222-226 ، ج 8 ، یلعدـمحم ، همالع  يزیربت ،
ص 696. ج 2 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  [ 350 . ] ص 45 لوالا ، ءزجلا  قلتخم ، یباحـص  ۀئام  نوسمخ و  [ 349 . ] ص 272 قداص ،

فراعملا ةرئاد  [ 354 . ] ص 377 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 353 . ] صص 47-58 قلتخم ، یباحص  ۀئام  نوسمخ و  [ 352 . ] ص 688 نامه ، [ 351]
یلع نب  رفعجوبا  قودصلا ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  هیقفلا  [ 356 . ] ص 289 ج 2 ، ادخهد ، همانتغل  [ 355 . ] ص 689 ج 2 ، یمالسا ، گرزب 

تاسارد و قداصلا  ماـمالا  [ 358 . ] ص 539 داشرالا ، ص 244 ؛ ج 4 ، بقانم ، [ 357 . ] ص 547 داشرالا ، ص 250 ؛ ج 2 ، نیـسحلا ، نب 
صص جاجتحالا ، [ 362 . ] 27 هدئام /  [ 361 . ] 160 ماعنا /  [ 360 . ] صص 152-193 ج 3 ، راونالاراحب ، [ 359 . ] صص 223-231 ثاحبأ ،

مود دـلج  هلمج  زا  یثیدـح  عبانم  رد  قداص  ماما  تارظانم  یـسررب  هعلاـطم و  اـب  [ 364 . ] ص 23 ج 1 ، یفاـک ، لوصا  [ 363 . ] 371-374
[365 . ] دیدرگ يدنب  هتسد  شخب  رد 7  هدش  هدیـسرپ  قداص  ماما  زا  تارظانم  رد  هک  یتالاؤس  راونالاراحب ، مهد  دلج  یـسربط و  جاجتحا 
ص نامه ، [ 370 . ] ص 339 نامه ، [ 369 . ] ص 338 نامه ، [ 368 . ] نامه [ 367 . ] ص 337 نامه ، [ 366 . ] ص 335 ج 2 ، جاجتحالا ،
[376 . ] ص 348 نامه ، [ 375 . ] ص 346 نامه ، [ 374 . ] ص 337 نامه ، [ 373 . ] ص 343 نامه ، [ 372 . ] ص 349 نامه ، [ 371 . ] 348
ص نامه ، [ 382 . ] نامه [ 381 . ] نامه [ 380 . ] نامه [ 379 . ] ص 350 نامه ، [ 378 . ] ص 344 و 345 نامه ، [ 377 . ] ص 338 نامه ،
ص نامه ، [ 388 . ] صص 341 و 342 نامه ، [ 387 . ] ص 341 نامه ، [ 386 . ] ص 340 نامه ، [ 385 . ] نامه [ 384 . ] نامه [ 383 . ] 351
. نامه [ 393 . ] ص 341 نامه ، [ 392 . ] و 339 ص 388  ناـمه ، [ 391 . ] و 344 ص 343  ناـمه ، [ 390 . ] ص 341 ناـمه ، [ 389 . ] 342
. نامه [ 400 . ] نامه [ 399 . ] نامه [ 398 . ] نامه [ 397 . ] ص 347 نامه ، [ 396 . ] ص 349 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 395 . ] 49 فهک /  [ 394]

ياج هب  دوش ، هدوسرف  هتخپ و  ناـشیاهتسوپ  هچ  ره   ) 56 ءاسن /  [ 404 . ] نامه [ 403 . ] ص 352 نامه ، [ 402 . ] ص 348 نامه ، [ 401]
ماجنا ناشگرزب  نیا  هکلب   ) 63 ءایبنا /  [ 406 . ] ص 351 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 405 (. ] دنشچب ار  باذع  ات  میروآیم  يرگید  ياهتسوپ  اهنآ 

امـش نایناوراک  يا   ) 71 فـسوی /  [ 408 . ] ص 330 ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 407 (. ] دـنیوگیم نخـس  رگا  دیـسرپب  اـهنآ  زا  سپ  تسا . هداد 
[412 . ] 319 نامه ، [ 411 . ] 6 هعراق /  [ 410 (. ] میاهدرک مگ  ار  هاشداپ  ماج  دنتفگ : دیاهدرک ؟ مگ  يزیچ  هچ   ) 72 نامه /  [ 409 (. ] دیدزد
ص ج 2 ، جاجتحالا ، [ 415 . ] 5 هط /  [ 414 . ] 104 نامه /  [ 413 (. ] دباییم رد  ار  ناگدید  وا  دـنباییمن و  رد  ار  وا  ناگدـید   ) 103 ماعنا / 
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 332. ]416[ بقره / 255. ]417[ فصلت / 53. ]418[ االحتجاج، ج 2، ص 

349. ]419[ همان. ]420[ همان. ]421[ همان. ]422[ همان. ]423[ همان. ]424[ همان، ص 350. ]425[ همان. ]426[ همان. ]427[ همان 
436]ص 349. ]428[ همان. ]429[ همان، ص 350. ]430[ . ] نامه [ 435 . ] ص 334 ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 434 . ] ص 343 ناـمه ، [ 433 . ] 60 رفاـغ /  [ 432 . ] ناـمه [ 431 . ] ص 351 ناـمه ،

، تیالو میرح  عفادم  مکح  نب  ماشه  [ 437 . ] دنشابیم میدق  لصا  ود  هب  لئاق  و  ناصید » نبا   » وریپ هک  دنتـسه  هیونث  زا  یهورگ  هیناصید » »
ص 163 و 164. تیالو ، میرح  عفادم  مکح  نب  ماشه  [ 438 . ] 1359 ه ش قافآ ، رشن  مود ، پاچ  ص 163 و 164 ، دمحا ، دیس  ییافص ،
[443 . ] ص 335 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 442 . ] عناص تابثا  باب  ج 2 ، راونالاراحب ، [ 441 . ] نامه [ 440 . ] ص 336 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 439]
ص 334. نامه ، [ 447 . ] 365 نامه ، [ 446 . ] ص 353 ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 445 . ] ص 223 ج 3 ، راونـالاراحب ، [ 444 . ] ص 353 نامه ،

فشک [ 452 . ] ص 359 نامه ، [ 451 . ] ص 354 ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 450 . ] ص 49 ج 3 ، راونـالاراحب ، [ 449 . ] ص 335 ناـمه ، [ 448]
ص 359. ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 454 . ] ص 21 ج 10 ، نید ، ءاـیحا  رد  هـمئا  شقن  [ 453 . ] ص 251 ج 4 ، بقاـنم ، ص 370 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ،
اب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تارظانم  زا  يرگید  ياـههنومن  هارمه  هب  هرظاـنم  نیا  لـماک  نتم  [ 456 . ] ص 201 ج 10 ، راونـالاراحب ، [ 455]
اب اـمن و  توعد  ادـخ  هار  هب  وکین  هظعوم  ناـهرب و  تمکح و  اـب  ار  ناـمدرم  لوسر  يا  ، 125 لحن /  [ 457 . ] دمآ دهاوخ  ناشیدـنا  رگید 

دمحم هللا  ۀیآ  مجرتم : یفاک ، لوصا  [ 459 . ] ص 148-152 تیالو ، میرح  عفادم  مکح  نب  ماشه  [ 458 . ] نک هرظانم  اهنآ  اب  هویش  نیرتهب 
صص 535-538. ج 1 ، یفاـک ، لوصا  [ 460 . ] 1372 مود ، پاچ  هوسا ، تاراـشتنا  مود ، پاـچ  صص 211-217 ، ج 1 ، ياهرمک ، رقاـب 

کی نیا  [ 464 . ] ص 335 ج 2 ، جاجتحالا ، صص 235-231 ؛ نامه ، [ 463 . ] صص 216-228 نامه ، [ 462 . ] ص 543 ناـمه ، [ 461]
زور و بش و  مظنم  شدرگ  یتسه و  مظنم  نایرج  یتخاونکی و  هک  تروص  نیا  هب  دنربیم . یپ  تلع  هب  لولعم  زا  هک  تسا  ینا  لالدتـسا 
.30 مور /  [ 467 . ] ص 336 ج 2 ، جاجتحالا ، [ 466 . ] صص 235-239 نامه ، [ 465 . ] تسا ربدم  قلاخ و  یگناگی  لیلد  هام ، دیـشروخ و 
تاحفص 557- زا  یـصیخلت  ج 2 ، یضترم ، دیـس  همالع  يرکـسع ، نآرق ، رد  مالـسا  دیاقع  [ 469 . ] ص 281 ج 3 ، راونـألاراحب ، [ 468]
.100 ناـمه /  [ 472 . ] 103 ماـعنا /  [ 471 . ] 11 يروـش /  [ 470 . ] یمالـسا یملع  عمجم  لوا ، پاـچ  یمرک ، داوج  دـمحم  مجرتـم : ، 539
[479 . ] 46-44 هقاح /  [ 478 . ] 15 ماعنا /  [ 477 . ] 161 نارمع /  لآ  [ 476 . ] 44 سنوی /  [ 475 . ] 40 ءاسن /  [ 474 . ] 180 تافاص /  [ 473]
، ثاحبأ تاسارد و  مالـسلاهیلع  قداصلا  رفعج  مامالا  [ 481 . ] صص 558-561 ج 2 ، نامه ، نآرق ، رد  مالـسا  دیاقع  [ 480 . ] 124 هرقب / 

.43 فارعا /  [ 483 . ] ص 361 ۀعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا  [ 482 . ] ص 259
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